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 النبػي صلى اهلل عليو وسلم  ىجػرة

 
 بين تدبير قريش وتدبير اهلل سبحانو وتعالى 

 و وسلم تطويق منزؿ الرسوؿ صلى اهلل علي
 الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم يغادر بيتو 

 من الدار إلى الغار 
 إذ ىما في الغار 

 في الطريق إلى المدينة 
 النزوؿ بقباء 

 الدخوؿ في المدينة 
  

 
 سبحانو وتعالى اهلل بين تدبير قريش وتدبير 

 
من طبيعة مثل ىذا االجتماع السرية للغاية، وأال يبدو على السطح الظاىر أي حركة تخالف اليوميات، وتغاير العادات 

رة، حتى ال يشم أحد رائحة التآمر والخطر، وال يدور في خلد أحد أف ىناؾ غموض ا ينبئ عن الشر، وكاف ىذا المستم
فقد نزؿ جبريل عليو السالـ   . سبحانو وتعالى، فخيبهم من حيث ال يشعروفاهلل مكر ا من قريش، ولكنهم ماكروا بذلك 

قد أذف لو في الخروج، اهلل لى فأخبره بمؤامرة قريش، وأف عليو وسلم بوحى من ربو تبارؾ وتعااهلل إلى النبي صلى 
   . ال تبت ىذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليو  : وحدد لو وقت الهجرة، وبين لو خطة الرد على قريش فقاؿ

 
ليبـر معو  عنواهلل عليو وسلم في الهاجرة ػ حين يستريح الناس في بيوتهم ػ إلى أبي بكر رضي اهلل وذىب النبي صلى 

بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قاؿ قائل ألبي   : عنهااهلل مراحل الهجرة، قالت عائشة رضي 
اهلل فداء لو أبي وأمى، و   : عليو وسلم متقنع ا، في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقاؿ أبو بكراهلل صلى اهلل ىذا رسوؿ   : بكر

   .  أمرما جاء بو في ىذه الساعة إال
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  : عليو وسلم ألبي بكراهلل ، فاستأذف،فأذف لو فدخل، فقاؿ النبي صلى  . عليو وسلماهلل صلى اهلل فجاء رسوؿ   : قالت
،  [ فأني قد أذف لى في الخروج ]   : قاؿ  . اهلل إنما ىم أىلك، بأبي أنت يا رسوؿ   : فقاؿ أبو بكر  .  [ أخرج م ن  عندؾ ] 

   .  [ نعم ]   : عليو وسلماهلل صلى اهلل قاؿ رسوؿ   ؟ اهلل الصحبة بأبي أنت يا رسوؿ   : فقاؿ أبو بكر
 

وقد استمر في أعمالو اليومية حسب المعتاد حتى لم   . ثم أبـر معو خطة الهجرة، ورجع إلى بيتو ينتظر مجىء الليل
   . يشعر أحد بأنو يستعد للهجرة، أو ألي أمر آخر اتقاء مما قررتو قريش

 
  

 عليو وسلم اهلل تطويق منزؿ الرسوؿ صلى 
 

  [ دار الندوة ] أما أكابر مجرمي قريش فقضوا نهارىم في اإلعداد سرا لتنفيذ الخطة المرسومة التى أبرمها برلماف مكة 
   : صباح ا، واختير لذلك أحد عشر رئيس ا من ىؤالء األكابر، وىم

 
   . ػ أبو جهل بن ىشاـ1
   . العاص ػ الح ك م بن أبي0
   . ػ ع ق ب ة بن أبي م ع ي ط3
   . ػ الن ض ر بن الحارث4
   . ػ أ مية بن خ ل ف5
   . ػ ز م ع ة بن األسود6
   . ػ ط ع ي مة بن ع د ى  7
   . ػ أبو لهب 8
   . ػ أبي بن خلف9

   . ػ نػ بػ ي و بن الحجاج12
   . ػ أخوه م ن ب و بن الحجاج11
 

عليو وسلم أف يناـ في أوائل الليل بعد صالة العشاء، ويخرج بعد نصف الليل إلى اهلل صلى اهلل وكاف من عادة رسوؿ 
عنو تلك الليلة أف يضطجع على فراشو، ويتسجى ببرده اهلل المسجد الحراـ، يصلي فيو قياـ الليل، فأمر علي ا رضي 

   . الحضرمي األخضر، وأخبره أنو ال يصيبو مكروه



 
عليو وسلم سر ا، واجتمعوا اهلل ل وساد الهدوء، وناـ عامة الناس جاء المذكوروف إلى بيتو صلى فلما كانت عتمة من اللي

   . على بابو يرصدونو، وىم يظنونو نائم ا حتى إذا قاـ وخرج وثبوا عليو، ونفذوا ما قرروا فيو
 

زىو والخيالء، وقاؿ مخاطب ا وكانوا على ثقة ويقين جاـز من نجاح ىذه المؤامرة الدنية، حتى وقف أبو جهل وقفة ال
ا يزعم أنكم إف تابعتموه على أمره كنتم ملوؾ العرب والعجم، ثم   : ألصحابو المطوقين في سخرية واستهزاء إف محمد 

بعثتم من بعد موتكم، فجعلت لكم جناف كجناف األردف، وإف لم تفعلوا كاف لو فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعد موتكم، 
   . وف فيهاثم جعلت لكم نار تحرق

 
عليو وسلم من البيت، فباتوا متيقظين اهلل وقد كاف ميعاد تنفيذ تلك المؤامرة بعد منتصف الليل في وقت خروجو صلى 

غالب على أمره، بيده ملكوت السموات واألرض، يفعل ما يشاء، وىو يجير وال اهلل ينتظروف ساعة الصفر، ولكن 
و إ ذ  ي م ك ر  ب ك  ال ذ ين  ك ف ر وا  ل ي ث ب ت وؾ  أ و   }   : عليو وسلم فيما بعداهلل وؿ صلى يجػار عليو، فقػد فعػل مػا خاطب بو الرس

ر  ال م اك ر ين   يػ  تػ ل وؾ  أ و  ي خ ر ج وؾ  و ي م ك ر وف  و ي م ك ر  اهلل   و اهلل   خ     .  [32 : األنفاؿ ]   { يػ ق 
  

 عليو وسلم يغادر بيتو اهلل الرسوؿ صلى 
 
عليو وسلم من البيت، اهلل صلى اهلل د فشلت قريش في خطتهم فشال  ذريع ا مع غاية التيقظ والتنبو؛ إذ خرج رسوؿ وق

  : أبصارىم عنو فال يرونو، وىو يتلواهلل واخترؽ صفوفهم، وأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رءوسهم، وقد أخذ 
ن اى م  فػ ه م  ال  يػ ب ص ر وف  و ج ع ل ن ا م ن بػ ي ن  أ ي د يه م  س د ا و   }  ا ف أ غ ش يػ  فلم يبق منهم رجل إال وقد   .  [ 9 : يس ]   { م ن  خ ل ف ه م  س د 

وضع على رأسو تراب ا، ومضى إلى بيت أبي بكر، فخرجا من خوخة في دار أبي بكر ليال  حتى لحقا بغار ثػ و ر في اتجاه 
   . اليمن

 
اعة الصفر، وقبيل حلولها تجلت لهم الخيبة والفشل، فقد جاءىم رجل ممن لم وبقى المحاصروف ينتظروف حلوؿ س

ا  : قالوا  ؟ ما تنتظروف  : يكن معهم، ورآىم ببابو فقاؿ مر بكم، وذر على رءوسكم اهلل خبتم وخسرتم، قد و   : قاؿ  . محمد 
   . ن رءوسهمما أبصرناه، وقاموا ينفضوف التراب عاهلل و   : التراب، وانطلق لحاجتو، قالوا

 
إف ىذا لمحمد نائم ا، عليو برده، فلم يبرحوا كذلك حتى اهلل و   : ولكنهم تطلعوا من صير الباب فرأوا علي ا، فقالوا



   . ال علم لي بو  : عليو وسلم، فقاؿاهلل صلى اهلل وقاـ على  عن الفراش، فسقط في أيديهم، وسألوه عن رسوؿ   . أصبحوا
  

 من الدار إلى الغار 
 

سبتمبر  10/13من النبوة، الموافق  14من شهر صفر سنة  07عليو وسلم بيتو في ليلة اهلل صلى اهلل غادر رسوؿ 
ثم غادر منزؿ األخير   . عنواهلل وأتى إلى دار رفيقو ػ وأمن  الناس عليو في صحبتو ومالو ػ أبي بكر رضي   .ـ 600سنة 

   . يطلع الفجرمن باب خلفي؛ ليخرجا من مكة على عجل وقبل أف 
 

د  في الطلب، وأف الطريق الذي ستتجو إليو األنظار ألوؿ اهلل ولما كاف النبي صلى  عليو وسلم يعلم أف قريش ا س ت ج 
، فسلك الطريق الذي يضاده تمام ا، وىو الطريق الواقع جنوب مكة،  وىلة ىو طريق المدينة الرئيسى المتجو شماال 

لطريق نحو خمسة أمياؿ حتى بلغ إلى جبل يعرؼ بجبل ثػ و ر وىو جبل شامخ، و ع ر والمتجو نحو اليمن، سلك ىذا ا
بل كاف يمشى في   : عليو وسلم، وقيلاهلل صلى اهلل الطريق، صعب المرتقى، ذو أحجار كثيرة، فحفيت قدما رسوؿ 

بلغ إلى الجبل، وطفق الطريق على أطراؼ قدميو كى يخفي أثره فحفيت قدماه، وأيا ما كاف فقد حملو أبو بكر حين 
   . يشتد بو حتى انتهي بو إلى غار في قمة الجبل عرؼ في التاريخ بغار ثور

  

 إذ ىما في الغار 
 

ال تدخلو حتى أدخل قبلك، فإف كاف فيو شيء أصابني دونك، فدخل اهلل و   : ولما انتهيا إلى الغار قاؿ أبو بكر
اهلل صلى اهلل ، وبقى منها اثناف فألقمهما رجليو، ثم قاؿ لرسوؿ فكسحو، ووجد في جانبو ثقب ا فشق إزاره وسدىا بو

عليو وسلم، ووضع رأسو في حجره وناـ، فلدغ أبو بكر في رجلو من اهلل صلى اهلل ادخل، فدخل رسوؿ   : عليو وسلم
اهلل لى صاهلل عليو وسلم، فسقطت دموعو على وجو رسوؿ اهلل صلى اهلل الجحر، ولم يتحرؾ مخافة أف ينتبو رسوؿ 

عليو وسلم، فذىب اهلل صلى اهلل لدغت، فداؾ أبي وأمي، فتفل رسوؿ   : قاؿ  [  ؟ ما لك يا أبا بكر ]   : عليو وسلم، فقاؿ
   . ما يجده

 
قالت   . بن أبي بكر يبيت عندىمااهلل وكاف عبد   . وك م ن ا في الغار ثالث لياؿ، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة األحد

ل ج من عندىما بس ح ر ، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فال يسمع أمر ا يكتاداف   : عائشة وىو غالـ شاب ث ق ف ل ق ن، في د 
يػ ر ة مولى أبي بكر م ن ح ة   [ كاف ] بو إال وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظالـ، و  يرعى عليهما عامر بن فػ ه 



العشاء، فيبيتاف في ر س ل ػ وىو لبن م ن ح ت هما ور ضيف هما ػ حتى يػ ن ع ق بها  من غنم، فيريحها عليهما حين تذىب ساعة من
يػ ر ة بغ ل س، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالى الثالث، وكاف عامر بن فهيرة يتبع بغنمو أثر عبد  بن اهلل عامر بن فػ ه 

   . أبي بكر بعد ذىابو إلى مكة ليػ ع في عليو
 

فأوؿ ما   . عليو وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرةاهلل صلى اهلل ها حينما تأكد لديها إفالت رسوؿ أما قريش فقد جن جنون
   . فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا علي ا، وسحبوه إلى الكعبة، وحبسوه ساعة، علهم يظفروف بخبرىما

 
إليهم أسماء بنت أبي بكر، فقالوا ولما لم يحصلوا من علي  على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابو، فخرجت 

فػرفع أبو جهل يػده ػ وكاف فاحش ا خبيث ا ػ فلطم خػدىا لطمػة طػرح منها   ؟ أين أبياهلل ال أدرى و   : قالت  ؟ أين أبوؾ  : لها
   . قرطها

 
جميع  وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخداـ جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين، فوضعت

تحت المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة   [ في جميع الجهات ] الطرؽ النافذة من مكة 
   . قدرىا مائة ناقة بدؿ كل واحد منهما لمن يعيدىما إلى قريش حيين أو ميتين، كائن ا من كاف

 
لجباؿ والودياف، والوىاد والهضاب، لكن من وحينئذ جدت الفرساف والمشاة وقصاص األثر في الطلب، وانتشروا في ا

   . دوف جدوى وبغير عائدة
 

كنت مع    : غالب على أمره، روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قاؿاهلل وقد وصل المطاردوف إلى باب الغار، ولكن 
، فقلتاهلل النبي صلى  ، لو أف بعضهم طأطأ بصره  اهلليا نبي   : عليو وسلم في الغار، فرفعت رأسى فإذا أنا بأقداـ القـو

   .  [ ثالثهمااهلل ما ظنك يا أبا بكر باثنين  ]   : ، وفي لفظ [ ثالثهمااهلل اسكت يا أبا بكر، اثناف،  ]   : قاؿ  . رآنا
 

عليو وسلم، فقد رجع المطاردوف حين لم يبق بينو وبينهم إال خطوات اهلل بها نبيو صلى اهلل وقد كانت معجزة أكـر 
  . معدودة

 في الطريق إلى المدينة 
 

وحين خمدت نار الطلب، وتوقفت أعماؿ دوريات التفتيش، وىدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة ثالثة 
   . عليو وسلم وصاحبو للخروج إلى المدينةاهلل صلى اهلل أياـ بدوف جدوى، تهيأ رسوؿ 



 
ر يت ا ػ ماىر ا بالطريق ػ وكاف على دين كفار قريش، وأمناه على بن أ ر ي ق ط الليثىاهلل وكانا قد استأجرا عبد  ، وكاف ىادي ا خ 

ذلك، وسلما إليو راحلتيهما، وواعداه غار ثػ و ر بعد ثالث لياؿ براحلتيهما، فلما كانت ليلة االثنين ػ غرة ربيع األوؿ سنة 
عليو اهلل وكاف قد قاؿ أبو بكر للنبى صلى  بن أريقط بالراحلتين،اهلل ـ ػ جاءىما عبد 600سبتمبر سنة  16ىػ / 1

، خذ إحدى راحلتى ىاتين، وقرب إليو أفضلهما، فقاؿ رسوؿ اهلل بأبي أنت يا رسوؿ   : وسلم عند مشاورتو في البيت
م ا، عنها بس ف ر ت هما، ونسيت أف تجعل لها ع ص ااهلل وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي   . عليو وسلم بالثمناهلل صلى اهلل 

فلما ارتحال ذىبت لتعلق السفرة، فإذا ليس لها عصاـ، فشقت نطاقها باثنين، فعلقت السفرة بواحد، وانتطقت باآلخر 
   . ذات النطاقين  : فسميت

 
عنو وارتحل معهما عامر بن فػ ه ي رة، وأخذ بهم الدليل ػ اهلل عليو وسلم وأبو بكر رضي اهلل صلى اهلل ثم ارتحل رسوؿ 

   . ن أريقط ػ على طريق السواحلباهلل عبد 
 

وأوؿ ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنو أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، ثم اتجو غرب ا نحو الساحل، حتى إذا 
وصل إلى طريق لم يألفو الناس، اتجو شماال  على مقربة من شاطئ البحر األحمر، وسلك طريق ا لم يكن يسلكو أحد 

   . إال نادر ا
 

لما خرج بهما الدليل   : عليو وسلم في ىذا الطريق، قاؿاهلل صلى اهلل وقد ذكر ابن إسحاؽ المواضع التي مر بها رسوؿ 
سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من ع س ف اف، ثم سلك بهما على أسفل 

ا، ثم أجاز بهما من مكانو ذلك فسلك بهما ال خ ر ار، أم ج، ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أف أ جاز ق د ي د 
ل جة م ج اج، ثم سلك  ل ج ة ل ق ف، ثم استبطن بهما م د  ثم سلك بهما ثػ ن ية ال م ر ة، ثم سلك بهما ل ق ف ا، ثم أجاز بهما م د 

ح من ذى الغ ض و ي ن، ثم بطن ذى ك   ح م ج اح، ثم تبطن بهما م ر ج  د، ثم على بهما م ر ج  ش ر، ثم أخذ بهما على ال ج د اج 
ل ج ة ت ع ه ن ، ثم على الع ب ابيد، ثم أجاز بهما الف اج ة، ثم ىبط بهما  األجرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعدا م د 

   . ال ع ر ج، ثم سلك بهما ثنية الع ائ ر ػ عن يمين ر ك وبة ػ حتى ىبط بهما بطن ر ئ م، ثم قدـ بهما على ق باء
 

 وىاؾ بعض ما وقع في الطريق 
 
أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قاـ قائم الظهيرة وخال الطريق،   : عنو قاؿاهلل ػ روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي 1

عليو اهلل ال يمر فيو أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة، لها ظل لم تأت عليها الشمس، فنزلنا عنده، وسويت للنبي صلى 
، وأنا أنفض لك ما حولك، فناـ، وخرجت اهلل نم يا رسوؿ   : ن ا بيدى، يناـ عليو، وبسطت عليو فروة، وقلتوسلم مكا



  : فقاؿ  ؟ لمن أنت يا غالـ  : أنفض ما حولو، فإذا أنا براع مقبل بغنمو إلى الصخرة، يريد منها مثل الذي أردنا، فقلت لو
  : فأخذ شاة، فقلت  . نعم  : قاؿ  ؟ أفتحلب  : قلت  . نعم  : قاؿ  ؟ مك لبنأفي غن  : قلت  . لرجل من أىل المدينة أو مكة

عليو اهلل انفض الضرع من التراب والشعر والق ذ ى، فحلب في قعب ك ث بة من لبن، ومعى إداوة حملتها للنبي صلى 
افقتو حين استيقظ، عليو وسلم فكرىت أف أوقظو، فو اهلل وسلم، يرتوى منها، يشرب ويتوضأ، فأتيت النبي صلى 

ألم يأف ]   : ، فشرب حتى رضيت، ثم قاؿاهلل اشرب يا رسوؿ   : فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفلو، فقلت
   . فارتحلنا  : بلى، قاؿ  : قلت  [  ؟ للرحيل

 
صلى اهلل رؼ، ونبى عليو وسلم، وكاف شيخ ا يعاهلل عنو أنو كاف ردف ا للنبى صلى اهلل ػ وكاف من دأب أبي بكر رضي 0

ىذا الرجل   : فيقوؿ  ؟ من ىذا الرجل الذي بين يديك  : عليو وسلم شاب ال يعرؼ، فيلقى الرجل أبا بكر فيقوؿاهلل 
   . يهدينى الطريق، فيحسب الحاسب أنو يعنى بو الطريق، وإنما يعنى سبيل الخير

 
ية، وكاف موقعهما بالم ش ل ل من ناحية ق د ي د على بعد نحو ػ وفي اليـو الثاني أو الثالث مر بخيمتى أـ م ع ب د الخزاع3

  : كيلو متر ا من مكة، وكانت أـ معبد امرأة برزة جلدة تحتبى بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقى من مر بها، فسأالىا  132
باءلو كاف عندنا شيء ما أعوزكم، الق ر ى والشاء عازب، وكانت س ن  اهلل و   : فقالت  ؟ ىل عندىا شيء    . ة  ش ه 

 
شاة خلفها   : قالت  [  ؟ ما ىذه الشاة يا أـ معبد]   : عليو وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، فقاؿاهلل صلى اهلل فنظر رسوؿ 

نعم   : قالت  [  ؟ أتأذنين لى أف أحلبها]   : فقاؿ  . ىي أجهد من ذلك  : قالت  [  ؟ ىل بها من لبن]   : الجهد عن الغنم، فقاؿ
ودعا، فتػ ف اج ت  اهلل عليو وسلم بيده ضرعها، وسمى اهلل صلى اهلل فمسح رسوؿ   . ي وأمي إف رأيت بها حلب ا فاحلبهابأب

، فدعا بإناء لها يػ ر ب ض الرىط، فحلب فيو حتى علتو الرغوة، فسقاىا، فشربت حتى رويت، وسقى أصحابو  عليو ود ر ت 
   . مأل اإلناء، ثم غادره عندىا فارتحلواحتى رووا، ثم شرب، وحلب فيو ثاني ا، حتى 

 
، فلما رأي اللبن عجب، فقاؿ   ؟ من أين لك ىذا  : فما لبثت أف جاء زوجها أبو معبد يسوؽ أعنزا عجافا يتساوكن ىزال 

لو  إال أنو مر بنا رجل مبارؾ كاف من حديثو كيت وكيت، ومن حااهلل ال و   : فقالت  ؟ والشاة عازب، وال حلوبة في البيت
ف يو لى يا أـ معبد، فوصفتو بصفاتو الكريمة وصف ا بديع ا  اهلل أني و   : كذا وكذا، قاؿ أراه صاحب قريش الذي تطلبو، ص 

  : عليو وسلم في أواخر الكتاب ػ فقاؿ أبو معبداهلل كأف السامع ينظر إليو وىو أمامو ػ وسننقلو في بياف صفاتو صلى 
  . أمره ما ذكروا، لقد ىممت أف أصحبو، وألفعلن إف وجدت إلى ذلك سبيال   ىذا صاحب قريش الذي ذكروا مناهلل و 

  : وأصبح صوت بمكة عالي ا يسمعونو وال يروف القائل



 رب العرش خير جزائو ** رفيقين ح ال  خيمػػتى أـ م ع ب ػػد   اهللجزى 
 ىػمػا نزال بالب ػػػر  وارتحال بو ** وأفلح من أمسى رفيق محمػػد 

 عنكػػم ** بو من فعاؿ ال ي ح اذى وس ػػؤ د د  اهللص ى  مػػا ز و ى فيا لق  
 ل يػ ه ن  بني كعػب مكػػاف ف تات هػػم ** ومقعد ىػا للمؤمنػين ب م رص ػد 

ػػػد ػه   س ل وا أختكم عن شاتهػا وإنائهػا ** فإنكم إف تسألوا الشػاة ت ش 

عليو وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد ىذه  اهللصلى اهلل ما درينا أين توجو رسوؿ   : قالت أسماء
فلما سمعنا قولو عرفنا حيث توجو   : قالت  . األبيات، والناس يتبعونو ويسمعوف صوتو وال يرونو حتى خرج من أعالىا

   . عليو وسلم، وأف وجهو إلى المدينةاهلل صلى اهلل رسوؿ 
 
لج، أقبل رجل   : قاؿ سراقة  . ػ وتبعهما في الطريق س ر اقة بن مالك4 بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومى بني م د 

قاؿ   . يا سراقة، أني رأيت آنف ا أس و د ة بالساحل، أراىا محمد ا وأصحابو  : منهم حتى قاـ علينا ونحن جلوس، فقاؿ
انطلقوا بأعيننا، ثم لبثت في المجلس  إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فالن ا وفالن ا  : فعرفت أنهم ىم، فقلت لو  : سراقة

ساعة، ثم قمت فدخلت، فأمرت جاريتى أف تخرج فرسى، وىي من وراء أك م ة، فتحبسها ع ل ى ، وأخذت رمحى، 
فخرجت بو من ظهر البيت، فخ ط ط ت  بز ج و  األرض، وخ ف ض ت  عاليو، حتى أتيت فرسى فركبتها، فر فػ ع ت ها تػ ق ر ب بى 

هم، فع ثػ ر ت  بى فرسى فخررت عنها، فقمت، فأىويت يدى إلى كنانتى، فاستخرجت منها األزالـ، حتى دنوت من
فخرج الذي أكره، فركبت فرسي ػ وعصيت األزالـ ػ تػ ق ر ب  بي، حتى إذا سمعت قراءة   ؟ فاستقسمت بها، أض ر ى م  أـ ال

االلتفات ػ س اخ ت  يدا فرسى في األرض حتى بلغتا عليو وسلم ػ وىو ال يلتفت، وأبو بكر يكثر اهلل صلى اهلل رسوؿ 
الركبتين، فخررت عنها، ثم زجرتها فنهضت، فلم ت ك د  تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا ألثر يديها غبار ساطع في 
السماء مثل الدخاف، فاستقسمت باألزالـ، فخرج الذي أكره، فناديتهم باألماف، فوقفوا، فركبت فرسى حتى جئتهم، 

إف   : عليو وسلم، فقلت لواهلل صلى اهلل ووقع في نفسى حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أف سيظهر أم ر  رسوؿ 
قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يػ ر ز أني، ولم 

ي رة، فكتب لى في رقعة من أدـ، ، فسألتو أف  [ أ خ ف  عنا]   : يسأألني إال أف قاؿ يكتب لى كتاب أم ن ، فأمر عامر بن فػ ه 
   . عليو وسلماهلل صلى اهلل ثم مضى رسوؿ 

 
ارتحلنا والقـو يطلبوننا، فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن مالك بن ج ع ش م، على فرس   : وفي رواية عن أبي بكر قاؿ

   .  [ 42 : التوبة ]   { ال  ت ح ز ف  إ ف  اهلل   م ع ن ا }   : ، فقاؿاهلل ؿ ىذا الطلب قد لحقنا يا رسو   : لو، فقلت
 

وكاف أوؿ النهار   . قد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم ما ىا ىنا  : ورجع سراقة فوجد الناس في الطلب فجعل يقوؿ



   . جاىد ا عليهما، وآخره حارس ا لهما
 
عليو وسلم ب ري د ة بن الح ص ي ب األسلمى ومعو نحو ثمانين بيت ا، فأسلم وأسلموا، اهلل ػ وفي الطريق لقى النبي صلى  5

اهلل عليو وسلم العشاء اآلخرة فصلوا خلفو، وأقاـ بريدة بأرض قومو حتى قدـ على رسوؿ اهلل صلى اهلل وصلى رسوؿ 
   . عليو وسلم بعد أ ح داهلل صلى 

 
عليو وسلم كاف يتفاءؿ وال يتطير، فركب بريدة في سبعين راكب ا من أىل بيتو اهلل بن بريدة أف النبي صلى اهلل وعن عبد 

سلمنا، ثم   : ألبي بكر  : من أسلم، فقاؿ  : قاؿ  [  ؟ ممن أنت]   : عليو وسلم، فقاؿ لواهلل من بني سهم، فلقى النبي صلى 
   [ خرج سهمك]   : قاؿ  . من بني سهم  : قاؿ  [  ؟ م ن  بني م ن  ]   : قاؿ
 
عليو وسلم بأبي أو س تميم بن ح ج ر أو بأبي تميم أوس بن حجر األسلمى، بقحداوات بين اهلل صلى اهلل ػ ومر رسوؿ 6

ف ة وى ر ش ى ػ بالعرج ػ وكاف قد أبطأ عليو بعض ظهره، فكاف ىو وأبو بكر على جمل واحد، فحملو أوس على  الج ح 
اسلك بهما حيث تعلم من محاـر الطريق وال تفارقهما،   : د، وقاؿفحل من إبلو، وبعث معهما غالم ا لو اسمو مسعو 

عليو وسلم مسعود ا إلى سيده، وأمره أف يأمر اهلل صلى اهلل فسلك بهما الطريق حتى أدخلهما المدينة، ثم رد رسوؿ 
المشركوف يـو أحد ولما أتى   . أوس ا أف يسم إبلو في أعناقها قيد الفرس، وىو حلقتاف، ومد بينهما مد ا، فهي سمتهم

ذكره ابن   . عليو وسلم يخبره بهماهلل صلى اهلل أرسل أوس غالمو مسعود بن ى نػ ي د ة من الع ر ج على قدميو إلى رسوؿ 
   . عليو وسلم المدينة، وكاف يسكن العرجاهلل صلى اهلل م اك وال عن الطبرى، وقد أسلم بعد قدـو رسوؿ 

 
عليو وسلم الزبير، وىو في ركب من المسلمين، كانوا تجار ا اهلل صلى اهلل قى رسوؿ ػ وفي الطريق ػ في بطن ر ئ م ػ ل7

  . عليو وسلم وأبا بكر ثياب ا بياض ااهلل صلى اهلل قافلين من الشاـ، فكسا الزبير رسوؿ 
  

 النزوؿ بقباء 
 

ـ 600سبتمبر سنة  03لموافق من النبوة ػ وىي السنة األولى من الهجرة ػ ا 14ربيع األوؿ سنة  8وفي يـو االثنين 
   . عليو وسلم بقباءاهلل صلى اهلل نزؿ رسوؿ 

 
عليو وسلم من مكة، فكانوا يغدوف كل اهلل صلى اهلل سمع المسلموف بالمدينة بمخرج رسوؿ   : قاؿ عروة بن الزبير

ظارىم، فلما أووا إلى بيوتهم أ و في غداة إلى الح ر ة، فينتظرونو حتى يردىم حر الظهيرة، فانقلبوا يوم ا بعد ما أطالوا انت



ين يزوؿ اهلل صلى اهلل رجل من يهود على أ ط م من آطامهم ألمر ينظر إليو، فبصر برسوؿ  عليو وسلم وأصحابو م بػ ي ض 
يا معاشر العرب، ىذا جدكم الذي تنتظروف، فثار المسلموف   : بهم السراب، فلم يملك اليهودى أف قاؿ بأعلى صوتو

   . عليو وسلم بظهر الحرةاهلل صلى اهلل وتلقوا رسوؿ   . إلى السالح
 

ب ة  والتكبير في بني عمرو بن عوؼ، وكبر المسلموف فرح ا بقدومو، وخرجوا للقائو، فتلقوه   : قاؿ ابن القيم وس م عت الو ج 
ب ر يل  ف   }   : وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا بو مطيفين حولو، والسكينة تغشاه، والوحى ينزؿ عليو ه  و ج  إ ف  اهلل   ى و  م و ال 

ئ ك ة  بػ ع د  ذ ل ك  ظ ه ير      .  [ 4 : التحريم ]   { و ص ال ح  ال م ؤ م ن ين  و ال م ال 
 

عليو وسلم، فعدؿ بهم ذات اليمين حتى نزؿ بهم في بني عمرو بن اهلل صلى اهلل فتلقوا رسوؿ   : قاؿ عروة بن الزبير
عليو وسلم صامت ا، اهلل صلى اهلل فقاـ أبو بكر للناس، وجلس رسوؿ   . ن من شهر ربيع األوؿعوؼ، وذلك يـو االثني

يجىء ػ أبا بكر، حتى   : عليو وسلم يحىى ػ وفي نسخةاهلل صلى اهلل فطفق من جاء من األنصار ممن لم ير رسوؿ 
صلى اهلل ردائو، فعرؼ الناس رسوؿ عليو وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليو باهلل صلى اهلل أصابت الشمس رسوؿ 

   . عليو وسلم عند ذلكاهلل 
 

وكانت المدينة كلها قد زحفت لالستقباؿ، وكاف يوم ا مشهود ا لم تشهد المدينة مثلو في تاريخها، وقد رأي اليهود 
بػ ق وؽ النبي    . جاء من التيماف، والقدوس من جباؿ فارافاهلل إف   : صدؽ بشارة ح 

 
   . بل على سعد بن خ ي ث م ة، واألوؿ أثبت  : عليو وسلم بقباء على كلثـو بن الهدـ، وقيلاهلل صلى  اهللونزؿ رسوؿ 

 
عليو وسلم الودائع التي كانت اهلل صلى اهلل عنو بمكة ثالث ا حتى أدى عن رسوؿ اهلل ومكث على بن أبي طالب رضي 

ـ عنده للناس، ثم ىاجر ماشي ا على قدميو حتى لحقهما بقباء،    . ونزؿ على كلثـو بن اله د 
 

وأسس مسجد قباء وصلى   . االثنين والثالثاء واألربعاء والخميس  : عليو وسلم بقباء أربعة أياـاهلل صلى اهلل وأقاـ رسوؿ 
لو، وأبو بكر اهلل فيو، وىو أوؿ مسجد أسس على التقوى بعد النبوة، فلما كاف اليـو الخامس ػ يـو الجمعة ػ ركب بأمر 

دفو، وأرسل إلى بني النجار ػ أخوالو ػ فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة وىم حولو، وأدركتو الجمعة في ر 
   . بني سالم بن عوؼ، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادى، وكانوا مائة رجل

 الدخوؿ في المدينة 
نة ػ ومن ذلك اليـو سميت بلدة يثرب بمدينة الرسوؿ عليو وسلم بعد الجمعة حتى دخل المدياهلل ثم سار النبي صلى 



عليو وسلم، ويعبر عنها بالمدينة مختصر ا ػ وكاف يوم ا مشهود ا أغر، فقد ارتجت البيوت والسكك بأصوات اهلل صلى 
  : الحمد والتسبيح، وتغنت بنات األنصار بغاية الفرح والسرور

 طػلػع الػبػػدر علػينا **مػن ثػنيػػات الػوداع 
 وجػب الشػكػر علػينا ** مػػػا دعػػا لػلػو داع 
 أيػهػا المبػعػوث فػينا ** جػئػت بػاألمػر المطاع

عليو وسلم اهلل واألنصار وإف لم يكونوا أصحاب ثروات طائلة إال أف كل واحد منهم كاف يتمنى أف ينزؿ الرسوؿ صلى 
ىلم إلى العدد والعدة والسالح والمنعة، فكاف يقوؿ   : لتوعليو، فكاف ال يمر بدار من دور األنصار إال أخذوا خطاـ راح

، فلم تزؿ سائرة بو حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوى اليـو فبركت، ولم ينزؿ  [ خلوا سبيلها فإنها مأمورة]   : لهم
، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها األوؿ، فنزؿ عنها، وذلك في بني ال نجار ػ عنها حتى نهضت وسارت قليال 

لها، فإنو أحب أف ينزؿ على أخوالو، يكرمهم بذلك، فجعل الناس اهلل عليو وسلم ػ وكاف من توفيق اهلل أخوالو صلى 
عليو وسلم في النزوؿ عليهم، وبادر أبو أيوب األنصارى إلى رحػلو، فأدخلو بيتو،فجعل اهلل صلى اهلل يكلموف رسوؿ 

   . ، وجػاء أسعد بن زرارة فأخػذ بزماـ راحلتو، فكانت عنػػده [ المرء مع رحلو]   : عليو وسلم يقوؿاهلل صلى اهلل رسوؿ 
 

أنا يا   : فقاؿ أبو أيوب  [  ؟ أي بيوت أىلنا أقرب]   : عليو وسلماهلل صلى اهلل وفي رواية أنس عند البخاري، قاؿ نبى 
   . اهلل قوما على بركة   : ، قاؿ [ فانطلق فهيئ لنا مقيال  ]   : قاؿ  . ، ىذه دارى، وىذا بأبياهلل رسوؿ 

 
، وأسامة بن زيد، وأـ أيمن، وخرج معهم عبد  بن أبي اهلل وبعد أياـ وصلت إليو زوجتو س و د ة، وبنتاه فاطمة وأـ كلثـو

   . بكر بعياؿ أبي بكر، ومنهم عائشة، وبقيت زينب عند أبي العاص، لم يمكنها من الخروج حتى ىاجرت بعد بدر
 

ن ااهلل وقدمنا المدينة وىي أوبأ أرض   : ةقالت عائش ، أي ماء  آج     . ، فكاف ب ط ح اف يجرى ن ج ال 
 

يا أبو كيف   : عليو وسلم المدينة وعك أبو بكر وبالؿ، فدخلت عليهما فقلتاهلل صلى اهلل لما قدـ رسوؿ   : وقالت
  : م ى يقوؿفكاف أبو بكر إذا أخذتو الح    : قالت  ؟ ويا بالؿ كيف تجدؾ  ؟ تجدؾ

ر اؾ نػ ع ل و  كل امرئ م ص ب ح  في أىلو ** والموت أدنى من ش 

  : وكاف بالؿ إذا أقلع عنو يرفع عقيرتو ويقوؿ



ر  وج ل يػل   ع ر ى ىل أبيت ن  ليلة ** بػو اد  وحػولى إذ خ   أال ليت ش 
 وىل أرد ف يومػػ ا ميػاه م ج ن ة ** وىل يػ ب د و ف  لى شامة وط ف يل  

ـ العن شيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، اهلل ]   : عليو وسلم، فأخبرتو، فقاؿاهلل صلى اهلل فجئت رسوؿ   : الت عائشةق
ـ حبب إلينا اهلل ]   : عليو وسلماهلل صلى اهلل ثم قاؿ رسوؿ   .  [ وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء

ف ةالمدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها    .  [ ، وبارؾ في صاعها ومدىا، وانقل حماىا فاجعلها بالج ح 
 

عليو وسلم، فأرى في المناـ أف امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى اهلل دعاءه صلى اهلل وقد استجاب 
يػ ع ة، وىي الجحفة راح المهاجروف عما  وكاف ذلك عبارة عن نقل وباء المدينة إلى الجحفة، وبذلك است  . نزلت بالم ه 

   . كانوا يعانونو من شدة مناخ المدينة
 

وفيما يلى نقدـ باإليجاز عهده   . عليو وسلم بعد النبوة، وىو العهد المكىاهلل إلى ىنا انتهي بياف قسم من حياتو صلى 
  . التوفيقاهلل وب  . عليو وسلماهلل المدنى صلى 



 العهد المدني عهد الدعوة والجهاد والنجاح 

 مراحل الدعوة والجهاد في العهد المدني 
 سكاف المدينة وأحوالهم عند الهجرة 

  

 
 العهد المدني  مراحل الدعوة والجهاد في

 
   : يمكن تقسيم العهد المدني إلى ثالث مراحل

 
ػ مرحلة تأسيس المجتمع اإلسالمي، وتمكين الدعوة اإلسالمية، وقد أثيرت في ىذه المرحلة القالقل والفتن من  1

انتهت ىذه وقد   . الداخل، وزحف فيها األعداء من الخارج؛ ليستأصلوا شأفة المسلمين، ويقلعوا الدعوة من جذورىا
   . المرحلة بتغلب المسلمين وسيطرتهم على الموقف مع عقد صلح الحديبية في ذى القعدة سنة ست من الهجرة

 
وقد   . ػ مرحلة الصلح مع العدو األكبر، والفراغ لدعوة ملوؾ األرض إلى اإلسالـ، وللقضاء على أطراؼ المؤامرات 0

   . ف سنة ثماف من الهجرةانتهت ىذه المرحلة بفتح مكة المكرمة في رمضا
 
اهلل وقد امتدت ىذه المرحلة إلى وفاة الرسوؿ صلى   . أفواج ااهلل ػ مرحلة استقباؿ الوفود، ودخوؿ الناس في دين  3

   . عليو وسلم في ربيع األوؿ سنة إحدى عشرة من الهجرة

 
 سكاف المدينة وأحوالهم عند الهجرة 

 
من الفتنة فحسب، بل كانت الهجرة تعنى مع ىذا تعاون ا على إقامة مجتمع لم يكن معنى الهجرة التخلص والفرار 

جديد في بلد آمن، ولذلك أصبح فرض ا على كل مسلم يقدر على الهجرة أف يهاجر ويسهم في بناء ىذا الوطن 
   . الجديد، ويبذؿ جهده في تحصينو ورفعة شأنو

 
اـ والقائد والهادى في بناء ىذا المجتمع، وكانت إليو أزمة عليو وسلم كاف ىو اإلم اهللصلى  اهللوالشك أف رسوؿ 
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   . األمور بال نزاع
 

عليو وسلم في المدينة كانوا على ثالثة أصناؼ، يختلف أحواؿ كل واحد منها  اهللصلى  اهللوالذين قابلهم رسوؿ 
ديدة غير المسائل التي كاف بالنسبة إلى اآلخر اختالف ا واضح ا، وكاف يواجو بالنسبة إلى كل صنف منها مسائل ع

   . يواجهها بالنسبة إلى اآلخر
 

   : وىذه األصناؼ الثالثة ىي
 
   . عنهم اهللػ أصحابو الصفوة الكراـ البررة رضي  1
   . ػ المشركوف الذين لم يؤمنوا بعد، وىم من صميم قبائل المدينة 0
   . ػ اليهػػود 3
 

إلى أصحابو ىو أف ظروؼ المدينة بالنسبة إليهم كانت تختلف تمام ا عن أ ػ والمسائل التي كاف يواجهها بالنسبة 
ا، إال أنهم   الظروؼ التي مروا بها في مكة، فهم في مكة وإف كانت تجمعهم كلمة جامعة وكانوا يستهدفوف ىدف ا واحد 

ف األمر بيد أعدائهم كانوا متفرقين في بيوتات شتى، مقهورين أذالء مطرودين، لم يكن لهم من األمر شيء، وإنما كا
ا بمواده التي ال يستغنى عنها أي  في الدين، فلم يكن ىؤالء المسلموف يستطيعوف أف ينشئوا مجتمع ا إسالمي ا جديد 

مجتمع إنسإني في العالم؛ ولذلك نرى السور المكية تقتصر على تفصيل المبادئ اإلسالمية، وعلى التشريعات التي 
   . وعلى الترغيب في البر والخير ومكاـر األخالؽ والترىيب عن الرذائل والدنايا يمكن العمل بها لكل فرد وحده،

 
، ولم يكن يسيطر عليهم أحد من الناس، وىذا يعنى أنهم قد  أما في المدينة فكاف أمر المسلمين بأيديهم منذ أوؿ يـو

الحكومة، والسلم والحرب، وأف آف لهم أف يواجهوا مسائل الحضارة والعمراف، والمعيشة واالقتصاد، والسياسة و 
   . تفصل لهم مسائل الحالؿ والحراـ، والعبادة واألخالؽ، وما إلى ذلك من شئوف الحياة

 
أي آف للمسلمين أف يكونوا مجتمع ا إسالمي ا يختلف في جميع مراحل الحياة عن المجتمع الجاىلي، ويمتاز عن أي 

للدعوة اإلسالمية التي عانى لها المسلموف ألوان ا من النكاؿ والعذاب مجتمع يوجد في العالم اإلنساني، ويكوف ممثال  
   . طيلة عشر سنوات

 
وال يخفي أف تكوين أي مجتمع على ىذا النمط ال يمكن أف يستتب في يـو واحد، أو شهر واحد، أو سنة واحدة، بل 

كفيال    اهللتدريب والتنفيذ شيئ ا فشيئ ا، وكاف البد لو من زمن طويل يتكامل فيو التشريع والتقنين والتربية والتثقيف وال



ا بتنفيذه واإلرشاد إليو، وبتربية المسلمين وتزكيتهم وفق ذلك  اهللصلى  اهللبهذا التشريع، وكاف رسوؿ  عليو وسلم قائم 
ل و ع ل ي ه م  آي ات و  و يػ ز ك   }  ه م  يػ تػ  ك م ة  ى و  ال ذ ي بػ ع ث  ف ي األ  م ي ين  ر س وال  م نػ     .  [0  : الجمعة ]   { يه م  و يػ ع ل م ه م  ال ك ت اب  و ال ح 

 
و إ ذ ا ت ل ي ت  ع ل ي ه م  آي ات و  ز اد تػ ه م   } عنهم مقبلين عليو بقلوبهم،يتحلوف بأحكامو،ويستبشروف بها  اهللوكاف الصحابة رضي 

   . كلها من مباحث موضوعنا، فنقتصر منها على قدر الحاجة  وليس تفصيل ىذه المسائل  .  [0  : األنفاؿ ]   { إ يم ان ا
 

عليو وسلم بالنسبة للمسلمين، وىو الهدؼ األسمى والمطلب النبيل  اهللصلى  اهللوكاف ىذا أعظم ما واجهو رسوؿ 
ية المقصود من الدعوة اإلسالمية والرسالة المحمدية، ومعلـو أنو ليس بقضية طارئة تطلب االستعجاؿ، بل ىي قض

نعم، كانت ىناؾ قضايا طارئة تطلب الحل العاجل والحكيم، أىمها أف المسلمين كانوا على   . أصيلة تحتاج إلى آجاؿ
   : قسمين

 
ر ب ػو، وىم األنصار، وكاف  قسم كانوا في أرضهم وديارىم وأموالهم، ال يهمهم من ذلك إال ما يهم الرجل وىو آمن في س 

   . ن منذ أمد بعيدبينهم تنافر مستحكم وعداء مزم
 

وقسم آخر فاتهم كل ذلك، ونجوا بأنفسهم إلى المدينة، وىم المهاجروف، فلم يكن لهم ملجأ يأووف إليو، وال عمل 
يكسبوف بو ما يسد حاجتهم، وال ماؿ يبلغوف بو قػ و ام ا من العيش، وكاف عدد ىؤالء الالجئين غير قليل، ثم كانوا 

ومعلـو أف المدينة لم تكن على ثروة طائلة   . ورسولو اهللأوذف بالهجرة لكل من آمن ب يزيدوف يوم ا فيوما؛ إذ كاف قد
فتزعزع ميزانها االقتصادى، وفي ىذه الساعة الحرجة قامت القوات المعادية لإلسالـ بشبو مقاطعة اقتصادية، قػ ل ت 

   . ألجلها المستوردات وتفاقمت الظروؼ
 

ركوف من صميم قبائل المدينة ػ فلم تكن لهم سيطرة على المسلمين، وكاف منهم من ب ػ أما القـو الثاني ػ وىم المش
يتخالجو الشكوؾ ويتردد في ترؾ دين اآلباء، ولكن لم يكن يبطن العداوة والكيد ضد اإلسالـ والمسلمين، ولم تمض 

   . عليهم مدة طويلة حتى أسلموا وأخلصوا دينهم هلل
 

عليو وسلم والمسلمين، ولكن لم يكن يستطيع أف  اهللصلى  اهللوالعداوة ضد رسوؿ وكاف فيهم من يبطن شديد اإلحن 
بن أبي، فقد كانت  اهلليناوئهم، بل كاف مضطر ا إلى إظهار الود  والصفاء نظر ا إلى الظروؼ، وعلى رأس ىؤالء عبد 

دة أحد قبلو ػ وكانوا قد نظموا لو األوس والخزرج اجتمعوا على سيادتو بعد حرب بػ ع اث ػ ولم يكونوا اجتمعوا على سيا
 اهللصلى  اهللالخ ر ز، لي تػ و ج وه وي م ل ك وه، وكاف على وشك أف يصير ملك ا على أىل المدينة إذ بوغت بمجىء رسوؿ 

عليو وسلم، وانصراؼ قومو عنو إليو، فكاف يرى أنو استلبو الملك، فكاف يبطن شديد العداوة ضده، ولما رأي أف 



ساعده على شركو، وأنو سوؼ يحـر بقايا العز والشرؼ وما يترتب عليهما من منافع الحياة الدنيا أظهر الظروؼ ال ت
عليو وسلم  اهللصلى  اهللاإلسالـ بعد بدر، ولكن بقى مستبطن ا الكفر، فكاف ال يجد مجاال  يكيد فيو برسوؿ 

ناصب المرجوة في ملكو ػ يساىمونو ويدعمونو في وبالمسلمين إال ويأتيو، وكاف أصحابو ػ من الرؤساء الذين حرموا الم
   . تنفيذ خططو، وربما كانوا يتخذوف بعض الشباب وسذجة المسلمين عميال  لتنفيذ خطتهم من حيث ال يشعر

 
جػ ػ أما القـو الثالث ػ وىم اليهود ػ فإنهم كانوا قد انحازوا إلى الحجاز زمن االضطهاد األشورى والروماني كما أسلفنا، 

كانوا في الحقيقة عبرانيين، ولكن بعد االنسحاب إلى الحجاز اصطبغوا بالصبغة العربية في الزى واللغة والحضارة، و 
حتى صارت أسماؤىم وأسماء قبائلهم عربية، وحتى قامت بينهم وبين العرب عالقة الزواج والصهر، إال أنهم احتفظوا 

ل كانوا يفتخروف بجنسيتهم اإلسرائيلية ػ اليهودية ػ وكانوا يحتقروف بعصبيتهم الجنسية، ولم يندمجوا في العرب قطع ا، ب
ل  ال ك ت اب  م ن   }   : العرب احتقار ا بالغ ا وكانوا يروف أف أمواؿ العرب مباحة لهم، يأكلونها كيف شاءوا، قاؿ تعالى و م ن  أ ى 

ن  إ ف ت أ م ن و  ب ق نط ار  يػ ؤ د ه  إ ل ي ك  و م نػ ه م م ن  إ ف  ا ت أ م ن و  ب د ين ار  ال  يػ ؤ د ه  إ ل ي ك  إ ال  م ا د م ت  ع ل ي و  ق آئ م ا ذ ل ك  ب أ نػ ه م  ق ال وا  ل ي س  ع ل يػ 
الفأؿ   : ولم يكونوا متحمسين في نشر دينهم، وإنما جل بضاعتهم الدينية ىي  .  [ 75  : آؿ عمراف ]   { ف ي األ م ي ين  س ب يل  

   . والنفث والرقية وأمثالها، وبذلك كانوا يروف أنفسهم أصحاب علم وفضل وقيادة روحانية والسحر
 

وكانوا م ه ر ة  في فنوف الكسب والمعيشة، فكانت في أيديهم تجارة الحبوب والتمر والخمر والثياب، كانوا يستوردوف 
ىم لها عاملوف، فكانوا يأخذوف المنافع  الثياب والحبوب والخمر، ويصدروف التمر، وكانت لهم أعماؿ من دوف ذلك

من عامة العرب أضعاف ا مضاعفة، ثم لم يكونوا يقتصروف على ذلك، بل كانوا أكالين للربا، يعطوف القروض الطائلة 
لشيوخ العرب وساداتهم؛ ليكسبوا بها مدائح الشعراء والسمعة الحسنة بين الناس بعد إنفاقها من غير جدوى وال 

   . يرتهنوف لها أرض ىؤالء الرؤساء وزروعهم وحوائطهم، ثم ال يلبثوف إال أعوام ا حتى يتملكونها طائلة، وكانوا
 

وكانوا أصحاب دسائس ومؤامرات وعتو وفساد؛ يلقوف العداوة والشحناء بين القبائل العربية المجاورة، ويغروف بعضها 
ي حروب، ولم تكد تنطفئ نيرانها حتى تتحرؾ على بعض بكيد خفي لم تكن تشعره تلك القبائل، فكانت تتطاحن ف

فإذا تم لهم ذلك جلسوا على حياد يروف نتائج ىذا التحريض واإلغراء،   . أنامل اليهود مرة أخرى لتؤججها من جديد
ويستلذوف بما يحل بهؤالء المساكين ػ العرب ػ من التعاسة والبوار، ويزودونهم بقروض ثقيلة ربوية حتى ال يحجموا عن 

ىما االحتفاظ على كيانهم اليهودى، وإنفاؽ   : وبهذا التدبير كانوا يحصلوف على فائدتين كبيرتين  . رب لعسر النفقةالح
   . سوؽ الربا؛ ليأكلوه أضعاف ا مضاعفة، ويكسبوا ثروات طائلة

 
   : وكانت في يثرب منهم ثالث قبائل مشهورة

 



نػ ق اع 1    . نت ديارىم داخل المدينةوكانوا حلفاء الخزرج، وكا  : ػ بنو قػ يػ 
ير0    . وكانوا حلفاء الخزرج، وكانت ديارىم بضواحى المدينة  : ػ بنو الن ض 
   . وكانوا حلفاء األوس، وكانت ديارىم بضواحى المدينة  : ػ بنو قػ ر ي ظة3
 

سها في حرب بػ ع اث،  وىذه القبائل ىي التي كانت تثير الحروب بين األوس والخزرج منذ أمد بعيد، وقد ساىمت بأنف
   . كل مع حلفائها

 
وطبع ا فإف اليهود لم يكن يرجى منهم أف ينظروا إلى اإلسالـ إال بعين البغض والحقد؛ فالرسوؿ لم يكن من أبناء 

جنسهم حتى ي س ك ن ج أ ش  عصبيتهم الجنسية التي كانت مسيطرة على نفسياتهم وعقليتهم، ودعوة اإلسالـ لم تكن إال 
لحة تؤلف بين أشتات القلوب، وتطفئ نار العداوة والبغضاء، وتدعو إلى التزاـ األمانة في كل الشئوف، وإلى دعوة صا

التقيد بأكل الحالؿ من طيب األمواؿ، ومعنى كل ذلك أف قبائل يثرب العربية ستتآلف فيما بينها، وحينئذ البد من أف 
ف أمواؿ الربا الذي كانت تدور عليو رحى ثروتهم، بل يحتمل تفلت من براثن اليهود، فيفشل نشاطهم التجارى، ويحرمو 

أف تتيقظ تلك القبائل، فتدخل في حسابها األمواؿ الربوية التي أخذتها اليهود، وتقـو بإرجاع أرضها وحوائطها التي 
   . أضاعتها إلى اليهود في تأدية الربا

 
سالـ تحاوؿ االستقرار في يثرب؛ ولذلك كانوا كاف اليهود يدخلوف كل ذلك في حسابهم منذ عرفوا أف دعوة اإل

عليو وسلم منذ أف دخل يثرب، وإف كانوا لم يتجاسروا  اهللصلى  اهلليبطنوف أشد العداوة ضد اإلسالـ، وضد رسوؿ 
   . على إظهارىا إال بعد حين

 
حدثت عن صفية بنت   : ؽعنها قاؿ ابن إسحا اهللويظهر ذلك جلي ا بما رواه ابن إسحاؽ عن أـ المؤمنين صفية رضي 

كنت أح ب  ولد أبي إليو، وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إال أخذإني    : حيي بن أخطب أنها قالت
عليو وسلم المدينة ونزؿ قباء في بني عمرو بن عوؼ غدا عليو أبي؛ حيى  اهللصلى  اهللفلما قدـ رسوؿ   : قالت  . دونو

ين، قالتبن أخطب، وعمى أبو يا فأتيا ك ال ي ن    : فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشمس، قالت  : سر بن أخطب م غ ل س 
ما التفت إلى  واحد منهما، مع ما  اهللفهششت إليهما كما كنت أصنع، فو   : قالت  . كسالنين ساقطين يمشياف اله و يػ ن ى

أتعرفو   : ، قاؿاهللنعم و   : قاؿ  ؟ أىو ىو  : بي حيي بن أخطبوسمعت عمى أبا ياسر، وىو يقوؿ أل  : قالت  . بهما من الغم
   . ما بقيت اهللعداوتو و   : قاؿ  ؟ فما في نفسك منو  : نعم، قاؿ  : قاؿ  ؟ وتثبتو

 
عنو فقد كاف حبر ا من فطاحل علماء اليهود،  اهللبن س ال ـ رضي  اهللويشهد بذلك أيض ا ما رواه البخاري في إسالـ عبد 

، وألقى إليو أسئلة ال يعلمها  اهللصلى  اهللا سمع بمقدـ رسوؿ ولم عليو وسلم المدينة في بني النجار جاءه مستعجال 



، إف   : عليو وسلم عليها آمن بو ساعتو ومكانو، ثم قاؿ لو اهللإال نبى، ولما سمع ردوده صلى  إف اليهود قـو بػ ه ت 
 اهللعليو وسلم فجاءت اليهود، ودخل عبد  اهللصلى  اهلل، فأرسل رسوؿ علموا بإسالمي قبل أف تسألهم بػ ه ت ون ى عندؾ

أعلمنا وابن أعلمنا،   : قالوا  [  ؟ بن سالـ اهللأي رجل فيكم عبد  ]   : عليو وسلم اهللصلى  اهللفقاؿ رسوؿ   . بن سالـ البيت
رنا وابن خيرنا، وأفضلنا وابن أفضلنا ػ فقاؿ خي  : وفي لفظ آخر  . سيدنا وابن سيدنا  : وأخيرنا وابن أخيرنا ػ وفي لفظ

، فخرج  [ مرتين أو ثالثا ] من ذلك  اهللأعاذه   : فقالوا  [  ؟ اهللأفرأيتم إف أسلم عبد  ]   : عليو وسلم اهللصلى  اهللرسوؿ 
ا رسوؿ اهللأشهد أف ال إلو إال   : فقاؿ اهللإليهم عبد  وفي   . بن شر نا، ووقعوا فيوشر نا وا  : ، قالوااهلل، وأشهد أف محمد 

   : فقالوا  . ، وأنو جاء بحقاهللالذي ال إلو إال ىو، إنكم لتعلموف أنو رسوؿ  اهلل، فو اهلليا معشر اليهود، اتقوا   : فقاؿ  : لفظ
   . كذبت

 
   . عليو وسلم من اليهود في أوؿ يـو دخل فيو المدينة اهللصلى  اهللوىذه أوؿ تجربة تلقاىا رسوؿ 

 
   . عليو وسلم حين نزؿ بالمدينة اهللىذه ىي الظروؼ والقضايا الداخلية التي واجهها الرسوؿ صلى و 
 

أما من ناحية الخارج فكاف يحيط بها من يدين بدين قريش، وكانت قريش ألػد عػدو لإلسالـ والمسلمين، جربت 
اإلرىاب والتهديد والمضايقة والتعذيب، عليهم طواؿ عشرة أعواـ ػ حينما كاف المسلموف تحت أيديها ػ كل أساليب 

والمقاطعة والتجويع، وأذاقتهم التنكيالت والويالت، وشنت عليهم حرب ا نفسية مضنية مع دعاية واسعة منظمة، ولما 
ىاجر المسلموف إلى المدينة صادرت أرضهم وديارىم وأموالهم، وحالت بينهم وبين أزواجهم وذرياتهم، بل حبست 

عليو وسلم، والقضاء  اهللليو، ولم تقتصر على ىذا، بل تآمرت على الفتك بصاحب الدعوة صلى وعذبت من قدرت ع
فكاف من الطبيعى جد ا، حينما نجا المسلموف منها إلى   . عليو وعلى دعوتو، ولم ت أ ؿ  جهد ا في تنفيذ ىذه المؤامرة

لما لها من الصدارة الدنيوية والزعامة الدينية  أرض تبعد نحو خمسمائة كيلو متر، أف تقـو بدورىا السياسى والعسكرى،
وسدنتو، وتغرى غيرىا من مشركي الجزيرة ضد أىل المدينة،  اهللبين أوساط العرب بصفتها ساكنة الحـر ومجاورة بيت 

وفعال  قامت بذلك كلو حتى صارت المدينة محفوفة باألخطار، وفي شبو مقاطعة شديدة قػ ل ت  ألجلها المستوردات، 
، وبذلك كانت  في قائمة بين ىؤالء الطغاة من أىل مكة   [ حالة الحرب ] حين كاف عدد الالجئين إليها يزيد يوم ا بعد يـو

   . ومن داف دينهم، وبين المسلمين في وطنهم الجديد
 

ت بمثل وكاف من حق المسلمين أف يصادروا أمواؿ ىؤالء الطغاة كما صودرت أموالهم، وأف يديلوا عليهم من التنكيال
ما أدالوا بها، وأف يقيموا في سبيل حياتهم العراقيل كما أقاموىا في سبيل حياة المسلمين، وأف يكيلوا لهؤالء الطغاة 

   . صاع ا بصاع حتى ال يجدوا سبيال  إلبادة المسلمين واستئصاؿ خضرائهم
 



وسلم بعدما ورد المدينة، وكاف عليو أف  عليو اهللصلى  اهللوىذه ىي القضايا والمشاكل الخارجية التي واجهها رسوؿ 
   . يعالجها بحكمة بالغة حتى يخرج منها مكلال  بالنجاح

 
وتأييده، فعامل كل قـو بما   اهللعليو وسلم بمعالجة كل القضايا أحسن قياـ، بتوفيق من  اهللصلى  اهللوقد قاـ رسوؿ 

جانب قيامو بتزكية النفوس وتعليم الكتاب والحكمة، وال كانوا يستحقونو من الرأفة والرحمة أو الشدة والنكاؿ،وذلك ب
شك أف جانب التزكية والتعليم والرأفة والرحمة كاف غالب ا على جانب الشدة والعنت ػ حتى عاد األمر إلى اإلسالـ 

 . وأىلو في بضع سنوات، وسيجد القارئ كل ذلك جلي ا في الصفحات اآلتية



 المرحلة األولى

 بناء مجتمع جديد 
 بناء المسجد النبوي 

 ؤاخاة بين المسلمين الم
 ميثاؽ التحالف اإلسالمي 

 أثر المعنويات في المجتمع

 
 بناء مجتمع جديد  
 

 1ربيع األوؿ سنة  10 ] عليو وسلم بالمدينة في بني النجار كاف يـو الجمعة  اهللصلى  اهللقد أسلفنا أف نزوؿ رسوؿ 
، ثم  [ اهللىاىنا المنزؿ إف شاء  ]   : ، وأنو نزؿ في أرض أماـ دار أبي أيوب، وقاؿ [ـ 600سبتمبر سنة  07ىػ/ الموافق 

 عنو  اهللانتقل إلى بيت أبي أيوب رضي 
  

 بناء المسجد النبوي 
 

المسجد النبوي، واختار لو المكاف الذي بركت  عليو وسلم بعد ذلك ىو بناء اهللصلى  اهللوأوؿ خطوة خطاىا رسوؿ 
عليو وسلم، فاشتراه من غالمين يتيمين كانا يملكانو، وأسهم في بنائو بنفسو، فكاف ينقل اللب ن  اهللفيو ناقتو صلى 

  : والحجارة ويقوؿ

ر ةالله ]    [ م ال ع ي ش  إال ع ي ش  اآلخرة ** فاغ ف ر  لألنصار والم ه اج 

  : وكاف يقوؿ

م اؿ خ ي ب ر ** ىػػذا أبػ ػػر  ر بػ ن ا وأط ػه ر ]  م اؿ  ال ح    [ ىذا الح 

  : وكاف ذلك مما يزيد نشاط الصحابة في العمل، حتى إف أحدىم ليقوؿ

ػػل  الم ض ل ل ػػن ا الع م  نا والنبي يػ ع م ل ** لػذاؾ م   لئن قػ ع ػػد 
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عليو وسلم  اهللصلى  اهللونخل وشجرة من غ ر ق د، فأمر رسوؿ وكانت في ذلك المكاف قبور للمشركين، وكاف فيو خرب 
بقبور المشركين فنبشت، وبالخ ر ب فسويت، وبالنخل والشجرة فقطعت، وصفت في قبلة المسجد، وكانت القبلة إلى 
 بيت المقدس، وجعلت عضادتاه من حجارة، وأقيمت حيطانو من اللبن والطين، وجعل سقفو من جريد النخل، وع م ده

الجذوع، وفرشت أرضو بالرماؿ والحصباء، وجعلت لو ثالثة أبواب، وطولو مما يلى القبلة إلى مؤخره مائة ذراع، 
   . والجانباف مثل ذلك أو دونو، وكاف أساسو قريب ا من ثالثة أذرع

 
سلم، وبعد تكامل عليو و  اهللوبني بجانبو بيوت ا بالحجر واللبن، وسقفها بالجريد والجذوع، وىي حجرات أزواجو صلى 

   . الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب
 

ولم يكن المسجد موضع ا ألداء الصلوات فحسب، بل كاف جامعة يتلقى فيها المسلموف تعاليم اإلسالـ وتوجيهاتو، 
وقاعدة إلدارة ومنتدى تلتقى وتتآلف فيو العناصر القبلية المختلفة التي طالما نافرت بينها النزعات الجاىلية وحروبها، 

   . جميع الشئوف وبث االنطالقات، وبرلماف لعقد المجالس االستشارية والتنفيذية
 

وكاف مع ىذا كلو دار ا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين الالجئين الذين لم يكن لهم ىناؾ دار وال ماؿ وال 
   . أىل وال بنوف

 
لعلوية التي تدوى في اآلفاؽ، وتهز أرجاء الوجود، تعلن كل يـو خمس وفي أوائل الهجرة شرع األذاف، تلك النغمة ا

، والدين اهلل، وتنفي كل كبرياء في الكوف وكل دين في الوجود، إال كبرياء اهللوأف محمد ا رسوؿ  اهللمرات بأف ال إلو إال 
بن زيد بن عبد ربو  اهللار عبد وقد تشرؼ برؤيتو في المناـ أحد الصحابة األخي  . اهللالذي جاء بو عبده محمد رسوؿ 

عنو فأقره النبي صلى  اهللعليو وسلم وقد وافقت رؤياه رؤيا عمر بن الخطاب رضي  اهللعنو فأقره النبي صلى  اهللرضي 
   . عليو وسلم، والقصة بكاملها مروية في كتب السنة والسيرة اهلل

  

 المؤاخاة بين المسلمين 
 

مركز التجمع والتآلف، قاـ بعمل آخر من أروع ما يأثره   : بجانب قيامو ببناء المسجد عليو وسلم اهللثم إف النبي صلى 
عليو وسلم بين  اهللصلى  اهللثم أخي رسوؿ   : التاريخ، وىو عمل المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار، قاؿ ابن القيم

، نصفهم من ا لمهاجرين، ونصفهم من األنصار، أخي المهاجرين واألنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا تسعين رجال 
و أ و ل وا   }   : عز وجل اهللبينهم على المواساة، ويتوارثوف بعد الموت دوف ذوى األرحاـ إلى حين وقعة بدر، فلما أنزؿ 



   . رد التوارث إلى الرحم دوف عقد األخوة  [ 75  : األنفاؿ ]   { األ ر ح اـ  بػ ع ض ه م  أ و ل ى ب بػ ع ض  
 

والثبت األوؿ، والمهاجروف كانوا مستغنين بأخوة   .  .  . إنو أخي بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية  : يلوقد ق
   . اىػ  . اإلسالـ وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة فيما بينهم، بخالؼ المهاجرين مع األنصار

 
ارؽ النسب واللوف والوطن، فال يكوف أساس الوالء والبراء ومعنى ىذا اإلخاء أف تذوب عصبيات الجاىلية، وتسقط فو 

   . إال اإلسالـ
 

وقد امتزجت عواطف اإليثار والمواساة والمؤانسة وإسداء الخير في ىذه األخوة، ومألت المجتمع الجديد بأروع 
   . األمثاؿ

 
ين عبد الرحمن وسعد ابن الربيع، فقاؿ عليو وسلم ب اهللصلى  اهللأنهم لما قدموا المدينة أخي رسوؿ   : روى البخاري
، فاقسم مالى نصفين، ولى امرأتاف، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي، أطلقها، فإذا   : لعبد الرحمن إني أكثر األنصار ماال 

فدلوه على سوؽ بني قينقاع، فما انقلب   ؟ لك في أىلك ومالك، وأين سوقكم اهللبارؾ   : انقضت عدتها فتزوجها، قاؿ
ي م   ]   : عليو وسلم اهلل ومعو فضل من أق ط  وس م ن ، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوم ا وبو أثر ص ف ر ة، فقاؿ النبي صلى إال   [  ؟ م ه 

   . نواة من ذىب  : قاؿ  [  ؟ كم سقت إليها ]   : قاؿ  . تزوجت  : قاؿ
 

،  [ ال ]   : قاؿ  . اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل  : عليو وسلم اهللقالت األنصار للنبى صلى   : وروى عن أبي ىريرة قاؿ
   . سمعنا وأطعنا  : قالوا  . فتكفونا المؤنة ونشرككم في الثمرة  : فقالوا

 
وىذا يدلنا على ما كاف عليو األنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية واإليثار والود والصفاء، 

   . جروف من تقدير ىذا الكـر حق قدره، فلم يستغلوه ولم ينالوا منو إال بقدر ما يقيم أودىموما كاف عليو المها
 

ا لكثير من المشاكل التي كاف يواجهها  وحق ا فقد كانت ىذه المؤاخاة حكمة  فذة ، وسياسة  حكيمة ، وحال  رشيد 
   . المسلموف، والتي أشرنا إليها

  

 ميثاؽ التحالف اإلسالمي 
 



عليو وسلم بعقد ىذه المؤاخاة بين المؤمنين، قاـ بعقد معاىدة أزاح بها ما كاف بينهم من  اهللصلى  اهللاـ رسوؿ وكما ق
وفيما يلى   . حزازات في الجاىلية، وما كانوا عليو من نزعات قبلية جائرة، واستطاع بفضلها إيجاد وحدة إسالمية شاملة

   : بنودىا ملخص ا
 

عليو وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم،  اهللصلى  ىذا كتاب من محمد النبي
   : وجاىد معهم

   . ػ إنهم أمة واحدة من دوف الناس1
ػ المهاجروف من قريش على ر بػ ع ت هم يتعاقلوف بينهم، وىم يػ ف د وف ع ان يهم بالمعروؼ والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة 0

   . ربعتهم يتعاقلوف معاقلهم األولى، وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروؼ والقسط بين المؤمنين من األنصار على
   . ػ وإف المؤمنين ال يتركوف م ف ر ح ا بينهم أف يعطوه بالمعروؼ في فداء أو عقل3
يعة ظلم أو إثم أو عدواف أو فسا4    . د بين المؤمنينػ وإف المؤمنين المتقين على من بغى منهم، أو ابتغى د س 
   . ػ وإف أيديهم عليو جميع ا، ولو كاف ولد أحدىم5
   . ػ وال يقتل مؤمن مؤمنا في كافر6
   . ػ وال ينصر كافر ا على مؤمن7
   . واحدة يجير عليهم أدناىم اهللػ وإف ذمة  8
   . ػ وإف من تبعنا من يهود فإف لو النصر واألسوة، غير مظلومين وال متناصرين عليهم9

   . إال على سواء وعدؿ بينهم اهللػ وإف سلم المؤمنين واحدة؛ ال يسالم مؤمن دوف مؤمن في قتاؿ في سبيل 12
   . اهللػ وإف المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما ناؿ دماءىم في سبيل  11
   . ػ وإنو ال يجير مشرؾ ماال  لقريش وال نفس ا، وال يحوؿ دونو على مؤمن 10
   . من اعتبط مؤمن ا قتال  عن بينة فإنو قود بو إال أف يرضى ولي المقتوؿ ػ وإنو 13
   . ػ وإف المؤمنين عليو كافة، وال يحل لهم إال قياـ عليو 14
وغضبو يـو القيامة، وال  اهللػ وإنو ال يحل لمؤمن أف ينصر محدث ا وال يؤويو، وأنو من نصره أو آواه فإف عليو لعنة  15

   . وال ع د ؿ يؤخذ منو ص ر ؼ
   . عليو وسلم اهللػ عز وجل ػ وإلى محمػد صلى  اهللػ وإنكم مهما اختلفػتم فيو من شيء، فإف مرده إلى  16

  

 أثر المعنويات في المجتمع 
عليو وسلم قواعد مجتمع جديد، كانت صورتو الظاىرة بيانا  اهللصلى  اهللبهذه الحكمة وبهذا التدبير أرسى رسوؿ 

عليو  اهللعليو وسلم، وكاف النبي صلى  اهللمعاني التي كاف يتمتع بها أولئك األمجاد بفضل صحبة النبي صلى وآثار ا لل



وسلم يتعهدىم بالتعليم والتربية، وتزكية النفوس، والحث على مكاـر األخالؽ، ويؤدبهم بآداب الود واإلخاء والمجد 
   . والشرؼ والعبادة والطاعة

 
   .  [ تطعم الطعاـ، وتقرئ السالـ على من عرفت ومن لم تعرؼ ]   : قاؿ  ؟ ـ خيرأي اإلسال  : سألو رجل

 
عليو وسلم المدينة جئت، فلما تبينت وجهو، عرفت أف وجهو ليس  اهلللما قدـ النبي صلى   : بن سالـ اهللقاؿ عبد 

ـ، وصلوا األرحاـ، وصلوا بالليل والناس يا أيها الناس، أفشوا السالـ، وأطعموا الطعا ]   : بوجو كذاب، فكاف أوؿ ما قاؿ
   [ نياـ، تدخلوا الجنة بسالـ

   [ ال يدخل الجنة من ال يأمن جاره بوائقو ]   : وكاف يقوؿ
   [ المسلم من سلم المسلموف من لسانو ويده ]   : ويقوؿ
   [ ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو ]   : ويقوؿ
   .  [ رجل واحد، إف اشتكى عينو اشتكى كلو، وإف اشتكى رأسو اشتكى كلوالمؤمنوف ك ]   : ويقوؿ

 اهللال تباغضوا، وال تحاسدوف، وال تدابروا، وكونوا عباد [ ويقوؿ: ]المؤمن للمؤمن كالبنياف يشد بعضو بعضا  ويقوؿ: ]
ال يظلمو وال يسلمو، ومن كاف المسلم أخو المسلم [. ويقوؿ: ]إخوانا ، وال يحل لمسلم أف يهجر أخاه فوؽ ثالثة أياـ

عنو كربة من كربات يـو القيامة، ومن ستر  اهللفي حاجتو، ومن فرج عن مسلم كربة فرج  اهللفي حاجة أخيو كاف 
ليس المؤمن بالذي [. ويقوؿ: ]ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء[ ويقوؿ: ]يـو القيامة اهللمسلما  ستره 

باب المؤمن فسوؽ، وقتالو كفر[. ويقوؿ: ]بويشبع وجاره جائع إلى جان [. وكاف يجعل إماطة األذى عن الطريق س 
أيما مسلم  [. ويقوؿ: ]الصدقة تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النارصدقة، ويعدىا شعبة من شعب اإليماف . ويقوؿ: ]

من ثمار الجنة،  اهلللى جوع أطعمو من خ ضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما  ع اهللكسا مسلما  ثوبا  على ع رى كساه 
اتقوا الناء ولو بشق تمرة، فإف لم تجد [ ويقوؿ: ]من الرحيم المختـو اهللوأيما مسلم سقى مسلما  على ظمأ سقاه 

[. وبجانب ىذا كاف يحث حثا  شديدا  على االستعفاؼ عن المسألة، ويذكر فضائل الصبر والقناعة، فكاف فبكلمة طيبة
م إال إذا كاف مضطرا . كما كاف يبين لهم ما في العبادات اللهحا  أو خدوشا  أو خموشا  في وجو السائل يعد المسألة كدو 

، وكاف يربطهم بالوحي النازؿ عليو من المساء ربطا  مؤثقا ، فكاف يقرؤه عليهم اهللمن الفضائل واألجر والثواب عند 
ؽ الدعوة وتبعات الرسلة، فضال  عن ضرورة الفهم والتدبر. ويقرؤونو: لتكوف ىذه الدراسة إشعارا  بما عليهم من حقو 

وىكذا ىذب تفكيرىم، وربع معنوياتهم، وأيقظ مواىبهم، وزودىم بأعلى القيم واألقدار، حتى وصوال إلى أعلى قمة من 
بمن قد  عنو: من كاف مستنا فليستن اهللبن مسعود رضى  اهللالكماؿ عرفت في تاريخ البشر بعد األنبياء. يقوؿ عبد 

عليو وسلم، كانوا أفضل ىذه األمة؛ وأبرىا  اهللمات، فإف الحي ال تؤمن عليو الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى 
لصحبة نبيو، وإلقامة دينو، فاعرفوا لهم فضلهم، وابتعوىم على أثرىم،  اهللقلوبا ، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا ، اختارىم 

سيرىم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ثم إف ىذا الرسوؿ القائد األعظم وتمسكوا بما استطعتم من أخالقهم و 



عليو وسلم كاف يتمتع من الصفات المعنوية والظاىرة، ومن الكماالت المواىب، واألمجاد والفضائل، ومكاـر  اهللصلى 
لم بكلمة إال ويبادر صحابتو األخالؽ ومحاسن األعماؿ بما جعتلو تهوى إليو األفئدة، وتتفانى عليو النفوس، فما يتك

عنهم إلى امتثالها، وما يصدر من إرشاد أو توجيو إال ويتسابقوف إلى العمل بو. بمثل ىذا استطاع النبي صلى  اهللرضي 
عليو وسلم أف يبني في المدينة مجتمعا  جديدا  أروع وأشرؼ مجتمع عرفة التاريخ، وأف يضع لمشاكل ىذا المجتمع  اهلل

اإلنسانية الصعداء، بعد أف كانت قد تعبت في غياىب الزماف ودياجير الظلمات. وبمثل ىذه  حال  تنفست لو
المعنويات الشامخة تكاملت عناصر المجتمع الجديد الذي واجو كل تيارات الزماف حتى صرؼ وجهتها، وحوؿ 

 مجرى التاريخ واألياـ.

 معاىدة مع اليهود 

سلم قواعد مجتمع جديد وأمة إسالمية حديدة، بإقامة الوحدة العقدية وعليو و  اهللصلى  اهللبعد أف أرسى رسوؿ 
والسياسية والنظامية بين المسلمين، بدأ بتنظيم عالقاتو بغير المسلمين، وكاف قصده بذلك توفير األمن والسالـ 

جاوز التي لم والسعادة الخير للبشرية جمعاء، مع تنظيم المنطقة في وفاؽ واحد، فسن في ذلك قوانين السماح والت
   . تعهد في ذلك العالم الملئ بالتعصب واألغراض الفردية والعرقية

 
وىم وإف كانوا يبطنوف العداوة  -كما أسلفنا   -وأقرب من كاف يجاور المدينة من غير المسلمين ىم اليهود 

عليو وسلم معاىدة قرر  اهللصلى  اهللللمسلمين، لكن لم يكونوا أظهروا أية مقاومة أو خصومة بعد، فعقد معهم رسوؿ 
لهم فيها النصح والخير، وترؾ لهم فيها مطلق الحرية في الدين والماؿ، ولم يتجو إلى سياسة اإلبعاد أو المصادرة 

   . والخصاـ
   : وفيما يلى أىم بنود ىذه المعاىدة

 بنود المعاىدة 
مواليهم وأنفسهم، وكذلك لغير بنى عوؼ  إف يهود بنى عوؼ أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم -1

   . من اليهود
   . وإف على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم-0
   . وإف بينهم النصر على من حارب أىل ىذه الصحيفة -3
   . وإف بينهم النصح والنصحية، والبر دوف اإلثم -4
   . وإنو لم يأثم امرؤ بحليفو -5
   . وإف النصر للمظلـو -6
   . وإف اليهود ينفقوف مع المؤمنين ما داموا محاربين -7



   . وإف يثرب حراـ جوفها ألىل ىذه الصحيفة-8
عز وجل، وإلى محمد  اهللوإنو ما كاف بين أىل ىذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاؼ فساده فإف مرده إلى  -9

   . عليو وسلم اهللصلى  اهللرسوؿ 
   . من نصرىا وإنو ال تجار قريش وال -12
   . على كل أناس حصتهم من جابنهم الذي قبلهم  .  . وإف بينهم النصر على من د ى م يثرب -11
   . وإنو ال يحوؿ ىذا الكتاب دوف ظالم أو آثم -10
 

ؿ وبإبراـ ىذه المعاىدة صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية، عاصمتها المدينة، ورئيسها ػ إف صح ىذا التعبير ػ رسو 
   . عليو وسلم، والكلمة النافذة والسلطاف الغالب فيها للمسلمين اهللصلى  اهلل

عليو وسلم قبائل أخرى في المستقبل بمثل ىذه المعاىدة، حسب  اهللولتوسيع منطقة األمن والسالـ عاىد النبي صلى 
   . ما اقتضتو الظروؼ، وسيأتي ذكر شيء عنها



 


