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 ممخصال
إلى اإلنسانية جمعاء، وقد انطمقت رسالتو العظيمة في مجتمع مكة  عث رسول هللا ب  لقد      

 نبيًا ورسواًل أخرجمن بينيم ليكون  الذي كان يسوده الشرك والوثنية، إذ اصطفاه هللا  المكرمة
 الناس من ظممات االعتقاد إلى نور اإليمان والتوحيد.

ن دًا بما ورثوه مدمتزمتًا ومتش اً بل كان مجتمع السيلمكة بالمجتمع قريش في لم يكن مجتمع     
 أباءىم من عقيدة الشرك والوثنية ألنيم كانوا يعتبرون أنفسيم مركز عبادة الشرك.

لقد لقي رسول هللا عميو الصالة والسالم في دعوتو مع أصحابو رضي هللا عنيم أشد أنواع     
ودفاعو عن ىذا الدين لكن صموده وصبره  شواالضطياد من زعماء قريواألذى والتعسف العذاب 

رسالة االسالم العظيمة من تمك انبثقت  بعد توفيق من هللا العظيم وصحابتو رضي هللا عنيم 
 البقعة المباركة.

Abstract 

   The Messenger of God sent to all humanity, and has launched his great 

message in the community of Mecca, which was dominated by 

polytheism and idolatry, as lined up by God, including them to be a 

prophet and a messenger took people from the darkness of belief to the 

light of faith and unification.                                           

   The community of Quraish in Mecca was not easy society, but that 

society was rigid and strict as inherited by their parents of the doctrine of 

polytheism and idolatry because they considered themselves the center of 

worship of polytheism.                                                             

  The Messenger of Allah peace be upon him in his call with his 

companions may Allah be pleased with them the most severe tortures, 

abuse and abuse and oppression of the leaders of Quraysh, but his 

steadfastness and patience and defense of this great religion and 
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companionship, may Allah be pleased with them after the reconciliation 

of God emerged from the great message of Islam.                        

 المقدمة
الصالة والسالم عمى سيد المرسمين سيدنا دمحم وعمى آلو  العالمين وأفضل رب الحمد هلل   
 بو أجمعين. صالة متواصمة بال انقطاع إلى يوم الدين.اصحأو 

 أما بعد.
مع صحابتو رضي هللا عنيم الكثير من الظمم واالضطياد من قبل  لقد عانى رسول هللا   

من جراء قريش في مكة المكرمة، فكانت لتمك الحقبة الصعبة مواقف اجتماعية مشركي 
 والتباين في اآلراء.االختالف في العقيدة 

في مكة المكرمة حتى اليجرة  مواقف اجتماعية لرسول هللا الذي كان عنوانو ) تناول البحث    
القدير الجامع بين فني الرواية فتح  ، وتفسير الشوكاني ىو كتاب ) (1)من خالل تفسير الشوكاني
، واخترت الذي تضمن معمومات وافية عن شخصية رسول هللا دمحم  (والدراية من عمم التفسير

 لموضوع البحث الجانب االجتماعي من شخصيتو عميو الصالة والسالم في مكة المكرمة.
عندما كان   مكتومالصحابي الجميل ابن ام مع  موقف رسول هللا عن بداية البحث   كان   

لى و مع مجموعة من المشركين، رسول هللا عميو الصالة والسالم يتحدث  رسول هللا عميو حماية ا 
، وبعد ذلك ذكرت قيام رسول هللا المشركينكيد المؤمنين من الصالة والسالم اخوتو من الصحابة 

 حزن رسول هللا وتناولت موقفًا أفي مجتمع مكة المكرمة،  الفوارق االجتماعية بإلغاء  معمن 
المؤامرة الكبرى ب ، وختمت البحثعن أصحاب الكيف المشركين رسول هللا سؤال و ، المشركين

التي تم تدبيرىا ضد رسول هللا عميو الصالة والسالم التي ادت إلى ىجرتو من مكة  لقريش
 المكرمة إلى المدينة المنورة.

   ك ولعظيم سمطانك ومجدك. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجالل وجي  
  (0)الصحابي الجميل ابن ام مكتوممع  موقف رسول هللا 

التي عالجت القرآنية لقد عالج القرآن الكريم أدق المسائل التي استوجبت نزول السور واآليات     
ومنيم ، أو أصحابو رضي هللا عنيم، مواقف اجتماعية سواء كان ذلك يخص رسول هللا 

أن قوما من أشراف قريش كانوا )) ذ كرإذ  ،الذي كان ضريراً  ن أم مكتوم الجميل ابالصحابي 
عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقد طمع في إسالميم فأقبل عبد هللا بن أم مكتوم فكره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يقطع عميو 

)) أي كمح قال الشوكاني:  ،(4) َوتَ َوَّل َعَبَس   (3)ابن أم مكتوم كالمو فأعرض عنو فنزلت((
َوَما يُْدرِيَك َلَعَلُو    ، وفي قولو تعالى(6) َأْن َجاَءُه اْْلَْعَمى  ، وفي قولو تعالى(5)((بوجيو وأعرض

)) التفت سبحانو إلى خطاب نبيو ملسو هيلع هللا ىلص ألن المشافية أدخل في العتاب قال الشوكاني:  ،(7) يَ زََكى
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 َوَأَما َمْن َجاَءَك َيْسَعى  ، وفي قولو تعالى(8)((أي أي شيء يجعمك داريا بحالو حتى تعرض عنو


أي  (من جاءك يسعى)) ثم زاد سبحانو في معاتبة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص فقال ) وأما قال الشوكاني:  ،(9)

وصل إليك حال كونو مسرعا في المجيء إليك طالبا منك أن ترشده إلى الخير وتعظو بمواعظ 
)) أي تتشاغل عنو وتعرض عن قال الشوكاني ،(11) فَأَْنَت َعْنُو تَ َلَهى  ، وقال سبحانو(10)((هللا

تشاغمت عنو وكذا  اإلقبال عميو والتميي التشاغل والتغافل يقال لييت عن األمر أليى أي
   .(12)((تمييت

)) أنزلت عبس وتولى في بن  :قالت السيدة عائشة وتأكيدًا عمى سبب نزول سورة عبس،    
األعمى فقالت أتى إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فجعل يقول أرشدني قالت وعند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  (13)أم مكتوم

من عظماء المشركين قالت فجعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعرض عنو ويقبل عمى اآلخر ويقول أترى بما 
 .(15)  َوتَ َوَّل َعَبَس    (14)((أقول بأسا فيقول ال ففي ىذا أنزلت

)) جاء ابن أم مكتوم وىو يكمم أبي بن خمف   بن مالك وقال الصحابي الجميل أنس    
 ،(16)((عبس وتولى أن جاءه األعمى ) فكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلك يكرمو (فأعرض عنو فأنزل هللا

قد نبو نبيو عميو الصالة والسالم إلى أمر قد  ونفيم من معنى اآلية وسبب نزوليا بأن هللا 
الذي كان  انشغل عنو مع من ال يستجيب لدعوتو من المشركين، واالنتباه إلى ابن أم مكتوم 

ىو أعمم من نبيو عميو الصالة والسالم ما  صادقًا في إيمانو، وضرورة اإلصغاء إليو، ألن هللا 
 في النفوس. 

وذلك أنو أتى النبي صمى وىو ابن أم مكتوم،  ))عن سبب نزول ىذه اآليات وقال الواحدي    
هللا عميو وسمم وىو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جيل بن ىشام وعباس بن عبد المطمب وأبيًا وأمية 
ابني خمف ويدعوىم إلى هللا تعالى ويرجو إسالميم فقام ابن أم مكتوم وقال: يا رسول هللا عممني 

 وجعل يناديو ويكرر النداء وال يدري أنو مشتغل مقبل عمى غيره حتى ظيرت مما عممك هللا
الكراىية في وجو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لقطعو كالمو قال في نفسو: يقول ىؤالء الصناديد إنما أتباعو 

الذين يكمميم فأنزل هللا العميان والسفمة والعبيد فعبس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأعرض عنو وأقبل عمى القوم 
ذا رآه يقول:  مرحبًا بمن عاتبني فيو تعالى ىذه اآليات فكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلك يكرمو وا 

 .(17)((ربي
لم نجد لديو صفة العبوس أبدًا حتى مع أعداءه، ولم  ولكن لو عدنا إلى صفات رسول هللا     

وبذلك  ،(18)ينشغل مع األغنياء ويعرض عن الفقراء، ألن ذلك ال يميق باألنبياء عمييم السالم
 .يتضح لنا بأن الذي عبس وتولى ليس رسول هللا عميو الصالة والسالم، بل ىو ابن ام مكتوم 
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في فترة نبوتو مصمحًا لمقيم األخالقية واالجتماعية، أوجد نظامًا جديدًا  ولذلك كان رسول هللا   
 .(19)قد ساعد األمة من الشعور باألمن والطمأنينة، واقتبس كل ما رآه حسناً 

 من المشركين المؤمنين حماية
كل من الصحابي الجميل صييب  ، وكان عنده النبي عمى قريش من جماعة مرت    

(21)والصحابي الجميل عمار بن ياسر ، (20)الرومي
، (22)والصحابي الجميل بالل

 ،
 الصحابة الذين كانوا يعدون من ضعفاء من ، وغيرىم (23)والصحابي الجميل خباب بن األرث

 بيننا من عمييم هللا من أىؤالء قومك من بيؤالء أرضيت دمحم )) يا المسممين لدى البعض، فقالوا
 من القرآن فييم هللا فأنزل ،(24)((نتبعك أن طردتيم إن فمعمك عنا اطردىم ليؤالء تبعا نكون  أنحن

َشْيٍء َوَما  َوََل َتْطُرِد اَلِذيَن يَْدُعوَن رَبَ ُهْم ِِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُو َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِِبِْم ِمنْ   (25)العظيم
لم يفرق  ومن المؤكد بأن رسول هللا  ،(26(فَ َتْطُرَدُىْم فَ َتُكوَن ِمَن الظَاِلِميَ  ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْيءٍ 

بين أحد من صحابتو رضي هللا عنيم منذ بداية الدعوة، ألنيم كميم مؤمنون بو، وعندما نزلت 
آلنيم يعدون األساس  ،ىذه اآلية فمن الطبيعي بأن يزداد تمكسو بيؤالء الصحابة بشكل أكثر

 المتين الذي بني عميو اإلسالم. 
 الغاء الفوارق االجتماعية

بكل ما يستطيع من الغاء الفوارق الفردية بين المسممين، وذلك من خالل  حاول رسول هللا     
   قال  روي عن الصحابي الجميل سعد بن أبي وقاص شخصيتو المؤثرة فييم، ومن ذلك ما 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ستة نفر فقال المشركون لمنبي ملسو هيلع هللا ىلص اطرد ىؤالء ال يجترئون عمينا قال وكنت )) كنا مع 
نفس رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما  يأنا وابن مسعود ورجل من ىذيل وبالل ورجالن نسيت اسميما فوقع ف

َتْطُرِد اَلِذيَن يَْدُعوَن رَبَ ُهْم ِِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُو َوََل   (27)((هللا فأنزل شاء هللا أن يقع فحدث نفسو
ويتضح  ،(28(يَ َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِِبِْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشْيٍء فَ َتْطُرَدُىْم فَ َتُكوَن ِمَن الظَاِلمِ 

قد صقمت من خالل القرآن الكريم نحو السمو  لنا من خالل ذلك بأن شخصية رسول هللا 
يثار الغير، ونصرة الضعفاء والمظمومين من المؤمنين.  والرفعة والتواضع وا 

  من موقف المشركين حزن رسول هللا 
الصحابي روي عن مواقف محزنة كان ليا وقع كبير عميو، إذ  لقد مرت عمى رسول هللا    

إنو قال )) اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جيل والنضر بن  ابن عباس الجميل 
الحارث وأمية ابن خمف والعاص بن وائل واألسود بن عبد المطمب وأبو البحتري في نفر من 

نكارىم ما جاء بو من قريش وكان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد كبر عميو ما يرى من خالف قومو إياه و  ا 
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فَ َلَعَلَك َِبِخٌع نَ ْفَسَك َعَلى َآََثرِِىْم ِإْن َلَْ يُ ْؤِمُنوا   (29)النصيحة فأحزنو حزنا شديدا فأنزل هللا سبحانو((
ِِبََذا اْْلَِديِث َأَسًفا 

(30).  

    المؤامرة الكبرى لقريش
الذي  نجدي إبميس قد تنكر بييئة شيخ الندوة، قيل بأن دار في اجتمع زعماء قريش عندما       

 من قبيمة كل من يأخذوا إلييم بأن قد أشار جيل أبا ، إذ إن النبي أمر أخذ في تحريضيم في
 دمو يتفرق  قتموه فإذا واحد، رجل ضربة فيضربونو سيفا، منيم واحد كل وأن يعطوا غالما، قريش
 .(31)االتفاق ذلك عمى فتفرقوا الرأي، بيذا النجدي القبائل، فأيده الشيخ بين
تعد اليجرة النبوية المباركة نقطة تحول في التاريخ العربي اإلسالمي بصورة عامة، وفي     

بصورة خاصة، وذلك ألنيا تعد منعطف كبير في حياتو عميو الصالة  شخصية رسول هللا 
 والسالم. 

َك اَلِذيَن َكَفُروا لِيُ ْثِبُتوَك َأْو يَ ْقتُ ُلوَك َأْو َوِإْذ ََيُْكُر بِ   وفي قولو  وفي األذن بيجرة رسول هللا     
ُر اْلَماِكرِيَن  ُُيْرُِجوَك َوََيُْكُروَن َوََيُْكُر اَّلَلُ َواَّلَلُ َخي ْ

 )) تشاورت قال الصحابي الجميل ابن عباس  ،(32)
 وقال اقتموه بل بعضيم وقال النبي يريدون  بالوثاق فأثبتوه أصبح إذا بعضيم فقال بمكة ليمة قريش

 تمك النبي فراش عمى عنو هللا رضي عمي فبات ذلك عمى نبيو هللا فأطمع اخرجوه بل بعضيم
 فمما النبي أنو يحسبون  عميا يحرسون  المشركون  وبات بالغار لحق حتى النبي وخرج الميمة

 أدري  ال قال صاحبك أين فقالوا مكرىم هللا رد عنو هللا رضي عميا رأوه فمما إليو ثاروا أصبحوا
 لم ىنا ىا دخل لو قالوا العنكبوت نسج بابو عمى رأوا بالغار ومروا الجبل بمغوا فمما أثره فاقتصوا

  .(33)((ثالث ليال فيو فمكث بابو عمى نسج يكن
 يأمرونيم المياه الناس الذين يسكنون بجانب إلى ، فبعثوا النبي بمالحقة وأخد المشركين    

ثم صعد عدد من  .(34)العظيم عندما يجدونيم الحمل بأن يكون ليم بمساعدتيم، إذ واعدوىم
، والصديق   كان فيو رسول هللا والذي الغار، فيو جبل ثور، الذي يقع عمى مشركي قريش

 أصواتيم، بكر الصديق  ، وصاحبو وأبو هللا رسول وقد سمع فوق الغار، وصموا حتى
 هللا رسول لو قال ذلك وعند ،(35)والخوف واليم الحزن  عميو ، وأقبل بكر الصديق أبو فأشفق
 (( َلا َتاْزاْن ِإنَّ اَّللَّا ماعاناا))(36)، هللا رسول ودعا هللا من السكينة عميو ، فنزلت (37)، فنزل قول 
اثْ نَ ْيِ ِإْذ ُُهَا ِف اْلَغاِر ِإْذ يَ ُقوُل ِلَصاِحِبِو ََل ِإََل تَ ْنُصُروُه فَ َقْد َنَصَرُه اَّلَلُ ِإْذ َأْخَرَجُو اَلِذيَن َكَفُروا ََثِنَ  (38)  هللا

ْفَلى وََكِلَمُة اَّللَِ ِىَي  ََتَْزْن ِإَن اَّلَلَ َمَعَنا فَأَنْ َزَل اَّلَلُ َسِكينَ َتُو َعَلْيِو َوأَيََدُه ِبُُنوٍد َلَْ تَ َرْوَىا َوَجَعَل َكِلَمةَ  اَلِذيَن َكَفُروا السُّ
 في نصره فقد بو متكفل فاهلل نصره تركتم إن أي ))قال الشوكاني ،(39(اَّلَلُ َعزِيٌز َحِكيماْلُعْلَيا وَ 
 رجل إال معو يكن لم حين نصره من فسينصره أو والقير بالغمبة عدوه عمى وأظيره القمة مواطن
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،  هللا رسول ىما . واالثنين(40)((اثنين ثاني كونو حال لو كفروا الذين إخراج وقت واحد
عن رسول هللا  السكينة تزل لمأشار الشوكاني بأنو و  ،(41) الصديق بكر وصاحبو أبو

حتى  
اطمأن، وطمئن صاحبو الصديق 

(42).    
َوُقْل   (43)((إنو قال )) كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص بمكة ثم أمر باليجرة فأنزل هللا روي عن ابن عباس     

 . (44) َربِّ َأْدِخْلِِن ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخرِْجِِن ُُمَْرَج ِصْدٍق َواْجَعْل ِل ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَاًًن َنِصريًا
ِ  إليياالتفت إلى المكرمة مكة  لما خرج من رسول هللا و      وقال )) َعِمْمت  َأنَِّك َخْير  َأْرِض َّللاَّ

ِ َوَلْواَل َأنَّ أَْىَمِك أخرجوني ِمْنِك ما َخَرْجت   قول هللا في ذلك فنزل  ،(45)((َوَأَحبُّ اأَلْرِض إلى َّللاَّ

(46)   َأْىَلْكَناُىْم َفََل ًَنِصَر ََلُمْ وََكأَيِّْن ِمْن قَ ْريٍَة ِىَي َأَشدُّ قُ َوًة ِمْن قَ ْريَِتَك اَلِِت َأْخَرَجْتَك (47)،  وقال رسول
ذلك الكالم حينما خرج من مكة المكرمة وىو مفارقيا، وأخذ ينظر إلى البيت الحرام وىو  هللا 

 ويتبين لنا شدة تعمق رسول هللا  ،(48) يبكي حزنًا عميو من ألم ولوعة الفراق فنزلت تمك اآلية
بمكة المكرمة، وىذا يدل عمى وفاءه وحبو لألرض التي عاش فييا، وىي أقدس بقعة عمى وجو 

 األرض.
قريبًا من الساحل حتى وصال إلى قباء في أطراف  مع الصديق  وسار رسول هللا      

وبوصول رسول هللا  ،(49)المدينة المنورة في أضحى يوم األثنين الثاني عشر من شير ربيع األول
 (50)ركةاالمب لى قباء تكون قد بدأت المرحمة المدنيةإ. 
لرسولو الكريم عميو الصالة والسالم منذ المحظة األولى في  كانت المعجزات التي ىيأىا هللا    

ىذه المرحمة بمثابة تكريم لو، واشارة واضحة إلى نصر هللا 
(51). 

لم تكن اليجرة لمتخمص من ظمم واستبداد واستيزاء قريش فقط، بل ىي الشروع بالتعاون    
والتكاتف من أجل إقامة مجتمع جديد، وصار فرضًا عمى كل مسمم أن يساىم في المجتمع 
الجديد، بعد أن تمت التضحية بالمصالح واألموال واألىل، فكان كل شخص من األنصار يتمنى 

لذلك فقد كان  ،(52)وأصحابو رضي هللا عنيم يو من أجل خدمة رسول هللا أن يبذل كل ما لد
لمتخطيط المحكم لرسول هللا عميو الصالة والسالم دور بارز في نجاح اليجرة والوصول إلى 

 .(53)المدينة المنورة
    الخاتمة

 وكما يمي: بإيجازتوصمت إلى النتائج التالية التي سأوردىا  بعد انتياء البحث بفضل هللا    
 .الكثير من األذى والمتاعب من رموز مشركي قريش أواًل: لقد عانى رسول هللا 

عقيدة التوحيد واإليمان وصحابتو كل من ثانيًا: لقد دافع رسول هللا عميو الصالة والسالم عن 
 رضي هللا عنيم بكل ما يممك من امكانيات متاحة لدية.
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وكان معظم تمك المواقف قد  ،مكرمة مواقف اجتماعية كثيرةفي مكة ال ثالثًا: حدثت لرسول هللا 
سببت لو الحزن، وذلك ألنو كان يعيش مع أىل بيتو األطيار وصحابتو األبرار رضي هللا عنيم 

 في وسط بيئة معادية ليم وىم مشركي قريش.
ب السممي رابعًا: اتبع رسول هللا عميو الصالة والسالم في تعاممو مع مجتمع مكة المكرمة االسمو 

 الحسن الذي جاء منسجمًا مع اخالقو وعقيدتو التي آمن بيا.
خامسًا: كان لتأمر قريش عمى رسول هللا عميو الصالة والسالم السبب المباشر لتركو أرض أباءه 

 وأجداده مكة المكرمة واليجرة إلى المدينة المنورة.
 ماعية التي تتعمق برسول هللا سادسًا: تناول الشوكاني في تفسيره الكثير من الجوانب االجت

، وقام بتوضيح الكثير من اآليات القرآنية المباركة ومنيا الجانب االجتماعي في مكة المكرمة
 .التي أشارت ىذا الجانب

 الهوامش
                                                           

أحد  م(، وصار1758ه/1172) دمحم بن عمي بن عبدهللا الشوكاني ولد في شوكان بالقرب من صنعاء سنة  (1)
سنة صنعاء العمماء البارزين من المجتيدين البارزين في اليمن، وألف الكثير من الكتب توفي في 

، المدخل إلى مذىب اإلمام م(1927ه/1346) ت عبد القادر بن بدران، م(. الدمشقي1834ه/ 1250)
 1 (،م1401بيروت،  ، ) 2ط عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، :بن حنبل، تح أحمد

/467. 

، وأم مكتوم اسميا عاتكة ،  المعروف بابن أم مكتوم، وىو مؤذن النبي ىو عمرو بن قيس بن زائدة ( (2
، إلى المدينة ، ىاجر ابن أم مكتوم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويمد  بنت عبد هللا، وىو ابن خال ام

ثالث عشرة مرة عمى المدينة المنورة أثناء غزواتو، وشيد ابن  ، وقد استخمفو النبي قبل مقدم رسول هللا 
، تيذيب النووي ام مكتوم فتح العراق بمعركة القادسية، وقد قتل شييدا، وكان معو المواء عندما استشيد. 

؛ المزي، يوسف 567/ 2، (م1996األسماء والمغات، تح: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، ) بيروت،
          م(، تيذيب الكمال، تح: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، 1341ىـ/742بن الزكي عبد الرحمن،)ت 

 .26/ 22، (م1980ىـ/1400) بيروت،
/ 19، (، الجامع ألحكام القرآن، دار الشعب،) القاىرة، بال. ت(م1272ىـ/671ت)  أحمدالقرطبي، دمحم بن (3) 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية  ،م(1834ه/ 1250، دمحم بن عمي بن دمحم ) تالشوكاني؛ 211
ه/ 1412، ) بيروت، 2من عمم التفسير، دقق أصولو وعمق عميو: سعيد دمحم المحام، دار الفكر، ط

 .539/ 5، (م1992
 (.1سورة عبس، اآلية ) (4)
 .539/ 5فتح القدير،  ((5

 (.2سورة عبس، اآلية ) (6)
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 (.3سورة عبس، اآلية ) (7)
 .539/ 5فتح القدير،  (8)
 (.8سورة عبس، اآلية ) (9)
 .540/ 5( فتح القدير، (10

 (.10سورة عبس، اآلية، ) (11)
 .540/ 5فتح القدير،  (12)
، ويقال بأن اسمو عبد هللا وعمرو، ابن أم مكتوم: ىو الصحابي الجميل عمرو بن أم مكتوم القرشي  (13)

 ،عبد هللا، واسم أمو أم مكتوم، وىي عاتكة بنت عبد هللا ويقال بأنو كان اسمو الحصين لكن سماه النبي 
فإن أم خديجة، وكان من المياجرين األولين، وقدم إلى المدينة  وىو بن خال أم المؤمنين السيدة خديجة 

عمى المدينة المنورة في غزواتو ثالث عشرة مرة  ، وقد استخمفو النبي المنورة قبل أن يياجر إلييا النبي 
ن يحمل المواء، وقيل توفي وىو يصمي بالناس، وشارك في القادسية فشيد القتال وقال انو استشيد ىناك، وكا

 ىـ/852بن عمي، ) ت أحمدرجع إلى المدينة المنورة  من القادسية فمات بيا. ابن حجر العسقالني،  بعد أن
، (م1992 ه/1412 ،بيروت، ): عمي دمحم البجاوي، دار الجيل(، اإلصابة في تمييز الصحابة، تحم1448

 .602؛ 601، 600/ 4
شعيب  :صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان، تح ،(م965ىـ/ 354البستي، ) ت  أحمددمحم بن ابن حبان،  (14)

(؛ الحاكم، 535، رقم الحديث )293/ 2، (م1993، ) بيروت / 2مؤسسة الرسالة، ط :دار النشر ،األرنؤوط
 .544/ 5(؛ الشوكاني، فتح القدير، 3896، رقم الحديث )558/ 2 ،المستدرك

 (.1سورة عبس، اآلية، ) (15)
مكتبة  ،، تفسير القران، تح:  مصطفى مسمم دمحم(م 826ىـ / 211) ت ،مامعبد الرزاق بن ى ،الصنعاني(16) 

دار الفكر،  ،جامع البيان عن تأويل أي القرآن؛ الطبري، 348/ 2، م( 1989ىـ/ 1410،الرشد، ) الرياض
سالم دمحم  :االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار، تحابن عبد البر، ؛ 51/ 30، (م1984) بيروت،

/ 5؛ الشوكاني، فتح القدير، 494/ 2، (م2000 ،عطا، ودمحم عمي معوض،  دار الكتب العممية، ) بيروت
544 ،545. 

أسباب النزول، تح: كمال بسيوني زغمول، دار الكتب  ،،(م1075ه/468، ) ت أحمدالواحدي، عمي بن  (17)
 .471، ص (م1991ه/1411العممية، ) بيروت، 

              ، عصمة األنبياء، دار نوبميس، (م 1207ىـ / 604) ت  ،دمحم بن عمر التيمي ،الرازي فخر الدين (18) 
 .120، ص (م2010) بيروت، 

في المدينة، تعريب، شعبان بركات، منشورات المكتبة العصرية، ) صيدا،  وات، مونتجومري، دمحم (19) 
 .506بيروت، بال. ت(، ص 

، لقب بالرومي، ألنو نشأ عندىم في بداية حياتو، وكان ( الصحابي الجميل صييب بن سنان النمري (20
شيد بدر، وىو من السابقين في اإلسالم، توفي في  المدينة المنورة  ،وىو من نينوى،  وأمو مازنية ،أشقر
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دار القبمة  ،دمحم عوامة :تح ،الذىبي، الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستةم( . 658ه/38سنة )
 . 505/ 1،(م1992ه/1413 ،) جدة ،لمثقافة اإلسالمية ، مؤسسة عمو

، من السابقين األولين في اإلسالم، كان بشوش الوجو، الصحابي الجميل عمار بن ياسر أبو اليقظان (21)
ن شيدوا بدر، امو سمية وطيب الرائحة، وأحد األربعة الذين تشتاق ليم الجنة، وىو من الصحابة النجباء الذي

رضي هللا عنيا، وىي أول شييدة في اإلسالم، استشيد في صفين وىو يقاتل الى جانب الخميفة عمي بن أبي 
، حمية (م1038ىـ/430) ت ،بن عبد هللا أحمد ،طالب رضي هللا عنيما. ابو نعيم، أبو نعيم األصبياني

  .  141-139/ 1، (ىـ1405،) بيروت، 4األولياء وطبقات األصفياء، دار الكتاب العربي، ط
، وسمي ابن حمامة وىي أمو، ويكنى أبو عبد ، مؤذن رسول هللا ( الصحابي الجميل بالل بن رباح (22

، وقد اعتقو، ويعد من السابقين األولين في اإلسالم، وىو مولى الصحابي الجميل أبي بكر الصديق  ،هللا
. ابن حجر العسقالني، (م640ه/20، توفي بدمشق سنة ) وشيد بدرا والمشاىد كميا مع رسول هللا 

 .129/  1 ،تقريب التيذيب
، كان من السابقين األولين في اإلسالم، ويقال بأنو السادس  الصحابي الجميل خباب بن األرث التميمي (23)

وصمى  م(،657ه/37توفي في الكوفة سنة ) ،ممن أسمم من الصحابة رضي هللا عنيم، ومن المستضعفين
 .258/ 2عميو الخميقة عمي بن أبي طالب رضي هللا عنيما. ابن حجر، اإلصابة، 

 .175، 2؛ الشوكاني، فتح القدير، 200/ 7 ،الطبري، جامع البيان (24)
، لباب التأويل (م1324ىـ/722) ت،عالء الدين عمي بن دمحم؛ الخازن، 200/ 7، الطبري، جامع البيان (25)

 .163/ 2؛ الشوكاني، فتح القدير، 137/ 2، (م1979 ،ىـ1399دار الفكر، ) بيروت ،في معاني التنزيل
 (.52سورة األنعام، اآلية ) (26)
التراث العربي)بيروت،  ، صحيح مسمم، دار إحياء(م874ىـ /261مسمم، ابن الحجاج أبو الحسين،) ت  (27)

 .405 /3(؛ الشوكاني، فتح القدير، 2413، رقم الحديث )1878/ 4بال. ت(، 
 (.52سورة األنعام، اآلية ) (28)
؛ الشوكاني، 143/ 1، () بيروت، بال. ت ،دار إحياء العموم ،السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول (29)

 .386/ 3فتح القدير، 
 (.6سورة الكيف، اآلية )( (30

 .443/ 2؛ الشوكاني، فتح القدير، 227/ 9 ،الطبري، جامع البيان (31)
 (.30األنفال، اآلية )سورة  (32)
   مؤسسة قرطبة،  ،بن حنبل أحمد، مسند اإلمام (م855ىـ/241بن حنبل، أبو عبدهللا الشيباني، ) ت  أحمد (33)
؛ الشوكاني، فتح 228/ 9 ،(؛ الطبري، جامع البيان3251، رقم الحديث )348/ 1، (مصر، بال. ت)

 .443، 442/ 2القدير، 
، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، (م1092ىـ/458بن الحسين بن عمي،) ت أحمدالبييقي، (34) 

جالل الدين عبد ؛ السيوطي، 478/ 2، (ىـ1405تح: عبد المعطي قمعجي، دار الكتب العممية، ) بيروت، 
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/ 1، (م1985ىـ/1405م(، الخصائص الكبرى، دار الكتب العممية، ) بيروت،1505ىـ/911الرحمن ) ت 
 .529/ 2الشوكاني، فتح القدير،  ؛305

ألعظمي، من منشورات ، تح: دمحم مصطفى أ، مغازي رسول هللا (م712ىـ/ 94عروة بن الزبير، ) ت (35)
؛ 478/ 2؛ البييقي، دالئل النبوة، 129، ص (م1981مكتب التربية العربي لدول الخميج، ) الرياض،

 .529/ 2الشوكاني، فتح القدير، 
سنن الكبرى، ، ال(م915ىـ/303بن شعيب، ) ت أحمدالنسائي، ؛ 129، ص عروة، مغازي رسول هللا  (36)

(؛ الشوكاني، 7119، رقم الحديث )263/ 4، (م1985،) بيروت،2فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة، ط :تح
 .529/ 2فتح القدير، 

 .529/ 2؛ الشوكاني، فتح القدير، 2/478؛ البييقي، دالئل النبوة، 129، ص عروة، مغازي رسول هللا  (37)
فريد، دار  أحمد، تفسير مقاتل بن سميمان، تح: (م767ىـ/150مقاتل بن سميمان، ابن بشير األزدي، ) ت (38)

 .529/ 2؛ الشوكاني، فتح القدير، 48/ 2م(، 2003ىـ/1424الكتب العممية، ) بيروت، 
 (. 40سورة التوبة، اآلية ) (39)
 .526/ 2فتح القدير،  (40)
 .526/ 2فتح القدير،  (41)
 .529/ 2فتح القدير،  (42)
حكمت بشير  :تح ،، جزء فيو قراءات النبي ملسو هيلع هللا ىلص(م957ىـ/ 246الدوري، أبو عمر حفص بن عمر ) ت  (43)

/ 15 ،؛ الطبري، جامع البيان120، ص (م1988ىـ / 1408ياسين، مكتبة الدار، ) المدينة المنورة،  
دار الفكر، ) بيروت،  ،تفسير القرآن العظيم (،م1372ىـ/774ثير، إسماعيل بن عمر، ) ت؛ ابن ك148

 .366/ 3؛ الشوكاني، فتح القدير، 59/ 3، (ىـ1401
 (.80سورة اإلسراء، اآلية ) (44)
 ،، فضائل مكة والسكن فييا، تح: سامي مكي العاني(م 728ىـ / 110الحسن البصري، بن يسار، ) ت  (45)

، رقم 305/ 4 ،بن حنبل أحمد، مسند اإلمام 18، ص (م 1979ىـ / 1400،) الكويت،مكتبة الفالح
 .52/ 5(؛ الشوكاني، فتح القدير، 18739الحديث )

، الكشف والبيان المسمى تفسير (م1035ىـ /  427بن دمحم بن إبراىيم النيسابوري، ) ت أحمدالثعمبي، ( (46
؛ 32/ 9، (م2002ىـ/1422 ،) بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،أبي دمحم بن عاشور :تح ،الثعمبي

 .52/ 5الشوكاني، فتح القدير، 
 (.13، اآلية )سورة دمحم ( (47
عبدهللا بن إبراىيم  :تفسير القرآن، تح (،م1261ه/660) ت ،العز بن عبدالسالم، عبد العزيز الدمشقي( (48

/ 16؛ القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، 192/ 3، (م1996ىـ/ 1416 ،) بيروت ،دار ابن حزم ،الوىبي
 .42، 41/ 5؛ الشوكاني، فتح القدير، 223

م(، السيرة النبوية، تح: طو عبد الرؤوف سعد، دار  828ىـ/213عبد الممك المعافري، ) ت ابن ىشام،  (49)
 .3/19، (م 1990،) بيروت  ،الجيل
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   في مكة، ترجمة: عبد الرحمن عبدهللا الشيخ،  الييئة المصرية العامة لمكتاب،  وات، مونتجمري، دمحم  (50)
 .293، ص (م2002) مصر، 

من مكة إلى المدينة ومسارىا، رسالة ماجستير مقدمة إلى  الدوري، إيمان مدهللا مجيد، ىجرة النبي دمحم  (51)
 .109ص  ،م20012 ، سنةكمية التربية لمبنات بجامعة تكريت

، 134، ص (المباركفوري، صفي الرحمن، الرحيق المختوم، دار إحياء التراث العربي، ) بيروت، بال. ت (52)
149 ،151. 

 .110ص  ،ىجرة النبي دمحم الدوري،  (53)
 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم
  مؤسسة قرطبة، ،بن حنبل أحمد، مسند اإلمام (م855ىـ/241بن حنبل، أبو عبدهللا الشيباني، ) ت  أحمد - 1

 .() مصر، بال. ت
معالم التنزيل، تح: خالد عبد الرحمن العك، دار المعرفة، م(، 1122ىـ/516البغوي، الحسين بن مسعود،)ت - 2

 .() بيروت، بال. ت
، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، (م1092ىـ/458بن الحسين بن عمي،) ت أحمدالبييقي،  - 3

 .(ىـ1405المعطي قمعجي، دار الكتب العممية، ) بيروت، تح: عبد 
، الكشف والبيان المسمى تفسير (م1035ىـ /  427بن دمحم بن إبراىيم النيسابوري، ) ت أحمدالثعمبي،  - 4

 .(م2002ىـ/1422 ،) بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،أبي دمحم بن عاشور :تح ،الثعمبي
شعيب  :، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بمبان، تح(م965ىـ/ 354البستي، ) ت  أحمددمحم بن ابن حبان،  - 5

 .(م1993، ) بيروت / 2مؤسسة الرسالة، ط :دار النشر ،األرنؤوط
عمي دمحم  :، اإلصابة في تمييز الصحابة، تح(م1448ىـ/852بن عمي، ) ت أحمدابن حجر العسقالني،  - 6

 .(م1992ه/1412 ،)  بيروت ،دار الجيل ،البجاوي 
 ،، فضائل مكة والسكن فييا، تح: سامي مكي العاني(م 728ىـ / 110الحسن البصري، بن يسار، ) ت  - 7

 .(م 1979ىـ / 1400،) الكويت،مكتبة الفالح
      دار الفكر،  ،، لباب التأويل في معاني التنزيل(م1324ىـ/722) ت،عالء الدين عمي بن دمحمالخازن،  - 8

 .(م1979 ،ىـ1399) بيروت
حكمت بشير  :تح ،، جزء فيو قراءات النبي ملسو هيلع هللا ىلص(م957ىـ/ 246الدوري، أبو عمر حفص بن عمر ) ت  - 9

 .(م1988ىـ / 1408ياسين، مكتبة الدار، ) المدينة المنورة،  
اإلسالمية ، دار القبمة لمثقافة  ،دمحم عوامة :تح ،الذىبي، الكاشف في معرفة من لو رواية في الكتب الستة - 10

 . (م1992ه/1413 ،) جدة ،مؤسسة عمو
                م(، الخصائص الكبرى، دار الكتب العممية،1505ىـ/911جالل الدين عبد الرحمن ) ت السيوطي،  - 11

 .(م1985ىـ/1405) بيروت،
 .() بيروت، بال. ت ،دار إحياء العموم ،السيوطي، لباب النقول في أسباب النزول - 12
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مكتبة  ،، تفسير القران، تح:  مصطفى مسمم دمحم(م 826ىـ / 211) ت ،عبد الرزاق بن ىمام ،الصنعاني - 13
 .م( 1989ىـ/ 1410،الرشد، ) الرياض

                  دار الفكر،  ،جامع البيان عن تأويل أي القرآن م(، 922ىـ / 310دمحم بن جرير،) ت الطبري،  - 14
 .(م1984 ) بيروت،

سالم دمحم عطا، ودمحم عمي معوض،  دار  :االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار، تحابن عبد البر،  - 15
 .(م2000 ،الكتب العممية، ) بيروت

ألعظمي، من منشورات ، تح: دمحم مصطفى أ، مغازي رسول هللا (م712ىـ/ 94عروة بن الزبير، ) ت - 16
 .(م1981الرياض،مكتب التربية العربي لدول الخميج، ) 

عبدهللا بن إبراىيم  :تفسير القرآن، تح (،م1261ه/660) ت ،العز بن عبدالسالم، عبد العزيز الدمشقي - 17
 .(م1996ىـ/ 1416 ،) بيروت ،دار ابن حزم ،الوىبي

              ، عصمة األنبياء، دار نوبميس،(م 1207ىـ / 604) ت  ،دمحم بن عمر التيمي ،فخر الدين الرازي  - 18
 .(م2010) بيروت، 

 .(، الجامع ألحكام القرآن، دار الشعب،) القاىرة، بال. ت(م1272ىـ/671) ت أحمدالقرطبي، دمحم بن  - 19
دار الفكر، ) بيروت،  ،تفسير القرآن العظيم (،م1372ىـ/774ابن كثير، إسماعيل بن عمر، ) ت - 20

 .(ىـ1401
م(، تيذيب الكمال، تح: بشار عواد معروف، 1341ىـ/742الرحمن،)ت المزي، يوسف بن الزكي عبد  - 21

 .(م1980ىـ/1400 مؤسسة الرسالة، ) بيروت،
                 ، صحيح مسمم، دار إحياء التراث العربي، (م874ىـ /261) ت  مسمم، ابن الحجاج أبو الحسين، - 22

 .() بيروت، بال. ت
فريد، دار  أحمد، تفسير مقاتل بن سميمان، تح: (م767ىـ/150األزدي، ) تمقاتل بن سميمان، ابن بشير  - 23

 م(.2003ىـ/1424الكتب العممية، ) بيروت، 
فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة،  :سنن الكبرى، تح، ال(م915ىـ/303بن شعيب، ) ت أحمدالنسائي،  - 24

 .(م1985،) بيروت،2ط
، حمية األولياء وطبقات األصفياء، (م1038ىـ/430) ت ،بن عبد هللا أحمد ،ابو نعيم، أبو نعيم األصبياني -25

 .(ىـ1405،، ) بيروت4دار الكتاب العربي، ط
م(، السيرة النبوية، تح: طو عبد الرؤوف سعد، دار  828ىـ/213عبد الممك المعافري، ) ت  ،ابن ىشام - 26

 .(م 1990،) بيروت  ،الجيل
 .(م1996ت، تح: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، ) بيروت،النووي، تيذيب األسماء والمغا - 27
أسباب النزول، تح: كمال بسيوني زغمول، دار الكتب  ،،(م1075ه/468، ) ت أحمدالواحدي، عمي بن  - 28

 .(م1991ه/1411العممية، ) بيروت، 
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 المراجع
 :بن حنبل، تح أحمدالمدخل إلى مذىب اإلمام  ،(م1927ه/1346) ت عبد القادر بن بدران، الدمشقي - 1

 .467/ 1 ،(م1401 ،بيروت ، ) 2ط ،مؤسسة الرسالة ،عبد هللا بن عبد المحسن التركي
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من  ،م(1834ه/ 1250، دمحم بن عمي بن دمحم ) تالشوكاني - 2

 .(م1992ه/ 1412، ) بيروت، 2 المحام، دار الفكر، طعمم التفسير، دقق أصولو وعمق عميو: سعيد دمحم
 .(المباركفوري، صفي الرحمن، الرحيق المختوم، دار إحياء التراث العربي، ) بيروت، بال. ت - 3
في المدينة، تعريب، شعبان بركات، منشورات المكتبة العصرية، ) صيدا،  وات، مونتجومري، دمحم  - 4

 بيروت، بال. ت(.
          في مكة، ترجمة: عبد الرحمن عبدهللا الشيخ،  الييئة المصرية العامة لمكتاب،  مونتجمري، دمحم وات،  -5

 .(م2002) مصر، 
 الرسائل الجامعية

من مكة إلى المدينة ومسارىا، رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية  الدوري، إيمان مدهللا مجيد، ىجرة النبي دمحم 
 .م 20012 ، سنةتكريت جامعةفي التربية لمبنات 

 


