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 بسم هللا الرمحن الرحيم
يسر موقع مرياث األنبياء أن يقدم لكم تسجيالً لدرس يف السرية النبوية ألقاه الشيخ عرفات 

 نسأل هللا سبحانه وتعاىل أن ينفع به اجلميع. –حفظه هللا تعاىل  –حملمدي بن حسن ا
 الخامسالدرس  

إال هللا وحده ال شريك له  إلهشهد أن ال أاحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا و 
 :وبعد – وسلم له وصحبهآصلى هللا عليه وعلى  -عبده ورسوله  شهد أن حممداً أو 

 
خر ما تكلمنا به عن حلف الفضول وتكلمنا  آكان - لصالة والسالمعليه ا -ففي سريته 

ن شاء هللا تعاىل ويف هذه الليلة سنتحدث عن إكذلك عن حرب الفجار ويف هذا اليوم 
-النيب  -رضاها أو  رضي هللا عنها -خبدجية بنت خويلد  - عليه الصالة والسالم -تزوجيه 

كثري من الناس بل عند عند العلماء وعند  كما هو معلوم ومعروف   - صلى هللا عليه وسلم
 ،ةأحدى عشر امر إنه تزوج أاملسلمني 

ة ست من أحدى عشر امر إاملشهورات املتفق عليهن هن  - عليه الصالة والسالم -ونساؤه  
واحدة ليست من و خر من غري قريش وهن عربيات لكنهن من غري قريش أ  ربع نسوة أقريش و 

 ،سرائيلإالعرب وهي من بين 
 ،يب بكر الصديقأوعائشة بنت  ،خدجية بنت خويلد"الست الاليت من قريش فهي  ماأ 

 ،ميةأيب أبنت  هم سلمأو  ،يب سفيانأم حبيبة بنت أو  ،بن اخلطابوحفصة بنت عمر 
   "ةبنت زمع هوكذلك سود

 ،وميمونة بنت احلارث ،زينب بنت جحش"العربيات الاليت لسن من قريش  ربعما األأو 
  "بنت احلارث ةوجويري ،ب بنت خزميةوزين

صفية بنت حيي بن "صال هي أخرية اليت هي ليست عربية و الزوجة األأخرية ة األأما املر أو 
  – رضي هللا عنهن كلهن -ري ضمن بين الن "خطبأ

 -هي خدجية  - عليه الصالة والسالم -ة تزوج هبا النيب أول امر أن أوال خالف بني العلماء 
هؤالء  ،حىت ماتت -رضي هللا تبارك وتعاىل عنها  -نه مل يتزوج عليها إمث  - هارضي هللا عن

  ،ت املؤمنني وما نعين هبذا اللفظمهاأذا قيل ما إو  ،مهات املؤمننيأهن 
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مهات املؤمنني يعين يف تعظيم احلرمة ويف حترمي نكاحهن أالعلماء يقولون  ؟م املؤمننيألفظ 
ال جيوز النظر  ،ن هذا ال جيوزإواخللوة هبن ف إليهنال يف النظر مهات بيد فهن كاألأعلى الت

  ،جانبفان ذلك حرام يف حقهن كما يف حق األ ،واخللوة هبن
 - عليه الصالة والسالم -تزوج  ،تزوج خبدجية قبل املبعث - صلى هللا عليه وسلم -النيب

 وعشرين  مخساً  - الصالة والسالم عليه -خبدجية وكان عمره 
ذاً خدجية هي من إ ،بن كالبسد بن عبد العزى بن قصي أبن ة هي بنت خويلد جيخد

م حبيبة من حيث أن كانت إليه و إقرب نساءه أومن  - عليه الصالة والسالم -قرب الناس أ
خدجية تلتقي مع رسول  ،من خدجية - صلى هللا عليه وسلم -ىل النيب إقرب أالنسب هي 

ي مع رسول هللا يف عبد مناف م حبيبة فتلتقأما أيف قصي و  - عليه الصالة والسالم - هللا
 ،م حبيبةأقرب مث خدجية بعد أفهي 

من رجل يقال له  - عليه الصالة والسالم -خدجية بنت خويلد كانت قد تزوجت قبل النيب 
بو هالة كان قبل عتيق أبو هالة النباش ومنهم من يقول أبن عائذ املخزومي وقبل ذلك عتيق 

تزوجها مبكة  - صلى هللا عليه وسلم -ذ على كل حال هي تزوجت برجلني قبل النيب بن عائ
عشرة  ن يبعث خبمسأتزوجها قبل  ،وهو ابن مخس وعشرين سنة - عليه الصالة والسالم -

 رضي هللا عنها -منت به آبرسالته ف - تبارك وتعاىل -كرمه هللا أن أىل إسنة وبقيت معه 
ن أكانت له وزير صدق وماتت بعد مبعثه بعشر سنني وقبل ف تهمنت به ونصر آ -رضاها أو 

يعين قبل هجرته بثالث سنني صح بثالث سنني يف األ - عليه الصالة والسالم -يهاجر 
  .ماتت

ن مجلة يسرية من فضائل هذه الصحابية اجلليلة خدجية فيكفيها شرفا ورفعة ذكر اآلأان سأف
 والمجاع املسلمني مل يتقدمها رجل سالما إبإهللا ول خلق أهي  ،سلم مطلقاأول من أهنا أ

  ،كذلك هي من خري نساء العاملني ومن خري نساء اجلنة  ،ةأامر 
ن جربيل عليه السالم بلغها السالم من رهبا مباشرة وكذلك من فضلها أويدل على ذلك 

ا حىت قال مل يتزوج عليه - صلى هللا عليه وسلم -ن النيب أ - رضي هللا عنها -ومن شرفها 
  . حىت ال يدخلها يف نكد الضرائرهل العلم من احملققنيأبعض 
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ببيت يف اجلنة وهذا البيت من قصب من لؤلؤ  - عليه الصالة والسالم -كذلك بشرها النيب 
صلى هللا عليه  -ن النيب أجموف كما جاء يف صحيح البخاري ال صخب فيه وال نصب بل 

  – رضي هللا عنها -ويكثر ذكرها  كان يكثر الثناء على خدجية  - وسلم
 - صلى هللا عليه وسلم -ة للنيب أما غرت على امر  - رضي هللا عنها -حىت قالت عائشة 

ملا كنت  - صلى هللا عليه وسلم -ن يتزوجين النيبأمثل ما غرت على خدجية هلكت قبل 
ة قد أمر عجب من عائشة كيف تغري من اين ألإو  :"عه يذكرها حىت قال بعض العلماءامس

هنا غري مستنكر وقوعها من فاضالت النساء فضال عمن أفهذا فيه ثبوت الغرية و  "؟ماتت
 - صلى هللا عليه وسلم -تغار من نساء النيب  - رضي هللا عنها -هن دوهنن وكانت عائشة 

لكثرة ذكر  ؟كثر من ذلك والسبب يف ذلك ملاذا هذه الغريةألكن كانت تغار من خدجية 
ايها هلذا جاء يف صحيح البخاري كانت تقول عائشة من  إ - هللا عليه وسلمصلى  -النيب

  ،ايهاإ - صلى هللا عليه وسلم -كثرة ذكر رسول هللا 
ن زوجها حيب أكثر منها تتخيل أة من ختيل حمبة غريها أصل غرية املر أن أهلذا قال العلماء 

ملا ترى كثرة الذكر وكثرة الثناء   تيها الغرية وتشتد عندها فكانت عائشةأكثر منها فتأغريها 
  ،يدل هذا على كثرة حمبته - عليه الصالة والسالم -ن النيب أكانت تقول 

يعين ليس فقط الذكر  ،"ه عليهائايها وثناإمن كثرة ذكره ": قالت هلذا جاء يف رواية النسائي
  .حده كثرة الذكر وكثرة الثناءالثناء و  وأوحده 

صلى هللا  -ة قط ما حسدت خدجية حني بشرها النيب أحسدت امر  ما: "قالت عائشة هلذا
 عليه الصالة والسالم -ن النيب أمحد أوجاء يف املسند عند  ،"ببيت من قصب - عليه وسلم

كثر ما أحسن الثناء فقالت عائشة فغرت يوما فقلت ما أثىن عليها فأذكر خدجية مرة و  -
عليه الصالة -فقال النيب  ،منها هبا خرياً  - وجل عز -بدلك هللا أتذكرها محراء الشدقني قد 

 خرياً  - عز وجل -بدلين هللا أ: ما ن غضب كما جاء يف بعض الرواايتأبعد  - والسالم
ذ حرمين الناس إذ كذبين الناس وواستين مباهلا إذ كفر يب الناس وصدقتين إمنت يب آمنها قد 

تلك اليت قد : "ويف رواية مسلم قال  ،النساءوالد أذ حرمين إولدها  - عز وجل -ورزقين هللا 
ه ئل رزق منها الولد وما رزق من نساحيبها ب - عليه الصالة والسالم -كان "،  رزقت حبها 

هللا ورزق  من خدجية رزق منها القاسم ورزق منها عبد الإ – عليه الصالة والسالم - والداً أ
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فهو  براهيمإال إوالده أمن خدجية كل  م كلثوم وفاطمة كل هؤالءأزينب و منها كذلك رقية و 
 .همن ماري

بعد موهتا برب  - رضي هللا عنها -كان يرب خدجية   - عليه الصالة والسالم -كذلك النيب   
نه يصل صدائق خدجية وخالئلها فكان يذبح الشاة أوخالئلها كان يربها مبعىن  صدائقها 

سناد صحيح وذكره ء عند احلاكم إبىل صدائق خدجية كما جاء يف البخاري وهلذا جاإفريسل 
وكانت  - عليه الصالة والسالم -ىل النيب إن عجوزا جاءت أ هتلباين يف صحيحمام األاإل

 -هنا جاءت تلكم العجوز والنيب أ :"و هذه الرواية فتقولأعائشة هي اليت تقص احلديث 
ل أ؟ يسمن أنت - صلى هللا عليه وسلم -عندي فقال هلا رسول هللا  - صلى هللا عليه وسلم

 أ فقالت له ،ن يتذكرها ويعرفهاأهذه العجوز يريد 
 
  نتأزنية فقال بل ان جثامة امل

 
زنية حسانة امل

 ؟مث قال هلا كيف أنتم؟ وكيف حالكم ىل حسانةإعجبه هذا االسم فغريه أسم ما يعين غري اال
عليه  - هلا عن حاهلا وعن كذلك كيف صاروا بعد النيبأوهكذا يس وكيف كنتم بعدان؟

تلكم العجوز  فلما خرجت ،مي اي رسول هللاأنت و أيب فقالت خبري أب - الصالة والسالم
تينا زمن كانت أت   إهنافقال  ؟قبالالعجوز هذا اإل هعائشة اي رسول هللا تقبل على هذ قالت

  ،ميانن حسن العهد من اإلإخدجية و 
يدل ما  – عليه الصالة والسالم - على النيبن شاء هللا يف بدء نزول الوحي إيت معنا أوسي

 عزمهاوصحة  - رضي هللا عنها -مر ويدل على قوة يقينها ووفور عقلها على ثباهتا يف األ
ن كانت املسالة خالفية إو  - صلى هللا عليه وسلم -فضل نساء النيب أهنا أفال جرم وال شك 

  :قوالأعلى ثالثة 
  .فمنهم من فضل عائشة على خدجية ❖
  .على عائشةل خدجية من فض همومن ❖
  .لةأومنهم من توقف يف املس ❖

 - عز وجل -هللا  أنلة وذكر تفصيال فقال أسالم ابن تيمية فصل يف هذه املسوشيخ اإل
  ...ي من خدجية وعائشة خباصيةأختص كل واحدة منهن ا

 - عليه الصالة والسالم -سالم وكانت تسلي رسول هللا ول اإلأثريها يف فخدجية كان أت -
ذى يف هللا ويف رسوله سالم واحتملت األدركت عزة اإلأتثبته وتسكنه وتبذل دونه ماهلا فو 
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وقات احلاجة فلها من النصرة أعظم أيف  - صلى هللا عليه وسلم -وكانت نصرهتا للرسول 
  .والبذل ما ليس لغريها

يف الدين  سالم فلها من التفقهخر اإلآثريها يف فكان أت - رضي هللا عنها -ما عائشة أو  -
  .ليهم من العلم ما ليس لغريهاإدت أمة وانتفاع نبيها مبا وتبليغه يف األ

بن القيم انه تفصيل جيد ورائع وقد امتدحه أسالم ال شك اإلهذا التفصيل الذي ذكره شيخ 
  "بدائع الفوائد"كتابه   ويف "فهاماأل ءجال"يف كتابني من كتبه يف كتاب 

ت بغريه من التفضيل ءمل هذا اجلواب الذي لو جاأفت :"الفوائدبن القيم يف بدائع احىت قال 
  "مطلقا مل ختلص من املعارضة

نه لو فضلت عائشة سيعرتضون عليك ببعض ألحسنها أقوال و نصف األأيعين يقول هذا  
 سالم وهو جيمع بني القولني دلة ولو فضلت خدجية سيعرتضون هذا تفصيل شيخ اإلاأل

هو  - رضي هللا عنها -ن القول بتفضيل خدجية أعلم الذي يظهر أوهللا  لكن الذي يظهر
  - اجلميع رحم هللا - رجح كما رجح ذلك الذهيب ورجح ذلك احلافظ ابن حجراأل

يالء إه قط ومل تغاضبه قط ومل ينلها منه وءهنا مل تسأ - رضي هللا عنها -فمن خواص خدجية 
ال خدجية ما إيت معنا أئه كلهن كما سيآىل من نسا - عليه الصالة والسالم -ن النيب أل

 ،منها وال عتب قط وال هجر وكفى هبذه منقبة وكفى هبذه فضيلة غضبته وال آىلأته وال ءسا
وهذه نبذة يسرية عن حياهتا وعن فضائلها وسنذكر  - رضي هللا عنها -ذاً هذه خدجية إ

ذا مرران يف السرية على إ ن شاء هللا كذلكإىل بدء الوحي و إذا جئنا إ يضاً أالشيء الكثري 
ة من نسائه نذكر شيئا من فضائلها أفكلما نذكر امر  - عليه الصالة والسالم -زواج النيب أ

رضي هللا  -ما خيصها وما خيص حياهتا  ،ونذكر كذلك كيف عقد عليها وكيف دخل هبا
يت عقد ىل النساء الالإوقد نتطرق  ،يعين كيف عقد عليها كيف تزوج هبا -رضاها أو  عنها
   - رمحهم هللا تبارك وتعاىل -هكذا ذكر العلماء  نومل يدخل هب نعليه

 - صلى هللا عليه وسلم -الذي حصل بني النيب  ؟ن نعرف كيف مت هذا الزواجأن نريد اآل 
صلى هللا عليه  -ن النيب أسحاق وعند غريه إبن اجاءت بعض الرواايت عند  ؟وخدجية

جر الرجال يف أة اتجرة ذات شرف وذات مال وكانت تستأر كانت خدجية اتجرة ام  -وسلم
ن يدفع أايها بشيء جتعله هلم مضاربة وهذا معروف عند الفقهاء واملضاربة إماهلا وتضارهبم 
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و حبنكته فكانت قريش تفعل هذه أخر يتاجر هبذا املال بعمله وجتارته واآلنسان ماال إ
 - عليه الصالة والسالم -دجية عن رسول هللا ارا فلما بلغت خاملضاربة وكانت قريش قوما جت

ن أليه تريد إخالقه بعثت أمانته وكذلك من كرم أما بلغها من الصدق يف حديثه ومن عظم 
جرة من األ يضاً أىل الشام وتعطيه إن خيرج يف ماهلا اتجرا أيشاركها يف جتارته وتريد كذلك 

-رسلت للنيب أم يقال له ميسرة ففضل ما كانت تعطيه وكانت ملا كان عندها غالأوتعطيه 
اهلا مع ىف مفكان خيرج  - عليه الصالة والسالم -ليه فقبل إرسلت أ - صلى هللا عليه وسلم

اء ويرى منه معجزات ويرى يشأذا قدم الشام كان ميسرة معه فريى منه إغالمها ميسرة فكانوا 
يت من أجية هبذا يقول هلا ر شياء كذلك غريبة وكان ميتدحه ويكثر الثناء عليه وخيرب خدأمنه 

يت كذا وكذا بل جاء يف أمانته ور أيت من فضله ومن صدقه ومن أمني الصادق ر حممد األ
شتدت احلرارة يف اهلاجرة كان يرى مثل افذا ساروا يف الطريق إهنم كانوا أبعض الرواايت 

-بعريه  من الشمس وهو يسري على - عليه الصالة والسالم -امللكني الذين يضالن النيب 
فلما قدم مكة كان خيرب خدجية كان يقول كذا وحصل كذا فخدجية  - عليه الصالة والسالم

مانته فرحت هبذا الرجل وأب -رضاها أو  رضي هللا عنها -ة الشريفة احلازمة اللبيبة أهذه املر 
هنا هي اليت عرضت نفسها وطلبت أن تكون زوجة له ففي بعض الرواايت أوبصدقه فطمعت 

ن ذكرت مجلتها أو هذه الرواية اليت اآل ،بيهان يتقدم ألأ - عليه الصالة والسالم - من النيب
سحاق ذكر هذه الرواية بغري إبن اسحاق يف سريته لكن إذكرهتا ابلعموم هذا ما ذكره ابن 

سناد فهي رواية ال تصح وما جاء من ذكر ميسرة وذكر الكرامات وذكر كذلك امللكني كل إ
  .سنادإسحاق ذكره بغري إبن اسناد بل إيصح فيه هذا ال يصح وال 

وكيف مت هذا  ؟من خدجية - عليه الصالة والسالم -طيب ما هو الصحيح يف زواج النيب 
جاءت عدة رواايت بل أن العلماء اختلفوا من الذي زوج خدجية يعين من كان  ؟الزواج
عمها هو الذين زوجها وكان  ومنهم من يقول ،منهم من يقول أبوها هو الذي زوجها ؟وليها
  .عمرو بن خويلدخوها الذي هو أومنهم من يقول  ،وليها

ن خدجية كان أبوها يرغب أن يزوجها فصنعت طعاما وصنعت شرااب أفجاءت يف رواية 
كلوا وشربوا حىت مثلوا يعين صاروا سكارى من اخلمر أفدعت أابها ودعت مجاعة من قريش ف

 بوهاأن ار سكر ان صأبعد  خيطبينهللا  د بن عبدن حممإبيها خدجية أل تفقال
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ايه مث جاءت إايه فزوجها إهللا خيطبين فزوجين  بن عبدن حممد إهذا الكالم  :قالت له 
هو الذي ا هذه احلالة وجعلت فيه اخللوق ابهأابخللوق وهو الطيب وجاءت ابحللة فألبست 

بنته فلما صحى وسري عنه عن سكره ابنه أو اذا تزوج إابئهم طيب وكانوا هكذا يفعلون آبال
 .ذا هو خملط وعليه حلةإنظر ف

 ؟يعين ما الذي صار ؟ينأأبو خدجية يقول ما ش ؟فقال ما شأين 
 .هللا بن عبدله خدجية قد زوجتين مبحمد  :فقالت 
  .عمري يعين هذا ال حيصل وال يكونال ل ؟يب طالبأأان أزوج يتيم  :قال 

ي ختاطب أابها تقول له أما تستحي تريد أن تسفه نفسك فقالت خدجية أما تستحي وه
ن أما تستحي تريد أنك كنت سكران فلم تزل به وتقول له أن خترب الناس أعند قريش تريد 

 -صلى هللا عليه وسلم-حىت رضي وقبل النكاح فصار النيب  ،يقول الناس عنك كذا وكذا
  .وىلهذه الرواية األخلدجية  زوجاً 

منا هو عمها إبوها أرى هي شبيهة هبذه الرواية لكن ليس الذي يف القصة خأجاءت رواية 
ذا إسد فصنعت له طعاما وشرااب حىت أىل عمها وهو عمرو بن إرسلت أن خدجية أفقد جاء 

تت ابلبعري أتت ابحللة و أبيها فالسكر وسكر جاءت وصنعت له مثل ما صنعت أل هخذ فيأ
ل عن هذا يعين ما هذا أقام سأمن سكره و  اا صحفلم هتت ابلطيب وطيبتأوذحبته و  يضاً أ

وما  ؟ويف بعض الرواايت قال ما هذا العبري ؟ما هذا الطيب وما هذه احللة ؟الذي يوجد هنا
هللا  بن عبدبل فقالوا له قد زوجت حممد يعين من الذي حنر اإل ؟وما هذا النحري ؟هذا احلبري

 مرين مث تسفه نفسكمرين ومل آتأ علىجتمع ال  :ما فعلت هذا فقالت له خدجية :دجية قالخل
ن له نسبا إالسن قليل املال ف ن يكن حدثإن الرجل و إعند قريش وقد حضرك فالن وفالن ف

 ؟نك ما زوجتينإقالت له كيف تقول هذا الكالم  ،عتسكت على ما صنايف قومه ف فاضالً 
سب فاضل به نن كان ما عنده مال لكنه نسإن كان حممد صغري السن و إبل زوجتين و 

 .ومعروف فرضي بذلك
عليه الصالة  -علم الناس بتزويج النيب أان أ: بن ايسر يقولن عمار أويف بعض الرواايت 

بن ايسر هو الذي حيكي ما ن عمار أكما جاء عند الطرباين وجاء عند غريه   - والسالم
 - لصالة والسالمعليه ا -علم الناس بتزويج رسول هللا أان أ :حصل يف زواجه خبدجية فيقول
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  - رضي هللا عنها -ن خدجية أو أن خدجية كانت هلا صديق يف اجلاهلية يعمل معها إفقال 
ختها ذا أبإكانت تعمل يف اجلاهلية وتبيع وتشرتي وتتاجر فمرة كانت بني الصفاء واملروة ف

 :لتإىل حممد فقاختها أرسلت أو أخدجية وجاءت  إلي دم فنظرت هالة يبيعان شيء من األ  
ة موجودة وكذا فخدجي ،ليس له حاجة يف خدجيةأما تقول لصديقك يعين حممد أاي عمار 

ن أخربه ابخلرب قال فأ - عليه الصالة والسالم -الرسول  إىلعمار جاء فوعندها من املال 
عليه الصالة  -ن خدجية تطمع فيك وهي صاحلة للزواج فوافق النيب أهالة قالت كذا و 

يت يب لكنك ال أتأإىل يت قالت له أت ؟نذاً ماذا نصنع اآلإك فقالوا له ورضي بذل - والسالم
سد حىت أإىل عمي عمرو بن يت ايت قالت له أتذا قدمت له اخلمر ويف بعض الرواإليه حىت إ
  .بل على ذلكذا سكر ونعطيه اخلمر بعد ذلك يتم الزواج ويقإ

عمها هو ن أالعلماء طائفة تقول  ختلف بسببهاان ذكرهتا كلها اأن هذه الرواايت اليت اآل
خوها هو الذي أا هو الذي زوجها وطائفة تقول بل ابهأن أالذي زوجها وطائفة تقول 

ن عمها أهل العلم أكثر أعلم وعليه ألم والذي يظهر وهللا هل العأقوال أجها والصحيح من زو 
من احملققني قالوا  قالوا وهم مجع ؟سد هو الذي زوجها ملاذاأهو الذي زوجها عمها عمرو بن 

ابها خويلد قد مات قبل حرب الفجار كما ذكر ذلك ابن عبد الرب أن أالسبب يف ذلك 
ابها قد مات أن أاملشهور واملعروف يف كتب السري  والسهيلي وكثري من العلماء احملققني قالوا

ن أسد حىت أهو عمرو بن  هاالذي زوج أنو  ؟ذلك بعدالفجار فكيف يزوجها  قبل حرب
هذا  ؟ا وقد مات قبل حرب الفجاربوها زوجهأكارة كيف يكون واايت فيها من الن  ذه الر ه
ة أالطاهرة يف اجلاهلية وتلكم املر  ن خدجية اليت كانت تعرف ابلعفيفةأمث كيف يتصور  ،والً أ

يب حىت قدم اخلمر ألأيت حىت أت - عليه الصالة والسالم -قول للنيب ن تأاحلازمة اللبيبة 
مام الذهيب وكثري كارة وهلذا ضعفها اإلففيها من الن   ؟عد ذلك سيوافق على الزواجيسكر وب

سد وال ندري كيفية الزواج الذي أبن عمها عمرو  الذي زوجهان أإىل من العلماء وذهبوا 
 .كثرها ضعيفأذكرت يف كتب السري  اليت ن الرواايتحصل أل

عليه  -وكان النيب  - الصالة والسالم عليه -ابلنيب  صحيحاً  هنا تزوجت زواجاً أالشاهد  
 - رضي هللا عنها -ربعني سنة أوعشرين سنة وكان عمرها  عمره مخساً  - الصالة والسالم



 

www.miraath.net 11 

وعشرين سنة فقد ماتت  مخساً  - عليه الصالة والسالم -حني تزوجت ومكثت مع النيب 
 .إىل املدينةبعد املبعث بعشر سنني وقبل هجرته 

هذه اليت تعترب  - رضاهاأو  رضي هللا عنها -ة أج الذي حصل هبذه املر ذاً هذا خالصة الزوا إ 
روع أواليت يضرب هبا  - عليه الصالة والسالم -مة وخري نساء النيب يعين خري نساء األ

هنا أيت كذلك موقفها يف بدء الوحي وكيف أبل سييف العفاف ويف الطهر ويف التقوى مثلة األ
 –أرضاها و  رضي هللا عنها -يدته أو  - السالمعليه الصالة و  -صربت مع النيب 

 :مر الثاين وهواأل إىلبعد ذلك ننتقل ذاً إ 
مر معروف ومشهور يف كتب السري أحصل بعد زواجه خبدجية  ،ما حصل بعد زواجه خبدجية 

ن ندخل أشارك قريش يف بناء الكعبة وقبل  - عليه الصالة والسالم -النيب  ،وهو بناء الكعبة
جعل هذه الكعبة  -تبارك وتعاىل  - ن هللاأن نعلم أن نذكر الرواايت جيب أوقبل يف هذا 

َع ل لنياس  لَليذ ي  :-سبحانه وتعاىل  -قال  هذا البيت مثابة للناس كما ﴿إ ني َأويَل بَ ْيٍت و ض 
ًنا  ف يه  آاَيٌت بَي َِّناٌت ميَقام  إ بْ رَاه يمَ  ﴾٩٦﴿ب َبكيَة م َبارًَكا َوه ًدى ل ِّْلَعاَلم نَي  َول لي ه    َوَمن َدَخَله  َكاَن آم 

جُّ اْلبَ ْيت  َمن  اْسَتطَاَع إ لَْيه  َسب ياًل  عليه  -ل النيب ئملا س وهلذا ]آل عمران[﴾﴾٩٧﴿َعَلى النياس  ح 
املسجد احلرام  :فقال هلم ؟ولأأي مسجد وضع اي رسول هللا  :قالوا له - والسالمالصالة 

يعين  ؟مث قال له كم بينهما ،قصىقال املسجد األ ؟يأمث  :بو ذر قال لهأفقال له الراوي وهو 
قصى هو املسجد األ والذي بىن ،أربعون سنة :- عليه الصالة والسالم -املدة الزمن قال 

  .–عليه السالم  -ي هو يعقوبسرائيل الذإ
عليه الصالة  -شارك قومه يف بناء البيت وكان عمره  -صلى هللا عليه وسلم -النيب 

 ،لبيتيف بناء ا وثالثني سنة يعين بعد زواجه خبدجية بعشر سنني شارك قريشاً  مخساً  -والسالم
دم وشيت وهذا ال آالبيت هم املالئكة وشاركهم  أول من بىنن أالعلماء يف كتبهم يذكرون 

نعم بعضهم يذكر يف كتب كما ذكرت لكم يف كتب السري ويف كتب  ،دليل عليه وال مستند
 .اسنادً إتند عليه وال دليل وال جند هلذا التواريخ لكن هذا ال مس

أن يبين البيت  - عليه السالم -براهيم إأمر نبيه  - عز وجل -القصة اليت حصلت أن هللا 
هنا بيتا يعين يف مكة ألن بين هان هللا قد أمرين أن أإخربه ابخلرب وقال له أمساعيل و إوجاء إىل 

مه هاجر مث أمساعيل و إرهم وعاشت مع جن يسكن هناك يف مكة وجاءت قبيلة مساعيل كاإ

http://tanzil.net/#3:96
http://tanzil.net/#3:97
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ل له بعد أن امث ق ،لتقى بهامساعيل وتزوج من هذه القبيلة وعاش معهم فجاء أبوه و إشب 
  ،سلم الوالد على ولده ويسلم الولد على والدهجلس معه وسلم على أبيه كما ي

  .مرمرين أبأن هللا إمساعيل إاي  :فقال له
  .فاصنع ما أمرك ربك :مساعيلإقال له 

 ؟ يعين هل ستفعل معي وتصنع معي ؟كوتعينين على ذل :قال
  .وأعينك على هذا :قال
يه شيء من القواعد وشيء ىل مكان قد كان فإهنا بيتا وأشار بين هامرين أن أأن هللا إ :قال

براهيم كانت قبل ذلك إمن الشيء املرتفع كما جاء يف بعض الرواايت أن القواعد اليت رفعها 
  ،براهيم كانت قبل ذلكإمحد قال القواعد اليت رفعها أند هذه الرواية اليت جاءت ع

كن جاء وكانت القواعد موجودة ل ان البناء كان موجودً أهل العلم على أاستدل به بعض 
َوإ ْذ يَ ْرَفع  إ بْ رَاه يم  اْلَقَواع َد ﴿ :يةورفع هذه القواعد كما جاء يف اآل -عليه السالم  -براهيم إ

دم فجاء منا جاء يدل على أن البيت كان قد بين من قبل وه  إبراهيم إقالوا ف ﴾م َن اْلبَ ْيت  
 .يؤكد هذا ويبين -عليه السالم  -براهيم إ
 -عليه السالم  - براهيمإابن كثري وغريه بل أول من بىن البيت هو  قال بعض العلماء ومنهم 

وهم يقولون عند  - عليهما السالم - مساعيلإبراهيم ومعه إفالشاهد أهنم بنوا هذا البيت 
ا ءو ذا ارتفع البناء جاإبراهيم هو الذي يبين فكان إمساعيل أييت ابحلجارة و إرتفاع البناء كان ا

نيا إ نيَك أَنَت السيم يع  اْلَعل يم  ﴿  :يقولونانوا ابحلجر فوضعوه فك فجعال يبنيان  ﴾رَب يَنا تَ َقبيْل م 
نيا إ نيَك أَنَت السيم يع  اْلَعل يم  ﴿ ا يقوالن حىت يدورا حول البيت ومه هذا البناء  ﴾َرب يَنا تَ َقبيْل م 

الرزاق يف  عند عبدسناد صحيح فقد جاء إب ،زمن قريش يف دمبراهيم ه  إالذي حصل بناء 
م دعبة يف اجلاهلية كانت مبنية ابلر ن الكإالطفيل يف قصة طويلة قال  أيبمصنفه من حديث 

وهي صخور بعضها على بعض ليس فيها مدر يعين عبارة عن صخور موضوعة بعضها على 
ا توضع ثياهبا عليها ثياب الكعبة اليت هي الكسوة تسدل إمنبعض قال فكانت غري مسقوفة و 

 وكانت ذات ركنني كهيئة هذه ا على سورها ابدايً  عليها وكان الركن األسود موضوعً سدال
سفينة أقبلت من أرض  أنحصل  ؟مث ماذا الذي حصل بعد ذلك ،احللقة كما جاء يف الرواية

الروم هذه السفينة وقفت يف جدة وانكسرت هذه السفينة فخرجت قريش فأخذوا خشب 
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ا الضعف وبدأت فيه أن الكعبة بدهبا الكعبة ملا وجدوا أ يبنوان هذه السفينة من أجل أ
 افأخذوا هذا اخلشب يريدون أن يبنو بعضها على بعض بغري املدر  الصخور تتساقط ألن

أتيت معنا تبين لنا  له قالوافوكان الرومي رجل من الروم كان يف السفينة وكان جنارا  ،الكعبة
جل أن أىل مكة من إا و ءوجاخذوا اخلشب ا فلما أالبيت ونريد هبذا اخلشب أن نبين بيت ربن

ر البيت حية يعين ثعبان ذا هم حبية على سو إن يهدموه يبنوا البيت فأرادوا هدمه فلما أرادوا أ
 أووجدوه على سور البيت وكان من أوصافه أنه أي هذا الثعبان و ا هبذا الثعبان و ءعظيم فجا

خذ و أيأمن البيت ليهدمه أحد كلما دىن   فجعلت ،هذه احلية سوداء الظهر بيضاء البطن
ليه فاحتة فاها يعين تفتح فمها وكأهنا تريد أن تلتهم هذا الرجل الذي إمن حجارته سعت 

هللا وا مبعىن رفعوا أصواهتم إىل ز فع ،قريش عند احلرمفاجتمعت  .قدم على هدم البيتي  
أردان تشريف بيتك  عنا مل نر رب ،أردان تشريف بيتك وترتيبه عنر يتضرعون ويقولون ربنا مل 

فبينما هم يتضرعون ويعدون ويرفعون  ،ال فما بدا لك فافعلإن كنت ترضى بذلك و إوترتيبه ف
ذا هم بطائر إأصواهتم هبذا مسعوا خوارا يف السماء مبعىن صوت وهو قريب من صوت البقر ف

الطائر فغرز خمالبه أعظم من النسر طائر كبري أسود الظهر وأبيض البطن والرجلني فجاء هذا 
جاء يف الرواية أنه انطلق  ،اومر هبا ورماها بعيدً  ،أخذهايف قفى احلية مث انطلق هبا جيرها يعين 

هبا حنو أجياد مث قامت قريش وهدمت الكعبة وجعلوا يبنوهنا حبجارة الوادي حتملها قريش 
صلى هللا عليه  -النيب  ،راعاعلى رقاهبا فرفعوها قرابة عشرين ذراعا بنوا الكعبة قرابة عشرين ذ

 - عليه الصالة والسالم -هنا شاركهم يف بناء البيت وعندما بىن معهم النيب  - وسلم
وكان معه عمه  - عليه الصالة والسالم -غمي عليه بعد انكشاف عورته انكشفت عورته فأ  

الصالة  عليه -العباس وقد جاء يف الصحيحني حديث العباس يف قصة انكشاف عورة النيب 
عليه الصالة  -وأنه عندما بدت عورته انكشف ويف بعض الرواايت ذهب النيب  - والسالم
أخذ النمرة يعين الثوب ووضعه على عاتقه حىت حيمل احلجارة فبدت عورته من  - والسالم

يقول اي حممد مخر عورتك  مسع صوات ،صغر النمرة اليت كان يلبسها فسمع صوات مخر عورتك
 .- عليه الصالة والسالم -عرايان بعد ذلك النيب  رَ عورة فلم ي   يعين غط ال

صلى هللا  -نبيه  - عز وجل -ن شاء هللا أن هذه من األمور اليت وقاها هللا إيت معنا وسيأ
 .ن شاء هللاإفقد محاه قبل البعثة وسيأيت معنا ذكر هذا  - عليه وسلم
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دوا أن يضعوا ااحلجر األسود أر  ن بعد بناء البيت اختلفت قريش عند وضعالشاهد اآل 
َع )) :احلجر األسود فقد جاء من حديث السائب يف مسند أمحد قال َنا َحىتي بَ َلْغَنا َمْوض  فَ بَ نَ ي ْ

اختلفت بطون قريش فقالت طائفة حنن نضع احلجر وقالت  ،َوَما يَ َرى احلََْجَر َأَحدٌ  ،احلََْجر  
كل بطن من بطون قريش تريد أن تضع قبيلة أخرى بل حنن نضعه وهكذا فكل طائفة و 

  .احلجر ألن هذا شيء عظيم
  ؟ماذا نصنع :فقالوا
َنك ْم َحَكًمافَ َقال وا   .: اْجَعل وا بَ ي ْ
فهو الذي سيكون حكما بيننا ويف بعض الرواايت أنه  : َأويَل َرج ٍل َيْطل ع  م َن اْلَفجِّ  قَال وا :قالوا

  – عليه الصالة والسالم -كان من ابب بين شيبة فخرج النيب 
يعين هذا هو الذي سيحكم بينكم ألنه أول من طلع علينا من : َأاَتك ْم اأْلَم ني  فَ َقال وا :فقالوا

  .ابب بين شيبة
  .أن األمر كذا وكذا :فقالوا له

بثوب ووضع هذا الثوب على األرض مث أمرهم أن  - عليه الصالة والسالم -فأتى النيب 
ضعوهنا على الثوب مث دعا ببطون قريش يعين من كل قبيلة ومن كل فخذ أمر حيملوا احلجر وي

عليه  -رجال أن حيمل ويرفع الثوب من انحية فرفعوا هذا الثوب إىل أعلى مث أخذ النيب 
عليه الصالة -يعين هذا الذي فعله النيب  ((احلجر ووضعها يف مكاهنا - الصالة والسالم

وعلى عقله ورجاحته كيف أنه  - ه الصالة والسالمعلي -يدل على حكمته  -والسالم
أصلح بينهم مجيعا ولعله كانت تصري بينهم من الفتنة فجاء وقال هلم تشرتك كل الفخوذ وكل 

  .سانيد صحيحةالقبائل يف محل احلجر فلما محلته وضعته وهذا قد جاء أب
  - عليه الصالة والسالم -وثالثني سنة  مخساً  - عليه الصالة والسالم -ذاً هذا كان وعمره إ

 .كما قال مجهور أهل السري ومجهور العلماء
 عليه الصالة والسالم -يبقى أن نقول أنه جاء يف الصحيحني من حديث عائشة أن النيب  

مل تري أن قومك قصرت هبم النفقة ولوال حداثن قومك بكفر لنقضت الكعبة أ ":قال هلا -
ألنه ملا بنت قريش الكعبة  ؟ملاذا ،"وأدخلت فيها احلجر غربياً  وابابً  شرقياً  وجعلت هلا ابابً 

ذرع أو سبعة أذرع احلجر املعروف بعضهم يسميه أت احلجر من البيت وهو قرابة ستة أخرج
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ن أمساعيل بل بعضهم يظن إمساعيل وال دليل على هذا ال دليل على نسبته إىل إحجر 
يل عليه بل هو هكذا جاء يف النصوص مساعيل قرب يف احلجر وهذا كالم غري صحيح وال دلإ

دخلها قريش وهي من انحية الشام مل تدخلها يف سبعة أذرع مل ت   وأيسمى ابحلجر ستة أذرع 
 .خرجتها من البيتأالبيت 

براهيم وجعلوا إقصرت هبم النفقة مل يتمكنوا أن يبنوا البيت على قواعد  ؟ما هو السبب 
 رق وجعلوا هذا الباب مرتفعا ما جعلوه مع األرضللكعبة اباب واحدا فقط من انحية املش

سالم فكانوا يدخلون من شاء ومينعون من شاء فلما جاء اإل أحدليها كل إلئال يدخل  ؟ملاذا 
يريد أن يفعل هذا  - عليه الصالة والسالم -كان   - عليه الصالة والسالم -عث النيب وب  

  .اهيمبر إويعيد هذا الشيء من جديد كما كان على قواعد 
اي عائشة لوال أن قومك حديثوا عهد بشرك وليس عندي من النفقة ما : فكان يقول لعائشة

قتها ابألرض مث بنيتها ز لفأبة يف سبيل هللا وهلدمت الكعبة يقوي على بنائها ألنفقت كنز الكع
 اس منه واباب غربيا خيرجون منهاباب شرقيا يدخل الن ،براهيم وجعلت هلا اببنيإعلى أساس 

بواب كلها على األرض ليست معلقة ومرفوعة كما جعل هذه األأرض يعين قتها ابألز لأو 
عليه  -ن احلجر هذا املوجود كان النيب فعلت قريش وزدت فيها ستة أذرع من احلجر يعين اآل

  .ن يدخله مع البيت فيصري من البيتأيريد  - الصالة والسالم
لقومك من بعدي أن يبنوه  ان بدإبنت الكعبة ف قتصرهتا النفقة حيثان قريشا فإ :فقال هلا

ألريك ما تركوه منه فأراها قريبا من سبعة أذرع يعين يقول هلا لو قومك بعدي بعد أن  يمفهل  
ن تبين البيت تعال سأريك الزايدة اليت ال بد أن أأموت فكروا يف أن يبنوا قريش فكرت يف 

ويف  ،احلجر الذي هو سبعة أذرع - لسالمعليه الصالة وا -راها النيب أتدخل يف البيت ف
  ؟عن احلجر أهو من البيت - عليه الصالة والسالم -لت النيب أرواية أهنا هي اليت س
نعم لكن  :فقال هلا ؟هل احلجر من البيت - عليه الصالة والسالم -عائشة تسأل النيب 

 السبب قومك مل يدخلوه يف البيت أن قومك قصرت هبم النفقة يعين هذا هو 
 صالحات يف البيتإلايفعل تلكم  أنأراد  - عليه الصالة والسالم -ذاً النيب إ
  ؟صالحاتما هي هذه اإل 
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وذلك  -عليه الصالة والسالم  -أوال: أراد توسيع الكعبة وأراد بنائها على أساس إبراهيم 
املعروفة  رضبضم حنو ستة أذرع من احلجر مث أراد أن يسوي أرضها أبرض احلرم يعين ابأل

عليه الصالة  -يريد النيب  ؟آخر من اجلهة الغربية ملاذا هذا الباب اآلخر وأراد أيضا فتح اببٍ 
أن ينتظم السري فإذا دخل الناس من ابب خرجوا من الباب اآلخر ابب يف   -والسالم 

  .الشرق وابب يف الغرب حىت يسهل
لكن هل هذا األمر حتقق  ،أن يفعله -م عليه الصالة والسال -إذاً هذا الذي كان يريد النيب 

هل حصل أن هذه األشياء من التوسعة ومن  ؟-عليه الصالة والسالم  -بعد موت النيب 
نعم حصلت هذه يف زمن عبد هللا بن الزبري ملا  ؟جعل البابني ومن إدخال احلجر يف البيت

ن أمرهم ما كان جاء احرتق البيت يف زمن يزيد بن معاوية حني غزاها أهل الشام فكان م
وقدم يف املوسم عند الناس هو كان يف مكة فلما قدم  -رضي هللا عنه  -عبد هللا بن الزبري

ن إهلم: اي أيها الناس أشريوا علي فالناس إىل املوسم استغل هذه الفرصة فأخربهم فقال 
  .الكعبة أمرها كذا وكذا خيربهم مبا قالت عائشة

بن الزبري يريد أن يطبق ما  ها وأصلحها فكان عبد هللا ءأبين بنا إين أريد أن أنقضها مث فقال:
منعه  -عليه الصالة والسالم  -لوال أن النيب  -عليه الصالة والسالم  -كان يتمناه النيب 

  .أمر
يعين ما هو معروف أن املفسدة قد حتصل وهي أكرب من املصلحة وهذا  ؟ما هو هذا األمر

قهاء السيما األصوليني أن دفع املفسدة مقدم على جلب معروف عند العلماء وعند الف
فخشي  ،خيشى فقال لعائشة لوال أن قومك -عليه الصالة والسالم  -املصلحة فكان النيب 

كذا   -عليه الصالة والسالم  -عليهم أن أتخذهم العزة فيغضبون لبيت هللا فيظنون أن النيب 
  .وكذا

خلشية فقال أن النفرة والسبب اليت من أجلها وبعض أهل العلم فسر هذه أو فسر هذه ا
 -عليه الصالة والسالم  -قالوا: حىت ال ينسبوا النيب  –عليه الصالة والسالم  -خشي النيب 

 -إىل االنفراد ابلفخر دوهنم هكذا قال بعض ش راح احلديث مبعىن أن قريش ستقول أن النيب 
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 البيت وحنن ال قيمة لنا وحنن سكان هو الذي أنفرد ابلفخر فبىن -عليه الصالة والسالم 
 .وحنن قريش وحنن أهل احلرم فهكذا قال بعض أهل العلم

استشار الناس ففي بعض الرواايت يف مسلم  -رضي هللا عنه  -الشاهد ابن الزبري عبد هللا  
ال أرى أن تفعل هذا فإن الناس قد حيصل هبم كذا وكذا  ،ويف غريه أن ابن عباس قال له ال

على هذا، فابن الزبري قال ملا  -عليه الصالة والسالم  -له أسلم الناس عليها وقد بعث فقال 
 مسع كالم ابن عباس وهو يدل برأيه يف أنه ال يفعل هذا 

قال: ابن الزبري لو كان أحدكم أحرتق بيته ما رضي حىت جيدده فكيف بيت ربكم إين 
 -رضي هللا عنه  -ث أمجع رأيه مستخري ريب ثالاث مث عازم على أمري فلما مضت الثال

فنقض البيت وجعل كالستار حول البيت حىت الناس يستقبلون ورفع هذا الستار حول البيت 
وسع البيت وأدخل احل جر وجعل له  -عليه الصالة والسالم  -مث صنع ما كان يريده النيب 

يا مث بعد ذلكم وكذلك جعل هذين البابني اباب شرقيا واباب غرب -رضي هللا عنه  -اببني 
  –عليه الصالة والسالم  -عندما رجعت البيت على ما كان يريده النيب 

حصلت احلرب بني عبد هللا بن الزبري وبني احلجاج فهدم البيت فقام احلجاج فأخرب عبد 
 امللك بن مروان

 ؟ يقول لعبد امللك ما ترى ؟أن ابن الزبري قد صنع كذا وكذا يف البيت فما ترى :وقال له 
 فقام عبد امللك وأخربه أن يرجع البيت كما كان عليه 

 فقام احلجاج فرد البيت إىل ما كان عليه 
ما  :فجاء يف صحيح مسلم أن عبد امللك بن مروان كان مع رجل يقال له احلارث فقال له

-غفر هللا له  -أظن ابن الزبري مسع من عائشة ما كان يزعم أنه مسعه منها يعين عبد امللك 
.. .يتهم ابن الزبري أنه ما مسع من عائشة هذا احلديث الذي فيه اي عائشة لوال أن قومككان 

فقال له عبد هللا بعد أن مسع عبد امللك يقول هذا الكالم وهو يقول له أان ما أظن أن ابن 
بن عبد هللا قال له اهذا  :الزبري مسع من عائشة ما كان يزعم أنه مسعها منه فقال له احلارث

أان مسعته منها يعين أان مسعت كذلك عائشة يعين كالم ابن الزبري صحيح وقد مسعت بلى 
من بنيان استقصروا  ن قومكإ :"قال هلا -عليه الصالة والسالم -ن النيب إ :عائشة تقول
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البيت ولوال حداثة عهدهم ابلشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه 
  "نه فأراها قريبا من سبعة أذرعفهلمي ألريك ما تركوا م

من مساعه ألحاديث عائشة اليت  - رضي هللا عنه -ملا قاله ابن الزبري  هذا احلديث فيه أتييداً  
  – عليه الصالة والسالم -مسعته من النيب 

بن مروان يعين ملا مسع هذا ورأى أن ابن الزبري أصاب وأنه بىن الكعبة على السنة  ك فعبد املل
  .كأنه ندم

أم املؤمنني ويقول أنه  تل هللا ابن الزبري حيث يكذب علىقا :ففي بعض الرواايت أنه قال
 .مسعها تقول كذا وكذا

ملؤمنني يقول ال تقل هذا اي أمري املؤمنني فأان مسعت أم ا ،ال :فكان موجود احلارث فقال له 
ين قد مسعت أم املؤمنني إبن مروان يقول له ال تقل هذا اي أمري املؤمنني فاحلارث لعبد امللك 

 أي عائشة حتدث هذا 
  ؟أمسعت هذا :فقال له

بن الزبري بىن هذه الكعبة على السنة وعلى ما هللا نعم فكأنه تندم حينما علم أن عبد  :قال
  – عليه الصالة والسالم -أراد النيب 

وأن هذا  (علماءيف بعض الرواايت ذكر ال) فقد أراد  -غفر هللا له -م لكن ما يفيده هذا الند
ا كما بن أنس الفقيه أن امللوك أرادت أن هتدم الكعبة من جديد وتبنيه ن مالكحصل يف زم

بن أنس وغريه من العلماء وهنوه عن هذا قالوا ال تفعلوا أتريدون أن فعل ابن الزبري فقام مالك 
ت على ما هو عليه إىل ؟ يعين هتدموا وتفعلوا وتبنوا فبقي البيلعوبة بني امللوكجتعلوا بيت هللا أ

فاحلجر إىل اآلن مل يدخل يف البيت وكذلك الباب األخر مل يفتح والباب ما زال  ،يومنا هذا
معلقا أي مرفوعا على كل حال هذا الذي كانت صنعته قريش وهذا ما حصل يف زمن ابن 

 إذًا هذا الذي حصل ال شك أن قريش كما جاء يف بعض الرواايت أرادت أن تبين ،الزبري
البيت من املال احلالل وأرادت أن تقتصر على النفقة احلالل فقصرت هبم النفقة فما 

ألن قريش كما هو  ؟استطاعوا إال أن يبنوا هذا فجعلوا احلجر ليس من البيت ملاذا من احلالل
مه تعظيما زائدًا وإن كانوا كفارًا وإن كانوا مشركني لكن كانوا ظمعروف كانت تعظم احلرم تع
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 ،يسمون أنفسهم احلمس ،ن احلرم وكانوا يسمون أنفسهم وهي من البدع اليت ابتدعوهايعظمو 
واحلمس عندهم مبعىن الشدة يف الدين والصالبة فكانوا يزعمون أهنم هم احلمس مبعىن أهنم 

وهلذا ملا كان أييت احلج الناس تقبل على  ،شديدون يف دينهم وعندهم صالبة على دينهم
ر كانوا مينعوهنم من أن يطوفوا إال بلباس قريش يعين إذا أردت أن تطوف احلج احلجاج والعما

ل من طعام قريش وكانوا يقولون ال البس من لباس قريش وإذا أردت كذلك أن أتكل ك  
يطوف أحد إال بثياب قريش فكان أييت احلاج أو أييت املعتمر فرييد أن يطوف فقد جيد 

طيب إذا ما وجد ثواب من  ،ن احلمس من قريشالثوب من قريش فيلبسه مث يطوف أيخذه م
ال مينعوهم ولو كانت امرأة فما الذي حيصل يطوف  ؟هل يطوف ببيته ؟قريش ماذا يصنع

كانت املرأة تطوف "عرايان ولو كانت امرأة هلذا جاء من حديث ابن عباس عند مسلم قال :
وتقول اليوم يبدوا بعضه أو   ابلبيت وهي عراينة فتقول من يعريين تطواطًا جتعلها على فرجها

 عليه الصالة والسالم -حممدا  - تبارك وتعاىل - فلما بعث هللا "كله فما بدا منه فال أحله
ٍد وَك ل وا َواْشَرب وا َواَل ت ْسر ف وا إ نيه  اَل حي  بُّ ﴿ أنزل عليه - اَي َبين  آَدَم خ ذ وا ز ينَ َتك ْم ع نَد ك ل ِّ َمْسج 

أنزل  [32]األعراف/﴾أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل من حرم زينة هللا اليت ﴾٣٧﴿اْلم ْسر ف نَي 
  .عليه هذه اآلية وفيها حترمي التعري الذي كانت تفعله قريش

 فهذا الذي صنعته قريش ومن أفعاهلم أيضًا أهنم كانوا إذا حجوا أي قريش ال خيرجون إىل
احلل ال يذهبون إىل جبل عرفات فيقولون حنن أهل احلرم نبقى يف احلرم فيبقون يف احلرم وال 

وقد كان خيالفهم يف هذا يف اجلاهلية  - عليه الصالة والسالم -خيرجون فلما جاء النيب 
تبارك  - كيف األمور وما هي األمور اليت محى هللا  شاء هللا نوسيأيت معنا يف الدرس القادم إ

وعصمه من كثري منها حيث أنه كان ال يشارك  - عليه الصالة والسالم -هبا نبيه  - تعاىلو 
قريش يف كثري من أفعاهلم من هذه األفعال ما ذكرانها اآلن أن قريشا كانت ال خترج إىل عرفة 
 وتبقى يف احلرم ألن عرفات كما هو معروف من احلل وليس من احلرم فكانوا هم يقفون يف

ال يقف  - عليه الصالة والسالم -لون حنن احلمس حنن أهل احلرم كان النيب احلرم ويقو 
مث ي أَف يض وا م ْن َحْيث  أَفَاَض النياس  َواْستَ ْغف ر وا اللي َه  ﴿ معهم ويتجاوزهم إىل عرفات فنزل القران

يٌم  يف عرفات قبل أن  يقف - عليه الصالة والسالم -فكان  [199]البقرة/﴾إ ني اللي َه َغف وٌر ريح 

http://tanzil.net/#7:37
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سيأيت معنا هلذا كان الناس   شاء هللا إنوهذا  -سبحانه وتعاىل  - ينزل عليه توفيقا من هللا له
كما ذكرت لكم يطوفون يف اجلاهلية عراة إال احلمس الذين هم قريش وكانوا حيتسبون على 

طه شيء من مل يعتعطي املرأة الثياب فو ة الناس أييت الرجل فيعطي الرجل الثياب وأتيت املرأ
  .لبيت عراياناب أي احلمس ما أعطوهم يطوف

عليه الصالة  -ن شاء هللا تعاىل يف الدرس القادم سنتكلم عن األمور اليت حصلت للنيب إإذاً 
التوفيق فكان يوفق نبيه  -تبارك وتعاىل  -عصمة وكان فيها من هللا  اوكان فيه - والسالم

 .فعلها قريش وهبذا القدر كفايةويعصمه من بعض األمور اليت كانت ت
 .كثرياً   له وصحبه وسلم تسليماً آوصلى اللهم على نبينا حممد وعلى  
 

                                                                    
ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات ي رجى زايرة موقع مرياث 

  جزاكم هللا خريا و  www.miraath.net  ى الرابطاألنبياء عل
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