
 ستة مواضعشرح 
 من السرية النبوية

 لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب التميمي
 

ِيمِ حِ الرِ ِنِ ح ِمالرِ ِللاِ ِمِ سِ بِ 
ِمرِمِ_ِلِ مِ تمِم ِوِمةِ يِمالس ِ ِنِممِ ِعِماضِ وِممِمِةِمتِ سِ ِ_ِللاِهِكِمح  ِف ِمهِممِ هِماف ِ ، اِمِ هِ ا
ِحِمدِ ي ِ جِم ِلِمنِ سِما ِوِمهِهعِمب ِتِ ت ِمل ِِاءِ يمِب ِنِ الِمِنِمي ِدِ ِكِممِمه ِ فِمي ِهِنِ أمِِللاِمِلِ عِما، ِنِمي ِدِ ،
ِنِميدِ ح ِ وِممِهالِ ِنِممِ ِدِ عِمي هِوِمِينِمد ِ يِالعِ دِ يمِِنِ مِمِرِمث ِمكِ أمِِنِ إِ ؛ِفِمهِهكِمرهِت ِ ت ِمل ِِيِمكِ ر ِشِ مِهالِ 
َِمنمِعِ مِمِمِههِمفِ ِي ِملمِ ِ..ي.غِ بِمن ِ اِي ِممِمكِمِِةِ تِ الس ِ ِهِ ذِ ِ

  



 املوضع األول: قصة نزول الوحي

ال مهد ث  رهِقهم ِفمأمن ذ ر {وفيها: أن أول آية أرسله هللا هبا:  ِا ِفماص ِب  { ولهه: إىل }َيمِأمي  هم  .}ومل رمب  كم
هزىن وغريه، ا يعرفلن أهنا من اهظلم واهعدوان، مثل   ذا فهمت أهنم يفعللن أشياء كثريةفإ

حلج ا أهنم يفعللن أشياء كثرية من اهعبادات، يتقربلن هبا إىل هللا، مثل   اوعرفت أيض  
شرك، ها عندهم: اهواهعمرة، واهصدوة على املساكني، واإلحسان إهيهم، وغري ذهك؛ وأجل  

ِ}ما يتقربلن به إىل هللا عندهم، كما ذكر هللا عنهم أهنم واهلا:  فهل أجل   ِإ ل  َهم  مماِن مع بهده
ِاَّلل  ِزهل فمى{ل ي هقمر  بِه َمؤهلء ِشهفمعماؤهَنمِع ن دمِاَّلل  {ِ، [3: ]اهزمر وَنمِإ َلم ، [18 يلنس:]}ومي مقهولهونمِ

تمدِهووال:  ِمهه  ِأمن  ههم  ِومَيم سمبهونم ِاَّلل   ِدهون  ِم ن  ل يماءم ِأمو  ِالش يماط يم ِاَّت مذهوا ونم{ِ}إ ن  ههمه
عنه، وبل اإلنذار عن اهزىن واهسروة وغريمها. ؛ فأول ما أمره به: اإلنذار [30 :]األعراف

وعرفت: أن منهم من تعلق على األصنام، ومنهم من تعلق على املالئكة، وعلى األوهياء 
من بين آدم، ويقلهلن: ما نريد منهم إال شفاعتهم، ومع هذا بدأ ابإلنذار عنه يف أول آية 

 راك!ش  أرسله هللا هبا، فإن أحكمت هذه املسأهة، فيا ب  
سراء، إال يف هيلة اإل ضر فمن صالة اخلمس، ومل ت إذا عرفت أن ما بعدها أعظم اخصلص  

ب وملت أيب طاهب، وبعد هجرة احلبشة بسنتني. فإذا ع  ار اهش  ص، بعد ح  سنة عشر
رض ذهك عند هذه املسأهة، وبل ف عرفت أن تلك األملر اهكثرية، واهعداوة اهباهغة، كل  

 أهة.اهصالة، رجلت أن تعرف املس
  



 انياملوضع الث

ملا وام ينذرهم عن اهشرك، وأيمرهم بضده، وهل اهتلحيد،  _ صلى هللا عليه وسلم _أنه 
سب دينهم، ح بر لل فيه، إىل أن ص  مل يكرهلا ذهك واستحسنله، وحدثلا أنفسهم ابهدخ

حالمنا، أ هروا هه وألصحابه عن ساق اهعداوة، وواهلا: سف  وجتهيل علمائهم، فحينئذ ش  
أمه، عيسى و  ممل يشت   _ صلى هللا عليه وسلم _ومعللم أنه  ؛وعاب ديننا، وشتم آهلتنا

رون، جعللا وال يض نفعلنلن، وال يع  هكن ملا ذكر أهنم ال ي د   ؛وال املالئكة، وال اهصاحلني
 . ام  ت  ذهك ش  

فإذا عرفت هذه املسأهة، عرفت أن اإلنسان ال يستقيم هه دين وال إسالم، وهل وحد هللا 
}لِال تعاىل: ما ووترك اهشرك، إال بعداوة املشركني، واهتصريح هلم ابهعداوة واهبغضاء، ك

مِ  ومرمسهولمهِهِاَتم دهِق مو  اَّلل ِم ر ِي هوماد ونمِممن ِحمادِ  خ  م ِاْل  ومال ي مو  َّلل ِ  م نهونمِِب  [؛ 22 اجملادهة:اآلية ] {ي هؤ 
فلهنا، من اهذين يّدعلن اهدين ال يعر  اا، عرفت أن كثري  ا جيد  ا حسن  فإذا فهمت هذا فهم  

اهلجرة هضرب، و وا ر  س  وإال فما اهذي محل املسلمني على اهصرب على ذهك اهعذاب، واأل  
وجد  أرحم اهناس، ومل جيد هلم رخصة، وهل _ صلى هللا عليه وسلم _إىل احلبشة، مع أنه 

ِآممن اهلم رخصة ألرخص هلم، كيف وود أنزل هللا عليه  ِي مقهوله ِممن  َّلل  ِفمإ ذماِِ}ومم نمِالن اس  ِب 
ِاَّلل  { ِكمعمذماب  نمةمِالن اس  ِاَّلل  ِجمعملمِف ت   ؛ فإذا كانت هذه [10 لت:اهعنكباآلية ]ِأهوذ يمِِف 
 اآلية فيمن وافقهم بلسانه، فكيف بغري ذهك؟

  



 املوضع الثالث

ِ}ِسلرة اهنجم حبضرهتم، فلما بلغ _ صلى هللا عليه وسلم _وصة وراءته  تم أمف مرمأمي  تهمهِالَّل 
، أهقى اهشيطان يف تالوته: "تلك اهغرانيق اهعلى، وإن شفاعتها [19]اهنجم:  ال عهز ى{وِم

ا، ا شديد  ح  هك فر  واهلا، ففرحلا بذ _ يه وسلمصلى هللا عل _جتى"، فظنلا أن رسلل هللا هت  
معناه: هذا اهذي نريد، وحنن نعرف أن هللا هل اهنافع اهضار وحده ال شريك  اوواهلا كالم  

هه، وهكن هؤالء يشفعلن هنا عنده، فلما بلغ اهسجدة سجد وسجدوا معه، فشاع اخلرب 
صلى هللا  _له، ومسع بذهك من ابحلبشة فرجعلا، فلما أنكر ذهك رسلل هللا أهنم صاف  

: إنك ولت ذهك، خاف من عادوا إىل شر ما كانلا عليه. وملا واهلا هه،  _ عليه وسلم
ِرمسهولِ }ِ عليه: ، حىت أنزل هللااا عظيم  هللا خلف   ِم ن  ِق مب ل كم ِِوممماِأمر سمل نماِم ن  ِإ ل  وملِنمب   

ِأهم ن ي ت ه {ِ ِأمل قمىِالش ي طمانهِِف  قصة مث شك [. فمن فهم هذه اه52: اآلية ]احلجإ ذماَِتممن 
أبعده شركني، فومل يفرق بينه وبني دين امل _ صلى هللا عليه وسلم _بعدها يف دين اهنيب 

 (1)إن عرف أن ولهلم: تلك اهغرانيق املالئكة. اهللا، خصلص  
  

                                                 

 .(( رانيقنصب اجملانيق هنسف وصة اهغ))  راجع إنكار اهعالمة األهباين هلقصة وبيان بطالهنا يف كتابه (1)



 قصة أبي طالب: املوضع الرابع

يه عقلل عليه، وتسف اهناس   ، وأتمل إوراره ابهتلحيد، وحث  اا حسن  فمن فهمها فهم  
ته، يف نصرة ه وماهه وأوالده وعشري عمر   ل  ذ  اهشرك، مث ب   ع  ل  ن أسلم وخ  املشركني، وحمبته مل

داوة إىل أن مات، مث صرب على املشقة اهعظيمة، واهع _ صلى هللا عليه وسلم _رسلل هللا 
أنه يعتذر عن  ، معامسلم   ر  ص  اهباهغة، هكن مل يدخل فيه، ومل يتربأ من دينه األول، مل ي  

ع ورابته مث م ؛طلب، وهلاشم وغريمها من مشائههماملذهك أبن فيه مسبة ألبيه عبد 
ِكمانمِيه: ، فأنزل هللا عل _ صلى هللا عليه وسلم _ونصرته، استغفر هه رسلل هللا  }مما

ِق هر بمِ ِكمانهواِأهوِل  ر ك يمِوملمو  ت مغ ف رهواِل ل مهش  ِيمس  ِآممنهواِأمن  ِومال ذ ينم ِمب ِماِت ِممِمِدِ عِ ب ِمِنِ مِ ِل لن ب    ِمِ لمِهِي 
 .[113 اهتلبة:]اآلية {ِيمِ حِ ال ِمِابِهحِمصِ أمِِمِ هِهن ِ أِم

رف رجل من أهل اهبصرة أو األحساء، حيب اهدين وحيب بني هذا: أنه إذا ع  واهذي ي
ه ه املسلمني، ظن أكثر اهناس أنه مع املسلمني، مع أنه مل ينصر اهدين بيد وال مال، وال

ن ر م  ن أكثفمن فهم وصة أيب طاهب، وفهم اهلاوع م   ؛من األعذار مثل ما أليب طاهب
 ل، وعرف سلء األفهام، وهللا املستعان.يدعي اهدين، تبني هه اهلدى من اهضال

  



 املوضع اخلامس: قصة اهلجرة

وفيها من اهفلائد واهعرب ما ال يعرفه أكثر من ورأها، وهكن مرادان اآلن مسأهة من مسائلها، 
 من مل يهاجر من غري شك _ صلى هللا عليه وسلم _وهي: أن من أصحاب رسلل هللا 

لا إىل األهل واملال واهلطن، فلما خرج يف اهدين، ويف تزيني دين املشركني، وهكن حمبة
فلما مسع  ؛ضهم ابهرمي، واهرامي ال يعرفهتل بعبدر، خرجلا مع املشركني كارهني، فق  

إ ن ِال ذ ينمِ}اهصحابة من اهقتلى فالن وفالن شق عليهم، وواهلا: وتلنا إخلاننا، فأنزل هللا: 
ه م { َهمهِال ممَّلئ كمةهِظمال م يِأمن  فهس  عمفهوِ ولهه:  إىل ت مومف ا -97 ]اهنساء: {ااِغمفهورِ }ومكمانمِاَّلل ِه

. فمن أتمل وصتهم، وأتمل ولل اهصحابة: وتلنا إخلاننا، ألنه مل يبلغهم عنهم كالم [99
هلا: وتلنا من ذهك مل يقل يف اهدين، أو كالم يف تزيني دين املشركني، وهل بلغهم شيء 

ن، بقلهه أن ذهك كفر بعد اإلميا _ وبل اهلجرةوهم مبكة  _فإن هللا ود بني هلم  ؛إخلاننا
ر همِومق مل بهههِمِهِتعاىل: ِأهك  ِممن  ِإ ل  ِإ ميمان ه  ِب مع د  ِم ن  َّلل   ِِب  ِكمفمرم {ِطِ }ممن  ل  ميمان  ِِب  ِ ن  ]اهنحل: مم
تهم {}ف يمِماملالئكة تقلل: وأبلغ من هذا: ما تقدم من كالم هللا فيهم، فإن  ؛[106  ،ِكهن  

{: كيف تصديقكم؟ ومل يقلهلا مر ض  ِال  ِِف  تمض عمف يم ِمهس  ِكهن ا ، ومل [97 اهنساء:] }قمالهوا
يقلهلا: كذبتم، مثل ما يقلل هللا واملالئكة هلمجاهد اهذي يقلل: جاهدت يف سبيلك 

 ؛يءئكة: كذبت، بل واتلت  هيقال جر حىت وتلت، فيقلل هللا: كذبت، وتقلل املال
د. : كذبت، بل تعلمت هيقال عامل، وتصدوت هيقال جلاوكذهك يقلهلن هلعامل واملتصدق

عمةِ وأما هؤالء، فلم يكذبلهم، بل أجابلهم بقلهلم:  ِاَّلل  ِوماس  ِأمر ضه رهواِ}أمَلم ِتمكهن  ِف مت ههماج 
 . [97 اهنساء:] ف يهما{

ِ}هلعارف واجلاهل: اآلية اهيت بعدها، وهي ولهه تعاىل:  اويزيد ذهك إيضاح   إ ل 
تمدِه يلمة ِوملِي مه  تمط يعهونمِح  ِلِيمس  ِومال و ل دمان  ِومالن  سماء  ِالر  جمال  ِم نم تمض عمف يم ِال مهس   سمب يَّل {ونم



، فهذا أوضح واضح جدا ، أن هؤالء خرجلا من اهلعيد، فلم يبق شبهة، [98 ]اهنساء:
ٌيِف مههم ِلٌِمِعهمِ صهم ِبهكِ }هكن ملن طلب اهعلم، خبالف من مل يطلبه، بل وال هللا فيهم: 

عهونم{ . ومن فهم هذا امللضع واهذي وبله، فهم كالم احلسن اهبصري، [18 ]اهبقرة: ي مر ج 
وال: "هيس اإلميان ابهتحلي وال ابهتمين، وهكن ما وور يف اهقللب، وصدوته األعمال، 

الط ي  بهِومال عممِموذهك أن هللا يقلل:  يمص عمدهِال كمل مِه الص الِ }إ لمي هِ   ".[10 :فاطر]حهِي مر ف معههه{ِلِه

  



 ردة بعد موته صلى اهلل عليه وسلماملوضع السادس: قصة ال

 "،اهعلماء"لن م  س  هشياطني اهذين ي  لبه مثقال ذرة من شبهة ايف و يبقى ال فمن مسعها
وهي ولهلم: هذا هل اهشرك، هكن يقلهلن: ال إهه إال هللا، ومن واهلا ال يكفر بشيء. 
وأعظم من ذهك وأكرب: تصرحيهم أبن اهبلادي هيس معهم من اإلسالم شعرة، وهكن 

م، مع ودمهإسالم، وحرم اإلسالم ماهلم أهل يقلهلن: ال إهه إال هللا، وهم هبذه اهلفظة 
إورارهم أهنم تركلا اإلسالم كله، ومع علمهم إبنكارهم اهبعث، واستهزائهم مبن أور به، 

.  _ لى هللا عليه وسلمص _هدين اهنيب  اائع، وتفضيلهم دين آابئهم خماهف  واستهزائهم ابهشر 
نهم ، وهل جرى ملامسلأني، املردة اجلهلة، أن اهبدو ومع هذا كله، يصرح هؤالء اهشياط

قلهلهنا. ، ألهنم يلامسلأ؛ والزم ولهلم: أن اهيهلد هك كله، ألهنم يقلهلن: ال إهه إال هللاذ
، كفر هؤالء أغلظ من كفر اهيهلد أبضعاف مضاعفة، أعين اهبلادي املتصفني مبا اوأيض  

 ذكران.
واهذي يبني ذهك من وصة اهردة، أن املرتدين افتولا يف ردهتم: فمنهم من كذب اهنيب 

ومنهم  ؛ما مات ادة األواثن، وواهلا: هل كان نبي  ورجعلا إىل عبا _  عليه وسلمصلى هللا _
هللا عليه  صلى _أن اهنيب  اتني، وهكن أور بنبلة مسيلمة، ظن  من ثبت على اهشهاد

ثري ا هه بذهك، فصدوهم كأشركه يف اهنبلة، ألن مسيلمة أوام شهلد زور شهدو  _ وسلم
علماء أهنم مرتدون وهل جهللا ذهك، ومن شك يف ردهتم ومع هذا، أمجع اه ؛من اهناس

 _ ليه وسلمصلى هللا ع _فهل كافر. فإذا عرفت أن اهعلماء أمجعلا: أن اهذين كذبلا اهنيب 
منهم من أور ، و  _ صلى هللا عليه وسلم _ورجعلا إىل عبادة األواثن، وشتملا رسلل هللا 

، اإلسالم كله. ومنهم من أور ابهشهادتنيبنبلة مسيلمة يف حال واحد، وهل ثبت على 
وصدق طليحة يف دعلاه اهنبلة. ومنهم من صدق اهعنسي صاحب صنعاء؛ وكل هؤالء 
أمجع اهعلماء أهنم مرتدون. ومنهم أنلاع أخر، منهم اهفجاءة اهسلمي ملا وفد على أيب 



 االح  س ن أيب بكر أن ميده، فأعطاهبكر، وذكر هه أنه يريد وتال املرتدين، ويطلب م
ورواحل، فاستعرض اهسلمي املسلم واهكافر أيخذ أملاهلم، فجهز أبل بكر جيشا  هقتاهه. 

ل: إن  ه، ومل أكفر، فقافلما أحس ابجليش، وال ألمريهم: أنت أمري أيب بكر، وأان أمري 
 .فأهق اهسالح، فأهقاه، فبعث به إىل أيب بكر، فأمر بتحريقه ابهنار وهل حي اكنت صادو  

فإذا كان هذا حكم اهصحابة يف هذا اهرجل، مع إوراره أبركان اإلسالم اخلمسة، فما 
ظنك مبن مل يقر من اإلسالم بكلمة واحدة، إال أنه يقلل: "ال إهه إال هللا" بلسانه، مع 

ومن   _ يه وسلمصلى هللا عل _تصرحيه بتكذيب معناها، وتصرحيه ابهرباءة من دين حممد 
 هذا دين احلضر، وديننا دين آابئنا.كتاب هللا؟ ويقلهلن: 

مث يفيت هؤالء املردة اجلهال أن هؤالء مسلملن، وهل صرحلا بذهك كله، إذا واهلا: ال إهه 
نا يإال هللا. سبحانك هذا هبتان عظيم! وما أحسن ما واهه واحد من اهبلادي، ملا ودم عل

هد وأش ، _ ع اهبلاديهل ومجي :يعين _ن اإلسالم، وال: أشهد أننا كفار م اومسع شيئ  
 أنه كافر.  سالمأهل اإلأن املطلع اهذي يسمينا 

 وصلى هللا على سيدان حممد.
 


