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ـْ ُشُروِر َأْكُػِسـَا 
 مِ

ِ
إِنَّ اْلَحْؿَد لِؾَِّف، َكْحَؿُدُه، َوَكْسَتِعقـُُف، َوَكْسَتْغِػُرُه، َوَكُعقُذ بِاهَّلل

ـْ ُيْضؾِْؾ َفََل َهاِدَي َلُف، َوَأْشَفُد َأْن ََل َوَسقَِّئاِت َأْطَؿا ـْ َيْفِدِه اهَّلُل َفََل ُمِضؾَّ َلُف، َوَم لِـَا، َم

ًدا َطْبُدُه َوَرُسقُلُف   .ملسو هيلع هللا ىلصإَِلَف إَِلَّ اهَّلُل َوْحَدُه ََل َشِريَؽ َلُف، َوَأْشَفُد َأنَّ ُمَحؿَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[202طؿران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[2]الـساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[72-70]األحزاب:  ﴾﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮲ ﮳﮴ ۓ

 :ا بَعُْد  أَمَّ

  كِتَاُب  اْلَحِديِث  أَْصَدَق  َفنِنَّ 
ِ
ٍد اهَّلل َر اْلَفْدِي َهْدُي ُمَحؿَّ ، َوَشرَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َوَخقْ

ٍة بِْدَطٌة، َوُكؾَّ بِْدَطٍة َضََلَلٌة، َوُكؾَّ َضََلَلٍة فِل اْْلُُمقِر ُمْحَدَثا ُتَفا، َوُكؾَّ ُمْحَدَث

 الـَّاِر.

 :ا بَعُْد  أَمَّ
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ُة إِيَذاِء ُقَرْيش   َبَشِة  ،لِْلُمْسِلِمَي  ِشدَّ ْجَرُة إََِل اْْلَ  َواْْلِ

ـَ َرُسقَلُف اْلَؽِريؿَ  ِهَدايًة َوكُقًرا َحتَّك  ملسو هيلع هللا ىلص َفَؿا َأْن َأْرَسَؾ اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

ًدا  ـْ َصاَل ُمَحؿَّ يَذاُء فِقَؿ ـْ ُكؾِّ َصْقٍب، َوَصاَل اْْلِ
يَذاُء مِ إَِلَّ َأكَُّف َلْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَءُه اْْلِ

ُف َأبُق َصالٍِب َطَؾك َرْأِس َطْشِر َسـََقاٍت  َيْخُؾْص إَِلقِْف َشْلٌء َيْؽَرُهُف َحتَّك َماَت َطؿُّ

ُس  ـْ َمبَْعِث الرَّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصقِل مِ

ا َحؾَّ بَِساَحِة اْْلَْصَحاِب  َأْن  ملسو هيلع هللا ىلصَأَمَرُهُؿ الـَّبِلُّ  ڤَوَكاَن اْْلََذى َلؿَّ

 ُيَفاِجُروا إَِلك اْلَحبََشِة، َوَأْخبََرُهْؿ َأنَّ بَِفا َمؾًِؽا َطاِدًَل ََل ُيْظَؾُؿ ِطـَْدُه َأَحٌد.

 َربِّ اْلَعا
ِ
ـْ َهاَجَر، ُثؿَّ َسَعْت َفَفاَجَر إَِلك اْلَحبََشِة فِل َسبِقِؾ اهَّلل ـَ َم َلِؿق

ةَ  ؛ُقَرْيٌش ِسَعاَيتََفا ـَ اْلَحبََشِة إَِلك َمؽَّ
ـَ مِ ـْ َأْجِؾ َأْن َتُردَّ اْلُؿَفاِجِري

ـْ َأْجؾِ  ؛مِ
 مِ

 فِتْـَتِِفْؿ َوَتْعِذيبِِفْؿ.

ـَ الـََّجاِشلَّ  ـَ فِل َصقََّب اهَّلُل َربُّ اْلَعالَ -َفثَبََّت اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق ـَ َثَراُه َوَأْحَس ِؿق

ـَ -اْلَجـَِّة َمْثَقاهُ  ـَ َوَتبَِع الـَّبِلَّ اْْلَمِق  ،(1)ملسو هيلع هللا ىلص، إِْذ َأْسَؾَؿ بَْعُد َقْؾَبُف َوِزَماَمُف لِؾَِّف َربِّ اْلَعاَلِؿق

                                                           

(، مـ حديث: َأبِل 151( ومقاضع، ومسؾؿ )0881، و0883فؼد أخرج البخاري ) (1)

 ڤُهَرْيَرَة 
ِ
ِذي الـََّجاِشلَّ َصاِحَب الَحَبَشِة، فِل الَققْ  ملسو هيلع هللا ىلص، َقاَل: َكَعك َلـَا َرُسقُل اهَّلل ِم الَّ

 .«اْستَْغِػُروا أِلَِخقُؽمْ »َماَت فِقِف، َوَقاَل: 
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ـْ 
؛ َفَؾْؿ َتْبُؾْغ ُقَرْيٌش مِ ـَ  .(1)َمْبَؾًغا َذلَِؽ َفَثبََّتُف اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

َوَأكََّفا  ،َع اْلُؿَفاِجُروَن إَِلك اْلَحبََشِة َأنَّ ُقَرْيًشا َقْد َفاَءْت إَِلك ضِؾِّ اْلَعْؼؾِ َوَسؿِ 

ٍد  ـْ ُمَحؿَّ يَذاَء َط ِت اْْلََذى َواْْلِ ـْ َطاَد َمْخُدوًطا بَِفَذا َوِحْزبِفِ  ملسو هيلع هللا ىلصَكػَّ ، َفَعاَد َم

ِذي ََل َمَطَر فِقِف َوََل َغقَْث  َة اْلبَْرِق اْلُخؾَِّب الَّ ، َحتَّك إَِذا َما َكاُكقا َطَؾك َمَشاِرِف َمؽَّ

ـْ َطاَد َوَدَخَؾ  ا، َفَعاَد إَِلك اْلَحبََشِة َم ـِ َأنَّ اْْلََذى َقِد اْزَداَد ِجدًّ َطؾُِؿقا ِطْؾَؿ اْلقَِؼق

ـْ َدَخَؾ  َة َم  .)*(.(2)إَِلك َمؽَّ

  

                                                           

/ 1) «السقرة»(، ومـ صريؼف: ابـ هشام يف 310)ص  «السقرة»أخرجف ابـ إسحاق يف  (1)

(، 3323)رقؿ  «صحقحف»(، وابـ خزيؿة يف 33318، و1433(، وأحؿد )003

لؿا ضاقت طؾقـا » ، إكفا قالت:ملسو هيلع هللا ىلصوغقرهؿ، بنسـاد صحقح، طـ أم سؾؿة زوج الـبل 

 الحديث.،...«، ملسو هيلع هللا ىلصمؽة وأوذي أصحاب رسقل اهَّلل 

(، وكان سبب رجقطفؿ 023/ 1(، وَلبـ هشام )148َلبـ إسحاق )ص  «السقرة» (3)

ـْ َأْرِض اْلَحبََشِة، ما ثبت يف 
ـِ 3823، و1341) «صحقح البخاري»مِ (، مـ حديث: اْب

ِؿ َفَسَجَد فِقَفا، َوَسَجَد َمَعُف الُؿْسؾُِؿقَن َقَرَأ َوالـَّجْ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »: ڤَطبَّاٍس 

ُـّ َواِْلْكُس  ، َفَطاَر اْلَخبَُر َواْكَتَشَر بَِلكَُّفْؿ َقْد َأْسَؾُؿقا حتك بؾغ مفاجرة «َوالُؿْشِرُكقَن َوالِج

ـَ بَِذلَِؽ، َوَثبَ  َة َذلَِؽ، َفَلْقَبَؾ مِـُْفْؿ َصائَِػٌة َصامِِعق  َتْت َجَؿاَطٌة.الحبشة بفا َفَظـُّقا ِصحَّ

ـْ  )*(
ـَ  ُدُروٌس : »ُخْطَبةِ َما َمرَّ ِذْكُرُه مِ  م.1114/ 5/ 12 -« اْلِفْجَرةِ  مِ
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ِبيِّ  ِهْجَرةُ   َحَدث   ملسو هيلع هللا ىلصالنَّ

د  ِِف َتاِريَتَف ُم  ِة رِّ يَّ  ِخ اْلَبََشِ

 
ِ
ِة، إِْذ َفَرَق اهَّلُل  ملسو هيلع هللا ىلصإِنَّ ِهْجَرَة الـَّبِلِّ  !ِطَباَد اَّلل ٌد فِل َتاِريِخ اْلَبَشِريَّ َحَدٌث َفذٌّ َمَتِػرِّ

ـَ َطْفٍد َكاَن فِقِف الـَّبِلُّ  ؛ َبْق ـِ ـَ َطْفَدْي ـَ بَِفا َبْق َواْلُؿْسَتْضَعُػقَن َمَعُف  ملسو هيلع هللا ىلصَربُّ اْلَعاَلِؿق

ِل اْستِْضَعاٍف َوَخْقٍف َوفِل َحاِل ُمَطاَرَدٍة َوإِيَذاٍء إَِلك َحاِل ِطزٍّ َوَمـََعٍة، َوَأَخَذ فِل َحا

ـَ إَِلك َمَصافٍّ ََل َتْرَقك إَِلْقَفا الـُُّجقُم، َوَرَفَع اهَّلُل  ـَ بَِلْيِدي اْلُؿْممِـِق اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

ـَ ِذْكَر َكبِقِِّف  ُه َوَهَزَم اْْلَْحَزاَب َوْحَدُه، َوَرَفَع اهَّلُل َربُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَربُّ اْلَعاَلِؿق َوَأَطزَّ

ـِ َحتَّك َأْصَبَحْت َكؾَِؿُة اْلُؽْػِر َصاِغَرًة َكَؿا ِهَل فِل اْلَحِؼقَؼِة  ي ـَ َكؾَِؿَة الدِّ اْلَعاَلِؿق

َواِم.  َوَطَؾك الدَّ

ُسقُل  ملسو هيلع هللا ىلصَوإِنَّ ِهْجَرَة الـَّبِلِّ  تِل بََدَأَها الرَّ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصالَّ
ـَ مِ ابِِع َواْلِعْشِري فِل السَّ

ِة  ـَ الـُّبُقَّ
ابَِعَة َطْشَرَة مِ ـَِة الرَّ ـَ السَّ

ـَ اْلبَْعثَةِ -َشْفِر َصَػٍر مِ
كِِف  -مِ ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصبِتََحرُّ

مِ

ُة اْلَعظِقَؿُة َما َزاَلْت ڤبَقْتِِف إَِلك بَقِْت َصاِحبِِف َأبِل بَْؽٍر  ، َهِذهِ اْلِفْجَرُة اْلَػذَّ

ِة إَِلك َيْقِم ُيبَْعثُقَن، َيُؼقُل الـَّبِلُّ اْلَؽِريُؿ ُمْؿتَدَّ  َوالُْؿَفاِجُر َمْن : »ملسو هيلع هللا ىلصًة فِل اْْلُمَّ

الُِحقَن (1)«َهَجَر َما كََفى اَّللُ َربُّ الْعَالَِؿقَن َطـْهُ  ابُِؼقَن الصَّ ، َولَِذلَِؽ َكاَن السَّ
                                                           

( ، 2383، رقؿ 0: 32( ، ويف )الرقاق، 13، رقؿ 3أخرجف البخاري يف )اْليؿان،  (1)

ـِ َطْؿٍرو 33، رقؿ 3: 13ومسؾؿ يف )اْليؿان،   بْ
ِ
ـِ ڤ(، مـ حديث: َطبِْد اهَّلل ، َط

= 
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الُِػقَن  ـَ -السَّ  َأْجَؿِعق
ِ
  ،-َطَؾقِْفْؿ َرْحَؿُة اهَّلل

ِ
َكاَن َهُمََلِء بِاْلِفْجَرةِ اْلَعظِقَؿِة إَِلك اهَّلل

اَطةِ  كُقِب إَِلك الطَّ ـَ الذُّ
ـَ مِ كَابَِة َكاُكقا  ،َربِّ اْلَعاَلِؿق ـَ اْلَؿْعِصقَِة إَِلك اْْلِ

َومِ

ا. ـَ َحؼًّ ِؼق  .)*(ُمَقفَّ

  

                                                           
= 

ِه َويَِدهِ، َوالُؿَفاِجُر َمْن »، َقاَل: ملسو هيلع هللا ىلصـَّبِلِّ ال
الُؿْسِؾُم َمْن َسِؾَم الُؿْسِؾُؿوَن ِمْن لَِساكِ

 «.َهَجَر َما كََفى اَّللُ َطـْهُ 

ـْ  )*(
ـْ : »ُخْطَبةِ َما َمرَّ ِذْكُرُه مِ  .م33/3/1118 -« اْلِفْجَرةِ  َأْحَداِث  مِ
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ْجَرةِ  ُدُروِس  َأَهمِّ  ِمْن    :اْْلِ

ْحَبُة َو  ِباْْلَْسَباِب  اْْلَْخُذ  ُة  الصُّ اِْلَ  الصَّ

ـَ لِؾـَّبِلِّ  ُة  ملسو هيلع هللا ىلص َأِذَن اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق ْطَداِد َوِدقَّ بِاْلِفْجَرِة، َوَكاَكْت َجْقَدُة اْْلِ

ُسقَل  ْستِْعَداِد َضاِهَرًة َجؾِقًَّة، َوََل َكُؼقُل إِنَّ الرَّ
ِ

َكاَن َيْسَتِعدُّ لَِفَذا اْلَحَدِث  ملسو هيلع هللا ىلصاَل

 .ْعَداُد َبَشٍر ُيقَحك إَِلْقفِ اَد َبَشٍر، َوَلؽِـََّؿا ُهَق اْستِ اْلَعظِقِؿ اْستِْعدَ 

ٍة فِل َأْمَثاِل َهِذِه  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؼْد َكاَن الـَّبِلُّ  ًدا بِاْلَقْحِل فِل ُكؾِّ َشْلٍء، َوبَِخاصَّ ُمَميَّ

ـَ َلْؿ يَ إِ اْلَؿَقاقِِػ اْلَعظِقَؿِة اْلَػاِرَقِة، َحتَّك  ًدا نَّ اهَّلَل َربَّ اْلَعاَلِؿق فِل  ملسو هيلع هللا ىلصَدْع ُمَحؿَّ

ـَا َربُّـَا  ۀ بِِذْكِر اْلِؿـَِّة َطَؾْقِف: ﴿ َمْعِرِض َهَذا اْْلَْمِر اْلَعظِقِؿ إَِلَّ َوَقْد َدلَّ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ 

﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 

﯀ ﯁        

 .[40]التَّْوبَة: ﴾          

ْطَداِد َوَسََلَمَة ملسو هيلع هللا ىلصَؼْد َكَصَرُه اهَّلُل ُمَميًَّدا بِاْلَقْحِل إَِلَّ َتـُْصُروُه فَ  َة اْْلِ َـّ ِدقَّ
، َوَلؽِ

ُسقِل  ـَ الرَّ
ْستِْعَداِد مِ

ِ
ـَ َطَؾك ُوُجقِب اْْلَْخِذ بِا ملسو هيلع هللا ىلصاَل ْْلَْسَباِب َدائًِؿا َتُدلُّ اْلُؿْسؾِِؿق

 .َوَأَبًدا
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ـْ َتْػِصقِؾ َأْمِر َذلِ 
ُسقَل َواْكُظْر فِقَؿا َكاَن مِ ا َأِذَن اهَّلُل َربُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَؽ، َفنِنَّ الرَّ َلؿَّ

َد َلُف اْلَؿْقِضَع الَِّذي ُيَفاِجُر إَِلقِْف  ـَ َلُف بِاْلِفْجَرِة َوَحدَّ ـَ َيَدْي ملسو هيلع هللا ىلصاْلَعاَلِؿق َم َبْق ، َقدَّ

تِل َوَقَعْت مِ  ملسو هيلع هللا ىلصُكؾَّ َأْصَحابِِف  ملسو هيلع هللا ىلصِهْجَرتِِف  إَِلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصـُْف َوَلْؿ َيْبَؼ َمَعُف َقْبَؾ اْلِفْجَرِة الَّ

ـُ َأبِل َصالٍِب  ،ڤَأُبق َبْؽٍر  ـْ َحَجَزْتُف  ،ڤَوَطؾِلُّ ْب ـَ فِل ِديـِِف مِؿَّ
ـْ ُفتِ َوإَِلَّ َم

ـَ َوَرُسقلِِف اْلَؽِريِؿ   َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
ـَ اْلُخُروِج ُمَفاِجًرا إَِلك اهَّلل ُقَرْيٌش، َوَحاَلْت َبْقـَُف َوَبْق

 ملسو هيلع هللا ىلص
ِ
ـُ اْلِػَداِء، َلْؿ َيْخُرْج ، َوَهَذا َلَعْؿُر اهَّلل ـُ اْلبَْذِل َوَطْق ـُ التَّْضِحَقِة َوَطْق  اْلَؽِريِؿ ُهَق َطْق

 
ِ
َة  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهَّلل ـْ َخَرَج، َبْؾ َتَخؾََّػ فِل َمؽَّ َل َم  ملسو هيلع هللا ىلصِطـَْدَما ُأِذَن َلُف فِل اْلِفْجَرِة َأوَّ

ـَ َيَدْيِف، َفَفاَجُروا َجؿِ  َم اْْلَْصَحاَب َبْق ـَ بِِػْتـَتِِف َوَقدَّ ـْ َقَضك اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق قًعا إَِلَّ َم

ِقيِّ  ـِ اْلَؿـَْفِج السَّ ََلَمَة َواْلَعافَِقةَ -َفَثَبَت َأِو اْكَحَرَف َط  .-كَْسَلُل اهَّلَل السَّ

ُسقُل وَ  ـَ َلُف فِل اْلِفْجَرِة َصاِحًبا َوُهَق أَ  ملسو هيلع هللا ىلص الرَّ ُبق َبْؽٍر اْخَتاَر اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

 َوَرُسقلِِف، َفَقُؼقُل َلُف الـَّبِلُّ ڤ
ِ
يَا : »ملسو هيلع هللا ىلص، َوَكاَن َيْسَتْلِذُن الـَّبِلَّ فِل َأْن ُيَفاِجَر إَِلك اهَّلل

 .«َطؾَى ِرْسِؾَك، لَعَلَّ اَّللَ يَْجعَُل لََك َصاِحًبا !أَبَا بَْؽرٍ 

  :ڤ فََؽاَن يَؼُوُل 
ِ
ْحَبَة َيا َرُسقَل اهَّلل ْحَبَة الصُّ ! َيْرُجق َأْن َيُؽقَن َصاِحَب الصُّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ فِل ِهْجَرتِِف 

ُؿرِ  ڤَأُبق َبْؽٍر  (1)َواْبَتاعَ  ، َفَعَؾَػُفَؿا َوَرَق السَّ ـِ ، ُثؿَّ إِكَُّف َجَعَؾ َذلَِؽ (2)َراِحَؾَتْق

َدُه َأْربََعَة َأْشُفٍر َسَقاًء َحتَّك َأِذَن اهَّلُل َربُّ  ـَ لِـَبِقِّفِ  ِطـَْدُه فِل َمَؽاٍن َحدَّ  بِاْلُخُروِج  ملسو هيلع هللا ىلص اْلَعاَلِؿق

                                                           

 اْبَتاَع: اْشتََرى. (1)

ُؿُر: كَ  (3) َجَرةِ.السَّ ـَ الشَّ
 ْقٌع مِ
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 .(1)ملسو هيلع هللا ىلصُمَفاِجًرا إَِلك ُمَفاَجِرِه  

َا  ِـّ ا أَْمُر كَبِق َؿاِء ِمْن ِطـِْد  ملسو هيلع هللا ىلصَوأَمَّ ِه: فَلْْمٌر ُمَميٌَّد ِبالَْوْحِي ِمَن السَّ
فِي لَقْؾَِة ِهْجَرتِ

 َربِّ الَْعالَِؿقنَ 
ِ
 :اَّلل

كملسو هيلع هللا ىلصلِّ فِل فَِراِش الـَّبِ  ڤَيَظؾُّ َطؾِلٌّ  بُِبْرِدِه اْلَحْضَرمِلِّ  (2)، َوَقْد َتَسجَّ

ُسقُل َلْقَس فِل َبْقتِِف (3)اْْلَْخَضرِ  َقاَبةُ ملسو هيلع هللا ىلص، َوالرَّ  ،، َبْؾ َذَهَب فِل َوْقٍت َتْخُػُت فِقِف الرِّ

 
ِ
ـْ َرُسقِل اهَّلل َقَباِء َط ـُ الرُّ ِفْجَرُة فِل ، َذَهَب فِل اْلَفاِجَرِة َوَكاَكِت الْ ملسو هيلع هللا ىلصَوَتـَاُم فِقَفا َأْطُق

ُسقِل  ـْ َمْبَعِث الرَّ
ـَِة الثَّالَِثَة َطْشَرَة مِ ْقِػ فِل السَّ ـْ َأْشُفِر الصَّ

، ملسو هيلع هللا ىلصآِخِر َشْفٍر مِ

َفَذَهَب فِل َوْقِت اْلَؼْقُؾقَلِة فِل اْلَفاِجَرِة فِل َوْقٍت َلْق َوَضْعَت فِقِف َلْحًؿا َكقًِّئا َطَؾك 

ْحَراِء اْلُؿْحِرَقِة َْلَ  ـْ ِرَماِل الصَّ ْكَضَجْتُف، َذَهَب إَِلك َبْقِت َأبِل َبْؽٍر فِل َساَطٍة َلْؿ َيُؽ

َقْد َأَتك فِل َهَذا  ملسو هيلع هللا ىلصَما َأَرى الـَّبِلَّ »: ڤ، َيُؼقُل َأُبق َبْؽٍر ڤَيْلتِل فِقَفا َأَبا َبْؽٍر 

 .«اْلَقْقِت إَِلَّ لَِحَدٍث َحَدَث 

                                                           

ـْ ڤ( ومقاضع، مـ حديث: َطائَِشَة 0135أخرج البخاري ) (1) ُة َم ، َقاَلْت: َرَجَع َطامَّ

 
ِ
َز َأُبق َبْؽٍر قَِبَؾ الَؿِديـَِة، َفَؼاَل َلُف َرُسقُل اهَّلل  َكاَن َهاَجَر بَِلْرِض الَحبََشِة إَِلك الَؿِديـَِة، َوَتَجفَّ

 ،... الحديث.«نِكِّي أَْرُجو أَْن يُْمَذَن لِيَطؾَى ِرْسِؾَك، فَ »: ملسو هيلع هللا ىلص

ك: َتَغطَّك. (3)  َتَسجَّ

/ 3) «والؿؾقك ؾتاريخ الرس»(، والطبري يف 380/ 1) «السقرة»أخرجف ابـ هشام يف  (0)

/ 3) «الدَلئؾ»(، والبقفؼل يف 153)رقؿ  «الدَلئؾ»(، وأبق كعقؿ يف 040 - 043

ِد بْ 321 ـْ ُمَحؿَّ ا اْجتََؿُعقا َطَؾك َبابِِف َجَعُؾقا (، بنسـاد صحقح، َط ، َقاَل: َلؿَّ ـِ َكْعٍب اْلُؼَرضِلِّ

 
ِ
ًقا بُِبْردِ َرُسقِل اهَّلل  إنَّ َهَذا ، َفَقُؼقُلقَن: َواملسو هيلع هللا ىلصَيَتَطؾَُّعقَن َفَقَرْوَن َطؾِقًّا َطَؾك اْلِػَراِش ُمتََسجِّ

ِ
هَّلل

ٌد َكائًِؿا، َطَؾقِْف ُبْرُدُه. َفَؾْؿ َيْبَرُح   قا َكَذلَِؽ َحتَّك َأْصَبُحقا...فذكره مرسَل.َلُؿَحؿَّ
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ا َدَخَؾ الـَّبِلُّ   َربِّ َأْطَؾَؿُف بَِلنَّ ا ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾؿَّ
ِ
ـَ اهَّلل

ْذَن بِاْلِفْجَرِة َقْد َجاَءُه مِ ْْلِ

. ـَ  اْلَعاَلِؿق

ْحَبَة! ْحَبَة الصُّ ، الصُّ
ِ
 َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهَّلل

 .(1)«َقْد َجَعَل اَّللُ لََك َصاِحًبا يَا أَبَا بَْؽرٍ : »ملسو هيلع هللا ىلصَقاَل َلُف الـَّبِلُّ 

ـْ 
ُسقُل فِل َوْقِت اْلَفاِجَرِة مِ ٌة -َخْقَخٍة فِل َبْقِت َأبِل َبْؽٍر َوَخَرَج الرَّ َوِهَل ُكقَّ

ـَ اْستِْخَباَراِت -َكافَِذٌة فِل اْلِجَداِر اْلَخْؾِػلِّ لَِبْقِت َأبِل َبْؽرٍ 
، َوإَِذا َكاَكْت ُهـَاَك ِرَقاَبٌة مِ

ًدا  تِل ملسو هيلع هللا ىلصُقَرْيٍش َتْرُقُب ُمَحؿَّ ْقَؾِة الَّ ، إَِذا ملسو هيلع هللا ىلصَهاَجَر فِقَفا ، َوَكاُكقا َقْد َبقَُّتقا َقْتَؾُف فِل الؾَّ

ُسقُل  ا الرَّ َقَباِء َتْرُقُبُف؛ َفنِكََّفا َتَتَطؾَُّع إَِلك َباِب َبْقِت َأبِل َبْؽٍر، َوَأمَّ ـُ الرُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَكْت َأْطُق

ـْ َخْقَخٍة فِل اْلِجَداِر اْلَخْؾِػلِّ لَِبْقِت َأبِل َبْؽٍر  ڤَفَقْخُرُج َمَع َأبِل َبْؽٍر 
 .ڤمِ

ا الـَّ  َؿاِل  ملسو هيلع هللا ىلصبِلُّ َوَأمَّ َفَقِسقُر َصْقَب اْلَجـُقِب، َمَع َأكَُّفْؿ َيْعَؾُؿقَن َأنَّ َصِريَؼ الشَّ

تِل ُيَفاِجُر إَِلْقَفا   .(2)َجـُقًبا إَِلك َجَبِؾ َثْقرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص، َكَزَل الـَّبِلُّ ملسو هيلع هللا ىلصُمَمدٍّ إَِلك اْلَؿِديـَِة الَّ

                                                           

ـُ َيْقًما »، قالت: ڤ( ومقاضع، مـ حديث: َطائَِشَة 0135أخرجف البخاري ) (1) َبْقـََؿا َكْح

 
ِ
َبِل َبْؽٍر: َهَذا َرُسقُل اهَّلل

ِ
ِفقَرةِ، َقاَل َقائٌِؾ ْل  ملسو هيلع هللا ىلصُجُؾقٌس فِل َبْقِت َأبِل َبْؽٍر فِل َكْحِر الظَّ

ـْ َيْلتِقـَا فِقَفا، َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: ُمَتَؼـًِّعا  َما َجاَء بِِف فِل »، فِل َساَطٍة َلْؿ َيُؽ
ِ
فَِداٌء َلُف َأبِل َوُأمِّل، َواهَّلل

اَطِة إَِلَّ َأْمرٌ   الحديث، وقد تؼدم.« ،...«َهِذِه السَّ

(، 048/ 3) «تاريخف»(، والطبري يف 385 - 383/ 1) «السقرة»أخرجف ابـ هشام يف  (3)

(، بنسـاد 5150/ رقؿ 3) «معرفة الصحابة»وأبق كعقؿ يف ترجؿة َطامِر بْـ ُفَفْقَرَة يف 

ـْ َطائَِشَة، َقاَلْت:   »حسـ، َط
ِ
ا َأْجَؿَع َرُسقُل اهَّلل ـْ  ملسو هيلع هللا ىلصَلؿَّ

اْلُخُروَج َأَتك َأبَا َبْؽٍر َفَخَرَجا مِ

َبِل َبْؽٍر فِل َضْفِر َبْقتِِف، ُثؿَّ َطَؿَد إَلك 
ِ

ةَ - َغاٍر بَِثْقرٍ َخْقَخٍة ْل « َفَدَخََلُه،... -َجبٍَؾ بَِلْسَػِؾ َمؽَّ

 الحديث.
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بِل بَْؽٍر  فِل َغاِر َثْقٍر َمعَ  ڤَوَدَخَؾ اْلَغاَر َمَع َصاِحبِِف   ، َفَدَخَؾ ڤأَ

ـَ َيَدِي الـَّبِلِّ  بُق بَْؽٍر بَقْ  َطَؾك ِرْسؾَِؽ  ملسو هيلع هللا ىلصأَ
ِ
ْستَبِْرَئ َح  ؛َوَقاَل: َيا َرُسقَل اهَّلل تَّك أَ

 .(1)َلَؽ اْلَغارَ 

دٍ  ـَ َطَؾك َقْؾِب ُمَحؿَّ ؽِقـَُة َفَلْكَزَلَفا اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق ا السَّ ، َفَلْسَؾَؿ َجـَْبُف ملسو هيلع هللا ىلص َأمَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصَوَكاَم  لِِرَماِل اْلَغاِر َوَوَضَع َرْأَسُف َطَؾك َفِخِذ َأبِل َبْؽرٍ 

  

                                                           

(، ومـ صريؼف: الذهبل يف 11)رقؿ  «جزء لف»أخرج محؿد بـ طاصؿ الثؼػل يف  (1)

ـِ ُسْػقَاَن 333، ترجؿة 538/ 1) «السقر» ـْ ُجـُْدِب بْ ، ڤ(، بنسـاد صحقح، َط

ا اكَْطَؾَؼ َأُبق بَْؽٍر    َمعَ  ڤَقاَل: َلؿَّ
ِ
ََل »إَِلك اْلَغاِر، َوَقاَل َلُف َأبُق بَْؽٍر:  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقِل اهَّلل

َقاَل: َفَدَخَؾ َأبُق بَْؽٍر اْلَغاَر َفَلَصاَب َيَدْيِف  «،تَْدُخِل الْغَاَر يَا َرُسوَل اَّللِ َحتَّى أَْستَْبرِئَهُ 

ـْ ُأْصبُِعِف، َوُهَق َيُؼقُل:  َم َط دَِمقِت َوفِي  ْل أَكِْت إَِلَّ أُْصُبعٌ هَ »َشْلٌء َفَجَعَؾ َيْؿَسُح الدَّ

 «.َسبِقِل اَّللِ َما لَِؼقِت 
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ْجَرةِ  ُدُروِس  ِمْن   :اْْلِ

ِبيِّ  َتْوِزيُع اْدََهامِّ   ملسو هيلع هللا ىلصاْدُْحَكُم ِمَن النَّ

ْستِْعَداِد َأْن َجَعَؾ الـَّبِلُّ 
ِ

ْطَداِد َوَسََلَمِة اَل ـْ َجْقَدِة اْْلِ
ـَ َأبِل  ملسو هيلع هللا ىلصمِ  ْب

ِ
َطْبَد اهَّلل

ُص َطَؾْقِفْؿ فِل اْْلَْصَباِح، َفنَِذا َما َكاَن اْلَؿَساُء َأَخَذ َطْقـًا َطَؾك ُقَريْ  ڤَبْؽٍر  ٍش َيَتَؾصَّ

ُسقِل  َفَلْخَبَرُه، َوالـَّبِلُّ  ملسو هيلع هللا ىلصَما َوَضَع َطَؾْقِف َسْؿَعُف َوَيَدُه َوَسْؿَع َقْؾبِِف َوَذَهَب إَِلك الرَّ

ـُ َأْمِر اْلَؿمُ ، ملسو هيلع هللا ىلصَمَع َصاِحبِِف فِل اْلَغاِر  ا َتْلمِق وَكِة َفَؼْد ُجِعَؾ إَِلك َأْسَؿاَء بِـِْت َأبِل َوَأمَّ

ـْ َأبِقَفا-َبْؽٍر   .(1)-َرِضَل اهَّلُل َطـُْفا َوَط

                                                           

ْزَكاُهَؿا »، َقاَلْت: ڤ(، مـ حديث: َطائَِشَة 5834، و0135بخاري )أخرجف ال (1) َفَجفَّ

ـْ 
َأَحثَّ الِجَفاِز، َوَصـَْعـَا َلُفَؿا ُسْػَرًة فِل ِجَراٍب، َفَؼَطَعْت َأْسَؿاُء بِـُْت َأبِل َبْؽٍر قِْطَعًة مِ

قَْت  ، َقاَلْت: ُثؿَّ َلِحَؼ كَِطاقَِفا، َفَرَبَطْت بِِف َطَؾك َفِؿ الِجَراِب، َفبَِذلَِؽ ُسؿِّ ـِ : َذاَت الـَِّطاَقْق

 
ِ
 ِؾ َثْقٍر، َفَؽَؿـَا فِقِف َثََل َوَأُبق َبْؽٍر بَِغاٍر فِل َجبَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهَّلل

ِ
 َث َلَقاٍل، َيبِقُت ِطـَْدُهَؿا َطْبُد اهَّلل

ـُ َأبِل َبْؽٍر، َوُهَق ُغََل ا ـْ ِطـِْدهِ ْب
، َفُقْدلُِج مِ ـٌ ، َثِؼٌػ َلِؼ ْيٍش َؿا بَِسَحٍر، َفُقْصبُِح َمَع ُقرَ ٌم َشابٌّ

َة َكَبائٍِت، َفََل  ـَ َيْخَتؾُِط َيْسَؿُع َأْمًرا، ُيْؽَتاَداِن بِِف إَِلَّ َوَطاُه، َحتَّك َيْلتِقَُفَؿا بَِخَبِر  بَِؿؽَّ َذلَِؽ ِحق

ـُ ُفَفْقَرَة، َمْقَلك َأبِل َبْؽٍر مِـْ الظَََّل  ـْ َغـٍَؿ، َفُقِريُحَفا َطَؾْقِفَؿا ُم، َوَيْرَطك َطَؾقِْفَؿا َطامُِر ْب
َحًة مِ

ـُ مِـَْحتِِفَؿا َوَرِضقِػِفَؿا، َحتَّك  ـَ الِعَشاِء، َفَقبِقَتاِن فِل ِرْسٍؾ، َوُهَق َلَب
ـَ َتْذَهُب َساَطٌة مِ ِحق

ـُ ُفَفْقَرَة بَِغَؾٍس، َيْػَعُؾ َذلَِؽ فِل ُكؾِّ َلْقَؾٍة  ـْ تِْؾَؽ الَيـِْعَؼ بَِفا َطامُِر ْب
َقالِل الثَََّل مِ ِث، َواْسَتْلَجَر ؾَّ

= 
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ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصَواْكُظْر إَِلك َتْقِزيِع اْْلَْدَواِر َهاُهـَا، َلْؿ َيْجَعِؾ الـَّبِلُّ    ْب
ِ
اِد إَِلك َطْبِد اهَّلل َأْمَر الزَّ

َكَُّف َلْق َحَؿَؾ زَ 
ِ

َسبِقٍؾ  ؛اًدا فِل إِْحَدى َيَدْيِف َأْو كِْؾَتْقِفَؿا ُثؿَّ َخَرَج إَِلك َأيِّ َأبِل َبْؽٍر؛ ْل

َقبَاِء َوَتبَِعتُْف بَْعَد َذلَِؽ َأْقَداُمُفؿْ  ـُ الرُّ ، ملسو هيلع هللا ىلصَوَلَعؾُِؿقا َمْقِضَع الـَّبِلِّ  ،َلتَبَِعتُْف َأْطُق

ك َطـُْف الـَّبِلُّ  اَء بِـِْت َأبِل بَْؽٍر، َواْْلُكَْثك َذلَِؽ َوَجَعَؾُف َمـُقًصا بَِلْسؿَ  ملسو هيلع هللا ىلصَفـَحَّ

َتِسقُر َخْؿَسَة َأْمقَاٍل َكامََِلٍت إَِلك َغاِر َثْقٍر  -ڤَوَكاكَْت َأْسَؿاُء َحامًَِل -َواْلَؿْرَأُة 

ؿٌ -فِل َجبَِؾ َثْقٍر  ِحَجاَرُتُف َمْسـُقكٌَة َطـِقَػٌة  ،َوُهَق َجبٌَؾ َشاِهٌؼ َشْفٌؿ ُصْؾٌب ُمتََجفِّ

ٌة َح   َحادَّ
ِ
، اْلَؿْرَأُة إَِذا َحَؿَؾْت َزاًدا َوَصَعاًما َوَمتَاًطا -تَّك َلَؼْد َحِػقَْت َقَدَما َرُسقِل اهَّلل

ـُ َأبِل بَْؽٍر َيْلتِل   بْ
ِ
اِد َوَكاَن َطبُْد اهَّلل ـُ َأْمَر الزَّ ََل ُيْؾتََػُت إَِلقَْفا، َكاكَْت َأْسَؿاُء ُتَممِّ

 بِاْستِْخبَاَراِت قُ  ملسو هيلع هللا ىلصلِؾـَّبِلِّ 
ِ
ْستِْخبَاَراِت  ملسو هيلع هللا ىلصَرْيٍش، َوَلْؿ َيْجَعْؾ َرُسقُل اهَّلل

ِ
َأْمَر اَل

ـُ َأْن َيُؽقَن َواِطقًا َحافًِظا 
َنَّ اْلَؿْرَأَة َمْفَؿا بََؾَغ َطْؼُؾَفا ََل ُيْؿؽِ

ِ
َمْقُكقًَل بَِلْسَؿاَء؛ ْل

بِقِب؛ َهِذِه َواِحَدٌة. ُجِؾ اْلَحاِذِق الؾَّ  َكالرَّ

ْس  َوثَاكِقَةٌ: ةٌ -ََل َتْستَطِقُع ڤ َؿاَء أَنَّ أَ ْن َتْدُخَؾ فِل  -َوِهَل اْمَرأَ أَ

َجالِ  ْن َتْدُخَؾ فِل َمَجامِِع الرِّ َد اْْلَْخبَاَر ُثؿَّ  ؛ُمـْتََدَياِت ُقَرْيٍش َوََل أَ تََػؼَّ لِتَ

 
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلصَتْذَهَب بَِفا إَِلك َرُسقِل اهَّلل

َع الـَّبِلُّ اْْلَْدَواَر فَ   ، َوَأمْ ملسو هيلع هللا ىلصَؽَذلَِؽ َوزَّ
ِ
َوَحاَشا لِؾَِّف -ٌر آَخُر َلْؿ ُيْغِػْؾُف َرُسقُل اهَّلل

ـَ َأبِل َبْؽٍر  -ملسو هيلع هللا ىلصَأْن َيْصـََع   ْب
ِ
إَِذا  ڤَوَأْسَؿاَء بِـَْت َأبِل َبْؽٍر  ڤَوُهَق َأنَّ َطْبَد اهَّلل

                                                           
= 

 
ِ
يُت: الَؿاِهُر بِالِفَداَيِة(،  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهَّلل يًتا، )َوالِخرِّ يِؾ َهاِدَيا ِخرِّ ـْ َبـِل الدِّ

َوَأُبق َبْؽٍر َرُجًَل مِ

اِر ُقَرْيٍش،... ـِ ُكػَّ  الحديث وقد تؼدم تخريجف.« َوُهَق َطَؾك ِدي
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ِ
َما ملسو هيلع هللا ىلصَما َساَرا إَِلك اْلَغاِر ِطـَْد َرُسقِل اهَّلل ِل، َفُربََّؿا َكاَن لِْْلَْقَداِم آَثاٌر َطَؾك الرِّ

 
ِ
قا ُقَرْيًشا َطَؾك َمْقِضِع َرُسقِل اهَّلل ـْ ُتبَّاِع اْْلََثِر َفَدلُّ

اْقتَِػاًء  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتك اْلَؼاَفُة مِ

َماِل.  لِْمَثاِر َطَؾك الرِّ

ـُ ُفَفْقَرَة َمْقَلك َأبِل َبْؽٍر    ڤَفَؽاَن َطامُِر ْب
ِ
َطَؾك َغـٍَؿ َلُف، إَِذا َما َجاَء َطْبُد اهَّلل

َجاَء بَِغـَِؿِف َفَساَر َطَؾك َصِريِؼِفَؿا َفَعػَّ َطَؾك  ڤَجاَءْت َأْسَؿاُء َوَلَدا َأبِل َبْؽٍر وَ 

 
ِ
َفَقْحؾُِب َلُفْؿ َفَقْشَرُبقَن َهـِقًئا  ملسو هيلع هللا ىلصاْْلَثاِر، ُثؿَّ َيبِقُت بَِلْغـَامِِف ِطـَْد اْلَغاِر ِطـَْد َرُسقِل اهَّلل

ـْ َصاِحبِِف فِل اْلَغاِر ِرْضَقاًكا َكبِقًراَصؾَّك اهَّلُل َطَؾك ُمَحؿَّ -َمِريًئا  ، -ٍد، َوَرِضَل اهَّلُل َط

ـُ ُفَفْقَرَة إَِلك ُقَرْيٍش َكَلكََّؿا َأْصَبَح  َباُح َوَقْد ََلَح بَِتَباِشقِرِه َطاَد َطامُِر ْب َفنَِذا َما َكاَن الصَّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصفِقِفْؿ، َوَكَذلُِؽْؿ َكاَن اْستِْعَداُد الـَّبِلِّ 

 َوَأمْ 
ِ
ـْ َرُسقِل اهَّلل ؛ َذلَِؽ َأكَُّف -، َوَحاَشا لِؾَِّف َأْن َيِغقَب ملسو هيلع هللا ىلص-ٌر آَخُر َلْؿ َيِغْب َط

ـَ ُأَرْيِؼَط لِقَُؽقَن  ، َفنِنَّ َأَبا َبْؽٍر اْستَْلَجَر اْب ـَ تِل َكاَكْت ِطـَْد اْلُؿْشِركِق اْستََغؾَّ اْلِخْبَرَة الَّ

ْحَراَواِت، َفَلَتاُهْؿ َدلِقًَل َهاِدًيا، َوَكاَن َرُجًَل ُمْشرِ  ًكا، َوَلؽِـَُّف َكاَن َطؾِقًؿا بَِؿَجاِهِؾ الصَّ

ـْ َمبِقتِِفْؿ فِل اْلَغاِر 
ٍد َوَرِضَل اهَّلُل َربُّ -َطَؾك َرْأِس َثََلَثِة َأيَّاٍم مِ َصؾَّك اهَّلُل َطَؾك ُمَحؿَّ

ـْ َصاِحبِفِ  ـَ َط قِْر تِ -اْلَعاَلِؿق ـَ بِالسَّ ُثؿَّ اْسَتَداَر َغْربًا َحتَّك  ،َجاَه اْلَجـُقِب ، َجاَءُهْؿ َفَلْمَع

ـْ َساِحِؾ اْلَبْحِر اْْلَْحَؿِر َسَؾَؽ َصِريًؼا َغْقَر َمْطُروَقٍة َأَبًدا 
ا -إَِذا َكاَن َقِريًبا مِ ِهَل كَاِدَرٌة ِجدًّ

َؿاِل َحتَّك َقِدَم َمِديـَةَ -َما َيْطُرُقَفا َصاِرٌق   .)*(.ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ  ، َوَساَر ُمْصِعًدا َصْقَب الشَّ

  

                                                           

ـْ  )*(
ـَ  ُدُروٌس : »َبةِ ُخطْ َما َمرَّ ِذْكُرُه مِ  م.1114/ 5/ 12 -« اْلِفْجَرةِ  مِ
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 ِِف اْدَِديَنِة ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اهلِل 

ْقِػ،  ملسو هيلع هللا ىلصَوُهـَاَك فِل ضِؾِّ الـَّْخَؾِة َوَقْد َخَرَج الـَّبِلُّ  ُمَفاِجًرا فِل آِخِر ُشُفقِر الصَّ

ُؿ الـَّقُِّئ فِل َقْقٍظ َقائٍِظ َوَحرٍّ َشِديٍد ََلِهٍب َوَصْحَراَء ُمْحِرَقٍة َلْق ُوِضَع َطَؾْقَفا الؾَّحْ 

ِة َحَراَرتَِفا، َوَكَزَل الـَّبِلُّ  ـْ ِشدَّ
اَرِة اْلَؼْقِظ َوَما  ملسو هيلع هللا ىلص َْلَْكَضَجْتُف مِ فِل الظَِّفقَرِة فِل َحؿَّ

ـْ ُقَباَء، َوإِْذ َيَراُه اْلَؼْقُم َوََل  ملسو هيلع هللا ىلصاْكَػَثَلْت َبْعُد، َكَزَل الـَّبِلُّ 
فِل ضِؾِّ َكْخَؾٍة بَِؿْبَعَدٍة مِ

 َ
ِ

ـْ َأْكَصاِرِه َوَأِحبَّائِِف َيَتَققَُّعقَن َمْؼَدَمُف َوََل َيَرْوَكُف؛ ْل
 َيَرْوَن َشْقًئا كَُّفْؿ َكاُكقا َيْخُرُجقَن مِ

َراَب  إَِلَّ اْْلَل  ـْ َحِؼقَؼِة ُوُجقدٍ  َوالسَّ
ـْ َبِعقٍد َوَلْقَس بِِف مِ

 .)*(.َيُؾقُح مِ

ثْـَقِْن ثَاكِي َطَشَر َرِبق
ِ
ا َكاَن يَْوُم اَل ِل َطؾَى َرأِْس ثَََلَث َطَشَرَة َسـَةً ِمْن فَؾَؿَّ ٍع اأْلَوَّ

ُسقُل اْلَؽِريُؿ  ،(2/)*الَْبعْثَةِ  َوَما ضِؾُّ -فِل ضِؾِّ َكْخَؾٍة  ملسو هيلع هللا ىلصَوَكَزَل ُهـَاَك  ملسو هيلع هللا ىلصَجاَء الرَّ

 .-َكْخَؾٍة، َوَما َيْبُؾُغ َأْن َيُؽقنَ 

ـَّبِلَّ َوَأَبا َبْؽٍر، َفَؼاَل: َيا َبـِل َقْقَؾَة َوَخَرَج َيُفقِديٌّ َطَؾك ُأُصٍؿ َلُفْؿ ُهـَالَِؽ؛ َفَرَأى ال

ُكْؿ!  َيَتَسابَُؼقَن ، َفَؾْؿ  ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا َرُجُؾُؽُؿ الَِّذي َتـْتَظُِروَن! َفَخَرُجقا إَِلك الـَّبِلِّ َهَذا َجدُّ

                                                           

ـْ  )*(
ـْ : »ُخْطَبةِ َما َمرَّ ِذْكُرُه مِ  .م33/3/1118 -« اْلِفْجَرةِ  َأْحَداِث  مِ

ـَ  (3/)* ِب  َطَؾك التَّْعؾِقِؼ : »مِ  .«اْلَؿَعادِ  َزادِ  ُمَفذَّ
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َل  ْق َبقْـَفُ ُيَػرَّ  ـَ َأبِل بَْؽٍر، َوَسؾَُّؿقا َطَؾْقِفَؿا َجِؿقًعا َحتَّك َتَحقَّ الظِّؾُّ َفَؼاَم َأبُق بَْؽٍر ُيظِؾُّ َوَبْق

ْؿِس َوُيظِؾُّ الـَّبِلَّ بِِرَدائِِف  الـَّبِلَّ بِِرَدائِفِ   .)*(.(1)ملسو هيلع هللا ىلصَوَيْضَحك ُهَق، َفَقِؼُػ ُهَق فِل الشَّ

ـِ َطْقٍف فِل َشْفِر َربِقٍع  ملسو هيلع هللا ىلصَدَخَؾ الـَّبِلُّ  اْلَؿِديـََة َوَحؾَّ بُِؼَباَء فِل َبـِل َطْؿِرو ْب

ـْ َمْبَعثِِف اْْلَوَّ 
ـَِة الثَّالَِثَة َطْشَرَة مِ ، َوَخَرَج َجَقاِري اْْلَْكَصاِر َوِرَجاُل ملسو هيلع هللا ىلصِل فِل السَّ

فِل َوْقِت َقْقُؾقَلٍة َشِديَدِة اْلَحرِّ فِقَفا َواَحُة  -َحتَّك اْلَقُفقدُ -اْْلَْكَصاِر َوكَِساُء اْْلَْكَصاِر 

َفا َطَؾك َمِديـَتِِف الـَّبِلِّ بِظِؾٍّ َوَبَرٍد، َوَقْد َكَزَل كُ  ؽِقـَِة ُكؾِّ ا َأْن َرآُه ملسو هيلع هللا ىلصُزوًَل بِالسَّ ، َفَؾؿَّ

ـْ ُحُصقكِِفؿْ -َيُفقِديٌّ 
ـٍ مِ ِذي  !َقاَل: َيا َبـِل َقْقَؾةَ  -َوَكاَن َطَؾك ِحْص ُكُؿ الَّ َهَذا َجدُّ

ـْ َبْؽَرِة َأبِقَفا لِؾَِؼاِء َتـَْتظُِروَن، َهَذا َطظِقُؿُؽُؿ الَِّذي َتـَْتظُِروَن! َفَخَرَجِت اْلَؿِديـَُة طَ 

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلصاْلَحبِقِب اْلَؿْحُبقِب 

                                                           

ـُ ِشَفاٍب، َأْخبََركِل (، َقاَل ابْ 0132، رقؿ 13: 35أخرجف البخاري يف )مـاقب اْلكصار،  (1)

 
ِ
َبْقِر: َأنَّ َرُسقَل اهَّلل ـُ الزُّ َبْقَر فِل َرْكٍب  ملسو هيلع هللا ىلصُطْرَوُة ْب ، َكاُكقا تُ  َلِؼَل الزُّ ـَ ـَ الُؿْسؾِِؿق

اًرا جَّ مِ

 
ِ
َبقُْر َرُسقَل اهَّلل ْلِم، َفَؽَسا الزُّ ـَ الشَّ

ـَ مِ َن َوَأَبا َبْؽٍر ثِقَاَب َبَقاٍض، َوَسِؿَع الُؿْسؾُِؿق ملسو هيلع هللا ىلصَقافِؾِق

 
ِ
ةِ َفَقـْتَظُِروَكُف  ملسو هيلع هللا ىلصبِاْلَؿِديـَِة َمْخَرَج َرُسقِل اهَّلل َة، َفَؽاُكقا َيْغُدوَن ُكؾَّ َغَداةٍ إَِلك الَحرَّ ـْ َمؽَّ

مِ

ِفقَرِة،...الحديث. ُهْؿ َحرُّ الظَّ  َحتَّك َيُردَّ

ـْ  )*(
ـْ : »ُخْطَبةِ َما َمرَّ ِذْكُرُه مِ  .م33/3/1118 -« اْلِفْجَرةِ  َأْحَداِث  مِ

ـُ 0132أخرجف البخاري ) (3) ـِ ِشَفاٍب الزهري، َقاَل: َأْخبََركِل ُطْرَوُة ْب م(، مـ صريؼ: اْب

 
ِ
َبْقِر: َأنَّ َرُسقَل اهَّلل ، َكاُكقا تُ  ملسو هيلع هللا ىلصالزُّ ـَ ـَ الُؿْسؾِِؿق

َبقَْر فِل َرْكٍب مِ ـَ جَّ َلِؼَل الزُّ
ـَ مِ اًرا َقافِؾِق

 
ِ
َبْقُر َرُسقَل اهَّلل ْلِم، َفَؽَسا الزُّ َوَأَبا َبْؽٍر ثَِقاَب َبَقاٍض، َوَسِؿَع الُؿْسؾُِؿقَن بِاْلَؿِديـَِة  ملسو هيلع هللا ىلص الشَّ

 
ِ
ِة َفَقـْتَظُِروَكُف َحتَّك  ملسو هيلع هللا ىلصَمْخَرَج َرُسقِل اهَّلل َة، َفَؽاُكقا َيْغُدوَن ُكؾَّ َغَداٍة إَِلك الَحرَّ ـْ َمؽَّ

مِ

ِفقَرِة،... الحديث. ُهْؿ َحرُّ الظَّ  َيُردَّ
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ـَ َفَرًحا   ـَ َوُيَغـِّق ُفقَف َيْضِرْب ـْ َوََلئِِد اْْلَْكَصاِر َفَلَخْذَن الدُّ
ا اْلَجقاِري مِ َفَلمَّ

: ـِ  بَِؿْؼَدِم الـَّبِلِّ اْْلَمِق

ننننارِ  بَـِنننني ِمنننننْ  َجننننَوارٍ  كَْحنننننُ   الـَّجَّ

 

نننننننَ ا  ننننننندٌ  َحبَّ  (1)َجنننننننارِ  ِمننننننننْ  ُمَحؿَّ

 َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَطَؾك آلِِف َوَسؾََّؿ. 

تِِفْؿ: ـَ َوَخاصَّ ِة اْلُؿْسؾِِؿق ـَ َطامَّ ـَ َما ُهَق َمْشُفقٌر َبْق  َوَلْؿ َيُؼْؾ

 َطؾَقْـَنننننننننننننا الَْبنننننننننننننْدرُ  صَؾَنننننننننننننعَ 

 

َّنننننننننننننناِت  ِمنننننننننننننننْ    الْننننننننننننننَوَدا ِ  ثَـِق

نننننننننننْؽرُ  َوَجنننننننننننَ     َطؾَقْـَنننننننننننا الشُّ

 

 (2) ِ َدا لِؾَّننننننننننننننهِ  َدَطننننننننننننننا َمننننننننننننننا 

 
                                                           

اْلمر »( والخَلل يف 4003/ رقؿ 10) «مسـده»(، والبزار يف 1811أخرجف ابـ ماجف ) (1)

(، 48)رقؿ  «الؿعجؿ الصغقر»(، والطبراكل يف 23)ص  «بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر

(، 4303/ ترجؿة 10) «تاريخف»(، والخطقب يف 538/ 3) «الدَلئؾ»والبقفؼل يف 

 
ِ
ا َقِدَم َرُسقُل اهَّلل اُه َجَقاِري اْلَْكَصاِر  ملسو هيلع هللا ىلص بنسـاد صحقح، َطـ َأَكٍس، َقاَل: َلؿَّ اْلَؿِديـََة َتَؾؼَّ

ـْ َجاِر(، وهذا لػظ البزار، 
ٌد مِ اِر... َيا َحبََّذا ُمَحؿَّ ـْ َبـِل الـَّجَّ

ـُ َجَقاٍر مِ : )َكْح ـَ ـَ َيُؼْؾ َفَجَعْؾ

َـّ  َمرَّ بَِبْعِض اْلَؿِديـَِة، َفنَِذا ُهَق بَِجَقارٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ الـَّبِلَّ »ورواه غقره بؾػظ:  ِف ـَ بُِدفِّ َيْضِرْب

...: ـَ ـَ َوَيُؼْؾ  الؿديـة. ملسو هيلع هللا ىلصبدون التؼقققد بؼدوم الـبل «، َوَيَتَغـَّْق

 (.2538) «لضعقػةا»(، واكظر: 0153) «الصحقحة»والحديث صححف اْللباكل يف 

ـِ َطائَِشَة، قال 322/ 5( )532/ 3) «الدَلئؾ»أخرجف البقفؼل يف  (3) (، بنسـاده، طـ اْب

ا َقِدَم الـَّبِلُّ لَ »مرسَل:  :  ملسو هيلع هللا ىلصؿَّ ـَ ْبَقاُن َواْلَقََلئُِد َيُؼْؾ  اْلَؿِديـََة َجَعَؾ الـَِّساُء َوالصِّ

 َطؾَقْـَننننننننننننننا الَْبننننننننننننننْدرُ  صَؾَننننننننننننننعَ 

 

 الْننننننننننننَوَدا ِ  ثَـِقَّنننننننننننناِت  ِمنننننننننننننْ  

ننننننننننننْؽرُ  َوَجننننننننننننَ     َطؾَقْـَننننننننننننا الشُّ

 

 َدا ِ  لِؾَّننننننننننننننهِ  َدَطننننننننننننننا َمننننننننننننننا 

«، مـؼطع وسـده معضؾ(: »131/ 8( )323 - 321/ 4) «فتح الباري»قال ابـ حجر يف  

هذا إسـاد ضعقػ رجالف ثؼات، »(، وقال: 2538، و518) «الضعقػة»وضعػف اْللباكل يف 
= 



 29 ٌ ةٌٌِِمنٌ ٌُدُروس  وِيَّةٌٌِالِْهْجر 
ٌانلَّب 

ـْ ِجَفِة 
ـْ َأْطَؾك مِ

اِم َصْقَب اْلَؿِديـَِة مِ َنَّ َثـِقَّاِت اْلَقَداِع إِكََّؿا ِهَل فِل ِقَبِؾ الشَّ
ِ

ْل

امِ  ـَ الشَّ
ـْ َجَقاِري اْْلَْكَصاِر (1)اْلَؼاِدِم مِ

ا َثـِقَّاُت اْلَقَداِع َواْلِغـَاُء الَِّذي َكاَن مِ ، َوَأمَّ

؛ َفَؽاَن ِطـَْد َطْقَدتِِف َفَرًحا بُِؼُدوِم الـَّبِ  ـْ َغْزَوِة َتُبقكَ  ملسو هيلع هللا ىلصلِّ
ا فِل اْلِفْجَرِة (2)مِ ، َوَأمَّ

ـَ َيَدْيِف َقائََِلٍت: ـَ َبْق َـّ ُيَغـِّق  َفُؽ

ننننارِ  بَـِنننني ِمنننننْ  َجننننَوارٍ  كَْحنننننُ   الـَّجَّ

 

ننننننننَ ا  نننننننندٌ  َحبَّ  َجننننننننارِ  ِمنننننننننْ  ُمَحؿَّ

 
 .)*(َصؾَّك اهَّلُل َطَؾْقِف َوَطَؾك آلِِف َوَسؾََّؿ.

  

                                                           
= 

لؽـف معضؾ سؼط مـ إسـاده ثَلثة رواة أو أكثر، فنن ابـ طائشة هذا مـ شققخ أحؿد وقد 

 («.333/ 3) «تخريج اْلحقاء»أرسؾف، وبذلؽ أطؾف الحافظ العراقل يف 

 ملسو هيلع هللا ىلص(، طـ البراء، قال يف مجلء الـبل 3131، و0135) «حقح البخاريص»وثبت يف 

 »...، الؿديـة: 
ِ
، َحتَّك َجَعَؾ ملسو هيلع هللا ىلصَما َرَأْيُت َأْهَؾ الَؿِديـَِة َفِرُحقا بَِشْلٍء َفَرَحُفْؿ بَِرُسقِل اهَّلل

 
ِ
: )َقِدَم َرُسقُل اهَّلل ـَ ْبَقاَن، ََل َحتَّك َرَأْيُت القَ »...، ظ: ويف لػ(...«، ملسو هيلع هللا ىلصاِْلَماُء َيُؼْؾ ئَِد َوالصِّ

 
ِ
 «.َقْد َجاَء َفَؿا َجاَء،... ملسو هيلع هللا ىلصَيُؼقُلقَن: َهَذا َرُسقُل اهَّلل

َواِة َيِفُؿ َوَيُؼقُل: (: »383/ 0) «زاد الؿعاد»قال ابـ الؼقؿ يف  (1) إِكََّؿا َكاَن َذلَِؽ »َبْعُض الرُّ

ةَ  ـْ َمؽَّ
ـْ َكاِحقَِة  ;ٌؿ َضاِهرٌ ، َوُهَق َوهْ «ِطـَْد َمْؼِدمِِف إَِلك اْلَؿِديـَِة مِ

َنَّ َثـِقَّاِت اْلَقَداِع إِكََّؿا ِهَل مِ
ِ

ْل

امِ  َف إَِلك الشَّ َة إَِلك اْلَؿِديـَِة، َوََل َيُؿرُّ بَِفا إَِلَّ إَِذا َتَقجَّ ـْ َمؽَّ
اِم ََل َيَراَها اْلَؼاِدُم مِ  «.الشَّ

ائِِب بْ 3332، و0380فؼد أخرج البخاري ) (3) َأْذُكُر َأكِّل »ـِ َيِزيَد، َقاَل: (، مـ حديث: السَّ

ك الـَّبِلَّ  ْبَقاِن َكَتَؾؼَّ ـْ َغْزَوةِ َتُبقكَ  ملسو هيلع هللا ىلصَخَرْجُت َمَع الصِّ
ويف رواية «، إَِلك َثـِقَِّة الَقَداِع َمْؼَدَمُف مِ

ا َقِدَم الـَّبِلُّ (: »3441ْلبل داود ) اُه الـَّا ملسو هيلع هللا ىلصَلؿَّ ـْ َغْزَوِة َتُبقَك َتَؾؼَّ
ُس، َفَؾِؼقُتُف َمَع اْلَؿِديـََة مِ

ْبَقاِن َطَؾك َثـِقَِّة اْلَقَداعِ   «.الصِّ

ـْ  )*(
ـَ  ُدُروٌس : »ُخْطَبةِ َما َمرَّ ِذْكُرُه مِ  م.1114/ 5/ 12 -« اْلِفْجَرةِ  مِ
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ْجَرةِ  ُدُروِس  ِمْن   :اْْلِ

ِة  ِبَناُء   َواْدَُؤاَخاةِ  اْدَْسِجِد  َعَذ  اْْلُمَّ

ُسقَل إِنَّ  ا َكَزَل اْلَؿِديـََة َبـَك َمْسِجَدُه  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَؽِريَؿ  الرَّ ، ُثؿَّ إِنَّ (1)ملسو هيلع هللا ىلصَلؿَّ

ُسقَل  ـَ َواْْلَْكَصارِ  ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ ـَ اْلُؿَفاِجِري ك َيْقِم اْلُجُؿَعِة، ْؿ إِلَ َوَضؾَّ فِقفِ ، )*((2)آَخك َبْق

ـِ َسالٍِؿ، َفَقَجَبْت َطَؾْقِف فِقِفُؿ ُثؿَّ َركِ  ِب َكاَقَتُف الَؼْصَقاَء َوَساَر إَِلك َبـِل َطْقِف ْب

َس َبْعُد  ـْ َمْسِجُدُه َقْد ُأسِّ ، ُثؿَّ ملسو هيلع هللا ىلصاْلُجُؿَعُة، َفـََزَل َفَصؾَّك ُهـَالَِؽ اْلُجُؿَعَة َوَلؿ َيُؽ

! ُبِعَثِت الـَّاقَ 
ِ
ََلِة، َواْلَؼْقُم َجِؿقًعا َيَتَداَفُعقَن: إَِلْقـَا َيا َرُسقَل اهَّلل ـْ َمْبَرِكَفا َبْعَد الصَّ

ُة مِ

.
ِ
ـْ َجاٍر َيا َرُسقَل اهَّلل

! َوَأْكِرْم بَِؽ مِ
ِ
 إَِلْقـَا َيا َرُسقَل اهَّلل

ُفؿ ُيِريُد َأْن َيْحَظك بَِشَرِف ُكُزوِل الـَّبِلِّ  ا ملسو هيلع هللا ىلصُكؾُّ ا اْلِػْطـَُة ، َوَأمَّ اْلِحْؽَؿُة َوَأمَّ

ـْ َهَذا-
ا اْلَقَفاُء َفقَْلبَك -َدْطَؽ مِ ْخََلُص َوَأمَّ ا اْْلِ ْدُق َوَأمَّ ا الصِّ ُة َوَأمَّ ا الـُّبُقَّ ، َوَأمَّ

ـَ وَ  ِف َربِّ اْلَعاَلِؿق ْحَدُه، إَِلَّ َأْن ُيَطقَِّب ُقُؾقَب اْلَجِؿقِع؛ لِقَْعَؾَؿ اْلَجْؿُع َأنَّ اْْلَْمَر لِؾَّ

ـْ َهُمََلِء اْْلَْكَراِم اْْلََكاِرِم اْْلَْصَفاِر 
َوَأنَّ َشَرَف كُُزوِل اْلُؿْصَطَػك ِطـَْد َأَحٍد مِ

                                                           

 .ڤ(، مـ حديث: َأَكٍس 0103، رقؿ 1: 32أخرجف البخاري يف )مـاقب اْلكصار،  (1)

(، ويف مقاضع، مـ حديث: 0104، رقؿ 53أخرجف البخاري يف )مـاقب اْلكصار،  (3)

 .ڤَأَكٍس 

ـْ  )*( ـْ : »ُخْطبَةِ  مِ  م.33/3/1118 - «اْلِفْجَرةِ  َأْحَداِث  مِ
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ٍد، َمَع َأنَّ َأْمَر  ـْ ُمَحؿَّ
، ََل بَِلْمٍر مِ ـَ  َربِّ اْلَعاَلِؿق

ِ
ـَ اهَّلل

اْْلَْخقَاِر إِكََّؿا ُهَق بِتَْققِقٍػ مِ

ٍد  ، َقاَل: ََل َيُؽقُن  ملسو هيلع هللا ىلصُمَحؿَّ ـَ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
ـَ اهَّلل

دَُطوا كَاقَتِي »إَِلَّ بَِقْحٍل مِ

 .(1)«َوَخؾُّوا َسبِقؾََفا فَنِكََّفا َملُْموَرةٌ 

ـْ َمسَّ اْلَحَصك َقطُّ  َواكَْطَؾَؼِت الـَّاَقُة َوَطَؾقَْفا َخقُْر َراكٍِب، َخقُْر َم

َؿا َمرَّ َطَؾك َقْقٍم بِحَ  ، إَِلك اْلَؿـََعِة َواكَْطَؾَؼْت، ُكؾَّ
ِ
قِِّفْؿ َقاُلقا: إَِلقْـَا َيا َرُسقَل اهَّلل

ـِ اْلِجَقاِر، َيُؼقُل:  ، َفتَـَْطؾُِؼ، «َخؾُّوا َسبِقَل كَاقَتِي فَنِكََّفا َملُْموَرةٌ »َواْلَغَؾبَِة َوُحْس

ـِ الـََّجاِر َخ  ـْ بَـِل َطِديِّ بْ
َرُجقا إَِلقِْف بُِخُموَلتِِفْؿ َحتَّك إَِذا َكاَن ِطـَْد َأْخَقاِل َأبِقِف مِ

، إِنَّ َلـَا ِطـَْدَك َلَرِحًؿا َمُصقكًَة، 
ِ
َبِقِف، َيُؼقُلقَن: َهُؾؿَّ إَِلك َأْخَقالَِؽ َيا َرُسقَل اهَّلل

ِ
ْل

َح الـَّبِلُّ فِل اْلَحلِّ بََصَرُه َوَطاَد َس  بَْعًة َفَفُؾؿَّ إَِلقْـَا َواكِْزْل َطَؾقْـَا َيا َأْكَرَم َجاٍر، َفَسرَّ

 بَْعَد َمْقِت َأبِقفِ 
ـْ ُطُؿِرهِ

ادَِسِة مِ ُف َوُهَق فِل السَّ ـَ َطاًما ِطـَْدَما َأَتْت بِِف ُأمُّ  ؛َوَأْربَِعق

                                                           

 «اْلضداد»(، ومـ صريؼف: ابـ اْلكباري يف 3148) «الســ»أخرجف سعقد بـ مـصقر يف  (1)

(، والبقفؼل يف 0533/ رقؿ 3) «اْلوسط»(، والطبراكل يف 138، رقؿ 302)ص 

ـِ 531/ 3) «دَلئؾال»  ْب
ِ
ـِ َطْبِد اهَّلل يؼ ْبـ ُمقَسك ْب ـْ ِصدِّ ـْ َططَّاف ْبـ َخالٍِد، َط (، َط

َبْقِر،... بف، مرسَل، ووقع طـد غقر سعقد بـ مـصقر يف  يؼ بْـ »: «الســ»الزُّ ـْ ِصدِّ َط

َبْقرِ  ـِ الزُّ  ْب
ِ
ـْ َطبِْد اهَّلل  .«ُمقَسك، َط

ـِ 180/ 1) «الطبؼات»وأخرجف ابـ سعد يف  (، بنسـاد َل بلس بف، طـ ُشَرْحبِقؾ ْب

 (، والطبري يف315 - 313/ 1) «السقرة»َسْعٍد،...بف، مرسَل، وأخرجف ابـ هشام يف 

/ 3) «الدَلئؾ»(، مـ مراسقؾ ابـ إسحاق، وأخرجف البقفؼل يف 012/ 3) «تاريخف»

ـِ ُطْؼَبَة.531  (، مـ مراسقؾ ُمقَسك ْب
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ـِ الـََّجاِر، َوَلِعَب الـَّبِلُّ   ـْ بَـِل َطِديِّ بْ
لُِتِزيَرُه َقبَْر َأبِقِف بِاْلَؿِديـَِة ِطـَْد َأْخَقالِِف مِ

ـْ فِل َساَحِة ُخُمو ملسو هيلع هللا ىلص
بَا َمَع لَِداتِِف مِ ـِ الصِّ بَاِب َوفِل َمَقاصِ َلتِِف فِل َمَراتِِع الشَّ

ـَ َطاًما ـِ الـََّجاِر ُمـُْذ َسبَْعٍة َوَأْربَِعق ـْ بَـِل َطِديِّ بْ
 .(1)ُخُموَلِة َأبِقِف مِ

، «كََّفا َملُْموَرةٌ َخؾُّوا َسبِقَل كَاقَتِي فَنِ »الـَّبِلُّ اْْلَن َطَؾك كَاَقتِِف اْلَؼْصَقاِء َيُؼقُل: 

ـْ َطقْـَقِْف 
ُمقُع َتْؼُطُر مِ ـَ  ؛ملسو هيلع هللا ىلصَوالدُّ

ُف ِطـَْدَما َجاَءْت بِِف ُمـُْذ كِْصِػ َقْرٍن مِ إِْذ َيْذُكُر ُأمَّ

َماِن لُِتِزيَرُه َقبَْر َأبِقِف، َفَبَؽْت ِطـَْد اْلَؼبِْر َما بََؽْت، ُثؿَّ َأَخَذْت بِقَِد َولِقِدَها َصبِقَِّفا  الزَّ

ٍد مُ  َة ملسو هيلع هللا ىلصَحؿَّ ـْ ُطُؿِرِه، َوَأَراَدْت َأْن َتُعقَد بِِف إَِلك َمؽَّ
اِدَسِة مِ ، َيتِقِؿ اْْلَِب، فِل السَّ

                                                           

دار الؽتب العؾؿقة(، وأبق كعقؿ يف ، 10/ 1) «الطبؼات الؽبرى»أخرج ابـ سعد يف  (1)

 - 341/ 3) «الؿـتظؿ»(، وابـ الجقزي يف 11، رقؿ 123 - 120)ص  «الدَلئؾ»

343 
ِ
، بنسـاده، قال: َكاَن َرُسقُل اهَّلل ـِ ُطَؿَر اْلَقاقِِديِّ ِد ْب ِف  ملسو هيلع هللا ىلص(، مـ صريؼ: ُمَحؿَّ َمَع ُأمِّ

ـَ  ا َبَؾَغ ِستَّ ِسـِق اِر بِاْلَؿِديـَِة آمِـََة بِـِْت َوْهٍب َفَؾؿَّ ـِ الـَّجَّ َخَرَجْت بِِف إَِلك َأْخَقالِِف َبـِل َطِديِّ ْب

، َفـََزَلْت بِِف فِل َداِر الـَّابَِغِة  ـِ ـَ َتْحُضـُُف َوُهْؿ َطَؾك َبِعقَرْي َوفِل َهِذِه -َتُزوُرُهْؿ بِِف َوَمَعُف ُأمُّ َأْيَؿ

اِر ُقبَِر أبق رسقل اهَّلل   ملسو هيلع هللا ىلصالدَّ
ِ
ـُ َطبِْد اْلُؿطَّؾِِب  : َطْبُد اهَّلل َفَلَقاَمْت بِِف ِطـَْدُهْؿ َشْفًرا، َفَؽاَن  -ْب

 
ِ
اِر  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهَّلل ـِ الـَّجَّ ا َكَظَر إَِلك ُأُصِؿ َبـِل َطِديِّ ْب َيْذُكُر ُأُمقًرا َكاَكْت فِل َمَؼامِِف َذلَِؽ َلؿَّ

 .َطَرَفُف،...الحديث

/ 1) «السقرة»(، ومـ صريؼف: ابـ هشام يف 25)ص  «السقرة»وقد أخرج ابـ إسحاق يف 

(، 188/ 1) «الدَلئؾ»(، والبقفؼل يف 114/ 1) «تاريخ الؿديـة»(، وابـ شبة يف 128

ـُ َأبِ   ْب
ِ
َثـِل َطبُْد اهَّلل ـُ إْسَحاَق: َحدَّ ـِ َحْزٍم، َقاَل، مرسَل: َقاَل اْب َقِدَمْت آمِـَُة بِـُْت »ل َبْؽِر ْب

 
ِ
اِر اْلَؿِديـََة ُتِزيُرُه إيَّاُهْؿ، ُثؿَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَوْهٍب ُأمُّ َرُسقِل اهَّلل ـِ الـَّجَّ ـْ َبـِل َطِديِّ ْب

َطَؾك َأْخَقالِِف مِ

 َرَجَعْت بِِف َحتَّك إَِذا َكاَكْت بِاْْلَْبَقاِء َهَؾَؽْت بَِفا، َوَرُس 
ِ
ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصقُل اهَّلل ـُ ِستِّ ِسـِق  «.اْب
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َة َواْلَؿِديـَِة َجاَءَها َأَجُؾَفا،  ـَ َمؽَّ ْحَراِء بِاْلبَاِدَيِة بَقْ ا َأْن َكاكَْت بِالصَّ إَِلك آِل َأبِقِف، َفَؾؿَّ

ُسقَل  َمانِ َلقَتََخطَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَوإِنَّ الرَّ ـَ الزَّ
لِقََرى  ؛ك بََصُرُه َيْقَم اْلِفْجَرِة كِْصَػ َقْرٍن مِ

ـَ َبَرَكُة َوَقْد َأْسـََدْت  ـْ َأَحٍد إَِلَّ َأَمُتُف ُأمُّ َأْيَؿ
ـَ َيَدْيِف َوَما َمَعُف مِ َمـَْظَر اْلُؿْحتََضَرِة بَقْ

 َمْقََلَتَفا إَِلك َصْدِرَها.

َماِن َيْلتِل إِلَ  اَحِة  ملسو هيلع هللا ىلصك َسْؿِع الـَّبِلِّ َوَسْؿُع الزَّ َيْقَم اْلِفْجَرِة ِطـَْدَما َكَظَر إَِلك السَّ

ِف اْلُؿْحَتَضَرِة  َماِن إَِلك َسْؿِع الـَّبِلِّ بَِحْشَرَجِة ُأمِّ ِطـَْد ُخُموَلِة َأبِقِف، َيْلتِل َسْؿُع الزَّ

ـَ َيَدْيِف، ُثؿَّ َحَؿَؾْتفَ  ا َأَمُتَفا َوَمْقََلُتَفا إَِلك اْْلَْبَقاِء بَِؼْرَيٍة َوَكْقَػ َأكََّفا َفاَضْت ُروُحَفا َبْق

ـَ َيْثرِ  َة َما َبْقـََفا، َفُدفِـَْت بِاْْلَْبَقاِء، َب ِطـَْدَما َكاَن َذلَِؽ اْسؿَ َبْق ـَ َمؽَّ َفا، َوَبْقـََفا َوَبْق

 .ملسو هيلع هللا ىلصَوَطاَدْت بَِقِد الـَّبِلِّ ُمَضاَطَػ اْلُقْتِؿ 

، «َخؾُّوا َسبِقؾََفا يَا ُخُمولَةَ أَبِي فَنِكََّفا َملُْموَرةٌ »َكاَقتِِف:  َطَؾك ملسو هيلع هللا ىلصَواْلَقْقَم َيُعقُد 

ـِ بِاْلَؿِديـَةِ -َوَخؾَّْقا َسبِقَؾَفا، َوَخَرَجْت َفَذَهَبْت إَِلك اْلِؿْرَبِد  ـِ َيتِقَؿْق  -َوَكاَن لُِغََلَمْق

َقًة َفَعاَدْت َشْقًئا، َفَبَرَكْت فِل َفَبَرَكْت، ُثؿَّ َقاَمْت َفاْكَبَعَثْت، ُثؿَّ َأَطاَدْت َكَظَرهَ  ا ُمَقلِّ

ِل، َفـََزَل الـَّبِلُّ  ، َوُوِضَع َرْحُؾ َكاَقتِِف َفَحَؿَؾُف َأُبق َأيُّقَب إَِلك َداِرِه ملسو هيلع هللا ىلصَمْبَرِكَفا اْْلَوَّ

 َحتَّك َكْبـَِل َلَؽ َبْقًتا! 
ِ
: ملسو هيلع هللا ىلصَفَقُؼقُل الـَّبِلُّ ُمْسِرًطا، َواْلَؼْقُم َيُؼقُلقَن: إَِلْقـَا َيا َرُسقَل اهَّلل

 «.الَْؿْرُء َمَع َرْحِؾهِ »

ِذي بََرَكْت فِقِف الـَّاَقُة  ، َوَكاَن اْلَؿْقِضُع الَّ َفـََزَل َطَؾك َأبِل َأيُّقَب اْْلَكَْصاِريِّ

ِذي َيْفُػق إَِلقِْف َقْؾُب ُكؾِّ ُمْسؾٍِؿ الْ  ـَ ُهَق اْلَؿْقِضُع الَّ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
قَْقَم؛ ُهَق بَِلْمِر اهَّلل

، َفبُـَِل َلُف فِقِف اْلَؿْسِجُد، َوَشاَرَك فِل َحْؿِؾ التَُّراِب ملسو هيلع هللا ىلصَمْقِضُع َمْسِجِد الـَّبِلِّ 

 !ملسو هيلع هللا ىلص َطَؾك َطاتِِؼفِ 
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 يَعَْؿننننننُل  َوالـَّبِننننننيُّ  َقعَننننننْدكَا لَنننننن ِنْ  

 

 (1)الُْؿَضنننننؾَُّل  الْعََؿنننننُل  ِمـَّنننننا لَنننننَ ا َ  

؛ «ِجَرَة، الؾَُّفمَّ اْرَحِم اأْلَكَْصاَر َوالُْؿَفاِجَرةَ الؾَُّفمَّ اْرَحِم اأْلَكَْصاَر َوالُْؿَفا» 

ََساِس  ملسو هيلع هللا ىلصَيُؼقُلَفا الـَّبِلُّ 
ِ

ـَ فِل اْلَعَؿِؾ فِل اْلَحْػِر ْل ُمَشاِرًكا لِْْلَْكَصاِر َواْلُؿَفاِجِري

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلصَمْسِجِد الـَّبِلِّ اْلَؽِريِؿ 

 
ِ
 ا؟، َما َوْصُػفَ ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ ُبـَِقْت ُحُجَراُت َرُسقِل اهَّلل

                                                           

 (، طـ ابـ إسحاق،...بف، مرسَل.312/ 1) «السقرة»أخرجف ابـ هشام يف  (1)

ـُ 0132أخرجف البخاري ) (3) ـِ ِشَفاٍب الزهري، َقاَل: َأْخبََركِل ُطْرَوُة ْب بَقِْر،  م(، مـ صريؼ: اْب الزُّ

« 
ِ
قَْر فِل رَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ َرُسقَل اهَّلل بَ ، َكاُكقا تُ  ْكٍب َلِؼَل الزُّ ـَ ـَ الُؿْسؾِِؿق

ـَ جَّ مِ
ـَ مِ اًرا َقافِؾِق

 
ِ
قُْر َرُسقَل اهَّلل بَ ْلِم، َفَؽَسا الزُّ قَاَب بَقَاضٍ  ملسو هيلع هللا ىلصالشَّ

،...الحديث، وفقف: «َوَأبَا بَْؽٍر ثِ

« 
ِ
َس الَؿْس  ملسو هيلع هللا ىلصَفَؾبَِث َرُسقُل اهَّلل ـِ َطْقٍف بِْضَع َطْشَرَة َلقَْؾًة، َوُأسِّ ِجُد فِل بَـِل َطْؿِرو بْ

 
ِ
َس َطَؾك التَّْؼَقى، َوَصؾَّك فِقِف َرُسقُل اهَّلل ِذي ُأسِّ َفَساَر َيْؿِشل ُثؿَّ َركَِب َراِحَؾتَُف،  ملسو هيلع هللا ىلصالَّ

ُسقِل  بِاْلَؿِديـَِة، َوُهَق ُيَصؾِّل فِقِف َيْقَمئٍِذ  ملسو هيلع هللا ىلصَمَعُف الـَّاُس َحتَّك بََرَكْت ِطـَْد َمْسِجِد الرَّ

، َوكَ  ـَ ـَ الُؿْسؾِِؿق
ـِ فِل حِ ْؿِر، لُِسَفقٍْؾ َوَسْفٍؾ ُغََل اَن مِْربًَدا لِؾتَّ ِرَجاٌل مِ ـِ َيتِقَؿقْ ْجِر َمقْ

 
ِ
ـِ ُزَراَرَة، َفَؼاَل َرُسقُل اهَّلل ـَ بََرَكْت بِِف َراِحَؾُتُف:  ملسو هيلع هللا ىلصَأْسَعَد بْ َهَ ا إِْن َشاَء اَّللُ »ِحق

 .«الَؿـِْزُل 

 
ِ
ـِ َفَساوَ الُغََل  ملسو هيلع هللا ىلصُثؿَّ َدَطا َرُسقُل اهَّلل ، َبْؾ َكَفُبُف ََل »: َقتَِّخَذُه َمْسِجًدا، َفَؼاََل َمُفَؿا بِاْلِؿْرَبِد، لِ َمقْ

 
ِ
 َأْن َيْؼَبَؾُف مِـُْفَؿا ِهبًَة َحتَّك اْبَتاَطُف مِـُْفَؿا، ُثؿَّ َبـَاُه َمْسِجًدا، «َلَؽ َيا َرُسقَل اهَّلل

ِ
، َفَلَبك َرُسقُل اهَّلل

 
ِ
: َيـُْؼُؾ َمعَ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَصِػَؼ َرُسقُل اهَّلل ـَ بِ ـَ فِل ُبـَْقاكِِف، َوَيُؼقُل َوُهَق َيـُْؼُؾ الؾَّ بِ َهَ ا الِحَؿاُل »ُفُؿ الؾَّ

َا َوأَصَْفرْ ََل  ، َفاْرَحِم ةالؾَُّفمَّ إِنَّ األَْجَر أَْجُر اآلِخرَ »، َوَيُؼقُل: « ِحَؿاَل َخقَْبْر، َهَ ا أَبَرُّ َربَـّ

 تخريجف. ،...الحديث، وقد تؼدم«ةاألَكَْصاَر َوالُؿَفاِجرَ 
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 » :الَْبْصرِيُّ  الَْحَسنِ  أَبِي بْنُ  الَْحَسنُ يَؼُوُل 
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلصُكـُْت َأْدُخُؾ َأْبَقاَت َرُسقِل اهَّلل

 
ِ
 .(1)«ملسو هيلع هللا ىلصَوَأَكا ُغََلٌم ُمَراِهٌؼ، َفَتُطقُل َيِدي َسْؼَػ َبْقِت َرُسقِل اهَّلل

ُسقِل َفِحَجاَرٌة َبْعُضَفا َفْقَق َبْعٍض وَ  ا َبْعُض ُحُجَراِت الرَّ ـْ َجِريٍد َفَلمَّ
َسْؼُػَفا مِ

ا ُحْجرٌة  ـٍ َوَسْؼُػَفا  -ُحْجَرُة َطاِئَشةَ -َوََل َشْلَء َطَؾْقَفا، َوَأمَّ ـْ َجِريٍد ُمَطقَّ
َفُجُدُرَها مِ

 
ِ
ـْ َجِريٍد ََل َشْلَء َطَؾْقِف، َوَطَؾك َبابَِفا ِسْتٌر َمْرِخلٌّ ُهَق َباُب َبْقِت َرُسقِل اهَّلل

 ملسو هيلع هللا ىلصمِ

 .(2)ڤَطَؾك َطاِئَشَة  الَِّذي َبـَك فِقفِ 

                                                           

 «اْلدب الؿػرد»(، والبخاري يف 118/ 4( )088/ 1) «الطبؼات»أخرجف ابـ سعد يف  (1)

 «قصر اْلمؾ»(، وابـ أبل الدكقا يف 314)رقؿ  «الؿراسقؾ»(، وأبق داود يف 353)رقؿ 

ـِ 13331/ رقؿ 10) «شعب اْليؿان»(، والبقفؼل يف 335)رقؿ  (، مـ صريؼ: ُحَرْيث ْب

ـِ  ائِِب، َط ، َقاَل: السَّ ـِ فِي ِخََلَفِة ُطثَْؿاَن بِْن  ملسو هيلع هللا ىلصُكـُْت أَْدُخُل بُقُوَت أَْزَواِج الـَّبِيِّ »اْلَحَس

 «صحقح اْلدب الؿػرد»وصحح إسـاده اْللباكل يف  «،، َفلَتَـَاَوُل ُسُؼَػَفا بِقَِديڤَطػَّاَن 

 «.وهق البصري»(، وقال طـ الحسـ: 051)رقؿ 

)رقؿ  «الؿراسقؾ»(، وأبق داود يف 351)رقؿ  «رداْلدب الؿػ»أخرج البخاري يف  (3)

 «شعب اْليؿان»(، والبقفؼل يف 333)رقؿ  «قصر اْلمؾ»(، وابـ أبل الدكقا يف 312

ـِ َقْقٍس، َقاَل: 13353/ رقؿ 10) ـْ َداُوَد ْب ـِ اْلُؿَباَرِك، َط َرأَيُْت »(، مـ صريؼ: اْب

ى ِمْن َخاِرٍج بِ  َعرِ، َوأَضُنُّ َطْرَض الُْحْجَرِة ِمْن بَاِب الُْحُجَراِت ِمْن َجرِيٍد ُمَغشًّ ُؿُسوِح الشَّ

اِخَل َخْؿَسةَ  الُْحْجَرِة إِلَى بَاِب الَْبقِْت كَْحًوا ِمْن ِستَِّة أَْو َسْبَعِة أَذُْرٍ ، َوأَْحرُِز الَْبقَْت الدَّ

صحقح »حح إسـاده اْللباكل يف ، وص«أَْذُرٍ ، َوأَضُنُّ ُسْؿَؽهُ بَقَْن الثََّؿاِن َوالتِّْسِع كَْحو َذلَِك 

 (، وروي طـ ططاء الخرساكل مرسَل كحقه.053)رقؿ  «اْلدب الؿػرد

(، 3135) «صحقحف»مـ ستر؛ فلخرج البخاري يف  ڤوثبت أن باب بقت طائشة 

( والؾػظ لف، مـ 33418) «الؿسـد»(، وأحؿد يف 3134) «صحقحف»ومسؾؿ يف 
= 
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ِ
ا َأَثاُث َبْقِت َرُسقِل اهَّلل ـْ لِقٍػ  ملسو هيلع هللا ىلصَوَأمَّ

ْت َأْطَقاٌد َوُجِعَؾ َطَؾْقَفا ِحَباٌل مِ َفُشدَّ

ـْ َأَدٍم 
ـْ ِجْؾدٍ -َوُصِرَح َطَؾْقَفا فَِراٌش مِ

ـَ  -َأْي: مِ ـَ اْلِػَراِش َوَبْق َحْشُقُه لِقٌػ، َلْقَس َبْق

 (1)قرُ اْْلَْرِض إَِلَّ اْلَحِص 
ِ
 .ملسو هيلع هللا ىلص، َفَفَذا َبْقُت َرُسقِل اهَّلل

اَن َيْرَتُعقَن فِل  َؿاِل؛ ُقُصقُر ِكْسَرى َوَقْقَصَر َوُأَمَراِء َغسَّ ا اْلُؼُصقُر فِل الشَّ َوَأمَّ

ـِ   -ُقُصقِرِهْؿ َوَكَذلَِؽ فِل اْلِحقَرِة َوفِل مِْصَر، َوفِل اْلَجـُقِب فِل َصـَْعاَء فِل اْلَقَؿ

                                                           
= 

ا أَْقَبَل َرُسوُل اَّللِ َجعَؾُْت َطؾَ »حديث: َطائَِشَة، َقاَلْت:  ى بَاِب بَقْتِي ِستًْرا فِقِه تََصاِويُر، َفؾَؿَّ

،...الحديث، وروي أيضا أكف مـ طرطر أو ساج؛ فؼد «لِقَْدُخَل، كَظََر إِلَقِْه َفَفتََؽهُ  ملسو هيلع هللا ىلص

(، 318)رقؿ  «الؿراسقؾ»(، وأبق داود يف 442)رقؿ  «اْلدب الؿػرد»أخرج البخاري يف 

ـِ 148 - 144/ 1) «إتحاف الزائر»طساكر يف وأبق القؿـ ابـ  ِد اْب (، مـ صريؼ: ُمَحؿَّ

ـِ ِهََلٍل:  ِد ْب ـْ ُمَحؿَّ ِمْن َجرِيٍد َمْستُوَرةً  ملسو هيلع هللا ىلصأَكَّهُ َرأَى ُحَجَر أَْزَواِج الـَّبِيِّ »َأبِل ُفَدْيٍؽ، َط

ْعرِ  ـْ َبْقِت َطا -أي: اْبـ َأبِل ُفَدْيٍؽ -َفَسَلْلُتُف  ،«بُِؿُسوِح الشَّ َكاَن بَابُهُ ِمْن »ئَِشَة، َفَؼاَل: َط

امِ  ؟ َقاَل:  ،«ِوْجَفِة الشَّ ـِ ـْ َأيِّ  ،«َكاَن بَابًا َواِحًدا»َفُؼْؾُت: مِْصَراًطا َكاَن َأْو مِْصَراَطْق
ُقْؾُت: مِ

صحقح اْلدب »وصحح إسـاده اْللباكل يف  «،ِمْن َطْرَطرٍ أَْو َساٍج »َشْلٍء َكاَن؟ َقاَل: 

 -حػظف اهَّلل-(، واكظر: شرح شقخـا الدكتقر محؿد بـ سعقد رسَلن 231)رقؿ  «الؿػرد

 ، دار الػرقان الؿصرية(.0388 - 0382/ 3لؾبخاري ) «اْلدب الؿػرد»طؾك 

(، مـ 1341) «صحقحف»( ومقاضع، ومسؾؿ يف 3328) «صحقحف»أخرج البخاري يف  (1)

ـْ ُطَؿَر، قال:  ـِ َطبَّاٍس، َط َوُهَو ُمْضطَِجٌع َطؾَى  ملسو هيلع هللا ىلصوِل اَّللِ دََخؾُْت َطؾَى َرُس »حديث: اْب

 َحِصقرٍ لَقَْس بَقْـَهُ َوبَقْـَهُ فَِراٌش، َوتَْحَت َرأِْسِه ِوَسادَةٌ ِمْن أَدٍَم َحْشُوَها لِقٌف، َوإِنَّ ِطـَْد ِرْجؾَقْهِ 

 ،...«بِِه، َفَبَؽقُْت َقَرضًا َمْصُبوبًا، َوِطـَْد َرأِْسِه أََهٌ  ُمَعؾََّؼةٌ، َفَرأَيُْت أَثََر الَحِصقرِ فِي َجـْ 

 الحديث.
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ا اْلُؼُص  ـْ آَياِت اْلِؿْعَؿاِر َفَلمَّ
ْث َطـُْف َوََل َحَرَج -قُر َفآَياٌت مِ ا اْْلََثاُث -َحدِّ ، َوَأمَّ

ا َقْبُر الـَّبِلِّ  ًؿا َبْعَض َما َكاَن َطَؾْقِف، َوَأمَّ  ملسو هيلع هللا ىلصَفَباِذٌخ َباِذٌخ َباِذٌخ ََل َيِصُػ اْلَعْؼُؾ َتَقهُّ

َرُتُف َقْبُرُه َوَقْبُرُه ُحْجَرُتُف َوَأَثاُث َبْقتِِف َما َقْد َفُحجْ  ملسو هيلع هللا ىلصالَِّذي ُهَق اْلَقْقَم فِل ُحْجرِة الـَّبِلِّ 

ا اْْلَْضَقاُء َفَؾْؿ  ـَ الَِّذي َيْحَػُظُف َوَيْرَطاُه، َفَلمَّ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
َوَصْػُت َوَأْمُر َكبِقَِّؽ إَِلك اهَّلل

ِة مِ  ـْ َأْضَقاِء الـُُّبقَّ
 -ـْ َهَذا اْلَبْقِت اْلُؿَتَقاِضِع َتْخطِْػ َشْقًئا مِ

ِ
، -ملسو هيلع هللا ىلصَبْقِت َرُسقِل اهَّلل

ا َصَؾَعْت َشْؿُسُف ُكِسَػْت ُكؾُّ اْْلَْكَقاِر َوُأْصػِ  ُؿقِع، َوَأَضاَءْت َشْؿُس ئَ َفَؾؿَّ ْت ُكؾُّ الشُّ

ُسقُل   .)*(.ملسو هيلع هللا ىلصالرَّ

  

                                                           

ـْ  )*(
ـَ  ُدُروٌس : »ُخْطَبةِ َما َمرَّ ِذْكُرُه مِ  م.1114/ 5/ 12 -« اْلِفْجَرةِ  مِ
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ْجَرةِ  ُدُروِس  ِمْن   :اْْلِ

 اهللِ  َتْوِفوِق  ِِف  ِقِي اْلوَ  َمَع  ِباْْلَْسَباِب  اْْلَْخُذ 

َوُهَق َيْلُخُذ بِاْْلَْسبَاِب َجِؿقًعا َمَع َأكَُّف َيْعَؾُؿ َأنَّ اهَّلَل  ملسو هيلع هللا ىلصَواكُْظْر إَِلك الـَّبِلِّ 

ـْ لِقُْسؾَِؿُف، َفنِنَّ الـَّبِلَّ  ـَ َلْؿ َيُؽ ـَ َسقَْعِصُؿُف َوَأنَّ اهَّلَل َربَّ اْلَعاَلِؿق َربَّ اْلَعاَلِؿق

ا أَ  ملسو هيلع هللا ىلص َراَد اْلِفْجَرَة َخَرَج إَِلك َأبِل بَْؽٍر فِل َوْقِت اْلَؼقُْؾقَلِة، َوَما َكاَن َيْذَهُب َلؿَّ

ـْ (1)إَِلك َأبِل بَْؽٍر فِل مِثِْؾ َهَذا اْلَقْقِت َقطُّ 
، َفَدَخَؾ بَقَْت َأبِل بَْؽٍر، ُثؿَّ َخَرَج مِ

ـْ َخْقَخٍة ُهـَاَك َمَع َأبِل بَْؽٍر، َفَؾْق َكاَن ُهـَاَك َرقْ 
ْخبَاَراٌت مِ

ٌب َوَلْق َكاَن ُهـَاَك اْستِ

ًدا َوَصاِحَبُف   ملسو هيلع هللا ىلص؛ َفَؿا َكاَكْت لَِتْعَؾَؿ َأنَّ الـَّبِلَّ -ڤ، وَ ملسو هيلع هللا ىلص-ُقَرْيٍش َتْرُقُب ُمَحؿَّ

ـْ َضْفِر َبْقِت َأبِل َبْؽٍر 
ـْ َباِب َأبِل َبْؽٍر َوَيْخُرُج مِ

ـْ َباٍب ُهـَاَك فِل َضْفِر -َسَقْدُخُؾ مِ
مِ

ـْ َخْقَخٍة ُهـَاكَ اْلَبقْ 
؟ اْلَؼْقُم َيَتَققَُّعقَن َأنَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَخَرَج مِـَْفا الـَّبِلُّ -ِت مِ ـَ ، إَِلك َأْي

َؿاِل  ك َكَذلَِؽ - ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلَّ َسَقْذَهُب إَِلك الشَّ إَِلك  -َيْعـِل إَِلك َيْثِرَب َوَكاَكْت ُتَسؿَّ

                                                           

( ويف مقاضع، مـ حديث: 0135، رقؿ 1: 35أخرجف البخاري يف )مـاقب اْلكصار،  (1)

ـُ َيْقًما ُجُؾقٌس فِل َبقِْت َأبِل بَ ڤَطائَِشَة  ِفقَرِة، َقاَل َقائٌِؾ ، قالت: َبْقـََؿا كَْح ْؽٍر فِل َكْحِر الظَّ

 
ِ
َبِل َبْؽٍر: َهَذا َرُسقُل اهَّلل

ِ
ـْ َيْلتِقـَا فِقَفا، َفَؼاَل َأُبق َبْؽٍر: فَِداٌء َلُف  ملسو هيلع هللا ىلصْل ُمَتَؼـًِّعا، فِل َساَطٍة َلْؿ َيُؽ

اَطِة إَِلَّ َأْمٌر،...   َما َجاَء بِِف فِل َهِذِه السَّ
ِ
ل، َواهَّلل  الحديث.َأبِل َوُأمِّ
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َـّ الـَّبِلَّ 
َعاِت اْلَؼْقِم َوَأْصَعَد بِِفْؿ إَِلك اْلَجـُقِب  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَؿِديـَِة الـََّبِقيَِّة، َوَلؽِ َخاَلَػ َتَققُّ

 .(1)َخْؿَسَة َأْمَقاٍل ُهـَاَك فِل َغاِر َثْقٍر فِل َجَبِؾ َثْقرٍ  ملسو هيلع هللا ىلص

َْسَؿاَء  ڤبَْعَدَما َكاكَْت َأَوامُِرُه َوَأَوامُِر َأبِل بَْؽٍر  ملسو هيلع هللا ىلصَوكََزَل الـَّبِلُّ 
ِ

بَِلْن ْل

 َ
ِ

اِد؛ ْل ـَ اْلَؼْقِم ُربََّؿا َلْؿ َتْذَهْب َتْلتَِل بِالزَّ َنَّ َطقْ
ِ

ـَ اْلَؼْقِم ُربََّؿا َلْؿ َتْؾَحْظَفا، َوْل نَّ َطقْ

ـُ َأْن َتْخُرَج بَِزاٍد َوَماٍء 
اِم ُيْؿؽِ ـَ اْْلَيَّ

َوِهَل اْلَحامُِؾ فِل -إَِلك َأكََّفا فِل َيْقٍم مِ

ٍد  -ُشُفقِرَها اْْلَِخقَرةِ  ـَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلُّ  ، َوَجَعَؾ ملسو هيلع هللا ىلصإَِلك ُمَحؿَّ  بْ
ِ
َطقْـًا َطَؾقِْفْؿ َطبَْد اهَّلل

ِة، َفقَْلتِل بِاْْلَْخبَاِر ُثؿَّ َيْذَهُب بَِؾقٍْؾ إَِلك ڤَأبِل بَْؽٍر  ، َفُفَق َأْقَدُر َطَؾك َهِذِه اْلُؿِفؿَّ

 .بِـَبَلِ اْلَؼْقمِ  ملسو هيلع هللا ىلصُهـَاَك فِل اْلَغاِر، َفُقْخبُِر الـَّبِلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِلِّ اْلُؿْختَاِر 

ـُ َأبِل َبْؽٍر   ْب
ِ
ـُ ُفَفْقَرَة َفَقْلتِل بَِلْغـَاٍم َلُف، َفنَِذا َما َذَهَب َطْبُد اهَّلل ا َطامُِر ْب َوَأمَّ

َل َطَؾك آَثاِر اْْلَْقَداِم،  ڤَوَذَهَبْت َأْسَؿاُء  َجاَء بِاْْلَْغـَاِم َوَراَء آَثاِر اْْلَْقَداِم َحتَّك ُتَعػِّ

 َؿُؾ.َفَؽَذلَِؽ َيُؽقُن اْلعَ 

ْؾ بِاْلُخُروِج َحتَّك َيِخػَّ الطََّؾُب، َوَلْؿ  ُثؿَّ َضؾَّ الـَّبِلُّ فِل اْلَغاِر َثََلَثَة َأيَّاٍم، َلْؿ َيتََعجَّ

َنَّ الـَّبِلَّ َلْق َضؾَّ َلَؽاَن  ملسو هيلع هللا ىلصَيْخُرِج الـَّبِلُّ 
ِ

َبْعَد الثَََّلَثِة َأيَّاٍم، َوَلْؿ ُيطِْؾ فِل اْلَغاِر اْلُؿْؽَث؛ ْل

ـُ َأبِل بَْؽٍر َذلِ   ْب
ِ
 .(2)ڤَؽ َأْدَطك إَِلك َمْعِرَفِة َما َتْػَعُؾ َأْسَؿاُء َوَما َيْػَعُؾ َطْبُد اهَّلل

                                                           

(، وأبق 048/ 3« )تاريخف»(، والطبري يف 385 - 383/ 1« )السقرة»أخرجف ابـ هشام يف  (1)

ـْ 5150/ رقؿ 3« )معرفة الصحابة»كعقؿ يف ترجؿة َطامِر بْـ ُفَفقَْرَة يف  (، بنسـاد حسـ، َط

 »َطائَِشَة، َقاَلْت: 
ِ
ا َأْجَؿَع َرُسقُل اهَّلل َبِل بَْؽٍر اْلُخُروَج َأَتك َأبَا بَؽْ  ملسو هيلع هللا ىلصَلؿَّ

ِ
ـْ َخْقَخٍة ْل

ٍر َفَخَرَجا مِ

ةَ - فِل َضْفِر بَقْتِِف، ُثؿَّ َطَؿَد إَلك َغاٍر بَِثْقرٍ   الحديث.« َفَدَخََلُه،... -َجبٍَؾ بَِلْسَػِؾ َمؽَّ

، رقؿ 12( ويف )الؾباس، 0135، رقؿ 1: 35أخرجف البخاري يف )مـاقب اْلكصار،  (3)

 .ڤ(، مـ حديث: َطائَِشَة 5834
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 ﴿ : ـَ  َربِّ اْلَعاَلِؿق
ِ
ـْ ُكْصَرِة اهَّلل

ۀ ہ ُثؿَّ اْكُظْر إَِلك التَّْلِيقِد َوَما َكاَن مِ

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 

        ﯁  

 .[40]التَّْوبَة: ﴾        

َة َكبِقَِّؽ   .ملسو هيلع هللا ىلصَفالؾَُّفؿَّ َكْصَرَك الَِّذي َوَطْدَت ُأمَّ

 -َأََل إِنَّ فِل َأْحَداِث اْلِفْجَرِة 
ِ
ـَ  -ِطَباَد اهَّلل

ـَ مِ َما َيْدُطقَكا إَِلك َأْن َكُؽقَن ُمَفاِجِري

؛ ُمَفاِجِري ـَ اْْلَثاِم َواْلَؿَعاِصل الؾَّْحَظِة َوفِل التَّقِّ
ُكقِب إَِلك الطَّاَطاِت، َومِ ـَ الذُّ

ـَ مِ

َؿاَواِت،  َحَؿاِت َوإَِلك اْلَعْقَدِة إَِلك َربِّ اْْلَْرِض َوالسَّ ْرتَِؿاِء َطَؾك َجـََباِت الرَّ
ِ

إَِلك اَل

َباِع الـَّبِلِّ  ـَ اتِّ
ـَ َأْن َيْجَعَؾ َلـَا مِ َأْوَفك َكِصقٍب، إِكَُّف َطَؾك  ملسو هيلع هللا ىلص َطَسك اهَّلُل َربُّ اْلَعاَلِؿق

 ُكؾِّ َشْلٍء َقِديٌر.

 الؾَُّفؿَّ ُتْب َطَؾْقـَا َواْغِػْر َلـَا َواْرَحْؿـَا.

اَطِة. ـْ ُذلِّ اْلَؿْعِصَقِة إَِلك ِطزِّ الطَّ
 الؾَُّفؿَّ َأْخِرْجـَا مِ

ٍد   .)*(.ملسو هيلع هللا ىلصَوَصؾَّك اهَّلُل َوَسؾََّؿ َطَؾك َكبِقِّـَا ُمَحؿَّ

  

                                                           

ـْ  ()*
ـْ : »ُخْطَبةِ َما َمرَّ ِذْكُرُه مِ  .م33/3/1118 -« اْلِفْجَرةِ  َأْحَداِث  مِ



 32 ٌ ةٌٌِِمنٌ ٌُدُروس  وِيَّةٌٌِالِْهْجر 
ٌانلَّب 

 لِفْهِرُس ا

َمةٌ   0   ...................................................................... ُمَؼدِّ

ةُ  ، ُقَرْيشٍ  إِيَذاءِ  ِشدَّ ـَ  3   .......................... اْلَحَبَشةِ  إَِلك َواْلِفْجَرةُ  لِْؾُؿْسؾِِؿق

دٌ مُ  َحَدٌث  ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  ِهْجَرةُ  ةِ  َتاِريِخ  فِل َتِػرِّ  2   .............................. اْلَبَشِريَّ

ْحَبةُ  بِاْْلَْسَباِب  اْْلَْخذُ  :الِْفْجَرةِ  ُدُروسِ  أََهمِّ  ِمنْ   8   ................الَِحةُ الصَّ  َوالصُّ

ـَ  اْلُؿْحَؽؿُ  اْلَؿَفامِّ  َتْقِزيعُ  :الِْفْجَرةِ  ُدُروسِ  ِمنْ   10   .................. ملسو هيلع هللا ىلص الـَّبِلِّ  مِ

  َرُسقُل 
ِ
 12   ................................................. اْلَؿِديـَةِ  فِل ملسو هيلع هللا ىلص اهَّلل

ةِ  بِـَاءُ  :الِْفْجَرةِ  ُدُروسِ  ِمنْ   33   .................... َواْلُؿَماَخاةِ  اْلَؿْسِجدِ  َطَؾك اْْلُمَّ

ـِ  َمعَ  ْْلَْسَباِب بِا اْْلَْخذُ  :الِْفْجَرةِ  ُدُروسِ  ِمنْ    َتْقفِقِؼ  فِل اْلَقِؼق
ِ
 38   .............. اهَّلل

 01   .................................................................. اْلِػْفِرُس 

                   


