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      )(-  إنَّ رسول اهللا !.. ال يعنـي أن نكـون مقلِّدين 

نا عىل عقول اآلخرين .إنام ي                     عني أن نعرض عقولَ



  السريةو السنةالثابت واملتغري يف  )فقه السرية (  و) السرية ( الثالث :  اجلزء

 

١٩١ 

 الثالثاجلزء 

 رية ــرية وفقه الســالس
 ة ــــة الرشيفــــالنبوي

 

، حسب خط  السرية ـ عموماً ـ رواية تارخيية حتكي حكاية حياة إنسان ما
،  ، تتضمن اسمه وأسامء آبائه يبدأ يوم مولده وينتهي يوم موته زمني متسلسل

، وتشري إىل ما  ياة، ومنجزاته يف خمتلف نواحي احل قيةلُ قية واخلُ لْ وصفاته اخلَ 
. ولسري الرجال  ، وإىل ما فعله وقاله وقرره خالل حياته جر من أحداث

، أما الرتمجة فسرية  ، فالسرية ترمجة مفصلة بإسهاب وترامجهم معنى عام واحد
، أو تكون رواية يروهيا راوٍ حي  والسرية قد تكون إعداداً  . موجزة باقتضاب

 . . وال يكون راوهيا صاحب السرية ذاته ن تأليفاً ، لكنها ال تكو عن إنسان مات
 . راتكِّ ذَ ، مل تعد السرية سرية حياة بل تصبح مُ  فإن كان

بن ا حممد النبي الرسول فهي حكاية حياة  ـ خصوصاً ـ أما السرية النبوية
، النبي الرسول  ، أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف عبد اهللا بن عبد املطلب

 . ق٥٤ربيع األول من عام  ١٢ولد يف مكة يوم  لقريش العريب اهلاشمي ا
،  . وهو ما يعرف عند العرب بعام الفيل م٥٧٠نيسان عام  ٢٠. املوافق يوم  هـ

 . بمكة املكرمة الذي جاء فيه أبرهة احلبيش قاصداً هدم بيت اهللا املحرم

د الوحيد بني األنبياء والرسل الذي خصه أهل الرواية بعد ولعلَّ النبي 
، أشهرها عند  ، كل واحدة منها أكرب من قصص األنبياء جمتمعني من السري
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١٩٢ 

،  ) . هـ٢١٨أبو حممد عبد امللك بن هشام ت : سرية ابن هشام ( املتقدمني
)  إنسان العيون يف سرية األمني املأمون : السرية احللبية ( وعند املتأخرين

وراً بجوامع السرية . مر هـ١٠٤٤لعيل بن برهان الدين احللبي الشافعي ت
، وزاد املعاد يف  ) . هـ٤٥٦أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد ت البن حزم (

شمس الدين أيب عبد اهللا حممد بن أيب  هدي خري العباد البن قيم اجلوزية (
 . ) ٧٥١-٦٩١بكر الزرعي الدمشقي 

يروون فيه  ، وهو الوحيد الذي أفرد له أصحاب التأريخ مكاناً يف تأرخيهم
،  وما جر من أحداث وما وقع من وقائع  التفصيل مراحل حياتهب

: تاريخ الرسل وامللوك أليب جعفر حممد بن جرير  أشهرهم عند املتقدمني
بن ا) ومروج الذهب ومعادن اجلوهر أليب احلسن عيل  . هـ٣١٠ت الطربي (

يب الفدا : البداية والنهاية أل ، وعند املتأخرين ) . هـ٣٤٦ت احلسني املسعودي (
) والكامل يف التاريخ أليب احلسن عيل اجلزري  . هـ٧٧٤ ت إسامعيل بن كثري (

: تاريخ  . وعند املعارصين )هـ .  ٦٣٠ت املعروف بعز الدين بن األثري (
 . العرب يف اإلسالم جلواد عيل

هُ بعضهم بمؤلفات تبحث يف جوانب بعينها من   وهو الوحيد صَّ الذي خَ
حممد بن عمر بن واقد  : كتاب املغازي للواقدي ( مثل،  سريته الرشيفة

) وإمتاع األسامع بام للرسول من أتباع وأحوال وحفدة ومتاع  . هـ٢٠٧ت
) ووفاء الوفا بأخبار دار هـ .  ٨٤٥تقي الدين أمحد بن عيل ت للمقريزي (

.  ) .  هـ٩١١أبو احلسن نور الدين عيل بن عبد اهللا ت ي (راملصطفى للسمهو
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 ٣ط : جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي ملحمد محيد اهللا ( كتابومثل 
: الرسول القائد ملحمود شيت خطاب  ) وكتاب ١٩٦٩دار اإلرشاد بريوت 

سرية : أروع املشاهد من  ) وكتاب ١٩٦٠دار مكتبة احلياة ببغداد  ٢ط (
 دار اخلري ١ط للدكتور حممد عبد املنعم اخلفاجي (  الرسول األعظم

 . ) . م١٩٩١هـ. ١٤١١بدمشق 

وهو ـ أخرياً ـ الوحيد الذي وقف مجع غفري ال حيىص من الفقهاء 

، يف مرص والشام  بالدراسة واالستنباط  والدارسني عند سريته الرشيفة

 : فقه السرية للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ، نذكر منها واملغرب واهلند

دراسة يف السرية للدكتور عامد الدين ، و وفقه السرية للشيخ حممد الغزايل

 . ، وحياة حممد ملحمد حسني هيكل ، وعىل هامش السرية لطه حسني خليل

الذين بأصنافهم وألواهنم وألسنتهم يبقى أن نشري إىل عرشات املسترشقني 

: كارل بروكلامن يف تاريخ  مثل يف مؤلفاهتمحيزاً أفردوا للسرية النبوية 

، ويوليوس  ينهارت دوزي يف تاريخ مسلمي إسبانيا، ور الشعوب اإلسالمية

وإرسائيل ولفنسون يف تاريخ اليهود يف بالد  فوهلاوزن يف تاريخ الدولة العربية

 : مثل  وا كتباً مستقلةً لسريتهسُ رَّ أو كَ  ، العرب يف اجلاهلية وصدر اإلسالم

 . ، وإميل درمنغم يف حياة حممد مونتغمري واط يف كتابه حممد يف مكة

وفقهـوه  وهُ وَ رَ ، مل خيرجوا فيام كتبوه وَ  لكن مجيع هؤالء وأولئك ممن ذكرنا

  : ودرسوه عن ثالثة حماور



  السريةو السنةالثابت واملتغري يف  )فقه السرية (  و) السرية ( الثالث :  اجلزء

 

١٩٤ 

، نراه  بوقائعه وأحداثه يف إطار زمني متسلسل أوهلا املحور التارخيي

الذي هنج فيه ما ) تاريخ الرسل وامللوك ( واضحاً عند ابن جرير الطربي يف 

،  ، يذكر ما حصل وجر سنة بعد أخر ) ولياتاحل صار يسمى فيام بعد (

.  ويشري إىل ما اختلف رواة األخبار فيه حول زمن حصول واقعة بعينها

، فاهلجرة إىل  وللمحور التارخيي يف السرية النبوية أمهية يعرفها أهل هذا العلم

، ال يمكن فهمه إال  ـ مثالً ـ حدث تارخيي قبل أي يشء آخر ةاملدينة املنور

وسبق بدوره أحداثاً  ، ، سبقته أحداث أدت إليه ن إطار زمني متسلسلضم

 اخلَلْقيةوصفته وأوصافه   . ويدخل يف هذا املحور أسامء النبي أد إليها

 ، وأسامء  ، ونسبه الرشيف وأسامء زوجاته وأوالده وأسباطه واخلُلُقية

وأخواته يف ، وأسامء إخوته  ، وحاضناته ومراضعه أعاممه وعامته وأوالدهم

 . وغري ذلك .. الرضاع

يف هذا الوجود رجالً   ، املحور السلوكي الذي تدور حوله حركته ثانيها

(، ورسوالً  ، وخامتاً للنبيني إنساناً 
0F

(  َّره، يف كل ما قاله وفعله وقر  . 
                                                 

)(- هذه  إىل  ] ٥٥٤-٥٤٥ص ارصة أملح يف كتابه [من اإلنصاف أن نشري إىل أن صاحب القراءة املع
الثالثة ووجوب الفصل بينها يف جمال طاعة الرسول والتأيس به واتباع ما أمر به وهنى املقامات املحمدية 

. كام من اإلنصاف أن نشري إىل أن املستنكرين يف ردودهم عليه مل يستوقفهم  عنه كنبي يف سنته الرشيفة

        : ، وقوله تعاىل ] ١١٠ : الكهف [        .. : قوله تعاىل

  .. ] أنه ، رغم ما فيهام من دليل واضح عىل  ] ٤٠ : األحزاب  كان برشاً إنساناً قبل أي يشء

  : ، وقوله تعاىل ] ١ : التحريم [          .. : . ومل يقنعهم قوله تعاىل آخر

        ..  : وقوله تعاىل : ]  ٤٣[ التوبة ،  ..     .. = 
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هذا ، سواء جاء  يف آيات التنزيل احلكيم  ثالثها املحور القرآين وهو ذكره

       : شخصياً كقوله تعاىل وصفه الذكر يف معرض 

، أم يف معرض  ] ١ : املزمل [     : تعاىلوقوله  ،  ] ٤ : القلم [

  : سبحانه ليوم بدر يف قوله تعاىل وصف فعل فعله وموقف وقفه، كذكره

         .. ] أم يف معرض  ] ١٢٣ : آل عمران

     : ، كام يف قوله تعاىل  التعليق عىل قول صدر عن النبي

           .. ] األحزاب : 

     : تصويب لفعل فعله كام يف قوله تعاىل، أم يف معرض ال ] ٣٧

          ..  ] وقوله  ] ٦٧ : األنفال ،

              : تعاىل

   ملحمدٍ  اً وهذا املحور القرآين ال خيرج عن كونه حديث . ] ٣-١ : عبس [

 .  عن حممدٍ  اً أو حديث
                                                                                                                     

فوته يف سلوكه كنبي ما يفوت عىل قد ي ، رغم ما فيها من دليل واضح عىل أنه  ] ٢٤ : الكهف [= 

      : . ومل ينتبهوا إىل قوله تعاىل غريه من نسيان أو من اهتداء لألصلح واألمثل

                  ] املائدة : 

    : ، وقوله تعاىل ] ٥٦ : النور [   ..     : ، وقوله تعاىل ] ٦٧

       .. ] رغم ما فيها من دليل واضح عىل أن العصمة  ] ٢١ : األحزاب ،
، وال ملحمد البرش اإلنسان، صلوات اهللا عليه  ، ال ملحمد النبي هي ملحمد الرسول والطاعة واألسوة
 . يف مقاماته الثالثة
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ـ حسب ما فصلناه يف  إذا كانت القراءة املطلوبة مطلوبةً يف كتاب اهللا تعاىل

ـ ملا فيه من جممل وعام وحمكم القراءة املطلوبة الكتاب األول من سلسلة 

فهم عىل وجه وصية فريدة بعضها يُ ، وملا يف ألفاظه وعباراته من خص ومتشابه

، ويف احلالتني هو محَّال  احلقيقة وبعضها ال يستقيم فهمه إال عىل وجه املجاز

،  القراءة مطلوبةٌ بإحلاح أكثر لكتب السرية وكتب فقه السرية فإن هذه،  أوجه

 : لعدد من األسباب

 ومضموناً  : أننا مع القرآن الكريم أمام نصٍ تعهد تعاىل بحفظه شكالً  أوهلا

 .  وجر توثيقه وتقييده باخلط والكتابة فور نزوله

، معصوم مما  : أننا مع الرسالة الساموية أمام راوٍ واحد صادق أمني ثانيها

 .  يقع للناس من سهو وغلط وتقديم وتأخري وزيادة ونقصان

أن خالفات واختالفات املفرسين لآليات واألحكام يف الكتاب  : ثالثها

النص الثابت  ال يطالُ ام هي تباين وتغاير عىل التوازي يف وجوه الفهم العزيز إن

     : ونرضب هلذا مثالً قوله تعاىل.  الذي ال ريب فيه

          

          ] واختلف  . ] ١ : اإلرساء

فذهب بعضهم إىل القول        املفرسون يف معنى عبارة

، وأن اإلرساء جر باجلسد  بحقيقة اللفظ واعترب الرؤية عينية مشخصة

ضهم إىل القول باملجاز واعترب الرؤية فؤادية وأن . وذهب بع والروح معاً 
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. لكن أحداً مل خيتلف مع أحد بأن اإلرساء  اإلرساء جر بالروح دون اجلسد

، وهذا ما قصدناه بتغاير  حدث تارخيي وقع فعالً وحقاً يف حلظة زمنية معينة

 . املفهوم عىل التوازي

، ال يقترص عىل فهم  عامدأما التباين بني فقهاء السرية فهو اختالف عىل الت

 ، بل يمتد إىل احلدث ذاته نفياً  د وحكمئاواحلدث واستنباط ما فيه من ف

 : ونرضب هلذا مثلني . أو إثباتاً 

  ) عن أنس بن مالك عن النبي ٤٦ص ١الدالئل ج أخرج أبو نعيم ( -١

رَ أحد سوأيت ((:  قال تُ خمتوناً ومل يَ لِدْ . هذا  )) من كرامتي عىل ريب أين وُ

.  : ال يصح احلديث ذكره أبو الفرج بن اجلوزي يف املوضوعات وقال عنه

، أن عبد املطلب  ) عن ابن عباس التمهيد وأخرج ابن عبد الرب القرطبي يف (

. هذا اخلرب ورد عند  ، وسامه حممداً  ، وجعل له مأدبة يوم سابعه  ختن النبي

ق املحققان شعيب وعبد القادر ) علَّ  ٨٢ص ١زاد املعاد ج ابن قيم اجلوزية (

، قال أبو  : حممد بن أيب الرسي تهاألرناؤوط يف احلاشية عىل اثنني من روا

. والوليد بن مسلم مدلس  : كثري الغلط . وقال ابن عدي : لني احلديث حاتم

 .  . أهـ وقد عنعن واخلرب ال يصح

  اد هـو أنـهوأضاف ابن قيم اجلوزية يف املوضع نفسه قوالً ثالثاً دون إسـن

 . ختن يوم شق قلبه املالئكة عند ظئره حليمة

: واختلف يف مبلـغ سـنه  ) ٢١٦،٢١٥ص ٣ج قال الطربي يف تارخيه ( -٢
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. ثم ذكـر مـن قـال  فقال بعضهم كان له يومئذ ثالث وستون سنة  يوم تويف

. وقال  . ثم ذكر من قال ذلك : كان له يومئذ مخس وستون . وقال آخرون ذلك

 . . أهـ . ثم ذكر من قال ذلك : بل كان له يومئذ ستون سنة آخرون

. فابن قيم اجلوزية  وال يملك املتأمل يف هذين املثالني إال أن يأخذه العجب

لـيس  : .. يف املثال األول بعد أن يذكر األقوال الثالثة يف مسألة اخلتـان يقـول

لِدَ خمت  هذا من خصائصه ، فمن قال بأنـه  وناً فإن كثرياًمن األنبياء وغريهم وُ

لِدَ خمتوناً فله دليله .  . أهــ بوالدتـه غـري خمتـون فلـه دليلـه أيضـاً ، ومن قـال  وُ

، وأن حـديث  يف مقام واحد والعجب يف هذا أنه ير القولني ـ عىل تعارضهام ـ

خمتوناً ال يقل قوة كدليل عـن حـديث ابـن   أنس بن مالك يف إثبات والدته

 . عباس يف نفيه

 ومات : .. ي يف املثال الثاين ينسب البن عباس يف خرب أول أنه قالوالطرب

 قبض  . ثم ينسب إليه يف خرب ثان أنه قال وهو ابن ثالث وستني سنة :

لألخبار  . والعجب يف هذا أن الطربي كراوٍ  وهو ابن مخس وستني  النبي

ا سيعرضه ، وأن إسقاط أحدمه يعترب القولني ـ عىل تضادمها ـ يف مرتبة واحدة

 . لإلثم كمؤرخ

لقد تعمدنا أن نأيت بمثالني ال يؤثر تناقض األقوال فيهام عىل السلوك 

. فامذا لو  ، وال عالقة هلام بحكم وال بفقه وال بترشيع اإلنساين ال سلباً وال إجياباً 

 كان املثال من الثوابت القرآنية ـ كالقتال مثالً ـ أو من األصول العقائدية 
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 . ؟ هذا ما سنأيت عىل تفصيله مستعينني باهللا يف الصفحات التالية الً ــ كالوحي مث

ـ سواءٌ كانت الفرتة الزمنية التي عاشها  املتأمل الناظر يف السرية النبوية

جيد أهنا تنقسم ستني سنة أم ثالثاً وستني أم مخساً وستني ـ   حممد بن عبد اهللا

 : إىل فرتتني

، ثم تنتهي بنزول  متتد قرابة أربعني عاماً و  تبدأ بمولده فرتة أوىل -١

 . الوحي األمني معلناً اصطفاءه كنبي ورسول

، ثم تنتهي  تبدأ بالوحي ومتتد قرابة ثالثة وعرشين عاماً  وفرتة ثانية -٢

 . إىل الرفيق األعىل  هعقب حجة الوداع بانتقال

أيضاً إىل بعد البعثة تنقسم بدورها   وجيد أن الفرتة الثانية من حياته

 : قسمني

، ثم  يبدأ بالوحي األمني ويمتد قرابة ثالثة عرش عاماً  : يقسم مك -١

 . ينتهي باهلجرة إىل يثرب

، ثم ينتهي بانتهاء حياته  يبدأ باهلجرة ويمتد قرابة عرشة أعوام : قسم مدين -٢

 .  املباركة

صطفاء ونزول ، فرتة ما قبل اال واملتأمل الناظر يف الفرتة األوىل من السرية

 : جيدها سلسلة من املراحل،  الوحي التي امتدت قرابة أربعني عاماً 

وفيها اإلرهاصات والبشائر وذكره يف  : مرحلة ما قبل الوالدة -١
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 . . وفيها موت أبيه عبد اهللا الرساالت الساموية السابقة عند أهل الكتاب

ل األخبار من وفيها ما وقع حسب رواية أه : مرحلة الوالدة والرضاع -٢

، وذكر مراضعه وما  ، وخرب ختانه ويوم مولده وبعده  آيات قبيل مولده

 . حصل هلن من بركات بفضله

، وحادثة شق الصدر  وفيها موت أمه آمنة بنت وهب : مرحلة الطفولة -٣

(يف ديار بني سعد
1F

( ثم موت جده عبد  ورعيه للغنم يف البادية ويف مكة .

، أو يف العارشة حسب قول  نة حسب أحد األقواليف الثام  املطلب وهو

 . آخر

، وما  وفيها أول رحلة له إىل الشام مع عمه أيب طالب : مرحلة الفتوة -٤

وقع له من لقاء الراهب بحري . 

، ورحلته الثانية إىل الشام  وفيها خرب حلف الفضول : مرحلة الشباب -٥

، ثم زواجه من  هدها ميرسةيف جتارة حلساب السيدة خدجية بنت خويلد كام ش

، وفيها لقاؤه مع الراهب  أول أمهات املؤمنني ريض اهللا عنها السيدة خدجية

 . نسطور يف رحلته الثانية إىل الشام

                                                 
)(-  يروي أهل األخبار أن النبي تعرض مخس مرات يف حياته لشق الصدر عـىل يـد املالئكـة  ،

هـذه التـي . أوهلا وأشهرها هـي  أربع ثابتات صحيحات عندهم حسب معايريهم واخلامسة غري ذلك
سيدنا حممـد رسـول اهللا األسـوة  . انظر ( مل يتجاوز الثالثة من عمره جرت يف ديار بن سعد، وكان 

 ٢٠٠٣، الطبعة الرابعة  وما بعدها ١٥٠ص ١) تأليف الشيخ أسعد حممد سعيد الصاغرجي ج احلسنة
 . دار الكلم الطيب بدمشق وبريوت
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، وخرب  وفيها اكتامل شهرته بني قومه كصادق أمني : مرحلة الرجولة -٦

رشف ، واختالف القبائل حول  ترميم بناء الكعبة بعدما أصاهبا من حريق

 . يف اخلالف  إعادة احلجر األسود إىل مكانه وحتكيمه

، التي  املباركة  تلك كانت أبرز مراحل الفرتة األوىل من سرية حياته

ربيع األول من عام  ١٢، من والدته يف  امتدت زهاء أربعني عاماً قمرياً 

 رمضان من عام ١٧) إىل مبعثه ونزول الوحي عليه يف  عام الفيل . ( ق.هـ٥٤

 :  ريخ أهل األخبار بأمرينأوتتميز هذه الفرتة يف كتب السرية وت.  ق.هـ٤١

قلة عدد الصفحات التي حتكي أخبار تلك الفرتة بأعوامها  : أوهلام

األربعني باملقارنة مع عرشة أمثاهلا التي حتكي أخبار الفرتة الثانية بأعوامها 

صفحة من  ٥٦خصص فالطربي يف تاريخ الرسل وامللوك ـ مثالً ـ .  ٢٣الـ

صفحة  ٥٥٨، بينام أفرد  ) ٢٩٣-٢٣٩ املجلد الثاين ألخبار الفرتة األوىل (

 .  ) ٣ج ٢٠٣-٩و  ٢ج ٦٥٧-٢٩٤ ألخبار الفرتة الثانية (

مراحل الفرتة األوىل بشكل اختالف الروايات يف تفاصيل أخبار  : ثانيهام

ختلو بدورها ـ عىل  أوضح من اختالفها يف أخبار مراحل الفرتة الثانية التي ال

. وال عجب يف ذلك عندنا ألنه  خالف املفروض ـ من اختالفات يف التفاصيل

إذ من املعروف أن أهل األنساب واألخبار ومؤلفي السري  . من طبائع األمور

وواضعي تراجم الرجال ال يعتنون يف أعامهلم إال بالعظامء البارزين من أبناء 

وفيات األعيان  كان أطلق عىل كتابه اسم (. أال تر كيف أن ابن خل عرصهم
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قبل نزول الوحي اإلهلي عليه يف   ؟ وحممد بن عبد اهللا ) من أبناء الزمان

. إنام كان برشاً كغريه من البرش  ق.هـ٤١رمضان من عام  ١٧غار حراء يوم 

        متيَّز عنهم بالوحي، وهذا معنى قوله تعاىل:

  .. ] ومعنى قوله  ] ١١٠ : الكهف ،  :))  إنام أنا ابن امرأة من مكة

عىل مد األربعني عاماً األوىل من حياته   . لقد كان )) كانت تأكل القديد

 : ، وهذا معنى قوله تعاىل ، أميناً  ، صادقاً ، حكيامً  ، لبيباً  ، عاقالً  املباركة صاحلاً 

                

     .. ] ١٢٤ : األنعام [ .  

فلقد ثبت يف سريته أنه مل يسجد لصنم أو نصب وهذا من كامل عقله قبل 

، وهذا من كامل مروءته إذ كان  ومل يسكر، وثبت أنه مل يعاقر مخرة  الوحي

(الوحي األمني مل ينزل عليه بتحريمها
2F

(  وثبت أنه مل يوقع اخلالف بني .

 القبائل من قومه يوم أعاد احلجر األسود إىل مكانه وهذا من كامل حكمته .

 احلكيم  لقد جاء الوحي األمني لريتقي هبذا اإلنسان الصالح العاقل اللبيب
                                                 

)(- ي بُعِثَ املروءة من مكارم األخالق العربية الت  ليتممها ، وقد منعت كثريين من رشب
 بن ا] يروي لنا أن عثامن  ٢٣٩ص ٦اخلمر أيام كانت غري حمرمة . فصاحب العقد الفريد [ ج

سئل : ما منعك من رشب اخلمر يف اجلاهلية وال حرج عليك فيها ؟ قال : إين رأيتها تذهب  عفان 
 د مجلة . ويروي لنا أن عبد امللك بن مروان العقل مجلة ، وما رأيت شيئاً يذهب مجلة ويعو

قيل له : أصحيح أن مصعب بن الزبري مل يرشب اخلمر ؟ فقال : لو كان يف املاء ما يذهب املروءة ما 
 رشبه مصعب.
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واهللا أعلمُ  ني من مرتبة البرش العاديني إىل مرتبة األنبياء واملرسلنيالصادق األم

، وليمنحه  ، وجاء ليقرر من جانب أنه لعىل خلق عظيمحيث جيعل رسالته 

من جانب آخر شهادة خترج ـ بعد فرتة دراسة وتأمل وإعداد للفكر وبناء 

، وداعياً إىل اهللا بإذنه  للعقيدة دامت أربعنيَ عاماً ـ ختوله أن يكون بشرياً ونذيراً 

نه بعد أن انتهى من بناء نفسه واجتاز مرحلة ( اً ورساجاً منري ) بام  اقرأ ، وليمكِّ

، من التصدي لبناء  دادإع) بام فيها من  قم ، ومرحلة ( فيها من تأمل

. وهذا ـ يف رأينا ـ هو الثابت يف املقصود اإلهلي الذي بدأت بدايته يف  اآلخرين

  ، والذي ينقلنا إىل أبرز مراحل الفرتة الثانية من سرية حياته ) رأنذ مرحلة (

رمضان من  ١٧التي تبدأ بنزول الوحي عليه بتاريخ  بقسميها املكي واملدين

ذي احلجة من عام  ٩. وتنتهي بانتقاله جلوار ربه بتاريخ  ق.هـ ٤١عام 

 . هـ١١

  مراحل القسم املكي من الفرتة الثانية من حياته

 ) عاماً تبدأ بالوحي وتنتهي باهلجرة ١٣ (

 : ، قال تعاىل مرحلة البناء الفكري والعقيل والعلمي ، ) اقرأ مرحلة ( -١

                

هذا التأمل نحو الرب  ، وتوجيه وفيها االستمرار بالتأمل . ] ٣-١ : العلق [

كنبي   . وفيها ارتسام اصطفائهواحلياة  اخلالق ونحو اإلنسان والكون
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. وفيها انتقال شكل الوحي من اإلهلام والرؤيا  رسول عىل أرض الواقعو

حمسوس ملموس للتنزيل مرئي الصاحلة إىل الوحي من وراء حجاب وإىل تَلَقٍّ 

(احلكيم عن طريق جربيل
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( . 

وحي والنَّفيس والقلبي ، ) قم مرحلة ( -٢ قوله  بدءاً من : مرحلة البناء الرُّ

                                                 
)(- نقول هذا ودليلنا األشكال الثالثة للوحي التي بيَّنها تعاىل يف قولـه :          

              ..   ] ٥١ : الشور [ . 

   : فالشكل األول هو الوحي باإلهلام الذي يشمل النفوس اإلنسانية مجيعاً حسب قولـه تعـاىل

              ] ويدخل حتـت هـذا العنـوان الـوحي ألم  ] ٨،٧ : الشمس .

  : موسى يف قولـه تعـاىل                             .. 

  : ية كـام يف قولـه تعـاىل. كام يشمل املخلوقات األخر غـري اإلنسـان ] ٧ : القصص [       

                           ] ٦٨ : النحل [ . 

. وهـذا ال يكـون إال  ، وأبرز أمثلته موسى  والشكل الثاين هو الوحي املبارش من وراء حجاب

  : ليل قوله تعاىل يف حـوار بينـه وبـني كليمـه موسـىمن وراء حجاب بد          

                        .. ] ١٤٣ : األعراف [ . 

مـا يشـاء لـه اهللا أن والشكل الثالث واألخري هو الوحي عن طريق رسول ينقل للمصطفى بإذن اهللا 

 . وجربيل  ، وأبرز أمثلته حممد  ينقل

،  ، حني يعدون للوحي ستة أشكال أما ما يذهب إليه البعض جهالً ال ننكر حسن النية فيه

انظر كتاب األسوة احلسنة للشيخ الصاغرجي  . [ : أن يكلمه اهللا تعاىل كفاحاً بغري حجاب خامسها

ا يقال فيه أنه خروج فاضح واضح عىل ما قرره تعاىل يف األعراف . فهذا كالم خطري أقل م ] ١٥٦ص

١٤٣  ٥١ويف الشور . 
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  . ] ٢،١ : املزمل [          : تعاىل

 بام فيه من أمر بالقيام عموماً وبقيام الليل خصوصاً وترك االستسالم للنوم

   ..     : وله تعاىلكسالً واسرتخاءً ومروراً بق

     بام فيه من ترتيب بالرتل ملا نزل  ] ٥،٤ : [املزمل

من آيات القرآن يف مرحلة التأمل السابقة استعداداً ملا سيليها من قول ثقيل 

 . عىل الوجه املطلوب وأدائه  عظيم الشأن ال يقوم به إال املستعدون حلمله

          : وانتهاءً بقوله تعاىل

ضافان إىل قيام الليل ، بام فيه من أن الصرب واهلجر اجلميل أمران يُ  ] ١٠ : املزمل [

(الستعداد ملا هو آتوترتيل القرآن ليشكلوا مجيعاً أشكاالً أربعة يتجسد فيها ا
4F

( . 

                                                 
)(- والثانية يف  ، إحدامها يف سورة املزمل املذكورة آنفاً  لقد ورد الرتتيل مرتني يف التنزيل احلكيم ،

                 : قوله تعاىل

     ] كال اآليتني ال خيرج عن ترتيب األشياء بعضها خلف . واملعنى يف  ] ٣٢ : الفرقان
جال واألرتال أمور معروفة يف امل . واألنساق ، متييزاً عن ترتيبها يف نسق بعضها إىل جانب بعض بعض

،  العسكري ومشهورة يف املجال اإلنتاجي بمختلف حقول الصناعة والزراعة والتجارة واخلدمات
 . فخطوط اإلنتاج يف املصانع واملعامل تقوم عىل الرتل والرتتيل وليس عىل النسق

لكننا نجد بني املفرسين من اعترب الرتتيل هو حسن الصوت وحسن التأليف والتمهل يف التالوة 
] ونجد بني الفقهاء من أجاز  انظر تفسري الرازي والطربي والسيوطي وغريهم ارج احلروف [وبيان خم

] بعد أن قرؤوا قوله  ) لإلمام املاوردي احلاوي انظر كتاب ( بناءً عىل ذلك قراءة القرآن باألحلان [
  :)) بالكرس وليس  ناءلغِ ، وفهموا عىل غري ما ينبغي أن التغني من ا )) ليس منا من مل يتغنَّ بالقرآن

ناء التفاخر بالقرآن  نَ الغَ ناء بالفتح ومِ . ولعمري فإن ترتيل القرآن بمعنى غنائه بصوت حسن من الغَ
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     : مرحلة اإلعالن واإلعالم والتبليغ ، ) أنذر مرحلة ( -٣

              

      ] وفيها توجيه القيام  ] ٧-١ : راملدث ،

، والدعوة  ذكر اهللا وتوحيدهوإعالء ، وإلعالن  لإلنذار بعد أن كان لالستعداد

، وهجر األوثان بام متثله من عقائد ملتوية يلفها  إىل تطهري النفس وتزكيتها

 . الغموض واالضطراب

ألن القيام حيث بدأ األمر بالصرب يف املرحلة الثانية  : ) اصربِ  مرحلة ( -٤

   : ، واستمرَّ يف املرحلة الثالثة السابقة بقوله تعاىل يلزمه صرب اً استعداد

  ] وسيستمر إىل آخر سورة  ، ألن القيام لإلنذار يلزمه صرب ] ٧ : املدثر ،

 : ، إذ يقول تعاىل يف خامتتها نزلت يف املدينة املنورة هي سورة العرص

           

والصرب من األلفاظ التي تكرر ورود مشتقاهتا يف القرآن الكريم  . ] ٣ : العرص [

، وهو  بأنواعه املختلفة  ، كام تكرر عىل لسان رسول اهللا أكثر من مئة مرة

 إليامن .شطر ا عنده 

                                                                                                                     
، وال يف اجلواب عىل  ٥عىل األحلان ال حمل له مطلقاً ال يف االستعداد لتلقي القول الثقيل كام يف املزمل 

 =                               .  ٣٢الذين كفروا يف الفرقان 

 أن اهللا تعـاىل ٣٢الطريف أننا إن فهمنا الرتتيل كام فهمه اإلمام املاوردي، نتج لدينا يف آية الفرقـان = 

 .  ومالئكته يقرؤون القرآن عىل طريقة عبد الباسط عبد الصمد رمحه اهللا
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سواء أكانت بمعنى االستفهام واالستفسار عن : ) يسألونك مرحلة ( -٥

البقرة  ) وعن اخلمر وامليرس ( ١٨٧األعراف  ، كالسؤال عن الساعة ( جمهول

، وعن  والقتال واجلبال ض) وعن املحي ٨٥اإلرساء  ) وعن الروح ( ٢١٩

 : كام يف قوله تعاىلأم كانت بمعنى الطلب  ، ذي القرنني واليتامى واألنفال

           .. ] النساء : 

يف ) التي تليها  قل ) كسؤال استفهامي بـ( يسألونك وفيها ارتباط ( . ] ١٥٣

 . مجلة اجلواب

         : يف قوله تعاىل : ) ال حتزن مرحلة ( -٦

    ] وقوله تعاىل ، ] ٧٦ : يس :   ..    

     .. ] واعٍ يدرك أن  وما فيها من تسليمٍ  . ] ٤٠ : التوبة

، وما  ي بأن العاقبة للمتقني، ومن استبشار يقين األمر هللا من قبل ومن بعد

ألصحابه  فيها من خطاب اهللا سبحانه لرسوله بالثبات وخطاب الرسول 

 بالتجلُد .

ومثاله بالل وآل يارس  : ، بنوعيه اجلسدي ) االضطهاد مرحلة ( -٧

ومثاله منع املؤمنني من اجلهر بإيامهنم وأداء صلواهتم  : والفكري،   والنبي

وا بيني وبني لُّ خَ  ((، والرد النبوي املشهور  ل هبمومنع الناس من االتصا

، وما فيه من دعوة هي األوىل من نوعها يف تاريخ البرشية إىل حرية  )) الناس

 ١٨ وفيها اهلجرة األوىل إىل احلبشة [ . املعتقد وحرية الرأي وحرية التعبري
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بينهم ،  رجالً وامرأة عند البعض اآلخر ١٣، أو  رجالً وامرأة عند البعض

. ثم عودة  ] ريض اهللا عنهامرقية بنت رسول اهللا وزوجها عثامن بن عفان 

(قسم من هؤالء املهاجرين
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( ] ثامنون رجالً  ، ثم اهلجرة الثانية إىل احلبشة

وامرأة يف أقوال، وثالثة وثامنون يف أقوال أخر [ . 

.  وذلك يف شعب أيب طالب ثالث سنوات متوالية : ) احلصار مرحلة ( -٨

ال يبيعون املحارصين  ( مقاطعة اقتصاديةوفيها وثيقة ما اتفقت عليه قريش من 

                                                 
)(- مام خرب عجيب ، أ نحن مع أسباب عودة قسم من مهاجري احلبشة بعد اهلجرة األوىل إليها

ين واملحدثني وأهل األخبار وأصحاب مشهور هو خرب الغرانيق ه من املفرسِّ  . ثمة من اعتمده وأقرَّ

، وثمة من أنكره ونسب تزويره إىل مرشكي  ] ٣٤٠-٣٣٨ص ٢انظر تاريخ الطربي ج كتب السرية [

نصب املجانيق  ظر (ان لضعف أحاديثه [] أو أنكره  ١١٨انظر فقه السرية ملحمد الغزايل ص قريش [

متجاهالً فال هو أقره وال ، وثمة من قفز عن اخلرب كله  ] ) لنارص الدين األلباين لنسف قصة الغرانيق

، حيث خيتزل  ١٩٢ص ١) للشيخ أسعد حممد سعيد الصاغرجي ج األسوة احلسنة انظر ( هو أنكره [

=  = ملا انية إىل احلبشة يف عبارة واحدة تقول (، واهلجرة الث مرحلة اهلجرة األوىل إىل احلبشة، وخرب الغرانيق

، ورأوا  ، وأصابوا فيه أمناً وقراراً عند النجايش قد نزلوا بلداً آمناً   رأت قريش أن أصحاب رسول اهللا 

،  ، وأن اإلسالم جعل يفشو يف القبائل به وبحمزة ، وامتنع أصحاب رسول اهللا  أن عمر قد أسلم

ونحن هنا لسنا بصدد ترجيح اإلقرار عىل اإلنكار  . )) أهـ ىل قتل رسول اهللا أمجعوا رأهيم واتفقوا ع

،  ، ولسنا بصدد تفضيل جتاهله بالقفز عنه كمن يدفن رأسه يف الرمال أو ترجيح اإلنكار عىل اإلقرار

،  لكن ورود اخلرب كواقعة تارخيية فتح الباب أمام روائيني يف قلوهبم مرض كسلامن رشدي مثالً 

،  ، اللهم إال بفتو قتله كمرتد التي ال نعتربها جواباً  حوا سؤاالً وجيهاً مل نجد أحداً أجاب عليهليطر

: إن كان الرسول قد أضاف من عنده آيات شيطانية مل ينزل هبا جربيل األمني حسب  هذا السؤال هو

 ٤٦،٤٥وتني كام يف احلاقة رواية من يقر بخرب الغرانيق فلامذا مل يأخذ سبحانه منه باليمني ويقطع منه ال

 ؟ ؟ وكيف يمكن ملن يقر باخلرب أن يقر بالعصمة يف آنٍ معاً 
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ال يزوجوهنم وال يتزوجون  ( اجتامعيةمقاطعة ) ومن  وال يشرتون منهم

 ، . وفيها خرب انضامم بني هاشم وبني عبد املطلب إىل أيب طالب يف شعبه ) منهم

، عدا أيب هلب الذي خرج عنهم  ة، فاملؤمن ديناً والكافر محيَّ  مؤمنهم وكافرهم

مما أكسب احلصار وجهاً يقوم عىل العصبية .  إىل قريش لنرصة أيب جهل ورفاقه

. وفيها خرب  العشائرية إضافةً إىل وجهه العقائدي واالقتصادي واالجتامعي

، يف سياق هنر مل ينقطع حلظة منذ  إسالم محزة بن عبد املطلب وعمر بن اخلطاب

جلريان ودخول املؤمنني بالدين اجلديد فراد الواحد االتدفق و بدء الدعوة عن

 .  بعد اآلخر
تَّاب دأال حتظى هذه املرحلة عنإن من املؤسف  السرية بام تستحقه  كُ

، فاكتفى البعض بأن أشار إىل أن  جوانبها املتعددة من تأمل عميق بام أسلفنا
لَّتْ أصابع  رسول اهللا ، ومل يرَ من أسباب  هدعا عىل كاتب الصحيفة فَشُ

، إال معجزة  نقض هذه الصحيفة الظاملة التي حفظها أصحاهبا يف الكعبة
لَّطَها اهللا تعاىل إكراماً لرسوله فأكلت الصحيفة تاركةً فاحتتها  األرضة التي سَ

 .  ) باسمك اللهم (

، وفيها  اصطلح أهل السرية عىل تسميتهكام  : ) عام احلزن مرحلة ( -٩
،  يف العام العارش من البعثة ريض اهللا عنها الب والسيدة خدجيةموت أيب ط

، وما فقده من  وفيها ما فقده النبي من منعة ودعم عشائري بعد موت أيب طالب
وقد اشتدَّ أذ قريش   ، بداللة قوله سكينة ودعم أرسي بعد موت خدجية

اخلروج إىل  . وهذا ما دفعه إىل )) ما أرسع ما وجدتُ فقدك يا عامه ((:  له



  السريةو السنةالثابت واملتغري يف  )فقه السرية (  و) السرية ( الثالث :  اجلزء

 

٢١٠ 

(الطائف داعياً إىل اهللا وباحثاً عمن جيريه ويمنعه
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(  . 

، مع  التامساً لنرصة بني ثقيف  وفيها خرج : ) الطائف مرحلة ( -١٠

،  . وفيها خرب مقامه بالطائف شهراً عىل بعض األقوال غالمه زيد بن حارثة

نعرفه اليوم  . وفيها إشارة إىل ما وما لقيه من سادة ثقيف من صدود وإعراض

وسائل اإلعالم املتاحة   ، وإىل استخدامه : اإلعالم وتوظيفه حتت عنوان

 . يف عرصه من أسواق ومواسم حج

. فاإلرساء  وكالمها مؤكد ومقطوع به : ) اإلرساء واملعراج مرحلة ( -١١

     ورد رصحياً يف التنزيل احلكيم حيث يقول تعاىل:

          

          ] والعروج  . ] ١ : اإلرساء

       : إىل امللكوت األعىل ورد رصحياً يف قوله تعاىل

  ] مشرياً إىل أن علة وحكمة اإلرساء يف رؤية اآليات  . ] ١٨ : النجم

                                                 
)(- وتتابعت ١من ج ١٩٥عىل ص ) : من كتاب ( األسوة احلسنة ) نقرؤ الشيخ الصاغرجي يقول = 

عبارة . فإذا جتاوزنا  ) أهـ .. هبالك أيب طالب والسيدة خدجية ريض اهللا عنه املحن عىل رسول اهللا = 

 ) بحق السيدة خدجية ريض اهللا عنها ) بحق أيب طالب واعتربناها خطأً مطبعياً صوابه ( ريض اهللا عنه (

مرة يف  ٦٨. فاهلالك واإلهالك وردت مشتقاته  ) بحقهام معاً  اهلالك فإننا ال نستطيع جتاوز كلمة (

 ) هلك رسول اهللا  مطلقاً عبارة ( . أال تر أنك ال جتد يف الرتاث التنزيل احلكيم كلها يف مقام الذم

انتقل  أو عبارة (  لقي وجه ربه) ، وكثرياً ما جتد عبارة ( ) مات رسول اهللا  ، ونادراً ما جتد عبارة (

 ؟ ) إىل الرفيق األعىل
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لتبني ما أمجلته   . ثم تأيت أحاديث الرسول الكرب قد حصلت وحتققت

.  ، وتفصل ما مل يتعرض له كتاب اهللا تعاىل بالتفصيل آيات القرآن الكريم

ا فيام بعد من إدراج وإضافة، وما يف بعضها اآلخر رغم ما البس بعضه

، وما يف بعضها الثالث من هتافت يف املتن وركاكة  من ضعف يف السند

 .  يف املضمون

بتفاصيلها   ، أن معجزة اإلرساء كام رواها النبي إن من الثابت أيضاً 

من فرتة  ] قبل اهلجرة بسنة للناس ـ مؤمنني ومرشكني ـ يف أواخر القسم املكي [

. كانت امتحاناً بالغ الصعوبة  ، كانت أكرب من قدرهتم عىل فهمها ما بعد البعثة

   ..       : بدليل قوله تعاىلمنهم ملن آمن 

  .. ] وكانت ملن كفر وأرشك زعامً ال يصدق يثري  . ] ٦٠ : اإلرساء

. فاإلرساء بحد ذاته أمر  من طبائع األمور ه، وهذا بشقي لسخرية ويزيد األذا

) التي يستخدمها  سبحان عجيب بدليل أنه تعاىل استهلَّ سورة اإلرساء بكلمة (

، وال ريب يف أن اإلرساء جر جسداً  العرب للتعجب من األمور العجيبة

 ية عينية ال جمرد رؤيا فؤادية، وأن رؤية اآليات الكرب املقصودة منه رؤ وروحاً 

، ملا كان يف خرب اإلرساء ما  إذ لو كانت مناماً وكان اإلرساء بالروح دون اجلسد

 . يثري العجب

كانت واسطة اإلرساء واملعراج من التفاصيل التي مل يعرض هلا التنزيل 

. فثمة واسطتان يف أحاديث اإلرساء  ، لكن أخبار السرية فصلتها احلكيم
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، ال هيمنا  ، اسمها مشتق من الربق ، أوالمها واسطة مادية هي الرباق جواملعرا

، ما هيمنا أهنا كانت  ت بعض األخبار أم مل تكنوكثرياً إن كانت دابة كام ر

. أما األخر فواسطة  واسطة اإلرساء من املسجد احلرام إىل املسجد األقىص

يات امللكوت اإلهلي لري آ  ، عرجت بالنبي مالئكية غري مادية هي جربيل

ىلَ   . ، حيث ال مكان للامدة هناك يف السموات العُ

وإذا كنا يف عاملنا املادي اليوم أقدر عىل فهم الرباق كواسطة لإلرساء من 

، بحيث يبقى  ، يف حلظات زمنية معدودة املسجد احلرام إىل املسجد األقىص

يف حقل الكهرباء  ، بفضل ما حققه العلم الفراش دافئاً كام يف حديث عائشة

، إال أننا ما زلنا غري قادرين عىل  والطريان مما مل يكن معروفاً يف العرص النبوي

وال بد لكي نفهمها من أن نقر بعدد . نفسه  املستوبفهم العروج وواسطته 

 .  من الثوابت ال يملك املتأمل العاقل إال أن يقر هبا

ي سامه القرآن الكريم تراباً ، قسم ماد أوهلا أن اإلنسان خملوق من قسمني

حيكمه ما حيكم املادة من قوانني ثابتة  تارة وطيناً تارة ومحأً مسنوناً تارة أخر ،

. وقسم غري مادي سامه القرآن الكريم نفخة من  قاهرة ال تبديل فيها وال تغيري

من مه قوانني ثابتة قاهرة إنام كحت،  روح اهللا تارة وعقالً تارة ونفساً تارة أخر

 .  نوع آخر غري ذلك الذي حيكم القسم املادي من اإلنسان

ثانيها أن هناك عوامل مادية موجودة إىل جانب عامل اإلنسان يمكن إدراكها 

باحلواس اخلمس ـ كعامل النبات ـ يشرتك يف القوانني التي حتكمه مع اإلنسان 
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كن . وأن هناك عوامل موجودة ال يم بعض آخر، وينفرد عنه يف  يف بعض

،  ، ومع ذلك ال يستطيع العاقل إنكار وجودها إدراكها باحلواس اخلمس

ألن معيار احلواس اخلمس ليس كافياً وحده يف إثبات أو إنكار وجود 

 . ، كعامل اجلن وعامل املالئكة األشياء

 حتت / فوق ، هي ( إن العاملَ املادي لإلنسان يقوم عىل ستة أبعاد مكانية

 . تلك من حقائق العلم الثابتة التي إن عرفناها ) شامل / يمني،  وراء / أمام

. وفهمنا  فهمنا قدرة اجلن واملالئكة عىل رؤية اإلنسان وعجزه عن رؤيتهم

األبعاد يف عامل اجلن وعامل املالئكة تزيد وختتلف عن مثيلتها يف عامل أن 

 / مامأ ( عامل امللكوت اإلهلي ال أبعاد مكانيةوفهمنا بالتايل أن  اإلنسان

 . ) بعد / قبل ( ، وال أبعاد زمانية فيه عىل اإلطالق)  وراء

لأرأيت لو أن عاملاً من  ثنائي األبعاد يعيش قرب عامل آخر للنمل ثنائي  النَمْ

؟ ثمة فعل هو التسليم  . هل يدري أحدمها عن وجود اآلخر شيئاً  األبعاد أيضاً 

يلة ـ عىل األقل ـ دون أن صالهتم مخس مرات يف اليوم والل املصلُونخيتم به 

. فاملصيل حني ينهي صالته يلتفت إىل يمينه  ينتبه أكثرهم إىل داللته ومعناه

.  : السالم عليكم ورمحة اهللا ، وإىل شامله قائالً  : السالم عليكم ورمحة اهللا قائالً 

 . إهنا لعمري لفتة رائعة من ثوابت السنة النبوية إىل وجود عامل آخر للمالئكة

،  دم التمييز بني اإلرساء كحدث مادي والعروج كحدث روحيإن ع

، هو أهم أسباب اخلالف  وقراءة خرب هذا بذات العني التي نقرأ هبا خرب ذاك
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، وبني من يقول بحقيقة اللفظ عىل  ينبني املحدثني واالختالف بني املفرس

 بوته. فاإلرساء معجزة هدفها إثبات ن ومن يقول بمجاز اللفظ لتأويله ظاهره

  ًتكريامً له وختفيفا واملعراج معجزة هدفها إطالعه عىل آيات ربه الكرب ،

. أما القول  عنه مما لقيه من أهوال ومآس يف املراحل السابقة ملرحلة اإلرساء

 بأن املعراج صورة طبق األصل عن رؤيا يوحنا حسب زعم نصار

، والقول يف  رمني يف اجلنة، بام فيه من صور املعذبني يف النار واملك املسترشقني

، والقول  ٥إىل  ٥٠٠بتنزيل عدد الصلوات اليومية من   وساطة موسى

واستخراج قلبه وغسله بامء زمزم قبل ركوبه الرباق لإلرساء   بشق صدره

وبيت حلم ، والقول بأنه صىلَّ بأمر الرباق يف يثرب ومدين  إىل املسجد األقىص

، لكنها حتى لو صحت  دليل لدينا عىل إنكارها ، فال يف طريقه إىل بيت املقدس

جتعل ، إضافةً إىل عدم وجود أحكام فيها  ال جيوز أن تعارض ثابتاً من الثوابت

 . منها سنة واجبة االتباع

  مراحل القسم املدين من الفرتة الثانية من حياته

 أعوام تبدأ باهلجرة وتنتهي بالوفاة) ١٠(

باعتبارها ثاين  وفيها أمهية اهلجرة ، ض يثربإىل أر : ) اهلجرة مرحلة ( -١

كام يف  فاهلجرة عبادة . بعد اصطفائه نبياً ورسوالً   أبرز حدثني يف سرية حياته

           : قوله تعاىل
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كام يف قوله  و اجلهاد والصربنْ صِ  املكيةيف اآليات  ةاهلجرو ، ] ٥٦ : العنكبوت [

             : تعاىل

        ] يف  اهلجرة، و ] ١١٠ : النحل

     : ام يف قوله تعاىلك و اإليامن واجلهادنْ صِ  اآليات املدنية

           .. 

  . ] ٢١٨ : البقرة [

، بدليل قوله  يف مقام الرشك باهللا القعود عن اهلجرة ظلم للنفسوفيها أن 

              : تعاىل

            

   .. ] وفيها دواعي اهلجرة التي دفعت بالنبي.  ] ٩٧ : النساء  ني ح

، ثم باهلجرة إىل يثرب بعد  توفرت أسباهبا إىل أمر أصحابه باهلجرة إىل احلبشة

، وأضحت ملجأً يتمكن فيه املؤمنني  أصبحت عامرة باإليامن باهللا ورسوله نأ

فمن ثوابت .  املهاجرون من احلفاظ عىل دينهم وأنفسهم وأمواهلم وأعراضهم

القرآنية ـ أن كل هتديد يمس  السنة النبوية ـ املستمدة أصالً من الثوابت

، يعترب سبباً  ا للخطرهَ ضُ رِّ عَ رضورة من الرضورات اخلمس عند اإلنسان ويُ 

، وأن كل منع لإلنسان من األمر باملعروف والنهي عن املنكر  يوجب اهلجرة

غ اهلجرة ، وكل قيد حيد من حرية اإلنسان يف ممارسة عقائده وجتسيد  يسوِّ

، يكون داعياً من دواعي  مع حريات اآلخرين يف ذلك ، بام ال يتصادم أفكاره
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 . اهلجرة يف أرض اهللا الواسعة

، النملك إال أن نتعجب من  ٩٧، وآية النساء  ٢١٨إننا يف ضوء آية البقرة 

موقف د. البوطي من اهلجرة ، ومن فهمه هلا ، وبالتايل من أحكامه الفقهية يف 

 هذا املجال .

كتاب فقه السرية ( .. من أسس الدعوة إىل من  ١٢٨يقول سامحته عىل ص 

ع مبدأ  اإلسالم التضحية باملال والوطن واحلياة يف سبيله .. ومن أجل هذا رشُ

وأصحابه إىل  اهلجرة يف اإلسالم ) ثم ينتقل إىل توضيح أنَّ هجرة النبي 

كاً لدار إسالم ، فيقول : ( وأنتَ خبري أيضاً أنَّ  مكة مل املدينة املنورة مل تكن تَرْ

وا ابتغاء  تكن إذ ذاك دار إسالم حتى يُقال فكيف تركَ هؤالء دار اإلسالم وفرّ

 سالمة أرواحهم إىل بالد كافرة ) . أهـ .

ا اهلجرة من دار اإلسالم  وخيتم سامحته مقرراً حكمه الرشعي فيقول : ( أمّ

فحكمها بني الوجوب واجلواز واحلرمه . أما الوجوب فيكون عند عدم متكن 

سلم من القيام بالشعائر اإلسالمية كالصالة والصوم واألذان واحلج . وأما امل

اجلواز فعندما يصيبه فيها بالء يضيق به فيجوز أن خيرج منها إىل دار إسالمية 

أخر . وأما احلرمة فتكون عندما تستلزم هجرته إمهال واجب من الواجبات 

 اإلسالمية ) . أهـ .

دنا إىل آيتي الب قرة والنساء النجد فيها ما يشري من قريب وال من إذا نحن عُ

ع ملا زعمه سامحته ، بل لسبب آخر  بعيد إىل أن مبدأ اهلجرة يف اإلسالم قد رشُ
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وعبادة اهللا يف آية العنكبوت  ٩٧متاماً هو رفعُ الظلم عن النفس يف آية النساء 

فال ندري مع    ..    .. التي يستوقفنا فيها قوله تعاىل : ٥٦

من أين جاء سامحته بتقسيم الكرة األرضية إىل دار إسالم هللا ودار قوله تعاىل 

لها أرضه . ونزداد  كفر لغري اهللا ، واهللا تعاىل يقرر بوضوح ال يقبلُ اللَّبسَ أهنا كُ

نَا اهللا به يف تنزيله احلكيم هو اهلجرة ، ثم ونح رَ م أمراً أَمَ رِّ ن عجباً ونحن نراه حيُ

م أن النبي  هاجر من مكة ألهنا دار كفرٍ وليس هرباً من الظلم  نراه يزعُ

واإلخراج من الديار . وال نتاملك أنفسنا من االبتسام ونحن نحاول أن نتصور 

ما حكاه سامحته عن دار إسالمٍ ال يتمكن املسلم فيها من القيام بالشعائر 

 اإلسالمية ، فال نستطيع !.

ام نراها بمنظورها الواسع ـ تشمل السفر يف طلب إن مسألة اهلجرة ـ ك

. واالرحتال بحثاً عن الكأل واملاء إن  الرزق إن شحت مصادره لسبب أو آلخر

. حتى إننا نر  االستيالء عليها ظلامً لصالح فئة دون فئة أجدبت املراعي أو تمَّ 

احلياة اليومية يف الصالة شكالً من أشكال اهلجرة إىل اهللا، هيجر فيه املصيلِّ قلق 

. كام نر يف احلج  ها باحثاً عن األمن واألمان والطمأنينة بني يدي ربهبومتاع

ة ْ  ، حتى ثيابه املخيطة ، هيجر فيها احلاج كل يشء هجرةً يف العمر مرَّ ماً رِ حمُ

، طالباً املغفرة والرمحة يف موقفٍ هو أشبه  األكفانإىل بثوبٍ هو أقرب ما يكون 

،  مرةً يف العام. كام نر يف إخراج الزكاة هجرةً  وم القيامةما يكون بموقف ي

هِ  هيجر فيها صاحب املال حبَّه الشديد للامل ِ ، راجياً تطهري  ، فينعتق من أَرسْ

ومن هنا فال عجب إن رأينا القرآن يتحدث عن هجرة نوح  . وتزكية نفسه
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اهللا عليهم ، وعن هجرة موسى وعيسى وحممد صلوات  وإبراهيم وإسامعيل ولوط

لٍّ من هؤالء نوعٌ ولونٌ وشكلٌ من اهلجرة خيتلف عن اآلخرين . أمجعني  ، ولكُ

، وأمر  اهلجرة أمر تكويني حيكمه احلفاظ عىل النفسلكننا ونحن نقرر أن  

نقف مدهوشني أمام حديث نبوي  ، تكليفي هدفه احلفاظ عىل الدين والعقل

] عن ابن عباس أن  ألوطار للشوكاينكام يف نيل ا رواه اجلامعة إال ابن ماجه [

. هذا احلديث الذي قرئ قراءة غري  )) ال هجرة بعد الفتح ((:  قال  النبي

، وفاهتم أن  باب اهلجرة مطلقاً  ليقف  ، ووهم البعض أن النبي مطلوبة

ض للهجرة عموماً من حيث املبدأ ، بل حيكي عن اهلجرة من  احلديث ال يتعرَّ

، ويشري إىل ما أرشنا إليه من دواع وأسباب ال جتب  مكة إىل يثرب خصوصاً 

، بعد أن طغى  اهلجرة إىل يثرب  . فلقد قرر النبي اهلجرة إال بتوفرها

، وبالغوا يف هتديد وجودهم  مرشكو مكة يف اضطهاد املؤمنني وإيذائهم

، فجاء قرار اهلجرة منسجامً متام االنسجام  بمختلف أنواع احلصار واملقاطعة

، والقضاء عىل رموز  . أما بعد فتح مكة وحتطيم أوثاهنا لثوابت القرآنيةمع ا

، فقد ارتفعت الدواعي وبطلت  االضطهاد والتجرب فيهاومصادر الطغيان 

ةاألسباب املُ  غَ وِّ ، بقصد  هلجرة أهل مكة حتديداً وإىل املدينة املنورة ختصيصاً  سَ

، لكن   د اللحاق برسول اهللابقص وبقاء وجوهبا،  الفرار من االضطهاد حتديداً 

. ومرة  اهلجرة يف بالد اهللا الواسعة يبقى قائامً بتكليف املضطهدين املستضعفني 

أخر يأيت احلديث النبوي ليجسد بثوابته الثوابت القرآنية واملقاصد اإلهلية ال 

. فمن اخلطأ أن نظن أن اهلجرة انتهت بانتهاء زماهنا  لينسخها كام وهم البعض
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، ونحن نقرأ ما جاء يف صحيح مسلم عن جماشع بن  ا وأشخاصهاومكاهن

: يا  جئتُ بأخي أيب معبد إىل رسول اهللا بعد الفتح فقلت : ( مسعود السلمي قال

. قال  )) قد مضت اهلجرة بأهلها ((:   . فقال رسول اهللا بايعه عىل اهلجرة

 . )) د واخلريعىل اإلسالم واجلها ((:  ؟ فقال  : فبأي يشء تبايعه جماشع

، كلامت ثالث جيدر باألمة أن تفهم وتفقه وتتدبر  اإلسالم واجلهاد واخلري

ا يف حياهتا وفقاً للثوابت القرآن هَ ة والسرية النبوية انطالقاً من يمضامينها لِتُطَبِّقَ

تْ حول اإليامن بالدعوة اجلديدة  أحداث اهلجرة الفريدة رَ وَ َحْ ، التي متَ

َّ نجاحها عقيدةوالتضحية يف سبيل ال . وإذا وهم واهم أن ثمة  ، فكان ذلك رسِ

، فقد فاته أن  حركات قامت ونجحت دون عقيدة سليمة وثوابت إهلية ونبوية

،  القوتان معاً  ، أعانت عليه قوة السلطة أو قوة املال أو ذلك النجاح كان مؤقتاً 

 . ويف ظرفٍ زمني معني

، استطاعت أن  حترير فكري لةُ املحمدية إىل يثرب مرح لقد سبقت اهلجرةَ 

، ثم حلقتها مرحلة بناء  هتز صورة الوثنية املرتسبة يف عقول الناس وسلوكهم

 . لكن مرحلة اهلجرة تبقى هي األهم عىل اإلطالق فكري اجتامعي وسيايس

، لكوهنا مرحلة توقيفية بزماهنا ومكاهنا من  تها ونتيجةٍ حلقتهاقبني مقدمةٍ سب

 . يقية من حيث هتيئة أسباب النجاح من جانب آخر، ومرحلة توف جانب

جاءت اهلجرة أيضاً لتضع املبادئ األساسية لكل حركة هتدف إىل 

. ألن يف  . منها أن اهلجرة يومها كانت فردية ومل تأتِ دفعة واحدة اإلصالح
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اهلجرة اجلامعية حتدياً مكشوفاً لقريش ال متلك معه إال أن تتصد هلا بالقمع 

اد عىل مد  إلرهابوالبطش وا . فقد ظَلَّ أصحاب الدعوة هياجرون فُرَ

لَ عىل املجتمع اليثريب استيعاب أبنائه اجلدد من  عام كامل إىل يثرب هَّ ، مما سَ

، متجنباً ما حيصل عادةً يف املجتمعات الصغرية أمام  املهاجرين بالتدريج

عربية كلبنان واألردن . وهذا ما رأيناه يف البالد ال اهلجرات اجلامعية املفاجئة

ونَ الف رُ جَّ ، ورأيناه يف الواليات  سطينيون الجئنيلحتديداً حني جاءها املُهَ

طَرُّ إىل إجالء أهل املدن املنكوبة بإعصار كاترينا  املتحدة األمريكية وهي تُضْ

جت حتوالً سلمياً  ٢٠٠٥وهتجريهم إىل مدن أخر عام  . ومنها أن اهلجرة توَّ

      : قاصدُ اإلهليةُ من ثوابتها يف قوله تعاىلحمضاً جعلته امل

    ] انتصار من لون فريد حقق  فكانت أولَ ،  ] ١٦٠ : آل عمران

اقَ ـالذي ينبغي دون أن تُ كل ما ينبغي عىل الشكل الذي ينبغي يف الوقت  رَ

لَّ ف وكانت أولَ  قطرة دم هذه اهلزيمة وذلك .  يها سيفهزيمة لقريش مل يُسَ

تْ فيام  النرص جعال من اهلجرة مرحلة انطالق للدعوة وانعتاق ألصحاهبا دَ هَّ ، مَ

  . بعد لقيام أول دولة إسالمية اكتملت عنارصها من أرض وشعب وعقيدة وقيادة

ةَ لطيفة أخرية يراها كل متأمل ، هي أن اهلجرة بدأت بالصحابة يف  ثَمَّ

، بينام حصلت  ، آخر أعوام الفرتة املكية ١٣ن العام شهري حمرم وصفر م

، تم تأريخ  . ومع هذا شخصياً مع صاحبه يف شهر ربيع األول  هجرة النبي

، ليكونَ دليالً عىل ارتباط املسلمني  اهلجرة بتاريخ ابتدائها وليس هبجرته 
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 . بأحداث اهلجرة ال بأشخاصها

فإذا كانت السمة العامة التي  . يف أرض املهجر : ) البناء مرحلة ( -٢

تْ األعوام الثالثة عرش يف مكة هي بناء اإلنسان كفرد ومجاعات يَّزَ ، فإن  مَ

تْ األعوام العرشة األخرية من حياته يَّزَ يف املدينة   السمة العامة التي مَ

. وإذا كان اخلطاب القرآين يف مكة قد اجته  املنورة هي بناء اإلنسان كمجتمع

       : ، كقوله تعاىل أفراداً حيناً إىل الناس 

  ] وقوله ] ٦ : االنفطار ، :        

   ] كقوله  واجته إىل الناس مجاعات حيناً آخر،  ] ٦ : االنشقاق ، 

،  ] ٢٣ : يونس [   ..       .. : تعاىل

   : ، وقوله تعاىل ] ٣٣ : لقامن [       .. : وقوله

      .. ] املدينةفإن اخلطاب القرآين يف ،  ] ١٥ : فاطر 

. وإذا كانت  يف اآليات املكيةالذين ال نجد هلم ذكراً  ) الذين آمنوا اجته إىل (

، القبيل  اً من بعيد للتقسيامت الطبقيةسَّ الدعوة يف فرتهتا املكية مل تتعرض إال مَ 

 : ديدةفقد جاءت الفرتة املدنية لتضع أسساً ومعايري ج،  منها والعرقي والقومي

 : لتقسيم جديد نجده يف قوله تعاىل -آ

١-          

           

  ] ٨ : احلرش [ . 
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٢-             

           

           
 . ] ٩ : احلرش [

٣-           

           

    ] ١٠ : احلرش [ . 

،  ، واألنصار أولئك هم املفلحون أولئك هم الصادقونفاملهاجرون 
والتابعون أولئك الذين جاؤوا من بعدهم يدعون الربَّ سبحانه ألنفسهم وملن 

 . ، كام يسألونه سالمة صدورهم نحو املؤمنني سبقوهم باملغفرة

،  ، واألنصار : املهاجرين الناس عىل ثالث منازل : ( يقول ابن أيب ليىل
صْ عىل أن ال خترج عن واحدة منها ، والتابعني رِ  .  ) فَاحْ

إىل الذين آمنوا وهاجروا  ٧٢تشري يف اآلية لثم تأيت سورة األنفال 
، ثم لتكرر  ، وإىل الذين آمنوا ومل هياجروا وإىل الذين آووا ونرصوا وجاهدوا

، مضيفةً حكم اهللا تعاىل يف مسألة التوارث بني  ٧٥و  ٧٤ذكرهم يف اآليتني 
، التي سنعرض هلا بعون اهللا  بينهم  جرين واألنصار الذين آخى النبي املها

 . يف املراحل التالية

-           
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 . ] ٧٤ : األنفال [

-            

              

  ] ٧٥ : األنفال [ . 

، وعن أهل  آخرَ جديد يتحدثُ عن املؤمنني بمحمد ولتقسيمٍ  -ب
 ، وعن املرشكني ، وعن املنافقني .الكتاب 

 : لقومه  مل تكن اهلجرة إىل املدينة املنورة جمرد فرار إىل اهللا كام قال نوح

           ] ومل تكن جمرد   ] ٥٠ : الذاريات ،
رها بعض املسترشقني ، بقدر ما كانت  هروب جبان مذعور كام رآها وصوَّ

،  بحثاً عن مكان يأمن فيه اإلنسان املهاجر عىل نفسه من التلف والتعذيب
هِ من التدنيس وعىل ماله من الرسقة واملصادرة ضِ رْ ، وعىل دينه  ، وعىل عِ
. وبقدر  حرياته من القمع والعدوان ، وعىل وعقيدته من اإلكراه واالضطهاد

ما كانت بحثاً عن جزء من أرض اهللا الواسعة يستطيع اإلنسان املهاجر فيه أن 
يبني لنفسه مع إخوانه ـ كجامعة ـ كياناً تتوفر فيه حاجاته وحاجاهتم الرتابية 

 . ، وبقدر ما كان طلباً إلغناء حاجاته وحاجاهتم الروحية والنفسية املادية

قفنا يف ضوء ما ذكرناه أمام أمره سبحانه بعامرة املساجد بناءً وارتياداً يف فإذا و

            .. : قوله تعاىل
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. وبأن هذا  . ووقفنا أمام بيانه سبحانه بأنه نور السموات واألرض ] ١٨ : التوبة [

        ، وبأن هذه املشكاة ة فيها مصباحالنور كمشكا

    .. ] كان من الطبيعي أن يأيت املسجد عىل،   ] ٣٦ : النور 
، وأن  املدينة املنورةومعه املهاجرون واألنصار يف   رأس ما بناه رسول اهللا

القرون  رِّ ، وأن حيظى عىل مَ  ملنشآت عىل اإلطالقعترب أهم وأفضل املباين وايُ 
بعد اهلجرة هبذا التطور والتنوع يف املساحة والشكل والتخطيط والعامرة 

. وأن تكون فكرة  والزخرفة باحاتٍ وأبواباً ومآذن وحماريب ونوافذ ومنابر
وهي  ختطيط املدينة اإلسالمية متميزة بوجود املسجد اجلامع يف قلبها ووسطها

، كام ادَّعى  قتبس من املدينة اليونانية أو الرومانيةزة عربية إسالمية مل تُ مي
(املسترشق الفرنيس املعروف ليفي بروفنسال

7F

(  بقدر ما كانت تأسياً بام فعله ،
بعد أن وصل إىل يثرب وبنى مسجده ومسكنه ومساكن الصحابة   الرسول

( أراضيه ) خططه   ، وكان أول من وهب للرسول املدينة حوله فكان قلبَ 
، الذي كانت منازله  ومنازله أبو عبد اهللا حارثة بن النعامن النجاري األنصاري

أهالً نزل له عن دار من  ، فكلام أحدث رسول اهللا  قرب املسجد وحوله
، وأصبح مسجد املدينة عىل  للنبي وأزواجهدوره حتى صارت منازله كلها 

زل النبي ودور أصحابه من مهاجرين اتصال وثيق ومبارش بام حوله من منا
) كان جمرد صفة  املدينة . وليس كام زعم بروفنسال من أن إطالق اسم ( وأنصار

                                                 
)(- انظر ) مطبوعـات كليـة  سلسلة حمارضات عامة يف أدب األندلس وتارخيها : ليفي بروفنسال (

 . من الرتمجة العربية ٩٧و ٩٦، ص ١٩٥١، القاهرة  اروق األول باإلسكندريةاآلداب بجامعة ف
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ذاع منذ ابتداء اإلسالم حني  ( : ملركز التجمع السكاين يف اإلسالم وأنه كام قال
فلفظ .  ) أهـ ) للداللة عىل مقر الرسول بعد هجرته يثرب حل حمل اسم (

فَ عىل أنه مركز حرضي ) ـ إذا رجعنا  املدينة ( رَّ عَ إىل هذا األصل ـ جيب أن يُ
رُ فيه قايض  ، جيتمع فيه املؤمنون للصالة اجلامعة حيوي بيت العبادة دِ ، ويُصْ

ومركز حضاري جتتمع فيه املدينة املادية مع الثقافة املعنوية  اجلامعة أحكامه
 يف ظل املؤسسات اإلسالمية .

ة واألخبار بأوسع التفاصيل واألوصاف ملسجد لقد حفلت كتب السري
  : ، والذي قال فيه تعاىل بالناس عند وصوله  قباء الذي صىلَّ فيه النبي

             .. ] التوبة : 

الذي هنى سبحانه نبيه وبأوسع التفاصيل واألوصاف ملسجد رضار .  ] ١٠٨

       : عن القيام فيه بقوله تعاىل

    .. ] إىل قوله تعاىل،  ] ١٠٧ : التوبة :    

   .. ] للمسجد النبوي وبأوسع التفاصيل واألوصاف.  ] ١٠٨ : التوبة 
تِيِّ الناشئ ، واآلثار  ودوره كمركز لألنشطة املتعددة يف حياة هذا الكيان الفَ

 : ، وسنكتفي بالقليل فنقول التي تركها خرجيوه يف خمتلف احلقول واملجاالت

 ، ومركز حركة املجتمع اإلسالمي كان املسجد قلب املدينة النابض باحلياة
وكان  ور أنشطة الدولة ومصاحلها املتعددة، وحم وجممع أهل الرأي والشور .

،  الذكر وتعليم العلم واخلطبو: الصالة والقراءة  فيه ـ كام وصفه ابن تيمية ـ
، وفيه  وفيه السياسة وعقد األلوية والرايات وتأمري األمراء وتعريف العرفاء
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املسجد :  انظر [.  . أهـ جيتمع املسلمون عنده ملا أمههم من أمر دينهم ودنياهم

 . ] ٣٣، ص ، د. عيل عبد احلليم حممود وأثره يف املجتمع اإلسالمي
   النبي) أن  وفا الوفا يف أخبار مدينة املصطفى يروي السمهوري يف (
، بجوار السارية التي شد عليها أبو لبابة  ) التوبة اختذ جملساً عند اسطوانة (

إذا صىلَّ الصبح   ، فكان عروفةل اهللا تعاىل توبته يف قصته املنزِ نفسه قبل أن يُ 
ة  فَّ انرصف إىل هذا املكان وقد سبقه إليه املساكني والضعفاء من أهل الصُّ

، فيتخذ  ، فتحلَّقوا بجوار االسطوانة وغريهم ممن ال مبيت هلم إال يف املسجد
جملسه بينهم يتلو عليهم آيات اهللا ويزكيهم ويفقههم ويعلمهم   النبي

حتى إذا جاء أرشاف القوم وسادهتم وأهل الطول والغنى  ، الكتاب واحلكمة
: لو أدنيتنا منك  وقالوا  . فشكوا ذلك للنبي مل جيدوا يف املجلس متسعاً هلم

 .  إذا جئنا

       : لكن هللا تعاىل حكامً آخر نزل به جربيل

     .. ] ٥٢ : األنعام [ .  

كذلك كان املهاجرون من قريش جيتمعون يف مكان آخر من املسجد عرف 
حتى اشتهر املجلس  ) عائشة ) وسمي أيضاً اسطوانة ( القرعة باسطوانة (

وكذلك .   بمجلس املهاجرين واستمر حتى أيام خالفة عمر بن اخلطاب
، يلتقي فيه بوفود  ) الوفود عرف باسطوانة ( يف مسجده مكاناً   جعل النبي

، وبحاميل أموال الصدقات  القبائل وغريهم من السفراء واملبعوثني والرسل
 . لبيت املال
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 . وبإمكان الراغب بالتوسع يف معرفتها الرجوع إليها يف مظاهنا

، بام فيها من ارتقاء  بني املهاجرين واألنصار : ) اإلخاء (مرحلة  -٣

التآخي بحيث يصل إىل مرتبة اجلامعات واملجتمعات وال يقترص عىل بمفهوم 

. وبام فيها من توسيع ملفهوم  ، بدونه ال تنجح اهلجرة وال حتقق أهدافها األفراد

التآخي وحتويله من أخوة نظرية إىل أخوة فعلية عملية تصل إىل حد أن يرث 

 ية والعشائرية والقبلية. وبام فيها أخرياً من نبذ العصبيات األرس أحدمها اآلخر

وتكريس ألخوة اإلنسان ألخيه اإلنسان بعيداً عن معايري العرق واللون 

 . واللغة والوطن

هلذه األخوة أن تكون بوتقة ينصهر فيها أفراد جمتمع   لقد أراد النبي

، لينتج عن هذا االنصهار  جتاري متنقل مهاجر مع أفراد جمتمع زراعي مقيم

   : أساسها قوله تعاىل معايري طبقية جديدةجمتمع جديد حتكمه 

   .. ] وكان له ما أراد ] ١٠ : احلجرات ، . 

، ونحن نر كثرياً من كتب السرية وفقه السرية ال يقف  لعلَّ من املفيد

أصحاهبا عند رسوخ فكرة التآخي عند العرب قبل العرص النبوي وعند 

فلقد عرف العرب .  ، أن نقف عندها ببعض الضوء له وبعدهاملسلمني خال

أي  : ( . فيقول حاتم الطائي البنه قبل العرص النبوي املؤاخاة بمعناها العام

، فآخه  ، فإذا استطبت العرشة ورضيت اخلربة حتى تعارشه أً ، ال تؤاخ امر بني

 .  ) أهـ عىل إقالة العثرة واملواساة يف العرسة
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) يف القرآن الكريم بصيغة املفرد واملثنى واجلمع واملذكر  أخ وورد لفظ (

وذلك بمعرض احلديث عن قصة يوسف  سورة ٣٣مرة يف  ٩٦واملؤنث 

 . وموسى وقابيل وغريهم

: اسم فعل مضارع بمعنى أتأمل  ) بقوهلا أخ وأعربت العرب لفظ (

بعض كتَّاب السرية النبوية وأصحاب تصنيف الصحابة وعثر .  وأتوجع

تدل عىل مؤاخاة يف مكة قبل اهلجرة بني  لتابعني يف طبقات عىل نصوصوا

. يقول  املسلمني سبقت املؤاخاة التي حدثت بني املهاجرين واألنصار يف يثرب

،  ٢٩٧ص ٢) ج أسد الغابة يف معرفة الصحابة ابن األثري يف كتابه املشهور (

 : ، ما نصه طبعة طهران

، ملا آخى بني  ن العوام وعبد اهللا بن مسعودبني الزبري ب  آخى رسول اهللا (

بني املهاجرين واألنصار   املهاجرين بمكة .. فلام قدم الزبري املدينة وآخى الرسول

آخى بني   ش .. وهذا النص رصيح يف أن الرسولقآخى بينه وبني سالمة بن و

هاجرين املالصحابة بمكة قبل اهلجرة النبوية .. فلام هاجر إىل املدينة آخى بني 

واألنصار مؤاخاة ثانية شبيهة بتلك املؤاخاة األوىل التي حدثت يف مكة بني 

 . ) أهـ  ، ممن هاجروا بعد هجرة الرسول الصحابة قبل اهلجرة

ونحن ال يضرينا اختالف الروايات يف أسامء الصحابة الذين آخى بينهم 

أنه كانت هناك  ما هيمنا من هذا اخلرب هو،  يف مكة أو املدينة رسول اهللا 

ة  مؤاخاة يف مكة قبل اهلجرة بني املسلمني لِحَّ ، وأهنا كانت رضورية ومُ
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 لتقوية صفوف املسلمني وزيادة تعاوهنم يف جماالت الدعوة والعقيدة واحلياة 

 . وتثبيت قلوهبم

  :         قال تعاىل عىل لسان موسى

              

   ] وقال تعاىل ] ٣٤-٢٩ : طه . :      

            

 . ] ٣٤ : القصص [

ولو أننا أنعمنا النظر يف هذه املؤاخاة لرأينا أهنا رشعت ليوايس بعضهم 

 ، وإال فال معنى ملؤاخاة  ، ولتتوالف قلوب بعضهم عىل بعض بعضاً 

، أو أنصاري  ، وال ملؤاخاة مهاجري ملهاجري ألحد منهم  النبي

،  ال أو العشرية أو غريمها. ألن بعضهم كان أقو من بعض يف امل ملهاجري

، لريتفق األدنى باألعىل ويستعني األعىل  فآخى النبي بني األعىل واألدنى

 . ، وهذا ما متثل يف كوكبة اهلجرة يوم اهلجرة باألدنى

قال ابن عبد  : ( وقد أثبت احلافظ ابن حجر هذه املؤاخاة يف رشحه فقال

، ومرة  ، وذلك بمكة رين خاصة، مرة بني املهاج : كانت املؤاخاة مرتني الرب

. لكن ابن تيمية أنكر املؤاخاة بني  ) أهـ .. بني املهاجرين واألنصار

، وزعم أن ذلك   واإلمام عيل  ، وخصوصاً بني املصطفى املهاجرين

) حممد عبد  أروع املشاهد من سرية الرسول األعظم انظر كتاب ( [ . من األكاذيب



  السريةو السنةالثابت واملتغري يف  )فقه السرية (  و) السرية ( الثالث :  اجلزء

 

٢٣٠ 

 . ] ٢١١،٢١٠، ص ١٩٩١، عام  اخلري بدمشق ، مطبعة دار املنعم اخلفاجي

،  للموادعة مع اليهود عىل صعيد الداخل : ) املعاهدات مرحلة ( -٤

. بام فيها من إدراك عميق ألمهية روح  والتهادن مع القبائل عىل صعيد اخلارج

، وبام فيها من نواظم  التعايش بني اجلامعات واملجتمعات اإلنسانية واألفراد

  املشرتك وتيرس قبول اآلخر بكل متغايراته واختالفاته طاملا أنتسهل العيش 

       ] وتضمن جلميع الفرقاء حرية  ] ٣٨ : املدثر ،

، ونأيت  العقيدة وممارستها وحرية الرأي والتعبري عنه وحرية اإلقامة واهلجرة

 . ات يف حديثنا عن هذه املرحلةبيشء من التفصيل عن واحدة من هذه املعاهد

ال يمكن فهم األيام واملشاهد التي كان اليهود طرفاً فيها بعد البعثة النبوية 

 ، وبعد اهلجرة يف املدينة املنورة وما حوهلا خصوصاً  يف جزيرة العرب عموماً 

 : إال يف ضوء أمرين

،  ، أوضاعهم العقائدية والثقافية واالقتصادية واالجتامعية األول -

 . وأماكن إقامتهم وأسواقهم ومدارسهم ومناطق جتمعاهتم وقبائلهم

معهم فور وصوله إىل مهجره يف  ، املعاهدة التي أبرمها النبي  الثاين -

 . بلده الثاين يثرب

) تأليف حممد  حممد واليهود ، فنقتطف فقرة من كتاب ( األولأما عن 

املطبوعات احلديثة  أمحد برانق وحممد يوسف املحجوب صادر عن مؤسسة

 :  مرصيف 
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وعىل هذا كانت تنتثر عىل أرض جزيرة العرب حمطات ومهابط كثرية  (

، وبنوا  الحتهاوا بزراعتها وفِ نُ ، عُ  ، صارت عىل مر السنني مواطن هلم لليهود

، فكان باملدينة  ، وأقاموا بجوارها األسواق فيها الدور واحلصون واآلكام

الصياغة وصنع آالت احلرب وأدواهتا وهلم هبا  هيود بني قينقاع حيرتفون

. وكانت تقيم بتخوم املدينة قبيلتا قريظة والنضري تشتغالن  سوق كبرية

، كام كانت يف خيرب مجاعات كبرية من اليهود ويف  بالتجارة وزراعة البساتني

 . ) أهـ وفدك مجاعات أخر هلم فيها مزارع واسعةتيامء 

، مل  هم يف ذلك أصحاب كتب فقه السرية، تال إن أصحاب كتب السرية

، ونعني  بني االنتامءات املختلفة لد اإلنسان العريب يعتنوا مطلقاً بالتفريق

.  ، واالنتامء القبيل العشائري ، واالنتامء القومي االنتامء العقائدي الديني

يَّ  . فنجد عند  ، اعترب أن األول هو األهم واألساس زَ منهم بينهاـوالذي مَ

، وكأن االنتامء الديني هو  هؤالء أن قبائل قينقاع وقريظة والنضري قبائل هيودية

. وهذا خطأ واضح جيعل الواقع فيه ال يفهم كيف يفي  الذي يشكل القبائل

باتفاقه مع رجلني يرامها صابئني  ) أو أريقط (مرشك مثل عبد اهللا بن أرقد 

التي رصدها مرشكون مثله من  إىل مأمنهام يف قباء رغم النوق املئةفيقودمها 

. وال يفهم كيف يشرتك هيودي مثل خمرييق يف ا لقتال  قريش ملن يردمها إليهم

، وال يفهم كيف ال  باخلري  صفه النبيحتى يصادقاً إىل جانب املسلمني 

 .  تكون العروبة واإلسالم ضدين ال جيتمعان
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جرة مع اليهود يالحظ إن الناظر املتأمل يف وثيقة املعاهدة املربمة عقب اهل

، بغض النظر عن  أهنا شملت كل اليهود يف مجيع القبائل والعشائر والبطون

 : . تقول املعاهدة دينهم ومعتقدهم

 .. ، لليهود دينهم وللمسلمني دينهم (وإن هيود بني عوف أمة مع املؤمنني

 .. وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف

 .. مثل ما ليهود بني عوفوإن ليهود بني احلارث 

 .. وإن ليهود ساجدة مثل ما ليهود بني عوف

 .. وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف

 .. وإن ليهود بني أوس مثل ما ليهود بني عوف

 .. وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف

 . ) .. وإن ليهود بني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف

] ورضب  ٧٨ : املائدة عاىل الذين كفروا من بني إرسائيل [لقد لعن اهللا ت

] ليس بسبب  ٦١ : البقرة عليهم الذلة واملسكنة وباؤوا بغضب من اهللا [

، ذلك بأهنم كانوا يكفرون  الضالة املنحرفة م، بل بسبب سلوكياهت هيوديتهم

هللا بعد ] وينقضون عهد ا ٦١ : البقرة بآيات اهللا ويقتلون النبيني بغري احلق [
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 .  ] ٢٧ : البقرة ميثاقه ويقطعون ما أمر اهللا به أن يوصل ويفسدون يف األرض [

،  ، لكنه كان عربياً قبل أي يشء آخر لقد كان السموءل بن عادياء هيودياً 

(ومل متنعه هيوديته من الوفاء بعهوده كعريب
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( . 

االثنني  ، فنحن أمام معاهدة تعايش وسالم تعترب ببنودها وأما عن الثاين

،  واخلمسني نموذجاً حيتذ سبق عرصه بني جمموعتني متكافئتني من الناس

   .. : نصب أعينهم قوله تعاىلـ من خاصة وعامة ـ وضع أبناؤمها 

          .. ] احلجرات : 

   ..          : وقوله تعاىل ، ] ١٣

   .. ] وقوله تعاىل ] ١٦٤ : األنعام ، :         

    .. ] ٢٥٦ : البقرة [  . 

                                                 
)(- فقـد ذهبـوا  ملا كان املنافقون يتسرتون حتت شعار اإلسالم ترديداً أللفاظه دون إذعـانٍ ملعنـاه ،

رَّ أحدهم عىل مجع من الصحابة الكرام يوقدون نريان العنرصية بني املسلمني  ، من بينهم مهـاجرون . مَ

، ثـم هبـؤالء ـ  : قد يُنرص حممـد هبـؤالء ـ وأشـار إل املهـاجرين ـ ، فنظر إليهم وقال ، وموالٍ  وأنصار

، وصـهيب  ، وبـالل احلبيشـ : سلامن الفاريس ، فام بال هؤالء ـ وأشار إىل املوايل وأشار إىل األنصار ـ

أال إن  ((:  القـول فقـال، فأدرك املغز اخلطري مـن وراء هـذا  . ورسعان ما علم الرسول  الرومي

من حمـارضة  [ )) ، فمن تكلم بالعربية فهو عريب ، وإنام هي اللسان العروبة مل تكن منكم بأب وال بأم

) لألستاذ أمحدموسـى ـ جامعـة أم درمـان ـ  ؟ ملاذا ال يلتقي املسلمون يف عرص طابعه اللقاء : ( بعنوان

 .  ] ١٩٦٩اخلرطوم 
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 : تقول املعاهدة

 .. عىل اليهود نفقتهم وعىل املسلمني نفقتهم إن -

 .. وإن بينهم النرص عىل من حارب أهل هذه الصحيفة -

 .. وإن بينهم النصح والنصيحة والرب دون اإلثم -

 .. وإن اليهود ينفقون مع املؤمنني ما داموا حماربني -

 .. وإن بطانة اليهود كأنفسهم -

 .. وإن اجلار كالنفس غري مضار وال آثم -

 .. وإنه ال حيول هذا الكتاب دون ظامل أو آثم -

 .. وأن اهللا جار ملن برَّ واتقى -

 هذه هي املواثيق التي ارتضاها الطرفان املتعاهدان أساساً للعيش املشرتك
، وذاعت أخبار نقضهم  والتي انتهكها هيود بني قينقاع مجلةً وتفصيالً 

: مل  ، ثم بعدها حني قالوا كربلعهودها بالتآمر مع قريش أثناء أيام بدر ال
،  يلق حممد من حيسن القتال ولو لقينا القى عندنا قتاالً ال يشبهه قتال أحد

إىل مجعهم يف    . حتى اضطر النبي ولئن حاربنا ليعلمنَّ أنا نحن الناس
سوقهم باملدينة وحتذيرهم من أن يتعرضوا ملثل ما تعرضت له قريش يف يوم 

. ثم وقع  ، لكنهم مل يرجعوا عن بغيهم ] ٤٧٩ص ٢لطربي جانظر تاريخ ا [بدر 
، حني قدمت امرأة مسلمة بجلب هلا من إبل  حادث تفجرت بعده األمور

، فراودها  وغنم فباعته بسوق بني قينقاع وجلست إىل صائغ هيودي فيه
، فعمدوا إىل طرف ثوهبا من خلف فعقدوه  مجاعته عىل كشف وجهها فأبت
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،  ، فلام قامت انكشفت سوأهتا فضحكوا إىل ظهرها وهي ال تشعر
ت  . فوثب رجل من املسلمني عىل الصائغ فقتله : واحممداه احتصف ، وشدَّ

 . ، فثار له املسلمون اليهود عىل املسلم فقتلوه
، التي  ن اجلديدإىل امللوك والدعوة إىل الدي : ) الرسائل مرحلة ( -٥

جاءت نصوصها عند أهل التاريخ واألخبار ـ وإن كان بعض املغرضني 

، وال يكاد مضموهنا  حياول نفي صحتها ـ تغلب عليها مجيعاً صفة اإلجياز

يتجاوز الدعوة إىل اإلسالم باحلسنى والنصح والتحذير من عاقبة امليض يف 

 : ، ونصه ور الرومإىل إمرباط  . مثاهلا كتاب الرسول طريق الضالل

،  ، من حممد بن عبد اهللا ورسوله إىل هرقل بسم اهللا الرمحن الرحيم (

يؤتك اهللا أجرك مرتني ، أما بعد، أسلم تسلم السالم عىل من اتبع اهلد ،  ،

(. ) أهـ ين عليكروإن تتولَّ فإن إثم األكا
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(  

فأراد أن ، فأما قيرص الروم  ولقد تفاوتت ردود هؤالء امللوك واألمراء

، فبعث إىل مجاعة من جتار العرب يف  يستوثق من أمر هذاالنبي ويعرف حقيقته

 .  ، وراح يسأهلم عن الرسول الشام فأحرضهم
                                                 

)(-  باألكارين هم األريوسيون ، وهؤالء فئة كبرية من املسيحيني ينسبون من املرجح أن املقصود

إىل راهب مسيحي مثقف ناد يف القرن الرابع بأن املسيح خملوق وليس إهلاً بمعنى الكلمة املطلق ، 

وانترش مذهبه يف الواليات الرشقية من العامل الروماين ، وبخاصة يف مرص والشام . يف حني عارضه 

ل بألوهية املسيح بكل معنى الكلمة ، وانترش مذهبه يف الغرب ويف معظم بلدان العامل اثناسيوس فقا

 .٤٤-٤٢ص ١، ج ٦املسيحي . ملزيد من التفصيل انظر : سعيد عاشور ( أوربا العصور الوسطى ) ط
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، وعزم أن يسري  ، ثم رمى به  وأما احلارث الغساين فقرأ كتاب الرسول

يكون له ، وطمع أن  . وأما ملك الياممة فظنَّ أن األمر ملك ال نبوة إليه فيقاتله

، وكتب إىل نائبه عىل اليمن  . وأما كرس فمزق الكتاب بعض هذا امللك

. وأما املقوقس عظيم  ) أن يبعث إىل هذا الذي يدعي أنه نبي فيأتيه به باذان (

 من عاج ختم عليه ء، واحتفظ به عنده يف وعا القبط فقرأ الكتاب وقال خرياً 

 : يقول  وكتب إىل الرسول

. وقد  د قرأتُ كتابَكَ وفهمتُ ما ذكرتَ فيه وما تدعو إليه، فق أما بعد (

، وقد أكرمتُ رسولَكَ وبعثتُ  ، وكنتُ أظنه خيرج بالشام علمتُ أن نبياً قد بقي

 . ) ، والسالم ، وكسوة وبغلة تركبها لك بجاريتني هلام مكان عظيم يف القبط

بِلَ  ومل يزد املقوقس عىل هذا قَ ـ إحد  هديته وتزوج مارية  . فَ

 . اجلاريتني ـ فولدت له إبراهيم

العالء بن احلرضمي بكتاب إىل   ويف السنة الثامنة للهجرة بعث الرسول

، وبعث عمرو بن العاص إىل ملكي  املنذر بن ساو ملك البحرين فأسلم

امن فأسلام بن أيب أمية إىل احلارث احلمريي ملك صنعاء  املهاجر، وبعث  عُ

،  جبلة بن األهيم ملك غسان يدعوه إىل اإلسالم فأسلمإىل   ، وكتب فأسلم

وبعث بأيب موسى األشعري وبمعاذ بن جبل إىل اليمن داعيني لإلسالم 

دار املعارف  ) أمني دويدار صور من حياة الرسول انظر كتاب ( [.  فأسلم عامة أهلها

 . ] ٥٠١-٤٩٧، ص بمرص
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ة عند أهل التاريخ ، كام نجدها مفصل إن تفاوت ردود امللوك واألمراء

قٍ مهادن ومكذب حمارب  واألخبار والسرية النبوية وفقهها ، بني مصدِّ

:  . لكن ما يدعو إىل العجب أمران ومرتاب حذر قد ال يدعو إىل العجب

وا ألقوامهم ورعاياهم ما وصلهم من دعوة إىل  األول بَلِّغُ ، أهنم مجيعاً مل يُ

بلقيس ملكة سبأ حني وصلتها دعوة  ، ومل يفعلوا ما فعلت الرصاط املستقيم

         : ، حسب قوله تعاىل  سليامن

                 ] النمل : 

٣١،٣٠ [ .  

عىل دعوة اجلبابرة من امللوك وذوي الطول   ، إقدام رسول اهللا الثاين

، ومل  ، يف وقت مل ترسخ فيه أقدام اإلسالم بعد يف أرض اجلزيرة من األمراء

. لكنه كان قارئاً قراءة  ، ومل تتوطد دعائم دولته تكتمل له أسباب القوة

 : تعاىل، حسب قوله  مطلوبة ملا أنزل عليه وملا أمر به من تبليغ إىل الناس كافة

  ..     .. ] وقوله تعاىل ] ٤٨ : الشور ، :   ..  

     ] ولعله . ] ٥٤ : النور   َّمن أصحابه  أحس

 إن اهللا بعثني رمحةً  ((:  هتيباً هلذا العمل اجلريء فخرج عليهم ذات يوم فقال

، وال ختتلفوا كام اختلف احلواريون عىل  ، فأدوا عني يرمحكم ااهللا فةللناس كا

:  ؟ قال : وكيف كان اختالفهم يا رسول اهللا . قالوا )) عيسى بن مريم
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،  ، فأما من بعثه مبعثاً قريباً فريض وسلم دعاهم إىل الذي دعوتكم إليه ((

 . )) وأما من بعثه مبعثاً بعيداً فكره وجهه وتثاقل

دَّ هنا من اإلشارة الرسيعة إىل تصحيح وهم وقع فيه كثري من وال بُ 

(املسترشقني
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( حني زعموا أن النبي ،   َّتفكريه شبه اجلزيرة العربية مل يتخط 

، واستبعدوا  به أهل شبه اجلزيرة العربية وحدهم دَ صِ  قُ يلوأن اإلسالم دين حم

رج شبه اجلزيرة قد أرسل إىل بعض امللوك واألمراء خا  أن يكون الرسول

. واتكأوا عىل ما ساد يف الرتاث العريب من خلط بني  يدعوهم إىل اإلسالم

) ليقرروا أن اإلسالم دين سيف وقهر بالغزو ال  الغزوات ) و ( املغازي (

. وملا كان هلذا الكتاب غرض  ، وأنه دين تدمري ال دين حترير عالقة له بالسامء

: إذا  عم واألوهام فإننا نكتفي بأن نتساءلآخر ال يتضمن الرد عىل هذه املزا

، وجمرد حرب مقدسة حسب املفهوم  كانت املسألة جمرد غزو وقهر بالسيف

، فكيف استطاع بضع مئات من املسلمني أهنكتهم حروب الشام أن  الغريب

يفتحوا مرص يف السنة السادسة عرشة للهجرة بقيادة عمرو بن العاص وفيها 

ب عىل القتالجحافل جيش الرشق الرو ؟ وكيف ارتىض العديد من  ماين املدرَّ

، مثل جرجيس أسقف البحرين  األساقفة ورؤساء الكنائس اإلسالم ديناً 

                                                 
)(-  انظرMuir ) ص اخلالفة يف كتابه (و  ٤٤-٤٣ ،Caetani ) ٥) ج تـاريخ اإلسـالم يف كتابه 

 . ٣٢٤،٣٢٣ص
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؟ حسب شهادة  وغريهم تواليعقويب أسقف أذربيجان ومطران تكري

، القاهرة  ٢) ط الدعوة إىل اإلسالم املسترشق توماس أرنولد يف كتابه (

 ؟ ٦٤، ص ١٩٥٧

 غزواً  دـ كام نراها ـ ليست فقط يف كتب الرتاث التي جعلت اجلهااملشكلة 

،  وال يف دراسات الباحثني املسترشقني الذين جعلوا اإلسالم بطشاً وإرهاباً 

، ويف مناهجهم وكتب تدريسها يف املعاهد  بل هي يف املسلمني أنفسهم

ت حروباً دون وعي إن حركة الفتوح اإلسالمية كان دُ دِّ رَ ـواجلامعات التي تُ 

 ، وأن املبادرة لقتال الكفار يف عقر دارهم  مقدسة استهدفت نرش اإلسالم

ـ مرة يف السنة عىل األقل فرض كفاية كتبه  مسلَّحنيـ ولو كانوا مساملني غري 

، وهذا ما سنعرض له بيشء من التفصيل يف املرحلتني  اهللا عىل عباده املؤمنني

 . التاليتني

    : التي يقول فيها تعاىل : ) الاإلذن بالقت مرحلة ( -٦

             

           ]٤٠،٣٩ : حلج [ .  

علن بدء مرحلة جديدة تأيت يف التسلسل الزمني لقد نزلت هذه اآلية لت
.. ال  .. يسألونك .. اصرب .. أنذر .. قم اقرأ ( التارخيي بعد عدد من املراحل

منها القسم املكي من الفرتة الثانية من حياته  تألف ) .. .. االضطهاد حتزن

 مناهج  
 معاهد 
 كليات

  جامعات
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..  ةاهلجر ( ، لرتسم منعطفاً بالغ األمهية بعد مراحل قبل اهلجرة  املباركة
.  للمؤمنني بالقتال ) ولتسمح .. .. الرسائل .. املعاهدات .. اإلخاء البناء

، ومل تأذن ـ ثانياً ـ بالقتال  لكنها ـ أوالً ـ مل تنسخ أحكام ما قبلها من مراحل
، أمهها وقوع  ، بل وضعت له رشوطاً ونواظم ال يكون إال هبا مطلقاً دون قيود

يل من املعتقد، يف ظل رشط رابعٍ هو منع البدء الظلم واإلخراج من الديار والن

       : بالقتال الذي سامه سبحانه عدواناً يف قوله تعاىل

          ] ١٩٠ : البقرة [ . 

) قراءةً  اإلذن بالقتال مطلقاً قراءة مسألة ( هذه الرشوط والنواظم ال يمكن
. ألن اجلهاد األصغر ـ يف ضوء جتاهلها ـ  مطلوبةً واعيةً مسؤولةً بعيداً عنها

 ، وألن الدعوة إىل سبيل اهللا بالتي هي أحسن  يتحول إىل غزو جاهيل أعمى
يغتال ـ يف ضوء االبتعاد عنها ـ تتحول إىل إكراه يف الدين بالقوة وقهر بالسيف 

 : ، وألن قوله تعاىل حرية العقيدة وحرية الرأي وحرية االختيار عند اآلخرين

     ] وقوله تعاىل ] ٢٢ : الغاشية ،  :   

     ] وقوله تعاىل،  ] ١٠٣ : يوسف :   .. 

      .. ] هاـ يف ضوء إسقاط ] ٢٩ : الكهف 
 . وتعطيلها ـ يصبح بال معنى

ونحن إذ نشري هنا إىل نواظم وأحكام القتال كام أرساها سبحانه يف كتابه 
 ، وكام التزم هبا وبينَّها رسوله الكريم يف سريته الرشيفة تطبيقياً وعملياً  العزيز

،  هبا فقط أحكام الصالة يف املعركة أو جواز إفطار الصائم يف القتالال نعني 
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٢٤١ 

  : بل نعني أيضاً النواظم واألحكام األخالقية للقتال كام يف قوله تعاىل

  ..          

  .. ] وقوله تعاىل ، ] ٢ : املائدة :   ..    

         .. ] وقوله تعاىل ، ] ٨ : املائدة : 

              

         .. 
 . ] ٩٤ : النساء [

ولقد ابتعد كثري من الفقهاء عن هذه النواظم وجتاهل كثريون من أصحاب 

فيام  جلامعاتاملعاهد والكليات واأساتذة  ، مما قاد بعض فقه السرية هذه األحكام

ون  سُ رِّ  : إىل رؤية خطرية ملسألة القتال تتلخص متسلسلة كام ييلبمناهجهم يُدَ

ماً  -١  .. كان القتال حمرَّ

 .. ثم صار مأذوناً فيه -٢

 .. ثم مأموراً به ملن بدأهم القتال -٣

، إما فرض عني عىل أحد القولني وإما  ثم مأموراً به جلميع املرشكني -٤

) للشيخ الصاغرجي  األسوة احلسنة انظر كتاب ( [.  املشهورفرض كفاية عىل 

 . ] ٢٨٢ص ١ج

وقاد بعضهم اآلخر ـ بعد إقرار هذا التسلسل الرباعي ـ إىل تقسيم 

: األوىل مرحلة احلروب الدفاعية وتبدأ يف  إىل مرحلتني ) الغزوات النبوية (

 مناهج  
 معاهد 
 كليات

  جامعات
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٢٤٢ 

وتبدأ يف جومية اهل، والثانية مرحلة احلرب  السنة األوىل للهجرة بغزوة ودان

  أول غزوة بدأها رسول اهللا ، وهي ( السنة السابعة للهجرة بغزوة خيرب

انظر فقه السرية للدكتور حممد سعيد رمضان  [.  ) وأغار هبا فجأةً عىل اليهود

 . ] ٣٣٣وص ١٧١،١٧٠ص ١٩٨٠لعام  ٨البوطي ط

للجهاد  كامالً اجلزء اخلامس ، فقد أفردنا  ونظراً خلطورة هذه االجتهادات

فقه السرية التي جتسد باستنتاجاهتا وأحكامها كيف فهم أصحاهبا  يف كتب

، وما هي العرب والعظات التي  ، وكيف قرؤوا أحداثها السرية النبوية

 . استخلصوها من هذه القراءة وذلك الفهم

يا والبعوث واحلمالت اوتشمل الرس : ) األيام واملشاهد مرحلة ( -٧

، وسواء أشارك  أحصل فيها اشتباك وقتال أم مل حيصل سواء،  االستطالعية

وسيجد القارئ الكريم أننا ال نميل إىل تسميتها  . أم مل يشارك  فيها الرسول

ازٍ  ( غَ ، لعدد من األسباب  داريس السرية النبوية) كام فعل كثري من  غزوات أو مَ

،  )  القرآن لكريمواملتغري يف الثابت سبق أن رشحناها تفصيالً يف كتابنا األول (

، فاألوىل  ة بني املغازي والغزواتلأحدها لغوي أرشنا فيه إىل اختالف الدال

، والثانية مجع مفرده غزوة يدل عىل  مجع مفرده مغز يدل عىل القصد واملآل

إعالم محلة عسكرية مسلَّحة تتم فيها مهامجة اآلمنني عىل غرة دون سابق 

لنائمون دون تفريق بني املقاتل حامل السالح ، ويذبح أو يؤرس فيها ا وإنذار

وأرشنا فيه إىل أن .  ودون احرتام لألطفال والنساء والشيوخ واملرىض وغريه
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٢٤٣ 

يف حياته بالغزوات ، فيها   تسمية اإلجراءات احلربية التي قام هبا النبي

ضح ـ مقصود أم غري مقصود ـ لنواظم وأحكام وآداب ومعايري اطمس و

ورشحتها بعد  ية نصَّ عليها القرآن الكريم يف مسألة القتالأخالقية وإنسان

كام أرشنا إىل أن الغزو .  االلتزام هبا السنة العملية يف كتب األخبار والسرية

  مصطلح جاهيل مل يرد يف القرآن الكريم سو مرة واحدة يف مقام الذم

العريب  ة النبوية يعيد إىل الذهنريواستخدامه يف الس]  ١٥٦ : ناآل عمر [

 وليستبدلهصورة ذلك الغزو اجلاهيل الذي جاء اإلسالم ليقيض عليه بالتبادر 

.  ] ٤٠ : التوبة [ يف سبيل اهللا لتكون كلمة اهللا هي العليا ر وقتالغبجهاد أص

ل اهللا إعالء كلمة العدل واحلرية ورفع الظلم يفإذا فهمنا أن هدف القتال يف سب

النبوية  ، فهمنا بالتايل أن تسمية املعارك نإليام، والقول بكلمة ا وردِّ العدوان

والتحركات القتالية بالغزوات يتعارض عمودياً مع عرشات اآليات يف القرآن 

   ..      .. : ، ويف مقدمتها قوله تعاىل الكريم

،  ] ٣٨ : النجم ، [ ] ٧ : لزمرا ، [ ] ١٨ : فاطر [ ] ١٥ : اإلرساء ، [ ] ١٦٤ : األنعام [

 : البقرة [             .. : وقوله تعاىل

 : يوسف [         : ، وقوله تعاىل ] ٢٥٦

   ..       .. : ، وقوله تعاىل ] ١٠٣

 . ] ٢٩ : الكهف [

، ونعني به تقييد العلم بالكتابة  يدرك املتأمل الدارس أن مرحلة التدوين
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، جاءت متأخرة عن العرص النبوي باستثناء تدوين آيات القرآن الكريم  والتوثيق

يق أسهم يف والدة . ويدرك أن هذا التأخري بالتوث ومجعها يف مصحف واحد

إشكاليات عديدة منها رواية احلديث النبوي باملعنى والتساهل يف حتري ألفاظه 

، ومثاله ما رواه بعضهم أن النبي  ، ومنها التصحيف يف اللفظ كام قاهلا النبي 

 ) يغسل خىص محاره كان (  والصحيح أنه ، ) يغسل حىص مجاره كان (  . 

ليس منا من مل يتغن  ((:  قال اله أن النبي ومنها التحريف باملعنى ومث

ففهم بعضهم أن التغني من الغناء فأجاز تالوة القرآن عىل األحلان  )) بالقرآن

أن التغني يف هذا احلديث هو  ] والصحيح ( ) لإلمام املاوردي احلاوي انظر ( [

نَاءٌ لصاحبه يف الدنيا واآلخرة التفاخر عرب حني ، فال ) ، والتفاخر بالقرآن غَ

. أضف إىل ذلك أن التأخري  يتغنون بأجمادهم إنام يفاخرون هبا وال يغنوهنا

بالتوثيق ساعد عىل فتح ثغرات يف كتب احلديث واألخبار والسرية دخل منها 

، ومرض قاتل أخطر منه هو  والزيادةمرض خطري هو اإلدراج باإلضافة 

حالة ـ عىل مسلم ، حتى أصبح من الصعوبة ـ إن مل نقل من االست الوضع

ه يوم قاله اليوم التقيد بأمر النبي   . يف حديث قالَ

 ُّ يف ضوء هذا كله ال يملك املتأمل الدارس إال أن يتساءل: ملاذا يُرصِ

من حتركات عسكرية غزوات؟  البعضُ عىل اعتبار كل ما قام به النبي 

ُّ عىل ت كريس اخللط سواء حصل فيها اشتباك وقتال أم مل حيصل؟ وملاذا يُرصِ

بني املغازي والغزوات مع ما بينهام من تباين يمنع اخللط؟ وملاذا يتجاهل 
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أصحاب كتب السرية وفقه السرية وأهل األخبار وعلامء احلديث مصطلحاً 

مشهوراً عند العرب هو املشاهد بدالً من الغزوات استعمله اإلمام الطربي 

ر منه هو األيام استخدمه ؟ وملاذا تركوا مصطلحاً أشه يف تارخيه أحياناً 

د الطربي يف خربه عن ( : حدثنا أبو إسحاق عن  ] ٥٠٧ص ٢ج [) فقال  أُحُ

. وأشار إليه  .. أهـ املرشكني : ملا كان يوم أحد ولقي رسول اهللا  الرباء قال

   ..     : تعاىل يف كتابه العزيز بقوله عزَّ من قائل

          .. ] ١٤٠ : آل عمران [  .

 ملاذا ال نقول مثالً يوم أحد ويوم اخلندق بدالً من غزوة أحد وغزوة 

وهو مغزوٌّ  ؟ وكيف جيوز اعتبار اخلندق غزوة من غزوات النبي  اخلندق

 . ىل التاريخ وتشوهياً لصورة األمور كام وقعت؟ أليس هذا افرتاءً ع وحمارص

اللذين أشار  : : العقائدي والعسكري ، بجانبيها ) الفتح مرحلة ( -٨

. وهي مرحلة بدأت بعد اهلجرة  إليهام سبحانه بكل وضوح يف سورة النرص

ان ، وانتهت بتجهيز بعث  ، وامتدت زهاء تسع سنوات مبارشة بيوم ودَّ

ئل قضاعة وآبل مروراً بفتح مكة وطرد اليهود من أسامة بن زيد إىل قبا

يف دار  ، وطبعت بطابعها العقد األخري من حياته املباركة  املدينة املنورة

، ودارت حوهلا تأمالت الفقهاء الستنباط ما فيها من عرب وعظات  اهلجرة

، واختلف يف فهم  وحكم وأحكام وتوجيه وإرشاد عىل مد قرون وقرون

املذاهب وأصحاب كتب فقه السرية اختالفاً امتدَّ أثره  الهتا أئمةمغازهيا ودال
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، مثال ذلك يوم اجلمل ويوم صفني وفتح  إىل احلقب الالحقة للعرص النبوي

 . ، ثم إىل عرصنا احلارض األندلس وفتح سمرقند

، ملا له من أثر وتأثري يف ضوء ما يواجهه  ولعلَّ أخطر وجوه هذا االختالف

م من مستجدات بني بعضهم البعض من جانب أو بينهم وبني املسلمون اليو

ه البعض يف كتبهم وفتاواهم ومواقفهم ، هو ما زعم ) من جانب ثان اآلخر (

 وهذا ما سنعرض  ) جيوز أن يكون هجومياً  اجلهاد القتايل الفقهية من أن (

 ، مكتفني هنا بتعداد أيام  من هذا الكتاب اجلزء اخلامسله بالتفصيل يف 

يف  ومشاهد العرب املسلمني خالل األعوام العرشة األخرية من حياة النبي 

 : سريته الرشيفة

دَّان -١ ، وفيه  من السنة الثانية للهجرة ، ربيع األول ] األبواء [ يوم وَ

 . ، ثم عاد إىل املدينة ومل يلقَ كيداً  بني ضمرة وعقد معهم معاهدة وادع 

 ، وفيه خرج النبي  السنة الثانية للهجرة، ربيع اآلخر من  يوم بُواط -٢

، فبلغ جبل  يف مئتني من املهاجرين يطلب عرياً لقريش بقيادة أمية بن خلف

 . ، ثم عاد إىل املدينة ومل يلقَ كيداً  بواط وفاتته العري

ة -٣ ريْ شَ ، وفيه خرج  ، مجاد األوىل من السنة الثانية للهجرة يوم العُ

ن املهاجرين املتطوعني يعرتض عرياً لقريش يف مئة ومخسني م النبي 

   . بني مدلج ، وفيه وادع  ، لكنها فاتته فعاد ومل يلق حرباً  متوجهة إىل الشام

، مجاد اآلخر من السنة الثانية  ] بدر الصغر [ يوم سفوان -٤
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ز بن جابر الفهري الذي  ، وفيه خرج النبي  للهجرة رْ باملهاجرين يف إثر كُ

ء ومل يلحقهأغار عىل   . ، فرجع إىل املدينة ومل يلقَ كيداً  رسح املدينة باجلامَّ

، وفيه  ، رجب من السنة الثانية للهجرة رسية عبد اهللا بن جحش -٥

، إىل  ، وقيل اثني عرش عبد اهللا عىل رأس ثامنية من املهاجرين أرسل النبي 

ه خالف . وفي ، لرصد قريش واستطالع أخبارهم مكان بني مكة والطائف

القوم أوامر مهمتهم فاعرتضوا عرياً مرت هبم حتمل زبيباً وأدماً وقتلوا عمر 

،  بن كيسانابن احلرضمي وأرسوا عثامن بن عبد اهللا بن املغرية واحلكم 

  . وعادوا بالعري واألسريين إىل املدينة

٦- رمضان من السنة الثانية للهجرة ١٩وقيل  ( ١٧،  يوم بدر الكرب ( 

من  ٢٣٦من املهاجرين و ٧٧ من املسلمني ( ٣١٣يف  ج النبي وفيه خر

) يتبادلون الركوب عىل سبعني من اإلبل معهم فرس واحدة يمتطيها  األنصار

 بقيادة أيب سفيان، يطلب عرياً لقريش حتمل جتارة من الشام  املقداد بن األسود

إىل مكة يستنهض  اريغفالذي علم بخروجهم فأرسل ضمضم بن عمرو ال

توجهوا إىل بدر من قريش  ٩٥٠، فاستجاب له  أصحاب التجارة لنجدته

بالقافلة من  . ثم استطاع أبو سفيان اإلفالت بينهم مئتا فارس وستمئة دارع

، وأرسل قيس بن امرئ القيس إىل قريش  طالبيه بالتزامه الطرق الساحلية

جواب أيب . وكان  يعلمهم بنجاته لكنهم أبوا إال أن يمضوا فيام بدؤوا به

وكانت بدر موسامً من مواسم العرب  : واهللا ال نرجع حتى نرد بدراً ( جهل
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) فنقيم عليه ثالثاً ننحر اجلزور ونطعم الطعام  يقيمون فيها سوقاً كل عام

 . ونسقي اخلمر وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب فال يزالون هيابوننا بعدها

دَّ اهللا تعاىل املؤمنني بمد ، وانجلت املعركة عن  د من املالئكةوفيه أَمَ

استشهاد ستة من املهاجرين وثامنية من األنصار وقتل سبعون من املرشكني 

بينهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأرس منهم سبعون بينهم عقبة 

عيط وأبو عزة اجلمحي الشاعر وسهل ب عدد ، وبلغ  بيضاء الفهري نبن أيب مُ

 رجالً بينهم العباس ابن عبد املطلب وعقيل ١٩رس الذين أسلموا من األ

 . بن أيب طالب ونوفل بن احلارث

، هو أن  وفيه خرب عجيب مل نجد من وقف عنده بالتعليق والتحليل

، وأن عدداً آخرَ  العباس كان مسلامً حني أرس وهو يقاتل يف صفوف قريش

:  ، منهم يوم بدر غريه كانوا مسلمني أيضاً وقاتلوا وقتلوا مع املرشكني يف

بن ااحلارث بن زمعة بن األسود وأبو قيس بن الوليد بن املغرية وعيل بن أمية 

 . ] ٣٢١ص ١) ج األسوة احلسنة انظر الصاغرجي يف كتابه ( [خلف 

دْ  -٧  أن ، وفيه بلغه  رمضان من السنة الثانية للهجرة ٢٤، ر يوم الكُ

 . يف مئتي رجل ومل جيد أحداً بني سليم وغطفان يتجمعون له فخرج للقائهم 

 ، وفيه حارص النبي  ، شوال من السنة الثانية للهجرة يوم بني قينقاع -٨

وكانوا سبعمئة مقاتل بينهم ثالثمئة  هيود بني قينقاع يف حصوهنم خارج املدينة (

، ثم عفا عنهم من القتل  ) قرابة مخسة عرش يوماً حتى هلَّ شهر ذي القعدة دارع
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، عىل أن جيلوا عن املدينة هلم النساء والذرية  يبّ حليفهم عبد اهللا بن أُ بوساطة من 

بلد  وتم إجالؤهم بالفعل بعد ثالث وحلقوا بأذرعات ( ، وله األموال والسالح

 . ، وال يبعد أن يكون بعضهم قد استقرَّ يف خيرب وتيامء وفدك ) بالشام

ويق -٩ ، وفيه أن أبا سفيان  رة، ذو احلجة من السنة الثانية للهج يوم السَّ

أقسم عىل الثأر هلزيمته ببدر فخرج يف مئتي راكب من قريش حتى أتوا ناحية 

. فأحرقوا نخلها وقتلوا فيها أنصارياً  من املدينة ذات نخل يقال هلا العُريض

فاستنفر الناس  يقال له معبد بن عمرو مع أجري له وجاء الرصيخ إىل النبي 

، وهرب أبو سفيان ورهطه تاركني وراءهم  نوخرجوا يف طلب املعتدي

 . وأصحابه ، ومل يدركهم النبي  أزوادهم من جرب السويق ختففاً للنجاة

رّ  -١٠ أن  ، وفيه بلغ النبي  ، صفر من السنة الثالثة للهجرة يوم ذي أَمَ

، فخرج  مجعاً من بني ثعلبة وبني حمارب يريدون أن يصيبوا من أطراف املدينة

رّ فعسكر فيهإليهم يف   أربعمئة ومخسني من املسلمني حتى بلغ ماءً يقال له ذو أَمَ

 . إىل املدينة ومل يلق كيداً  ، وعاد النبي  وسمع القوم هبم فهربوا يف اجلبال

ع -١١ رْ أن  ، وفيه بلغ  ، ربيع األول من السنة الثالثة للهجرة يوم الفُ

لَيم يف بحران يتوجه إىل ، فخرج يف ثالثمئة من   املدينةمجعاً كبرياً من بني سُ

 . ، فعاد إىل املدينة ومل يلق كيداً  أصحابه حتى وصل بحران فوجدهم قد تفرقوا

دة -١٢ رْ ، وفيه أرسل  ، مجاد اآلخرة من السنة الثالثة للهجرة يوم القَ

بقيادة زيد بن حارثة يف طلب قافلة لقريش حتمل فضة كثرية  رسية النبي 
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فاعرتضها زيد وظفر بالعري وأفلت منه  بن أمية أليب سفيان وصفوان

 . أعيان القوم

، وفيه خرجت قريش مع  ، شوال من السنة الثالثة للهجرة حديوم أُ  -١٣

نسائها بالدفوف ومع من اجتمع إليها من كنانة واألحابيش يف ثالثة آالف 

فيهم  يف ألف من أصحابه ، وخرج النبي  فيهم سبعمئة دارع ومئتا فارس

دَّ كتيبة كثرية السالح من اليهود حلفاء عبد اهللا بن أُ مئ :  يبّ قائالً ة دارع بعد أن رَ

أن اجلمعني التقيا عند  . وفيه )) إنا ال نستنرص بأهل الرشك عىل أهل الرشك ((

ـ وقيل ثامنون ـ ستة من املهاجرين ، واستشهد من املسلمني سبعون  حدجبل أُ 

، وقتل من املرشكني ثالثة  قي من األنصاربينهم محزة بن عبد املطلب والبا

 . وعرشون

 ، وفيه أن النبي  ، شوال من السنة الثالثة للهجرة يوم محراء األسد -١٤

دعا مقاتيل األمس يف أحد أن خيرجوا معه للقاء املرشكني املعسكرين عىل 

، وأرسل رجلني من بني سهم يستطلعان آثار  مهامجتهامقربة من املدينة ينوون 

، وقتل  ومضوا عمالً برأي صفوان بن أمية لقوم فبرص هبام املرشكون فقتلومهاا

من املرشكني اثنان مها معاوية بن املغرية بن أيب العاص وأبو عزة اجلمحي 

 . الشاعر

 ، وفيه أرسل النبي  ، صفر من السنة الرابعة للهجرة يوم الرجيع -١٥

لغنوي وقيل عرشة عىل ستة من أصحابه عىل رأسهم مرثد بن أيب مرثد ا
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ل والقارة  رأسهم عاصم بن ثابت األنصاري ضَ بناءً عىل طلب أهل عَ

وا إىل ماء هلذيل يقال له ل. فلام وص ليفقهوهم يف الدين ويقرؤوهم القرآن

الرجيع غدروا هبم فقتلوا أربعة وأرسوا اثنني باعوا أحدمها لعقبة بن احلارث 

 . بن أمية ليقتله بأبيه، وباعوا اآلخر لصفوان  ليقتله بأبيه

 ، وفيه أرسل النبي  ، صفر من السنة الرابعة للهجرة يوم بئر معونة -١٦

، حني جاءه  ، عىل رأسهم املنذر بن عمرو ، وقيل سبعون أصحابه أربعني من

: لو بعثت رجاالً من أصحابك إىل  أبو براء عامر بن مالك سيد بني عامر فقال

إين  ((: . فقال الرسول  رك لعلهم يستجيبواأهل نجد يدعون الناس إىل أم

. ووقع ما كان النبي  : أنا هلم جار . قال أبو براء )) أخشى عليهم أهل نجد

لوهم عن ت، فقد اجتمع عىل القوم قبائل بني سليم عند بئر معونة فق خيشاه

آخرهم إال كعب بن زيد األنصاري أسقطته اجلراحات بني القتىل وعاش حتى 

 . م اخلندقاستشهد يو

، وفيه أن  ، ربيع األول من السنة الرابعة للهجرة يوم بني النضري -١٧

،  بعد أن بلغه نبأ قتل عمرو بن أمية الضمري لرجلني من بني عامر النبي 

، ومعه  توجه إىل بني النضري يستعني هبم يف دية الرجلني عمالً باملعاهدة املربمة

ضرينفر من املهاجرين فيهم أبو بكر وعم . فأجابوه ظاهراً  ر وعيل وأسيد بن حُ

إىل ما يطلب وتآمروا عىل قتله باطناً بصخرة يرميها عليه عمرو بن جحش بن 

 . كعب النرضي
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بن ااخلرب من السامء فمىض إىل املدينة واستدعى حممد  وجاء النبي 

: اخرجوا من بالدي فال  ، فقل هلم : اذهب إىل اليهود مسلمة فقال له

 . بعد ما مهمتم به من الغدر تساكنوين

يي  بن اورفض بنو النضري الرحيل بتحريض من عبد اهللا بن أيب وأرسل حُ

يّ إىل رسول اهللا  أخطب أخاه دَ .  إنا ال نريم دارنا فاصنع ما بدا لك : جُ

َ الرسول  وراحوا يرتسون املتاريس ويتحصنون خلف األسوار ربَّ  ، فَكَ

َ خلفه املسلمون وصاح ربَّ : حاربتْ هيود. ثم مىض فحارصهم مخسة عرش  وكَ

يوماً حتى نزلوا عىل حكمه وصاحلوه عىل حقن دمائهم وله األموال 

، ثم خرجوا فمنهم من سار إىل الشام ومنهم من قصد إىل خيرب  واألسلحة

يي بن أخطب وكنانة بن الربيع  . كسالَّم بن أيب احلُقيق وحُ

، وفيه أن  السنة الرابعة للهجرة ، مجاد األوىل من يوم ذات الرقاع -١٨

، ومل يكن  ، وتقارب الناس خرج يف أصحاب يريد مجعاً من غطفان النبي 

. وفيه أن رجالً  . وفيه نزول صالة اخلوف ورخصة قرص الصالة بينهم قتال

مَّ بأن يفتك بالنبي   . فمنعه اهللا منه من بني حمارب هَ

) شوال من السنة الرابعة  بعدر اآلخرةوقيل يوم  ( يوم املوعد -١٩

، وسمي كذلك للموعد الذي رضبه أبو سفيان للقاء املسلمني بعد  للهجرة

ابه فوصلوا سوق ح. وفيه أن النبي خرج يف ألف ومخسمئة من أص يوم بدر

، لكنه مل  بدر مع هالل ذي القعدة وتاجروا وربحوا وانتظروا أبا سفيان مليعاده
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األرض متعلالً بجدب يف ناحية مرِّ الظهران  . فقد بدا له الرجوع وهو حيرض

بنعمةٍ من  ، وانقلَبَ املؤمنون راجعاً إىل املدينة ، وانرصف النبي  وقلة املرعى

 . اهللا وفضلٍ مل يمسسهم سوء

، وفيه خرج  من السنة اخلامسة للهجرة ، ربيع األول يوم دومة اجلندل -٢٠
،  ، حتى بلغ دومة اجلندل املدينةالنبي بأصحابه لورود أخبار عن مجع يدنو من 

عيينة بن حصن زعيم  . وفيه وادع رسول اهللا  وعاد دون أن يلقى كيداً 
 . غلمني واملَراض بعد أن أجدبت بالدهتغطفان عىل أن يرعى ب

إىل  خرج يف شعبان من السنة اخلامسة للهجرة ،  ،بني املصطلق يوم  -٢١
أهنم جيمعون حلربه ،  هوقد بلغار ـ رئيسهم احلارث بن أيب رضبني املصطلق ـ 

، طمعاً يف الغنيمة  نيرجخامن املنافقني كبري عددٌ ، وفيهم فكانَ يف مجعٍ غفري 
الُ له  حتى وصل  قَ نِمَ باحلارث ورجاله فالتقى ،  ))املُريسيع  ((إىل ماءٍ يُ ، وغَ

م ، وأسلبنت احلارث  بجويرية وأرسوا الكثري ، وتزوج يومها املسلمونَ 
غلوا يف خطواته كلها ، لوال أن املنافقني استوفَّقاً كان هذا اليومُ مُ  الكثري .

الفِ عىل املاءِ بني رجل من والغنيمة ، النرصِ بحادثتني ليطعنوا  حادثةِ اخلِ
بتدبريِ وكيدِ حديثِ اإلفكِ ، وكلتامها ، وحادثةِ األنصار وآخرَ من املهاجرين 

آياتٍ  فأنزلَ عىل نبيِّهِ ، ولكنَّ اهللاَ أظهرَ احلقَّ أُيبَ ) ( عبد اهللا بن رأسِ املنافقني 
ياتٍ من سورة النور يف الثانية ، فقطعَتْ اآلياتُ ، وآمن سورة املنافقني يف األوىل 

ظَ ألسنةَ املفرتينَ  فِ  . حممد املرسلني  دِ يِّ املسلمنيَ وبيتَ سَ اهللاُ وحَ



  السريةو السنةالثابت واملتغري يف  )فقه السرية (  و) السرية ( الثالث :  اجلزء

 

٢٥٤ 

، وفيه أن  اخلامسة للهجرة شوال من السنة ) األحزاب يوم اخلندق ( -٢٢
بن انفراً من هيود النضري بينهم سالَّم بن أيب احلُقيق وحيي بن أخطب وكنانة 

األحزاب عىل حتزيب ، سعوا يف  بينهم هوذة بن قيس، ومن هيود وائل  الربيع
باستئصال شأفة املسلمني وخرجت  ، فأجابتهم قريش تطمع رسول اهللا 

وخرجت غطفان بقيادة عيينة بن حصن بعد أن ،  بقيادة أيب سفيان بن حرب
ة بقيادة احلارث بن  جعلوا هلا متر خيرب لسنة ، وبنو أشجع  عوف، وخرج بنو مرَّ

خيلة وقيل مسعر بقيادة مسعود ( مقاتل  . فاجتمع هلم بذلك عرشة آالف ) بن رُ
 ، فحفروا اخلندق عمالً  يف ثالثة آالف . وتصد هلم النبي  ساروا إىل املدينة

. وفيه أن حيي بن أخطب استطاع أن يستميل  سلامن وأقاموا املتاريسبرأي 
، وأن يقنعهم بخرق  كعب بن أسد املدينة بقيادة سيدهمهيود بني قريظة يف 

وأصحابه مكشوفني من خلفهم حمارصين  ، مما جعل النبي  املعاهدة املربمة
،  انبان فيه الرمي بالنبلار قريباً من شهر تبادل اجلص. وفيه دام احل من أمامهم

حاول إغراء غطفان بإعطائها ثلث ثامر املدينة لوال أن األنصار  وفيه أن النبي 
. وفيه استشهد من املسلمني  بقيادة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة مل يقبلوا ذلك

 . ستة ومن املرشكني ثالثة

ان ، وك ، ذو القعدة من السنة اخلامسة للهجرة يوم بني قريظة -٢٣
. فبعد اندحار األحزاب  امتداداً ليوم اخلندق أكثر مما هو يوم قائم بذاته

بالربد والريح واملالئكة وقلة املؤونة وما أوقعه نعيم بن مسعود بينهم من 
دَّ للنبي  خالف من أن يتفرغ لتصفية جيوب الغدر يف الصفوف  ، كان ال بُ
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.  آالف من أصحابه. فحارصهم يف حصوهنم وبيوهتم يف ثالثة  اخللفية
وراحت وفودهم خالل احلصار الذي امتدَّ مخساً وعرشين ليلة تفاوض 

،  هلم باجلالء مع ذرارهيم كام فعل مع هيود قينقاع والنضري ليسمح النبي 
، إذ هي مسألة خيانة عظمى للوطن األم  متجاهلني أن املسألة هنا خمتلفة متاماً 

احدة يف مجيع الرشائع واألعراف هي ، ليس هلا إال عقوبة و يف زمن احلرب
. وتم اختيار سيد األوس  بالتحكيم . ومع ذلك فقد قبل النبي  اإلعدام

:  ، فقال لبني قريظة وحليف بني قريظة سعد بن معاذ حكامً يف املسألة
: فإين أحكم  . قال : نعم ؟ قالوا أترضون بحكمي وعليكم عهد اهللا وميثاقه

. وكان ما حكم  موال وتسبى الذراري والنساءأن تقتل الرجال وتقسم األ
امرأة واحدة اسمها بنانة و ، ، فقتل منهم ثامنمئة إىل تسعمئة رجالً  به سعد

بن ا. وفيه خرب أيب لبابة  بن سويد برحى ألقتها عليه من السطحاقتلت خالَّد 
(عبد املنذر وخيانته ثم توبة اهللا عليه

11F

( . 

يان -٢٤ ، وفيه خرج  ول من السنة السادسة للهجرة، ربيع األ يوم بني حلَ

بمئتني من أصحابه عىل عرشين فرساً قاصداً منازل بني حليان حيث  النبي 

، فسمع به بنو حليان وهربوا يف  كان مصاب القراء السبعني يف بئر معونة

                                                 
)(-  حيلو لكثري من املسترشقني اليوم أن يروا فيام حدث لبني قريظة دليالً عىل قسوة قلب النبي 

 ، ناسني أن عقوبة العاملة للمعتدين واخليانة العظمى يف زمن احلرب هي وأصحابه وتعطشهم للدماء

ونَ إعدام تسعني ألفاً من  عدام يف كل زمان ومكاناإل ُ فَرسِّ وحدها   العمالء يف باريس، وإال فكيف يُ

نظام  ، وذبح عرشات األلوف يف أملانيا بعد مقتل هتلر واهنيار بعد جالء اجليش النازي عن فرنسا

 حكمه النازي هناك؟
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 . بعد أربع عرشة ليلة إىل املدينة ومل يلق كيداً  ، ثم عاد النبي  رؤوس اجلبال

د الغابة ( يوم -٢٥ ، وفيه  ربيع األول من السنة السادسة للهجرة ) ذي قَرَ

تبعد أربعة فراسخ عن  بغابة أن عيينة بن حصن أغار عىل لقاح لرسول اهللا 

.  ، فقتلوا الرجل واحتملوا املرأة يف اللقاح غفار وامرأتهاملدينة وفيها رجل من 

وقيل  ( يف مخسمئة ، فركب النبي  : الفزع الفزع فجاء الرصيخ ينادي

، وعقد للمقداد بن األسود لواء الطليعة فانطلق ومعه  ) من أصحابه سبعمئة

أبو قتادة األنصاري وسلمة بن األكوع فاستخلصوا من الغزاة الرسح واملرأة 

. وفيه استشهد من  إضافةً إىل أسلحتهم التي ألقوها ختففاً وهم هاربون

 . زاة ثالثة عدا اجلرحىاملسلمني ثالثة وقتل من املرشكني الغ

(، ذو القعدة من السنة السادسة للهجرة يوم احلديبية -٢٦
12F

( ،  وفيه خرج

وقيل  ١٤٠٠وقيل  ١٣٠٠، وقيل  من أصحابه ١١٤باهلدي يف  النبي 

، غري غافل عن أن قريش قد تصده عن املسجد  ، معتمراً ال يريد حرباً  ١٥٢٥

عىل بعد تسعة أميال من  احلديبية . وفيه بيعة الرضوان حتت شجرة يف احلرام

،  منهم احلُليس بن علقمة سيد األحابيش . وفيه وفود قريش إىل النبي  مكة
                                                 

)(- ألن النبي  إذا كان اعتبار يوم اخلندق غزوةً نبويةً أمراً يثري الدهشةَ لدينا ،  اً ولـيس كان مغزوَّ

 ١) ج األسـوة احلسـنة كام فعل الشيخ الصـاغرجي يف كتـاب ( حلديبية غزوة [، فإن تسمية يوم ا غازياً 

 خرج يومها بأصحابه ينـوي العمـرة وال ينـوي القتـال  ، ألن النبي  ] أمر يثري االستنكار ٤٤٥ص

:  هـو قولـه  . وألن املعيار النبوي الثابت يف تصنيف األعامل وتعريفهـا عموماً وال الغزو خصوصاً 

 . )) عامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوإنام األ ((
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ز بن حفص رَ كْ . وفيه ما  ن ورقاءب، ومنهم عروة بن مسعود وبُديل  ومنهم مِ

استقرَّ عليه األمر من صلح بسفارة سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العز 

 : الصلح ثالثة أمورأهم ما يف بنود هذا 

، بل يف  بأصحابه فال يدخلوا مكة يف عامهم هذا أن يرجع النبي  -١
 . العام القابل

 . أن توقف احلرب بني الفريقني عرش سنني -٢

ه عليهم أن من أتى رسول اهللا  -٣ ، ومن  من قريش بغري إذن وليه ردَّ
ه  . جاء قريشاً ممن مع الرسول مل تردَّ

بن ال العاص بن سهيل بن عمرو وخرب أيب بصري عتبة وفيه خرب أيب جند
يْد والتزامه من إحرام العمرة  . وفيه خرب حتلل النبي  ببنود الصلح  أُسَ

 . حابه يف ذلك عىل مضضصبالنحر واحللق وكيف تابعه أ

] عن الواقدي  ٦٤٤-٦٤٠ص ٢ج ينقل اإلمام الطربي يف تارخيه [ -٢٧
دسة للهجرة عدداً من الرسايا مل يشارك فيه أرسل يف السنة السا أن النبي 

 : ، يعد منها بنفسه

، ربيع األول من السنة السادسة  رسية حممد بن مسلمة يف عرشة نفر -أ
 . ، قتلوا مجيعاً وهم نيام إال ابن مسلمة الذي أفلت جرحياً  للهجرة

اشة بن حمصن -ب كَّ ، يف  ، ربيع اآلخر من السنة السادسة للهجرة رسية عُ
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 . ، غنموا فيها مئتي بعري دون قتال ربعني رجالً إىل الغمرأ

، ربيع اآلخر من  رسية أيب عبيدة بن اجلراح عىل رأس أربعني رجالً  -ـج
، فهرب القوم يف اجلبال  صةق، مشاة إىل ذي ال السنة السادسة للهجرة

 . دون قتال

، إىل  ، مجاد األوىل من السنة السادسة للهجرة رسية زيد بن حارثة -د
ليم  . اجلموم وبني سُ

، وفيها  ، إىل العيص ، يف ذات الشهر وذات السنة رسية زيد بن حارثة -هـ

 . أخذت أموال العاص بن الربيع زوج زينب فاستجار هبا وأجارته

، عىل  ، مجاد اآلخرة من السنة السادسة للهجرة رسية زيد بن حارثة -و

 . جيرِ فيها قتالرأس مخسة عرش رجالً إىل بني ثعلبة ومل 

، إىل بني جذام يف  ، ذات الشهر من ذات السنة رسية زيد بن حارثة -ز

ى مَ سْ ، بعد أن قطعوا الطريق عىل دحية بن خليفة الكلبي وهو عائد من  حِ

 . ، وسلبوه ما كان معه عند قيرص الروم

، إىل وادي  ، رجب من السنة السادسة للهجرة رسية زيد بن حارثة -ح
وقيل جر فيها قتال أصيب فيه زيد ونفر من  جيرِ فيها قتال ( القر ومل

 . ) أصحابه

، إىل  ، شعبان من السنة السادسة للهجرة رسية عبد الرمحن بن عوف -ط
 . ، وفيها تزوج عبد الرمحن ابنة ملكهم متارض بنت األصبغ دومة اجلندل
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رجل  ، يف مئة ، ذات الشهر من ذات السنة رسية عيل بن أيب طالب -ي
 جتمعهم لنرص إىل حي من بني سعد بن بكر يف فدك، بعد أن بلغ النبي 

 . هيود خيرب

، إىل بني  سادسة للهجرةل، رمضان من السنة ا رسية زيد بن حارثة -ك
فة فاطمة بنت ربيعة حلدث أحدثته وأرست ابنتها  فزارة وفيها قتلت أم قِرْ

ن فوهبها  نبي بن األكوع الذي أهداها للافكانت من نصيب سلمة  حلَزْ
ديق . وقيل إن أمري الرسية كان أبو بكر  بن أيب وهبا  . الصِّ

ز بن جابر الفهري -ل رْ ، يف  ، شوال من السنة السادسة للهجرة رسية كُ

نيني الذين قتلوا راعي رسول اهللا  رَ  . عرشين فارساً إىل العُ

 خرج النبي  ، وفيه أن حمرم من السنة السابعة للهجرة ، يوم خيرب -٢٨

، علامً أننا أمام روايات متضاربة حول عددهم أرشنا  بمن كان معه يوم احلديبية

، قاصداً خيرب بعد أن  إليها يف خرب يوم احلديبية وذكرها الطربي يف تارخيه

أصبحت مدينة عامرة باحلصون واملزارع اجتمع فيها كثري ممن تمَّ إجالؤهم عن 

 .  ، إضافةً إىل سكاهنا األصليني من اليهود ضرياملدينة من هيود قينقاع والن

، واستشهاد مخسة عرش رجالً من املسلمني  وفيه سقوط احلصون بعد حصارها

 . ن) ومقتل ثالثة وتسعني من اليهود وقيل أربعة وثالثو (

، وهو امتداد ليوم  ، صفر من السنة السابعة للهجرة وادي القر يوم -٢٩

،  ، وفتحه عنوة مجاعة من اليهود بعد سقوط خيرب ، حارص فيه النبي  خيرب
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،  وفيه الصلح مع أهل فدك وتيامء دون قتال يزرعون وحيصدون وهلم النصف

 . ألهل خيرب بعد سقوطها وهلم ما رشطه النبي 

٣٠- عن الواقدي  ٢٣و ٢٢ص ٣ج ، ينقل الطربي يف تاريخ [ مرة أخر [

 : للهجرة عدداً من الرسايا كلها يف السنة السابعة

ن يف زعىل رأس ثالثني رجالً إىل عجز هوا رسية عمر بن اخلطاب  -أ

 . ، ورجع عمر ومل يلق كيداً  ن فهربواز، فأتى اخلرب هوا شعبان

 رسية بشري بن سعد عىل رأس ثالثني رجالً إىل بني مرة بفدك يف شعبان -ب

 . يف القتىل ثم رجع إىل املدينة وارتثفأصيب أصحابه 

، وفيها قتل أسامةُ  غالب بن عبد اهللا الكلبي إىل املَيْفعة يف رمضان رسية -ـج

 . بن زيد مرداسَ بن هنيك بعد أن شهد أن ال إله إال اهللا

 رسية غالب بن عبد اهللا عىل رأس مئة وثالثني رجالً إىل بني عبد  -د

 . بن ثعلبةا

ناب يف شوال نرسية بشري بن سعد إىل يُمْ  -هـ  لنبي ، بعدما بلغ ا وجِ

، فهزمهم بشري  خرب مجعٍ من غطفان أرسلهم عيينة بن حصن سيد غطفان

 . وأصحابه

لَمي يف ذي القعدة -و ، عىل رأس مخسني رجالً  رسية ابن أيب العوجاء السُّ

لَيم  . ، فأصيب هبا هو وأصحابه مجيعاً  إىل بني سُ

، أي  هجرةثم يعدد الطربي عدداً آخرَ من الرسايا كلها يف السنة الثامنة لل
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 : بعد عمرة القضاء

رسية غالب بن عبد اهللا الكلبي الليثي عىل رأس بضعة عرش رجالً يف  -أ

: كان شعار  ، ذكرها ابن هشام يف السرية وقال صفر إىل بني امللوح يف الكديد

تْ  يف تلك الليلة (( أصحاب النبي  تْ أمِ  . )) أمِ

أربعة وعرشين رجالً ، عىل رأس  ، ربيع األول رسية شجاع بن وهب -ب

 . إىل بني عامر

بني رسية عمرو بن كعب الغفاري عىل رأس مخسة عرش رجالً إىل  -ـج

وا مجعاً كثرياً دعوهم إىل اإلسالم فأبوا، وقتل د، فوج قضاعة يف ذات أطالح

 . أصحاب عمرو مجيعاً وحتامل هو إىل املدينة

ثمئة رجل من ، عىل رأس ثال ، مجاد اآلخرة رسية عمرو بن العاص -د

هُ  ، ثم استمدَّ النبيَّ  قضاعة إىل السالسل من بالد بني قضاعة بمئتي  فأمدَّ

 بن اجلراح.ارجل من املهاجرين واألنصار فيهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة 

، عىل رأس ثالثمئة رجل من  ، رجب رسية أبو عبيدة بن اجلراح -هـ

)  غزوة اخلَبَط ها الواقدي (، وهي التي سامَّ  املهاجرين واألنصار إىل جهينة

 . جلوعٍ مَسَّ الرسية فأكل أفرادها ورق الشجر كالطلح وغريه

، وقيل ستة عرش  رسية أيب قتادة احلارث بن ربعي عىل رأس رجلني -و

م جيمع مجعاً من بني قيس  رجالً  شَ ، الستطالع خرب رجل من بني جُ

أبو قتادة برأسه مع . عاد  ، قيل إنه رفاعة بن قيس حلرب رسول اهللا 
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 . إبل كثرية وغنم

، وفيها قتل  ، إىل إضم ، رمضان رسية أيب قتادة يف ثامنية من املسلمني -ز

 . حملَّمُ بن جثامة القييس عامرَ بن األضبط األشجعي ليشء كانَ بينهام

، وفيه خرج  ، مجاد األوىل من السنة الثامنة للهجرة يوم مؤتة -٣١

األزدي عىل يد احلارث بن عمري  ول رسول اهللا رس املسلمون بعد مقتل

بن ايف ثالثة آالف يرأسهم زيد ،  رشحبيل بن عمرو الغساين يف مؤتة بالبلقاء

، حتى وصلوا إىل معان فبلغهم  حارثة وجعفر بن أيب طالب وعبد اهللا بن رواحة

، وقد انضمَّ  خرب مئة ألف من الروم بقيادة هرقل يف مؤاب من أرض البلقاء

. وفيه أن  ليهم مئة ألف من خلم وجذام وهبراء وبيل بقيادة مالك بن رافلةإ

، فانحاز املسلمون  اجلمعان التقيا عند قرية من قر البلقاء يقال هلا مشارف

. وفيه استشهد زيد وجعفر  ، ثم التحموا مع العدو للتعبئة إىل قرية يقال هلا مؤتة

. وفيه أن  ، فانرصف هبم قافالً  ليدوعبد اهللا فاصطلح الناس عىل خالد بن الو

 . ىصعدد شهداء املسلمني بلغ اثني عرش رجالً وعدد قتىل املرشكني ال حيُ 

يف العارش من رمضان  ، وفيه خرج النبي  ) فتح مكة يوم الفتح ( -٣٢

 ، عىل رأس عرشة آالف من مسلمي أسلم وغفار وأشجع السنة الثامنة للهجرة

ارُ هبم ومنهم من حلق به يف قديدمنهم من وافاه باملدينة  .  ، ال يعلمون إىل أين يُسَ

ا دَ كان يقصد مكة لنرصة حلفائه من بني خزاعة بعد أن عَ  وفيه أن النبي 

، ورفدت قريش بكراً بالسالح واملقاتلني خفيةً  عليهم بنو بكر حلفاء قريش
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. وفيه  ، لكنه كتم ذلك حيطةً وحذراً  حتى ساقوا خزاعة لاللتجاء إىل احلرم

غنِّية من مكة اسمها سارةتخرب حاطب بن أيب بل  عة وكتابه إىل قريش مع مُ

بن اوفيه خرب إسالم أيب سفيان بن حرب وحكيم  . عنه حيذرها وعفو النبي 

 ببطن نخلة حزام وبديل بن ورقاء زَّ ، وهو  . وفيه هدم خالد بن الوليد العُ

بن العاص سواع وكان صنامً ارو ، وهدم عم صنم لبني شيبان ولبني عبد العز

. وفيه  ، وكان لألوس واخلزرج ، وهدم سعد بن زيد األشهيل مناة من حجر

عن  . وفيه عفا النبي  صنامً  ٣٦٠هدمت األصنام يف الكعبة وعليها وعددها 

، قتل منهم  ) ما بني رجل وامرأة وقيل عرشة أهل مكة إال نفراً من مخسة عرش (

أن  . وفيه بلغ رسول اهللا  ، وأسلم الباقون وتابوا وامرأة؛ ثالثة رجال  أربعة

 . ن وثقيف جيمعون مجعاً لقتالهزهوا

، وفيه خرج  شوال من السنة الثامنة للهجرة ٦،  ) أو طاس يوم حنني ( -٣٣
من مكة بعد فتحها عىل رأس اثني عرش ألفاً ليلتقي بجمع هوازن  النبي 

.  الصمة يقودهم مالك بن عوف النرضيوثقيف ثالثني ألفاً فيهم دريد بن 
من صفوان بن أمية ـ وهو مرشك ـ دروعاً وأسلحةً  وفيه استعار النبي 

ة األوىل . وفيه التقى اجلمعان بأوطاس  وزعها عىل املقاتلني كانت الكرَّ
وفيه  . ، ثم نرص اهللا أنصاره فهرب مجع هوازن وثقيف إىل الطائف للمرشكني

وقيل ثالثمئة يف  ربعة وقتل من املرشكني سبعون (من املسلمني أ استشهد
 . ) االهنزام وسبعون يف املعركة
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 ، وفيه حارص النبي  ، شوال من السنة الثامنة للهجرة يوم الطائف -٣٤
نَ فيه مالك بن عوف وأصحابه الذين هربوا  بجيشه حصن الطائف بعد أن حتَصَّ

، واستشهد فيها اثنا  ملجانيق، رماهم فيها با ، بضعاً وعرشين ليلة يوم حنني
ترك احلصار وعاد باجليش قاصداً  . وفيه أن النبي  عرش رجالً من املسلمني

. وذلك يف ذي  مكة حتى إذا كان باجلعرانة قدمت عليه وفود هوازن مسلمني
. أما وفود ثقيف فلم تدركه إال بعد عودته إىل  القعدة من السنة الثامنة للهجرة

 . يف السنة التاسعةاملدينة املنورة 

، وفيه خرج  ، رجب من السنة التاسعة للهجرة ) العرسة يوم تبوك ( -٣٥

 . وفيه أذن النبي  عىل رأس ثالثني ألفاً لقتال بني األصفر النبي 

. وفيه ختلف مجع  للمعذرين من األعراب بالتخلف وكانوا اثنني وثامنني رجالً 

.  لك وهالل بن أمية ومرارة بن الربيعمن املنافقني دون عذر بينهم كعب بن ما

وفيه أرسل خالد بن الوليد إىل أكيدر بن عبد امللك ملك دومة اجلندل عىل رأس 

. وفيه جاء صاحب أيلة ومعه أهل جرباء واذرح وصاحلوا النبي  أربعمئة فارس

 وفيه عاد النبي  عىل اجلزية .  ًإىل املدينة ومل يلقَ كيدا . 

، وفيه جتهز الناس وأوعب املهاجرون  يد إىل البلقاءبعث أسامة بن ز -٣٦

، وعسكر هبم أسامة يف اجلرف بظاهر املدينة عىل بعد فرسخ منها  واألنصار

الذي وافاه األجل يف ربيع األول من السنة ،  بالتحرك بانتظار أوامر النبي 

 . احلادية عرشة للهجرة قبل أن يفعل
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، األوىل قبل  إىل فرتتني نبي العريب األمي إننا ونحن نقسم سرية حياة ال

، ثم ونحن نقسم الفرتة  ) عاماً  ٢٣ ) والثانية بعد البعثة ( عاماً  ٤٠ البعثة (

، والثاين مدين بعد  ) عاماً  ١٣ ، األول مكي قبل اهلجرة ( الثانية إىل قسمني

هلا  ، ثم ونحن نقسم الفرتات واألقسام إىل مراحل نضع ) أعوام ١٠ اهلجرة (

، إنام  عناوين متثل ـ يف رأينا ـ ما فهمناه لد قراءة السرية من مغازٍ ومقاصد

نحاول سائرين عىل هنج اإلمام الطربي يف تارخيه أن نرسم خطاً زمنياً تتابع 

تحول هذه النتائج إىل ت، وتتامسك املقدمات والنتائج يف كل منها ل حلقاته

ط الزمني يساعد ـ من جانب ـ عىل فهمٍ . فهذا اخل مقدمات يف احللقات التالية

، حيث ال يمكن لقارئ السرية أن يقرأ  أعمق ألسباب حدوث األحداث

عام حدث يوم األحزاب قراءة مطلوبة ما حدث يوم بني قريظة بعيداً 

يوم فتح مكة بمعزل عن مجلة ما وقع قبله  ، وال يمكن إدراك عظمة ) اخلندق (

يف حتديد الوقائع التي اختلف الرواة  آخر ـ. ويساعد ـ من جانب  من أحداث

محزة  ، مثاهلا تقديم رسية ، وهي كثرية وشائعة يف كتب السرية يف زمن وقوعها

بن عبد املطلب إىل العيص عىل رسية عبيدة بن احلارث إىل أحياء يف احلجاز 

. ويف حتديد الوقائع التي اختلف الرواة يف وقوعها  من حيث زمن الوقوع

منذ بدء اهلجرة إىل أن  مثاهلا أن الرسايا والبعوث التي أرسلها النبي .  أصالً 

عند ابن سعد  ٤٨،  عند ابن هشام ٣٨،  عند ابن إسحق ٣٥،  قبضه اهللا إليه

  وأن غزوات رسول اهللا  ] ١٥٤ص ٣انظر تاريخ الطربي ج [



  السريةو السنةالثابت واملتغري يف  )فقه السرية (  و) السرية ( الثالث :  اجلزء

 

٢٦٦ 

تل النبي قا ١٨، و أوهلا ذات العُشري عند زيد بن أرقم ١٩ ـ كام يُسميها غرينا ـ

انظر املرجع نفسه  [عند غريمها  ٢٦، و منها أوهلا بدر عند مكحول ٨يف 

 . ] ١٥٩،١٥٨ص

ولقد كان بإمكان املؤرخني ورواة السرية أن يصلوا إىل رأي راجح يف 
ا لوال داء ابتليت به األمة اإلسالمية منذ عهد ليس عليه املسائل املختلف

الرتاث وأهل  ، الذي يعترب تقديس بالقريب ـ وما زالت ـ هو داء اآلبائية
، ويعترب التحرج من إثم كتم العلم ثاين أبرز  الرتاث أحد أبرز ظواهره

. فبسببهام ال جيرؤ أحد اليوم عىل اجلزم بعدد السنوات التي عاشها  عوارضه
وبسببهام انرصف  ! وهذا من عجائب األمور ؟ ٦٥أم  ٦٣أم  ٦٠أهو  النبي 

، فنجد أحدهم  سطحية تاركني اللب واللباب خلالف فيهالفقهاء إىل القشور ال
يصنف عرشة جملدات جيمعها من هنا وهناك عن الفقه يف املذاهب اإلسالمية 

، تاركاً ما هو  يعتني فيها كل العناية بوضع فتو لصالة اجلامعة يف نادي العراة
 ! . وهذا أيضاً من عجائب األمور أنفع وأهم

وبة لكتب السرية يف ضوء الثوابت القرآنية إننا ندعو إىل قراءة مطل

ح دون حرج  ترجح وتؤكد بعض ما ورد فيها والنبوية ل وتصحِّ ، وتعدِّ

، وتنكر وتنفي بالبينات واألدلة دون حرج  بالبينات واألدلة بعضها الثاين

، التي  وندعو بعدها إىل قراءة مطلوبة لكتب فقه السرية . أيضاً بعضها الثالث

، وما توصلوا إليه من  أصحاهبا للمغازي واملقاصد النبوية الثابتة مَ هْ فَ  دُ سِّ جتُ 

. وملا كانت كتب فقه  املباركة أحكام ونواظم استنباطاً من سرية حياة النبي 



  السريةو السنةالثابت واملتغري يف  )فقه السرية (  و) السرية ( الثالث :  اجلزء

 

٢٦٧ 

 . فقد أفردنا ، ال تقل أمهيةً أبداً عن كتب السرية ذاهتا ضمن هذا املنظور السرية

 . واخرتنا منها  ما قررنا نظرياً تالياً يوضح عملياً  جزءاً كامالً لبعضها 

 : الكتب التالية

، صدرت طبعته  للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ، فقه السرية -١

. أما  ، هي مرجعنا هنا باالقتباس عن دار الفكر بدمشق ١٩٨٠الثامنة عام 

، ولعلَّ من املفيد اإلشارة إىل أنه كتاب  ١٩٦٨طبعته الثانية فصدرت عام 

 . من املقدمة ١١ا ورد عىل صجامعي حسب م

،  ، للشيخ أسعد الصاغرجي : األسوة احلسنة سيدنا حممد رسول اهللا -٢

ولعلَّ  عن دار الكلم الطيب بدمشق يف جملدين ٢٠٠٣صدرت طبعته الرابعة عام 

 . ) حسب ما ورد عىل غالفه وقف هللا تعاىل من املفيد اإلشارة إىل أن الكتاب (

 ١٩٧٩، صدرت طبعته السابعة عام  حممد الغزايل، للشيخ  فقه السرية -٣

، ويف مقدمته إشارة إىل أن طبعته األوىل صدرت  دار إحياء الرتاث العريب عن

. ولعلَّ  ، أي قبل صدور الطبعة األوىل من كتاب الدكتور البوطي ١٩٥١عام 

الغزايل عرض كتابه يف طبعاته األخرية عىل حمدث من املفيد توضيح أن الشيخ 

 . لتخريج األحاديث وتقييمها  يار الشامية حممد نارص الدين األلباينالد

، صدر عن مؤسسة الرسالة  ، للدكتور عامد الدين خليل دراسة يف السرية -٤

،  ، يشبه كتاب الدكتور البوطي من ناحية واحدة ال ثاين هلا غفالً دون ذكر العام

حة األوىل من املقدمة ـ هي أنه كتاب جامعي أكاديمي جاء ـ كام ورد يف الصف
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٢٦٨ 

 . ثمرة طبيعية لتدريس هذه املادة يف كلية اآلداب ما يزيد عىل الست سنوات

، صدر عن دار إحياء الرتاث العريب  ، ملحمد حسنني هيكل حياة حممد -٥

ِ ، ومل تُ  ١٩٩٣ببريوت عام  ، لكن املؤكد أهنا  هذه الطبعة مِ قْ إىل رَ  الدارُ  رشِ

 . ١٩٦٨رود ذكر الكتاب عند الدكتور البوطي عام ، بداللة و ليست األوىل

، صدر جزؤه األول عام  ، للشيخ أسامة السيد الرد العلمي عىل البوطي -٦

، أو  ، ومل يتيرس لنا اإلطالع عىل جزئه الثاين عن دار املشاريع ببريوت ١٩٩٨

ربام أجزائه األخر  . 
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 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  الثالثاجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٢٧١ 

 فهرس املوضوعات
 

السرية رواية حتكي حكاية حياة إنسان تبدأ بمولده وتنتهي بوفاته ،  -

 مروراً بكل ما جر بينهام من أحداث . 

١٩١ 

 ١٩١ السرية ترمجة مفصلة بإسهاب ، والرتمجة سرية موجزة باقتضاب . -

هو الوحيد الذي خصه أهل الرواية بعدد من السري ،  النبي العريب  -

، وصاغ فيه املؤلفون كتباً  تأرخيهمد له أهل األخبار مكاناً يف وأفر

 حتكي عن مغازيه وعن نسبه وعن أوالده وأحفاده .

١٩٢ 

مل خيرج اجلميع يف كل ما كتبوه عن ثالثة حماور : املحور التارخيي ،  -

 واملحور السلوكي اإلنساين ، واملحور القرآين . 

١٩٣ 

 ١٩٤ عند صاحب القراءة املعارصة . املقامات املحمدية الثالثة -

إذا كانت القراءة املطلوبة مطلوبة لكتاب اهللا تعاىل ، فهي مطلوبة أكثر  -

 لكتب السرية وكتب فقه السرية لعدد من األسباب . 

١٩٦ 

اختالف املفرسين يف املعاين واملقاصد هو اختالف عىل التوازي ، أما  -

 اث فهو اختالف عىل التعامد . اختالف أهل السري واألخبار يف األحد

١٩٧ 

تنقسم إىل فرتتني : فرتة أوىل هي فرتة ما قبل البعثة  حياة النبي  -

 ٢٣عاماً ) ، وفرتة ثانية هي فرتة ما بعد البعثة حوايل (  ٤٠( حوايل 

عاماً ) . الفرتة الثانية تنقسم بدورها إىل قسمني : قسم مكي ( حوايل 

 أعوام ) .  ١٠وايل عاماً ) وقسم مدين ( ح ١٣

١٩٩ 



 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  الثالثاجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٢٧٢ 

إىل مراحل . الفرتة األوىل ست  تنقسم كل من الفرتتني يف حياته  -

مراحل : ما قبل الوالدة ، الوالدة والرضاع ، الطفولة ، الفتوة ، 

ق . هـ . ( عام  ٥٤ربيع األول عام  ١٢الشباب ، الرجولة . متتد من 

 الوحي ) . ل و. هـ . ( نزق  ١٤رمضان عام  ١٧الفيل ) إىل 

٢٠٠ 

 ٢٠١ نظرة يف مميزات الفرتة األوىل .  -

املراحل اإلحد عرشة التي ينقسم إليها القسم املكي من الفرتة الثانية  -

عاماً تبدأ بالوحي وتنتهي باهلجرة ] : اقرأ / قم /  ١٣[  من حياته 

أنذر / اصرب / يسألونك / ال حتزن / االضطهاد / احلصار / احلزن 

 / اإلرساء واملعراج . الطائف 

٢٠٣ 

 ٢١١ معجزة اإلرساء مادية أما معجزة املعراج فغري مادية .  -

نحن اليوم أقدر عىل فهم اإلرساء والرباق من أهل العرص النبوي ، إال  -

 أننا ما زلنا غري قادرين عىل تعليل املعراج علمياً . 

٢١٢ 

ت ، أوهلا أن اإلنسان ال بد لفهم املعراج من اإلقرار بعدد من الثواب -

 خملوق من نصفني ، نصف مادي ونصف غري مادي . 

٢١٢ 

وراء ،  /العامل املادي لإلنسان حمدد بستة أبعاد : فوق / حتت ، أمام  -

يمني / شامل . لكن عامل اجلن وعامل املالئكة يقوم عىل أكثر من هذه 

 األبعاد الستة ، وهذا سبب رؤيتهم لنا وعدم رؤيتنا هلم . 

٢١٣ 

التسليم عقب كل صالة ، لفتة رائعة من ثوابت السنة النبوية إىل وجود  -

 عوامل أخر غري مرئية لنا . 

٢١٣ 



 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  الثالثاجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٢٧٣ 

 املراحل الثامن التي ينقسم إليها القسم املدين من الفرتة الثانية من حياته  -

 أعوام تبدأ باهلجرة وتنتهي بالوفاة ] : اهلجرة / البناء / اإلخاء  ١٠[ 

  . .  ./ اهدات / الرسائل / اإلذن بالقتال / األيام واملشاهد / الفتح / املع

٢١٤ 

ود عن عالتي نفهم منها أن الق ٩٧مرحلة اهلجرة : وقفة عند آية النساء  -

اهلجرة ظلم للنفس يف مقام الرشك باهللا ، وأن كل قيد حيد من حرية 

غ اإلنسان يف عمله ويف ممارسة عقائده والتعبري عن آرائه س بب يسوِّ

 اهلجرة يف أرض اهللا الواسعة . 

٢١٥ 

من أين جاء الفقهاء بتقسيم الكرة األرضية إىل دار لإلسالم ودار  -

 إهنا كلها أرضه ؟ ٥٦للكفر واهللا تعاىل يقول يف آية العنكبوت 

٢١٦ 

الصالة هجرة .. والزكاة هجرة .. واحلج هجرة .. وال عجب إن رأينا  -

، وعن  طنوح وإبراهيم وإسامعيل ولو القرآن يتحدث عن هجرة

 هجرة موسى وعيسى وحممد صلوات اهللا عليهم أمجعني . 

٢١٧ 

: ال هجرة بعد الفتح . يف ضوء ما ذهبنا إليه من أن  نظرة يف حديثه  -

اهلجرة أمر تكويني هدفه احلفاظ عىل النفس واملال وأمر تكليفي هدفه 

 احلفاظ عىل الدين والعقل . 

٢١٨ 

- مسلم يف صحيحه عن جماشع بن مسعود السلمي قال : جئتُ  رو

بأخي أيب معبد إىل رسوله اهللا بعد الفتح فقلت : يا رسول اهللا بايعه عىل 

: قد مضت اهلجرة بأهلها . قال جماشع : فبأي يشء  اهلجرة . فقال 

 : عىل اإلسالم واجلهاد واخلري .  تبايعه ؟ فقال 

٢١٩ 



 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  الثالثاجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٢٧٤ 

وأول هزيمة لقريش مل يسلَّ فيها  ريد للنبي اهلجرة أول انتصار ف -

 سيف ومل ترق فيها قطرة دم . 

٢٢٠ 

مع  تم تأريخ اهلجرة بتاريخ ابتدائها وليس بتاريخ هجرة النبي  -

 صاحبه ، ليكون دليالً عىل ارتباط املسلمني باألحداث ال باألشخاص .

٢٢١ 

 ١٣كي عىل مد مرحلة البناء : السمة العامة التي ميزت القسم امل -

عاماً هي بناء اإلنسان فرداً ومجاعات ، أما السمة التي ميزت القسم 

 أعوام فهي بناء املجتمع . من هنا فإن اخلطاب  ١٠املدين عىل مد

وآية  ٦القرآين يف مكة اجته إىل اإلنسان الفرد كام يف آية االنفطار 

 ٣٣ة لقامن وآي ٢٣، وإىل الناس كجامعة كام يف آية يونس ٦االنشقاق 

. أما يف املدينة املنورة فقد توجه اخلطاب القرآين إىل  ١٥وآية فاطر 

 ( الذين آمنوا ) الذين ال نجد ذكراً هلم يف اآليات املكية . 

٢٢٢ 

من  ١٠و  ٩و  ٨التقسيم الطبقي يف القرآن الكريم حتكمه اآليات  -

: املهاجرين سورة احلرش . يقول ابن أيب ليىل : الناس عىل ثالث منازل 

 واألنصار والتابعني فاحرص عىل أال خترج عن واحدة منها . 

٢٢٣ 

بالبناء يف  بناء املكان يأيت بعد بناء اإلنسان . وأول ما بدأه النبي  -

 مهجره اجلديد هو املسجد .

٢٢٤ 

املسجد النبوي ، مسجد قباء املؤسس عىل التقو ، مسجد رضار  -

 ريق . املتخذ للرضار والكفر والتف

٢٢٥ 

 ٢٢٦األسطوانات يف املسجد النبوي باملدينة املنورة كام ذكرها السمهوري يف  -



 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  الثالثاجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٢٧٥ 

 كتاب : وفا الوفا يف أخبار مدينة املصطفى .

بني املهاجرين واألنصار ،  مرحلة اإلخاء : بوتقة أرادها النبي  -

 ينصهر فيها أفراد جمتمع جتاري مهاجر بأفراد جمتمع زراعي مقيم . 

٢٢٦ 

عرف العرب األخوة واإلخاء قبل العرص النبوي ، وعرفها املسلمون  -

 قبل اهلجرة إىل املدينة املنورة . 

٢٢٧ 

ابن األثري يتحدث يف كتابه : أسد الغابة يف معرفة الصحابة عن مؤاخاة  -

عقدها النبي بني املؤمنني يف مكة قبل اهلجرة ، هدفها تقوية الصفوف 

 القلوب .  وزيادة التعاون وتثبيت

٢٢٨ 

قالً عن ابن عبد الرب القرطبي ، نأثبت احلافظ ابن حجر العسقالين ،  -

 املؤاخاة مرتني ، األوىل يف مكة والثانية يف املدينة ، وأنكر ابن تيمية األوىل . 

٢٢٩ 

مرحلة املعاهدات : للموادعة مع اليهود عىل صعيد الداخل ،  -

رج . بام يف ذلك من قبول باآلخر وللتهادن مع القبائل عىل صعيد اخلا

 وتيسري للعيش املشرتك وحتقيق لألمر اإلهلي بالتعارف . 

٢٣٠ 

خيلط أصحاب كتب السرية ، ويتابعهم يف ذلك كثريون اليوم ، بني  -

االنتامءات املختلفة لد اإلنسان : العقائدية الدينية ( بام فيها املذهبية 

عشائرية . هذا اخللط جيعل من والطائفية ) والقومية ، والقبلية ال

 العروبة واإلسالم ضدين ال جيتمعان . 

٢٣١ 

 ٢٣٢ نظرة متأملة يف وثيقة املعاهدة املربمة يف املدينة مع اليهود . -

 ٢٣٤انتهاك اليهود للمعاهدة عقب معركة بدر ، وما جر يف سوق بني  -



 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  الثالثاجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٢٧٦ 

 قينقاع باملدينة املنورة . 

امللوك واألمراء إىل اإليامن ، وتفاوت  بي مرحلة الرسائل : ودعوة الن -

 ردودهم عليه بني مصدق مهادن ، ومكذب حمارب ، ومرتاب حذر .

٢٣٥ 

تفاوت مواقف امللوك من الدعوة النبوية أمر عجيب ، لكن األعجب  -

هو عدم تبليغهم ألقوامهم ورعاياهم ما وصلهم من دعوة ، كام فعلت 

 . بلقيس بكتاب سليامن 

٢٣٧ 

إىل امللوك ، وزعموا أن تفكريه  نكر بعض املسترشقني رسائل النبي أ -

 مل يتخطَّ حدود اجلزيرة العربية . 

٢٣٨ 

. ورضورة االنتباه  ٤٠و  ٣٩مرحلة اإلذن بالقتال : ونزول آيتي احلج  -

إىل أهنام مل تنسخا أحكام ما قبلهام من مراحل ، كام وهم البعض ، ومل 

 ون قيد أو رشط . تأذنا بالقتال مطلقاً د

٢٣٩ 

ال يمكن قراءة اإلذن بالقتال قراءة واعية مطلوبة بعيداً عن رشوطه  -

ونواظمه ، التي بدوهنا يتحول اجلهاد األصغر إىل غزو جاهيل ، 

وتتحول الدعوة إىل سبيل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة إىل إكراه يف 

 الدين وقهر بالسيف . 

٢٤٠ 

نواظم القتال كام وردت يف كتاب اهللا تعاىل قاد االبتعاد عن رشوط و -

بعضهم إىل رؤية خطرية ملسألة القتال ، وإىل تقسيم املغازي النبوية إىل 

غزوات دفاعية وهجومية [ انظر ( فقه السرية ) للدكتور حممد سعيد 

 البوطي و ( األسوة احلسنة ) للشيخ حممد سعيد الصاغرجي ] .

٢٤١ 



 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  الثالثاجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٢٧٧ 

هد : وتشمل الرسايا واحلمالت سواء أحصل فيها مرحلة األيام واملشا -

 أم ال . اشتباك أم ال ، شارك فيها النبي 

٢٤٢ 

تأخر التدوين ، وتقييد العلم وتوثيقه ، أسهم يف والدة إشكاليات  -

 عديدة منها رواية احلديث باملعنى ، ومنها التصحيف والتحريف . 

٢٤٣ 

 ٢٤٤ : ليس منا من مل يتغنَّ بالقرآن ؟  كيف فهم اإلمام املاوردي حديث النبي  -

مرحلة الفتح : سواء يف جانبها العقائدي أم العسكري ، التي أشار إليها تعاىل  -

 يف سورة النرص ، والتي بدأت بعد اهلجرة وامتدت زهاء تسع سنوات . 

٢٤٥ 

ان ويوم بُواط ويوم العُشرية ويوم سفوان ، كلها يف السنة الثانية ، -  يوم ودَّ

 وكلها مل جيرِ فيها قتال .

٢٤٦ 

 ١٩رسية عبد اهللا بن جحش ، ويوم بدر الكرب ، وفيه أرس املسلمون  -

رجالً بينهم العباس بن عبد املطلب وعقيل بن أيب طالب ، يزعم 

البعض أن العباس كان يومها مسلامً يقاتل مع قريش [ انظر كتاب 

 األسوة احلسنة للشيخ الصاغرجي ] . 

٢٤٧ 

م الكدر ويوم بني قينقاع ويوم السويق ، وكلها يف السنة الثانية من يو -

 اهلجرة ، مل جيرِ فيها قتال . 

٢٤٨ 

دة ، وكلها يف السنة الثالثة ، مل جيرِ  - رْ رع ويوم القُ يوم ذي أمرّ ويوم الفُ

 فيها قتال . 

٢٤٩ 

 ٢٥٠ يوم أحد ويوم محراء األسد ، يف السنة الثالثة من اهلجرة .  -



 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  الثالثاجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٢٧٨ 

 ٢٥٢ يوم الرجيع ويوم بئر معونة ويوم بني النضري ، يف السنة الرابعة .  -

يوم ذات الرقاع ويوم املوعد ، يف السنة الرابعة من اهلجرة ، مل جيرِ  -

 فيهام قتال . 

٢٥٣ 

يف السنة اخلامسة  ويوم اخلندق ويوم بني املصطلقيوم دومة اجلندل  -

 من اهلجرة .

٢٥٣ 

 ٢٥٤ يف السنة اخلامسة من اهلجرة . يوم بني قريظة ، -

د ) يوم بني حليان ويوم الغابة  -  ٢٥٥ يف السنة السادسة للهجرة . ( ذي قَرَ

يوم احلديبية يف السنة السادسة للهجرة . والغريب أن أهل األخبار اعتربوا  -

خرج يومها بأصحابه ينوي العمرة  يوم احلديبية غزوة ، رغم أن النبي 

 قتال .وال يريد ال

٢٥٦ 

] نقالً عن الواقدي  ٦٤٤ – ٦٤٠ص ٢يعد الطربي يف تارخيه [ ج -

يف السنة السادسة من اهلجرة ومل  عدداً من الرسايا أرسلها النبي 

 يشارك فيها بنفسه . 

٢٥٧ 

يوم خيرب ، أول السنة السابعة للهجرة ، الذي اعتربه الدكتور البوطي  -

فجأةً عىل اليهود دون أن  أول حرب هجومية أغار فيها النبي 

  ٣٣٣وا املسلمني بأي حماربة أو قتال [ انظر ( فقه السرية ) صؤيبد

 ] .  ١٠٩و ( اجلهاد يف اإلسالم ) ص

٢٥٩ 

 ٢٥٩أيام السنة السابعة من اهلجرة : يوم وادي القر ، والرسايا التي عددها  -



 السريةو السنةالثابت واملتغري  يف  الثالثاجلزء فهرس املوضوعات : 

 

٢٧٩ 

 نقالً عن الواقدي .  ٢٢ص ٣الطربي يف تارخيه ج

 ٢٦١ ة ، يف السنة الثامنة للهجرة . يوم مؤت -

يوم الفتح ( فتح مكة ) ، وفيه تم هتديم معبودات القبائل : العز وسواع  -

 صنامً يف الكعبة املرشفة .  ٣٦٠ومناة ، و

٢٦٢ 

 ٢٦٣ يوم حنني ، أو يوم أوطاس . وفيه التقى املسلمون مع مجع هوازن وثقيف . -

لثامنة للهجرة ، وفيه تم هدم حصن يوم الطائف ، آخر أيام السنة ا -

 الطائف باملجانيق .  

٢٦٣ 

 ٢٦٤ يوم تبوك ، يف السنة التاسعة للهجرة ومل جيرِ فيه قتال .  -

بعث أسامة بن زيد إىل البلقاء ، وفيه عسكر أسامة بجيشه يف اجلرف  -

تويف يف شهر ربيع األول  بالتحرك ، لكن النبي  بانتظار أوامر النبي 

 للهجرة قبل أن يفعل . ١١ام من ع

٢٦٤ 

، وإمهاهلم للخط  تأمالت يف اختالف أهل السرية عىل عدد مغازي النبي  -

 الزمني املتتابع لألحداث مما يطمس تأثر وتأثري الالحق منها بالسابق . 

٢٦٤ 

 ٢٦٦ الدعوة إىل قراءة السرية قراءة مطلوبة يف ضوء الثوابت القرآنية والنبوية .  -
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