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before the Revelation 

Abstract 
 In this concise research , the researcher has reviewed the historical 

events extending from the birth of the messenger ( PBUH ) until the 
revelation of the message of Islam . This review also covers the period of 
the messenger's infancy with his foster-mother Haleema Al-Sa'adiya . 
Moreover ,the research touches upon the event during which the 
messenger's chest was slit open and his heart was cleansed by the angels . 
The study goes on to shed light on the demise of the messenger's mother , 
his grandfather and his transition to be under the guardianship of his 
uncle Abu-Talib . The messenger's travels to Yemen and Sham and the 
events that took place therein are touched upon ,especially that of Bishara 

, the priest .  
However , the most outstanding event is the prophet's marriage to 
Khadija in the midst of favorable materialistic and social circumstances . 
These , in fact , offered the messenger good chance to meditate the 
creation of the Universe , besides , he had com in contact with Hanifs and 

Christians in Sham .  
All these events made the messenger well qualified to boar the banner of 

newly-emerging Islam .                    
           المقدمة

من الحقب المھمة ف#ي ) صلى هللا عليه وسلم ( تعد الحقبة التاريخية ا�ولى لنشأة الرسول 
الدين ا4س3مي �نھا كانت الحقبة التي ھيأته لحمل لواء ) صلى هللا عليه وسلم ( دراسة شخصيته 

القرشي أو; وفي المناطق المجاورة لمك#ة الجديد ، وصقلت شخصيته ورفعت مكانته في المجتمع 
ثانيا ، وبناًء على ھذه ا�ھمية انطلقنا في دراسة ھذا البحث الذي سنتناول في#ه ا�ح#داث من#ذ و;دة 

س#مناه ال#ى ث3ث#ة مطال#ب ، حت#ى البعث#ة النبوي#ة الش#ريفة ، وق#د ق) صلى هللا علي#ه وس#لم ( الرسول 
ونس##به الش##ريف ورض##اعته عن##د بن##ي س##عد ) ص##لى هللا علي##ه وس##لم ( ا�ول س##نتناول في##ه و;دت##ه 

وتنظي#ف قلب#ه وسنتعرض ال#ى ا�ح#داث الت#ي ح#دثت ف#ي تل#ك الحقب#ة و;س#يما حادث#ة ش#ق ص#دره 
  .أمه  الطاھر ، فض3ً عن البركة التي حلت على مرضعته أثناء مدة الرضاعة وعودته الى

  
وكفالة جده له ومن ث#م وف#اة ) صلى هللا عليه وسلم ( والمطلب الثاني سنتناول فيه وفاة أمه

أبيه عبدهللا وھما الزبير وأبا طالب ومن ثم  لمطلب وأثر ذلك عليه ، وكفالة عميه شقيقيجده عبد ا
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داث التي ح#دثت خروجه مع أعمامه في الرح3ت التجارية الى اليمن وبعدھا الى ب3د الشام وا�ح
  ).صلى هللا عليه وسلم ( فيھما و;سيما بشارة الراھب بحيرا عن نبوة النبي محمد 

صلى (  اما المطلب الثالث سنتناول فيه ا�حداث التي حدثت في مدة صبا وشباب الرسول
من مشاركته أعمامه في ح#رب الفج#ار وك#ذلك مش#اركته لقبائ#ل ق#ريش ف#ي حل#ف ) هللا عليه وسلم 

لو دعيت له في ا4س3م �جبت ، وكذلك صديقه ) : صلى هللا عليه وسلم ( الذي قال عنه  الفضول
ومن ثم زواجه منھ#ا وارتف#اع قبل المبعث ومن ثم خروجه في تجارة خديجة بنت خويلد الى الشام 

مكانته لدى قريش بعد زواجه ومن ثم مشاركته في بناء الكعبة وحسمه لمسالة رفع ووضع الحجر 
لزي##د ب#ن حارث#ة ، وس##نركز عل#ى تط##ور ) ص#لى هللا علي##ه وس#لم ( ، وك#ذلك تبن##ي الرس#ول ا�س#ود

عليه الس#3م ( الخليل  إبراھيموتأثير ا�حناف عباد دين ) صلى هللا عليه وسلم (  شخصية الرسول
  ) . صلى هللا عليه وسلم( على الرسول ) 
  

    ) :صلى هللا عليه وسلم ( و�دته 
ي#وم ا;ثن##ين م#ن س##نة ،  ف##ي الع#ام المع#روف بع##ام الفي#ل) ى هللا علي#ه وس#لم ص##ل( ول#د الرس#ول     
ص#لى هللا علي#ه ( م ، وقد ولد الرس#ول ٥٧١، او في العام ) ١(غلب المؤرخين أ م حسب رأي٥٩٦
ا�ب ، فقد مات والده وھو في بطن أمه ، وھ#ذا م#ا تجم#ع علي#ه معظ#م الرواي#ات وھو يتيم ) وسلم 

( مختلفة لھذا ا4جماع في مصادر أخرى ت#ذكر ان عم#ر  الرس#ول ھناك أراء مع ان )٢(التاريخية 
، ف#ي ح#ين ت#ذھب رواي#ة أخ#رى ان ) ٣(عند وفاة والده كان أكثر من سنتين ) صلى هللا عليه وسلم 

  ) .٤(حين وفاة والده كان سنتين ) صلى هللا عليه وسلم ( عمره 
ص#لى هللا علي#ه ( ن الرس#ول الك#ريم الم#ؤرخين م#ن اوان الراجح ھو ما ذھب ألي#ه معظ#م   
)) أل#م يج#دك يتيم#اً ف#أوى (( قد ول#د بع#د وف#اة وال#ده ، وم#ا ي#دعم ھ#ذا ا4جم#اع قول#ه تع#الى ) وسلم 

، فض3 عن ان المرضعات لما قدمّنً مكة للحصول على رض#يع يس#تأجرّنً من#ه ، ق#د  ٦الضحى ـ 
م#اذا عس#ى ان ": ان#ه يت#يم ، وھ#ّنً يقل#ّنً لم#ا علم#ّنً ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( رفضّنً اخ#ذ الرس#ول 

   . )٥(".. أمه إنما نرجو المعروف من أبي الوليد تصنع ألينا 
ف#ي مك#ة المكرم#ة ف#ي دار وال#ده عب#دهللا ب#ن عب#د ) صلى هللا عليه وسلم ( وقد ولد الرسول  

د وك#ان لھاش#م ب#ن عب#) ش#عب بن#ي ھاش#م ( المطلب بن ھاشم ، ويقع ھذا الدار ف#ي ح#ي يع#رف ب 
انه "، جده عبد المطلب ، وبعد و;دته أرسلت أمه آمنة بنت وھب من يخبر ) ٦(مناف دون الناس 

، ) ٧("فلم#ا ج##اء أليھ#ا أخبرت#ه خب#ره وم#ا رأت ح#ين حمل#ت ب##ه .. ألي#ه ول#د ل#ك الليل#ة غ#3م ف#انظر 
 رأيت ان#ه خ#رج من#ي ن#ور أض#اءت ل#ه قص#ور الش#ام ، ث#م: " ت قد رأت في حملھا إنھا قالت وكان

   ) .٨(" ى يديه رافعاً رأسه الى السماء وقع حين ولدته وقوعاً ما يقعه المولود معتمداً عل
  ) :صلى هللا عليه وسلم ( نسبه 

) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( تتفق كتب ا�نساب والمصادر التاريخية عل#ى انتس#اب الرس#ول   
) ع#امر او ش#يبة ( د المطل#ب ھو محمد بن عبدهللا ب#ن عب#:"ن و; خ3ف فيه ، ونسبه كا�تي بعدنا

بن ھاشم بن عبد مناف بن قصي بن ك3ب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر بن مالك بن 
  ) .٩("النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان 

رھ##ا ويب##دو م##ن خ##3ل ھ##ذه المص##ادر ان ھ##ذه السلس##لة م##ن النس##ب ھ##ي م##ا يتف##ق عل##ى ذك  
 م#اعليھ(الخلي#ل  حتى تصل النسبة الى إس#ماعيل ب#ن إب#راھيم ) عدنان ( النسابون العرب ، أما بعد

  .فھي من ا�مور المختلف على تفصيلھا كثيراً لبعد عھدھا من عصر الرسالة المحمدية ) مالس3
 بجمي#ع) فھ#ر ( يلتق#ي عن#د ج#ده العاش#ر ) صلى هللا عليه وسلم ( ويذكر ان نسب الرسول   

بنس#ب ) ع#دنان ( ، كم#ا يلتق#ي نس#به عن#د "فأن من كان من ول#د فھ#ر فھ#و قرش#ي  "بطون قريش ،
  ) .١٠) (العدنانية ( جميع القبائل العربية التي تدعى بـ 

آمنة بنت وھب بن عبد مناف بن زھ#رة ب#ن ك#3ب ب#ن م#رة "، ھي) صلى هللا عليه وسلم ( وأمه   
  ) ١٢(; قبله و; بعده ) صلى هللا عليه وسلم ( لد الرسول ، ولم يكن لھا زوج غير عبدهللا وا )١١("
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  ) :صلى هللا عليه وسلم ( رضاعته 
، مك##ث م##دة م##ن ال##زمن قب##ل ان يج##دوا ل##ه مرض##عة ) ص##لى هللا علي##ه وس##لم ( و;دت##ه  بع#د  

ھي ثويبة وھي مو;ة �بي لھب ، الذي اعتقھا �نھا بشرته بو;دة ابن ويذكر ان أول من أرضعته 
، وق##د أرض##عت مع##ه عم##ه حم##زة ب##ن عب##د المطل##ب وأب##و س##لمة عب##دهللا ب##ن عبدا�س##د ) ١٣( أخي##ه

) صلى هللا عليه وس#لم (، فكان ھؤ;ء الث3ثة أخوة الرسول ) ١٤(المخزومي من لبن أبنھا مسروح 
   ) .١٥(في الرضاعة من ثويبة 

ث ع##ن ب##دأ يبح##) ص##لى هللا علي##ه وس##لم ( وت##ذكر المص##ادر ان عب##د المطل##ب ج##د الرس##ول  
م#ن بادي#ة بن#ي س#عد ب#ن ، ويروى أنه قدم الى مكة بعض النس#اء ) ١٦(مرضعة للرسول من البادية 

، إذ ان حليم#ة ) ١٧(بكر بن ھوازن ، يلتمسّنً الحصول على أطف#ال 4رض#اعھم مقاب#ل أج#ر مع#ين 
 "نة م#ن بن#ي س#عد ، ق#د ذك#رت م#ا نص#ه السعدية بنت ذؤيب ، واسمه عبدهللا ب#ن الح#ارث ب#ن ش#ج

) قح#ط ( مكة في عشر نسوة من بني سعد بن بكر ، وھنَّ يلتمسنَّ الرضعاء في س#نة ش#ھباء  قدمتُ 
م#ا )  ةالھرم# الناق#ة( و; ف#ي ش#ارفنا ومعي صبي ، وهللا م#ا نج#د ف#ي ث#ديي م#ا يغن#ي ذل#ك الص#بي 

ص#لى ( ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج ، فما امرأة منھنَّ أ; وقد ع#رض عليھ#ا رس#ول هللا ،  يغذيه
م#اذا عس#ى ان تص#نع لن#ا أم#ه أنم#ا نرج#و : ، فإذا قيل لھ#ا ان#ه يت#يم تركن#اه ، وقلن#ا ) هللا عليه وسلم 

المعروف من ابي الوليد ، فوهللا ما بقي من صواحبي امرأة أ; أخذت رضيعاً غيري ، فلما لم أجد 
ليس معي  وهللا أني �كره ان ارجع من بين صواحبي: غيره قلت لزوجي الحارث بن عبد العزى 

; علي#ك ان تفعل#ي فعس#ى ان يجع#ل هللا لن#ا في#ه : �نطلق#نَّ ال#ى ذل#ك اليت#يم فأخذن#ه ، فق#ال رضيع ، 
   ) .١٨("بركة ، فذھبت وأخذته 

  
بإرض#اعه ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( الرسول و; تشير المصادر الى سبب عدم قيام والدة   

خيرا أثناء حملھ#ا ب#ه ، وأناط#ت المھم#ة ال#ى بنفسھا حتى ولو في المدة ا�ولى مع ما علمت به من 
تع#اني )  صلى هللا علي#ه وس#لم ( نساء أخريات ، ا�مر الذي يدعو الى التساؤل ، ھل كانت والدته 

  .من حالة صحية معينة تمنعھا من إرضاعه بنفسھا أم ھناك سبب أخر 
  

  : على مرضعته) صلى هللا عليه وسلم ( بركته 
عل##ى حليم##ة الس##عدية من##ذ أول ي##وم ) ص##لى هللا علي##ه وس##لم ( لق##د حل##ت برك##ة الرس##ول   

فما ھو أ; أخذته فجئت به رحلي فأقبل عليه ثدياي ب#م ش#اء م#ن  "، فقد ذكرت حليمة أرضعته فيه 
إن : ك#ذلك ذك#رت  ،)بالرض#اعة ( وش#رب أخ#وه  )صلى هللا علي#ه وس#لم ( لبن فشرب حتى روي 

فحلب ما شرب وشربت حتى روينا ، فقال ) تدر الحليب ( صاحبي قام الى شارفنا فإذا انھا لحافل 
م#ن الخي#ر س#مة مبارك#ة أل#م ت#ري م#ا بتن#ا ب#ه الليل#ة نيا حليمة وهللا إني �راك ق#د أخ#ذت : صاحبي 

  ) . ١٩(.. "والبركة حين أخذناه 
عليھا حين رجوعھا ال#ى ) صلى هللا عليه وسلم ( ذكرت حليمة السعدية بركة الرسول لقد   

د ، وكيف ان الدابة التي كانت تركبھ#ا بع#د ان كان#ت عن#د مجيئھ#ا ال#ى مك#ة مت#أخرة أرض بني سع
ثم  :"بن اسحاق ان حليمة السعدية قالت عن ركب النساء ا�خريات ، أصبحت تسبقھم ، فقد ذكر ا

حتى ان ص#واحبي خرجنا راجعين الى ب3دنا فوهللا لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بھا حمار 
نع#م وهللا أنھ#ا لھ#ي ًّ ، : للك يابنت ابي ذؤيب ھذه أتان#ك الت#ي خرج#ت عليھ#ا معن#ا ، ف#أقول ليقلّنً وي

    ) .٢٠("وهللا ان لھا لشأنا : فقلت 
عل#ى أغن#ام حليم#ة وعل#ى مرعاھ#ا ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( وقد انعكس#ت برك#ة الرس#ول   

ت غنم#ي لتس#رح ث#م ت#روح كان" ابن اسحاق بصورة كبيرة ، فقد ذكرت حليمة السعدية كما يذكره 
شباعاً لبناً ، فنحلب ما شئنا وما حوالينا احد تبض له شاةً بقطرة لبن ، وان أغن#امھم لت#روح جياع#اً 

ويحكم انظ#روا حي#ث تس#رح غ#نم بن#ت أب#ي ذؤي#ب فاس#رحوا معھ#م ، : حتى أنھم ليقولون لرعاتھم 
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بن وت#روح أغن#امي ش#باعاً فيسرحون مع غنمي حيث تسرح فتروح أغنامھم جياعاً ما فيھا قطرة ل#
  ) .٢١("  ..نحلب ما شئنا ، فلم يزل هللا يرينا البركة 

ل#دى حليم#ة ) علي#ه وس#لم ص#لى هللا ( و; تتفق المصادر التاريخية على مدة بقاء الرسول   
، ف#ي ح#ين ذك#رت مص#ادر ) ٢٢(فقد ذكر انه امتدت إقامته لدى حليمة الى أربع س#نوات السعدية ، 

، بينم#ا ) ٢٣(قد امتدت إقامته لدى حليمة خمس سنوات ) صلى هللا عليه وسلم  (أخرى ان الرسول 
بقي مع حليم#ة الس#عدية س#نتين م#ن ال#زمن ، ) صلى هللا عليه وسلم ( يذكر ابن اسحاق ان الرسول 

( ما بلغ سنتين حتى ك#ان غ3م#اً جف#راً  فوهللافكان يشب شباباً ; يشبه الغلمان ،  ":فقد قالت حليمة 
، وبعد انقضاء السنتين وھي مدة الرضاعة الطبيعية ، عادت به حليمة الى أم#ه ) ٢٤(")لبنية قوي ا

ص##لى هللا ( ويب#دو ان حليم##ة وزوجھ##ا الح#ارث ب##ن عب##د الع##زى أرادوا ان يبق#ى عن##دھم الرس##ول  .
سنة اخرى وذلك بع#د ان وج#دوا البرك#ة الت#ي حل#ت عل#يھم بفض#له ، وطلب#وا م#ن أم#ه ) عليه وسلم 
لس#نتين طلب#ت حليم#ة م#دة الرض#اعة ا ت وھب ان تبقيه معھم ، فقد ذكر انه وبع#د ان انتھ#تآمنة بن

فوافق#ت أم#ه عل#ى ) ٢٥("نة ، فأننا نخشى عليه وباء مك#ة دعينا نرجع بأبننا ھذه الس "من أمه قائلة 
  .بعد ان ألحا عليھا في الطلب طلبھما 
المرة الثانية ، حدثت حادثة مھمة في ) صلى هللا عليه وسلم ( وبعد ان عاد معھم الرسول   

في حياته وھي حادثة شق صدره وتنظيف قلبه الطاھر من الم3ئكة في مراعي بني سعد ، ويذكر 
ان ھذه الحادثة حدثت بعد ث3ثة أشھر من عودته الى بني سعد كما يقول ابن اسحاق ، مع ان ع#دد 

في بني سعد قد اس#تمرت خم#س ) لم صلى هللا عليه وس( من المؤرخين يذكر ان مدة بقاء الرسول 
تك#ون س#نتين  )ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( في حين يذھب ابن اس#حاق ال#ى ان م#دة بقائ#ه ) ٢٦(سنوات 

  ) .٢٨(ويذھب مؤرخ أخر الى ان تلك المدة استمرت أربع سنوات  )٢٧(وث3ثة أشھر 
مراع#ي  كان يرعى ا�غنام في) صلى هللا عليه وسلم ( وملخص ھذه الحادثة ان الرسول   

فبينم#ا ھ#و م#ع "السعدية حسب ما يرويه ابن اسحاق بني سعد مع أخ له بالرضاعة ، وتقول حليمة 
ذاك أخ#ي القرش#ي ج#اءه رج#3ن عليھم#ا : أخ له من الرضاعة في بھم لنا ، ج#اء أخ#وه يش#تد فق#ال 

فأعتنق#ه  ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه ، فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قائم#ا منتقع#ا لون#ه ،
ج#اءني رج#3ن عليھم#ا ثي#اب ب#يض ) : ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( ، ق#ال  بني ما شأنك يا: أبوه وقال 

  ) . ٢٩("أضجعاني وشقا بطني ثم استخرجا منه شيئا فطرحاه ثم رداه كما كان ، فرجعنا به 
) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( ويبدو ان حليمة السعدية وزوجھا الحارث قد خافا على الرسول   

يا حليمة لق#د خش#يت ان يك#ون : فقال الحارث لزوجته "الى أمه ، بعد ھذه الحادثة فقررا ان يعيداه 
   ) .٣٠("أبني قد أصيب فانطلقي بنا نرده الى أھله 

واس##تغربت أم##ه منھم##ا عن##دما رداه إليھ##ا بع##د ان ألّح##ا عليھ##ا ف##ي الم##رة الس##ابقة ان يبقي##اه   
ما ردكما به يا ظئر فقد كنتما : ان آمنة قالت قالت لھما "سنة أخرى ، فقد ذكر ابن اسحاق عندھما 

ان هللا قد أدى عنا وقضينا الذي علينا ونخشى علي#ه ا4ت#3ف وا�ح#داث ، : عليه حريصين ، فقا; 
أخشيتما عليه الشيطان ، ك3 وهللا ما للشيطان عليه م#ن س#بيل ، وهللا ان#ه لك#ائن �بن#ي ھ#ذا : فقالت 

من#ي ن#وراً أض#اءت ل#ه قص#ور ؟ فرأيت في النوم حين حمل#ت ب#ه كأن#ه يخ#رج شأن إ; أخبركما به 
   ) . ٣١("الشام ، ثم وقع حين ولدته وقوعاً ما يقعه المولود معتمداً على يديه رافعاً رأسه الى السماء 

ف#ي بن#ي س#عد ق#د ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( ويبدو بعد ھ#ذا ان الم#دة الت#ي قض#اھا الرس#ول   
ين وث3ثة أشھر كما ذكر ابن اسحاق ، ربما تص#ل ال#ى ث3ث#ة س#نين أ; قل#ي3 ، امتدت أكثر من سنت

ص#لى هللا علي#ه ( إذ ان ا4نسان بعمر السنتين ; يمكن ل#ه رع#ي ا�غن#ام ، فض#3 ع#ن ان الرس#ول 
،  )٣٢(بأن لسانه عربي من لسان قريش وأنه أسترضع بمراضع بني سعد كان يعتز كثيراً ) وسلم 

ا قرش#ي واسترض#عت ف#ي بن#ي س#عد أنا أعربكم أن# ") :صلى هللا عليه وسلم ( ه فھو يقول �صحاب
  .فمدة السنتين وشھرين قد ; تكون كافية لقوله ھذا  )٣٣( "بني بكر 
وفي شخصيته فق#د ) صلى هللا عليه وسلم ( وقد كان لھذه المدة أثر كبير في نفس الرسول   

أنيس#ة بن#ت الح#ارث تجاه و )٣٤(أنه ابنا لھما ك جعلته يشعر تجاه مرضعته حليمة وزوجھا الحارث
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) صلى هللا عليه وس#لم ( ، التي كانت تحضن الرسول ) الشيماء(وحذافة بنت الحارث المعروفة بـ 
ال#ذين ك#ان يح#بھم ويق#درھم كثي#را ، وكان#ت ص#لته بھ#م ص#لة ھم ، و) ٣٥( كأنھنَّ أختين له مع أمھا

آمن#ة بن#ت وھ#ب ، فض#3 ع#ن ط#ول م#دة أقامت#ه ل#ديھم ا;بن بأھله �نه كان يتيما ووحيدا لدى أم#ه 
)٣٦. (  

مخلصا �ھله بالرضاعة بعد بلوغ#ه وزواج#ه ، ) صلى هللا عليه وسلم ( وقد كان الرسول   
وش#كت إلي#ه ج#دب ) صلى هللا عليه وسلم ( ان حليمة السعدية قد جاءت الرسول " فيذكر ابن سعد 

ت##ه خديج##ة بن##ت خويل##د ان تس##اعدھا ، وكان##ت ال##ب3د وھ##3ك الماش##ية وض##عف الح##ال ، فكل##م زوج
، فأعطتھ#ا ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( ميسورة الحال ;شتغالھا بالتج#ارة قب#ل زواجھ#ا م#ن الرس#ول 

  ) . ٣٧("أربعين شاةً وبعيرا موضعا للضعينة وعادت الى أھلھا 
ض#من وف#د ھ#وازن ال#ى ) الش#يماء ( وحينما قدمت أخت#ه بالرض#اعة حذاف#ة بن#ت الح#ارث   

رح#ب بھ#ا بح#رارة كبي#رة وعم#د ال#ى ردائ#ه فبس#طه لھ#ا فجلس#ت ) صلى هللا عليه وسلم ( لرسول ا
، وف##ي ھ##ذا دلي##ل واض##ح عل##ى تق##ديره الكبي##ر �خت##ه الش##يماء ، وعل##ى وف##اء وأخ##3ص ) ٣٨(علي##ه 

عند بني سعد كانت ) صلى هللا عليه وسلم ( التي قضاھا الرسول ا�نبياء ، فيبدو بعد ھذا ان المدة 
أثر واضح على شخصيته انعكست في تقديره وحبه لھم ك#أنھم أھل#ه ، كي#ف ; وھ#و الرس#ول  ذات

  .ا�عظم صاحب أكرم ا�خ3ق 
  

   :الى أمه ) صلى هللا عليه وسلم ( عودته 
الى أمه آمنة بنت وھب عاش معھا ) صلى هللا عليه وسلم ( بعد ان أعادت حليمة الرسول 
في حين يذكر ابن اسحاق ان م#دة بقائ#ه  )٣٩(ايات التاريخية مدة تقرب من السنة حسب معظم الرو

   ) .٤٠(مع أمه بعد عودته من بني سعد كانت سنتين 
وھ#ي تص#طحب أبنھ#ا  )يث#رب ( وقد قررت آمن#ة بن#ت وھ#ب الس#فر ال#ى المدين#ة المن#ورة 

( ل معھا مع جاريتھا أم أيمن ، بھدف زيارة قبر زوجھا عبدهللا بن عبد المطلب ، وتعريف الرس#و
  ) .٤١(بأخوال أبيه من بني النجار ) هللا عليه وسلم  صلى

وبعد أن وصلت الى المدينة نزلت في دار النابغة من بني النج#ار وأقام#ت عن#دھم ش#ھراً ، 
بع#د ھجرت#ه ال#ى المدين#ة ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( وقد ك#ان لھ#ذه الزي#ارة أث#ر ف#ي ذاك#رة الرس#ول 

كنت أ;عب أنيسة جارية من  ":من بني النجار فعرفه وقال  المنورة ، فقد نظر الى أطم بني عدي
ا�نصار على ھذا ا�طم ، وكنت مع غلمان من أخوالي نطي#ر ط#ائراً ك#ان يق#ع علي#ه ، ونظ#ر ال#ى 

ھاھنا نزلت بي أمي وفي ھذا الدار قبر أبي عبدهللا بن عبد المطل#ب ، وأحس#نت الع#وم : الدار فقال 
  ) . ٤٢( "في بئر بني عدي بن النجار

ومع جاريتھا أم أيمن ال#ى ) صلى هللا عليه وسلم ( وعادت آمنة بنت وھب مع أبنھا محمد 
مك##ة ، إ; أنھ##ا مرض##ت ف##ي منتص##ف الطري##ق مرض##اً ش##ديداً توف##ت عل##ى أث##ره ، ودفن##ت بمنطق##ة 

ال#ى مك#ة ، ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( ، وع#ادت أم أيم#ن بالرس#ول ) ٤٣(ا�بواء ب#ين مك#ة والمدين#ة 
، ويبدو ) ٤٤(بح يتيم ا�بوين وعمره لم يتجاوز السادسة من العمر حسب أغلب المصادر الذي أص

اس#تمر لم#دة ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( ان ھذه الحادثة ا�ليمة كان لھا أث#ر كبي#ر ف#ي نف#س الرس#ول 
إذ ان##ه م##ر بقب##ر أم##ه ف##ي عم##رة الحديبي##ة م##ن الس##نة السادس##ة للھج##رة ، فوق##ف علي##ه  " طويل##ة ، 
في ح#ين ي#ذكر  ) ٤٥( "صلى هللا عليه وسلم ( اء الرسول وبكى عنده وبكى المسلمون لبكوأصلحه 

با�بواء ك#ان ع#ام الف#تح ف#ي الس#نة الثامن#ة ) صلى هللا عليه وسلم ( مصدر أخر ان مرور الرسول 
أستأذن ربه في زي#ارة قب#ر أم#ه فبك#ى وأبك#ى م#ن ) صلى هللا عليه وسلم ( للھجرة ، إذ ان الرسول 

   ) . ٤٦(حوله 
  

   :كفالة جده عبد المطلب 
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كفله جده عبد المطلب ، الذي كان يزور الرس#ول ) صلى هللا عليه وسلم ( بعد وفاة والدته 
، وقد حرص عب#د المطل#ب ) ٤٧(حتى عندما كان لدى حليمة في بني سعد ) صلى هللا عليه وسلم ( 

م##ن وقبلھ##ا أبي##ه ، فض##اعف فقدان##ه حن##ان أم##ه ) ص##لى هللا علي##ه وس##لم ( عل##ى ان يع##وض الرس##ول 
انه كان يوضع فراش لعبد المطلب في ظل الكعبة وكان بنوه يجلسون ح#ول " اھتمامه به ، فيذكر 

يأتي وھ#و غ#3م ) صلى هللا عليه وسلم ( فراشه و; يجلسون عليه ، إج3;ً �بيھم ،وكان الرسول 
ب ، فيقول لھم عبد المطل#ب ويجلس على الفراش ، ويريد أعماعه ان يبعدوه عن فراش عبد المطل

  .) ٤٨("دعوا بني فوهللا أن له لشأنا ، ثم يجلسه معه على الفراش ويمسح ظھره بيده : 
وھناك رواية تاريخية طويلة يذكرھا المغيري مفادھا أن عب#د المطل#ب خ#رج بوف#د ق#ريش 

ليمن ش من االى ملك اليمن سيف بن ذي يزن ليھنئوه بملكه على ب3د العرب ، بعد ان طرد ا�حبا
ك3م#ا بليغ#اً أعج#ب المل#ك ، وبع#د ع#دة أي#ام أخب#ره تكلم عبد المطلب  بمساعدة كسرى فارس ، وقد
أن#ي وج#دت ف#ي الكت#اب المكن#ون والعل#م : فقال الملك لعبد المطلب  "الملك بسر كبير حسب قوله ،
ي#ه ش#امة ، ھ#ذا أوان#ه أنه سيلد بتھامة غ3م له ع3مة ، ب#ين كتف.... المخزون الذي اخترناه �نفسنا 

وأس#مه محم#د ، يم#وت أبي#ه وأم#ه ويكفل#ه ج##ده وعم#ه ، يبعث#ه هللا ويعب#د ال#رحمن وي#دحر الش##يطان 
ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( وقال ك3ماً كثيراً كله وصف للرسول " ... ويكسر ا�وثان ويخمد النيران 

س#ت م#ن أم#ره ش#يئا ، ق#ال حسأأرف#ع رأس#ك ، ھ#ل  ":، فخر عبد المطلب ساجداً ، فقال له الملك ) 
، فقال ل#ه المل#ك ) صلى هللا عليه وسلم ( نعم أيھا الملك ، وذكر خبر أبن أبنه محمد : عبد المطلب 

و; تخب#ر ال#رھط ال#ذين مع#ك ب#أمره لك#ي ; ت#دخلھم النفاس#ة م#ن ان .... أحرص عليه من اليھود : 
ت بخيلي ورجلي حت#ى أص#ير ألي#ه ولو; ان الموت مجتاحي قبل مبعثه لسر.... تكون لك الرياسة 

ثرب دار مملكته ، فأني أجد أن الكتاب الناطق والعلم السابق أن يثرب مقام أم#ره وموض#ع قب#ره يب
، وأن صحت ھذه الرواية فيمكن لنا ان نعرف السبب ف#ي ق#ول عب#د ) ٤٩(وذكر ك3ماً كثيراً " .... 

   . دعوا بني فوهللا ان له لشأنا: ئه المطلب �بنا
جاري#ة آمن#ة ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( انت تساعد عبد المطل#ب ف#ي رعاي#ة الرس#ول وقد ك

صلى هللا عليه وس#لم ( بنت وھب ، أم أيمن ، وكان عبد المطلب يوصيھا بأن ; تغفل عن مراقبته 
، ) ٥٠( "يا بركة ; تغفلي عن أبني فأني وجدته م#ع غلم#ان قريب#اً م#ن الس#درة" : وكان يقول لھا ) 

ال#ذي ) ٥١(م#ع عب#د المطل#ب ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( ق#ارب الس#نتين م#ن بق#اء الرس#ول وبعد م#ا ي
وق#د فق#د  )٥٢(ن عام#اً والثم#اني حضرته الوفاة بع#د ان أص#بح ش#يخاً كبي#راً عم#ره يزي#د ع#ن ا;ثن#ين

) ص#لى هللا علي#ه  وس#لم ( ، فأوصى عبد المطلب �بنه أبا طال#ب بكفال#ة حفي#ده محم#د ) ٥٣(بصره 
) صلى هللا عليه وس#لم ( ، في حين يذكر مصدر أخر أنه وبعد وفاة جد النبي محمد ) ٥٤(وحياطته 

  . )٥٥(بن عبد المطلب وأبو طالب بن عبد المطلب كفله عماه شقيقا والده عبدهللا وھما الزبير 
وف#ي ) صلى هللا عليه وس#لم ( لقد كان لوفاة عبد المطلب أثر واضح في شخصية الرسول 

ھو جده الذي وجد في كنفه الرعاية ا�بوية والحنان الذي فقده بموت أمه ، وق#د نفسيته ، كيف ; و
رأي#ت  "ل#ه أم#ه ، وي#ذكر إن أم أيم#ن قال#ت بفق#دان ج#ده وقب) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( تأثر الرسول 
) ٥٦("يبكي خل#ف س#رير عب#د المطل#ب ) يوم وفاة جده ( يومئذ ) صلى هللا عليه وسلم ( رسول هللا 
اب#ن ثم#ان س#نين  نعم أنا يومئذ" : بعدھا عن ذلك فقال ) صلى هللا عليه وسلم ( ول هللاوقد سئل رس

")٥٧. (   
  

    :كفالة عمه أبو طالب 
طال#ب  ال#ى كن#ف عم#ه أب#ي) هللا علي#ه وس#لم ص#لى ( بعد وفاة عبد المطلب انتقل الرسول 

ق#د كفل#ه المطل#ب  الزبي#ر ب#ن عب#دكر ان عم#ه ، وھناك م#ن ي#ذ) ٥٨) (عبد مناف ( الذي كان يسمى 
( وق#د خ#رج ، ) صلى هللا عليه وسلم ( شقيقا عبدهللا والد الرسول ھما وأبو طالب  أو;ً وان الزبير

في رحلة الى اليمن وكان معھم معية ، وقد رأوا من بركات الزبير عمه مع ) صلى هللا عليه وسلم 
إن فح3ً من ا4بل قد قطع طريقاً " ، ومنھا  عليھم في تلك الرحلة) صلى هللا عليه وسلم ( الرسول 
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ب#رك حت#ى ح#ك ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( في وادي ممرھم عليه ، فلما رأى ذلك البعير ، الرسول 
ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( ، كذلك أن#ه ) صلى هللا عليه وسلم ( بكلكله ا�رض ، فركب عليه الرسول 

( بع#دھا م#ات عم#ه الزبي#ر وللرس#ول  بھم س#ي3ً عرم#اً فأيبس#ه هللا تع#الى حت#ى ج#اوزوه ،  خاض) 
  ) . ٥٩(" أربع عشرة سنة ) صلى هللا عليه وسلم 

بعد ذلك على الرغم من أبو طال#ب ) صلى هللا عليه وسلم ( تولى أبو طالب كفالة الرسول 
، ولم يكن أب#و طال#ب لم يكن ميسور الحال أكثر من أخوته ا�خرين ، فكان العباس أغنى منه ما;ً 

يب#دو ان الس#بب ال#رئيس ل#ذلك ، و )٦٠(فقد كان الحارث بن عبد المطلب أكبر منه س#ناً  أكبرھم سناً 
  ) .صلى هللا عليه وسلم ( طالب ھو ا�خ الشقيق لعبدهللا والد الرسول  أن أبا

طال#ب ك#ان ض#عيفاً مادي#اً ، إ; إن#ه ك#ان يح#ب  جمع المصادر التاريخية على أن أباوتكاد ت
، فقد ذكر ان أبا طالب كان ; ينام ) ٦١(حباً جماً مثل ولده ) عليه وسلم صلى هللا ( أبن أخيه محمد 
، ويب#دو ) ٦٢(الى جنبه ، وكان يخرج معه ويخصه بالطع#ام ) صلى هللا عليه وسلم ( إ; والرسول 

من حال#ة الي#تم الت#ي تع#رض لھ#ا م#ن ) صلى هللا عليه وسلم ( ان المعاناة التي تعرض لھا الرسول 
م ا�ب وفقد والدته ومن ثم وفاة ج#ده ، ك#ل ذل#ك ك#ان ھ#و الس#بب ال#رئيس وراء ھ#ذا و;دته فھو يتي

  .الحب الشديد الذي يكنه أبو طالب �بن أخيه 
وأن ما يؤيد ذلك ان أبا طالب كان يتجھز لسفرة له الى الشام ف#ي إح#دى القواف#ل التجاري#ة 

يا عم ال#ى م#ن تكلن#ي ; أب ل#ي ": وقال له ) صلى هللا عليه وسلم ( �ھل مكة ، فتعلق به الرسول 
  .  )٦٣(" وهللا �خرجن به معي و; يفارقني و; أفارقه أبداً " : طالب وقال فرق قلب أبو  "و; أم 

عن#د خروج#ه ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( وتضاربت الروايات التاريخية في عم#ر الرس#ول 
ك#ان تس#ع ) لى هللا علي#ه وس#لم ص#( في ھذه الرحلة الى الشام ، فقد ذكر الطبري ان عمر الرس#ول 

صلى هللا عليه وسلم ( ، في حين تذكر مصادر أخرى ان عمر الرسول  )٦٤(سنين في ھذه الرحلة 
   ) .٦٥(ي عشرة سنة تفي ھذه الرحلة كان أثن) 

بم#ا ح#دث فيھ#ا ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( في سيرة الرس#ول وقد كان لھذه الرحلة أثر مھم 
لب ينتب#ه ال#ى المكان#ة الت#ي سيص#لھا أب#ن أخي#ه ، فض#3 ع#ن أن ھ#ذه من أحداث جعلت عمه أبو طا

ويحتك بإناس  )٦٦( يزور مواقع جغرافية جديدة) صلى هللا عليه وسلم ( قد جعلت الرسول الرحلة 
، فكان##ت لھ##ذه الرحل##ة أھمي##ة ف##ي توس##يع م##دارك وأفك##ار و;س##يما النص##ارى ة توحيدي## لھ##م ديان##ات
، فق#د ذك#ر ان عم#ه أب#و طال#ب وأص#حابه ف#ي القافل#ة ق#د ش#اھدوا ) صلى هللا عليه وس#لم ( الرسول 

مم##ا زاد ف#ي ح##رص عم#ه علي##ه ، منھ#ا تض##ليل ) ص#لى هللا علي##ه وس#لم ( ا�ي#ات الت##ي حل#ت علي##ه 
عند سيره ، ومي#ل الش#جرة بظلھ#ا علي#ه ، وأھ#م ح#دث ف#ي ھ#ذه ) صلى هللا عليه وسلم ( الغمامة له 

، وطلب#ه م#ن أب#و ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( بنبوت#ه ) بحيرا ( الرحلة ھو تبشير الراھب النصراني 
  ) ٦٧(الى مكة لئ3 يراه اليھود فيرمونه سوءاً ) صلى هللا عليه وسلم ( طالب بالرجوع بالنبي محمد 

ص#لى هللا علي#ه ( وقد حدثت بعد ذلك حادثة تاريخية كان لھا دور كبير في إنضاج فكر الرسول    
وھ#ذه ) أي#ام الع#رب ( الصراعات مابين القبائل العربية أو ما يعرف ب#ـ  و;سيما في جانب) وسلم 

الحادثة ھي حرب الفجار التي وقعت بين قبيلة كنانة وحليفتھا ق#ريش م#ن جھ#ة ، وب#ين قبيل#ة ق#يس 
من قبيلة ) عروة الرحال بن عتبة ( ، وكان السبب في ھذه الحرب إن ) ٦٨(عي3ن من جھة أخرى 
متج#اوزاً ) م  ٦٠٢ـ  ٥٨٠( للنعم#ان ب#ن المن#ذر ) قافل#ة تجاري#ة ( لطيم#ة  قيس عي3ن تولى حماية

أتجيزھ#ا عل#ى ": ، فق#ال ل#ه الب#راض ) ٦٩(م#ن كنان#ة ف#ي حمايتھ#ا ) الب#راض ب#ن ق#يس ( على حق 
نعم وعلى الخلق ، فقام البراض بن ق#يس بقت#ل ع#روة الرح#ال بع#د : ، فقال له عروة الرحال كنانة 

، ول#ذلك س#ميت بح#رب الفج#ار �ن ا�ش#ھر الح#رم ; يج#وز "ش#ھر الح#رام ان خرج بالقافلة ف#ي ال
، فيھا ھو ح#رب ب#ن أمي#ة ب#ن عب#د ش#مس قائد كنانة وقريش وكان " ، ) ٧٠(فيھا القتال عند العرب 

وكان الظفر في أول النھار لقيس على قريش وكنانة ، حتى اذا كان وسط النھار كان الظفر لكنان#ة 
  ) . ٧١(" على قيس 
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) الب#راض ب#ن ق#يس ( ر ان الفجارات في تاريخ العرب قبل ا4س#3م أربع#ة ، وأخ#رھن فج#ار ويذك
ھذا ، وكان القتال فيه أربعة أيام ، يوم شمطة ويوم العب3ء وھما عند سوق عكاظ ، وي#وم الش#رب 

ذا الي#وم ق#ام ك#ل ھ# وف#ي) صلى هللا عليه وس#لم ( وھو أعظمھما يوماً ، وھو الذي حضره الرسول 
وانھزم#ت  بتقييد نفسيھما لك#ي ; يف#را م#ن المعرك#ة ،) حرب بن أمية وأخوه سفيان بن أمية  ( من

    ) .٧٢(يوم الحريرة من حرب الفجار ھو يومئذ قيس إ; بني النضر فأنھم ثبتوا ، واليوم الرابع 
كنت أنبل أعمامي ،  ":قال عن ھذه الحرب ) صلى هللا عليه وسلم ( وقد ذكر ان الرسول 

صلى ( ، ويجمع المؤرخون على ان عمر الرسول  )٧٣("د عنھم نبل عدوھم إذا رموھم بھا أي أر
ان حرب الفجار " كان عشرين عاماً حين وقوع ھذه الحرب ، فقد ذكر عدد منھم ) هللا عليه وسلم 

ص#لى هللا ( ان عم#ر الرس#ول " إ; ان أبن ھشام ي#ذكر  )٧٤("ھاجت ورسول هللا أبن عشرين سنة 
   ) .٧٥(" كان أربع عشرة سنة او خمس عشرة سنة عندما وقعت حرب الفجار )  عليه وسلم

ف#ي ھ#ذه الح#رب ل#م يك#ن رد النب#ال ع#ن ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( ويبدو ان دور الرس#ول 
امه فقط ، إذ ان عمره كان عشرين سنة مما يؤھله عمر الشباب ھذا للمساھمة ب#الحرب ول#يس أعم

ق#د حض#رته  "قال عن يوم الفجار ) صلى هللا عليه وسلم ( لرسول فقط رد النبال ، فض3 عن ان ا
( ، وھو ما يؤيد ان الرسول  )٧٦( "لم أكن فعلت أني  لي مع عمومتي ورميت فيه بأسھم وما أحب

  .قد أشترك بصورة فعلية بھذه الحرب ) صلى هللا عليه وسلم 
  ) ٧٧) (عتبة بن ربيعة ( ى جمله بصلح بين القبيلتين نادى به من عل وبعد عام انتھت ھذه الحرب 

يذكر احد بعد ذلك مشاركة في حلف الفضول ، ف) صلى هللا عليه وسلم ( كان للرسول  لقد
بعد اشتراكه بحرب الفجار بلغ مبلغ الرج#ال ، وأخ#ذ ) صلى هللا عليه وسلم ( الباحثين ان الرسول 

، ول#ذلك ف#أنھم  )٧٨(ه ھذا الجانب وبدأ قومه يلحظون في شخصيتاھتمامه بالقضايا العامة يتزايد ، 
ص#لى هللا علي##ه ( ح#ين اجتمع#وا ف#ي دار عب#دهللا ب#ن ج#دعان لعق##د حل#ف الفض#ول ، دع#وا الرس#ول 

  ) . ٧٩(لحضور ھذا ا;جتماع كما يذكر ذلك ابن سعد ) وسلم 
حرب الفجار بأربعة أشھر ، وكان أول من دعا أليه ان انتھت وقد عقد حلف الفضول بعد 

ان رج3 من زبي#د " ، وكان سببه ) صلى هللا عليه وسلم ( بد المطلب عم النبي محمد الزبير بن ع
قدم ببضاعة فاشتراھا منه العاص بن وائل ، فحبس عنه حقه ، فاس#تعدى علي#ه الزبي#دي ا�ح#3ف 
عب##د ال##دار ومخزوم##ا وجمح##ا وس##ھما وع##دي ب##ن كع##ب ، ف##أبو ان يعين##وا عل##ى الع##اص ب##ن وائ##ل 

: فقط ، فلما رأى الزبيدي الشر ، جاء في اليوم الث#اني وص#اح ب#أعلى ص#وته وزبروه أي انتھروه 
فق##ام ف##ي ذل##ك الزبي##ر ب##ن عب##د .... ب##بطن مك##ة ن##ائي ال##دار والنف##ر .... ي##ا آل فھ##ر لمظل##وم بض##اعته 

ما لھذا متروك ، فاجتمعت ھاشم وزھرة وتيم بن م#رة ف#ي دار عب#دهللا ب#ن ج#دعان : المطلب وقال 
  ) .٨٠( " ا با� ليكونّن يداً واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى أليه حقهوتحالفوا وتعاھدو

ك#ر ان#ه ق#ال يفخر بمشاركته بھذا الحلف ، فقد ذ) صلى هللا عليه وسلم ( وقد كان الرسول 
لقد شھدت ف#ي دار عب#دهللا ب#ن ج#دعان حلف#اً م#ا أح#ب ان ل#ي حم#ر ال#نعم ، ول#و " : عن ھذا الحلف 
الظل#م كواح#د م#ن ھ#و رف#ع وبم#ا ان م#ن أھ#داف ھ#ذا الحل#ف ) ٨١(" س#3م �جب#ت أُدعى ب#ه ف#ي ا4

فط##ر ومبادئ#ه الت#ي ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( تلتق#ي م#ع توجھ#ات الرس##ول  ا�خ#3ق الفاض#لة الت#ي
بأن#ه ل#و ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( تربى عليھا ، لذلك وجد في ھذا الحلف غاية سامية عب#ر عنھ#ا و

  .ى ا4س3م للبّ  يف ُدعي لعقد ھذا الحلف
  :صديقه قبل ا�سIم 

ف#ي ) صلى هللا عليه وسلم ( ; تذكر المصادر التاريخية بصورة مفصلة أصدقاء الرسول 
م#دة ش#بابه ، إ; إن ھن#اك مص#ادر قليل#ة ت#ذكر ان حك#يم ب#ن ح#زام ھ#و ص#ديق الرس#ول قب#ل البعث#ة 

حكيم بن حزام ب#ن خويل#د ب#ن عب#د الع#زى " ،فيذكر صاحب كتاب ا4صابة في تمييز الصحابة ان 
ص#لى هللا ( ، وكان حكيم يحب الرسول "بن قصي ا�سدي القرشي ھو صديق الرسول قبل البعثة 

ويوده بعد البعثة قبل ان يدخل ا4س3م ، إذ إن إس3مه تأخر الى عام الف#تح م#ن الس#نة ) عليه وسلم 
وھ#و اب#ن أخ خديج#ة بن#ت خويل#د ب#ن ح#زام وھن#اك م#ن ي#ذكر إن إس#3م حك#يم  )٨٢(الثامنة للھجرة 
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إذ إن حك#يم ب#ن  )٨٣(، قد كان قبل ف#تح مك#ة بي#وم واح#د ) صلى هللا عليه وسلم ( زوجة رسول هللا 
، ك#انوا ق#د بعث#تھم ق#ريش قب#ل حزام وأبو سفيان وأنظم إليھم في الطريق بديل بن ورقاء الخزاعي 

وجيش#ه الم#رابط خ#ارج مك#ة ليتحسس#وا ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( يوم م#ن ف#تح مك#ة ال#ى الرس#ول 
ال##ذي أق##نعھم با4س##3م ) ص##لى هللا علي##ه وس##لم ( ، وبع##د ان لق##وا العب##اس ع##م النب##ي  )٨٤(ا�خب##ار 

م#ن دخ#ل دار اب#و " : عن#د ف#تح مك#ة ، فقال الرسول ) عليه وسلم  صلى هللا( وأخذھم الى الرسول 
دخل دار حكيم ب#ن ح#زام فھ#و آم#ن ، وك#ان سفيان فھو آمن ، وكان ھذا الدار في أعلى مكة ، ومن 

، إذ ان حك#يم ك#ان ذا مكان#ة عالي#ة ف#ي ق#ريش "مكة ، ومن أغلق بابه فھ#و آم#ن ھذا الدار في أسفل 
وھي صناعة الطع#ام لحج#يج الكعب#ة أي#ام من#ى وھ#ي أي#ام الح#ج  )٨٥(فكانت له الرفادة قبل ا4س3م 

لحك#يم وعل#ى ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( لرس#ول ، وفي ھذا د;لة على التقدير الذي كان يكنه ا) ٨٦(
الكبي#رة لحك#يم ب#ين أبن#اء ق#ريش ع3قة الصداقة التي كانت تربطھم قبل البعثة ، فض3 عن المكانة 

  .في تلك الحقبة 
أحب الناس ألي ) صلى هللا عليه وسلم ( كان محمد النبي  ":ويذكر ان حكيم بن حزام قال 
لى المدينة شھد حكيم موسم ا�س#واق وھ#و ك#افر فوج#د حل#ة ل#ذي في الجاھلية ، فلما نبىء وخرج ا

، فقدم بھ#ا علي#ه المدين#ة ف#أراده ) صلى هللا عليه وسلم ( يزن تباع فاشتراھا ليھديھا الى رسول هللا 
إن#ا ; نقب#ل م#ن المش#ركين ش#يئاً ولك#ن ان ش#ئت ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( ان يقبضھا ھدية ، فق#ال 
فل#م  فأعطيته إياھا حين أبى علّي الھدية ، فلبسھا فرأيتھا علي#ه عل#ى المنب#ر ، أخذناھا منك بالثمن ،

ص#لى ( ، ومما يؤيد إن حكيم بن حزام ك#ان م#ن أص#دقاء الرس#ول  )٨٧("أر أحسن منه يومئذ فيھا 
إذ إنه وفي م#دة حص#ار ق#ريش لبن#ي ھاش#م وبن#ي عب#د المطل#ب عن#دما ظھ#رت  "،) هللا عليه وسلم 

فقررت قريش مقاطعتھم بأن ; يبيعوھم شيئا و; يبتاعوا منھم و; ) عليه وسلم صلى هللا ( دعوته 
وكتبوا بذلك صحيفة علقوھا في جوف الكعبة ، واستمروا على ھذا الحال سنتين أو ينكحوا منھم ، 

أكثر ، وقام حكيم بن حزام بتحدي قرار قريش وأخذ غ3م له وھو يحمل الطعام والحنطة للرسول 
وق#د اعترض#ه أب#و جھ#ل ليمنع#ه ، وأثن#اء  والى عمته خديجة بنت خويلد ،) عليه وسلم صلى هللا ( 

انه يحمل طعاماً لعمت#ه ، خ#ل : ذلك جاء أبو البختري بن ھشام بن الحارث بن أسد فقال �بو جھل 
وھ#ذا دلي#ل عل#ى ان ) ٨٨(" سبيله ، فتشاجرا فضربه أبو البختري وشج وجھه ووطئه وطئاً ش#ديداً 

المحب#ة الكبي#رة الت#ي ج#اءت م#ن ص#داقة الص#با ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( يك#ن للرس#ول  حكيم كان
) صلى هللا عليه وسلم ( والشباب ، تلك المحبة دفعته ان يجازف ويتحدى قريش لمساعدة الرسول 

  .ھي السبب في تأخر إس3مه  قبل ا4س3م الكبيرة في قريش، ويبدو ان مكانته 
  

  :حياته مع خديجة 
طال#ب ال#ذي ك#ان كثي#ر  أب#ييع#يش م#ع عم#ه ) صلى هللا عليه وس#لم ( ان النبي محمد لقد ك

في شبابه مساعدة عمه في توفير ) صلى هللا عليه وسلم ( العيال وقليل المال ، وقد حاول الرسول 
( الرج#ال ح#اول  وعن#دما بل#غ مبل#غ )٨٩(بعض ا�جور البسيطة م#ن رع#ي ا�غن#ام ، كب#اقي أبنائ#ه 

ان يجد عم3ً أخر غير الرعي يدر ربحاً أكثر ، فكان العمل الوحيد المتوفر ) ه وسلم صلى هللا علي
   ) .٩٠(ھو مھنة التجارة التي مارسھا أعمامه وعامة أھل مكة 
ة الت##ي وأمانت##ه كان##ت م##ن العوام##ل الرئيس## ويب##دو ان س##يرته الحس##نة ف##ي التج##ارة وص##دقه

الخروج ف#ي تجارتھ#ا  )ى هللا عليه وسلم صل( بنت خويلد �ن تعرض على الرسول  خديجة دفعت
ان ما بلغ خديجة من صدق حديثه وعظم أمانت#ه وك#رم أخ3ق#ه بعث#ت ألي#ه " ، فقد ذكر أبن اسحاق 

وعرضت عليه أن يخرج في مالھا تاجراً الى الشام ، وستعطيه أفضل ما كانت تعط#ي غي#ره  م#ن 
لخ#روج ف#ي تجارتھ#ا م#ع غ3مھ#ا ميس#رة عل#ى ا) صلى هللا عليه وسلم ( ، فقبل الرسول " التجارة 

ن ھي امرأة من صميم قريش ، فھي خديجة بنت خويلد بن أسد ب) رضي هللا عنھا ( وخديجة ) ٩١(
رجل#ين ك#ان ) صلى هللا علي#ه وس#لم ( وقد تزوجت خديجة قبل الرسول  )٩٢( بن قصي عبد العزى

والث#اني عتي#ق ) ٩٣(ما ھند وھالة ا�ول أبو ھند بن زرارة بن النباش التميمي ، وولدت له ولدين ھ
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بن عابد ب#ن عب#دهللا ب#ن عم#ر المخزوم#ي فول#دت ل#ه خديج#ة ابن#ه اس#مه ھن#د أيض#ا  ، وكلھ#م أخ#وة 
  . )٩٤) (رضي هللا عنھا ( من خديجة ) صلى هللا عليه وسلم ( �و;د الرسول 

 عظمھ#نَّ من أوس#ط نس#اء ق#ريش نس#باً وأ) نھا رضي هللا ع( خديجة  أن"وتذكر المصادر 
ام#رأة ت#اجرة ذات ش#رف "وأنھا كانت  )٩٦("امرأة حازمة جلدة "وأنھا  )٩٥("شرفاً وأكثرھنَّ ما;ً 

   ) .٩٧("ومال ، تستأجر الرجال في مالھا وتضاربھم بشيء تجعله لھم منه 
ص#لى هللا ( ان الرس#ول "وحدث في ھ#ذه الرحل#ة ال#ى بص#رى الت#ي تق#ع ف#ي ب#3د الش#ام ، 

 ل#ىم#ن راھ#ب م#ن رھب#ان النص#ارى ، فنظ#ر الراھ#ب ارة ب#القرب أس#تظل بظ#ل ش#ج) عليه وسلم 
ھذا رجل م#ن ق#ريش م#ن : من ھذا الرجل الذي نزل تحت الشجرة ، فقال ميسرة : ميسرة وقال له 

ص#لى هللا ( ث#م ب#اع رس#ول هللا  "ما نزل تحت ھذه الشجرة إ; نب#ي : أھل الحرم ، فقال له الراھب 
  . )٩٨(واشترى ما أراد  تجارته التي خرج بھا) عليه وسلم 

ويش#تد الح#ر ) الظھي#رة ( وبعد ذلك عادوا الى مكة ، وك#ان ميس#رة عن#دما تك#ون الھ#اجرة 
من الشمس وھو يسير على بعيره ، فلما ج#اء ) صلى هللا عليه وسلم ( يرى ملكين يظ3ن الرسول 

ريب#ا ، ل#ذا فق#د بض#اعتھا باع#ت م#ا ج#اء ب#ه فأض#عفت او قبمالھ#ا و خديجة )صلى هللا عليه وسلم ( 
، ويبدو ان ھذه الرحلة لم تك#ن  )٩٩(ضعف ما سمت له من أجر ) صلى هللا عليه وسلم ( دفعت له 

، فق##د ذك##ر ) رض##ي هللا عنھ##ا (  ف##ي تج##ارة خديج##ة) ص##لى هللا علي##ه وس##لم ( الوحي##دة للرس##ول 
بق#3ص رت نفس#ي م#ن خديج#ة س#فرتين أج#": قال ) صلى هللا عليه وسلم ( المؤرخين ان الرسول 

كانت له رح3ت أخ#رى ف#ي ) صلى هللا عليه وسلم ( ، وھو ما يؤكد ان الرسول ) ١٠٠(ناقة : أي "
  ) .رضي هللا عنھا ( أموال خديجة 

  وخديجة ) صلى هللا عليه وسلم ( وقد نشأت ع3قة من التقارب والتودد بين الرسول 
وجدت فيه الصدق وا�مانة والربح بعد ھذه الرح3ت التجارية ، ;سيما وأنھا ) رضي هللا عنھا ( 

م#ا ": بدء يقدر خديجة ويحترمھا ، فقد ق#ال ) صلى هللا عليه وسلم ( الوفير ، وقد ذكر ان الرسول 
رأيت من صاحبة �جير خيرا من خديجة ، ما كنا نرجع أنا وصاحبي إ; وج#دنا عن#دھا تحف#ة م#ن 

  ) .  ١٠١("طعام تخبؤه لنا 
ص#لى هللا علي#ه ( بدأت تفكر في الزواج من الرسول ) نھا رضي هللا ع( ويبدو ان خديجة   
بعد ھذه التطورات و;سيما بعد ان حدثھا غ3مھا ميسرة بما شاھد وسمع من قول الراھب ) وسلم 

ان "ش#أن عظ#يم ، في#ذكر ) صلى هللا عليه وس#لم ( والغمامة التي تظله ، فأيقنت انه سيكون لمحمد 
ب##الزواج ، ب##أن أرس##لت ) ص##لى هللا علي##ه وس##لم ( مفاتحت##ه مھ##دت ل) رض##ي هللا عنھ##ا ( خديج##ة 

صديقتھا نفيسة بنت منبه للتعرف بصورة غير مباشرة على رأيه بالزواج م#ن خديج#ة ، فقال#ت ل#ه 
ف##أن كفي##ت ذل##ك : م##ا بي##دي م#ا أت##زوج ب##ه ، قال#ت : ي##ا محم##د م#ا يمنع##ك ان تت##زوج ، فق#ال : نفيس#ة 

: خديجة ، قال : فمن ھي ، قالت : اءة ، إ; تجيب ، قال ودعيت الى الجمال والمال والشرف والكف
ص#لى ( وھو ما يعني ان الرسول ) ١٠٢("فأنا أفعل : أمر ذلك عليَّ ، قال : وكيف لي بذلك ، قالت 

الزوج#ة المناس#بة ) رض#ي هللا عنھ#ا ( قد فرح بھذا العرض �نه وجد ف#ي خديج#ة ) هللا عليه وسلم 
  .ا وجمالھا من ناحية نسبھا ومكانتھا ومالھ

فقال#ت ل#ه ) صلى هللا عليه وسلم ( الى الرسول ) رضي هللا عنھا ( لذلك فقد بعثت خديجة   
يا أبن عم أني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك ف#ي قوم#ك وأمانت#ك وحس#ن خلق#ك وص#دق ح#ديثك : 
عل##ى طلبھ##ا مباش##رة ، وذھ##ب ال##ى أعمام##ه ) ص##لى هللا علي##ه وس##لم ( وق##د واف##ق الرس##ول ) ١٠٣(

) رض#ي هللا عن#ه ( ھم ويطلب منھم خطبة خديجة ل#ه ، ف#ذھب عم#ه حم#زة ب#ن عب#د المطل#ب ليخبر
، مع ان ھناك من ي#ذكر ان ) ١٠٤(فتزوجا ) صلى هللا عليه وسلم ( معه الى عمھا فخطبھا للرسول 

  لخطبة خديجة ) صلى هللا عليه وسلم ( ذھب مع الرسول ) رضي هللا عنه ( حمزة 
وك#ان  )١٠٦(ھا كان قد مات يوم الفجار إ; ان أبا )١٠٥(ھا خويلد بن أسد من أبي) رضي هللا عنھا ( 

    ) .١٠٧(عشرين جم3 : عشرين بكرة ، أي ) صلى هللا عليه وسلم ( صداقھا الذي دفعه الرسول 
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رضي هللا ( حين تزوج خديجة ) صلى هللا عليه وسلم ( ان الرسول  علىوتجمع المصادر  
فكان عمرھا أربعين سنة ) رضي هللا عنھا ( ، اما خديجة كان عمره خمس وعشرون سنة ) عنھا 

حينھ#ا ك#ان خم##س ) رض#ي هللا عنھ#ا ( ف#ي ح#ين ت#ذھب رواي#ة أخ#رى ال#ى ان عم##ر خديج#ة ) ١٠٨(
( للرس#ول ) رض#ي هللا عنھ#ا ( ، وقد ولدت خديج#ة ) ١٠٩(وث3ثين سنة وقيل خمس وعشرين سنة 

لقاس##م وب##ه يكن##ى والط##اھر والطي##ب وزين##ب س##بعة م##ن ا�بن##اء والبن##ات ، ا) ص##لى هللا علي##ه وس##لم 
ص#لى ( وھناك من ي#ذكر إنھ#ا ول#دت للرس#ول  )١١٠) (رضي هللا عنھم ( ورقية وأم كلثوم وفاطمة 

غ3مين وأربع نسوة ، القاسم وعبدهللا وفاطمة وأم كلث#وم وزين#ب ورقي#ة وعب#دهللا ) هللا عليه وسلم 
  .الرواية ا�ولى إ; ان ا4جماع يكون مع ) ١١١(ھو الطيب وھو الطاھر 

ف#ي بي#ت عم#ه أب#و طال#ب بزواج#ه م#ن ) صلى هللا علي#ه وس#لم ( وقد انتھت إقامة الرسول   
 )١١٢(لينتقل الى بيت زوجته في رباع بن#ي أس#د ق#رب المس#جد الح#رام ) رضي هللا عنھا ( خديجة 

ستقرة ، حياة م) رضي هللا عنھا ( مع خديجة ) صلى هللا عليه وسلم ( ولقد أصبحت حياة الرسول 
ل#ه  تحيات#ه الجدي#دة المس#تقرة وف#ر ا عل#ى اتجاھات#ه الفكري#ة إذ انكبي#ر اوقد كان لھ#ذا ال#زواج أث#ر

المستلزمات المادية والمكان المناس#ب الت#ي جعلت#ه يج#د الوق#ت الك#افي للتفكي#ر بالجوان#ب الروحي#ة 
   .بية ا�خرى ;لتقاء القوافل والقبائل العرمركز والدينية المحيطة به ، ;سيما وان مكة 

علي#ه ص#لى هللا ( من ا�حداث المھمة التي ح#دثت ف#ي حي#اة الرس#ول ھذا الزواج وقد كان   
 إذ أصبح من أھ#ل الم#ال والتج#ارة ، وي#ذكر التي جعلته يصل الى مكانة كبيرة في قريش ،) وسلم 

ل ب##دأ يع##رف ل##دى أھ##ل مك##ة بالص##ادق ا�م##ين م##ن خ##3 )ص##لى هللا علي##ه وس##لم (  ان##ه المؤرخ##ون
صدق حديثه وأمانة عمله ، فق#د  ع3قاته ا;جتماعية الطيبة وتعام3ته التجارية ، الذين وجدوا فيھا
خم##س ) ص##لى هللا علي##ه وس##لم ( اتفق#ت ق##ريش عل##ى إع##ادة بن##اء الكعب##ة المش##رفة ح##ين ك##ان عم##ره 

وك#اد  فاختلف#ت قبائ#ل ق#ريش ف#يمن يحم#ل الحج#ر ا�س#ود ويض#عه ف#ي مكان#ه ،) ١١٣(وث3ثين س#نة 
أبا أمية بن المغيرة بن عبدهللا بن عم#ر ب#ن مخ#زوم ، وك#ان كبي#ر " ويذكر ان  الصراع يقع بينھا ،

اجعلوا بينكم حكما فيمن ي#دخل أول م#رة ب#اب المس#جد ، فرض#وا ب#ذلك ، : قد قال  ،وسيدھا قريش 
رض#ينا  ھ#ذا ا�م#ين ق#د: أول من دخل عليھم المسجد ، فق#الوا ) صلى هللا عليه وسلم ( وكان النبي 

: ھلموا ثوباً ، فأتوا به فوضع الركن فيه بيديه ، ثم قال ) : صلى هللا عليه وسلم ( بما قضى ، فقال 
( جميعاً ، حتى إذا بلغوا به موضعه ، وض#عه الرس#ول لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم أرفعوا 

السديدة التي قبلت بھا جميع ان ھذه الفكرة ) ١١٤("بيده الشريفة ثم بنى عليه ) صلى هللا عليه وسلم 
م##ن الحكم##ة ) ص##لى هللا علي##ه وس##لم ( قبائ##ل ق##ريش المتنازع##ة د;ل##ة عل##ى م##ا يتمت##ع ب##ه الرس##ول 

ي دلي#ل عل#ى المكان#ة الت#ي ھ#ذه المش#كلة وبش#كل س#ريع ، وك#ذلك ھ#وسرعة البديھي#ة بتق#ديم الح#ل ل
  تؤھله لحمل لواء الدين الجديد  وصل إليھا في المجتمع القرشي قبل البعثة ، تلك المكانة التي كانت

و;سيما المادي#ة ) صلى هللا عليه وسلم ( لقد انعكست التطورات الجديدة في حياة الرسول   
على معظم مجريات حياته ، وكان من بين ھذه التطورات ھو اتخاذه لزيد بن حارث#ه وا;جتماعية 
وم#ن ث#م تبن#اه ، )  علي#ه وس#لم ص#لى هللا( ، وق#د اعتق#ه الرس#ول ) صلى هللا عليه وس#لم ( مولى له 

وفي تصرفه ھذا دليل على عظمة أخ3قه التي تأنف العبودية إ; �  )١١٥(وذلك قبل ان يوحى أليه 
) ١١٦("الق#يس الكلب#ي وزيد ھو زيد بن حارثة بن شرحبيل بن كعب بن عبد العزى بن أمريء " ، 

يھم زي#د ب#ن حارث#ة ، وك#ان عم#ره ان حكيم بن حزام بن خويلد ق#دم م#ن الش#ام برقي#ق ف# " ، ويذكر
( وھ#ي عن#د رس#ول هللا ) رض#ي هللا عنھ#ا ( ثمانية سنين ، فدخلت عليه عمته خديج#ة بن#ت خويل#د 

أي ھؤ;ء الغلمان شئت فھو لك ، فاختارت زي#دا  اختاري يا عمة: فقال لھا ) وسلم  صلى هللا عليه
ھ#ا فوھبت#ه ل#ه ، فأعتق#ه رس#ول هللا ، عن#دھا فاس#توھبه من) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( ، فرآه الرس#ول 

( فقدم أليه ھو وعمه كعب وھو عند الرس#ول ) ١١٧("وكان أبوه حارثة قد جزع عليه جزعاً شديداً 
إن ش#ئت ف#أقم عن#دي وإن ش#ئت ف#أنطلق م#ع أبي#ك ، ": ، فقال الرسول لزيد ) صلى هللا عليه وسلم 

لعبودية على أبيك وأمك وبلدك وقومك ، فق#ال زيد أتختار ايا  : بل أقيم عندك ، فقال له أبوه: فقال 
صلى هللا ( ، وعند ذلك أخذ الرسول "أني قد رأيت من ھذا الرجل شيئا وما أنا بالذي أفارقه أبداً : 
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وا ان ھ#ذا أبن#ي وارث#اً اش#ھد" : بيد زيد بن حارثة وقام به الى الم� من قريش ، فقال ) عليه وسلم 
(( حتى نزل قول#ه تع#الى ) ١١٨(ذلك ، وكان يدعى زيد بن محمد فطابت نفس أبيه عند  "وموروثاً 

  .) ٥ –ا�حزاب ()) أدعوھم �بائھم 
وتصرفه مع زيد جعلته يحب#ه كثي#را ال#ى ) صلى هللا عليه وسلم ( ان سمو أخ3ق الرسول   

بالوق#ت نفس#ه عل#ى ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( درجة ان يؤثره حت#ى عل#ى أھل#ه ، وق#د أك#د الرس#ول 
ص#لى هللا ( العظيمة بأنه أعلن للم� إن زي#د ابن#ه ، أ; إنھ#ا أخ#3ق ا�نبي#اء ، وھ#ذه أخ3ق#ه  أخ3قه

قبل البعثة ، فكيف ستكون أخ3قه بعدھا ، نعم إنھا أخ3ق إلھي#ة نبوي#ة لس#يد الكائن#ات ) عليه وسلم 
  .في ا�رض والسماء 

    :تبلور اتجاھاته الفكرية   
بع##د ذل##ك ) ص##لى هللا علي##ه وس##لم ( الروحي##ة للرس##ول لق##د تط##ورت التوجھ##ات الفكري##ة و  

ق#ال ع#ن زي#د ب#ن ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( و;سيما بعد احتكاكه با�حن#اف ف#ي مك#ة ، وي#ذكر ان#ه 
إنه كان أول من عاب عليَّ ا�وثان ونھاني عنھا ، أقبلت من الطائف ومعي زيد ": عمرو بن نفيل 

فقرب#ت ل#ه س#فرة فيھ#ا لح#م م#ن ذبائحن#ا ... على مكة بن حارثة حتى مررت بزيد بن عمرو وھو بأ
فلعلھ#ا : كل من ھذا الطعام أي ع#م ، فق#ال : فقلت له ... على أصنامنا ، فقربتھا له وأنا غ3م شاب 

ي#ا أب#ن أخ#ي ل#و أما أن#ك : نعم ، فقال : أي ابن أخي من ذبائحكم ھذه التي تذبحون �وثانكم ، فقلت 
ك أن#ي ; أك#ل ھ#ذه ال#ذبائح ، ف#3 حاج#ة ل#ي بھ#ا ، ث#م ع#اب عل#يَّ سألت بن#ات عب#د المطل#ب �خبرنَّ#

ص#لى ( إنما ھي باط#ل ; تض#ر و; تنف#ع ، ق#ال رس#ول هللا : ا�وثان ومن يعبدھا ويذبح لھا ، قال 
فما تمسحت بوثن منھا بعد ذلك على معرفة بھا و; ذبحت لھا حتى أكرمن#ي هللا ) : هللا عليه وسلم 

   ) .١١٩("عز وجل برسالته 
لقد كانت ديانة مكة والعرب بص#ورة عام#ة ديان#ة وثني#ة قب#ل ا4س#3م ، فض#3 ع#ن وج#ود   

بع#دد م#ن أبنائھ#ا ع#ن ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( الديانات اليھودية والنصرانية التي أحت#ك الرس#ول 
 زوج#ةفر له معلومات عامة عن ھذه الديانات ، ويبدو ان ارتباط  طريق رح3ته التجارية ، مما و

وع3ق#ة العموم#ة ) ورقة بن نوفل بن أسد وعثمان بن الحويرث ب#ن أس#د ( مع أبناء عمھا الرسول 
وھما من ا�شخاص الذين رفضوا عبادة ا�صنام ، وكانوا يدعون الى دي#ن إب#راھيم الخلي#ل بينھما 

وع#دم ) صلى هللا عليه وسلم ( أثر كبير على أفكار الرسول كل ھذا كان له ) ١٢٠) (عليه الس3م ( 
  . ديانة عامة قريش قناعته بعبادة ا�صنام 

لقد كان لھؤ;ء ا�شخاص الذين أنفوا عبادة ا�صنام ال#ى عب#ادة هللا ال#رحمن دي#ن إب#راھيم   
، إذ ) صلى هللا عليه وسلم ( ، وكان �رائھم أثر واضح في نفسية الرسول ) عليه الس3م ( الخليل 

وف##د عب##د الق##يس ف##ي المدين##ة المن##ورة بع##د ) علي##ه وس##لم  ص##لى هللا( إن##ه عن##دما ق##دم عل##ى الرس##ول 
... أيك##م يع##رف ق##س ب##ن س##اعدة ا�ي##ادي  ") :ص##لى هللا علي##ه وس##لم ( الھج##رة ، ق##ال لھ##م الرس##ول 

قول قس بن ساعدة في سوق عكاظ عل#ى جم#ل وھ#و يخط#ب بالن#اس ) صلى هللا عليه وسلم ( فذكر
، من عاش مات ومن مات فات ، وك#ل م#ا ھ#و آت  يا أيھا الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا: ويقول 

، ونج#وم تم#ور آت ، ان في السماء لخبرا وان في ا�رض لعبرا ، مھاد موض#وع وس#قف مرف#وع 
وأقسم قس قسماً حقا ، ل#ئن ك#ان ف#ي  ") :صلى هللا عليه وسلم ( ، وأضاف  )١٢١( "وبحار ; تغور

ه م#ن دي#نكم ال#ذي ان#تم علي#ه ، م#الي أرى ا�مر رضا ليكون بعده سخط ، ان � ل#دينا ھ#و أح#ب ألي#
صلى ( الناس يذھبون و; يرجعون ، أرضوا بالمقام فأقاموا ، أم تركوا فناموا ، ثم قال رسول هللا 

  ) . ١٢٢( " أفيكم من يروي شعره فأنشدوه له) : هللا عليه وسلم 
ص#لى هللا علي#ه  (ويبدو بأن ھذا القول البليغ لقس بن ساعدة قد أثر كثيراً في فكر الرسول   
عن#دما ق#دم ألي#ه وف#د عب#د الق#يس ال#ى  ج#رةقب#ل البعث#ة ، وال#دليل إن#ه ل#م ينس#اه حت#ى بع#د الھ) وسلم 

في تلك الحقبة كانت تتجه الى ) صلى هللا عليه وسلم ( المدينة المنورة ، وھو دليل على ان أفكاره 
  . العزوف عن عبادة ا�وثان والبحث عن سر الوجود 
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بعد ھذه الحقبة التاريخية بدأ يتحن#ث ) صلى هللا عليه وسلم ( ر ان الرسول وتذكر المصاد  
كان يخرج في كل عام ) صلى هللا عليه وسلم (  ان الرسول"في غار حراء ، فقد ذكر ابن اسحاق 

شھراً من السنة ينسك فيه ، وكان من ينسك في الجاھلية من قريش يطعم من جاء م#ن المس#اكين ، 
، وي##ذكر ان  )١٢٣("مجاورت##ه وقض##اه ل##م ي##دخل بيت##ه حت##ى يط##وف بالكعب##ة  حت##ى إذا أنص##رف م##ن

  )صلى هللا عليه وسلم ( التحنث في غار حراء عادة سنھا عبد المطلب جد النبي محمد
إذ كان يتحنث في شھر رمضان من كل سنة بأن يصعد الى غار حراء ويطعم المساكين ، ثم تبعه 

  ) .١٢٤(وأبي أمية بن المغيرة كل من تأله وتعبد بعده كورقه بن نوفل 
لحم#ل رس#الة ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( ويبدو ان ھذه ا�حداث المتتالية قد ھيأت الرس#ول   

الدين ا4س3مي الحنيف ، وجعلته مبرئ من عبادة ا�وثان ومن ا;شتراك ب#أي نس#ك او ع#ادة م#ن 
ط#اھراً منھ#ا من#ذ أيام#ه  أبن#اء عمومت#ه ومعظ#م الع#رب ، فك#انعادات الجاھلية التي ك#ان يمارس#ھا 

ا;ش##تراك م##ع عم##ه ) ص##لى هللا علي##ه وس#لم ( ا�ول#ى ، وي##ذكر ان##ه من#ذ أي##ام ص##باه وش##بابه رف#ض 
وعماته في حضور عيد يتقربون فيه ال#ى أح#د ا�ص#نام كان#ت ق#ريش تعظم#ه وتق#دم ل#ه الق#رابين ، 

الص#باح ال#ى اللي#ل  وكان الرجال يحلقون رؤوسھم ويعكفون عنده في ھ#ذا العي#د ، يوم#ا ك#ام3 م#ن
د ي#ا محم#د ان تحض#ر م#ا تري#" :مرة في السنة ، فغضب عليه عمه أب#و طال#ب وعمات#ه ، وقل#نَّ ل#ه 

وف#ق ھ#ذا ) ص#لى هللا علي#ه وس#لم ( ، فقد بنيت شخصيته ) ١٢٥( "...لقومك عيداً و; تكثر له جمعاً 
وم#روراً بطفولت#ه وش#بابه  ا;تجاه الذي أعده له الباري جل ف#ي ع#3ه قب#ل البعث#ة من#ذ و;دت#ه يتيم#اً 

ص#لى ( ان#ه  "وزواجه الى بعثته المباركة ، ; بل أبعد من ذلك بكثير منذ خلقت البشرية ، فقد ذكر
، فص#لى هللا ) ١٢٦("كن#ت نبي#اً وأدم ب#ين الم#اء والط#ين : سئل متى كنت نبياً ، قال ) هللا عليه وسلم 

              .عليك ياخير من سار على أرض وطار في سحب 
  

                                                 
  :ا�حا�ت والمصادر 

محم#د حمي#د ، : المغازي والس#ير ، تحقي#ق ) : ھـ١٥١ت (ابن اسحاق ، أبو عبداللة  محمد بن اسحاق ألمطلبي  - ١
  معھد الدراسات

ت##اريخ ) ھ##ـ  ٣١٠ت ( ؛ الطب##ري ، اب##و جعف##ر محم##د ب##ن جري##ر  ٢٢م ، ص  ١٩٧٤وا�بح##اث ، الرب##اط ،       
  :لرسل والملوك ، تحقيق ا

 . ٢٩٢، ص  ٢م ، ج  ١٩٦٩محمد ابو الفضل ، القاھرة ،       
ابراھيم : السيرة النبوية ، تحقيق ) : ھـ  ٢١٨ت ( ابن ھشام ، محمد بن عبد الملك بن ھشام الحميري  - ٢

  وآخرون ، دار الفكر يا�نبار
الطبقات الكبرى ، دار ) : ھـ ٢٣٥ت ( دهللا بن سعد ؛ ابن سعد ، ابو عب ١٥٨، ص  ١، ق . ت.، بيروت ، د     

  المعرفة ، بيروت ، 
  . ١٠٠، ص  ١م ، ج  ١٩٨٠     
احسان عباس وناصر الدين : جوامع السيرة ، تحقيق ) : ھـ  ٤٥٦ت ( ابن حزم ، ابو محمد بن علي ا�ندلسي  - ٣

  ا�سد ، دار المعارف
 . ٥، ص . ت.، القاھرة ، د     
، دار  ٤مروج الذھب ومعادن الجوھر ، ط ) : ھـ  ٣٤٦ت ( ي ، ابو الحسن علي بن الحسين المسعود - ٤

  م ١٩٨١ا�ندلس ، بيروت ، 
  . ٢٩٦، ص  ٢، ج       

) : ھـ  ٥٨١ت ( ؛ السھيلي ، ابو القاسم عبد الرحمن بن عبدهللا بن احمد  ٢٦المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٥
  الروض ا�نف ، مطبعة

  .  ٢٣٣، ص  ٢، ج . ت. الية ، مصر ، دالجم      
رشدي صالح ملحس ، : أخبار مكة ، تحقيق ) : ھـ  ٢٤٤ت ( ا�زرقي ، ابو الوليد محمد بن عبدهللا بن احمد  - ٦

  دار الثقافة ، بيروت ، 
  .  ٢٣٣، ص  ٢م ، ج  ١٩٧٩     
  . ٢٣المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٧
 .  ١٠٥ص ،  ١الروض ا�نف ، ج : السھيلي  - ٨
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المعارف ، تحقيق ) : ھـ  ٢٧٦ت ( ؛ ابن قتيبة ، ابو محمد بن مسلم الدنيوري  ١المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٩
  ثروت عكاشة ، دار : 

جمھرة : ؛ ابن حزم ا�ندلسي  ٢جوامع السيرة ، ص : ؛ ابن حزم  ٧٠م ، ص  ١٩٦٠مك ، . الكتب ، ;      
  : انساب ا�شراف ، تحقيق 

  . ١١ـ ٩م ، ص  ١٩٦٢، دار المعارف ، القاھرة ،  ٥عبد الس3م محمد ھارون ، ط      
 . ٣جوامع السيرة ، ص : ابن حزم  ١٠-
  . ٢٥المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ١١
  . ١٧انساب ا�شراف ، ص : ابن حزم  - ١٢
  . ٢٢المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ١٣
: زاد المعاد في ھدى خير العباد ، تحقيق ) : ھـ  ٧٥٢ت ( كر ابن قيم الجوزية ، ابو عبدهللا محمد بن ابي ب - ١٤

  محمد حامد الفقي ، 
 . ١٠٨، ص  ١الطبقات ، ج : ؛ ابن سعد  ٣٦، ص  ١مطبعة السنة المحمدية ، القاھرة ، ج        
م  ٢٠٠٧ت ، الم3ح ، ھاشم يحيى ، الوسيط في السيرة النبوية والخ3فة الراشدة ، دار الكتب العلمية ، بيرو - ١٥

  .  ٦٧، ص 
  . ٢٥المغازي ، ص : ابن اسحاق - ١٦
  . ١١٠، ص  ١الطبقات ، ج : ابن سعد - ١٧
 . ٢٦المغازي ، ص : ابن اسحاق - ١٨
 .٢٦، ص المصدر نفسه  - ١٩
  .٢٦، ص المصدر نفسه   - ٢٠
  .٢٦، ص المصدر نفسه - ٢١
ا�ثر في فنون المغازي والشمائل والسير  عيون) : ھـ  ٧٣٤ت ( ابن سيد الناس ، محمد بن عبدهللا بن يحيى - ٢٢

  ، مؤسسة عز الدين ،
  . ٩١، ص  ١؛ الفصول في السيرة ، ج  ٥٢، ص  ١م ، ج  ١٩٨٦بيروت ،       
 ٢مروج الذھب ، ج : ؛ المسعودي  ٧٩المعارف ، ص : ؛ ابن قتيبة  ١١٢، ص  ١الطبقات ، ج : ابن سعد  - ٢٣

  . ٢٩٧، ص 
  . ٢٧ص : المغازي : ابن اسحاق - ٢٤
  .المصدر نفسه - ٢٥
 ٢مروج الذھب ، ج : ؛ المسعودي  ٧٩المعارف ، ص : ؛ ابن قتيبة  ١١٢، ص  ١الطبقات ، ج : ابن سعد  - ٢٦

  . ٢٩٧، ص 
  . ٢٧المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٢٧
  . ٥٢، ص  ١عيون ا�ثر ، ج : ابن سيد الناس  - ٢٨
  . ٢٧المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٢٩
  .٢٧، ص  المصدر نفسه - ٣٠
  . ٢٨المصدر نفسه ، ص  - ٣١
  . ١١٢، ص  ١الروض ا�نف ، ج : السھيلي  - ٣٢
  . ١٦٧، ص  ١السيرة النبوية ، ق : ابن ھشام  - ٣٣
  .  ٦٩الوسيط في السيرة ، ص : الم3ح  - ٣٤
  . ٢٥المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٣٥
 . ٦٩الوسيط في السيرة ، ص : الم3ح  - ٣٦
  . ١١٤ – ١١٣، ص  ١، ج الطبقات : ابن سعد  - ٣٧
  .  ٣٧، ص  ١زاد المعاد ، ج : ابن القيم   - ٣٨
  .  ١٦٨، ص  ١السيرة النبوية ، ق : ؛ ابن ھشام  ١١٦، ص  ١الطبقات ، ج : ابن سعد  - ٣٩
  . ٢٨المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٤٠
  . ٧٠الوسيط في السيرة ، ص : الم3ح  - ٤١
  . ١١٦، ص  ١الطبقات ، ج : ابن سعد  - ٤٢
  . ١٦٨، ص  ١السيرة النبوية ، ق: ابن ھشام - ٤٣
  . ١١٦، ص  ١الطبقات ، ج : المصدر نفسه ؛ ابن سعد  - ٤٤
  . ١١٦، ص  ١الطبقات ، ج : ابن سعد  - ٤٥
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  . ٢٨المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٤٦
  .٢٨، ص المصدر نفسه  - ٤٧
 . ١٦٨، ص  ١السيرة النبوية ، ق: ابن ھشام  - ٤٨
  . ١٦ – ١٤، ص  ١خب في ذكر نسب قبائل العرب ، منشور على موقع الوراق ، ج المنت: المغيري  - ٤٩
  .  ١١٨، ص  ١الطبقات الكبرى ، ج : ابن سعد  - ٥٠
  .  ٢٨المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٥١
  . ١١٩، ص  ١الطبقات ، ج : ابن سعد  - ٥٢
  .   ٢٢٣، ص  ٢ا�زرقي ، اخبار  مكة  ، ج  - ٥٣
  . ١١٩، ص  ١ج الطبقات ، : ابن سعد  - ٥٤
  . ٢٨المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٥٥
  . ١١٩، ص  ١الطبقات ، ج : ابن سعد  - ٥٦
  .١١٩، ص  ١، ج المصدر نفسه  - ٥٧
  . ٧٣المعارف ، ص : ابن قتيبة  - ٥٨
  . ٢٨المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٥٩
  . ٧٦المعارف ، ص : ابن قتيبة  - ٦٠
 . ١١٩، ص  ١الطبقات ، ج : ابن سعد  - ٦١
  . ١١٩، ص  ١، ج المصدر نفسه  - ٦٢
  . ٥٣المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٦٣
  . ٢٧٨، ص  ٢تاريخ الرسل ، ج : الطبري  - ٦٤
  . ٨٨ص : المعارف : ؛ ابن قتيبة  ١٢١، ص  ١الطبقات ، ج : ابن سعد  - ٦٥
  . ١٠٦تاريخ العرب قبل ا4س3م ، ص : جواد علي  - ٦٦
  . ٢٨المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٦٧
، مكتبة ا�يمان ، مصر ،  ٣البداية والنھاية ، ط ) : ھـ  ٧٧٤ت ( بن كثير ، ابو الفداء اسماعيل الدمشقي ا- ٦٨
 . ٢٨٩، ص  ٢، ج . ت.د
  . ١٨٤، ص  ١السيرة النبوية ، ق : ابن ھشام  - ٦٩
  . ٢٨٩، ص  ٢البداية والنھاية ، ج : ابن كثير  - ٧٠
  . ٤٥المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٧١
  . ٢٩٥، ص  ٢مروج الذھب ، ج : ودي المسع - ٧٢
  . ١٨٦، ص  ١السيرة النبوية ، ق : ابن ھشام  - ٧٣
، ص  ٢تاريخ الرسل ، ج : ؛ الطبري  ٨٨المعارف ، ص : ؛ ابن قتيبة  ٢٥المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٧٤

  :؛ المسعودي  ٢٨٧
  . ٢٩٤، ص  ٢مروج الذھب ، ج        
  . ١٨٤، ص  ١ السيرة النبوية ، ق: ابن ھشام  - ٧٥
  . ٢٩٠، ص  ٢البداية والنھاية ، ج : ابن كثير  - ٧٦
  .٢٩٠، ص  ٢، ج المصدر نفسه  - ٧٧
  . ٧٤الوسيط في السيرة ، ص : الم3ح  - ٧٨
  . ١٢٨ص  ١الطبقات ، ج : ابن سعد  - ٧٩
  . ٢٩٠، ص  ٢البداية والنھاية ، ج : ابن كثير  - ٨٠
  . ١٣٤، ص  ١السيرة النبوية ، ق : ابن ھشام  - ٨١
عادل احمد : ا�صابة في تمييز الصحابة ، تحقيق ) : ھـ  ٨٥٢ت ( ابن حجر ، احمد بن علي العسق3ني  - ٨٢

  عبد الموجود وعلي محمد
  .  ١١٢، ص  ٣م ، ج  ٢٠٠٣، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ٣مھوض ، ط        
وصي هللا بن محمد عباس ، دار : ، تحقيق  ١ العلل ومعرفة الرجال ، ط: ابن حنبل ، ابو عبدهللا الشيباني  - ٨٣

  الخاني ، بيروت ،
  .  ٤١٩، ص  ٣م ، ج  ١٩٨٨       
 ١٩١٦مارسدن يونس ، القاھرة ، : المغازي ، تحقيق ) : ھـ  ٢٠٧ت ( الواقدي ، ابو عبدهللا محمد بن عمر - ٨٤

  . ٨١٤، ص  ٢م ، ج 
  . ١٣٠، ص  ١السيرة النبوية ، ق : ابن ھشام  - ٨٥
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  . ٥٤٩، ص  ٣السيرة النبوية ، ج : ابن كثير  - ٨٦
بشار عواد : تھذيب الكمال ، تحقيق ) : ھـ  ٧٤٢ت ( المزي ، يوسف بن الزكي عبد الرحمن ابو الحجاج  - ٨٧

  ، ١معروف ، ط 
  . ٨١٤ص         

 . ٥٥٠، ص  ١؛ الطبري ، تاريخ الرسل ، ج  ٢، ص  ٢السيرة النبوية ، ج : ابن كثير  - ٨٨
  . ١٢٩، ص  ١الطبقات ، ج : سعد  ابن - ٨٩
  . ٧٥الوسيط في السيرة ، ص : الم3ح  - ٩٠
  . ٥٩المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٩١
  . ٧٩المعارف ، ص : ابن قتيبة  - ٩٢
؛ ابن حجر العسق3ني  ١٨١٧، ص  ٤ا�ستيعاب ، ج : ؛ ابن عبد البر  ١٥، ص  ٢الطبقات ، ج : ابن سعد  - ٩٣
  ا4صابة في تمييز: 

  . ٦٠٠، ص  ٧الصحابة ، ج        
  . ١٦، ص  ٨الطبقات ، ج : ابن سعد  - ٩٤
  . ٦٠المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٩٥
  . ١٣١، ص  ١الطبقات ، ج : ابن سعد  - ٩٦
  . ٥٩المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ٩٧
  . ٢٩١، ص  ٢البداية والنھاية ، ج : ابن كثير  - ٩٨
  . ١٣٢، ص  ١الطبقات ، ج : ابن سعد  - ٩٩
  . ١٣٢، ص  ١السيرة النبوية ، ج : ابن كثير  - ١٠٠
  . ٧٣، ص  ١عيون ا�ثر ، ج : ابن سيد الناس  - ١٠١
  . ١٣١، ص  ١الطبقات ، ج : ابن سعد  - ١٠٢
  . ٢٩٢، ص  ٢البداية والنھاية ، ج : ابن كثير  - ١٠٣
  . ٦٠المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ١٠٤
  . ٢٩٢، ص  ٢البداية والنھاية ، ج : ابن كثير  - ١٠٥
تاريخ اليعقوبي ، دار صادر ، بيروت ، ) : ھـ  ٢٩٢( اليعقوبي ، احمد بن يعقوب بن جعفر بن واضح  - ١٠٦
  ؛  ٢١، ص  ٢، ج . ت.د

  . ٣٠٢، ص  ٢ا;ع3م ، ج : الزركلي         
  .  ١٩٠، ص  ١السيرة  ، ق : ابن ھشام  - ١٠٧
  . ٢٨٠، ص  ٢، ج  تاريخ الرسل: ؛ الطبري  ١٣٢، ص  ١الطبقات ، ج : ابن سعد  - ١٠٨
  . ١٣١، ص  ١السيرة النبوية ، ج : ابن كثير  - ١٠٩
  . ٨٣المعارف ، ص : ؛ ابن قتيبة  ٦١المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ١١٠
  . ٢٩٢، ص  ٢البداية والنھاية ، ج : ابن كثير  - ١١١
  .  ٢٥١، ص  ٢اخبار مكة ، ج : ا�زرقي  - ١١٢
  . ١٩٠، ص  ١السيرة النبوية ، ق : ابن ھشام  - ١١٣
 . ٨٧المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ١١٤
 . ٤٧٢، ص  ١الروض ا�نف ، ج : السھيلي  - ١١٥
  . ٤٢٨المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ١١٦
  . ٤٧٢، ص  ١الروض ا�نف ، ج : السھيلي  - ١١٧
  . ٤٢٩ – ٤٢٨المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ١١٨
  . ٩٨المصدر نفسه ، ص  - ١١٩
  . ٩٥المصدر نفسه ، ص  - ١٢٠
  . ٣٦المعارف ، ص : بة ابن قتي - ١٢١
  . ٧٢، ص  ١السيرة النبوية ، ج : ابن كثير  - ١٢٢
  . ١٠١المغازي ، ص : ابن اسحاق  - ١٢٣
  . ١٢٩، ص  ٢المفصل في تاريخ العرب قبل ا�س3م ، دار العلم للم3يين ، بيروت ، ج : جواد علي  - ١٢٤
  . ١٥٨، ص  ١الطبقات ، ج : ابن سعد  - ١٢٥
. البدء والتاريخ ، مكتبة الثقافة الدينية ، مصر ، بور سعيد ، د) : ھـ  ٥٠٧ت ( طاھر المقدسي ، المطھر بن - ١٢٦
  . ٢٦٦، ص ١، ج .ت


