






الكم.وضرها 

الوفاةإل الولادة من س التي سيرة ق كتيب فهدا الطالق هذا ومن 
نبيهسيرة يعرف أن أحب لمن تسهيلا وجواب موال طريقة على جعلته 

.والغنى والعفاف والتقى والهدى العلم يرزقا أن اش أمأل 
محمد.نبينا على اش وصلى 

٢٦

اللهمدمههْد بن مليْان 

رفعاء— العودة 







الأذوارثسرةاصائخشار
Q-

همنمح؛ وثذ/إ ؤ قال• عيي عن حكاية واحدة مرة فورد أحمد وأما 
•ئده -أآّءه7 ندى بئ 

 -U_ أمرالرسول.؟أوو ما

قال!أمرك؟ بدء أول كان ما اف، )ي يا ت قالت قال! أمامة أبي عن 
تصورمنه اصاءت نوراأمي ورأت عيس، وبشرى إبراهمم، أيي رردعوْ 
ؤأبمغربما ؤ قوله؛ أي ! إبرامم دعوة . [ ٢٦٢]ه/ أحمد رواْ ٠ الشام 
rtv  وزمحميأيآئ ألكثب ربمبمهز ءاينتلئ يثمحإعهم ء رنه
ه.آمحذ أي>ءر أنث إنك 

بمولؤربثثا ؤ السيح؛ عن حاكيا تعال قوله إل أنار ت عيس بشرى 
"ه محي آسمهُ بمدى ئ يأي، 

رحب!ابن ال نام؛ الشقصور نه مأصاءت نورا أمي ورأت 
الذيالنور من به ء نحي ما إل إشارة وضعه عند النور هذا وخروج ار 

تعال؛قال كما ؛٠، منه الشرك ظالمة به وزال الآرصرإ، أهل به اهتدى 
ألدهيد يهدى ْ بيث دًُهّب ُور آثم يرك ةمحقم جه 

ءلألهلئثث ين وبمحربخم سندألثلنءّ رصناظُ آئح تب 
4•ثسييي. ؤنرز يهم،إل ويثب إإذي-يء آلثور 

مننهم؟اسلم ومن الإسلام ادركوا الذين ه النبي أعمام _A-من 

منالإسلام أدركهم الذين أن الاتفاق عجائب من رر حجر؛ ابن قال 
مناسم وكان اثتان، وأسلم اثنان منهم يسلم إ أربعة• ه ني الأعمام 

مناف،عيد واسمه طالب، أبو وهما المسالمين، أسامي اسم ينال لم يلمر 



ارالختالنبي سيرة الأنوارث ٦——ء 

"همزة،وهما أطم، من محلاف العرى، عبد واممه لهم،، وأبو 
.[ ٢٣٦]U/ اناري فتح وانماس«• 

دس،،بابنه إما لهب أبا وكي رر يس،! أبي ل حجر ابن قال أوفائدة: 
ا،.وجنتيه حمرة بشدة ؤإما 

النبي.؟مرضعات هن من 

لهب-أبي مولاة ثومحة 
أرعمعها فأتام قومها، بائية إل معها أحدته حبن المعرية! حليمة 

أمه.إل ردته ثم متن 
افه.؟رسول استرضع أين ١- _• 

اممرانيرواْ العيية. حليمة أرصعته معد بي بائية ق استرصح 
[٢١٢/٢٤ل

البادية؟ث الأطفال تسترضع العرب، أن _ق الحاكمة ما ١- س\ 
علىالاعتماد على لهم وتربية وتعويدا أحالهم، تقوية ق رغبة 

لآلستتهم.وتقومما الصغر، مند النفس 
__؟ض بادية وهوة له حدت، س٢١-ماذا 

أتاهه اش رسول أن رر أنس عن الصدر. ثق حادثة ه لت، وقح
قلبه،عن صدره فشق فصرعه فأحل.ْ الغلمان مع يلحم، وهو جمل 

منلثا،الثيهلان حفل هدا فقال! علقة، منه فامتخرج القلسس،، تخرج فام
مكانه،ق أعائم ثم لأمه ثم زمزم بماء ذمس، من هلت، ق له غثم 

محمداإن فقالوا! ~ مرصعته فلتره يعي ■" أمه إل عون يالغلمان وحاء 







ارالختاثي الأنوار-4سيرة 
قآ

نبوته؟قبل اللهيسول اشتغل بماذا ٢— _• 

الخم•برعي عمل 
رعىوتد إلا ني من ما رر ت ه اش رمول قال قالت هريرة أبي عن 

ؤر\ووطعلى أرعاها كنت *وأنا، قال؛ اممه؟ يارمول وأنت قالوا! ٠ الغنم 
[.٢٢٦٢]الخاري صحح « مكة لأهل 

الغنم؟بؤعي الأنبياء عمل من الحكمة ما — سا٢ 

وسلامهافه صلوات الآن<ياء رعاية ق والحكمة ؛ قالوا نووي؛ القال 
ؤيرقوايالخلوة، قالوبهم وتصفى يالتواصع أنفسهم ليأحدوا لها عليهم 

النوويثؤح والشفقة. يالهداية أممهم ميامة على بالنصيحة سياستها من 

الرفاهيةوماتل كل و. لنبيه يهيئ أن بمجزْ لا وجل عز افه إن 
أناش حكمة اقتضت ولكن القوت، وراء عيا سالكدح عن ؤيغنيه 

يجهد0.به اكتما الإنسان مال حر أن تعلمنا 

 -YT_ ه؟الهمسول تؤوجها امرأة أول هي من

خويلد.بنت خدمحة 

زاداشاد]ا/٧٧[.تزوجها. امرأة أول وهي القيم؛ ابن قال 
حينتنوجها؟عمرالنبي. كان كم - سٌاآ 

الحمهور.قول وهدا سنة، ٢( )٥ .ؤ ءمرْ كان 

س؟التبي حيزتهموجما ضانع4رها 







اداضارطسرةاصاست

الخلوة،الخلاءت . ،، العدد ذوايت، الليالي فه - يتعبد — يتحتث حراء بغار 
العارفين.اش وعباد الصالحن شأن وهو النووي• قال 

الحبل.ق نقب والغار: بمكة. معروف حل حراء؛ 

التفكمِعلى المسلم تعتن لفرات العزلة استحباب هدا ل فائدة: أو 
الدائمالاعتزال أما اد. والمالخاهلية فيه ادت مإذا الحتمع حوال أق 

سالرسول عن يعرف فلم والقوليه. العملية ه الي لسنة محالف فهو 
قناللالذي المزمن و الانحاهامت،: هدْ نبد ق وقال الجتمع، اعتزل أنه 

علىيصبر ولا الناس نحالعل لا الذي س محر آذاهم على لنمر ناس ال
ماجه.ابن رواه ٠ أذاهم 

اطه.؟يسول على الوحي نزل مض ٣" *س 
الاثنن.يوم 

الأون؛ن؟يوم صيام عن مثل س اش رسول أن رر قتادة أبي لحديث 
لم.مرواْ ا، فيه بعثت ؤيوم فيه ولدت يوم ذاك فقال: 

المعادزاد الاثتن. يوم كان مبعثه أن حلاف ولا القيم: ابن قال 
.[UU/\]

-كيفاكانتبداية:الوحي؟٣١س 

الرؤياالوحي س اش رسول به بدأ ما أول  ٠١قالت: عائثة عن 
إليهحبب ثم الصح، فلق مثل حاءت إلا رؤيا يرى لا فكان الئة، الم

أناما قال: اقرأ، فمال: لث، ادلفجاء حراء، نحلوبغار وكان الخلاء، 
سالإنسان حلق حلق، الذي ربك باسم اقرأ قال• أن إل ثلاثا بقارئ•• 



ارالختالنبي سيرة الأنوارث 
[iZ}

]٣[.البخاري صحح الأكرم«. وربك اقرأ علق، 
القراءة.أحن لا أي بقارئ؛ أنا ما قوله؛ 

الأميا الرمول يكون أن تعال اش حكمة اقتضت فائدة: أي 
القرآن،مصدر ل الشاك لشبهة إبعاد ذللئإ ول والكتابة، القراءة يعرف 

ولاكثما بن ئيمء ين تؤأ َثث رثا ؤ وجل•' عر الول يقوله ذلك وف 
.ه آلمتطلؤيى خاذا سمندئى عئهلو 
ذلك؟بعد ه الرسول فعل ذا U - ٣٢س

الخن•وأخبمرها حدمحة زوجته إل ذهب 

كلامها؟يدل ماذا وعلى خديجة؟ له قالت ذا -ما ٣٣س

وتصدقالرحم، لتصل إنك اش، نحزيك لا فواش كلأ، رر ؛ له قالت 
.٠٠الدهر نوائب على وتعثن الكنأ، ونحمل الحديث، 

وفضلهاتصرفها وحن عقلها رجحان على؛ يدل هدا وكلامها 
فتلرتها.وسلامة 

هؤ؟للؤسول خديجة كلام من تسميد ماذا س1م- 

له.وتهوينه عليه ثرْ تييذكر أمر به نزل من تأنيس استحباب ~ ١ 

ينصحهيثق من عليه أن له تحب اسأمر يه نرل من أن ٢" 
رأيه.وصحة 

ذلم؟فعالماحديجة؛بعد ماذا سهم- 

انهللقتثم رر ايق1 العائشة حديث ففي نوفل' ين ورثة إل ذمت 



ك
الأنواريسرةاثياساد

الحاهلية،ل تمر امءآ ولكن نوفل، بن ورنة عمها ابن إل خدمحة به 
ا،.الخثر . وأ-محرْ عمي، قد شيخا ولكن 

س^مخاصىوقة؟

يبعث.-ض حيا يكون أن تمنى 

أوقال! ثومك؟ يمرجك حن حدعا حيا فيها أكون ليتي يا قال.■ ءر 
يدركىؤإن عودى، إلا به حتت بما أحد يلبث ل؛ نعم، قال• هم؟ محرجي 
((.توق أن ورئة يلثث لر ثم مؤزرا، ضرا أنحرك يومك، 

الوءو0.أيام على الضمثر!بُرد ليتي■ يا قوله 
البهائم.من الصغ؛ر هر الحيع حذعات قوله 

لأنالخير، فعل ق لكن إذا المستحيل تمي جواز ت ليتي يا ه؛ ولقل 
عادة.مستحيل وهو شابا يعود أن عنى ورقة 

فيهيكن ل؛ لأنه محرحو0، أن الى. امتعد هم• محرجي أو —ه؛ قول 
الآحلأق.مكارم من عليه اشتمل لما الإحراج، يقتضي سبب 

لممحيئه هو إخراجه ل الحلة ورقة ذكر بمثل• أجد يأت لم ه؛ قول
ذلك.إل محيبونه لا أنهم الكتب من علم ولأنه مآلوفهم، عن بالانتقال 
٣٧٠ القحإن؟من أنزل ما أول ما - ٠٣

"ّأقائ أقكا رغث أقرأ ؤ تعال؛ قوله القرآن من أنزل ما أول 
•ه ي هلقا بذ ألإمس 

اللفمن الخماهثر يه عالاللم.ى الصواب هو ءل.ا ت نووي النال 
الرويثؤح والخلف. 



اقرأتال؛ يقارئ•• أنا ما تال؛ انرآ، تال؛ ه المسابق؛ عائثة لحديث 

•ا، خلق الذي ربك بامم 
يقرأل؛ أنه ق صريح هدا القراءة، أحسن لا أي بقارئ• أنا ما ه فقول

شيئا.ذلك قبل 

بالإندار.الأمر قبل الترتتب ق بالقراءة الأمر ولأن 
 AT_ ؟ذلك بعد حدث ماذا ثم

انقطاعه.مرة كانت كم احلف وقد الوحي. انقطع 

يوما.كانت وقيل أشهر، سة كانت قتل• 
الانقطاع؟سا من الحكمة؛ سبم'ا-ما 

العود.إل الشوق ه للرسول لمحصل - ١ 

ولقده، الرسول ذات عن منفهطلة ظاهرة الوحي أن تأكيد ٢" 
الانقطيع.هزا من الرسول. جنع 

الانقطاع؟هذا بعد حدث ماذا ٤- _> 

أحرى.مرة الوحي عليه نزل الاشلاع هدا بعد 

سممتإذ أمثي ا أنبينما را ه• اف رسول قال قال• جابر عن 
كرميعلى جالس بجراء جاءني الذي المللث، فإذا بمري، فرنمت، صوتا، 

زملوني،زملوني، نقيت؛ فرجعت منه، فرعستتا والأرض الماء بان 
أئث0ؤهن0هم0وهء0زل فأن

عليه.مفق هّ وآلير،٥>ه 



ارائختالنبي سيرة الأنوارا 

أيهايا ؤ ت الوحي فتور بعد مانزل أول فت5ان وتواتر، الوحي فحمي 
,الدثر.. 

فائدة:أو 

منتقدمه من إل الوحي صفة توافق . محمد نبينا إل الوحي محنة 
وافتسثج ءاق آوتآ كآ إوث أدينآ تعال: قال كما ١^، 

.4 •٧ يإ 
ابنالقيم؟اذكرمؤاتبالوحيكبماذكرهاس\٤- 

:- اش رخمه - القيم ابن قال 
يهبدئ ما أول را ا؛قت العائشة حديث ق كما ت الصادقة الرؤيا " "١ 

الصادقة،؛اش.الرؤيا رمحول 
عودمابن عن يرام؛ أن صر من به وتلروعه ق الملك يلقيه ما ٢" 
تموتلن أن روعي ل نفث القدس ريح إن  ٠:٠٠ اش رسول قال قال• 
ابنرواه الطالب؛٠ ق وأحلوا اض فاتقوا رنتها، تستكمل حش نقص 
ماجه.

افهرمول أن عمر• حديث ق كما رحلا! الملك له يتمثل كان أنه ٣" 
فإنه ١٠قال: أعلم، ورسوله اش قلت،؛ السائل؟؛، من أتدري  ١٠له: ال ق. 

ufr ){ لم.مصحيح . ا، ليكم أمور يعلمكم أتاكم
عائشةعن عليه: أسده وهو ابرس صلصلة مثل ق يأتيه كان أنه ~ ٤ 

الوحي؟يأتيلث، كيف س اش رمول مآل هشام بن الحارث إن قالت،: 
عيفيفصم علي آميه وهو الخرس، صلصلة مثل يآتيي أحيانا  ١١فقال: 



قآئس1ر 

البخاري.صحح . ا؛ ماقال عنه وعيت وند 
علىالحديد ومع صرت \لعصذ ي الصلملة الحرس: صالصالة 

طضن.له صوت كل على أطلق ثم بعض 
لكنشديد، كله الوحي أن منه بمهم ء الحافظ: قال علي• أشده وهو 

ا؛.أئLلها الصفة هده 

يغشاني.ما ؤيتجلى عي يقلع أي عق: فيفصم 
الإسراءق ذلك م كما _ واسطة بلا إليه ئه ه لاش كلام ٥- 

لعليه وترث'د الحس الصلوات أمته وعلى عليه فرض حيث والمعراج 
السلام.عليه موسى بإرسال ذلك وكان التخفيم، يسأله مرات عدة ذلك 

زادالمعاد]ا/ا،َ\-«ا/;أ.

 T_ -ه؟امسول حياة حلال اذكرمراحل ٤

ٌئين■ثلات واستمرت سرا: الدعوة الأول: المرحلة 

المعادزاد ه. حياته بقية واستمرت حهرأ: الدعوة الثانية: المرحلة 

اسلم؟من اول اذكرمن س"ائ— 

خويلد.بنت حدمحة النساء: من 

بعثياش إن ء لعمر: قال. حيث الصديق، بكر أبو الرحال: من 
البخاريتصح؛ح . ،اصدقت، بكر: أبو وقال كدبت،، فقلتم: إليكم 

(٣٦٦١.])

أحقألت، رر لالمساام،ن: حليفة اختير عندما نمه عن هو وفال 



الختاوالنيئ سيرة الأتواري  ٢٦

الرمذي.سنن • أسلم؟® من أول ألت بها؟ الماس 
بكرتأبي إسلام قدم على يدل ومما 

أعدخمسة إلا معه وما اش رسول رأيت لمد  ١١عمار! نول 
[.٧٦٦]٠ البخاري صح؛ح ® وأبوبكر وامرأتان 

الرجال.من أملم من أول بكر أبا أن على الحمهور اتفق وقد 
كماسن، عر وعمره أملم حنالب، أئي بن على الصسييان. ومن 

حجر.بن الحافظ ذللثا رجح 

أءد«خمسة إلا  ١١السابق: عمار قول ففي ثابت، بن ند الوالي؛ ومن 
بنوعامر حارثة، بن ونيد بلال هم الآءد  ١١حجر؛ بن الحافظ فال 

فهيرة®.

مننوفل بن ؤيقة هل، ٤" س؛ 

أيامأي ~ فها لتي يا  ١١قال. جثب محمد بتيوة صدق فمد نعم، 
نصراأنصرك يومالث، يدركى ؤإن هومالث،، عثرجلث، حن جدعا — الدعوة 

مؤزرأ«لأ
مستدركء. جنتثن أو جنة له رأينا قاني ورثة بوا نلا ® نال:٠ 

[.٦٠٩/٢الحاكم]
أحمد.رواه ®. بيض ثياب عليه فرأينا رأ؛بم ءاند أيضا؛ وقال 

بكر؟يدابي على اسلم من اذكربعض - ٤ سه 

وسعدعوقا، بن الرحمن ومد العوام، بن والربثر عفان، بن عثمان 
اش•تميد بن وطلحة وقاص، أبى ابن 



خمجا

الرسولبعد داعية أول وأنه بكر، أبي فضل هدا ل ~ ١ 
فردأيديه على اف يهدى من وقفل افه، إل الدعرة فضل بيان ٢- 

أوأفرادا.

الإسلام؟إش اذكربعص ساُ؛— 

أسبوعاتبقي أنه صحيحة رواية ق جاء فقد وقاص، أبي ين عد م
ياسر،بن وعمار عود، مبن اش وعبد العوام، بن والزبير مسالم. ث، ثال

رباح•بن وبلال 
أعبدة مخإلا معه وما اش. رسول رأيت، و عمار! نال فمد 

بكر((,وأبو وامرأتان 

اس.،رسول ميعة؛ إسلامه أظهر من أول ء ت عري مابن ونال 
أحدند موالقياد،(. وبلال، وصهسب،، سمية، وأمه وعمار، وأبوبكر، 
]ا/•؛[.

.الإسلام« رابع ذاك إذ رأيتي فلقد ر> قال; فقد عنة، عمروبن 
بعلونمن الإسلام إل سبقوا الدين عدد وصل وجيزة فرة ففي 

نقرأ.أربعتن من أكثر قريش 
سؤيا؟بدادعؤته اهمسول إان ماالمكمة _U؛— 

لإعدادومرحله والتكؤين، التربية، إل فرصة رئة الالدعوة ~ ١ 

نفوسهم.البلاء نحمل على وتموكا عودهم، يشتد حتى المومنتن 
أنهفلو يألفوه، لر وبآمر يعرفونه، لا بدين جاءهم الرسول. لأن 



منيمكنوْ ولر بالناس، الاتصال وبين بينه لحالوا وهلة لأول به واجههم 
ليعلمهمبه آمنوا بمن الالتقاء فرصة لديه يتوفر لر وحينئذ دعوته، تلح 

الضخمبالمئ للنهوض تؤهلهم المحا الترمحة ؤثريهم الدين، ف ؤيغفههم 
سفلرهم.الذي 

مشروعيةإل ومكسان ان رمكل ق لهم ؤإرثاد للدعاة تعليم ّ ٢ 
الذلاهر0.والأمباب بالخيتلة الأخذ 

 —At_ المسول.ؤ؟تدعوة استجابة أكثراتناس من

والموالي،الضعفاء س الرسول. لدعوة استجابوا الذين الناس أكثر 
أنعليهم يصعب لا لأنهم الرمل، لدعوة إجابة ناس الأقرب وهم 

الك؛رفيمنعهم والسلولان الحاه وأهل الك؛راء أما نمرهم، نبعا يكونوا 
عليهنؤح قوم ق تعال قال كما غالبا، الانقياد عن والرفعة الخام وحب 
ه.آلثأؤ، بادتم( أراؤلتثا هم ١^■^• إلأ أثعك يتل رثا ؤ السلأم: 

؟٥٧^٥٠٠١١الدعوة بيات كيف، 

ه.عشميك نأنذر ؤ تحال: اف قول بنزول بدأت، 
عشميكالأية هذْ نزلت، ررلما قال: ت؛ئنفبم' علي عن 

لهم:فقال وسربوا فأكلوا ثلاثون، فاجتمع بيته، أهل الؤ، •خ قال■ 
ثمأحمد. رواه الخة« ل معي ركون ومواعيدي ليي عي يصمن من رر 

أنغير وأمنعلث، أحوطلث، أزال لا قواس ؤنالب: أبو فقال ثانية.. دعاهم 
الطJا.عبد دين فراق على طاوعي لا نمي 



^^ت-ازوآ~ا

،؟j\ji^SVLاولأالبداية -L' مالحمحة ٥- 

إذاالحجة لأن أولا \هم بإنذار الأم ق )١٨ حجر:ابن مال 
الأمتناع،ق للأبعدين علة فكانوا ؤإلأ غ؛رهم، إل تعدت عليهم قامت 

قفيحاييهم والرأفة انملف من للقريب القريب يأخد ما لأيأخده وأن 
الباري.فح إندارهم،٠. على له نص فدلك والتخويف، الدعوة 

ذلك؟بعد فعلالرسول، ماذا سزا٥— 

الصفاعلى قام بحمايته، ءلال_ا أبي تعهد من س الني تأكد بعدما 
بالدعوة,وصيع 

حرجأ'لأمحته عثهش نزلت، لما ر> قال: عباس ابن عن 
هدا؟من فقالوا: صباحاه، يا فهتف الصفا صعد حتى اش. رمول 

منحمن نحؤج حيلا أن أمحرتكم إن أرأيتكم ٠ فقال: إليه، فاجتمعوا 
نديرفإني ٠ قال: كدبا، عليلقر ماجربنا قالوا: ٠ مصدقي؟ آكتتم الخل هذا 
ثمماخمعتناإلاظ؛؟ نيالك،، أبولهب،: اقال عظيم عياب، يدي ينز لكم 

[.٤٧٧]٠ البخاري صحيح ودبه(ا له-ا بدآب، >ؤدثئا فزلت،: قام 
يعلموابأنهم تقريرهم بهذا أراد : ٠ أحبرتكم إن أرأيتكم ٠ : ه قول
الغاب،بالأمر عن أحمد إذا صدقه 

لهب؟أبا عزوجل الله عاقب هل سأه— 

يومإل تش سورة ل له سجل ل لهب أبا بترك إ اس فإن نعم، 
فقالالأحرة، ق جزاء، يلقى حش الدنيا ق علميه لعنة فكانتا القيامة، 

ه.وثث، أهب لإط بدآ ئبمغ ؤ ن تعال 



يلآنوإريجغ؛وضِ|ئم^^د

وحر.حاب ؤتب: الشقي، ذلك ياوا هالكتا أي لهب: ابي يدا تبت 

كفرهعلى لزوجها عونا وكانت حرب بنت أروى مل؛ أم ت وامرأته 
جهنم.نار ق عدابه ق عليه عونا القيامة يوم تكون ولهذا وجحوده، 
كانتوتل؛ س، الرسول طريق ل الشوك تضع الحطبا: حمالة 

بالنميمة.نمشى 

الدعوة١^^^٧،؟حلال أسلم من اذكربيهس — س'اه 

سنوءة.أرد بن صماد 

الريح،من يرمح، وكان مكة إل قدم صمادأ إن رُ قال؛ هماس ابن عن 
هلءارأيت، أني لو فقال؛ جنون، به محمدا إن يقولون؛ مكة سفهاء فع 
منأرقي إني محمد يا فقال؛ فلقيه قال؛ يدي، على يشفيه اش لعل الرجل 

افرسول فقال للث،؟ فهل ماء من يدي على يشفي افه ؤإن الريح، هدْ 
ومنله، مضل فلا اش يهد من وسمميته، نحمده ش الحمد إن  ١٠

وأنله، مريلئ، لا وحده اف إلا إله لا أن وأمهل له، هادي فلا يضلل 
السحرةوقول الكهنة قول سمم)، لقد فقال؛ ، ء ورسوله عبل.ه محمدا 
أيايعلئ،هاتلئ، فقال؛ هؤلاء، كاّماتالثإ مثل سمعت، فما الشعراء، وفول 
،٠ ثوملث،؟ وعلى  ١١ه؛ اش رسول فقال؛ فبايعه، قال؛ الإسلام، على 

[.٨٣٢]منم صحيح قومي؛،. وعلى قال؛ 
محاييهأالدعوة؟اد!كربعصأسالساالشر3كين.L، سأه- 

جاءترر I الحديث، ففي ْلالم،ا أبي وصه ازلةابيمول 
مسجدنا،وق نائيا، ق يؤذيتا أحل.؟ أرأيت فقالوا؛ عقيل أبي إل يش رث 



رج|مس

إنفقال؛ به، فأتيت فذهبت بمحمد إتتي عقيل؛ يا فقال؛ أذانا، عن فانهه 
ذلك،عن فانته مسجدهم وق ناديهم ق تؤذيهم أنك زعموا عمك بي 

اف.رسول فحلق رر رواية وق ببص—ره افه. رسول الحظ فنال! 
أنعلى ، ذللئ، لكم أيع أن على بقادر أنا ما فقال؛ ماء الإل  ١١ببصره 

ابنكدب ما ءلالب1 أبر فقال الشمس، يعي سعلة، منها لي تشعلوا 
•٠٠نارجعوا ض، 

عنه.الناس لصد الباطلة تهامات الأ — ٢ 

تعال؛ال ونه وموؤنإة/محوة ءؤ ال؛ تعال قبالجنون: اتهموه ا- 
قاش أحا؛هم وقد ه، يجرن إدك، ٢^^ عقه ثرل، ٢^٤، ثأقا أاؤردازأ 

•ه يمجرن أنت،ِ؛مغره ما ؤ القلم آية 
ثرم؛ىأن مى ^؛١١؛< ؤ تعال؛ قال بالسحر: ب-اتهموه 

.ه كوث كوابث وهاثاأوكفي0 ؤ عنهم؛ وقال ثتامرل؟ا<، ;تجلا إلا 
هغثوةساتجثكابهتعال؛ قال كما بالكذب: اتهموه ج- 
ممعثؤ ؤأثانه آهمهته إةك إلأ' هندآ إئ كمثقأ أك؛أن ؤبماد ؤ تحال؛ وقال 

.ه ئا-ثثوئ 
الأيئؤنداوكلئ تعال: قال بالأساطير: بالإتيان اتهموه د- 

ه.محأكبمستلأ ث؛ءكرأ عقه قتل لهما آحكنتها 
كماالبشر؛ عند من ؤإتما الله عند من ليس القمان إن وقالوا هَ 

\ؤىِتثاث .قث ممن, ٩ بجفيى ١^ قم زقن > ناد: نال 
4■يث ءثتث ^٤ هتذآ مًئ إيه تجدوى 





ارايختالنبي سيرة الأنوارث 
وأ

ءماضشتنه.

أق؛0;انزأين يزثوأ ومي آن ؤ : فااف ص كما وكانوا 
آملؤاقكهث0أملأ نإداأمؤواإق ي مثامدp-r  0وإدانردا ي شثؤف 

•-ْنبجن.ه أمحلواهنيم و*آ ْ ذت\ؤ0 متولع [ن ' ٠١٥إدا ن. 
عنقالوا اث؛ةاذبة: ايوهايات ؤبث الشبهات، ؤإياية تعاليمه تسوي4 ٤— 

قمحكنآعثه ثزق ئهم، آءكتثها أشلوآلأؤلمى ؤعالتا' ؤ الم_رآن.' 
^^١؛؛^^،١٠مم عثه ؤأءاثم آنسنث إذلث< الأ ندآ ٠^^ الوات وقولمسلاه، 

•,قإi تبمث, ٩ > ابما: ركانوابميلين 
ؤيبمميه؟الله اتبياء ث ماضية ستة الاستهزاء هل سهه— 

يلئبن عمّز آّنبمزئ وأثد ءؤ اليا! ملبيه اف ال قوليلك نعم، 
قاش ذكر فقد ه. ممءوف يبن، ٠ء٤اؤأ ما ينهر سجردأ \$.ت ثٌاق 
عليهمحق وأنهم محا. قل برسل استهزؤوا الكفار أن الايات هذْ 

•دلث سب العدايب 

قبلالله لأنبياء وقعت الش الاستهزاء أنواع اذكربعص سا'ه— 
نيينا؟

ثمح1امتزوه.بمص مردإلأآغرينك إن ؤ له؛ هود قوم قال 
ألثثتإ\بم(ه.ثى َقت زان ثديا يما آثيثا ؤيثم؛ثثني له! صالح قوم وقال 

ثنقءد)ا ثلؤى تنته ؤ نج، ؤ عّهم' اش حكي فتما لوط قوم وقال 
ئاواأن إث؟ ؛ويي* جواب ء٤ارثC' وتا ؤ ع—نهم! ال وقه، 

■ض شوش 



يناؤإقايرقش تناداؤ_ق كبمتإ ئنثه ث ثئسب ؤ شعيب1 نوم ونال 
ه•ءؤّا لت نبآ رنثلش رؤلُ صيما 

 —U0_ 9تثمرالأساليب لم مندئ شؤيش فعلت ماذاUl i؛Lصدث ،،؛
ديتهم؟عن ؤآصحابه الرسول. 

الحدي.الاعتداء أسلوب إل قريش لحأت 

 —Ad_ النيئ.ؤ؟على الجسدب الاعتداءات اذكربععض

ماأشد عن عمرو بن اف عبد سألت تال؛ الزبثر بن عروة عن ~ ١ 
إلحاء معيط أبي بن عقبة رأيت قال؛ ه؟ اف برسول المشركون صغ 
فجاءشديدا، حنقا فخنقه عنقه ق رداء0 فوضع يصلي وهو ه الي 

حاءكمود اش ريي يقول رحلا أتقتلون وقال؛ عنه فينمه أبوبكر 
البخاري.رواه . ربكم؟ من يالبينات 

البيتعند يصلي الثم رسول بينما ُر قال، عود مابن وعن ٢" 
فقالحزور؛الآص، نحرت وقل، جلوس، ه لوأصحاب جهل وأبو 

كفيعلى فيضعه فيأحل،ْ فلأن بي جزور سلا على يقوم أيكم أبوجهل؛ 
وضعهالثم رسول سجل، فلما القوم، أشقى فانبعث سجد، إذا محمل، 

فأقبلتبحص، على مميل بعضهم وجعل فاستضحكوا قال؛ كتفيه، ب؛ن 
دعاثم صوته رغ صلاته الني قضى فلما عنه، فهلرحته فاحلمة 

يومصرعى سمى الذين رأيت لقد بالحق محمل،ا بعث فوالدي عليهم.. 
البخاري.صحيح بد،راا. 

أبىبن عقثة هو عليه الفرث رمى الذي أن الصحيحة ؛الروايات تبت 



معيط.

البهانم.من ذلك ئ يقال الولد فيها يكون الق الخلية مي الملأ: 
حتىمرة اف. رسول صربوا لقد را قال: ت؛ثثفبم■ أنس وعن ٣" 
يقولأن رجلا أتقتلون ؤيلكم ينادي: فجعل أبوكر فقام عليه، غني 

حجر•'ابن وقال يعلى أبو بكر؛؛•رواْ أمح، عش وأملوا فركوْ اس؟ ربي 
صحح.إسناده 

بينمحمد وجه يعمر أبوجهل' قال قال• َ؛ئنقبم' هريرة أبي وعن ~ ٤ 
رتبتهعلى لأؤنأن رأيته لثن والعزى واللات فقال: نعم، فقيل: أمحلهركم؟ 
-رقيه ليطأ يزعم ~ بملي وْو اش. رمول فأتى وجهه، ولأعمرن 

أبايا مالك فقالوا: بيديه، ؤيتقي عقبيه على ينكص وهو إلا فاجأهم فما 
رسولفقال وأجنحة، وهولأ نار من لخندقا وبينه بيي إن قال: الحكم؟ 

لم.مرواه ،< عضواعضوا اللأتكة محهلفته لا مي لودنا ا : قؤ افه 
أبيمن هؤ عصمته ق كثثرة أمثلة الحدبث، ولدا رر نووي: القال 

صررأ«لأبه أراد ممن وضره جهل 
فحماهبحجر عليه تتوي أن — لخبا أبي زوجة حميل" أم حاولت را 
البيهقى.رواه  ٠١منها اممه 

السلبمون؟لاقاه الذي اساب، أنواع سبمْ-اذكربيض 

افهرسول سبعة: إسلامهم أظهر من أول رر قال: عود مابن ن ع~ 
فأماوالقياد، وبلال، وصهسبا، سمية، وأمه وعمار بكر، أبو و. 

اسفمنعه بكر أبو وأما طالم،، أبي بعمه اش فمنحه افه رمول 



ك
ادائختاص سيرة الأنوارط 

الحديدأديع وهم فألالمشركون فأحدهم سائرهم ا وأمه، بقوم
إلاأرادوا ما على وافقهم إلا ان إنمهم فما الشمس، ل وصهروهم 

فأعطوهقومه عليه وهان اش، مسيل ل ه نفعلميه هانتر فإنه بلال( 
رواه<، أحد أحد، يقول،؛ وهو مكة شعاب به يطوفون وأخذوا الولدان 

أحمد.

فأعتقه.بلألأ أبوبكر اشترى ثم 
آل(أبشروا ® I فقالم( يعذبون وهم يامر بآل( هؤ اف رسول، مر و~ 
الحاكم.رواه ا؛ الحنة موعدكم فإن يأمر 

وقحاصة الأمرة هذه من الله ثيل مق امهله من أول، وكان 
قبجربة جهل أبو طعنها فقد خياط، بننإ سمية عمار، أم عامة الإسلام 

العذاب.ق ياسر وماُت، العظيم، الاعتداء محوا جراء من فماتت ملها 
يلمسانه،الكفر بكلمة يتلففل أن على أجثر حتى عمار، إيذاء ن( وتفننوا 

كفرمن ؤ الكريمة الأية نزول( أسباب من أن المرين حمهور ذكر وقد 
عمارموقف هو ه بالإيمان مطمئن ونله أكره من إلا إيمانه بعد من باش 
ياسر•ابن، 

ذللث،؛ق ورد ومما الآرات،، بن خباب يب! والتعن. الأذى ال( نوممن 
بعنف،عنقه يلوون و جاjبا، فيجذبرنه رأسه بشعر يأخذون كانوا ®أنهم 

فماعليها وصعوْ يم ملتهبة صخور على عديدة مرات وأصجعوه 
({.ظهرْ ودك إلا أطفأها 

فماأدن، فهال(؛ عمر إل خباب جاء رر قال(؛ الكنال.ى ليلى أبى عن و- 



ارالختالنبي سيرة الأنوار.ات 
}!!أ

ممابظهره أثارا يريه حباب فجعل عمار، إلا منلث، الحلس بهذا أحق أحد 
ماجة.ابن رواْ ا؛ المشركون عيبه 

منليخفم، اش يدعو أن اض. رمحول أل مالأدى شدة ومن 
العذاب:

لفاويل الكعبة، ظل ق وهو بردة متوسد وهو الني. أتت نال، رر 
محمروهو فقعال لنا؟ تدعو ألا اض يارسول فقلت شدة، المشرك؛ن من 

منعظمه دون ما ١^٠؛^> ممثاط ليمشط قبلكم من كان لقد فقال(. وجهه 
رأسهمفرق على المنشار ؤيوصع دينه، عن بمرقه ما أوعمب، لخم 

يسترحتى الأمر هذا اش وليتمن دينه، عن ذلك بمرقه ما تاثنين( فشق 
البخاري.روا0  ١٠اش إلا عناق ما حضرمولتا إل صنعاء من الراكب 

علىلموتقي عمر ؤإن رأيي لقد واش رر نال؛ ليد بن ممد وعن 
؛{.٣٨٦٢ت البخاري صحح  ١١عمر لم يأن قبل الإسلام 

عنبالرحؤع ؤإلراما له إهانة إسلامه بسبب ربمله عمر أن أي لوثمي• 
الإسلام.

لولاقتله وحاولوا أسلم، عندما الخطاب بن عمر على واعتدوا ر ر~ 
.١١وائل بن بالعاصى اش أنقذْ أن 

.الأبتلأءاو؛ا؟ هده من الحكمة ما ٦— ٠ س 

تعال!لقوله وتأكد هوتقرير لم؛ن الس.أتعذيب من حدث ا م ١
تعال:ه ولقوله يقثنيل ب وئم مإوأءاثكا ١^( يرق_ا أن أقام< ااؤأ-حسج 

ئثمئ؛ملآلإ ين •يئوأ ى مم إهلإ ^^١ ٌكإ د.-نلوأ أن ح؛-نثن ^١٢ 



|اوخت^د^^لميؤ

آلاانترآم ءانواممئزثئ أنمويوأك;؛ن بميل حئ وورؤ\ وألئثآء أنأمآء 
^<هآم؛4طمدآقطمؤ. تحال؛ ولقوله تحرآممّب4ه، 

أذك^^^اوثر<آثمث>محوفا 
ه.ألأنور كثزو ين ؤلإك ؤJ 0ئئؤ١' تحّيوأ دإ0 َنجاثأ 
ثنليلك ؤ للكافرين ومحق للمومنن، تمحيص الابتلاء ل ٢" 
فلابدعلمؤ4، تٍإ أثم رإُى سؤ مأ مكن ثن ويحق سؤ ص هك 

الحث.من الطيب بالامتحان ليظهر القوس امتحان من 

أنهوعقلا، شرعا القرر من وهدا بلاء، ناس الأشد الآنساء أن ٣— 
كلمن واغن اللأيا عليه انهالن، ربه وشؤع بديته الملم تشبث كلما 
وصوب.حدب 

سئلاض. رمول أن رر وقاص؛ أبي بن معد حديثا ق حاء ولهدا 
الرجلمحتلمح، فالآ٠ثل، ، ٣١١ثم الأيياء، ٠ قال: بلاء؟ أشد ناس الأي 

دينهق كان ؤإن بلاءه، اشتد صلابة دينه ق كان يإن دينه، حم، على 
علمحايمشي، يرى ■حك، بالمد اللأء يرح فا ديته، تدر علك، ابتلي رثة 

الترمذي.رواه محليثة« عليه وما الأرض 
سبق(.كما الحيم، هو الآ'مة طْ ق بلاء الماس أشد كان وكللئا 

أقوامهمقيل من بالرمل المكييم، ق اض صة ٤ّ 
ه.آلإني، ثكلا عدوا يا جعلثا ، i^jؤ تعال: قال 
أو^١' ١٥إي رنولؤ ثن دلهم امحن؛0 أف ثآ َة؛؛للئا ؤ تعال: ال وق
َ'رء
بحنؤن





اداستالنم، سرة الأنءارا ٠
تر؛آا

عنده،أحد ظالم لا عظيما ملكا الخيشه بأرمحن إن ٠ لهم؛ قال وعمه 
. ١١نيه أكم مما وغرجا فرجا لكم اش بجعل حش ببلائه فالحقوا 

الهجرة؟هده أهل عدد سهآ"- 

نسوة.وأرع رجلا عشر أحد كانوا 
اٍجرة؟هذه اهل اذكربعمى س\"ا"— 

سلمةوأبو س اس رسول بنت رقية وزوجته عفان بن عثمان منهم؛ 
Jl<أم وزوجته  i ،>» عمثر.بن ومصعب مقلعون، بن وعثمان

 —U1_ ؟الحبشة ث مةثوا كم

سنةمن ورمضان شعبان شهرين بالحبشة وأقاموا هلويلأ، ممكثوا ل؛ 
السنة.شؤن من محموال ق مكة إل وعادوا البعثة، من خمسة 

إش^لهجؤة للصحابة الشي. إذن من نستمبل اذا _A1-م
الحبشة؟

الإسلام.بلد إل الشرك بالي من الهجرة مثروعية 

التوبةتتقطع ولا التوبة، تنقطع حض الهجرة تنقطع لا ٠ نال.؛ 
داود•أنح، سنن ء مغربها من الشس تطلع حش 

نوعان:الهجمة 

إقامةممكنه ولا دينه إخلهار يتهلح لا كان إذا واجبة؛ تكون الأول؛ 
دينه.واجبالت، 

ثاؤأ ٦٣فء  1٧١٠شإلم ^؛ ,١٤ألتثغكه وهتهم ألأبم إ0 ءؤ تعالث نال 



تآود؛هلمم1وكك ؤإب>وثأيع أس؛؛-؛٠٤ أريل عالوأأيرذئ' أ'لأربجأ ؤ سمثئيق ئ
الوجوُب"على يدل مديد وعيد وهدا ه، مصعإ ق رما؛ جهم 

إظهارمن متمكن لكنه عليها يقدر من وهو محستمةت تكون ت الثاني 
دينه.

اتحبشة؟من ائهاحرين عودة سبب ما ٦— 

كدبا،الخن هدا وكان أسلمت، قريشا أن فبليهم ار الميم؛ ابن قال 
رجعمن منهم رجع كان، مما أشد الأمر أن بلغهم فلما مكة، إل فرجعوا 
•اءزادالمعاد شديدا أذى قريش فلقوامن حماعة ودخل 

 V'_ قبل؟من أشد العذاب وان كذب اثخبر أن يأوا حديثائا ماذا

[٩٨/]أ المعاد زاد ثانية• مرة للحبشة بالهجرة اش. رسول لهم أذن 
الثانية؛؟الهجرة أهل عدد كم ساب- 

النماءومن رجلا، ولمانون ثلاثة الرحال من فهاجر رر القيم؛ ابن فال 
المعاد}\إلأآ.زاد عشرة« لمان 

 —YU_، تعيدلكي شميش فعلتا ماذا

٠ؤيلمهم يردهم لكي للنجاسي بوفد بعثت 
 YU'_ الوفد؟هدا يتكون كان ممن

أمية.بن اش وعبد العاص، بن عمرو من؛ يتكون الوفد هن>ا 
 u_vt النجاشي؟على الدخول قبل فعلا ذا

دعمعلى ليحصلا ة ميامالنجاشي، رجال وعيان الهدايا قدما 



خاياقم-يلتتآ 

الهاجرين.برد الملك م3لاوتهم عند الآعيان 
ميشوض قال ماذا سهلأ— 

دينفارقوا سفهاء، غلمان بلدك صرى قد إنه الملك، أيها قالأت 
ولانحن نعرفه لا ابتدعرْ، بدين وجاروا دينلثا، ل يدخلوا ولر قومهم 

وعشائرهم،وأعمامهم ابائهم من قومهم أمراق فيهم بعثنا وقد أنتا، 
إلثهم•لردهم 

إلفلردوهم إليهما، فأسلمهم الملك،، أيها صدقا بطارقة؛ الوقالت، 
وبلائهم.قومهم 

 —lU_ ذدك«؟سمع عندما اثنحاشي ضل ماذا

الذيالدين هذا ما لحم* وقال فحضروا، ودعاهم افل|مين إل أرسل 
الملل؟هدْ من أحد دين ولا ليي ل به تدخلوا ولر قومكم، فيه فارقتم 

 —UU_ النجاشي؟قال وماذا ائسلمين؟ هن نيابة تكلم الذي من

أهلقوما كنا الملكؤ، أيها  ١١للنجاشي! وقالط طالس،، أبي بن جعفر 
الأرحاموشني الفواحش، ونأنى اليتة، ونأكل الأصنام نحبد جاهلية، 

وعفافه،وأمانته وصدقه نبه نعرف، منا، رمولأ إلينا اض بحت حتى 
دونهمن وآبارنا نحن نعبد كنا ما وتحني ونعبده، نوحدْ لاش إل فدعانا 

محمدبه جاء الذي الدين هدا حقيقة للنجاشي وأوضح الحجارة...٠ من 
.مهم قومه موقفا و. 

 AV_ ْلال،ب،؟ابي جعفربن كلام عتدمإسمع النجاشي ماذاقال

انهللقا،واحدة، مشكاة من ؛مج عيسى به جاء والذي هذا إن نال،؛ 



^لحِر؛م-ا

أبدأ.إليكما أسلمهم لا واف 
 vذليى؟بعد ميش سفيرا فعل ماذا _؟

يمولونهؤلاء إن ت له وقال إل عمرو جاء الغد من كان لما 
عظيما.تولأ يسى عل 

الكلام؟عمرإوهذا له النجاشيحيتماقال فعل ماذا - س٠٨

الذيل نقول جعفر؛ ممال عتسى• ق قولهم عن وسألهم إلهم أرسل 
مريمإل ألقاها وكلمته وروحه، ورموله اش عبد هو نبينا، به جاء 

البتول.العدراء 

قلتما عسى عدا ما لحعفر؛ وقال الأرض من عودا الجاني فأحد 
العود.هذا قد 

قريش.هدية ورد بلادْ ل الأمان للمسلمن فأعطى 
القصة؟هذه من نستفيد ماذا - ٨١س

لهبجعل أست ينج، ومن، ؤ تعال؛ ه لقولمصداق، الحادثة هذه أن ~ ١ 

تعال:قال كما عنهم ودفاعه بأوليائه وجل عز اش لطفا فيها ٢" 
ه•ائ;ن.؛\ئو\ عي تنئ أثه ؤه,إث 

كروأألإرنك إن ؤ وحل: عز اش لقول مصداق، أما وفها ٣" 

نجبممحت4.



^^إلض؛لغت-ادلجإ 

ومنطالب أبي بن جعفر أن وكيف الصدق، عانة فيها وكيلك — ٤ 
العانةفكانت عقيدتهم، من شيئا يكتموا ولر النجاشي صدئوا معه 

وأحمدها.العوام، أحسن 

 -YA_ محمد.؟بتبوة النجاشي ملرآمن

ماُت،عندما الغائي،، صلاة عاليه س الي صلاة ذلك على ؤيدل تحم، 
اكامع.لعام اق 

ق— أصحمه — المجاشي نعى افه. رسول أن رر هريرة؛ اض عن 
أرعوير بهم وصلى المصلى، إل بهم فخرج فته، مات الذي الموم 

عليه.متفق  ١١تك؛اراُتإ 

استغفروارا ؛ رواية وق . ١١صالح ش عد اليوم مائتا ءر ؛ رواية وق 
بنوتهبتصديقه الصرح النص به حاء وقد . ١١

إلننْللمق أن اش. رسول أمرنا ار قال؛ الآشعرى موسى أبى عن 
إلاإله لا أن أشهد المجاشي! وقال وفيها! المصة، النجاشي,. أرض 

لأتيتهالللئ، من فيه أنا ما ولولا مريم، ابن عيسى به بشر الذي وأنه افه، 
داود•ر ض نعلمه" أحمل حتى 

 -TA'_ حمنة؟إسلام __، ما

فقده، الني عم حمزة لإسلام سما ه بالني الاستهزاء كان لقد 
أمحرته- جل،ءان بن اش لحبل، مولاة ء جارية أن إسلامه ب_، ق روى 

حمزةفتوجه يذيثة، إساءاُتؤ . محمل أحيالث، ابن إل أساء ند جهل أبا أن 
شجةفشجه دينه، على وأنا محماوا تب كيفا وقال؛ وسمه، وغاصبه إليه 





















الخن—ادالنيي سيرة الأذوار-4 ٦—٢ 

ؤقعفيها؟وايعراجوما الإسراء حادثة من نستفيد ماذا -  ١١سا

لتشدالرسول. بها ابتلي الي اغن يعد الحادثة هذه جاءت ~ ١ 
سبهليس قومه ْن يلأنه الذي هذا على ولتدلل ه الرسول عزيمة 

ومصر.عصر كل ق أحبابه مع اش سنة هي ؤإنما عته، اش نحلي 
والإحاع.والسنة بالكتاب وثبوتها والمعراج الإسراء حادثة تقرير ٢" 
بالصديق.تلقيبه وسبب وفضله بكر أبي مبق ٣" 

بالُي.،التصديق إل لبقه بالصديق ولقب رر حجرت ابن نال 
الإسراء.صبيحة بذلك نميته ابتداء كان ونيل! 

أنزلاف أن محلف كان أنه ؛ ت؛ثنتتبم' علتما حديث من الطبراني وروى 
ثقات.رحاله الصديق، الماء من بكر أبي اسم 

ذلث؟بعد النيئ. فعل ماذا سآا١- 

وغثرها.المواسم ق الناسي دعوة ق استمر 

منازلهمل بمنى اف. رسول رأيت قادت الدولي مد بن رمحعة عن 
تعبدو،أن أمركم اش إن الناسأ أيها يا ٠ يقول؛ المدينة إل يهاجر أن نبل 
هذاإن الناس أيها يا يقول؛ رجل ووراءْ نال؛ ٠ شيئا به تشركوا ولا 

((أبولهب قيل: الرجل، هذا عن فسألت، . آباثكم دين تركوا أن يأمركم 
الحاكم.روا، 

فإننومه؟ إل محملي رجل من هل ء يقول؛ كان داود أبي وعند 
*٠٠ر؛ي، كلام أببغ أن ^، ٠۶٠٠٠؛ريشا 



ؤتإ^سي 

الحديث؟ص؛را ْس تمثميد ذا ما ١— 

وهكداكلل، ولا تعب، دون اف إل الدعوة على الني. حرص - ١ 
حمعمستخدمن توان أو تعب دون ب—الدعوة قاموا مله من اش أبياء 

الممكنة.والوجوه الأساليب 

فأخم رم؛رل بلا محا دعوت إي رب ؤ ُرح' عن تحال نال كما 
ءاداغمفآ اصيعم جثوا لهتّ لثفر دءوده-م ءءئتا راي يثآإآ إلا دعآ؛كا 

0.4 ١^١، سثا ن\يثو\ ثء ثأتيأ 
كلها.الأوقات، به مستغرقا فتور غر من يائيا أي ونهارا؛ ليلا 

يو,أآآ ونٌئ ءؤ احتضاره؛ محي إبراهيم عن تعال ؤيقول 
ه.ثنيتزن وأقر إلا ثموتى هلا ألت•؛؛، صأ آصثلن آممة إ0 يته دينم_ب 

إلتقود أن يمكن الق الأبواب حميع يطرقوا أن الدعاة على ٢— 
منها.اليأس وعدم الأرض ق للمدين التمكن 
؟للؤبمول استجاب الدتاي من ١— ١ س؛ 

ءلالباالحج إل الراقدة القبائل على نفسه يعرض ه اش رمحول بينما 
عليهموعرض فدعاهم الحمية، عني. الحزؤج من برهط إذ المحرة، 
اليعثة.س عشرة الحادية السنة ق وذللئ، الإسلام، 

؟ه امسول لع،عوة يستجيبون جعلهم الذي ما ١- ١ سه 

كتابأهل أنهم ومعلوم بلادهم، ق معهر؛ كانوا اليهود أن ذلك من 
إناليهود؛ لم قال قتال أو نقرة اليهود وبثن بينهم وقع إذا فكان وعلم، 

عاد.قتل معه ونقتلكم فس،نت؛عه زمانه، أطل قد الأن مبعوثا نبتنا 



E
ضاراسرةاصاس_اد

عددهم،3كم الأنصار، من عدد ايتاثي انمام من مكة قدم ١— سآ"ا 
حدث؟وماذا 

مناسكأداء إل حاء للعثة، عشر الثاني العام من التالي م ،لومال 
ْع. اش رسول فلقوا الدية، من المسالمين من رحلا عشر اثنا الحج 
هاش رسول أن عبادة عن النساء، ُيعة بايعوْ حتى أصحابه من حماعة 

تسرفواولا سينا باش تشركوا لا أن على بايعوني تعالوا ار لهم! قال 
أيديكم؛ن بتفرونه ببهتان ولأتأتوا أولادكم، ولاتئتلوا ولاتزنوا 

اش،على فآحره منكم وش فمن ، معروف، ل تعصوني ولا وأرحلكم، 
اششاء ؤإن عانيه، شاء إن اش، إل فأمرْ اش مره شيثا أصالت، ومن 

(<,عنه عقا 

الأول،العقية حضر فيمن كنتا عبادة! قال امحاق ابن رواية وق 
نزلتالق النساء بيعة على اش رسول فبايعنا رجلا، عشر اثق وكنا 

بعد"ضحةقآس،,مص...ه ؤ ة! الأييها ف
أنذللغا ومعنى القتال، ذكر الأول العقثة بيعة ق يرد لر صث، الحديبية، 

بسعةالأول العقيه بيعة فشبه الأية نزول بعد نص البهيا حديث، عبادة 
الماء.

إثىالم.-ودة ايإدوا عندما ه اطه يمول معهم أرسل من ١- س؟ا 
ا1دسة؟

سبن صب سمم أرّل 
مننثه؟لكان عندمن — سما١ 

زراية•بن أمعد عل5، 





ادالختالنيى الأذهار.قسيرة ٠——٠ 
ص

له.ؤثسوثق أحيه ابن أمر محقر أن أحب أنه 
البيعة؟هده بنوذ هي ما س0^\- 

السحعلى رر • قال نبايعك؟ علام اشإ رمول يا نا قلجابر! قال 
وعلىواليسر، المر ق النفقة وعلى والكل، الشامحل ق والطاعة 

تأحدكمولا اش ق تقوموا أن وعلى المنكر، عن والتهكب بالعروذا الأمر 
ماومّمني ألتكم، ندمت إذا تنصروني أن وعلى لائم، لومة فص اق 

أحمل.رواْ (، الحنة ولكم وآناءكم، وأزواجكم أنفسكم منه تمنعون 
إلاتفلفر فلم أهلها محلاحقت المباركة، البيعة بهذه قريش سمعت ثم 

لدلكواشتد رالمرينة، فلحق تعال افه نحاه ثم فعذبته، عبادة بن عد ب
إلبالهجرة الؤٌنير1، الني فأمر للمومنين، أذاها م وعفلقرسى عصب 

المدينة.

سا"'اآا—عرف،انيجرة؟

الأملأم.بلد إل الشرك بلد من الأنفال هي 

 UY_ —الديتة؟هاجرإش من اذكرأول ١

المهاجرون،تتابع وقد عمثر، بن مصعب تم الأسد، عبد بن سالمة أبو 
لعمر قدم نم ياُءر. بن وعمار وقاص، أبى بن وسعد بلال فهاجر 
النيأصحاب من عشرين 

 Y/\_ —للمدسةاله،ج_رة از> على تدل ايش النْموص اذكربععس ١

إمحح،؟بؤحح، كانت 

بهاأرض إل مكة من أهاجر أني المنام ل رأبت ار الحديث! ي حاء 





VI TIP  الخن—ارالنبي سيرة ذوار.ق
ل1؛\-ص

بائجرة.له يؤذن أن ينتفلر الرسول. بمي 
معبمي -من س١٣١

بمكةمحق ولم بعضا، بعضهم يتع أرمالا حرجوا ثم را ١^٠٢؛ ابن ئال 
ماؤإلأ لهما، بأمره أقاما وعلي، وأبوبكر اش. رسول إلا المسلمين من 

.[ ٤٥]م المعاد زاد كرها« المشركون احبه 

غجهزصجرة؟بكرعندئ لأبي اتنبي. قاو 

أبوبكر•فقال ، * لي يؤذن أرجوأن فإني وسلكا، على  ١٠ه• لنال 
علىه نفأبوبكر فحبس . ٠ نعم * قال؛ أنت؟ بأبي ذللخا ترجو وهل 
•[ ٠٣٩ البخاري!٥ صحيح هو،ا اش رسول 

فقال؛مكة. من بالخرؤج ه الني أبوبكر استأذن  ١٠حيان؛ ابن وعند 
.ءامرء 

مهلك.على أي رمتللمثؤ؛ على 

.[ ٢٣٤]U/ الباري فح الهجرة• من منعها الراد ه؛ نففمس 
سودعؤته؟النبي هيمح، ممقضاء ذلأك فعلتهميشبمد ماذا — _TY؟ 

محمد:على للقضاء الومائل أئبع عن لسحثوا اجتمعوا 
لاوساير؟اجتمعوا رس،ما—أين 

تحلفولر الندوة دار ق فاجتمعوا رر الميم؛ ابن قال ندوة. الار دل 
[.٤٥]م المعاد زاد أمره،. ق ليتشاوروا منهم والحجا الرأي أهل من أحد 



ارالختالنبي سيرة الأنواري 
E

حضرالاجتماع؟من سهُاا— 

نحد•أهل من رجل صورة ل إبلتس حضرْ 
الاجتماع؟الشطرحت.ةسا الأياء ب\-

هذاق طرحت الي الأزاء هذه مضمون الكريم المران ذكر 
أومثإوث أو لتسؤك 'هثوأ إى وإذ ؤ تعالت فقال الأجتuع، 

ه.أككين جذ وأث؛ أس نيثو ربثمحون بيجوف 
ليسجنوك.ت لشترك 

الروايات؛يعص ل منملة الأداء هذه وجاءت 

نحبسه.أن أحدهم: فقال 

الجدي.الشيح فرفض 
ننفيه.أن آحر؛ وتال 

النجدي.ألشيخ أيضا نرفضه 

عليه،وقعتم قد أرك/ ل،ا رأي فيه لي فرق قد فقال؛ جهل أبو اقترح ثم 
نهداغلاما قريس من قبيلة كل من —أحذ ئأن أرى نال؛ ماهو؟ قالوا؛ 
تامه؛يتفرق واحد، رجل صربة فيضربوه صارما، سيفا نعْليه ثم جلدا، 

ممكنهاولا توخ، كيف لث، ذلبعد ر—ناف عبد تدري فلا لقبائل، اق 
.٠٩١٥إليهم ونوق القبائل؛"-^L، معاداة 

عاىفتفرقوا الرأة(، واش هذا الفتى، در ش النجدي؛ الشيح فمال 
ذللث،.



القر|ر؟هذا بعد حدث الذي ما ستم\ماا- 

هذْمحراثه ق الميت ;عدم وأمره يه، وأحترم اللام عليه ج؛رئل أتى 
.[٤٦]آ/العاد زاد بالهجرة. وأمره الليلة، 

ذس؟.بعد فعل ّر\آا-ئذا 

الهجرة.مراحل معه لمرم كر أُي ال ذهب 
أبيبيت ق جلوس نحن بينما ار قالت; عنها اممه رصي عائثة عن 

قمقنعا اس. رسول هدا بكرت لآبي قائل قال الفلهثرة، تحر ل بكر 
لهوفأذن فاستأذن اف. رسول فجاء محاك! فيها.. يأتينا يكن ل؛ ساعة 

أبوبكرثفقال ا، عندك من احرج ُركرت لأيي الي. فقال فدخل 
قلي أذن محي ءفإني ء_الث اش، رمول يا أنت أبي بأهلك هم ا إنم

اشرسول قال اف؟ يارسول أنت بأي الصحة أ;ركر• فقال الخّروجا، 
.اوخارى]0«ا،'آ[رراْ »نمم« 

ثينام أن الله نسول امهمه الذي هوالمسحابي ن م— 

فراشه؟

.]ه/٧٨[ أخمد مد هنالب. أبي بن علي 
ذييك؟بعد اللهيسول فعل، ماذا — ٤١ 

ثور.غار إل بكر وأبو هو خرج 
لحىّ.رم  ١٠ت محالت عتها اس رصي عاتثة عن الهجرة حديد فمي 
رواهليال،؛ ثلاث فيه فكمنا ثور جبل ق بغار وأبوبكر افه. رمول 

الخارىته'ا،"آ[.











ؤياضثرح ٠، بكر أبي وصاحبه الرسول. 

الغار؟إلى وصلا فعلابوبكرعندما سآ'ها-ماذا 

فيحلالغار،٠ لك أس_تارىء حتى مكاناك رر للرمول نال 
فاّترأْ.

الغار؟سيها-كمم5ثا.ق 

وحرحا.الدليل حاءهما وبعدها أيام، ثلاثة 

لحقهم؟اممأي الفائس سحها—من 

.؛{ ٠٣٩ ]٦ البخاري صعمح مالك. بن سراقة 

قة؟١٣٠يإىهندما قالأبوبضللربمول سهه١"ماذا 

ال٠ فقال! اش؟ رسول يا لحقتا قد الهللب هذا اض، رسول يا قال! 
[.٣٦٥٢]البخاري صحيح ٠ معنا اش إن تحزن 

؟اقنربامنهم حدثلالفريسعندما ماذا — س٠٦١ 

الأرض.صحيحق الفرس يدا احت فعلميه، س اس رسول دعا 
٠[ ٣٩٠٦]البخاري 

همسه؟يدا ساخت عتدما سراقة قال —ماذا ١٦سا

ولكمالي، اش فادعوا أصابئ؛دءائكما، الدي أن علمت قل رر قال. 
ساش رسول له فد.ءا عنكما، الناس أرد أن علي 

لما.حارسا النهار آخر وكان اش، ني على جاهدا الهار أول فكان 





















بعض.أزر بعضهم ؤيشد والعشرة، 

الأثةثابهالأضةخامسة؟- ٢٠_»

محنهالني. فاحى عوف بن الرحمن همد ندم رر نال؛ 'ه' أس عن 
ا،وماله.. أهله ماصفه أن عليه فعرض الأنصاري، الربح بن معد وبتن 

[.٣٧٨١]البخاري صحح 

وبينهمبيننا انم س للمي الأنمار قالت رر قال؛ َ؛ئقبم' جرير وعن 
سمماقالوا الثمر، ق ؤيشركوسا المونة، كفوما قال: لا، قال: النخيل، 

.[  ٣٧٨٢]الخاري صحح ا، وأطعنا 
بالأخوة؟النتوايث اسمرسا مض إش ٢- ٠ سا 

آلدوه،يكتف ي ثعي أرثو> بمئبمم أآدمحءايّ ؤدأول>إ اس؛ أزل حتنما 
[.٠٧م/المعاد ]زاد بدر موقعة بعد وذللث، 

الدثت؟سأ«آ-اذكرأساب،ايرةاش 

والاصطهاد.الابتلاء ١- 

ينوعنبة ربيعة بن شيية العن اللهم رر بلال؛ قول ذلك على ؤئدل 
٠الؤباء.. أرض إل أرصنا من أحرجونا كما حلف، بن وأمية ربيعة 

البخاري.صحح 

أبوالني استأذن  ٦١المدينة: إل أبيها هجرة سب ق عاتثة ونالت 
.[ ٣٩٠]٠ المخارى صحح « الأذى..علميه اثني من الخروج ل بكر 

اكتةفيالاJين.٢-نحافة 





احيالكر يممي كما التامحن تممي ، الديته وهي يبمريا، Jقوفئ* القرى، 
,[ ١  ١٨٧ ت البخاري صحيح ا( الحديد 

محكاها.أو إليها بالهجرة ربي أمرني العني بقريت: أمرت، 
تغلبهم.أنها العني القرى: تآكل 

والهامالهجرة على يمر يكن إ لأنه زمانه.، ق هدا الناس؛ نممي 
الدجال،حرؤج عند الزمان أحر ق أيما ؤيكون إيمانه، ثبت س إلا معه 

محممح،. xijمن؛حمج إلا كافر ولا منافق يبقى فلا بآهالها فرجف 
البارى]ة/ها،[.وفح لا،/؛ها[، النووي 

ه،؛ها:ايؤغية وذم سكناها على الض. حث خامسا؛ 

متحرا يقول؛ افد. رمحول سممت، نال؛ تء؛تنقبم هريرة أبي عن 
حروالل،يتة أؤناعيم، وس بأهلهم فيتحملون سون قوم فأتي اليمن 

[.١٨٧٥]البخاري صبمحيح ...،، الثام وتفتح يعلمون، لوكانوا لم 
تفتح،الق البلاد لآ"هلهم يزينون وقيل؛ دوابهم، يرقون محسون؛ 
إليها.راحلين الديثة س ذللث، بسبب فيتحملون سكناها إل ويد.عونهم 

نمجمن وأما لها، كارهين عنها رغبة الدينة س الخارجون به لراد ا) 
■ذلك( معنى ل بداحل فليس نحوذلك أو جهاد أو نجارة أو لحاجة 

٤٠ الأنصار؟الأحاديت،ؤثزفضل اذكربمض - ٢٠ ٠٣

ألدارنالإبتنأق/ ؛ i$\jؤ بقوله؛ ض وتعال بحانه اش أثهم( 
أرمإمتا حاكته ضثثوو>يب محيون.ؤ، ؤلأ ثاجزاهأ س بلامحن ثن 

•ه ->صاصه دؤكا0بإم أشم نمحررث 
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البخاريصحح ٠ الدبر ؤيولون الخمع ميهزم يمول؛ وص نخرج تعبد، 
[٣٩٥٣.]

إنهماللهم ناحلهم، حفاة إنهم اللهم فأشبعهم، جخ إلهم للهم ا® 
[.٢٧٤٧]داود آبي سن فاكسهم« عراة 

انتصربالمكة؟من _،٤٢— 

المسلمن.جيعس 

اسرمتهم؟وكم ا1ش>كين، من قتل كم - ٢٤٥

[.١٦٢م اس ]زاد ممن. وأمر صمن، مهم قل 
بدر؟غنة |ةت ائسامين من استشهد ضم — ٢٤٦

[.١٦٩م المعاد ]زاد رحلا. عشر أربعة استشهد 

^^،؟٥٣٤١بقتلى اك. يسول ضل ماذا _U؛؟- 

فيها.ضلرحوا يدر ئلمب من قليب إل بسحبهم أمر 
اتقليب؟^٥٠؛^، إياهم مخاطيا هؤ الؤسول لهم قال اذا م— 

سرجلا وعشرين اربعة بدر يوم أم الني. أن طلحة؛ أبي عن 
شفاعلى تام ض ، بدر ألمواء من طوي ل فقدفرا قريش صناديد 

يافلأن، بن فلأن يا ا وأسماءآبالهم! بأسالهم يناديهم فجعل الركية 
ماوحدنا تل فإنا ورسول؟ اف أطعتم أنكم أيسركم فلأن، بن فلأن 

ياعمر؛ فقال؛ ٠ حقا؟ ربكم وعدكم ما وجيم فهل حما، رينا وعدنا 
نمحسوالدي ا فمحال لها؟ أرواح لا أحاد من تكلم ما اش، رسول 







الأنهم مسحانه اش علم لنوم حطاب هذا إن رر القيم؛ ابن نال 
مابعض يقارنون ئد وأنهم الإسلام، على يموتون بل دينهم، مارقون 

عاليه،مصرين سبحانه اف يتركهم لا ولكن الذنوب، من غثرهم يهارفه 
]الفوائدذللئ،،ا أثر تمحو وحنان واستغفار نصؤح لتوبة يوفقهم بل 
٢٧.]

سدباس4يسلهءنهتمُه/ضآتم

إنماالصر أن سوا عددكم، قليل أي أذلة: وأضم  ١٠كثتر: ابن قال 
والعدد،،.العدد بكثرة لا اش عند هومن 

المؤآنموقعةبدر؟سمى ماذا 

١لأثنعاتيه.آلش يوم ألثزكان تعال قال الفرقان، يوم سماها 
وأهله،الإسلام به اش أعز الذي الفرقان يوم وهو ء كثثر؛ ابن نال 

.[ ٣٠٤/ ا ممر ]فرابن « الشرك ذه ودمغ 

مصيره؟عن تسال ام4 جاءت اثذي هوالغلام من س\،هآا- 

سراقة.بن هوحارثة 

اميمول ١٥٣٥بماذا — س٢ْ٩ 

البخاري]صحح الفردوس. حنة ق وأنه الحنة، ل بأنه بشرها 
٢٩٨٢.]

بئر؟غنوه من الستمائة الفوائدوالحكم اذءكربعض - ٢٦_• 







ارائختالنيى سيرة الأنواره  ٠٦

هأخد زوة غ٠ 

احد؟غنوة كانت مض س؟ا"أ- 

للهجرة.الثالثة السنة وال شق 

سببها؟

بدر.ي كلاها تنقم أن أرادت قريشا أن 
(؟jr^a^_lجيش؛عدد لكم 

فرس.( ٢٠٠)ومعهم مقاتل، آلاف ثلاثة 
للمب؟مكة جيش بقدوم علم عندما امسول. فعل ماذا — سها"آآ 

العدوللائات نحرجرا وأن الدية، داخل يقوا أن يغز أصحابه شاور 
[.١٣٥ ]م/ أحد مد الخرؤج. على الأمر واستتفر خارجها، 

ائسلمين؟جيش عدد كم سا"ا"آ— 

محرمان.ومعهم مقاتل ألف 
السلمينثالطييق؟لجيش حديث، ماذا — ،س٧٦٢

ادا3ةيناس ٣( ٠ ٠ _) ؛ملول ابن المنافق انسحب 

الله؟لولانشيت، تشخدل أن كادت الض الطائفتان من دآ- 

حارثة.وبنو ملمة، بنو 

وأثثمثلا آى بٍظب ٠لادثتاتي هثت ال.' تعاش ال نيهم وف
•[ ٤٠٥١الخاري ]صحح ^ ؤبجثل 
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الأنوار.انسرةاساسد

تدبحقرأ ورأست واجتطع الفتح من به ماجاء هر نإذا 
[.٤٠٨١الخاري ]صحح ® أحد يوم ا،لؤمت؛ن هم ؛إذا للامحر" و- 

iUT_ - بجمهالسيف هدا احد من ء وقال؛ سيفا س الله يسول أخد
أخده؟الذي الصحابي فمن ،٠ 

حراش(.بن )سماك أبودحانة 

من٠ سال؛ أحد يوم مما أحد ه اف رسول أن ه ! تال أض عن 
أنا،أنا : يقول متهم إنسان كل أيديهم فأسطوا السيف؟، هدا مي يأحد 
أنادحانة: أبو سماك له فقال القوم، فأحجم ٠ بحقه وأحد0 من * فقال؛ 
٢[.٠^١٤ ملم ]صحيح المثرين® هام به ففلق فأحده تال؛ بحقه، احده 

المؤكة؟بداية الأنتضارث كان لن س0م— 

الملم،ن■

مؤة؟اول باصركين الهنسة يإوا حين الارماة اذافعل م— 

٠.تتتهلرون فماذا أصحابكم ؤلهر الخيمة، الخيمة، ® نالوا؛ 
.[ ٣٠٣٩]الممر. وأخلموا الخيمة طلب ق فذهبوا 

UUT_ — جبير؟بن الله عبد يئيسهم فعل ماذا
®اف.؟ مول لك.ا قال ما أنسيتم ه وتال؛ التي. بعهد ذكرهم 

[.٣٠٣٣]صح؛حاوخاري 

AUY_ - ايؤماة؟من حلوالجيل ياى عندما الوليد بن حالي فعل، ماذا

ر.أ؛ادالإ-لأمب، الحنش موحرة إل وصل حض بسرعة استدار 
منالمن المعلى انقفس ثم عشرة( )كانوا معه ومن جبير بن عبداش 







ارالأنوار.قسرةاصائخش
ج

نالحتى أحدفقاتل ق الم؛ن دالولحق لم أحدأميرم لماكان 
[.٢٥٣٧]داود ر ض النهاية. 

 -AYبأيديهمالقوا اسبميزقد من مربقوم الذي اكيحابي من /_؟
اله.؟يسول علبه مات ما على فموتوا قوموا فقال: 

.دمقبمآ النفر بن أنس 

يقتل؟}م هؤ الله يبمول ان علم من أول من " ٢٩_*

بذلك.مبشرا فنائي ، ءئ؛بم' مالك بن كعب 

بأجنحتهااللائنكة اخللته استشهو لما الذي هوالصحابي من — س١٩٢

٠جابر( )والد حرام بن عمرو بن عداف 
عنأكثف جعلت أحد يوم أبي قتل لما ت قال عبداش بن جابر عن 
ينهاني،لا وهو ينهوني  Wjاض رمول أصحاب فجعل ، وأكي وجهه 

زالتما ، تبكيه لا أو تبكيه ٠ '' س الي فقال ، تبكي عمي وجعلت 
[،١٢٤٤]البخاري صحيح ٠ ا رفعو، جض بأجنحتها تظله الملأتكة 
[.٢٤٧١]مسالم وصحح 

اللأد؛5ة؟احدوغسلته استسهديوم الذي هوالصحابي ن م— 

الملائكة.غسيل حنظلمة 
قتلةعن يقول اش. رمول سمعت تال؛ الزبثر بن اش عبد عن 
فامألواالملاثكة، نعاله صاحبكم إن ٠ تتل! أن بعد عامر أبي بن حنظلة 

رمرلفقال . جنب وهر الهاتعة سمع لما نمج إنه فقالت؛ ٠. صاحبته 













هْعونمح بئر سؤة ٠

؟سبيها وما بقرمعوئة؟ ٣؛^ هن ماذا - ٣٠س1 

إلفدعاْ الدية، اش. رسول على قدم ^، ULoبن عامر براء أسا أن 
أصحابم،لوبعثت اش، رسول يا وقال؛ يبعد، ول؛ لم يفلم الإسلام، 

محوهم•أن لرجوت دينك إل يدعونهم نجد أهل إل 
 —U»r_ ذلك؟مجته طيب، ئا ه امسول فعل ماذا

عمرو.بن الذر عليهم وأمر بالقراء( )؛عرفون رجلا بس بعث 

محاوحرة عام محا بتن أرما روهمح، معونة يثر نزلوا ض اروا ف
•سليم( 

 A_٣٠ - U ذا الكان هدا ث نزلواuفعلوا؟

بنعامر اش عدو إل اش. رسول بكتاب ملحان بن حرام بعثوا 
امميل.

عامر؟بن الطفيل من اث حالماذا - ٣٠س؟ 

منبالحربة ملحان بن حرام ظعن رجلا وأمر الكتاب، 3، بفلر لآ 
حلفه.

حرإملأر١ىانمم؟قال س.ام-ئذا 

لم.مصحيح الكمة،< ورب فرت ء تال؛ 
فعلعدواللهبعدذلك؟ماذا سا١٣— 

أحاؤلواحتى فجازوا وذكوان، ورعل عصية فأجابته مليم بي امتتفر 



ادالختالنبي سيرة الأدوار|ات  ٢٦

آحرهم.عن تتلوهم حش فقاتلوا اض. رسول بأصحاب 
 Y_عنهم؟الله احديضي متهم نجا هل - ٣١

غزوةل استشهد حتى فعاش رمق، وبه ترك الذي نني بن كعب نحا 
الخندق.

المسالمين.سؤح ق كانا عمة بن محمد بن والمنذر أمية، بن وعمرو 
عمراوأخذوا تتلوه حتى المنذر قاتلهم أصحابهمات ق القتل رأيا فلما 

تركوْ.ثم أسيرا 

ه؟صوينسثادناءسمسإشاسي 

قدأنه يرى هو كلاب، بى من برجلن فتلثإ المدينة، إل عودته لريق ؤل 
به.يعلم ولر اش. رسول من عهد معهما ؤإذا أصحابه، ثأر أصاب 

بالقتولين؟. الل4 يسول ماذاضل — ٣١
بييهود ومن السلمن من الدية محصل فأخذ ديتهما.' أداء بالتزم 

ّيأتي(.كما النضير بى غزوة سبب ذلك وكان ) الحلفاء النضير 

د;«ااسماد

بدونالغيب يعلم كان لو ؤإذ الغيب، يحلم لا الرسول. أن ■ "١ 
معونة.بتر سهداء أرسل لما له تعال افه إعلام 

ففازللشهادة ءلالا وحدآ قاتل إذ عقبه، بن محمد بن النذ.ر فضيلة ٢— 

والشرك.الكفر لأهل الغالب ق لازم وّف، والخيانة الغدر أن ٣" 
سنها.الذي هو حبيبا وأن القتل، عند الصلاة مشروعية ~ ٤ 





1دالأتهمارثسرة|صاستوآ[

الخلاء.ورصوا وامشيوا الرعب 

يبمول.ؤ؟لهم قال ماذا سا٢٣- 

السلاح«.إلا الإل أقلت U م رر لهم: قال 

حموحش ل والشائك، الأبواب ليحملوا أيديهم ببنوتهم نخربوا 
فرحلوالصبيان، الماء حملوا القف،دم وحذؤع الأوتاد يعضهم 
الشام.إل وبعضهم حي؛ر إل بعضهم 
 Y_الحشر؟سؤية هن عباس ابن يمول كان ماذا - ٣٢

الضر.سورة يقول: 

سس_اذكربدصاصص؟

المعاهدات.نمض وهى اليهود، سجايا من سجية بنان ١~ 

اليهودتلرد فوصمت بآكملها، الحشر سورة نزلت المحركة هذه ق ٢" 
آوثسام بى كثهأ \ف؛اوإ لمح \ؤئ م ؤ تعال؛ ينول درها، صق 

حأأشسصم
للت،مالقرآن فقح م ثعنمترأ ؤ حث مى أثن ثأثهم آممي تى 

مقاتلةعلى وحربها غدرها ق يهود إعانة حاولوا الدين المدية منافقي 
ال٠ذن١الم

٠٠٠















لجإ^^^|دضر|ست_او 

٠غزوةالآحرابه

؟)الأحزاب( اثخندق غقوة يكانت مض سه٤٣- 

.٢[ ٤ ٠ r/ اياد ]زاد شوال. ل الجرة من خمس نة ّل كانت 

سببها؟ما سأأم— 

اسرسول قتال على الأحزاب حزبوا التهود أن 
جسمهم؟عدد وكم الفقوة؟ هذه -L ااشركين قائد _U؛r-من 

•معهم وس لريش قاني حرب، بن ميان سص 
مقاتل.الأف عؤرة جيههم وعدد 

بمقدمهم؟سمع ئا ه الله يسول ضل اذا م— 
[.٢٤٢"Y/ العاد ]زاد أصحابه. احار 

بحفرالختدق؟اسارعليه الذي هوالصحابي من سبمئم— 

الفارسي.سلمان 

امهمكهن؟جيش دد عم 

ثلاثةآلاف.

حفرالخندق؟مدة استمقت كم سا٥٣- 

يوما•عشرين وٌ أيام، متة محل• 
حمرالخندق؟4 - شارك الذي من سأهم- 

اشرسول ذلك ق وأسونهم الخمر، ق الس-لم\ن خميع شارد 











^آآاالأدوإريج^؛لضِ|؛م^^د

أضزظؤقأساص"ه.
أنروي ئد حقيهتهم، على المناشن تظهر والثدائد الحن أن ٢— 

يقول;لكن بعضهم 

يأمنلا اليوم وأحدنا وتيصر، كسرى كنوز نأكل أن يعدنا محمدا كان 
الغاتط.إل يدهب أن نفه على 

بأنؤئتعللون بموتهم إل بالعودة يستأذن همرصن قلته ق همن وكان ٣" 
ه.قل إلا ميبجير إن يممحو ة رما ؤ تعال: اش تال وتد عورة، محوتهم 

تظهركيلك فهي المنانمن، نفاق تظهر والشدائد الحز أن كما ~ ٤ 
امحتإب،امحأنداألوهمزن  ١٧وثا ؤ تعال: اف تال فقد إيمان 

إلاإيمناوممتآومايإدئم تقثولم أس نبمدى أس هماقد، 
اض.إل الضؤع فضل ظهر بدر غزوة وكيلك الغزو؛ هذْ ل ه~ 

قواخكومين لحكام لالآع_ااى المثل الرممول. ضرب ٦—لقد 
حب)عإل جنبا وقف يوم بالراحة الامتتثار وعدم اواة، والمالعدالة 

الخندق.حفر ق بنديه ليصل جيسه أفراد 

قشاركهم يوم رأفته؛الؤمت؛ن على آحر همئلأ الرسول. أعطى ٧" 
محالةعلى به يستآثر ولر جابر طعام ق معه أشركهم ؤيوم الخندق، حفر 

عنهم.اش رضي الصحابة من 
إنهمبحث وخانتهم، اليهود غدر بجلأء بملهر الغزوة مىْ ل ٨" 
بييهود حيانة ق نم الدية، حول الأحزاب نحميع ق بسا الكانوا 
محنة.وأعظمها الأرقات أشد ق قريظة 





^^يغإتنهي|؛خير

tUT_ - يسولانزلهم البلاء، عليهم وعفلم الحصار، عليهم ياميال

هو؟فمن الصحابة، احد حكم على س الله 

الأنصار.زعماء من وص معاذ، بن معد 

انزلهمالر؛مووس0لأآ-لأذا 

قريظةبي حلفاء الأنصار لأن حكمه على ه الرسول أنزلهم 
 -m_ الحكم؟هذا ط ه الرسول قال وماذا فيهم؟ حكم بماذا

أموالهم.م وتقذراريهم، ونسى مقاتلتهم، تقتل ت بأن حكم 
[.٤١٢١البخاري ]صحيح ء اش بجكم محيت، لقد » ه:الني فقال 

الحارثدار ل الأمرى وحمن، فيهم، الحكم الرمول. ونفذ 
تلوانحموعة إليها يقوا فالماوينة، موق ق الأح_اداا. لهم وحقرت 
مبعماتة.أو ستمائة وكانوا فيها، أعناقهم لتضرب، الأحرى 

UUT_ - بعد معاذ بن سعد قال ماذا ،L.ميظة؟بض حاقيه

فيلث،أجاهدهم أن إلي أح—، أحد ليس أنه تحلم اك إنلهم الرر قال؛ 
شيءقريش حرب من ض كان فإن وأحرحوْ، رسولك كدبوا قوم من 
فافجرهاالحرب، وصعت؛ كست، ؤإن فيلث،، أجاهدهم حش فأبقي له 

البخاري]صحيح ة فمات لبته من فانفجرت فيها، موتي واجعل 
٤١٢٢.]

معاذ؟سعدبن فضائل اذكرسض - ٢٧٨٠٠٣

]صحيح٠ عد ملموت الرحن عرش اعتز ٠ افه:٠ رسول قال 
[.٣٨٠٣البخاري 





n الختاوالنيى سيرة الأتؤار—،ت
لع

٠اللسن زوة غ٠ 

الحدسة؟كانت مض ساحّا- 

.[ ٢٥٥"Y/ اس ]زاد القعدة. ذي و للهجرة )٦( ّة 

YAV_ — سببها؟ما

القتال.يريدون ولا العمرة لأداء وأصحابه حرج اش. رسول أن 
'_fAY - ه؟النبي أحرم أين من
الخليفة.ذي من 

 tAT_ الحدسة؟السلمينإ' عدد كان كم

أنتمالحديبية؛ يوم اش رسول لنا قال رر قال! أنه جابر عن حاء 
[.٤١٥٥البخاري ]صحيح (( وأربعمائة ألما وكا الأرض، أهل حير 

هميش؟بخير ليأتي له عينا الرسول. أرسله الذي من سها/م- 

الكعى.سميان بن ير 

النبي.؟علمتبخرهج فعلتهميشعندما سآ\،'!-ماذا 

فارسبمائى الوليد بن خالد وأرسلت مكة، عن لمين المصل قررلتا 
ؤئردونه•وأصحابه س الني يتلقون 

TAWqu - معقؤيش؟الاشتباك لتفادي الرسول. فعل ماذا
الرار،ثنية عثر وعرة حلريقا ملك المثرين مع الاثتباك لتفادي 

حطما عنه محل ^نه ارار( )ثنية الثنية يصعد من ل قال؛ وصلها وعنالام١ 
٠[ ٠٢٧٨ مسلم ]صحيح ء إسرائيل ى عن 



(m]ارالأتوارانسرةاصاست

 AAr_ ناقةبركت أين

الرار.ثنية ق بركت 

_bUrM  ه؟الرسوو قاو حلأت؟ومخا قالالناسلأ

القصواء.حلأت ئالوات 

ولكنبخالق، ئ ذمم، وما القصواء حلأت ما » ه:الي فقال 
حطةسألوني لا يده نمي والذي ® ئال؛ ثم ® الميل حابس حبسها 
٤[. ١٧٨الخاري ]صحتح لئاما® أعطيتهم إلا اش حرمات فيها سلمون 

ذلك؟بعد س الهمسول فعل ماذا - ٣٩

اتاء.تليل شمد على الحديبية، بأقصى نزل حتى به فوبت زجرها 
[.٤١٧٨البخاري ]صحح 

بتر.يمد■ 

طامرة.علة غر من وحرنتا بركتا حلأت؛ 

اص،اسحابمسالأء؟ضلاسل.لأ 

لهمفجاش السر، ق محعلوْ أن أمرهم ^ كانته، من سهما ننع 
.[ ٢٧٣١المخاري ]صحح ميعا. فارتووا بالري، 
الذي!وسلتهفمن وقحيش، الرسول. بين بداترالفاوصات - ٣٩٢

للنبي.؟حباالصحابة قليشوتعجبامن 

وافتوم، أي لا لهم•' تال قريش إل رجع لما فإنه عود، مبمن عروة 
ماواش والنجاشي، وكسرى قيصر على ووفدت الملوك على وفدت لمد 









w——mار الختالنيى سيرة الأذمحار-4 

واحد.رجل متهم تام فما ® احلقوا ثم فانحروا، نوموا رر • . قال 
 •U_ "يفعلوا؟ثم يإمم ئا الله. يسول فعل ماذا ٤
علىأمدخل 

 —٤•A_ اشاؤتعليهامسلمة؟بماذا

فنحروا.فقاموا فنحر، ففعل يريد، بما هر يدأ أن عليه أشارت 
الحديبية؟صلح الستتبهلةمن الحكم اذكربمض ٤- ٠ س؟ 

رسولهبه اف أعز الذي الآعظم الفتح يدي بين، مقدمة كنت ا أنه- ١ 
وحند0.

أمنالناس فإن الفتؤح، أعظم س كانت الهدنة هدم أن ومنهات ٢" 
ُالوعوة.ويادووهم بالكفار لمون المواحتلهل- بعضا، بعضهم 
فيهاأدخل الي الثر ل الماء جيشان ي المتجلية اخمدية الشوة آية ٣" 

:الي سهم 
مضرأدهس الذي الأمر للي الصحابة إجلال مدى بيان ٤" 

مسعود.بن عروة مكة 

رسولدون باييت يطوف أن يرض ل( كونه ق عثمان ^ ٦٢۵٠بيان ٥" 
غائج،.وهو له الرسول بيعة وق اش.، 

الرضوان.بيعة أهل فضل بيان ٦- 
 ~U ٠٠أمركم سهل ء لقوله المماؤل استحباب
محاصوهو وصرته بماء التوضؤ مثل س، الي باتار التثرك جواز ٨" 











^^يي|يغتار

إلا.نافق«يماك ولا إلا.زمن محبك لا ه:» له وقال ٢- 
• CUAملم لصأمحح 

بهاالومضن وعد إذ حيبر، غنائم ق تعال اش وعد صدق بيان ٣— 
لهم.فآنحزها 
موله:تعال اس وعدها وعدأ كانت خيبر إن رر المسرون: قال 

صلحيعي ه ثذءء لتهأ سئل ثدرم -ألدسمحبم أثم ؤرعدألإ 
ء.خلار الكبرة والغاتم الحديية، 

هه



هاهضاء عمرة ه

،!iVSfJ  القضاء؟^٠ ٠٥كانت مض

العمرة.لأداء للهجرة السابع العام من القعدة ي ذل 
الخدييية.صلح ق ممت الي الشروط حب 

سدم؟بالغ 

والصبيان.اء التمن ألمن القضاء عمرة شهد من عدد بلغ 
.؟كوم  U_Jقالت^سس-مخا 

يترب.حى وهنتهم قد قوم علتكم بميم إنه لعض؛ بمفهم نال 
[.٤٢٥٦البخاري أصحيح 

؟اصركوزذلك اصحابةلأقاJ ه أمرالنبي سا'آإ-بماذا 

مايمشوا وأن الثلاثة، الأشواط ق بالعدو ارعوا ؤييرملوا أن أمرهم 
الركضن.؛؛ن 

؟ذلك واوا قالامرضوزه سص-ماذا 

منأحلد هؤلاء وهنتهم، ئد الحمى أن زعمتم الدين هؤلاء نالوا• 
[.١٢٦٦لم م]صحيح وكن.ا. كدا 

انتهاءالأيامالثلاثة؟حدلث،بس الذي سأما1-ما 

لصاحبكئل فقالوا: علي إل الرابع اليوم صاح ل قريش جاءت 
[.٤٢٥١البخاري ]صحيح الأجل. مضى فقد عنا احرج 

تنوجها؟وأين ادد4رة؟ هذه ات النبي. تمحوجها الش هي من _UU؛- 







لليتكرهون الق إن واش قوم، يا رر وقال! رواحة، بن اش عبد 
ولاكثرة، ولا نوة ولا بعدد الناس نقاتل وما الشهادة، تطلبون، حرجتم 
إحدىهي فإنما نمللقوا فا به، اف أكرئا الذي الدين بهذا إلا نقاتلهم 

■ا؛ مهالة ؤإما ظهور إما ني١ر(، الحا

الثلاثة؟ائسارمين استشهدقواد ل ه— 

■نعم 
فرمهفعمر طالب أبي بن جعفر الراية فأحد حارثة، بن نيد فاستشهد 

فاحتضنفقتلعت بشماله، فأمسكها ممينه فقعلمتا بالراية وقاتل الشقراء 
يمييرا فردد رواحه بن اش عبد الراية فأحد استشهد، حش الراية 
استشهد.حتى فقاتل تقدم، 

الثلاثة؟بعد حدث سي؛؛-ضذا 

قائدا،لهم نحتاروا أن السلمان ق ونادي أفرم، بن تابت الراية أحذ 
الوليد.بن حالي فاختاروا 

الراية؟اخذ ئا الوليد بن خالد ضل ماذا ّر\؛1- 

الاساوانصرف بالساامين انحاز ثم القوم، دافع 
السالمين؟من استتمهد الذين عدد هكم 

العدو.جيش أعداد وكثرة المحركة صراوة رغم رجلا، ( ١٢)
يدلالمعركة وصم، أن ضر قتلاهم عدد يعرفا فلم الأعداء، وأما 

يرنهم•^، 
اسيافا؟تسعة يده ي انقطس؛، القائدالذي من " ٤٥٠











^^خت-ادٍوجا

[.٤٢٧٥البخاري لص1حح رمضان. 

عنتبعد  ٠١٧حامن وهى — كال>يدا بلغرا حش صياما، لمون الموكان 
ئكةا'مك؛لأ_لأضوا.

النيئ.؟بيت اهل، من وكان الجحفة ي أسلم الذي من س؟ا'ل— 

.'منمحبمأ الهللب عبد بن الماس 

*_tU — س والنبي أسلما نعماءقريس من اذضرادتينAt ْلردقه
الإسلام؟معاداة ث سديدين وكانا مكة إلى 

أمية.أبي بن اش وعبد الحارث، بن أبومنيان 
<_iU - عسماكداسمن؟اين

مكة.س ترب الفلهران ر مق 

YUt_ - إسلامه؟ومجاضيفية أبوسفيان؟ اسلم متى

الفتح.عام أملم 

تصونورقاء بن وبديل حزام بمن وحكيم أبوسمثان حرج 
علىيرسل أن يرى وكان المْللب، همل بن الماس بهم قالض الأحبار، 

يدخلأن قبل س الرسول كالحة تنرجوا أن منه يطلب رسولا قريش 
الحبسأمر ق بينهم يتناقشون وصاحبا0 سفيان أبو وكان مكة، علميهم 

سوطلب المسالمين، جيش بأنه الماس فأحثرهم الفلهران، بمر المكر 
فوافق.الملم؛ن معسكر إل وبجواره معه يمضي آن سفيان أبي 

قفتلطف للإسلام سفيان أبو فدعا ه الرسول الاثنان ونابل 



ارالختاكي سرة الأذوارء،ت ٦——ء 
L1U

إليأحدْ ان العباس الرمول. فأمر الإملأم، ق وتردد الكلام 
النومق أبوصفيان وأسلم فنعل التالي، النوم صاح ل ومحضره حيمته 
اكالي.

ابوسفيان؟اسلم بعدان امسوأل. من العباس طلب ماذا - س*ا7ل 

ومنوقال! فوافق الفخر، محب لأته شيئا، سفيان لأيي بجعل أن محللب 
نهوآس"•سفيان أبي دار دخل 

tUt_ — مكة؟الله. يسول لحل أين من

أعلاها.س لحالها 

سالقح عام يحل ه الني أن » :نالت محها اش رصي عائشة عن 
[.٤٢٩٠البخاري ]صحح مكة،ا اعالى الي كدا 

_ 9 — iUd مكة؟الله. يسول ىشلحل

علىوهر ثراءتها ل ؤئرجع الفتح سورة يقرأ ثاكرأ حاثعا دحاإها 
راحلته.

يومافه. رسول رأبتا  ١٠ةالت عنه الله رصي مغفل بن افص عد عن 
•[ ٤٢٨١البخاري ]صحيح الفتح،ا سورة يقرأ وهو ناقته على مكة فتح 

هميش؟مقاومة كانت كيف — سأبل 

حنل الفرسان، ص ثلاثة المسلمان قتلى بلغ ّثا حييترة، كانت 
رحلا.عشر اثي المثرين س قتل 

 -،UU_ بعدذلك؟ابوسفيان ماذاقال











سرٍو-زآا

*ض ي * 

حنين؟غذو0 سيب ما 

هوازن،من القائل ممح^ النصري عرف بن ماللن، أن فها بب ال
النيذلكا مير المان، ا1محارة وقصدوا الثقفيون، ذللث، عالي ووافقه 

[.٢٧]A/ الباري فتح إلهم• حرج ف. 
الطائف.من ميب الجاز ذي جنب إل واد حنتن• 

كانتسهاصوة؟ش م— 

لالهجرْ.ثمان محنة وال، شل 

الأمع؟ه التيي اسعارمه هوالذي من - س٦٩٤

[.٣٥٦٢]داود أبي متن بعد. يسلم لر وكان أمة بن صنوان 
الغنوة؟هده طن السلخهن عدد _Ut-كم 

مع- الهللقاء — مكان أهل من ألفان معه حرج أنه افلغازي! أهل نال، 
[.٤١١"Y/ العاد ]زاد ألفا. عثر اتي فأصبحوا أصحابه، من آلاف عثرة 

 -t؟A_ متةاميرا؟علمح، النبي. اسعمل، من

[.٤١١]T/ المعاد زاد أميي. بن عتاب، 

جدشهوا3ن؟عدد -ضمبأغ س٩٩٤

الباري.فح ينظر ألفا. عشرون 
فقدمحنة، وقوف بشكل فيها جيشه عوف بن ماللث، رتب وقل، 

[.١٠٥٩ملم ]صحيح الإبل. ثم الغنم، ثم النساء، ثم القاتلة، ثم الخيل، 

















٠غزوةتإوك ه

تبوك؟غنؤة سبب 4ا ،سحأه— 

بهمفعلم لها، الوالية العرب وقبائل الروم، من حوعا حمع هرقل أن 
إلهم•يخرج . اش رمول 

طالب.أبي بن بمر الثأر أحذ ومل؛ 
الغنوة؟مذه وقس مض س؟أه- 

الودلعحجة قبل تسع منة من رجمبا شهر ق كانت ء حجرت ابن ئال، 
[.٢٣٧/١٦لاياري فح خلاف. بلا 

السلمين؟جيش سد كان كم — ٥٣٠

مقاتل.^ ٣٠

سميتامذهاثغنؤةبغنوةتاذا سامه— 

والركائب.والزاد الال، ي الثديي انمر من فيها لما 

المقاممحبون والناس الثمار ءلا؛ت وحتن البلاد، ل و-بموب الحر، شدة 
وفللالهم.مارهم ثق 

ليسماالغنوة هذه  iLنفاق.الإ عض الصحابة النبي. حث سأمه- 
ينفيها،ضنأضثراسمينضا؟

عفان.بن عثمان هر 

فجهزْ® الحنان فله العسرة جيش جهز *ن ® قال.؛ 

•جيشحهز من تال. أنه تعلمون ألستم رر الدار! أبمام إمحاصريه ونال، 



 r—اسمردسرةاصاس—اد١
محص

[.٢٧٧٨البخاري صحح ةال،ا بما فصدقوه فجهزته، الخنة؟ فله المسرة 
حجرل رها وعندما دينار، ألف عثمان من المثاركة هذه وبلغت 

٠١اليوم بعد عمل ما عفان ابن صر ما ء ؤيقول! يقلبها أخذ س تي ال
[.٣٩٦٧]الترمذي سن 

*_on اتج5اون؟هم -من

قمعه عليه نحرجون ما منه يطلبون اش. رمول أتوا الذين هم 
الدمعمن تفيضي وأعينهم فتولوا عليه، نحملهم ما نحد فلم الغزوة، هذْ 
ينفقون.ما محدوا ألا حزنا 

iY0_ - سجهزثزاوةس الهمسوو بدا عندما الناقمون قال ماذا

تبوك؟

الخر.ق تتفروا لا وقالوا! الناس همم يثبهلون أحدوا 
جهمريار ءل للر ؤآ نهغا لا ^^١٧ فيهم■ وتعال سبحانه اش فأنزل 

ه.يئئهؤف ؤ حث؟ أقد 
oyo_ - فلأنيا يك مل ;» امسول. له قال الذي هوالرجل من

الأصفر«؟بتي بجلاد 

فنس•بن ابد هو 

٥٣٦٠ الرحلهذا قال ماذا - ٠٣

أشدرجاٍ، بهم ما أنه قوٌي عرف لقد فواش لاثمتض، وقال؛ اعتذر 
لااصر،الأصفرأن بي اء نرأيت إن أخشى ؤإني مي، اء بالنعجبا 

اش..رسول عنه فأعرض 







مابمسكم آن أمسهم ظالموا الذين مساكن تدحالوا لا را نال.؛ 
لممصحح ، ٣٣٧٨اليخاري ]صحح ٠ باين تكونوا أن إلا أصابهم 

٢٩٨١.]

رنياللهم ١> وقال. بتبوك مات الدي هواتصحابي من سا؛ه- 
<ا؟عته يإضفائض عته امسيم، هد 

ذوالمحالين.اف عبد 
سميذوالبجادين؟ئاذا س»هه— 

من•تمج حش عليه، وصيقوا قومه، فمنعه الإسلام يريد كان لأنه 
فاتزرباتتثن فشقه الغليفل، الكساء وهو الابجاد، إلا ته علموليس بيتهم 

ذوايجادين•فممح، اش. رسول ش ثم الآحرى، وارتدى بواحدة 
س؟النيئ مقالة سمع نا جمنمحبمأ مسعود ابن قات، ماذا - ٥٥سا

،،.الحفرة هده صاحب ليتي يا ء ئال؛ 
ق1و؟uذا سأهه-لأاقبلاثي.ضاس، 

[.١٣٩٢ملم بمباونحهء]صحح وهداالحدجبل ^، ءهد، قال: 
اصنة؟حدت،Uيحلاكي. س٣ه٥-ماذا 

بالغة.بحفاوة الحيش يقابلون والصبيان والنساء الناس حرج 

نوكغزوة س المدينة التي. تدم لما ء تال؛ يزيد بن الماتب عن 
البخاري]صبمحيح ٠ الودلع ثنية علمي الصبيان مع فلقيته الناس تلقاْ 

٣١٨٢.]



يثيسعق7آا 

؛؟Lu،aiدخل فعلامبمول.عندئ ماذا سأهه- 

ركعتن.فيه وصلى المسجد دخل 

تبوك؟٥>^ من اكتنبطة والفوائد الذكم اذكربعض سههه- 

والمريص•والآعرج لكلآعس الأعذار ذوى عن الحرج ربع بيان " ١ 
عترالصادق البكاء المومنن لدى هره الإيمان آيات من ٢- 
المر.عن العجز 

عود.موابن الجادين وذي ختثمة أبي فضيلة بيان — ٣ 
حلفه.الأففل وصلاة الفضول إمامة جواز ~ ٤ 
أنله ينبغي لا والعد؛؛ن، عليهم الغضوب بديار يمر من أن ~ ٥ 

باكياإلا عليهم يدخل ولا يميع أن عليه بل بها، يقيم أن ولا يدخلمها 
به.وأمر الرسول. فعل كما معتثرا 

اض.مييل ق الإنفاق فضل ٦- 

عفان.بن عثمان فضل ٧- 

التاسة؟إاو،دتة وقعت الش الأحداث اذكربعص - س٦٥٥

بزناها.اعرفت الق الغامدية المرأة رجم - ١ 

افهوصلىمحأ.هرسول الحبشة ملك النجاشيأصحمة توق ٢" 
الغائب.صلاة 

ملول.بن أبي بن اش عبد المنافمن رأس ْات ٣" 
التاسعة؟الستة تسمى كانت ماذا سبهه— 



الحزيرةأنحاء من تقدم العربية القياثل وفود ابتدأت حيث الوفود. عام 
الإسلام.لحولها معلنة العربية 

العام؟|فنهدا الحج على اثنبي.أميرا أيبممل الذي من مر\هه- 

مكة.إل الحجة ذي ق حرج ، آ؛تنفبم' الصديق بكر أبو 
همه؟الذين السلمين عدد كم سههه- 

٣٠ الصمحابة.من ٠ 

براءة؟سؤية نزلت عندما اهمسول.ؤ فعل ماذا — ٥٦

ذلك.محه ليزدي بصدرها عليا بعث 

علي؟لم قال أبوبكرلأرأىعلظجاءه؟وئذا قال س\سمخ'\ 
مأمور.بل علي؛ قال مأمورا؟ أم أمترأ أبوبكر؛ له قال 

براءة.سورة صدر يبلغ وعلي الحج، على أمثرا أبويكر فض 
؟سي• على بعث، بماذا سآأه- 

يهلوفولا مزمنة، ص إلا الحنة يد.حل لا أربع؛ ببعثت ء نال؛ 
رسولوبتن بيته كان ومن العام، هذا بحد مشرك إي ولا عريان، باليت 

أحمل..ني. م٠ مل.ته إل عهد اش 

اليمن؟إلى س يسولاش أيبمله الذي من س'اا*ْ— 

M'الي حج وقل ا(ه عام)٠ ذلك وكان جل، بن معاذ 
أيسله؟عندما النبي.ضاذ اذكرماقاله س؛أه- 

إليهتدعوهم ما أدل فليكن كتاب،، أهل توما ستأتي إنك ُل نال؛ 















بجهد■لتهض أي لبوء؛ 
الجنون9دون الأنبياء على جازالإغماء ئاذا - س؟به 

الجونبجلاف الآمراض، من مرض لأنه عليهم جاز ء نال 
النووي•شرح ® نقص لأنه علهم يجز فلم 

سهرتسةم3ساثيق^؟

الأكتر.قول وهذا يوما، عثر ثلاثة 

شهيدا؟.ؤ النبي مات مل سامه— 

والشهادة.المرة ب؛ن له اس م فقد نمم، 
،ايافيه؛ مات الذي مرصه ق يقول اش رسول كان ' عائشة قالت 
وحدتأوان وهذا عسر، آكلته الذي الهلعام آلر أحد أزال ما عاثشة، 

[.٤٤٢٨]البخاري صحح ،٠ الم ذلك من أبهري ^٤ ٥١
الطعام.ذلك سب جوق ق الألم أحس أي الطعام؛ ألم احد أزال مجا 

اليهوديةاراة وصعتها الق ا،لمومة الشاة ئصة إل شر الحدث 

..اض لرسول 

قتلس افد رسول أن تسعا أحلف لأن ء ؛ ثيءنذ!بم' عود مابن قال 
نبياانحذ0 اش أن وذلك يقتل، ب أنه واحدة أحلف أن مجن إر أحب قتلا 

.[ ١٣٨ / ١ ] أحد مد « شهيدأ وانحذه 
YA0_ قالهلأحضرممالوفاة؟-ماذا

وأناالى. على بكر ر بن الرحمن همد د-خل رر نالت؛ عائشة عن 
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