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;;ÏŸ�ÅŒ�∏\;
 لخطیباروى ، النبویة وتعلیمها أبناءهم تدارس السیرةحرص السلف على 

قال: "كان أبي یعلمنا   اصعن إسماعیل بن محمد بن سعد بن أبي وقّ البغدادي 
ویعدها علینا وسرایاه، ویقول: یا بني هذه مآثر آبائكم فال  مغازي رسول اهللا 

وكذلك الحال في سیر الخلفاء الراشدین، فإن معرفتها مما یعین على  تضیعوا ذكرها".
: "علیُكم بُسّنتي وُسّنة الُخلفاء   سول اهللار  قالقد ف، متباعهاو  بهماالقتداء 

 دین المهدّیین، تمّسُكوا بها، وعضُّوا علیها بالّنواجذ". الرّاش
من هذا المنطلق یأتي هذا المقرر المبسط لتعریف الناشئة من أبناء المسلمین        

. حیث یشتمل على وحدتین: وخلفائه الراشدین  على شيٍء من سیرة الرسول 
دني أما الوحدة الثانیة ي والمبعهدیها المكّ   تناولت الوحدة األولى سیرة الرسول 

 يٍ وعثمان وعل وعمرَ أبي بكر  فقد خصصت للحدیث عن عصر الخلفاء الراشدین،
  جمعین.أ   والحسنِ 

�’Â;!\ÂœË…Êi’\;È;
;;;
 

• ’\;ÏËŒfihI„Ë…;j⁄uÕ\;9’\;◊Ëö]d¯\;flŸ;~ÁÑ]i 
• I]‚d;Ô\ÅiÕˆ\;Ì÷¡;„mtÂ;ÏÁ1’\;3|;Î3âd;f’]�’\;ÀÁÖ¬h 
• Ô]fid^;ãÊ ›;∫;ÏÁÄ]‚°\;€ËŒ’\;~ËàÖh;IÏŸ¯\ 
• ;Î3â’\;∫;jlÅt;9’\;Ô\1’\Â;ÔˆÊ’\;ÀÕÊ±;f’]�’\;3ëeh

;IÎÅå\Ö’\;Ï…˜£\Â;ÏÁÊefi’\ 
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اهللا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن  عبدِ  بنُ  محّمدٌ هو 

ة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن ن مرّ ب بالَ كِ 
خزیمة بن مدركة بن إلیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. وكان عدنان من 

 على جمیع اهللا صّلىاهللا، ابن إبراهیم خلیل اهللا ورسوله،  رسولولد إسماعیل الذبیح 
  رسله وأنبیائه.

  ;;

 . النبيمناف بن زهرة، وزهرة أخو جد آمنة بنت وهب بن عبد 

 ;

، وكان مولده عام الفیل.  محّمدولد الرســـــول  غیر ذي زرعً  بوادٍ  مكَّةفي 
 الحرام بیت اهللا الكعبةَ  یهدمَ  نْ أالحبشـــــــي  وعام الفیل هو العام الذي حاول فیه أبرهةُ 

 .   سیح من میالد السید الم 570عام  تقریباً  وكان ذلك اهللا وحمى بیته. هُ فردَّ 

 .أن یذكر الطالب نسب رسول اهللا .1
 قبل البعثة. رسول اهللا  د الطالب صفاِت أن یعدِّ .2
ضـــاء القبائل في حادثة إر  في  ة النبي أن یالحظ الطالب حكم.3

 .األسود وضع الحجر

;ˆÂ^;�ÀÁÖç’\;„eâ›Â;„4\;U; 

„Ÿ^ÂU 

 
;�]Ë›]l;�;‰Å’ÊŸ;UÌ�÷ê;!\;„Ë÷¡;

 

;Ïm¬d;Öë¡�̨8fi’\;Å�⁄• 

¯\;ÑÊ,\ÿÂ;UÿÊàÖ’\;Î]Ët;fl¡;ÅË‚≤;;Ïm¬e’\;◊eÕ 
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◊Ë ’\;ÏëÕU;
لى إ زون أیام الموسمرأى الناس یتجهَّ  لمَّا، ملك الیمن، أبرهة الحبشيّ  نَّ إ 

 ن یسیرَ أالعرب و  یصرف إلیها حجَّ  نأفها اهللا، بنى كنیسة بصنعاء، وأراد ، شرَّ مكَّة
هو و غال رُ ومعه الفیل. وسار معه أبو  مكَّةإلى  الكعبة حتى یهدمها. فخرج سائراً إلى 
 مكَّة لأهإلى  ، ثم بعث أبرهةمكَّةطریق إلى  له یرشدهُ  دلیلٍ كالطائف  أهلمن  لٌ رج
 نَّ أَ رام، و نه في بلد اهللا الحأَ لم یأِت لقتال، بل جاء لهدم الكعبة. ولم یدرك أبرهة  هُ بأنَّ 

فأبى.  بعثوهُ عن المسیر، ف للبیِت رٌب یحمیه. فبرك الفیل بإرادة اهللا سبحانه، وامتنعَ 
لى إ الشام ففعل مثل ذلك. ووجهوهُ إلى  الیمن، فقام یهرول. ووجهوهُ إلى  فوجهوهُ 

ل اهللا وا على الفیل أرسشدّ  فلمابرك. الحرم فَ إلى  صرفوهُ ذلك. فَ  مثل المشرق ففعل
. ارهِ في منق ن في رجلیه وحجرٌ امن قبل البحر مع كل طائر ثالثة أحجار. حجر  طیراً 
هكذا حمى  هلك. و إالّ  أحداً  ب تلك الحجارةُ صِ لم تُ ها علیهم. فتْ غشیت القوم أرسلَ  فلما

̀  M   c  b  a اهللا بیته. قال تعالى       _  ̂   ]    i  h          g  f  e  
 n  m  l  k  s  r  q   p  w     v  u

   L. الفیل  

 

. هِ في بطن أمِّ  لٌ مْ وهو حَ  أبوهُ  اهللا علیه وســـــلم یتیماً، إذ ماتَ  صـــــّلىعاش  
امرأة إلى  اعهبإرضـــــ هُ جدُّ  دَ هِ ثم عَ  أیامٍ  ثالثةَ  هُ أمُّ  اْلمطلب، وأرضـــــعتهُ  عبدُ  هُ ه جدُّ فكفل

یســـترضـــعوا ألوالدهم في البوادي،  نأ . وكان من عادة العربةَ الســـعدیَّ  حلیمةُ  تدعى
 للسان قويَّ ا علیه وسلم فصیحَ  اهللاُ  صّلىالنشـأة السـلیمة، فنشأ  حیث تتوافر أسـبابُ 

نوات، ســـــ وهو ابن ســـــتِ  هُ مُّ ة األصـــــیلة، وماتت أُ العادات العربیّ  تســـــبَ اكنیة وقد البُ 
ابن ثمان سنوات،  اهللا  المطلب ورسولُ  عبدُ  هُ ، ثم مات جدُّ واألمِّ  األبِ  فأصـبح یتیمَ 

 .  أبو طالب الذي بذل كل ما في وسعه في رعایة الرسول  هُ عمُّ  هُ فكفلَ 

; 

 �]m’]l;�;„h_ç›;UÌ�÷ê;€÷àÂ;„Ë÷¡;!\; 
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ÑÅë’\;œå;ÏlÄ]tU;;

عند مرضــــعته في البادیة حدثت له حادثة  اهللا  رســــولوبینما كان 

، عن نبیه ل -وجلَّ  عزَّ  -تعهد اهللاإلى  شـــق الصـــدر، وهذه الحادثة تشـــیر
اِهللا  ولرس أنَّ فعن َأَنِس ْبِن َماِلٍك مزالق الطبع اإلنساني، ووساوس الشیطان. 

  َأَتاُه ِجْبِریُل"  َر قَّ َعْن َعُه، فَ َوُهَو َیْلَعُب َمَع اْلِغْلَماِن، َفَأَخَذُه َفصـــــــَ شـــــــَ
َتْخَرَج اْلَقْلَب، َفاْسَتْخَرَج ِمْنُه َعَلَقًة، َفَقاَل: َهَذا َحظُّ الشَّْیَطاِن ِمنْ  َك، ُثمَّ َقْلِبِه، َفاسـْ

ٍت ِمْن َذَهٍب ِبَماِء َزْمَزَم، ثُمَّ َألَمُه، ثُمَّ َأَعاَدُه ِفي َمَكاِنِه، َوَجاَء  َلُه ِفي َطســـــْ َغســـــَ
عَ  َتْقَبُلوُه  ا َقدْ محّمدً  نَّ إُأمِِّه، َیْعِني ِظْئَرُه، َفَقاُلوا: إلى  ْونَ اْلِغْلَماُن َیســـــْ ُقِتَل، َفاســـــْ

 . )1( َوُهَو ُمْنَتِقُع اللَّْوِن، َقاَل َأَنٌس: َوَقْد ُكْنُت َأَرى َأَثَر َذِلَك اْلِمْخَیِط ِفي َصْدرِِه"
 

  

س من كان قد جمع في نشــــــأته خیر ما في طبقات النا  النبي نَّ إ
هم أعظمَ ، و م جواراً هُ ، وأعزَّ اً ، وأحسنهم ُخلققومه مروءةً  حتى كان أفضلَ  زات،میّ 
" ألمینَ ا "الصـــادقَ  هُ قومَ  ماهُ هم ألمانة. حتى ســـّ . وأحفظَ اً هم حدیث، وأصـــدقَ اً مَ لْ حِ 
 تْ فیه من األحوال الصـالحة، والخصـال الكریمة المرضیة. وُبغِّضَ  اهللاُ  جمعَ  امَ لِ 

 عبادةَ  بَ أبغَض إلیه من ذلك. فتجنَّ  ه. فلم یكن شـــــــيءٌ یُن قومِ ود إلیه األوثانُ 
على النصــب، وما كان یعمل  بحَ ا ذُ ممّ  أكلُ یالخمر وال  بَ رْ شُــ  بَ األصــنام، وتجنَّ 

 الجاهلیة قط. أهلما یعمله 

  

 
 ).332صحیح مسلم الحدیث رقم ( )1(

;;;€÷àÂ;„Ë÷¡;!\;Ì�÷ê;„h] ê;U�;�]¬d\Ñ 



 
 
 

 

یش قر  متْ اهللا علیه وسلم قاَ  صّلىولخمس وثالثین سنة من مولده  

اهللا  ّلىصیمًا لذلك تصدعت جدرانها وقبل بعثته ثرًا قدأببناء الكعبة باعتبارها 

نهیار، على اال  ت الكعبةُ فأوشكَ  مٌ رِ عَ  سیلٌ  مكَّة علیه وسلم بخمس سنین جرفَ 

سود أللحجر اا موضعَ  البنیانُ  بلغَ  فلما طیبًا، الّ إها ءَ وا بنالُ خِ دْ ال یُ  أنواتفقوا على 

هم بینَ  صامُ الخ یقعُ  وكادَ  موضعه،إلى  عهُ ترفَ  أن قبیلة تریدُ  اختصموا فیه، كلُّ 

یجعلوا  نأا، واتفقوا على و هم اجتمعوا في المسجد، فتشاور وا للقتال، ثم إنَّ عدُّ أو 

  اهللاِ  رسولدخل  من لَ وَّ أمن یدخل من باب المسجد، فكان  لَ وَّ أم هُ مًا بینَ كَ حَ 
خبروه أإلیهم  نتهىا افلمّ " دٌ حمَّ مُ ، رضینا به، هذا مینُ :" هذا األقالوا رأوه فلما

وطلب من رؤساء القبائل المتنازعین  هُ وسطَ  الحجرَ  فوضعَ  رداءً  طلبَ فالخبر. 

 وضعهمإلى  یرفعوه حتى أوصلوه أنهم مرَ أداء و طراف الرِ أكوا جمیعًا بسِ مْ یُ  نأ

 بنى علیه. ثمَّ  فأخذُه بیدیه

  

;�]âŸ]|;�Ïe¬“’\;Ô]fid;ÎÄ]¡b;U 
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ُل َما ُبدِ نََّها َقاَلْت: أَعْن َعاِئَشَة ُأمِّ الُمْؤِمِنیَن في الصحیح    رسولئَ ِبِه "َأوَّ
اِلَحُة ِفي النَّْوِم، َفَكاَن َال َیَرى ُرْؤَیا ِإالَّ َجاَءْت ِمْثَل َفَلِق  ْؤَیا الصَّ ِمَن الَوْحِي الرُّ

ْبِح، ثُمَّ ُحبَِّب ِإَلْیِه الَخَالُء، َوَكاَن َیْخُلو ِبَغاِر ِحَراٍء َفَیَتَحنَُّث ِفیِه   َوُهَو التََّعبُّدُ  -الصُّ
ُد ِلَذِلَك، ثُمَّ إلى  َیْنِزعَ  أناللََّیاِلَي َذَواِت الَعَدِد َقْبَل  - َخِدیَجَة إلى   َیْرِجعُ َأْهِلِه، َوَیَتَزوَّ

ُد ِلِمْثِلَها، َحتَّى َجاَءُه الَحقُّ َوُهَو ِفي َغاِر ِحَراٍء، َفَجاَءُه الَمَلُك َفَقاَل: اقْ  َرْأ، َفَیَتَزوَّ
ْرَسَلِني، ، َقاَل: " َفَأَخَذِني َفَغطَِّني َحتَّى َبَلَغ ِمنِّي الَجْهَد ثُمَّ أَ »ِرئٍ َما َأَنا ِبَقا«َقاَل: 

ْهَد ثُمَّ َفَقاَل: اْقَرْأ، ُقْلُت: َما َأَنا ِبَقاِرٍئ، َفَأَخَذِني َفَغطَِّني الثَّاِنَیَة َحتَّى َبَلَغ ِمنِّي الجَ 
َثَة ثُمَّ َأْرَسَلِني، ا ِبَقاِرٍئ، َفَأَخَذِني َفَغطَِّني الثَّالِ َأْرَسَلِني، َفَقاَل: اْقَرْأ، َفُقْلُت: َما َأنَ 

َفَرَجَع  العلق .M  O  N  M  L  K    T  S  R  Q    X   W  VL َفَقاَل: 

َیْرُجُف ُفَؤاُدُه، َفَدَخَل َعَلى َخِدیَجَة ِبْنِت ُخَوْیِلٍد َرِضَي اللَُّه  اللَِّه  رسولِبَها 
ْوُع، فَ » َزمُِّلوِني َزمُِّلوِني: «َعْنَها، َفَقالَ  َقاَل ِلَخِدیَجَة َفَزمَُّلوُه َحتَّى َذَهَب َعْنُه الرَّ

اللَِّه َما ُیْخِزیَك َفَقاَلْت َخِدیَجُة: َكالَّ وَ » َلَقْد َخِشیُت َعَلى َنْفِسي«َوَأْخَبَرَها الَخَبَر: 
، َوَتْكِسُب الَمْعُدوَم، َوَتقْ ، ِإنََّك َلَتِصُل الرَِّحَم، َوَتْحِمُل اً اللَُّه َأَبد ْیَف، الَكلَّ ِري الضَّ

من   موقف السیدة خدیجة في تشجیعها لرسول الطالبُ  مَ قیِّ أن یُ .1
 ول لحظة.أ

 .ادىَ عصعب ومن یجهر به فسوف یُ  طریق الحقِّ  نَّ أ أن یفهم الطالبُ .2
 ي.خصائص العهد المكّ  د الطالبُ أن یعدِّ .3
 یة .الدعوة المكّ  مراحلَ  د الطالبُ أن یعدِّ .4

;Î3â’\;UÈ›]m’\;ÑÊ,\�ÁÊefi’\È“∏\;Å‚¬’\;∫;Ï 
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ِل ْبِن َوُتِعیُن َعَلى َنَواِئِب الَحقِّ، َفاْنَطَلَقْت ِبِه َخِدیَجُة َحتَّى َأَتْت ِبِه َوَرَقَة ْبَن َنْوفَ 
َر ِفي الَجاهِ  ؤً َعمِّ َخِدیَجَة َوَكاَن اْمرَ  َأَسِد ْبِن َعْبِد الُعزَّى اْبنَ  ِة، َوَكاَن َیْكُتُب ِلیَّ َتَنصَّ

، َفَیْكُتُب ِمَن اِإلْنِجیِل ِبالِعْبَراِنیَِّة َما َشاَء اللَُّه  َیْكُتَب، َوَكاَن  نأالِكَتاَب الِعْبَراِنيَّ
َقاَل َقْد َعِمَي، َفَقاَلْت َلُه َخِدیَجُة: َیا اْبَن َعمِّ، اْسَمْع ِمَن اْبِن َأِخیَك، فَ  اً َكِبیر  اً َشْیخ

َخَبَر َما َرَأى، َفَقاَل َلُه  اللَِّه  رسول: َیا اْبَن َأِخي َماَذا َتَرى؟ َفَأْخَبَرُه َلُه َوَرَقةُ 
َل اللَُّه َعَلى ُموَسى، َیا َلْیَتِني ِفیَها َجَذع ، َلْیَتِني اً َوَرَقُة: َهَذا النَّاُموُس الَِّذي َنزَّ

، َقاَل: َنَعْم، »َأَو ُمْخِرِجيَّ ُهمْ : «هِ اللَّ  رسولِإْذ ُیْخِرُجَك َقْوُمَك، َفَقاَل  اً َأُكوُن َحیّ 
 اً ر َلْم َیْأِت َرُجٌل َقطُّ ِبِمْثِل َما ِجْئَت ِبِه ِإالَّ ُعوِدَي، َوإِْن ُیْدِرْكِني َیْوُمَك َأْنُصْرَك َنصْ 

ر   . )1("اً ُمَؤزَّ

;;

في   النبي كثَ فقد مللعقیدة:  دعوة وبنـاءٍ  عهـدَ  المكيكـان العهـد  -1
 قبةً ها واقفون ع، وأهلُ عاماً  هللا على بصیرة ثالثة عشرَ اإلى  یدعو مكَّة

 لیلٌ ق  عددٌ ة إالّ طوال هذه المدّ اإلســالم  في طریق الدعوة، فلم یدخل في
 من الناس.

تثبیت العقیدة الصحیحة  مكَّةكان المحور الذي تدور علیه الدعوة في  -2
 مفي النفوس من توحید، وٕایمان باهللا ومالئكته، وكتبه ورســـــــله، والیو 

، حتى دُ هفي هذه الفترة یعّلم ویلّقن ویرّبي ویتعَّ  النبي اآلخر، وقد مكثَ 
 تْ ســـَ ســـِّ ولى التي منها أُ األُ  ناتِ بِ من الرجال، كانوا اللَّ  فریداً  صـــنع طرازاً 

 اتجاهُ  یكونَ  أن عيٌّ یوطبوعلیها قام صـــــــرحها العالي. اإلســـــــالم  دولة
 یؤمنون وثنیین ال قومٍ  نَ بی النبيالعقائد، فقد بعث إلى  مكَّةالدعوة في 

 
 .)252) ومسلم الحدیث رقم (3رواه البخاري الحدیث رقم ( )1(

 

;È“∏\;Å‚¬’\;í]ë|;flŸU 



 

 یتم أنببعث وال رســـــــــالة، فكان المنهج الصـــــــــحیح القویم في الدعوة 
 باإلیمان، وانشـــــرحتِ  القلوبُ  تِ أوًال، حتى إذا اطمأنَ  عتقادالا تصـــــحیحُ 
رام، من حالل وح التشـــریعاتِ  بلُ قُّ فیما بعد تَ  لَ هُ ، ســـَ لإلســـالمِ  الصـــدورُ 

 وهذا ما كان.
اب ة واآلدأصول التشریعات العامّ إلى  أیضـاً  ةمكَّ كان اتجاه الدعوة في  -3

 باتِ على الث والمكـان، كـالحثّ  الزمـانِ  رِ والفضـــــــــائـل التي ال تتغیر بتغیّ 
 الصـــدقِ و  بالصـــالةِ  في ســـبیلها، واألمرِ  لِ والتحمّ  على العقیدة، والصـــبرِ 

الرحم والعدل واإلحســــــان، والتواصــــــي  الوالدین وصــــــلةِ  والعفاف، وبرِّ 
والنهي عن الرذائـل كـالقتـل ووأد البنات، والظلم والزنا، والخیر،  بـالحقِّ 

 غیر ذلك.إلى  وأكل أموال الناس بالباطل
ةكـان میـدان الـدعوة یتركز على  -4  أنَّ ومـا جـاورهـا، وذلك بالرغم من  مكـَّ

 للناس كافة، قال تعالى: لَ رسِ قد أُ  الرسول

  M   d  c b  a  `  L.  ن المسلمی وذلك ألنَّ . األنبیاء سورة
 وال سلطان. ة، ولم تكن لهم دولةٌ حینها كانوا قلَّ 

;

 اهللا علیه وسلم خالل العهد المكي بثالث مراحل: صّلى هُ دعوتُ  مرَّتْ    
 ثالث سنین.واستمرت لما یقرب من ة، مرحلة الدعوة السریّ  -1
 إلى الســــــنة الرابعة من البعثة بعد، مكَّة أهلمرحلة إعالن الدعوة في  -2

 ة.أواخر السنة العاشر 
، من أواخر الســـنة العاشـــرة مكَّةمرحلة البحث عن مكان للدعوة خارج  -3

 المدینة.إلى  مَ علیه وسلَّ  اهللاُ  ىصلَّ هجرته إلى  من البعثة
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  £  ¤    ے   ¡        |  {       M : اهللا تعالى على نبیهِ  أنزلَ  لمَّا \;

   §  ¦      ª     © L. للنبيّ  اً یات إیذاناآل كانت هذهِ  المدثر  ءِ في بد 
 اهللا تعالى، فبدأ أوًال بدعوة آل بیته وأصحابه المقربین، ثم دعا كلَّ إلى  الدعوة

ري الصدق ه بتحّ ونفُ عرِ یوالخیر، و  الحقِّ  هم بحبِّ فُ ُیعرِ من مَّ  فیه خیراً  مَ توسَّ  نْ مَ 
لقاء ت ثالث سنین، كان من الحكمة قرابة هذه المرحلة مرَّتوالصالح. وقد است

 جهم.بما یهی مكَّة أهلفاجئ یُ  تكون الدعوة في بدء أمرها سریة، لئالَ  أنذلك 

�’Â¯\;‡ÊŒd]â’\‡ÊU;
 صدیقالهم أوائل المؤمنین الذین آمنوا  في العهد المكي، وكان أبو َبْكٍر 

ُل َمْن آَمَن ِمْن ال لَ  َخِدیَجةُ  رَِّجاِل, وكانتَأوَّ آَمَن ِمَن  نْ مَ  َرِضَي اللَُّه َعْنَها َأوَّ
أبي طالب  نَ اب عليمن آمن َمْن الشُُّیوِخ، وكان  لَ النَِّساِء, َوَوَرَقَة ْبَن َنْوَفٍل أوَّ 

آمن  نْ مَ  لَ بن حارثة أوّ  من الصبیان، وهو ابن ثماِن سنین، وزیدٌ  من آمنَ  لَ َأوّ 

 . من آمن من األرقاء  لَ من الموالي، وبالل أوَّ 

اإلسالم، وكان رجًال مألوفًا إلى  ةفي الدعو   الصـدیقنشـط أبو بكر 
 دُ تردَّ ی نْ معروف، فجعل یدعو من یثق به من قومه ممَّ  لقٍ بًا ســــهًال، ذا خُ حبَّ مُ 

ن ، فأســـــلم بدعائه عثمان بمجالســـــتهِ  نَ ســـــْ ه، وحُ وتجارتِ  إلیه، لعلمهِ  ویجلُس 
، وعبد الرحمن بن عوف، وســـعد بن ســـديّ بن العوام األُ  ، والزبیرُ عفان األمويّ 

 .اص الزهریان، وطلحة بن عبید اهللا التیميّ وقّ أبي 
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;

انتهى  الشعراءسورة  .M  Q  P  OL قوله تعالى:  نزلَ  ولّما ;;;
علیه وسلم الدعوة، وصعد الصفا  اهللاُ  صّلىمن الدعوة، فأعلن  السريّ  العهدُ 
دي  بالواخیالً  أنَّ كم خبرتُ أرأیتكم لو أاجتمعوا إلیه قال:  فلما. : واصباحاهفنادى
صدقًا. قال:  الّ إبنا علیك نعم، ما جرَّ  ا:؟ قالو صدقيّ م مُ علیكم، أكنتُ  غیرَ تُ  أنْ  تریدُ 
هذا لِ أَ یوم لك، سائر ال باً شدید، فقال أبو لهب: تَّ  لكم بین یدي عذابٌ  ذیرٌ ي نَ فإنّ 

  قوله تعالى:  اهللاُ  جمعتنا؟ فأنزلَ 

   M  \  [  Z  Y  X    c   b  a  `  _  ^ L. ولّما المسد 

بأمر اهللا  رسول اهللا  دعَ صَ  94 : الحجر .M 0  /  . ... L  :قوله تعالى نزلَ 
العبد و  اهللا الكبیر والصغیر والحرَّ إلى  خذه في اهللا لومة الئم، فدعاأُ تَ تعالى، ال 

 رحَ صَ و  بأمر اهللاِ  دعَ صَ  افلمّ واإلنس،  والذكر واألنثى، واألحمر واألسود والجنَّ 
ن م لهُ  ستجابا نْ أذى المشركین له ولمَ  شتدَّ ااب دینهم بالدعوة وع لقومهِ 

 ال تعالىفي خلقه كما ق وجلَّ  عزَّ  اهللاِ  ةُ نَّ أصحابه، ونالوهم بأنواع األذى، وهذه سُ 

:   M{  z   y   x  w  v          u  t  s  r|  ...    L. 43 :  فصلت 
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ْسَال  اهللاِ  رسول بادئ لمَّا  َیْبُعْد ِم َوَصَدَع َبْه َكَما َأَمَرُه اُهللا، َلمْ َقْوَمُه ِباإلِْ
َفَعَل َذِلك َأْعَظُموُه  المّ فِمْنُه َقْوُمُه، َوَلْم َیُرّدوا َعَلْیِه َحّتى َذَكَر آِلَهَتُهْم َوَعاَبَها، 

ل واالحتیا من أسالیب األذى َوَناَكُروُه، َوَأْجَمُعوا ِخَالَفُه َوَعَداَوَتُه، ومارسوا ألواناً 
د الناس عنها، وقد اتخذت هذه المقاومة أشكاًال للقضاء على الدعوة، وصّ 

 متنوعة منها:

َساِجٌد  اِهللا  رسولَبْیَنَما ( هُ نَّ أ في الصحیحِ  فقد وردَ :  النبيذاء یإِ  -1
 هُ َوَحْوَلُه َناٌس ِمْن ُقَرْیٍش، ِإْذ َجاَء ُعْقَبُة ْبُن َأِبي ُمَعْیٍط ِبَسَال َجُزوٍر، َفَقَذفَ 

، َفَلْم َیْرَفْع َرْأَسُه، َفَجاَءْت َفاِطَمُة َفَأَخَذْتُه َعْن اِهللا  رسولَعَلى َظْهِر 
: َظْهرِِه، َوَدَعْت َعَلى َمْن َصَنعَ َذِلَك، َفَقاَل: " اللُهمَّ، َعَلْیَك اْلَمَألَ ِمْن ُقَرْیشٍ 

ُمَعْیٍط، َوَشْیَبَة ْبَن  ْبَن َأِبيا َأَبا َجْهِل ْبَن ِهَشاٍم، َوُعْتَبَة ْبَن َرِبیَعَة، َوُعْقَبةَ 
  .)1(َرِبیَعَة، َوُأَمیََّة ْبَن َخَلٍف)

ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن هشــام من : تشــویه ســمعة الرســول  محاولةُ  -2
نٍّ ِفیِهْم، َوقَ " أنَّ  ْد اْلَوِلیَد ْبَن اْلُمِغیرَِة اْجَتَمَع إَلْیِه َنَفٌر ِمْن ُقَرْیٍش، َوَكاَن َذا ســــــــِ

ُم، وَ َحضــَ  َر َهَذا اْلَمْوســِ َر ُقَرْیٍش، إنَُّه َقْد َحضــَ َم َفَقاَل َلُهْم: َیا َمْعشــَ نَّ أَر اْلَمْوســِ

 
 .)3185(البخاري الحدیث رقم  )1(

 لدعوة.لسالیب المشركین في حربهم أأن یذكر الطالب .1
أن یربط الطالب بین التشویه اإلعالمي للدین في الماضي .2

 والحاضر.
 ها.ب ة العقیدة  والصبر علیها والتمسكِّ همیّ أأن یفهم الطالب .3
 الحبشة.إلى  أن یشرح الطالب الهجرة.4
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اِحِبُكْم َهَذا، َفَأْجِمُعوا فِ  ِمُعوا ِبَأْمِر صـــَ تَْقَدُم َعَلْیُكْم ِفیِه، َوَقْد ســـَ یِه ُوُفوَد اْلَعَرِب ســـَ
ُكْم َبْعضـ ، َوَال َتْخَتِلُفوا َفُیَكذِّبَ اً َواِحد اً رَْأی ُه َبْعض، َوَیُردَّ َقْولُ اً َبْعضـُ ، َقاُلوا: اً ُكْم َبْعضـُ

ا رَْأیـ ْل َوأَِقْم َلنـَ ْمٍس، َفقـُ ِد شــــــــَ ا َعبـْ ا أَبـَ َت یـَ أَنـْ اَل: بَ  اً فـَ ِه، قـَ ْل أَْنتُْم َفُقوُلوا َنُقوُل بـِ
َمْع، َقاُلوا: َنُقوُل َكاِهٌن، َقاَل: َال َواَللَِّه َما ُهَو ِبَكاِهِن، أَْیَنا اْلُكهَّاَن َفَما َلَقْد رَ  َأســـــــْ

ْجِعِه، َقاُلوا: َفَنُقوُل: َمْجُنوٌن، َقاَل: َما ُهَو ِبَمْجُنوِن.  ُهَو ِبَزْمَزَمِة اْلَكاِهِن َوَال ســــَ
ِتِه، َوســــَ َقاُلوا:  َلَقْد رَأَْیَنا اْلُجُنوَن َوَعَرْفَناهُ، َفَما ُهَو ِبَخْنِقِه، َوَال َتَخاُلِجِه، َوَال َوســــْ

ْعَر ُكلَُّه َرَجزَهُ َوَهَزَجُه فَ  اِعِر، َلَقْد َعَرْفَنا الشــــــِّ اِعٌر، َقاَل: َما ُهَو ِبشــــــَ َنُقوُل: شــــــَ
اِحٌر، َقا ْعِر، َقاُلوا: َفَنُقوُل: ســَ وَطُه، َفَما ُهَو ِبالشــِّ ُه َوَمْبســُ ُه َوَمْقُبوضــَ َل: َوَقِریضــَ

حْ  حَّاَر َوســِ اِحِر، َلَقْد رَأَْیَنا الســُّ َال َعْقِدِهْم، َقاُلوا: َرُهْم، َفَما ُهَو ِبَنْفِثِهْم وَ َما ُهَو ِبســَ
ْمٍس؟ َقاَل: َواَللَِّه  َلُه َلَعِذٌق، ِلَقْوِلِه َلَحَالَوةً، َوإِنَّ  نَّ إَفَما َنُقوُل َیا أََبا َعْبِد شـــَ  َأصـــْ

اٍم: َوُیَقاُل َلَغِدٌق َوَما أَْنتُْم  -َوإِنَّ َفْرَعُه َلُجَناةٌ  ْیئبِ َقاَل اْبُن ِهشــَ  اً َقاِئِلیَن ِمْن َهَذا شــَ
اِحٌر، َجاَء ِبَقْوٍل ُهَو  إالَّ ُعِرَف أَنَُّه َباِطٌل، َوإِنَّ أَْقَرَب اْلَقْوِل ِفیِه َألَْن تَُقوُلوا ســــــــَ

ِه َبْیَن اْلَمْرِء َوأَِبیِه، َوَبْیَن اْلَمْرِء َوَأِخیِه، َوَبْیَن  اْلَمْرِء َوَزوْ  ُق بـِ ْحٌر ُیَفرِّ َجِتِه، ســــــــِ
ُبِل اوَ  وَن ِبســُ یَرِتِه. َفتَُفرُِّقوا َعْنُه ِبَذِلَك، َفَجَعُلوا َیْجِلســُ لنَّاِس ِحیَن َبْیَن اْلَمْرِء َوَعشــِ

َم، َال َیُمرُّ ِبِهْم  وهذا هو  إالَّ َحذَُّروهُ إیَّاهُ، َوَذَكُروا َلُهْم َأْمرَهُ. ". أحدَقِدُموا اْلَمْوســـِ
ي كل جاهلیة قدیمة وحدیثة یكذبون زمان ومكان وف الكفر في كلّ  أهـلدیـدن 
وا صدُّ یهون صورتهم في وسائل اإلعالم والمحافل، لِ التوحید، ویشـوّ  أهلعلى 

 الناس عن دین اهللا.
إذا جلس في المسجد جلس حوله   النبيوكان االستهزاء بالمؤمنین:  -3

، وُصهیب المستضعفون من أصحابه مثل عمّ  ار بن یاسر، وَخّباب بن األَرتِّ
ي، وبالل، وأبو فكیهة یسار مولى صفوان بن أمیة، وأشباههم من الرومّ 

ِء وا بهم، وقال بعضهم لبعض: "َهؤَُال ئبهم قریش استهز  مرَّتالمؤمنین، فإذا 
اَن َأْصَحاُبُه َكَما َتَرْوَن، َأَهؤَُالِء َمنَّ اللَُّه َعَلْیِهْم ِمْن َبْیِنَنا ِباْلُهَدى َواْلَحقِّ! َلْو كَ 

ُهْم اللَُّه ِبِه ُدوَننَ  اً َخْیر  محّمدْه َما َجاَء بَ  ا" َفأَْنَزَل َما َسَبَقَنا َهؤَُالِء إَلْیِه، َوَما َخصَّ
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MÌ     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  ÄÍ    Î اللَُّه تََعاَلى ِفیِهْم: 
  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï

  Ý     *  )   (  '  &  %  $  #  "  !
+,  /  .  -    0  L. األنعام 

َوثََبْت ُكّل َقِبیَلٍة َعَلى َمْن ِفیِهْم ِمْن اإلسالم  ظهر ولّماتعذیب المؤمنین:   -4
 ِبَعمَّاِر اْلُمْسِلِمیَن ُیَعّذُبوَنُهْم، َوَیْفِتُنوَنُهْم َعْن ِدیِنِهْم، فَكاَنْت َبُنو َمْخُزوٍم َیْخُرُجونَ 

رَةُ، ُیَعذُِّبوَنُهْم َبْیِت إْسَالٍم، إَذا َحِمَیْت الظَِّهی أهلاُنوا ْبِن َیاِسٍر، َوِبأَِبیِه َوأُمِِّه، َوكَ 
 ِبَعمَّاٍر َوَأْهِلِه َوُهْم ُیَعذَُّبوَن، فیقول یَمرُّ  اللَّهِ  رسولوكان ، مكَّةِبَرْمَضاِء 

 .)1(»أَْبِشُروا آَل َعمَّاٍر، َوآَل َیاِسٍر، َفِإنَّ َمْوِعَدُكُم اْلَجنَّةُ «
 

;;;
;

لى إ برد العدوان بل ُدعوا مكَّةؤمر المسلمون في بدایة الدعوة وهم في ولم ی
َوُهَو   النبيأَتَْیُت قال:  اب بن األرت الصبر والثبات، فَعْن أبي عبد اللَّه خبّ 

اللَِّه،  سولر  ُمَتَوسٌِّد ُبْرَدًة، َوُهَو ِفي ِظلِّ الَكْعَبِة َوَقْد َلِقیَنا ِمَن الُمْشِرِكیَن ِشدًَّة، َفُقْلُت: َیا
ِمَشاِط أ َلُیْمَشُط بِ َلَقْد َكاَن َمْن َقْبَلُكمْ «َأَال تَْدُعو اللََّه، َفَقَعَد َوُهَو ُمْحَمرٌّ َوْجُهُه، َفَقاَل: 

 الَحِدیِد، َما ُدوَن ِعَظاِمِه ِمْن َلْحٍم َأْو َعَصٍب، َما َیْصِرُفهُ َذِلَك َعْن ِدیِنِه، َوُیوَضعُ الِمْنَشارُ 
َذا اَألْمَر َحتَّى ْفِرِق رَْأِسِه، َفُیَشقُّ ِباثَْنْیِن َما َیْصِرُفهُ َذِلَك َعْن ِدیِنِه، َوَلُیِتمَّنَّ اللَّهُ هَ َعَلى مَ 

 . )2(»َحْضَرَمْوَت، َما َیَخاُف ِإالَّ اللَّهَ إلى  َیِسیَر الرَّاِكُب ِمْن َصْنَعاءَ 

  

 
 ).5666الحاكم في المستدرك الحدیث رقم ( )1(

 .)3852 (صحیح البخاري الحدیث رقم )2(
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َضاَقْت َعَلْیَنا  المَّ نََّها َقاَلْت: أاُهللا َعْنَها  َعْن أّم المؤمنین ُأمِّ َسَلَمَة َرِضيَ 

ِة َوُفِتُنوا َوَرَأْوا َما ُیِصیُبُهْم ِمَن اْلَبَالِء َواْلِفْتنَ  اِهللا  رسولَوُأوِذَي َأْصَحاُب  مكَّة

 اِهللا  رسولَال َیْسَتِطیُع َدْفَع َذِلَك َعْنُهْم، َوَكاَن  اِهللا  رسولنَّ إ ِفي ِدیِنِهْم، وَ 
َقاَل ِفي َمَنَعٍة ِمْن َقْوِمِه َوَعمِِّه، َال َیِصُل ِإَلْیِه َشْيٌء ِممَّا َیْكَرُه َما َیَناُل َأْصَحاَبُه، فَ 

ُقوا ِبِبَالِدِه ِعْنَدُه َفاْلحَ  أحدَال ُیْظَلُم  اً ِبَأْرِض اْلَحَبَشِة َمِلك نَّ إ: "اِهللا  رسولَلُهْم 
َحتَّى  ا َأْرَساالً ِممَّا َأْنُتْم ِفیِه "، َفَخَرْجَنا ِإَلْیهَ  اً َوَمْخَرج اً َحتَّى َیْجَعَل اُهللا َلُكْم َفَرج
 )2("اً ْم َنْخَش ِمْنُه ُظْلملَ َخْیِر َجاٍر َأِمنَّا َعَلى ِدیِنَنا، وَ إلى  اْجَتَمْعَنا َوَنَزْلَنا ِبَخْیِر َدارٍ 

اء ن النسوم الحبشة ثالثة وثمانین رجالً إلى  وكان عدد من خرج من المسلمین
 امرأة. ةتسع عشر 
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Ã معوا أج ,منواأو  واســـتقرُّ االمســـلمین في الحبشـــة قد  نَّ إرأت قریش  لمَّا
إلى  ردهمویَ  المســـــــــلمین من أرضـــــــــهِ  خرجَ لیُ  النجاشـــــــــيّ إلى  یبعثوا أنعلى 

 لت ولم یرض النجاشي تسلیم المؤمنین.محاولتهم فشِ  أنَّ شركین، إال المُ 

 

 أنَّ على  مــا یــدلُّ  حیح عن جــابر بن عبــداهللا وقــد جــاء في الصـــــــــ ;;
ســـلم، فعن جابر بن عبداهللا رضـــي اهللا عنهما أملك الحبشـــة كان قد  النجاشـــيَّ 

، َقْد ُتُوفَِّي الَیْوَم َرُجٌل َصاِلٌح ِمَن الَحَبِش، َفَهُلمَّ «یوم موته:    النبيَقاَل قال: 

 .)2(َعَلْیِه َوَنْحُن َمَعُه ُصُفوٌف"   النبي صّلى، َقاَل: َفَصَفْفَنا، فَ »َفَصلُّوا َعَلْیهِ 
  

 
 ).1320) البخاري الحدیث رقم (2(
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یتزاید   اهللا  رســول نَّ إرأى المشــركون  لمَّا هُ نَّ أ أصــحاب الســیرروى 
 نأأمره ویقوى، ورأوا ما صنع أبو طالب به، من حمایته فساوموه وطلبوا منه 

ســول للر  آلهتهم، فاخبر أبو طالب ذلك عن ســبِّ  یكفَّ  أنیطلب من ابن أخیه 

 ا اْبَن َأِخي وقـال لـه َك َقْد َجاَقوْ  نَّ إ: "یـَ  علي وِني َوَقاُلوا َكَذا َوَكَذا، َفَأْبقِ ؤ مـَ
ْلِني ِمَن األمر َماال ُأِطیُق َأَنا َوَال َأْنَت، َفاْكُفْف َعْن َقْوِمَك  َك َوَال ُتَحمِّ َوَعَلى َنْفســـــــِ

َقْد َبَدا ِلَعمِِّه ِفیِه، َوَأنَُّه َخاِذُلُه  نأ اللَِّه  رســـــولَما یْكرُهوَن من َقْومك. َفَظنَّ 

ُعَف َعِن اْلِقَیاِم َمَعُه، َفَقاَل  ِلُمُه، َوضــَ َعِت اللَِّه  رســولَوُمســْ : " َیا َعمِّ َلْو ُوضــِ
اِري َما َتَرْكُت َهَذا اْألَْمَر َحتَّى ُیْظِهَرُه اللَّهُ  ْمُس ِفي َیِمیِني َواْلَقَمُر ِفي َیســـَ  َأْو الشـــَّ

َتْعَبَر أَ  َولَّى َقاَل َلُه ِحیَن َرَأى  افلمّ َفَبَكى.  اللَِّه  رســــولْهِلَك ِفي َطَلِبِه" ثُمَّ اســــْ

ِه  وِل اللـَّ ا َبَلَغ اْألَْمُر ِبَرســـــــــُ َأْقَبَل َعَلْیِه، َفَقاَل اْمِض َعَلى مـَ ا اْبَن َأِخي. فـَ : یـَ
 .اً َأَبدمك لشيء َأْمِرَك َواْفعل َما َأْحَبْبت، فو اهللا َال أسلّ 

  

 اهللا ناصر المؤمنین الموحدین بعد االبتالءات. نَّ أأن یفهم الطالب .1
 حداث عام الحزن.أبرز أد الطالب أن یعدِّ .2
 سراء والمعراج.اإل حادثة أن یشرح الطالب.3
 سراء والمعراج.ة من حادثة اإلمكّ  أهل أن یبین الطالب موقف.4
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، اهللا رسولبنو هاشم، مؤمنهم وكافرهم، على حمایة  اصطفَّ  ولّما
ن بني أّال یقبلوا م ياجتمعت قریش وكتبوا صحیفة فیها عهود ومواثیق تقض

كتبوا اهللا للقتل، و  رسول، وال تأخذهم بهم رأفة حتى یسّلموا اً أبد اً هاشم صلح
لوا یدخ أنبو طالب بني هاشم صحیفة المقاطعة وعلقوها في الكعبة، فأمر أ

نهم ع علیهم البالء وقطع المشركون فلبثوا فیه ثالث سنین. واشتدّ ه ْعبَ شِ 
 أن او  بادروا فاشتروه، ومنعُ إالّ  اً ، وال بیعمكَّةیدخل  اً األسواق. فال یتركون طعام

بني هاشم، حتى كان یسمع أصوات نسائهم یتضاغون إلى  یصل شيء منه
 ن لم یدخلالمشركون على من أسلم ممّ  الجوع. كما اشتدَّ  من وراء الشِّْعب من

 .اً شدید الشعب، فعظمت الفتنة وزلزل المسلمون زلزاالً 

  

 

انوا قریشًا ك نّ ة, وذلك أفي سنة عشرة من البعثة حدث نقٌض للصحیف
 ,بین راٍض لهذا المیثاق وكاره لُه, فسعى في نقض الصحیفة َمْن كان كارهاً لها

شقَّها الصحیفة لیإلى  ار بین القوم حول نقض الصحیفة قام أحدهموبعد كالٍم د
, قد أكلتها إّال " باسمك اللهمَّ " وما كان فیها من اسم اهللا فإنها )1(فوجَد األرضة

 ب.من الِشعوَمْن معه  , اهللا  رسولوتمَّ نقض الصحیفة وخرج  لم تأكلهُ 

 

 

 
 األرضة : ُدویبة (دودة) بیضاء صغیرة الحجم تأكل الخشب ونحوه. )1(
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ن ي بعام الحزمّ ة، وسُ یَّ النبو  السنة العاشرة من البعثةزن هو عام الحُ 

شد ما حدث في أفیه من الهموم واألحزان، ومن   لكثرة ما أصاب الرسول
 هذا العام من األحداث:

قته حین ، التي صدّ  المؤمنین خدیجة الزوج الحنون للرسول مِّ أُ موت  -1
 همه الناس.تّ ابه الناس، وواسته حین كذّ 

 المؤمنین خدیجة، مِّ أُ  ه أبي طالب، وذلك بعد نحو شهر من وفاةموت عمّ  -2

 .اهللا  رسولبن أخیه وكان أبو طالب رغم شركه حامیًا ال
ما  اهللا  رسولفنالت قریش من  اللَّه  رسولاشتداد البالء على  -3

نثرون علیه حتى كانوا ی د األمرُ لم یمكنها نیله في حیاة أبي طالب. واشتَّ 
ته، ه في صال الّتراب على رأسه وهو سائر، ویضعون أوساخ الشاة علی

 نأار قریش مّرة یتجاذبونه ویقولون له: "أنت الذي ترید وتعّلقت به كفّ 
من المسلمین حتى یخّلصه منهم  أحدا؟" فما تقدم واحدً  تجعل اآللهة إلهاً 

 نأ ه تقدم وقال: "أتقتلون رجالً هم علیه من الضعف إّال أبو بكر فإنَّ  امَ لِ 
 ي اهللا؟!".یقول: ربِّ 
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هذه المرحلة من أواخر الســــنة العاشــــرة من البعثة حین  تمرَّ وقد اســــت

 المدینة.إلى  الطائف وٕالى هجرته إلى  خرج

;;8fi’\;sÂÖ|;;∞b;UÀ]�’\;

إلى  بعد موت عمه خرج اللَّه  رسولالبالء من قریش على  اشتدَّ  اولم;
 عهه على قومه ویمننرو وینصُ  هِ نالطائف من یؤو  أهلیجد من  أنالطائف، رجاء 
 اله. فأقام بینهم عشرة أیام ال یدع أحدا من أشرافهم إّ غ رسالة ربِّ منهم حتى یبلِّ 

 وه أشدَّ ، وآذناصراً  من یؤویه ولم یرَ  اللَّه عز وجل، فلم یرَ إلى  فدعاهم مهُ كلّ 
األذى، ونالوا منه ما لم ینل منه قومه. فقالوا: "اخرج من بلدنا" وأغروا به 

ن م وقعاً  حجارة وبكلمات من السفه هي أشدُّ سفهاءهم، وجعلوا یرمونه بال
الحجارة. حتى دمیت قدماه وزید بن حارثة یقیه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، 

 ، ودخل في جوار المطعم بن عدي.محزوناً  مكَّةإلى  فانصرف

 
 
 

;;;

;

;

;

;;

;;;UÏm’]m’\;Ï÷tÖ∏\;Ï�“Ÿ;sÑ]|;ÎÊ¡Å÷’;‡]“Ÿ;fl¡;nue’\;Ï÷tÖŸ     

25 



 

;

 

ـــد  ـــا القى من األذى، أراد اهللا   النبيرجع  أنبع من الطـــائف والقى م
ذائه ومن اه وٕایومعاناته، بســـــبب تكذیب قومه إیّ  یخفف من أحزان نبیهِ  أنســـــبحانه 

. ریباً قبل الهجرة بسنة تق تحدث ,اإلسراء والمعراج ت حادثةاتبعه من المسـلمین، فكان

!  "  #  $  %  &  '  )     (     *  M قــــال اهللا تـــعــــالـــى: 

1  0     /  .  -   ,  +2    6  5  4      3 L. سورة اإلسراء 

 ;Ô\Özà¸\U  ًالنبيء إســراإلى  طلقت فالمعنى ینصــرفُ عني المسـیر لیًال، وٕاذا أُ ت لغة 

 المســـــجد إلى  بشـــــخصـــــه في الیقظة على الصـــــحیح، من المســـــجد الحرام

في المســـجد األقصـــى،  ، فنزلحبه جبریل اراق، صـــعلى البُ  األقصـــى، راكباً 
   راق بحلقة باب المسجد.، وربط البُ باألنبیاء إماماً  ىصلَّ و 

 –\1’\ : اهللا  رسولوهو اسم الدابة التي ركبها .لیلة المعراج; 
 s\Ö¬�∏\;Uلَّم بعد اإلسراء  َوِمْنُه َلْیَلُة الِمْعراج التي حدثت للرسول  ,لغة السُّ

السماوات واحدة بعد واحدة، فرأى إخوانه األنبیاء إلى  به جَ رِ حیث عُ  مباشرة،

إلى  ء. ووصــــل به جبریل علیهم الســــالم وأرواح الســــعداء واألشــــقیا
البیت المعمور. فرأى هناك جبریل في صــــورته إلى  عَ فِ ســــدرة المنتهى. ثم رُ 

 رةَّ ت قُ الصالة. فكان . وأعطاهُ ما أعطاهُ  ه وأعطاهُ ربُّ  هُ مَ له سـتمائة جناح. وكلَّ 

، ثم عاد من وروحه جمیعاً  هِ ه بجســـــــدِ . وكان ذلك كلّ اللَّه  رســـــــولعین 
  قبل الصبح. مكَّةإلى  س ثمبیت المقدإلى  السماء

;;

غدا على قریش فاخبرهم بخبر اإلســراء  مكَّةفي  اهللا  رســول أصـبحَ  لمَّا
 والمعراج، فتباینت المواقف وردود األفعال:

s\Ö¬∏\Â;Ô\Öà¸\;U 
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إلى  كّذب المشــــركون خبر اإلســــراء والمعراج، واســــتندوا: موقف المشــــركین -1
هْ اْلعِ  نَّ إعقولهم في تكذیب هذا الخبر فقالوا "َوَاللَِّه   مكَّةِمْن  اً ر یَر َلُتْطَرُد، شــــــــَ

ْهر إلى  اِم ُمْدِبَرًة، َوشـــَ  َلٍة َواِحَدٍة، َوَیْرِجعُ ِفي َلیْ  محّمدُمْقِبَلًة، َأَفَیْذَهُب َذِلَك  اً الشـــَّ
 !".مكَّةإلى 

رتداد بعض المسلمین: وكان اإلسراء والمعراج فتنة لضعاف اإلیمان فلم ا -2
M   <  ;  :  9 :َكاَن َأْسَلَم. وفیهم نزل قوله تعالى یثبتوا، َفاْرَتدَّ َكِثیٌر ِممَّنْ 

?  >  =@    K   J  I  H  G  F  E  D  C  B   A
LM  S  R  Q  P  O  NL. سورة اإلسراء. 

رضـي اله عنه: وكان اإلسراء والمعراج هدى ورحمة وثبات أبي بكر  تصـدیق -3
اهللا عنه.  بكٍر الصـــدیق رضـــي لمن آمن وصـــدق من المؤمنین األوائل، كابي

ٍر ِفي َأِبي َبْكٍر، َفَقاُلوا َلُه: َهْل َلَك َیا َأَبا َبكْ إلى  َوَذَهَب النَّاُس بن هشـــــام "قال ا
لَّى ِفیِه َوَرَجعَ  اِحِبَك، َیْزُعُم َأنَُّه َقْد َجاَء َهِذِه اللَّْیَلَة َبْیَت اْلَمْقِدِس َوصــــــَ لى إ صــــــَ

ا ُهَو َذاَك ِفي : إنَُّكْم َتْكِذُبوَن َعَلْیِه، َفَقاُلوا َبَلى، هَ َمكََّة. َقاَل: َفَقاَل َلُهْم َأُبو َبْكرٍ 
َدقَ  ِجِد ُیَحدُِّث ِبِه النَّاَس، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َوَاللَِّه َلِئْن َكاَن َقاَلُه َلَقْد صــَ ، َفَما اْلَمســْ

َماءِ یهِ ُیْعِجُبُكْم من َذِلك! فو اهللا إنَُّه َلُیْخِبُرِني َأنَّ اْلَخَبَر َلَیْأتِ    (ِمْن اللَِّه) ِمْن الســَّ
دُِّقُه، َفَهَذا َأْبَعدُ إلى  اَعٍة ِمْن َلْیٍل َأْو َنَهاٍر َفُأصـــــــَ مَّا َتْعَجُبوَن مِ  اْألَْرِض ِفي ســـــــَ

َل َحتَّى اْنَتَهى ُه، ثُمَّ َأْقبـَ وِل اللَِّه إلى  ِمنـْ ، َفَقاَل: َیا َنِبيَّ اللَِّه َأَحدَّْثَت  َرســـــــــُ
ِذِه اللَّْیَلَة؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل:َیا َنبِ َهُؤَالِء اْلقَ  ِدِس هـَ َت اْلَمقـْ َت َبیـْ َك ِجئـْ يَّ اللَِّه، ْوَم َأنـَّ

ْفُه ِلي، َفِإنِّي َقْد ِجْئُتهُ  : َفُرِفَع ِلي َحتَّى َقاَل اْلَحَسُن: َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه  -َفصـِ
وُل اللَِّه  ُفهُ  َنَظْرُت إَلْیِه َفَجَعَل َرســُ َدْقتَ  َیصــِ ، ِألَِبي َبْكٍر، َوَیُقوُل َأُبو َبْكٍر: صــَ

ْیئ َف َلُه ِمْنُه شــَ وُل اللَِّه، َكَلمَّا َوصــَ َهُد َأنََّك َرســُ َهُد َأنََّك ، َقاَل: صــَ اً َأشــْ َدْقَت، َأشــْ
ْكٍر بَ ِألَِبي َبْكٍر: َوَأْنَت َیا َأَبا  َرُسوُل اللَِّه، َحتَّى (إَذا) اْنَتَهى، َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

دِّیَق. دِّیُق، َفَیْوَمِئٍذ َسمَّاُه الصِّ   الصِّ
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اج في منــازلهم جــَّ عــام یتبع الح یوافي الموســـــــــم كــلَّ   النبي كــان 
صـــار األن رأى فلماكغیرها من العرب،  تحجُّ األنصـــار  اللَّه. وكانتإلى  یدعوهم

ل بعضـــــهم لبعض: لوا أحواله، قااللَّه، وتأمَّ إلى  یدعو الناس اللَّه  رســـــول
كم قنَّ دكم به الیهود. فال یســـــبالذي توعَّ  النبيهذا هو  نَّ إ"تعلمون واللَّه یا قوم 

 ماهللا فدعاه رســولإلى  من الخزرج كلهماألنصــار  إلیه". فذهب ســتة نفر من
سالم اإل اإلسالم. فنشأإلى  المدینة، فدعواإلى  فأسلموا. ثم رجعواإلى اإلسالم 

كان العام المقبل جاء منهم اثنا عشر  فلما ودخلها. ر إالّ دا فیها، حتى لم تبقَ 
الذین اختارهم األوس (عشرة من الخزرج واثنان من األوس) وهم النقباء  رجالً 

 اهللا صـــــّلى وهُ ، فلقَ هم على ذلكوأقرَّ   النبيوالخزرج نقباء علیهم بطلب من 
 .بیعة العقبة األولىعلیه وسلم بالعقبة, وبایعوه 

َرَف َعْنُه اْلَقْوُم َبَعَث  افلمّ ام "بن هشـــاقال   َمَعُهْم  اللَِّه  رســـولاْنصـــَ
َعبَ  يٍّ َوَأَمَرُه  ُمصـــْ  نأْبَن ُعمْیر بن هاشـــم بن عبد مناف بن عبد الدَّاِر ْبِن ُقصـــَ

مَّى الْ  َالَم، َوُیَفقَِّهُهْم ِفي الدِّیِن، َفَكاَن ُیســـــــَ ســـــــْ ْقِرَئ مُ ُیْقِرَئُهْم اْلُقْرآَن، َوُیَعلَِّمُهْم اإلِْ
 ".ِباْلَمِدیَنِة ُمْصَعبٌ 

 .نیةولى وبیعة العقبة الثاالعقبة األ الطالب بین بیعة  یمیِّزن أَ .1
 من تبع هذا الدین فقد تعادیه الدنیا. ن یفهم الطالب أنَّ أَ .2

∞Â¯\;ÏeŒ¬’\;Ï¬Ëd 
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 رســــولقال قال:  النقباء، أحدي، وكان عن عبادة بن الصــــامت الخزرجِّ 
َحاِبِه لیلة العقبة:  اللَِّه  اَبٌة ِمْن َأصــْ ِرُكوا  نأَباِیُعوِني َعَلى «َوَحْوَلُه ِعصــَ َال ُتشــْ

ْیئ ُتوا ِبُبْهتَاٍن َتْفَتُروَنُه َبْیَن  َتْقُتُلوا َأْوَالَدُكْم َوَال تَأْ ، َوَال َتْسِرُقوا، َوَال َتْزُنوا، َوالَ اً ِباللَِّه شـَ
وا ِفي َمْعُروٍف، َفَمْن َوَفى ِمْنُكْم َفَأْجرُُه َعَلى اللَِّه، وَ  َمْن َأْیِدیُكْم َوَأْرُجِلُكْم، َوَال َتْعصـــــــُ

اَب ِمْن َذِلَك َشْیئ  اً َأَصاَب ِمْن َذِلَك َشْیئ ٌة َلُه، َوَمنْ َفُعوِقَب ِفي الدُّْنَیا َفُهَو َكفَّارَ  اً َأصـَ
َتَرُه اللَُّه َفُهوَ  اَء َعاَقَبهُ  ِإن شــاء اللَِّه، إلى  ثُمَّ ســَ َفَباَیْعَناُه َعَلى » َعَفا َعْنُه َوإِْن شــَ

  ها لیس فیها جهاد.نَّ أل ى كذلك ببیعة النساء سمَّ وتُ  )1(َذِلَك"
 
 

  

ســــالم اإل لتالي لبیعة العقبة األولى كانمن العام ا قترب موعد الحجِّ ا لمَّا
  ودخلها اإلســــالم،المدینة، فلم تبَق دار من دور المدینة إالَّ  أهلقد انتشــــر في 

اء ًا للقالحج لتأدیة المنســـــك، وحبَّ إلى  ثم ســـــار عدٌد غفیر من األوس والخزرج
وا لقاء دُ اعَ منى، وفي ثاني أیام التشـــــریق وَ إلى  وصـــــلوا فلما، اهللا  رســـــول

ْعب المجاور للعقبة.    اهللا ســــــولر  مضــــــى ثلث اللیل خرجوا  فلمافي الشــــــِّ
العبــاس، وهو یومئــذ  هُ ومعــه عمــُّ  ورجلین من رجــلٍ  للمیعــاد حتى اجتمع عنــده

التقى  افلمّ ق له. یحضــــــــر أمر ابن أخیه ویتوثَّ  أن على دین قومه، ولكنه أحبَّ 
ا ك مه وخذ لنفســـــك ولربِّ اللَّ  رســـــولم یا قالوا: تكلَّ  المدینة برســـــول اهللا  أهل

 تُ مْ دِ إذا قَ  -تمنعوني  أنأبایعكم على «وقال  اللَّه  رســـــــــولم شـــــــــئت. فتكلَّ 
 ».  ةكم ولكم الجنَّ كم وأبناءَ ا تمنعون منه نساءَ ممَّ  -علیكم 

 
 .)18(البخاري، الحدیث رقم )1(
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 ْیَن النَّاِس ِحَباالً َبْیَنَنا َوبَ  نَّ إاِهللا  رســــــولَأُبو اْلَهْیَثِم ْبُن التَّْیَهاِن: "َیا  قال
اُل: اْلَحِلُف َواْلَمَواِثیُق  - ا ثُمَّ َتْرِجعَ  -َواْلِحبـَ ا َنْقَطُعهـَ َك َوَقْد َقَطْعَنا لى إ َفَلَعلَّنـَ َقْومـِ

الدَُّم الدَُّم، «ِمْن َقْوِلِه َوَقاَل:  اِهللا  رسولاْلِحَباَل َوَحاَرْبَنا النَّاَس ِفیَك، َفَضِحَك 

َي َأُبو  فلما، »اْلَهْدُم اْلَهْدمُ  ِمْن َقْوِلِه  ِهللا ا رســـــولاْلَهْیَثِم ِبَما َرَجَع ِإَلْیِه َرضـــــِ

اِدٌق، َوإِنَُّه  اِهللا  رســـولَأْقَبَل َعَلى َقْوِمِه، َفَقاَل: َیا َقْوُم َهَذا  َهُد َأنَُّه َلصـــَ ، َأشـــْ
ُتْخِرُجوُه  نْ إنَُّكْم أَ  اْلَیْوَم ِفي َحَرِم اِهللا َوَأْمِنِه َوَبْیَن َظْهَرْي َقْوِمِه َوَعِشیَرِتِه، َفاْعَلُموا

ِبیلِ  ُكْم ِباْلِقَتاِل ِفي ســـَ  اِهللا َبَرْتُكُم اْلَعَرُب َعْن َقْوٍس َواِحَدٍة، َفِإْن َكاَنْت َطاَبْت َأْنُفســـُ

ُكْم، َفِإنَُّه إلى  َوَذَهاِب اْألَْمَواِل َواْألَْوَالِد، َفاْدُعوهُ  َوإِْن  ،اً َحقّ   اهللاِ  رســــــولَأْرضــــــِ
وِلِه َما أَ َفمْ  اً نِخْفُتْم ِخْذَال  ْعَطاَنا، َن اْآلَن، َفَقاَل َعْبُد اِهللا: َقِبْلَنا َعِن اِهللا َوَعْن َرســــُ

َأْلَتَنا َیا  َنا الَِّذي ســـــَ َنَنا َیا َأَبا اْلَهْیَثِم اِهللا َفَخلِّ َبیْ  رســـــولَوَقْد َأْعَطْیَناَك ِمْن َأْنُفســـــِ

ُل َمْن َباَیَع، ثُ  ، َفْلُنَبایْعُه، َفَقالَ  اِهللا  رســولَوَبْیَن  مَّ َتَباَیُعوا َأُبو اْلَهْیَثِم: َأَنا َأوَّ
 . )1(ُكلُُّهْم"

  

 
 ).566المعجم الكبیر للطبراني الحدیث رقم ( )1(
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الوصل، ثمَّ غلب معناها على الخروج من  دَّ جر ضِ ها من الهَ أصلُ الهجرة ;;
دار إلى  الخروج من دار الكفرإلى  أرض. وفي الشرع ینصرف معناهاإلى  أرض

 ر، كما هاجر الصحابةهاجِ فهو مُ اإلسالم  الكفر ولحق بدار ترك دار اإلیمان، فكل منْ 
 يِّ ي أَ مقیم في دار الكفر ف مسلمٍ  دة بزمان، فكلُّ المدینة. والهجرة غیر مقیّ إلى  مكَّةمن 

 أینما كانت. اإلسالم  دارإلى  علیه الهجرة زمان، فواجبٌ 

 

 ا:من المقاصد منه اً عدد قُ والهجرة في معناها الشرعي تحقِّ    ;;
قیم الحدود، وتجاهد في ســـبیل التي تحمي الدین، وتُ اإلســـالمیة  إقامة الدولة .1

 اهللا، وتكون المأوى الذي یقصده جمیع المسلمین في األرض.
على أســــــاس  إقامة المجتمع اإلســــــالمي الذي تكون الرابطة بین أعضــــــائهِ  .2

 .خرىالعقیدة دون أي رابطة أو صلة أُ 
اد والتضییق، وتمكینهم من إقامة شرع توفیر الحمایة للمسلمین من االضطه .3

 خوف. أيِّ  اهللا في األرض دون

 الطالب الهجرة. یعرِّفأن .1
 د الطالب مقاصد الهجرة.أن یحدِّ .2
 ع الصابرین والصادقین.اهللا مَ  نَّ أَ أن یفهم الطالب .3
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في  اإلســالم إســالمیة لجمع المجاهدین وتهیئة الجیوش لنشــر قاعدةٍ  تكوینُ  .4
 األرض.

                            

وا جُ رَ خَ المدینة فبادروا إلیها. فَ إلى  للمسلمین في الهجرة اللَّه  رسول أذنَ ;;;;
وأبو بكر وعلي  اللَّه  رسول إالَّ  أحدة منهم بمكَّ  . ولم یبقَ تبع بعضهم بعضاً ، یاالً سر أ
 اللَّه  رسول . وأعدَّ اً هَ رْ حتبسه المشركون كَ ا ، ومن  َرُ ؤمَ ینتظر متى یُ  هُ جهاز 

 .هُ جهازَ  أبو بكر بالخروج. كما أعدَّ 
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;Ì�÷ê;€÷àÂ;„Ë÷¡;!\;;

علیهم. فاجتمعوا في دار  أمرهُ  شتدُّ ، فیاللَّه  رسولشركون خروج خاف المُ 
 رسولن . ثم یضربوجلداً  قبیلة من قریش غالماً  یأخذوا من كلِّ  نأَ على  واتفقواالندوة. 

 في القبائل. فجاء جبریل علیه السالم فأخبر هُ دمُ  ضربة رجل واحد، فیتفرقُ  اهللا 
ه وسلم اللَّه علی ىصلّ تلك اللیلة. وأمر  هِ  ینام في مضجعِ بذلك. وأمره أالَّ   النبي
 تلك اللیلة على فراشه.  یبیتَ  َأن علیاً 

;√ŸÿÊàÑ;;!\Ì�÷ê;„Ë÷¡;!\ 

 نأَ في ساعة لم یكن یأتیه فیها وقال: "إلى أبي بكر  اللَّه  رسولثم ذهب 
غار لى إ لیًال. فمضیاأبي بكر  اللَّه قد أذن لي في الخروج". فخرجا من خوخة في بیت

لى دین وكان ع - ماهراً  وكان هادیاً  ریقط اللیثيِّ ا عبد اللَّه بن أُ ثور. وكانا قد استأجر 
  ثالث. ما إلیه راحلتیهما، وواعداه غار ثور بعدَ ناه على ذلك وسلَّ وأمّ  -قومه

ÿÊà;;!\Ì�÷ê;„Ë÷¡;!\ 

ب باإلى  ة حتى انتهوال، فأخذوا معهم القافاهللا  رسولت قریش في طلب جدَّ 
ما تحت إلى  هم نظرأحدَ  َأناللَّه لو  رسولیا « قال أبو بكرالغار. فوقفوا علیه. ف

 وكانا یسمعانِ » عنام اللَّهَ  نَّ إ هما؟ ال تحزنْ باثنین اللَّه ثالثُ  كَ قدمیه ألبصرنا. فقال: ما ظنُّ 
الطلب.  نارُ  تْ . حتى خمدَ عمى علیهم أمرهما. ومكثا في الغار ثالثاً  اللَّهَ  َأن هم إالَّ كالمَ 

 بحانهالمدینة، وقد أشار اهللا سإلى  ریقط بالراحلتین فارتحال، حتى وصالأُ  فجاءهما ابن
M  |   {  z  y  x  w  v  u هذه الحادثة بقوله تعالى: إلى 

  «  ª  ©  ̈ {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦  §   
¬®    ¹  ̧    ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °   ̄

¼  »  º½   Á  À  ¿  ¾Â    Å   Ä  Ã   L. 
 التوبةسورة 
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المســــلمین في المدینة المنورة بعد الهجرة إلیها،  د المدني باســــتقرارِ یبدأ العهُ 
. بوفاة الرســــول  ةالنبوَّ حین انتهاء عهد إلى  من العشــــر ســــنوات یقربُ  امَ لِ ودام 

، المكيهد عزتها عن الزات وخصــائص میَّ ة بمیِّ النبویَّ ز هذا الطور من الســیرة وقد تمیَّ 
 هذه الخصائص: أهم ومن
الناس كافة. فقد قال إلى  مرســــالً  اهللا  رســــولكان ة الدعوة: بروز عالمیَّ  -1

  اَن ثُ  النبي"كـَ ًة، َوُبِعثْـتُ إلى  ُیْبعـَ اصــــــــَّ ِه خـَ . وقد )1(ًة"النَّاِس َكافَّ إلى  َقْومـِ
م أمى إل وتأخذ طریقها مكَّةتخرج من حدود اإلســـالمیة  الدعوة عالمیةُ  تْ أخذَ 

الملوك إلى  الكتب  النبي ، ولذلك أرسلَ المدنيالعالم خالل العهد  وشـعوبِ 
 ةالدخول في اإلســــــــالم، وكانت عالمیَّ إلى  اهمإیَّ  واألمراء والرؤســــــــاء، داعیاً 

 ة في تشریع الجهاد.الربانیَّ  مِ كَ من بین الحِ اإلسالم 

 
 ).438صحیح البخاري الحدیث رقم ( )1(

 . المدنيِّ  د الطالب زمن العهد النبويِّ أن یحدِّ .1
 خصائص هذا العهد.أهم  د الطالبأن یعدِّ .2
 ي.طبیعّ  مرٌ أزمان هو  أن یعلم الطالب أن وجود المنافقین في كلِّ .3
 .أن یذكر الطالب وظائف المسجد.4
 والمهاجرین. األنصار  أن یشرح الطالب المؤاخاة بین.5
 أن یعدِّد الطالب أهم بنود صحیفة المدینة..6
 أن یعدِّد الطالب مواقف الناس من تحویل القبلة..7
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ا والغزوات، السرای الجهاد وكثرةِ  یعَ تشرِ  المدنيّ  العصرُ  شهدَ تشریع القتال:  -2
، كافةً  نَ المشركی اهللا علیه وسلم مقاتلةُ  ىصلَّ  من لوازم عموم بعثتهِ  ألنَّ 

z  y  x    }    |  {  ~  ے  ¡  M قال تعالى 
¦  ¥  ¤  £   ¢§    ®  ¬     «  ª  ©  ¨

°  ̄          ±  µ  ́   ³   ²                   L.     اللَّهِ  رسولوقال  التوبة سورة » : ُتُ رْ مِ أ 
اللَِّه،  رسول اً ّمدمحَال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوَأنَّ  َأنأَُقاِتَل النَّاَس َحتَّى َیْشَهُدوا  َأن

َالَة، َوُیْؤُتوا الزََّكاَة، َفِإَذا َفَعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوَأْموَ   اَلُهمْ َوُیِقیُموا الصَّ
 .)1(»، َوِحَساُبُهْم َعَلى اللَّهِ ِإالَّ ِبَحقِّ اِإلْسَالمِ 

في  مانُ اإلی خَ ســـَ رَ  أنْ ، فبعد تشـــریعٍ  عهدَ  المدنيُّ  كان العهدُ  عهد التشـــریع: -3
، شـــریعِ الت لتلقِّ  هیأةً مُ  النفوُس  ، أصـــبحتِ القلوب، وأصـــبح لإلســـالم ســـلطانٌ 

دات باة في الحالل والحرام، والعالعملیِّ  واألحكامِ  ةِ التفصــیلیَّ  التشــریعاتِ  ومعظمِ 
في العهد  تْ عَ رِ والمعـامالت والحـدود والجنـائیـات، والحروب والمعاهدات، شــــــــُ 

ل المؤمنین عائشـــــة رضـــــي اهللاُ  مُّ أُ  ي. قالتْ المدنِّ  ا َنَزَل مَ  عنها: "ِإنََّما َنَزَل َأوَّ
ِل، ِفیَها ِذْكُر الَجنَِّة َوالنَّاِر، َحتَّى ِإَذا ثَاَب النَّاُس  ورَةٌ ِمَن الُمَفصـــــــَّ لى إ ِمْنُه ســـــــُ

َرُبوا الَخْمَر، َلَقاُلوا: اإلســـالم  ْيٍء: َال َتشـــْ َل شـــَ َنَزَل الَحَالُل َوالَحرَاُم، َوَلْو َنَزَل َأوَّ
 .)2("اً ، َوَلْو َنَزَل: َال َتْزُنوا، َلَقاُلوا: َال َنَدُع الزَِّنا أََبداً َال َنَدُع الَخْمَر أََبد

كفر، وقد ون النُ بطِ ویُ اإلســالم  ونرُ ظهِ المنافقون هم الذین یُ ظهور المنافقین:  -4
صــــــــار لإلســــــــالم دولة  لمَّاوذلك  المـدنيبرز المنـافقون وظهروا في العهـد 

ن والخفیة، وكا في السرِّ اإلسالم  وسـلطان. وقد عمل المنافقون على محاربة
العدید من  على ذكرِ  المدنين آالقر  على اإلســــــالم، وقد جاء اً هم شــــــدیدخطرُ 

 صفاتهم التي تفضحهم. 

 
 ).25صحیح البخاري، الحدیث رقم ( )1(

 ).4993حدیث رقم (البخاري ال )2(



 

;

 ســسِ في المدینة شــرع بوضــع أُ   اســتقر فیه الرســولُ  منذ أول یومٍ  

 ;سس:األُ  هذهِ  أهم الدولة اإلسالمیة، ومن
;;;;

. شــــدیداً  المدینة فرح المســـلمون فرحاً إلى  اللَّه  رســـول وصـــلَ  لمَّا
 دُ قباء، المســج مســجدَ  َس في بني عمرو بن عوف وأســَّ  أتى المدینة نزلَ  فلما

 رسولفیه  ىصلَّ . و ةالنبوَّ بعد  َس سِّ أُ  مسجدُ  لُ لتقوى، وهو أوَّ على ا َس سَّ الذي أُ 

ثم ركب راحلته فســــــار ومعه الناس حتى بركت راحلته عند موضــــــع ، اهللا 

الغالمین  اهللا  رســـــــــول، وكــان لغالمین یتیمین، فــدعــا النبويِّ المســـــــــجــد 
 َنَهُبُه َبلْ  َال، خذه مســجدًا، فأبى الغالمان وَقاَال: "هما على الموضــع لیتَّ وســاومَ 
ه منهما، ثم ، وابتاعةً منهما هبَ  هُ یقبلَ  َأن اهللاِ  رســـولاللَِّه"  فأبى  ولَ رســـُ َلَك َیا 

 م.رضوان اهللا تعالى عنه الصحابةُ  المسجد على الموضع ومعهُ  شرع في بناءِ 

;;Åqâ∏\;À]ΩÂ;flŸU;

الصالة فحسب،  ألداءِ  مكاناً   لم یكن المسجد على عهد الرسول
د الدولة ووظائفها، فقد كان المسج من مهامِ  فیه الكثیرُ  تقامُ  موضعاً وٕانما كان 

الرسول  ندِ دینهم من ع وأمورَ  الكریمَ ن آالقر  فیه الصحابة مُ للتعلیم، یتعلَّ  موضعاً 

 اهللا  رسول، وكان  ُفي المسجد، وكان المسجدُ  المتخاصمینَ  بینَ  یفصل 
 اء. فضالً لألمر  األلویةُ  یه تعقدُ ، وفالجیوُش  لقیادة الجیوش، منه تبعثُ  مركزاً 

 البیعِ  عن النهيُّ  ما جاءَ وٕانَّ التي كانت تتم في المسجد،  عن العدید من المهامِّ 
 فیه. ةِ الضالّ  شدانِ في المسجد، وعن نِ  والشراءِ 
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الرجالن على التناصر والمواساة حتى یصیرا كاألخوین  یتعاقدَ  أنهي  المؤاخاةُ  ;;
 بین المهاجرینَ  ولى من العهد المدنيِّ األُ  خالل الســــــــنةَ  ؤاخاةُ . وقـد حـدثت المنســــــــبـاً 

المهاجرین  مع المهـاجرین، آخى بینَ  بـالمـدینـةِ   النبينزل  أنصــــــــار، فبعـد واألنَ 
من المهاجرین رجًال أخاً له من  رجلٍ  ، فجعـل لكلِّ واألنصــــــــار على المواســــــــاة والحقِّ 

ارثون اإلخوة، فكانوا یتو  ة زماناً كما یرثُ المؤاخا منهم بتلكَ  المتآخونَ  األنصـــار، فتوارثَ 
وله معركة بدر في ق بعدَ  خَ ســـــــِ حتى نُ  بالمؤاخاة جاریاً  العملُ  األقرباء، ومازالَ  بذلك دونَ 

̧   M...   ¼  »   º  ¹تـــــعـــــالـــــى:    ¶  µ   ́  ³  ²
½... L. نأَ  اآلیــةُ  نــتْ بــأولي األرحــام: اإلخوة الحقیقیون. فبیَّ  فــالمرادُ  6 :األحزاب 

المتــآخین من المهــاجرین  في المیراث من والیــةِ  ولى ببعضِ هم أَ لي األرحــام بعضــــــــُ أُو 
;;;واألنصار.

Î]|\ı∏\;flŸ;ôÖ∆’\U;

 نأالمهاجرین بعد  ةِ من معانا تْ فَ من األهداف، فقد خفَّ  اً ت المؤاخاة عددقَ حقَّ  ;;
 رسول ىي "آخَ ، تاركین أموالهم ودیارهم وأهلیهم، قال السهیلُّ مكَّةخرجوا مهاجرین من 

ْن َبْیَن َأْصَحاِبِه ِحیَن َنَزُلوا اْلَمِدیَنَة، ِلُیْذِهَب َعْنُهْم َوْحَشَة اْلُغْرَبِة َوُیْؤِنَسُهْم مِ   اهللاِ 
 سباِب أمن  ي اهللاِ ف خوةَ ألا نَّ أل  ,ُمَفاَرَقِة اْألَْهِل َواْلَعِشیرَِة َوَیُشّد َأْزَر َبْعِضِهْم ِبَبْعِض"

م الدَّ  رابطة تْ لَ دِ بْ وقوتهم، فأُ  المسلمینَ  كِ سباب تماسُ أالمحن ومن  بوجهِ  الوقوفِ 
 البذلِ  ورِ ص أجملَ  الحالةِ  هذهِ  إزاءَ األنصار  سالم، فضربَ إلوعصبیة القبیلة برابطة ا

 قریرُ  النفسِ  بُ وهو بذلك طیِّ  هُ ومالَ  دارهُ  هاجرَ المُ  خاهُ أ یشاطرُ  نصاريُّ ، فكان األَ والعطاءِ 
  :بقوله تعالىاألنصار  انه وتعالى على موقفِ ثنى اهللا سبحأالعین. وقد 

 M   Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ̧

Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÐ     Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ

  ×   L. سورة الحشر . 
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بین المهاجرین واألنصار  المدینة كتب كتاباً إلى  ا قدم َرُسوُل اللَِّه لمّ       
 ا من البنود منها:هود وعاهدهم. وقد تضمن هذا الكتاب عددً الیدعا إلیه و 

المؤمنین والمسلمین من قریش ویثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد  نَّ إِ  -1
 معهم إنهم أمة واحدة من دون الناس.

 على مؤمن. اً في كافر، وال ینصر مؤمن كافر  اً ال یقتل مؤمن مؤمن -2
ن المؤمنین بعضهم موالي إ و  علیهم أدناهم، ریذمة اهللا واحدة، یج نَّ إ و  -3

 بعض دون الناس.
مؤمن دون مؤمن في قتال في  مُ الَ سَ المؤمنین واحدة، ال یُ  مَ لْ سِ  نَّ إ و  -4

 سبیل اهللا، إال على سواء وعدل بینهم.
 مداهللا وٕالى محإلى  هالمدینة مهما اختلفوا في شيء فإن مردّ  أهل نَّ إ و  -5

 .رسول اهللا 
النصر  بینهم مسلمین نفقتهم، وأنَّ على الیهود نفقتهم، وعلى ال نَّ إ و  -6

 بینهم النصح والنصیحة، والبرّ  هذه الصحیفة، وأنَّ  أهلعلى من حارب 
 دون اإلثم.

  داموا محاربین. االیهود ینفقون مع المؤمنین م نَّ إ و  -7
هذه الصحیفة من حدث "أمر منكر" أو اشتجار  أهله ما كان بین نَّ إ و  -8

 .محمد رسول اهللاهللا وٕالى إلى  هیخاف فساده فإن مردّ 
 

  

َصلَّى َنْحَو َبْیِت  َعِن الَبرَاِء ْبِن َعاِزٍب َرِضَي اللَُّه َعْنُهَما، َقاَل: " َكاَن َرُسوُل اللَِّه      

إلى  ُیَوجَّهَ  ُیِحبُّ َأن ، َوَكاَن َرُسوُل اللَِّه اً الَمْقِدِس، ِستََّة َعَشَر َأْو َسْبَعَة َعَشَر َشْهر 

;U�;]¬d\ÑÏ÷eŒ’\;◊ÁÊü 
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Mq  p  o  n  m  lr   u  t  sv    w أَْنَزَل اللَُّه: الَكْعَبِة، فَ 

{   z  y  x|  £  ¢  ¡            ے  ~  }¤    ̈   §   ¦  ¥

®  ¬  «  ª  © ̄  ́ ³   ²  ±  °             L َه َنْحَو الَكْعَبِة".  سورة البقرة  .)1( َفَتَوجَّ

Ï÷eŒ’\;◊ÁÊü;flŸ;ÀÕ\Ê∏\;flÁ]ehU;
ِلِمیَن  اً ِحَكم تحویل القبلة ضـــــــم أنَّ إلى  أشـــــــار أبن القیم      َعِظیَمة، َوِمْحَنة ِلْلُمســـــــْ

ِرِكیَن َواْلَیُهوِد َواْلُمَناِفِقینَ  M...   G، فكشـــــــفت عن  تباینت المواقف قال تعالى: َواْلُمشـــــــْ

U  T  S  R     Q  P  O  N  M  L       K  J  I  HV    Y    X  W

 ̂ ]    \  [  Z_...    L 143لبقرة:سورة ا. 

لمسجد اإلى  : فقد آمن المسلمون بأمر اهللا في تحویل القبلةنیالمسلم موقف .1

َوُهُم الَِّذیَن َهَدى اللَُّه،  7ســــورة آل عمران: M... ́ ³  ²       ±  °  ̄µ  ...L قالوا: الحرام، و 
 .َوَلْم تَُكْن َكِبیرًَة َعَلْیِهمْ 

ُك َأنإلى  َكَما َرَجعَ ": موقف المشــركین: وقال المشــركون .2 إلى  ْرِجعَ یَ  ِقْبَلِتَنا ُیوشــِ
 ".ِدیِنَنا َوَما َرَجَع إَِلْیَها ِإالَّ أَنَُّه اْلَحقُّ 

 .َوَأمَّا الیهود، فقالوا: خالف قبلة األنبیاء قبلهموقف الیهود:  .3
 اً وَلى َحقّ َكاَنِت اْألُ  مـا یـدري أَْیَن َیَتَوجَُّه ِإن": قـال المنـافقون موقف المنـافقین: .4

 ."َكاَنِت الثَّاِنَیُة ِهَي اْلَحقَّ، َفَقْد َكاَن َعَلى َباِطلٍ  ْد َتَرَكَها، َوإِنَفقَ 
َفَهاِء ِمَن الناسموقف  .5  :الســـفه من الناس، قال تعالى أهل: كثرت أقاویل الســـُّ

M  ,              +    *  )  (  '  &  %  $  #  "-    0  /  .

12    8   7   6  5  4  3  L.  بقرةسورة ال 
 

 
 ).399) البخاري، الحدیث رقم (1(
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ولم یكن فیه تشـــــــــریع وال جهاد،  ،كـان العهـد المكي عهـد بناء للعقیدة

 ا أصـــبح للمســـلمین دولة فيواللَّه یأمر رســـوله والمؤمنین بالكف والصـــبر، فلمّ 
احل بالقتال مر  ذناإلالمدینة وقویت الشــــوكة. أذن اهللا لهم في القتال، وقد اتخذ 

 عدة وهي:
ذن بالقتال من غیر أن یفرض: كان ذلك في اإلحلة المرحلة األولى: مر  .1

 بحانهس قویت شوكة المسلمین، حینئٍذ أذن اهللابدایة العهد المدني لما 

!   Mفي القتال، ولم یفرضـــــه علیهم، وذلك بقوله تعالى:  لمســـــلمینل

%  $  #  "&    +   *  )  (  'L الحج سورة.  
دون من لم  المســـــــلمین قاتلمن المرحلة الثانیة: مرحلة فرض القتال على  .2

ــاتلهم ــالى:  :یق ــه تع ــك بقول ــان ذل M  Ç       Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á وك
ÈÉ  Î  Í  Ì  Ë    Ê   L. البقرة سورة  

ال  هحتى یعبــد اهللا وحــد كــافــة كفــارفرض قتــال الالمرحلــة الثــالثــة: مرحلــة  .3

M  U  T  S  R  Q  P  O   N  M قال تعالى: شـــــــــریك له: 

 ر الطالب مراحل تشریع القتال.أن یذكَ .1
 ة.بین الغزوة والسریَّ  ق الطالبُ ان یفرِّ .2
 م. سالإلفي ا غزوةٍ  لَ وَّ أة و سریَّ  ولَّ أأن یذكر الطالب .3
 

ÿ]iŒ’\;√ÁÖçh;◊t\ÖŸ 
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 [  Z  Y   X  W  V   c  b    a  `  _  ^  ]  \
i  h  g  f  e  d        L. ى آیة وهذه اآلیة تســــــــمّ  .ســــــــورة التوبة

الســیف وهي من آخر ما نزل من القران، وهي ناســخة لما قبلها من مراحل 
 الجهاد.

مَّ ، ثُ اً َكاَن ُمَحرَّم الجهاد " أنَّ إلى  وقـد لخص ابن القیم مراحـل الجهـاد، فأشــــــــار       
ِرِكیَن، ِإمَّا َفْرُض ِبِه ِلَجِمی اً ِبِه ِلَمْن َبَدَأُهْم ِباْلِقتَاِل، ثُمَّ َمْأُمور  اً ِبِه، ثُمَّ َمْأُمور  اً َمْأُذون ِع اْلُمشــــْ

 " اْلَقْوَلْیِن، َأْو َفْرُض ِكَفاَیٍة َعَلى اْلَمْشُهورِ  أحدَعْیٍن َعَلى 
 

  
یر على  اصـــطلح الرواةُ  رب التي یحضـــرها : هي الحالغزوةَ  نَّ أوأصـــحاب الســـّ

ا البعث أو السـریة: فإنه یرسل فیها طائفة من أصحابه بنفسـه. وأمّ   اللَّه  رسـول
القتال، فقد ب اإلذنُ  نزلَ  أن الســــرایا والغزوات بعدَ  تِ رَ ثُ وقد كَ  اللَّه علیه وســــّلم. صــــّلى

من المجاهدین یخرجون من المدینة یعترضـــــون  اً عدد تضـــــمُّ  تْ الســـــرایا وكانَ  تِ ابتدأَ 
 الشام.إلى  هةجِ افل قریش المتَّ قو 

 

لواء حمزة بن عبـد المطلب في شــــــــهر   اللـَّه  رســــــــوللواء عقـده  لُ أوَّ 
ة من المهاجرین خاصـــ رمضـــان في الســـنة األولى من الهجرة، بعثه في ثالثین رجالً 

 ت من الشام، ثم تتابعت بعدها السرایا.لقریش جاءَ  رٍ عیْ  عتراضإل

 

خرج إذ  ،)غزوة األبواء(بنفســـه هي  اهللا  رســـول غزوة غزاها لُ وكانت أوَّ  ;
 ها الغزواتُ بعد عتْ . وتتابَ كیداً  لقریش فلم یلقَ  یعترض عیراً  في المهـاجرین خـاصــــــــةً 

 .اهللا  رسولالتي خرج فیها 

k\Âá∆’\Â;]Á\Öâ’\;^Åd 

‹˜à¸\;∫;ÏÁÖà;ÿÂ^U 
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من الشــــــام مع أبي  قریش مقبلةً  ةقافلخبر  اللَّه  رســــــولَ  بلغَ  لمَّا
ولم یكن  .سـفیان فیها أموالهم، فخرج إلیها في ثالثمائة وبضـعة عشر صحابیاً 

. وبلغ أبا ســـــــــفیان خبر خروج رســـــــــان وســـــــــبعون بعیراً ال فَ معهم من الخیل إّ 
اســـتنفروا ، فقافلتهمإلى  بالنفیر قریشـــاً  مســـتصـــرخاً  مكَّةإلى  المســـلمین فبعث

لى إ ســـــاحل البحر كتبإلى  أبو ســـــفیان بالقافلة فرَّ  أن . وبعدهایریدون إنقاذ
وا مُّ فه مــــا خرجتم لتحرزوا عیركم. فــــأتــــاهم الخبرُ كم إنَّ ارجعوا فــــإنَّ  َأنقریش 

ه ال نرجعُ  طعم من بهــا ن فنقیمَ  حتى نقــدم بــدراً  بــالرجوع. فقــال أبو جهــل: "واللــَّ
تهابنا  فال تزالُ ســقي الخمر وتعزف علینا القیان. وتســمع بنا العرب. حضــرنا ونَ 

  وتخافنا". أبداً 

 المواقف المختلفة من معركة بدر. أن یذكر الطالبُ .1
 مدد اهللا المسلمین في المعركة. صورَ  أن یذكر الطالبُ .2
 .دةَ والعُّ  والنصر ولیس العددَ  یمانل واإلأن یربط الطالب بین التوكَّ .3
ار الكفـــَّ  رهـــابُ إ ســـــــــالمي هواإل الجیشِ  من واجبـــاتِ  نَّ أأن یفهم الطـــالـــب .4

 رعابهم.إ و 
 سرى ضرورة عند الحاجة واقتضاء المصلحة.قتل األ أن یدرك الطالب أنَّ .5
 لیس مقصورًا على دفع العدوان وٕانما  شرع ألقامت  الجهاد في سبیل اهللا أن.6

 الكفار وٕاخراجهم من عبادة العباد إلى عبادِة اهللا الواحد األحدحكم اهللا وغزو 
 
 

‡]ÕÖ ’\;‹ÊÁ;Ó1“’\;ÑÅd;ÎÂá≈ 

;;;;;;ÎÖq‚÷’;ÏË›]m’\;Ïfiâ’\;flŸ;‡]ïŸÑ;∫ 

;;f÷�’;sÂÖ£\Ï÷…]Õ;éÁÖÕU 

42 



 
 
 

 
;
;;
;

قریش  خروجَ  اللَّه  رســــــولبلغ  لمَّاموقف المهاجرین واألنصــــــار:  -1
م فتكلَّ  ,م المهاجرون فأحســنوا ثم اســـتشـــارهم ثانیاً فتكلَّ  ,اســتشـــار أصـــحابه

قال ما یعنیهم، فاللَّه إنَّ  رســــــولَ  َأنَّ األنصـــــار  تِ . فعلمَ المهاجرون. ثم ثالثاً 
 كونت أناللَّه، وكأنك تخشــــى  رســــولَ یا  بنا ُض رِ عْ تَ  كَ عاذ: "كأنَّ بن م ســــعدُ 

نصـــار األ  عن ي أقولُ وٕانِّ  , في دیارهم ینصـــروك إالَّ ترى علیهم أالَّ األنصـــار 
 نْ مَ  بلَ ح واقطعْ  تَ شــئْ  نْ مَ  حبلَ  لْ وصــِ  تَ شــئْ  بنا حیثُ  فامضِ  ,عنهم وأجیبُ 
وما أخذت منها كان  ,تَ شـــــئْ نا ما عطِ أ. و تَ شـــــئْ لنا ما من أمواِ  ذْ وخُ  تَ شـــــئْ 
ن ُغمدان الَبْرك م بنا حتى تبلغَ  تَ لئن ســـــــــرْ  اللَّهِ  . فوتَ ا تركْ إلینا ممَّ  أحبَّ 

عك" فأشرق م ضناهُ لخُ  اسـتعرضـت بنا هذا البحرَ  واللَّه لئنِ  معك و نَّ سـیرَ لنَ 
 اللَّهَ  ســــیروا وأبشــــروا فإنَّ «وقال:  ,منهم بما ســــمعَ  اللَّه  رســــولَ  وجهُ 

 ».القوم مصارعَ  تُ لطائفتین. وٕاني قد رأیْ وعدني إحدى ا

;;Ï—Ö¬∏\;∫;ÿÊ|Å’\;flŸ;Ø⁄÷â∏\;ÀÕÊŸU 
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̀  M  c  b  a قال تعالى: الصحابة للقتال:  بعضِ  هُ رْ كُ  -2    _  ̂   ]
g  f  e  d L. فقد كان خروج بعض الصحابة  سورة األنفال

رار أبي د لهم فتأكَّ  فلما(غیر ذات الشوكة)  قافلةفي الغنیمة التي مع ال طمعاً 
لهم مسیرهم لمالقاة جیش المشركین، صاحب  قَ ، وتحقَّ قافلةسفیان بال

M  |   {  z  y  x   w  vالشوكة، كرهوا ذلك. قال تعالى: 
   ª  ©  ̈ {  ~  ے  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  

   ®  ¬  «  L. سورة األنفال. 
رََأى اْلُمَناِفُقوَن َوَمْن ِفي َقْلِبِه َمَرٌض ِقلََّة  ولّما موقف المنافقین: -3

 رة، ثْ بالكَ  الغلبةَ  َأنَّ ْثَرَة َأْعَداِئِهم، َظنُّوا المسلمین، َوكَ 

   Mt  s   r  q  p  o  n  m   l  ku قال تعالى: 
  }   |  {  z  y  x      w  vL. َفَأْخَبَر  سورة األنفال

ال  عزیزٌ  هُ النَّْصَر ِبالتََّوكُِّل َعَلْیِه ال بالكثرة وال بالعدد، وأنَّ  َأنَّ ُسْبَحاَنُه 
 .كان ضعیفاً  وٕانْ  قَّ حِ ستَ المَ  رُ صُ نْ یَ  حكیمٌ  بُ لَ غْ یُ 
 

   

 اهللا المؤمنین بـالعون والمـدد، وقـد كـان هـذا المددُ  في معركـة بـدر أمـدَّ  
 عدة منها: على صور

َن َیْوُم َكا لمَّااْلَخطَّاِب، َقاَل: " ْبنِ  رفعن ُعمنزول المالئكة لنصرة المؤمنین:  -1

َة ْلُمْشِرِكیَن َوُهْم أَْلٌف، َوَأْصَحاُبهُ َثَالُث ِماَئٍة َوِتْسعَ اإلى  اِهللا  رسولَبْدٍر َنَظَر 

 اْلِقْبَلَة، ثُمَّ َمدَّ َیَدْیِه، َفَجَعَل َیْهِتُف ِبَربِِّه: ، َفاْستَْقَبَل َنِبيُّ اِهللا َعَشَر َرُجالً 
ْهِلْك َهِذهِ اْلِعَصاَبَة تُ  نإ اللُهمَّ أَْنِجْز ِلي َما َوَعْدتَِني، اللُهمَّ آِت َما َوَعْدتَِني، اللُهمَّ «

َیَدْیِه ُمْستَْقِبَل  اً ، َفَما زَاَل َیْهِتُف ِبَربِِّه، َمادّ »َال تُْعَبْد ِفي اْألَْرضِ اإلسالم  أهلِمْن 
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َلى اُه عَ اْلِقْبَلِة، َحتَّى َسَقَط ِرَداؤُُه َعْن َمْنِكَبْیِه، َفأَتَاُه أَُبو َبْكٍر َفَأَخَذ ِرَداَءهُ، َفأَْلقَ 
َفِإنَُّه  َمْنِكَبْیِه، ثُمَّ اْلَتَزَمُه ِمْن َورَاِئِه، َوَقاَل: َیا َنِبيَّ اِهللا، َكَفاَك ُمَناَشَدُتَك َربََّك،

  :َسُیْنِجُز َلَك َما َوَعَدَك، َفأَْنَزَل اُهللا َعزَّ َوَجلَّ 

 M*  )   (  '  &  %  $  #  "  ! 
  +L 1( اْلَمَالِئَكِة"َفَأَمدَّهُ اهللاُ بِ , سورة األنفال( . 

M  o  n  m  l قال تعالى: تقلیل عدد المشركین في أعین المسلمین:  -2
q  pr     {  z    y  x     w  v  u  t    s

|}    ª  ©   ̈ §   ¦  ¥   ¤  £  ¢    ¡  ے     ~
³  ²  ±  °     ̄  ®  ¬   «´    ̧    ¶  µ 

  º  ¹L. اِهٌد: َأرَاُه اللَُّه ِإیَّاُهْم ِفي َمَناِمهِ قال ابن كثیر: " َقاَل ُمجَ  ,األنفال .

 َلُهْم. " اً َأْصَحاَبُه ِبَذِلَك، َفَكاَن تَثِْبیت  النبي َفَأْخَبرَ  َقِلیالً 

M    C  Bقال تعالى: غشیان المؤمنین النعاس ونزول الماء علیهم:  -3
   P    O  N  M  L  K  J  I  H   G  F  E  D

W   V  U  T  S  R  Q    L.   قال ابن كثیر:  سورة األنفال
ِكیَنِة واألَمَنة، َعَلى ِعَباِدِه ِفیَما أَْنَزَل َعَلْیِهْم ِمَن السَّ  اً نَّ َیُقوُل َتَعاَلى ُمْمت"في التفسیر

مِّهم، َوالنَُّعاُس السَِّالِح ِفي َحاِل َهمِّهم وغَ  مْسَتْلئموَوُهَو النَُّعاُس الَِّذي َغِشَیُهْم َوُهْم 
 .َحاِل َدِلیٌل َعَلى اْألََمانِ ْثِل ِتْلَك الْ ِفي مِ 

;  
ولم  ،المسلمین وجعلهم صفوفاً  جیَش  بَ فرتَّ  اهللا  رسـول قامَ  دنا العدوُّ  لمَّا

 لم فوعظَ اللَّه علیه وســ ىصــلَّ في القتال عند العرب، ثم قام  الصــفوف متبعاً  یكن نظامُ 

 
 ).1763رواه االمام مسلم، الحدیث رقم ( )1(
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لمن  ةَ اللَّه قد أوجب الجنَّ  نَّ صــر، وأَ رهم بما لهم في الصــبر والثبات من النالناس. وذكَّ 
مشـــــركین. ال المســـــلمین أكتافَ  اللَّهُ  منحَ  الحربُ  تِ بدأَ  افلمّ . هِ في ســـــبیلِ  یســـــتشـــــهدُ 

. فقتلوا ســـبعین وأســـروا ســـبعین. وكان جملة من اســـتشـــهد من وأســـراً  فتناولوهم قتالً 

 وحزبه. ، وكان من نتیجة المعركة فرار الشیطان . المسلمین أربعة عشر رجالً 
;;

رأى  مَّالجانب المشركین، ثم نكص على عقبیه إلى  الشیطانُ  وقد قاتلَ        

M   I  H  G   F  E  Dتقاتل مع المسلمین، قال تعالى:  المالئكةَ 
R  Q  P  O   N  M  L  K  JS    X   W  V  U  T

e  d     c   b  a  `  _    ^  ]  \    [  Z  Yf    i  h  g
  L. بدر وقد روى الطبري عن ابن عباس قال: "جاء إبلیس یوم  ,األنفال سورة

یته، في صورة رجل من بني ُمدلج، والشیطان أفي ُجْند من الشیاطین، معه ر 
فقال الشیطان للمشركین: (ال غالب لكم   في صورة سراقة بن مالك بن جعشم،

قبضًة  اهللا  رسول الناس، أخذَ  اصطفَّ  فلماالیوم من الناس وٕاني جار لكم). 
لى إ من التراب فرمى بها في وجوه المشركین، فولَّوا مدبرین. وأقبل جبریل

رآه، وكانت یده في ید رجل من المشركین، انتزع. إبلیس یده فولَّى  فلماإبلیس، 
ما  ك لنا جار؟ قال: (إني أرىراقة، تزعم أنَّ هو وشیعته، فقال الرجل: یا سُ  اً مدبر 

 . واهللا شدید العقاب) ، وذلك حین رأى المالئكةال ترون إني أخاف اهللا 

د . قمنصوراً  داً معه األسرى والمغانم ودخل المدینة مؤیَّ   ثم ارتحل الرسولُ "
ن أبي المدینة، ودخل عبد اللَّه ب أهلله بالمدینة. فأسلم بشر كثیر من  عدوّ  خافه كلَّ 

 رأس المنافقین وأصحابه في اإلسالم.
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َأَسُروا  فلما: "قال ه عن عمر بن الخطاب روى مسلم في صحیح

َألِبي َبْكٍر، َوُعَمَر: َما َتَرْوَن ِفي َهُؤَالِء اُألَساَرى؟  اِهللا  رسولاُألَساَرى، َقاَل 
وُن تَْأُخَذ ِمْنُهْم ِفْدَیًة َفَتكُ  نأَ َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َیا َنِبيَّ اِهللا، ُهْم َبُنو اْلَعمِّ َواْلَعِشیَرِة، َأَرى 

: َما اِهللا  سولر َیْهِدَیُهْم ِلِإلْسَالِم، َفَقاَل  َأنَلَنا ُقوًَّة َعَلى اْلُكفَّاِر، َفَعَسى اللَُّه 
 َأُبو َبْكٍر، اِهللا، َما َأَرى الَِّذي َرَأى رسولَتَرى َیا اْبَن اْلَخطَّاِب ؟ ُقْلُت: َال َواللَِّه َیا 

َعِقیٍل َفَیْضِرَب ُعُنَقُه،  ِمنْ  اً َب َأْعَناَقُهْم، َفُتَمكَِّن َعِلیّ ُتَمكِّنَّا َفَنْضرِ  َأنَوَلِكنِّي َأَرى 
ُكْفِر َوَصَناِدیُدَها، ِلُعَمَر، َفَأْضِرَب ُعُنَقُه، َفِإنَّ َهُؤَالِء َأِئمَُّة الْ  اً َوُتَمكِّنِّي ِمْن ُفَالٍن َنِسیب

َغِد ِجْئُت، َكاَن ِمَن الْ  فلماَما ُقْلُت، َما َقاَل َأُبو َبْكٍر، َوَلْم َیْهَو  اِهللا  رسولَفَهِوَي 

َأْخِبْرِني ِمْن  اِهللا، رسولَوَأُبو َبْكٍر َقاِعَدْیِن َیْبِكَیاِن، ُقْلُت: َیا  اِهللا  رسولَفِإَذا 
ُت یْ َأيِّ َشْيٍء َتْبِكي َأْنَت َوَصاِحُبَك؟ َفِإْن َوَجْدُت ُبَكاًء َبَكْیُت، َوإِْن َلْم َأِجْد ُبَكاًء َتَباكَ 

َأْصَحاُبَك ِمْن َأْخِذِهِم  علي: َأْبِكي ِللَِّذي َعَرَض اِهللا  رسولِلُبَكاِئُكَما، َفَقاَل 
 َنِبيِّ اِهللا َعَذاُبُهْم َأْدَنى ِمْن َهِذِه الشََّجَرِة، َشَجَرٍة َقِریَبٍة ِمنْ  علياْلِفَداَء، َلَقْد ُعِرَض 

 :   ¸®   ¯  °   ±  M  ¬  «  ¶  µ   ́ ³  ² ، َوَأْنَزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ

¾  ½  ¼   »  º  ¹¿    Â  Á  À    È  Ç    Æ             Å  Ä

  Í  Ì  Ë  Ê  É  Ó  Ò  Ñ     Ð  ÏÔ  Ö  Õ×    Ú  Ù   Ø

  Û   L. من اهللا هو قوله تعالى:  الذي سبقَ  والكتابُ , األنفال M...  _   ̂ ]  

  a  `...  L.  ُكْم َلْوَال َقَضاٌء ِمَن اللَِّه َسَبَق لَ لطبري في التفسیر "قال ا,  4محّمدسورة
َما َقَضى َبْدٍر ِفي اللَّْوِح اْلَمْحُفوِظ ِبَأنَّ اللََّه ُمِحلٌّ َلُكُم اْلَغِنیَمَة، َوَأنَّ اللََّه َقَضى ِفی أهل

 اً َن، َوَأنَُّه َال ُیَعذَُّب َأَحدَیتَُّقو َبْعَد ِإْذ َهَداُهْم َحتَّى ُیَبیَِّن َلُهْم َما اً َأنَُّه َال ُیِضلُّ َقْوم

 َدْیَن اللَِّه، َلَناَلُكْم ِمنَ  اً َناِصر  اللَِّه  رسولَشِهَد اْلَمْشَهَد الَِّذي َشَهْدُتُموهُ ِبَبْدٍر َمَع 
 ". اللَِّه ِبَأْخِذُكُم اْلَغِنیَمَة َواْلِفَداَء َعَذاٌب َعِظیمٌ 
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;;

;

;

;

;

;

 
قدموا المدینة تعاهدوا مع الیهود في صحیفة  لمَّاسلمین الم َأنَّ وكان سـببها  

في بدر وقتل من قتل،  اهللا  رســول انتصــرَ  افلمّ ، ال یعینوا علیهم أحداً  أنالمدینة 
 نْ مَّ مِ  أحــداً  دمحمــَّ  المــدینــة أظهر یهود بني قینقــاع البغي وقــالوا: "لم یلقَ إلى  ورجع

M  m لى: قتالهم" فنزل قوله تعا ال یشـــبهُ  القتال، لو لقینا للقي عندنا قتاالً  نُ ســـِ حْ یُ 
u  t      s  r  q  p      o  nv  ...L. 58: سورة األنفال 

 

; 

إلیهم، یحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، حتى أتاهم  اهللا  رســولفســار  

،  اهللا رســولِ ، ثم نزلوا على حكم أحدفحاصــرهم خمس عشــرة  لیلة ال یطلع منهم 
عیم ز  مــه فیهم عبــد اهللا بن أبيٍ ا  وأراد قتلهم، فكلَّ وُ تفِّ فكُ   اهللا رســــــــولبهم  فــأمرَ 

وقال: ما أنا بمرســــــلك حتى تهبهم لي،  اهللا  رســــــولالمنافقین، وأخذ بجمع درع 

 .  ثم أمر بإجالئهم» ! وا عنهمخلّ : « النبيفقال 
;

 أن یذكر الطالب سبب غزوة بني قینقاع..1
 أن یالحظ الطالب خطورة المنافقین ونصرتهم للكفار..2
لكعب بن  الرسول  قتلِ  ل الطالب سببَ أن یعلِّ .3

 شرف.األ
 

D;ƒ]ŒfiËÕ;:d;ÎÂá≈\;flŸ;ÏË›]m’\;Ïfiâ’\;flŸ;ÿ\Êå;∫ÎÖq6C 
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;;;;

مال، وكانوا صاغة لم یكن والمسـلمون ما كان لهم من  اهللا  رسـولوغنم 
عبادة  اهللا  رســولســالحهم، ثم أمر  اهللا  رســولاب، فأخذ رَ وال قِ  ونأرضــم له

یجلیهم ویخرجهم بذراریهم من المدینة، فمضـــــــى بهم عبادة حتى  أنبن الصـــــــامت 
في اإلســــالم، أخذ منهم  اهللا  رســــول هُ ســــَ مَ خَ  خمسٍ  لُ أجالهم. وهذه الغنیمة أوَّ 

 خماس على المسلمین.أربعة األ  مَ ، وقسَّ سهُ مُ خُ 

 

في جملة من وادعه من یهود   للنبيِّ  كان كعب بن األشرف موادعاً  
بدر  أهل لَ تِ قُ  افلمّ من بني النضیر،  هُ أمَّ  تْ ، وكانَ ءٍ من بني طيِّ  المدینة، و كان عربیاً 
إلسالم ا ورثاهم لقریش وفضل دین الجاهلیة على دین مكَّةإلى  شق ذلك علیه وذهب

M  Ð  Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  فیه : حتى أنزل اهللا
  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ       Ô  Ó   Ò  ÑL. اولمَّ  سورة النساء 

ب بنساء المسلمین وشبَّ  اهللا  رسولَ یهجو بها  األشعارَ  المدینة أخذ ینشدُ إلى  رجعَ 
 .)1(»َلهُ ى اللََّه َوَرُسو َمْن ِلَكْعِب ْبِن اَألْشَرِف، َفِإنَُّه َقْد آذَ : «اللَِّه  رسولحتى َقاَل 
َلَمَة: أََنا" ثم قال "َیا  محّمدَفَقاَل    أنْن اللَِّه، إنَُّه َال ُبدَّ َلَنا مِ  رســـــــولْبُن َمســـــــْ

بن مســــــــلمة  ّمدمحَنُقوَل: َقاَل: ُقوُلوا َما َبَدا َلُكْم، َفأَْنتُْم ِفي ِحلٍّ ِمْن َذِلَك" فاجتمع مع 
نائلة وكان أخا كعب مة بن وقش، وهو أبو عدد من الصــحابة منهم ســلكان بن ســال

 شــــرف، فأنفرد به أبو نائلةأاهللا بن اال عدوِّ إلى  شــــرف من الرضــــاعة، فذهبوابن األ
لى إ عن حصـــنه، فســـار معه ســـاعة ســـاعة، ویســـتدرجه بعیداً  ثهُ فأخذ یخدعه فیحدِّ 

، صـــاح ةُ عَ دْ علیه الخَ  تْ شـــرف وانطلَ األ ابنُ  نَّ أَ ، حتى إذا اطمَ هُ له أصـــحابُ  نَ مَ حیث كَ 
 دُ محمَّ  ، فبادرَ اً ســیافهم شــیئأَ  غنِ اهللا" فضــربوه فلم تُ  أبو نائله بأصــحابه "اضــربوا عدوَّ 
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 رسولِ  صـحابُ أ ، ثم عادَ اهللا صـریعاً  بسـكین في بطنه فوقع عدوُّ  بهُ مسـلمة فضـرَ  بنُ 
من الیهود وهو  الخبر، فأصـــــــبح كل واحدٍ  اهللا  رســـــــولَ المدینة واخبروا إلى  اهللا

 على نفسه. خائفٌ 

;;;

 تْ برئَ  وادعاً مُ  أو یاً كان ذمِّ  حال. فإنْ  في كلِّ   قتل شــــاتم الرســــولِ  وجوبُ  -1
 .هُ ة وسقط عهدُ منه الذمَّ 

:  يالنبَقاَل اهللا. وقد  ة في اإلیقاع بأعداءِ عَ دْ اســـــتعمال الحیلة والخَ  جوازُ  -2
 .  )1(»الَحْرُب َخْدَعةٌ «

  

 
 ).3030صحیح البخاري، الحدیث رقم ( )1(
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في  ملهزیمته نتقامإل االمشركین في وكان من أسباب هذه المعركة رغبة 
و سفیان، س فیهم أببدر ترأّ  قریش یومَ  سبحانه زعماءَ  اهللاُ  هلكَ أ أنبدر، فبعد 

م شركین مع نسائهعلى المسلمین. فجمع نحو ثالثة آالف من المُ  ؤلبُ فأخذ یُ 
 . أحد لِ بَ من جَ  قریباً  قبل بهم نحو المدینة، فنزلَ أوا، و  یفرُّ لئالَّ 

 

 

 

 

 

 

  

 .ُأحدأن یشرح الطالب سبب معركة .1
 ُأحد. صاب المسلمین یومأسباب ما أأن یذكر الطالب .2
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‹  

رجوا.  یخأصحابه في الخروج للمشركین. وكان رأیه أّال  اللَّه  رسول ستشارا
م المسلمون على أفواه السكك والنساء من فوق البیوت، ووافقه فإن دخلوها قاتلهَ 
رأس المنافقین على هذا الرأي. فبادر جماعة من فضالء الصحابة  عبد اللَّه بن أبي

هللا ا ىصلَّ وا علیه. فنهض بالخروج. وألحَّ   اللَّه رسولفاته بدر وأشاروا على  نْ ممَّ 
 اللَّه  لرسونا هْ علیه وسلم ودخل بیته ولبس ألمته وخرج علیهم فقالوا: استكرَ 

علیه  اهللا ىصلَّ تمكث بالمدینة فافعل، فقال  أنأحببت  نإعلى الخروج. ثم قالوا: 
للَُّه َبْیَنُه َوَبْیَن َلِبَسَها، َحتَّى َیْحُكَم ا َأن َیَضَع أََداَتُه َبْعدَ  َأنَما َیْنَبِغي ِلَنِبيٍّ «وسلم 
 . )1(»َعُدوِّهِ 

   

من أصحابه، وفي الطریق رجع عبد اللَّه بن  في نحو ألفٍ  رج الرسول خَ  
سنا نفُ أ نقتلُ  بي بنحو ثلث العسكر وقال: "عصاني وسمع من غیري ما ندري عالمَ أُ 

مسیره وهو في سبعمائة من الصحابة،   هللا رسول ها الناس؟" استأنفَ هاهنا أیُّ 
 صبحَ أ افلمّ . حدأُ إلى  وجعل ظهره حدأُ فنزل بالقرب من جبل  ,ن فارساً ومنهم خمس

ن جبیر. عبد اللَّه ب  -وكانوا خمسین - الرماة واستعمل على ,أ للقتالیوم السبت تعبّ 
 ,ین من ورائهمِ أتوا المسلم ی یفارقوا مركزهم وأن ینضحوا المشركین بالنبل لئالَّ وأمرهم أالّ 

أت قریش من جهتها وهم ثالثة آالف وفیهم مائتا فارس فجعلوا على میمنتهم وعبَّ 
 خالد بن الولید. وعلى المیسرة عكرمة بن أبي جهل. 

  

 
 ).2588الحاكم في المستدرك الحدیث رقم ( )1(
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 فانهزمَ  لهم النهارِ  أولَ  وكانت الدولةُ  ,حسناً  بالءً  أبلى المسلمون یومئذٍ  
رهم فذكَّ  ,قالوا: الغنیمة الغنیمة رأى ذلك الرماةُ  افلمّ وا مدبرین. اللَّه وولَّ  أعداءُ 

 المشركونَ  استغلَّ ففلم یسمعوا. فأخلوا الثغر،  اللَّه  رسولِ  هم عهدَ أمیرُ 
وا من جهة الجبل حتى أحاطوا بالمسلمین فأكرم ؤ هم فجافرسانُ  وكرَّ  الفرصةَ 

وخلص  ,الصحابة الكثیر من ىمنهم بالشهادة، وهم سبعون، وولّ  اللَّه من أكرمَ 

احب ص لَ تِ وقُ  ,، فجرحوه جراحات وكسروا رباعیتهاللَّه  رسولِ إلى  المشركون
وترس  ,بن أبي طالب عليإلى  فدفع اللواء ,اللواء مصعب بن عمیر بین یدیه

ثم  ,بظهره یحمیه والنبل یقع فیه وهو ال یتحرك  اهللا رسولأبو دجانة على 

 الشعبإلى  فاجتمعوا إلیه ونهضوا معه ,نحو المسلمین اللَّه  رسول أقبلَ 
  الذي نزل فیه.

^;]Ÿ;g]eà^;‹ÊÁ;Ø⁄÷â∏\;g]ê ُأÅtU 

اب أسب َأنَّ إلى  الكریمن آالقر  وهي األسباب األهم في الهزیمة، وقد أشارَ 

هم وحبِّ   نبيالتقصیر بعض الصحابة في طاعة إلى  هاع كلُّ رجِ تَ  حدأُ الخسارة في 

MR  Q  P  O   N  M  LS    U  Tللدنیا. قال تعالى: 

 ̀ _   ̂   ]  \  [  Z  Y  X  W   Va    c  b

i  h  g   f  e   dj  n  m  l  ko     q  p

rs        x  w  v  u  tL. ثر مخالفةِ أ تشخیُص  ویمكنُ  ,آل عمران سورة 

 لى النحو اآلتي:الدنیا في سیر المعركة ع وحبِّ  أمر الرسول 
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 لَ المشركین أوَّ  عند اندحار انشغال بعض الصحابة بجمع الغنائم -1
هزیمتهم،  المنهزمین فورَ  وكان األولى بالمسلمین مطاردةُ  ,المعركة

النكایة بهم، وبعدها یمكن العودة لجمع  شدِّ أ وإلیقاعِ  النصرِ  ستثمارال
 الغنائم.

ماة ض الصحابة من الرُ فقد خالف بع ,عدم االمتثال ألوامر الرسول  -2

 اهم على الجبل. ممَّ مواضعِ  في لزومِ  هُ ، وتركوا أوامرَ   اهللا سولِ ر  أمرَ 
 أتاح للمشركین مباغتة المسلمین من الثغرة التي تركها الرماة. 

 وكذلك من الحكم أن یبتلي اهللا عز وجل المؤمنین ویتخذ منهم شهداء.

نوا هم تمكَّ لرغم من هزیمة المشركین في بدایة المعركة غیر أنَّ على ا   
 المباغتة في الحرب، والمباغتةُ  الرماة فعملوا بعنصرِ  من خطأِ  من االستفادةِ 

أو في زمان أو  من مكانٍ  مبادئ الحرب، ومعناها ضرب العدوِّ  أهم من مبدأٌ 
 ة. وكان قیامُ ة والمعنویادیِّ الم قوى العدوِّ  ، بحیث یمكن تحطیمُ هُ عُ بأسلوب ال یتوقَّ 

ات المسلمین في الوقت الذي انهزم فیه الولید بااللتفاف وراء قوَّ  بنِ  خالدِ 
قوا معها بین لم یفرِّ  هم بدرجةٍ صفوفُ  تْ للمسلمین، فارتبكَ  ةً تامَّ  المشركون مباغتةً 

ون رفعیالكثیر منهم وأصبحوا ال  مت معنویاتُ اتهم، كما تحطَّ هم وبین قوَّ قوات عدوِّ 
 ما یصنعون. 
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 حدأُ من معركة  قریٌش  تْ انصرفَ  لمَّا هُ نَّ أَ ، ذلك حدأُ بعد معركة  تْ وقعَ 
ركتموهم وقد ت هم ثمَّ ، أصبتم شوكتَ تالوموا فیما بینهم. وقالوا: "لم تصنعوا شیئاً 

ذلك  تهم". فبلغیجمعون لكم. فارجعوا حتى نستأصل بقیَّ  بقي منهم رؤوٌس 

 دَ هِ شَ  نْ  مَ معنا إالّ  فنادى في الناس بالمسیر إلیهم وقال ال یخرجُ  اللَّه  رسول
 له المسلمون، على ما بهم من القرح الشدید، وقالوا: سمعاً  القتال فاستجابَ 

  ¶M الكریم على هؤالء الصحابة بقوله تعالى: ن آالقر  وطاعة. وقد أثنى

¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸À    Æ    Å  Ä  Ã  Â  Á   

È    Ö  Õ  Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

 Ø  × L. اللَّه  رسولفسار  ,آل عمران  والمسلمون معه حتى بلغوا
 . مكَّةإلى  حمراء األسد، فبلغ ذلك أبا سفیان ومن معه فخافوا ورجعوا

  

 سد.ألصحراء اإلى  الرسول  سبب خروجِ  الطالبُ  أن یذكرَ .1
 بني النضیر. إجالءِ  أن یذكر الطالب سببَ .2
 بني النضیر . شجر یهودِ  ح الطالب حكم قطعِ أن یوضِّ .3
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بني النضیر یسألهم إلى  ذهب اهللا  رسولَ  َأنَّ وسبب اإلجالء  
مسلمین، ال أحدتین لرجلین من بني عامر معاهدین قتلهما ع دیَّ المساهمة في دف

قالوا: "نعم یا أبا القاسم، نعینك على ما أحببت" ثم خال  أتاهم الرسول  فلما
بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، ورسول اهللا 

  ى هذا البیت یعلو عل رجلٌ  نْ جانب جدار من بیوتهم قاعد، قالوا فمَ إلى
ب، فقال اش بن كعلذلك عمرو بن جحَّ  فیلقي علیه صخرة ویریحنا منه. فانتدبَ 

أنا لذلك، فصعد لیلقي علیه صخرة ورسول اهللا في نفر من أصحابه فیهم أبو 

الخبر من السماء بما أراد القوم،  اهللا  رسول. فأتى بكر وعمر وعلي 
بر ابة حتى انتهوا إلیه فأخبرهم الخالمدینة، فلحقه الصحإلى  فقام وخرج راجعاً 

 . بهِ  ردْ من الغَ  به الیهودُ  تْ بما أرادَ 

 

 ناهللا علیه وسلم بالتهیؤ لحربهم والسیر إلیهم، فتحصَّ  ىصلَّ وأمر   ;

والتحریق فیها،  بقطع النخیلِ  اهللا رسول منه في الحصون، فأمرَ  الیهودُ 

عن  یجلیهم ویكفَّ  أن هللا ا رسول، فسألوا بَ عْ الرُّ  في قلوبهمُ  فقذف اهللاُ 
من  ففعل، فاحتملوا هم إال السالحَ من أموالِ  لهم ما حملت اإلبلُ  َأنَّ هم، على دمائِ 
 شام.الإلى  سار نْ خیبر، ومنهم مَ إلى  فخرجوا به اإلبلُ  تْ هم ما استقلَّ أموالِ 
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على حصون بني النضیر حین نقضوا العهد  نزلَ  لمَّا  النبيَّ  نَّ أَ وذلك  

 رسولنخیلهم وٕاحراقها. وكان ذلك عن إقرار  ، أمر بقطعِ بالرسول  درَ رادوا الغْ وأ

على  ذلك المكان بقطعها. فشقَّ  ا لسعةِ هم بها وٕامّ ا إلضعافِ إمّ  ,أو بأمره اهللا 
 ح قطعُ أفمن الصال ؟الصالح تریدُ  يٌّ ك نبِ م أنَّ تزعُ  تَ ، ألسْ محّمدالیهود وقالوا: یا 

ض؟ في األر  وجدت فیما أنزل اهللا علیك إباحة الفسادِ  الشجر؟ وهل النخل وحرقُ 

/  M  9  8  7  6   5  4   3   2  1   0 فنزل قوله تعالى: 

;  :L. قال ابن كثیر في السیرة: "ذكر َتَعاَلى ِحْكَمة َما َوقع  سورة الحشر
طْعتُْم من لیَنة" ق من تحریق َنْخلهْم َوترك َما بقى َلُهم، َوَأن َذِلك ُكله َساِئغ َفَقاَل: "َما

اْلَجِمیَع َقْد أُِذَن  نَّ أَ َأْو َتَرْكتُُموَها َقاِئَمًة َعَلى ُأُصولَها فبإذن اهللا"  َوُهَو َجیُِّد التَّْمِر "
ا َو ِبَفَساٍد َكمَ ، َفَال َحَرَج َعَلْیُكْم ِفیِه َوَلِنْعَم َما رَأَْیتُْم ِمْن َذِلَك، َوَلْیَس هُ اً َوَقَدر  اً ِفیِه َشْرع

 . َقاَلُه ِشرَاُر اْلِعَباِد، ِإنََّما ُهَو ِإْظَهاٌر ِلْلُقوَِّة َوإِْخزَاٌء ِلْلَكَفَرِة اْلَفَجَرةِ 
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   ;

ر الیهود على المسلمین إذ خرج أشرافهم، كسالم بن أبي الحقیق وسببها تآمُ 
 زوِ غ قریش بمكة یحرضونهم علىإلى  وحیي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقیق وغیره،

،   اهللا رسولُ بوا األحزاب على ، ووعدهم من أنفسهم النصر لهم. فحزَّ اللَّه  رسولُ 
اب لهم من ذلك فاستجإلى  فأجابتهم قریش وغطفان ثم طافوا في قبائل العرب یدعونهم

لیم ووافقهم بنو س      استجاب. فخرجت قریش بقیادة أبي سفیان في أربعة آالف.
فزارة وأشجع وغیرهم. فكان من وافى الخندق من المشركین  ، وبمر الظهران، وبنو أسد

; عشرة آالف.

 

بمسیرهم إلیه استشار أصحابه. فأشار علیه سلمان  اللَّه  رسولسمع  فلما 

بالشروع  اللَّه  رسولوبین المدینة. فأمر  الفارسي بحفر خندق یحول بین العدوِّ 

ه اللَّ  رسولبنفسه. ثم تهیأ  اهللا  ولرسفي الحفر فبادر إلیه المسلمون. وعمل فیه 

  َّن بالجبل من خلفه، جبل سلع، وبالخندق في ثالثة آالف من المسلمین فتحص
 أمامه. وأمر بالنساء والذراري فجعلوا في آطام المدینة. 

 حزاب.ألغزوة ا أن یذكر الطالب سببَ .1
 .المشركین في االحزاب سباب فشلِ أأن یذكر الطالب .2
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ین. ق بین الطرفد. وقد حال الخنأقام المشركون على حصار المسلمین شهراً 
ودخلوا  للَّهضت بنو قریظة العهد الذي بینها وبین رسول اوفي هذه الظروف نق
بذلك المشركون, فعظم ذلك على المسلمین. واشتد البالء،  مع المشركین. وسرّ 

ِن َوَنَجَم النَِّفاُق ِمْن َبْعِض اْلُمَناِفِقیَن، َحتَّى َقاَل ُمَعتُِّب ْبُن ُقَشْیٍر، َأُخو َبِني َعْمِرو بْ 
 َیْأَمُن َعَلى َال َنْأُكَل ُكُنوَز ِكْسَرى َوَقْیَصَر، َوَأَحُدَنا اْلَیْوَم  مٌَّد َیِعُدَنا َأن"َكاَن ُمحَ  َعْوٍف:

 في الذهاب ستأذن بعض بني حارثة رسول اللَّهااْلَغاِئِط". و إلى  َیْذَهبَ  َنْفِسِه َأن
̄     °  ±   M...² المدینة وقالوا إلى   ®  ¬³       ¶  µ  ´ 

 ̧    L . قال تعالى عن أوضاع المسلمین في تلك الظروف:و  األحزابسورة  M  V  U
  c  b   a   ̀  _      ̂  ]  \  [   Z  Y  X  W

d    k  j   i    h  g  f     L. األحزاب. 
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 األســباب لذلك، فوقع حادثین أیهزم األحزاب هیّ  َأنا أراد اهللا ســبحانه لمّ 

 ادثان هما:، وهذان الحاألحزابشتت اهللا بهما جمع 

 رســول اللَّه إلى  األول: إسـالم نعیم بن مســعود:  وهو رجٌل من غطفان جاء
َالِمي، َفُمْرِني فقال: " َلْمُت، َوإِنَّ َقْوِمي َلْم َیْعَلُموا ِبِإســـْ وَل اللَِّه، إنِّي َقْد َأســـْ  َیا َرســـُ

وُل اللَِّه  ْئُت، َفَقاَل َرســـــــــُ ا شـــــــــِ  نإٌل َواِحٌد، َفَخذِّْل َعنَّا : إنََّما َأْنُت ِفیَنا َرجُ  ِبمـَ

َتَطْعُت، َفِإنَّ اْلَحْرَب خَ ا بین  یزرع الریبة والشـــــك أنفاســـــتطاع بدهائه  ْدَعٌة".ســـــْ

   .جمعهم فأنفلقریش وبني قریظة وغطفان، 

 اهللا سـبحانه أرسـل على المشركین إنَّ ثم الثاني: هبوب الریاح على المشـركین: 

ال إّ  اً ال كفأتها، وال طنبإّ  وال تدع لهم قدراً  من الریح فجعلـت تقوض خیامهم جنـداً 

ــداً  ــه، وجن ــة یزلزلون بهم ویلقون في قلوبهم الرعــب قلعت ــالمن المالئك اهللا  . ق

<  ?   @  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A   : : تعالى

M  LN    S  R  Q   P  OL. المشـــــركون على  فاضـــــطرّ  .ســـــورة األحزاب

، َیُقوُل: ِحیَن َأْجَلى اَألْحَزاَب َعْنُه: النَِّبيَّ  فقال .لحصـــاراالرحیل وفشـــل بذلك 

  .)1( »اآلَن َنْغُزوُهْم َوَال َیْغُزوَنَنا، َنْحُن َنِسیُر ِإَلْیِهمْ «
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یوم  اهللا  رسولیهود بني قریظة نقضوا عهدهم مع  َأنَّ وسبب الغزوة 
ِمَن الَخْنَدِق،   النبيَرَجَع  لمَّا، َقاَلْت: وَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعْنَهاالخندق. 

َح؟ َوَوَضَع السَِّالَح َواْغَتَسَل، َأَتاُه ِجْبِریُل َعَلْیِه السََّالُم، َفَقاَل: "َقْد َوَضْعَت السِّالَ 
َبِني لى إ َواللَِّه َما َوَضْعَناُه، َفاْخُرْج ِإَلْیِهْم َقاَل: َفِإَلى َأْیَن؟ َقاَل: َها ُهَنا، َوَأَشارَ 

َال ُیَصلَِّینَّ «ألصحابه:  اللَّه  رسولفقال . )1(ِإَلْیِهْم"  النبيُقَرْیَظَة، َفَخَرَج 
  .)2(»الَعْصَر ِإالَّ ِفي َبِني ُقَرْیَظةَ  أحد

;

ها قالت نَّ أالمؤمنین عائشـــــــــة  مـام أحمد في المســـــــــند عن أمِّ اإل ىرو  
َرُهْم خَ  اللَِّه  رســول"َفَأَتاُهْم  ِریَن َلْیَلًة،  اً ْمســَفَحاصــَ َتدَّ  فلماَوِعشــْ ُرُهْم  اشــْ َحصــْ

َتدَّ اْلَبَالُء، ِقیَل َلُهْم: اْنِزُلوا َعَلى ُحْكِم  َتَشاُروا َأَبا ُلَباَبَة اللَِّه  رسـولَواشـْ ، َفاســْ
اَر ِإَلْیِهْم َأنَُّه الذَّْبُح. َقاُلوا: َنْنِزُل َعَلى ُحْكِم  ْعِد ْبِن ُمَعاٍذ ســـَ ْبَن َعْبِد اْلُمْنِذِر، َفَأشـــَ

 
 ).4117قم (البخاري الحدیث ر  )1(

 ).946البخاري الحدیث رقم ( )2(

 أن یذكر الطالب سبب غزوة بني قریظة..1
 أن یشرح الطالب حكم سعد بن معاذ على بني قریظة..2
 ة المسلمین واستبسالهم .قوَّ  أن یالحظ الطالبُ .3
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اْنِزُلوا َعَلى ُحْكِم : «اللَِّه  رســـولبجروح في الخندق، َفَقاَل  صـــیبَ أُ وكان قد 
ْعِد ْبِن ُمَعاذٍ  ْعِد ْبِن ُمَعاٍذ، َفأُِتَي ِبِه َعَلى إلى  اللَِّه  رســـولَفَنَزُلوا، َوَبَعَث » ســـَ ســـَ

اٍر َعَلْیِه ِإَكاٌف ِمْن ِلیٍف، َقْد ُحِمَل َعَلیْ  ا أََبا َعْمٍرو، ِه، َوَحفَّ ِبِه َقْوُمُه، َفَقاُلوا: یَ ِحمـَ
ْیئ اُؤَك َوَمَواِلیَك َوَأْهُل النَِّكاَیِة َوَمْن َقْد َعِلْمَت. (وهو) َال ُیْرِجُع ِإَلْیِهْم شـــــــــَ ، َوَال اً ُحَلفـَ

تَ  ا ِمْن ُدورِِهْم، اْلَتفــَ ُت ِإَلْیِهْم، َحتَّى ِإَذا َدنــَ ِه، فَ إلى  َیْلَتفــِ ْد قَــ َقْومــِ َال  َأنِلي  آنَ اَل: قــَ
َقاَل َسْعٌد: َفِإنِّي » اْحُكْم ِفیِهمْ : «اللَِّه  رسـولأَُباِلَي ِفي اللَِّه َلْوَمَة َالِئٍم. ... َقاَل 

َبى َذرَاِریُّ  َأنَأْحُكُم ِفیِهْم،  َم أَ تُْقَتَل ُمَقاِتَلُتُهْم، َوُتســـْ  رســـول... َفَقاَل ْمَواُلُهمْ ُهْم، َوتُْقســـَ
وِلهِ : « اللَّهِ  ثم اســـتنزلوا . )1( »َلَقْد َحَكْمَت ِفیِهْم ِبُحْكِم اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َوُحْكِم َرســـُ

ســوق المدینة فخندق إلى  اهللا رســولَ  بالمدینة، ثم خرجَ  اهللا  رســولفحبســهم 
 أعناقهم في تلك الخنادق. تْ بها خنادق ثم بعث إلیهم فضرب

;

ـــــــــ"أبي رافع"، كان هو ســالم بن مشــكم بن أبي الحقیق ال یهودي، ویكنى بـ
 ألدِّ األعداء، وكان من أحدخیبر بعد إلى  زعماء بني النضـــــــیر الذین خرجوا أحد

ولإلســالم، وقد بدت عداوته بعدما علم بمقتل مقاتلة بني قریظة،  اهللا لرســولِ 
ســالم لیروا رأیه، فأشــار علیهم بأن یســیروا معه، ومعهم إلى  حیث فزعت الیهود

ى في عقر داره، فوافقوه عل اً دمحمَّ ء، وفدك، ووادي القرى، حتى یغزوا یهود تیمـا
 لذلك. ةَ العدَّ  ما رأى، وأخذ یعدُّ 

√…\Ñ;Èd^;◊iŒ’;sÑá£\;ÎÑÄ]eŸU 

الخزرج في قتل ابن أبي  بن األشرف رغبَ  كعبَ  قتلت األوُس  لمَّا       
 أشــــــدُّ  هُ ، وألنَّ الحقیق لینالوا ثواب قتله، وحتى ال یســــــبقهم األوس في فضــــــلٍ 
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ه على محاربة المسلمین، تمر مؤا اهللا من كعب، وحتى ال تستمرّ  عداوة لرسولِ 
 ;فأذن لهم. اهللا  رسولَ فاستأذنوا 
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 أَِبي رَاِفٍع الَیُهوِديِّ ِرَجاالً إلى  اللَِّه  رســـولَعِن الَبرَاِء ْبِن َعاِزٍب، َقاَل: َبَعَث 
اِر، َفأَ   اللَِّه  ســـولر مََّر َعَلْیِهْم َعْبَد اللَِّه ْبَن َعِتیٍك، َوَكاَن أَُبو رَاِفٍع ُیْؤِذي ِمَن اَألْنصـــَ

َقْد َغَرَبِت الشَّْمُس، َدَنْوا ِمْنُه، وَ  افلمّ َوُیِعیُن َعَلْیِه، َوَكاَن ِفي ِحْصٍن َلُه ِبَأْرِض الِحَجاِز، 
ْرِحِهْم، َفَقاَل َعْبُد اللَّهِ  وا َمَكاَنُكْم، َفِإنِّ  َورَاَح النَّاُس ِبســـــــَ َحاِبِه: اْجِلســـــــُ ي ُمْنَطِلٌق، ِألَصـــــــْ

اِب، ثُمَّ تََقنََّع بِ  أنَوُمَتَلطٌِّف ِلْلَبوَّاِب، َلَعلِّي  ــَ ا ِمَن الب ــَ َل َحتَّى َدن ــَ أَْقب َل، فــَ ُه أَْدخــُ ــَّ أَن ِه كــَ ــِ ثَْوب
اُس، َفَهَتَف ِبِه الَبوَّاُب، َیا َل النـَّ ْد َدخـَ ًة، َوقـَ اجـَ ي حـَ  أنْ ُكْنَت تُِریُد  نْ إَعْبَد اللَِّه:  َیْقضــــــــِ

ِإنِّي أُِریـُد  ْل، فـَ اْدخـُ َل فـَ ُت،  أنْ تـَْدخـُ ُت َفَكَمنـْ َدَخلـْ اَب، فـَ َل النَّاُس َأْغَلَق دَ  افلمّـ ُأْغِلَق البـَ خـَ
تُ  اَل: َفُقمـْ ٍد، قـَ اِلیَق َعَلى َوتـَ اَب، ثُمَّ َعلََّق اَألغـَ ْحُت الَباَب، ا، َفَفتَ األََقاِلیِد َفَأَخْذتُهَ إلى  البـَ

َمُر ِعْنَدهُ، َوَكاَن ِفي َعَالِليَّ َلُه،  ِعْدُت  أهل َذَهَب َعْنهُ  افلمّ َوَكاَن أَُبو رَاِفٍع ُیســْ َمرِِه صــَ ســَ
ابــ ُت بــَ ا َفَتحــْ ُت ُكلَّمــَ ِه، َفَجَعلــْ ُت  اً إَِلیــْ ُت:  عليَأْغَلقــْ ٍل، ُقلــْ ِذُروا ِبي َلْم ا نِ إِمْن َداخــِ لَقْوُم نــَ

وا إِلَ  َط ِعیَ َیْخُلصـــُ اِلِه، َال أَْدرِي يَّ َحتَّى أَْقتَُلُه، َفاْنَتَهْیُت إَِلْیِه، َفِإَذا ُهَو ِفي َبْیٍت ُمْظِلٍم َوســـْ
ِربُ  ْوِت َفَأضـــْ ُه أَْیَن ُهَو ِمَن الَبْیِت، َفُقْلُت: َیا أََبا رَاِفٍع، َقاَل: َمْن َهَذا؟ َفَأْهَوْیُت َنْحَو الصـــَّ

ْیِف َوأََنا ْرَبًة ِبالســــَّ ْیئ ضـــَ اَح، َفَخَرْجُت ِمَن الاً َدِهٌش، َفَما َأْغَنْیُت شــــَ َبْیِت، َفَأْمُكُث ، َوصــــَ
ْوُت َیا أََبا رَاِفٍع؟ َفَقاَل: ِألُمَِّك الَوْیُل،  ان َغْیَر َبِعیٍد، ثُمَّ َدَخْلُت إَِلْیِه، َفُقْلُت: َما َهَذا الصــــــَّ

ْیِف، قَ  َرُجالً  َرَبِني َقْبُل ِبالســـــَّ ْرَبًة أَْثَخنَ ِفي الَبْیِت ضـــــَ ِرُبُه ضـــــَ ْتُه َوَلْم أَْقتُْلُه، ثُمَّ اَل: َفَأضـــــْ
ْیِف ِفي َبْطِنِه َحتَّى َأَخَذ ِفي َظْهرِِه، َفَعَرْفُت أَنِّي َقَتْلتُُه، َفَجَعلْ  ْعُت ِظَبَة الســــَّ ُت أَْفَتُح َوضــــَ

ْعتُ إلى  ، َحتَّى اْنَتَهْیتُ اً َباب اً األَْبَواَب َباب  أََنا أَُرى أَنِّي َقِد اْنَتَهْیتُ ِرْجِلي، وَ  َدَرَجٍة َلُه، َفَوضــَ
ْبتَُها ِبِعَماَمٍة، ثُمَّ اْنطَ إلى  اِقي َفَعصـــَ َرْت ســـَ َلْقُت اَألْرِض، َفَوَقْعُت ِفي َلْیَلٍة ُمْقِمرٍَة، َفاْنَكســـَ

ُت َعَلى الَباِب، َفُقْلُت: َال َأْخُرُج اللَّْیَلَة َحتَّى َأْعَلَم: أََقَتلْ  اَح الدِّیُك  فلماُه؟ تُ َحتَّى َجَلســـْ صـــَ
ورِ  اِعي َعَلى الســــــــُّ اَم النــَّ ا رَاِفعقــَ اَل: أَْنَعى أَبــَ اِجَر  ، َفقــَ اْنطَ  أهــلتــَ اِز، فــَ تُ الِحجــَ إلى  َلقــْ

اَء، َفقَـ  ُت: النَّجـَ اِبي، َفُقلـْ حـَ َل اللَُّه أََبا رَاِفعَأصــــــــْ َفَحدَّثْتُُه،   النبيلى إ ، َفاْنَتَهْیتُ ْد َقتـَ
 .  )1(َفَبَسْطُت ِرْجِلي َفَمَسَحَها، َفَكأَنََّها َلْم َأْشتَِكَها َقطُّ"» ِرْجَلكَ  اْبُسطْ «َفَقاَل: 

 
 ).4039صحیح البخاري، الحدیث رقم ( )1(



 
 
 

 
;

 

 

 

 

 
 
. االً قت ، ال یریدُ وأربعمائة معتمرٍ  ومعه من الصحابة ألفٌ  اللَّه  رسولخرج    
وا بأقصى الحدیبیة، وكانت قریش قد جمع نزلَ  د الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة ثمَّ فقلَّ 

، قریش عثمان بن عفانإلى  عن البیت، فأرسل  هُ یریدون مقاتلته وصدَّ  عاً جمو 
 سالم. فانطلقَ اإلإلى  ، ولیدعوهماراً مَّ المسلمین لم یأتوا لقتال وٕانما جاؤوا عُ  نَّ أَ لیخبرهم ب

. لَ تِ قد قُ  عثمان نَّ أَ شاع بین المسلمین  قریش الرسالة، ثمَّ  لیبلغ مكَّةإلى  عثمانُ 
وا. یفرُّ  الشجرة فبایعوه على أّال  البیعة. فتبادروا إلیه وهو تحتَ إلى  للَّه ا رسولفدعا 

̀  M  b  a بید نفسه وقال هذه عن عثمان. وفیها نزل قوله تعالى: فأخذَ    _   
  q  p  o  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c 

L.      لنبياالمسلمین فقال  َض بن عمرو لیفاو  أرسلت سهیلَ  اً قریش نَّ إِ ثم  سورة الفتح  
 ا تعاهدا علیه:فتصالحا فكان ممَّ ». ل لكم من أمركمقد سهّ «

 ، فإذا كان العامُ مكَّةیدخلوا  أن م هذا دونَ هُ عامَ  هُ وأصحابُ   النبي یرجعَ  نأَ  -1
 في قرابها.  السیوفَ ة ثالثة أیام بدون سالح إالَّ دخلوها لمدَّ  القادمُ 

 ة عشر سنین.لمدَّ  مكَّة وضع الحرب بین المسلمین ومشركي -2

 بنود صلح الحدیبیة.أهم  د الطالبأن یعدِّ .1
 موقف الصحابة من الصلح. الطالبُ  أن یشرحَ .2
 نتائج الصلح.أهم  الطالب نَ أن یبیِّ .3
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یدخل في عقد  أنفعل، ومن أحب  اهللا  رسولیدخل في عقد  أن من أحبّ  -3
 قریش فعل.

 نْ ا مَ علیهم، أمَّ  هُ ه ردَّ من قریش مسلمًا من غیر إذن ولیِّ   النبيمن أتى  -4
 ونه علیه.فال یردُّ  النبي من عندِ  جاء قریشاً 

 فبینما ,المشركین وقد جاء مسلماً ى إل دُّ رَ فقال المسلمون سبحان اللَّه! كیف یُ 
 یرسف في قیوده حتى رمى بنفسه بو جندل بن سهیل بن عمروكذلك أذ جاء أ هم

 .إليَّ  هُ تردَّ  أنما أقاضیك علیه  لُ هذا أوَّ  بین أظهر المسلمین. فقال سهیل
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

یكن  رها لمظاه أنَّ الصحابة، إذ رأوا  بعضِ  صلح الحدیبیة عاطفةَ  أثارت بنودُ  ;;;;;;
لَحقِّ َوُهْم اللَِّه، أََلْسَنا َعَلى ا رسولَ ُعَمُر ْبُن الَخطَّاِب: "َیا  في صالح المسلمین، فقد قال

، »َبَلى«؟ قَاَل: َفقَاَل: أَلَْیَس َقْتَالَنا ِفي الَجنَِّة َوَقْتَالُهْم ِفي النَّارِ ». َبَلى«َعَلى الَباِطِل؟ َفقَاَل: 
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َیا «َنا َوَبْیَنُهْم؟ َفَقاَل: َیْحُكِم اللَُّه َبْینَ  ولّماي الدَِّنیََّة ِفي ِدیِنَنا، أََنْرِجُع َقاَل: َفَعَالَم ُنْعطِ 
 .)1(»"اً اللَِّه، َوَلْن ُیَضیَِّعِني اللَُّه أََبد رسولاْبَن الَخطَّاِب، ِإنِّي 

، َقاَل: »ِلُقوااْنَحُروا اْلَهْدَي، َواحْ «َأْصَحاَبُه َفَقاَل:  اللَِّه  رسولثم "أَمَر  
ِمْنُهْم، َقاَم  أحدْم َلْم َیقُ  فلما، اً ُیْحِدَث اللَُّه َأْمر  أناللَِّه َما َقاَم َرُجٌل، ِمْنُهْم َرَجاَء،  َفوَ 

اَلْت أُمُّ َسَلَمَة ، قَ »َما َلِقیُت ِمَن النَّاسِ «، َفَدَخَل َعَلى أُمِّ َسَلَمَة، َفَقاَل: اللَِّه  رسول
َتْدُعو َحاِلَقَك، ، ِمْنُهْم َكِلَمًة، َحتَّى تَْنَحَر ُبْدَنَك، وَ اً َك اْخُرْج، َوَال تَُكلَِّمنَّ َأَحدَأَو ُتِحبُّ َذا

اِلَقُه، ِمْنُهْم، َحتَّى َنَحَر، ُبْدَنُه، ثُمَّ َدَعا حَ  اً ، َفَخَرَج، َوَلْم ُیَكلِّْم َأَحد النبيَفَقاَم 
ى َكاَد َبْعُضُهْم َیْقُتُل ، َحتَّ اً َعَل َبْعُضُهْم، ُیَحلُِّق َبْعضرََأى َذِلَك النَّاُس جَ  فلماَفَحَلَقُه، 

 .)2("اً َبْعض

 
;;

المدینة وفي طریق إلى  فاق الحدیبیة، سار عائداً اتّ  اهللا  رسولبرم أَ  لمَّا

'  )  (  *  +  ,  !      "  #  $  %  M عودته نزلت سورة الفتح. قال تعالى:

4  3  2  1  0  /  .   -    5     9  8  7 

  :  L. اللَِّه  رسول"َفَقرََأَها  الفتح  َولرسآِخرَِها، َفَقاَل ُعَمُر: َیا إلى  َعَلى ُعَمر 
 . )3(»"َنَعمْ «َفْتٌح ُهَو؟ َقاَل:  اللَِّه، َأوَ 

ا ُفِتَح ِفيقـال الزُّْهِري ُه َكاَن َأْعَظَم ِمْنُه، إنَّ اإلســـــــــالم  : "َفمـَ  َما َكانَ َفْتٌح َقْبلـَ
اُس،  ُث اْلَتَقى النـَّ اُل َحیـْ َعْت اْلَحْرُب، َوآم فلمـااْلِقتـَ ْت اْلُهْدَنُة، َوُوضـــــــــِ انـَ النَّاُس  نكـَ

ُهْم َبْعضـــ وا ِفي اْلَحِدیِث َواْلُمَناَزَعِة، َفَلْم ُیَكلِّْم اً َبْعضـــُ َالِم  حدأ، َواْلَتَقْوا َفَتَفاَوضـــُ ســـْ ِباإلِْ

 
 ).3182) البخاري الحدیث رقم (1(

 ).4872) صحیح ابن حبان (2(

 ).3182) البخاري الحدیث رقم (3(
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ْیئ َنتَْیِن ِمْثُل َمْن َكانَ إالَّ َدَخَل ِفیِه، وَ  اً َیْعِقُل شـــَ اإلســـالم   ِفيَلَقْد َدَخَل ِفي ِتیِنَك الســـَّ
 َقْبَل َذِلَك َأْو َأْكَثَر. " 

اٍم: "َوالدَِّلیُل َعَلى َقْوِل الزُّْهِريِّ   إلى  خرج  اللَّهِ  رســـول َأنَّ َقاَل اْبُن ِهشـــَ
ة ِفي ألف َوَأْربع مـاَئة، ِفي َقْوِل َجاِبِر ْبِن َعبْ   مكَّة َعاَم َفْتِح ِد اللَِّه، ثُمَّ َخَرجَ الحـدیبیـّ

 َبْعَد َذِلَك ِبَسَنتَْیِن ِفي َعَشَرِة آَالٍف).
ومن مظاهر الفتح المبین في صلح الحدیبیة انقالب بعض البنود التي 

خسارة كبرى، وبخاصة البند الذي یفرض على إلى  لها عتقدتها قریش مكاسبا
یش دون أذن ولیه، وذلك بسبب ما جرى من من قر  المسلمین رّد من أتاهم مسلماً 

 قصة أبي بصیر.

;;

 ،المدینة جاءه أبو بصیر، رجل من قریش، مسلماً إلى  اهللا رسولرجع  لمَّا
لى إ فأرسل المشركون في طلبه رجلین وقالوا: العهد الذي بیننا وبینك. فدفعه

اآلخر.  فرَّ لین و الرج أحد الرجلین. فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحلیفة قتل أبو بصیر
 افلمّ » لقد رأى هذا ذعراً « اللَّه  رسولحتى بلغ المدینة. فدخل المسجد. فقال 

انتهى إلیه قال ُقِتل واللَّه صاحبي، وٕاني لمقتول. فجاء أبو بصیر، فقال یا نبي اللَّه 
 رَ عَ سْ مِ ه ویل أمِّ « جاني اللَّه منهم. فقال ي إلیهم فنَّ نِ تَّ دَ قد أوفى اللَّه ذمتك، قد رَ 

 ».أحدلو كان له  حربٍ 
 نأإلیه أبو جندل بعد  فخرج أبو بصیر حتى أتى سیف البحر. وانضمَّ  

ن قریش. م سلمَ أكل من  بهِ  یلتحقُ  خذَ أهرب من المشركین فلحق بأبي بصیر. ثم 
 الشام إالّ إلى  ما سمعوا بعیر لقریش خرجتحتى اجتمعت منهم عصابة. فكلَّ 

تناشده اللَّه   النبيإلى  أخذوا أموالهم. فأرسلت قریشاعترضوا لها، فقاتلوهم و 
 أرسل إلیهم فمن أتاه منهم فهو آمن. وبذلك أسقطت قریش هذا البند. لمَّاوالرحم 
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;

;

;

;

;

;

 ة وجیزة ثم خرجمن الحدیبیة أقام في المدینة مدَّ  بعد عودة الرسول ;;;
عن المدینة ملجأ لكثیر خیبر، وكانت خیبر قد أصبحت بعد جالء الیهود إلى 

صون بالمسلمین الدوائر، على اإلسالم، وكانوا یتربَّ  الحانقینمن الیهود 

هم، فأذن ینهي شرّ  َأن ویتآمرون مع غطفان لغزو المدینة، فأراد الرسول 
 یهود خیبر.إلى  للمسلمین بالمسیر

 
، َوَكاَن َتَهى ِإَلْیَها َلْیالً َخْیَبَر َفانْ إلى  اللَِّه  رسولَقاَل: َساَر  وَعْن َأَنٍس  ;;;

َأْمَسَك،  اً َلْم ُیِغْر َعَلْیِهْم َحتَّى ُیْصِبَح، َفِإْن َسِمَع َأَذان اً ِإَذا َطَرَق َقْوم اللَِّه  رسول
َح َرِكَب َوَرِكَب َأْصبَ  افلمّ َوإِْن َلْم َیُكوُنوا ُیَصلُّوَن َأَغاَر َعَلْیِهْم ِحیَن ُیْصِبُح، 

اللَِّه  رسولَرَأْوا  لمافاْلَقْرَیِة َوَمَعُهْم َمَكاِتُلُهْم َوَمَساِحیِهْم،  أهل، َوَخَرَج اْلُمْسِلُمونَ 

  :اللَِّه  رسولَواْلَخِمیُس، َفَقاَل  محّمدَقاُلوا» : اللَُّه َأْكَبُر، َخِرَبْت َخْیَبُر، ِإنَّا

یفتح حصونهم  اهللا رسولفأخذ  ».ِإَذا َنَزْلَنا ِبَساَحِة َقْوٍم َفَساَء َصَباُح اْلُمْنَذِرینَ 
خطب أیة بنت حیي بن صفَّ  توكانحصناً ویأخذ أموالهم، وسبى نساءهم،  حصناً 

3â∏\;;∞b1Ë|U 

 ر.خیب غزوةِ  سببَ  الطالبُ  أن یذكرَ .1
 .مؤتة غزوةِ  سببَ  الطالبُ  یذكرَ أن .2
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ة نزل بالتهلك الیهودُ  أیقنتِ  افلمّ صفیة لنفسه.  اهللا  رسولمنهم، فاصطفى 
یة ویخرجون من سالم بن أبي الحقیق فصالحهم على حقن الدماء وعلى الذرِّ 

والحلقة  )1(ان لهم من مال وأرض. وعلى الصفراء والبیضاءخیبر، ویخلون ما ك
ض بهذه األر  یجلیهم قالوا: نحن أعلمُ  أنأراد  افلمّ على ظهر إنسان.   ثوباً إالّ 

 اها، على شطر ما یخرج من ثمرها وزرعها.منكم. فدعنا نكون فیها. فأعطاهم إیَّ 
 

;;;

 
;

ملك الروم إلى  بكتاب بعث الحارث بن عمیر اللَّه رسول َأنَّ وسببها   ;

 رسولٌ  لَّه ال لرسولِ  لْ قتَ اني. فقتله، ولم یُ فعرض له شرحبیل بن عمرو الغسَّ 
 ذلك علیه.  غیره، فاشتدَّ 

 

َجْیَش اْألَُمَراِء َفَقاَل: "َعَلْیُكْم َزْیُد ْبُن َحاِرَثَة، َفِإْن  اِهللا  رسولَبَعَث ف ;;
زوا. فتجهَّ  ُن َرَواَحَة"اِلٍب، َفِإْن ُأِصیَب َجْعَفُر َفَعْبُد اِهللا بْ ُأِصیَب َزْیٌد َفَجْعَفُر ْبُن َأِبي طَ 

مائة  هرقل بالبلقاء في َأنَّ وهم ثالثة آالف. ثم مضوا حتى نزلوا معان. فبلغهم 
إلیه من لخم وجذام وغیرهم من العرب الخاضعین لحكم  ألف من الروم وانضمَّ 

 الروم. 

 
 الصفراء= الذهب , والبیضاء= الفّضة . )1(
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الروم أقاموا بمعان لیلتین ینظرون في  بلغ المسلمین كثرة جیش فلما

َنا، َفِإمَّا   رسولإلى  : "َنْكُتبُ أمرهم وقالوا َنا ِبِرَجاٍل ُیِمدَّ  َأنَفُنْخِبُرُه ِبَعَدِد َعُدوِّ
َع َعْبُداِهللا ْبُن َرَواَحَة النَّاَس، َوَقالَ  َأنَوإِمَّا  ُم : َیا َقوْ َیْأُمَرَنا ِبَأْمرِِه َفَنْمِضي َلُه، َفَشجَّ
اَس ِبَعَدٍد، الَِّذي َتْكَرُهوَن َللَِّذي َخَرْجُتْم َلُه َتْطُلُبوَن الشََّهاَدَة، َوَما ُنَقاِتُل النَّ  نَّ إِ َواِهللا 

وا َفِإنََّما َوَال ُقوٍَّة، َوَال َكْثَرٍة، ِإنََّما ُنَقاِتُلُهْم ِبَهَذا الدِّیَن الَِّذي َأْكَرَمَنا اُهللا ِبِه، َفاْنَطِلقُ 
ِإْحَدى اْلُحْسَنَیْیِن، ِإمَّا ُظُهوٌر، َوإِمَّا َشَهاَدةٌ" فتشجع المسلمون ومضوا حتى ِهَي 

 مؤتة.إلى  انحازوا

 ;;

ثم اقتتل المسلمون مع الروم والرایة في ید زید. فلم یزل یقاتل بها  
حتى شاط في رماح القوم. فأخذها جعفر فقاتل بها. حتى إذا أرهقه القتال اقتحم 

رها. ثم قاتل حتى قطعت یمینه. فأخذ الرایة بیساره فقطعت یساره. عن فرسه فعق

اللَّه  عبدُ  . ثم أخذ الرایةَ  عاماً وثالثون  ةفاحتضن الرایة حتى قتل. وله ثالث
 نشد یقولأبعض التردد، ثم  دُ بن رواحة. فجعل یستنزل نفسه ویتردَّ 

 ِهنَّهْو َلُتْكــــــــرَ َتْنِزِلنَّ َطــاِئَعًة أَ       هـــْنِزِلنَّ ـــــــَـــ ُت َیا َنْفـُس َلتَأْقَسمْ  

  هـــَجنَّ َن الْ ـــَرِهیــي َأَراِك َتكْ ِـ َمال      َب النَّاُس َوَشدُّوا الرَّنَّهَأْجلَ  نإِ         

 ـنَّهـُنْطَفٌة ِفي شـَهْل َأْنِت ِإالَّ       هــَما َقـــْد ُكْنِت ُمْطَمِئنَّ َطالَ د ــق        

لمسلمون . ثم اختار الَ تِ اهللا بن رواحة بالرایة، فقاتل حتى قُ  عبدُ  مَ دَّ فتق
 آمن للمسلمین. انسحابٍ  من ترتیبِ  نَ خذ الرایة تمكَّ أ افلمّ بن الولید  خالدَ 
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في  ها بكراً ءَ الفأعانت حُ  لمَّابنود صلح الحدیبیة  أحد تْ خرقَ  قریشاً  َأنَّ وسببها 
 اهللا رسولصرة من ، فطلبت خزاعة النُ  اهللا  رسول م حلفاءُ زاعة وهعدوانهم على خُ 

  َاهللا رسول ، فأمر   :اللهم خذ العیون واألخبار «أصحابه بالجد والتهیؤ، وقال
 ، وعمى اهللا األخبارَ اهللا  رسول.ثم مضى » عن قریش، حتى نبغتها في بالدها

ٍف من المسلمین، عشرة آال في َرُسول اهللا  هم كانوا على وجل. فسارعن قریش، لكنَّ 
َقاَل اْلَعبَّاُس: ، ثم اهللا  رسولإلى  اُس أتى به العبَّ  أنسلم بعد أبا سفیان أَ  إنَّ ثم 

َنَعْم، "، َقاَل: اً أََبا ُسْفَیاَن َرُجٌل ُیِحبُّ َهَذا اْلَفْخَر، َفاْجَعْل َلُه َشْیئ نَّ إاللَِّه،  رسولُقْلُت: َیا 
 ْفَیاَن َفُهَو آِمٌن، َوَمْن َأْغَلَق َباَبُه َفُهَو آِمٌن، َوَمْن َدَخَل اْلَمْسِجدَ َمْن َدَخَل َداَر أَِبي سُ 

 .َفُهَو آِمٌن"

  

 ة.مكَّ  فتحِ  الطالب سببَ  ذكرَ أن ی.1
ة ومعاملته من فتح مكَّ  النبي  أن یشرح الطالب موقفَ .2

 للمشركین.
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أََنا َوالزَُّبْیَر  اللَِّه  رســــــــولقال: "َبَعثَِني  هُ نـَّ أ بي طـالـب أبن  عليعن  
اَل:  َداَد، َفقـَ اخٍ «َوالِمقـْ َة خـَ أْتُوا َرْوضــــــــَ ا ِكتَاٌب َفُخُذوهُ ، فَِإنَّ ِبَها َظِعیَنًة َمَعهَ اْنَطِلُقوا َحتَّى تـَ

َة، فَِإَذا َنْحُن ِبالظَِّعیَنِة، َفُقْلنَ » ِمْنَها ْوضـــــــَ ا: َأْخِرِجي َفَذَهْبَنا تََعاَدى ِبَنا َخْیلَُنا َحتَّى أَتَْیَنا الرَّ
ا: َلتُْخِرِجنَّ الِكتَـ  ا َمِعي ِمْن ِكتـَاٍب، َفُقْلنـَ الـَْت: مـَ نَّ الثَِّیاَب، فََأْخَرَجْتُه اَب َأْو َلُنْلِقیَ الِكتـَاَب، َفقـَ

َها، فَأَتَْیَنا ِبِه   ِمَن أَُناسٍ إلى  ، فَِإَذا ِفیِه ِمْن َحاِطِب ْبِن أَِبي َبْلتََعةَ  النبيِمْن ِعقَاصــــــــِ
َة، ُیْخِبرُُهْم ِبَبْعِض أَْمِر  ِرِكیَن ِممَّْن ِبَمكـَّ اَل  النبيالُمشــــــــْ ا َهذَ : « النبي، َفقـَ ا َیا مـَ

ُب؟ اطـِ ْن اللَِّه، إِنِّي ُكْنُت اْمرَأً ِمْن ُقَرْیٍش، َوَلْم أَُكْن مِ  رســــــــولَیا  عليقَاَل: َال تَْعَجْل » حـَ
ِهْم، َوَكاَن َمْن َمَعَك ِمَن الُمَهاِجِریَن َلُهْم َقرَاَباٌت َیْحُموَن ِبَها َأْهِلیِهْم َوأَْمَواَلُهْم ِبَمكَّ  َة، أَْنُفســـِ

َن َقرَاَبِتي، َوَما َفَعْلُت َذِلَك َیْحُمو اً َأْصَطِنَع إَِلْیِهْم َید َأنْذ فَاتَِني ِمَن النََّسِب ِفیِهْم، فََأْحَبْبُت إِ 
َداداً ُكْفر  َدَقُكمْ : « النبيَعْن ِدیِني، َفقَاَل  اً ، َوَال اْرتـِ َفقَاَل ُعَمُر: َدْعِني َیا » إِنَُّه َقْد صــــــــَ

ِرَب ُعُنَقهُ  رســـول ِهَد َبْدر اللَِّه فََأضـــْ لََّه َعزَّ َوَجلَّ اطََّلَع َوَما ُیْدِریَك؟ َلَعلَّ ال اً ، َفقَاَل: " إِنَُّه شـــَ
 . )1(َبْدٍر َفقَاَل: اْعَمُلوا َما ِشْئتُْم َفَقْد َغَفْرُت َلُكْم" أهلَعَلى 
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ا صرخ یشقر  جاءَ  فلمام، رهُ یحذِّ إسالمه  بعد مكَّة أهلإلى  أبو سفیان رجعَ  
قد جاءكم بما ال قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفیان فهو  دٌ محمَّ بأعلى صوته: "هذا 

لى إ آمن. ومن أغلق علیه بابه فهو آمن. ومن دخل المسجد فهو آمن" فتفرق الناس
من أعالها، وأمر خالد بن  مكَّةحتى دخل  اهللا  رسولدورهم وٕالى المسجد. وسار 

قضى المسلمون على بعض المقاومین من  َأنا. وبعد الولید فدخلها من أسفله
والمهاجرین واألنصار بین یدیه وخلفه وحوله، حتى  اهللا  رسولالمشركین، ذهب 

الحجر فاستلمه. ثم طاف بالبیت. وفي یده قوس، وحول إلى  دخل المسجد. فأقبل

M...  j    k. فجعل یطعنها بالقوس، ویقول: البیت وعلیه ثالثمائة وستون صنماً 
m  ln     r     q  p  o  L. ثم دخل الكعبة فرأى فیها الصور، ورأى  اإلسراء سورة

استقسما بها  نإقاتلهم اهللا، واهللا «صورة إبراهیم وٕاسماعیل یستقسمان باألزالم. فقال: 
یا معشر قریش، ما ترون أني فاعل «ا قاله: حیت. وكان ممَّ وأمر بالصور فمُ » قط

ته: ي أقول لكم كما قال یوسف إلخو كریم. قال: فإنِّ  ، وابن أخٍ كریمٌ  أخٌ  ،بكم؟ قالوا: خیراً 
 » . َال تَْثِریَب َعَلْیُكُم اْلَیْوَم، اذهبوا فأنتم الطلقاء

سرت كُ ف مكَّةاألوثان التي حول إلى  اهللا علیه وسلم سرایاه ىصلَّ ثم بعث  
ر: من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخة: . ونادى منادیه بمكَّ والعزى ومناةُ  ها، منها الالتُ كلُّ 

  كسره.إالّ  فال یدع في بیته صنماً 
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مع هوازن  ، جمع مالك بن عوف النصــــــــريِّ مكَّةســــــــمعت هوازن بفتح  لمَّا

م وذراریهم. ، وسـاق مع الناس أموالهم ونساءهَ اهللا  رسـولإلى  ثقیف كلها، فسـار

، وعشــــرة آالف مكَّة أهلفان من خرج إلیهم ومعه أل اهللا  رســــولســــمع بهم  ولّما
ثرتهم . وكانوا حین رأوا ك. فكانوا اثني عشـــر ألفاً مكَّةمن أصـــحابه الذین فتح اهللا بهم 

لــك من اهللا لقولهم ذلــك. ذ الیوم عن قلــة " فوقع بهم مــا وقع ابتالءً  بَ لَــ غْ قــالوا: " لن نُ 
رجل  ةلیهم شــــدَّ وا عوا المســــلمین وشــــدُّ ؤ قعوا في كمین لمشــــركي هوازن. ففاجهم و نَّ أ

ذات  اهللا  رســول، وانحاز أحدعلى  أحدالمســلمون راجعین ال یلوي  واحد، فانشــمرَ 
 إليَّ «الیمین، مع عدد من أصــــــــحابه المهاجرین وقال، حین رأى ما رأى من الناس: 

ثم انحاز إلیه أصــــــــحاب بیعة »  عبد المطلب ال كذب. أنا ابنُ  النبيُّ ا الناس، أنا أیهـُّ 

 حتى انهزم المشركون.  اهللا رسولا مع الرضوان فصبرو 

Mp  o  n    qهذه المعركة بقوله تعالى: إلى  اهللا سبحانه وقد أشار
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  ½ L. نه ذكیر من اهللا تعالى للمؤمنین لفضله وٕاحسافهذه اآلیات فیها ت التوبة

 أن یدرك الطالب ان النصر من عند اهللا لیس بعدد وال بعدة..1
 أن یذكر الطالب سبب غزوة تبوك..2
 أن یذكر الطالب نتائج غزوة تبوك..3
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د وال ذلك كان بتأیید من اهللا وبتقدیره، ال بعد نَّ إ نصرهم في مواطن كثیرة، و  لمَّاعلیهم 
نین هم في حغیر أنَّ  و كثر،أالجمع  أقلَّ  ة، بل كان النصر من عنده وحده سواءٌ بعدَّ 

 رسولوا مع  القلیل الذین ثبتن إّال وا مدبری، فولَّ أعجبتهم كثرتهم، فما أغنت عنهم شیئاً 

لى سبحانه نصره وتأییده على رسوله وع أنزلَ  لمَّامن اهللا تعالى  ، ثم جاء المددُ اهللا 
ة. عدَّ ال بسبحانه وحده، ال بعدد و  هِ من عندِ  النصرَ  نَّ أم مهُ علِّ ة التي ثبتت معه، لیُ القلَّ 

  249: البقرة سورة .M... Z  Y  X   W  V  U  T ... L قال تعالى: 
 
 

 ;;
وكانت في زمان عسرة من الناس، وجدب من البالد، حین طابت الثمار، 

ما لَّ اهللا علیه وسلم ق ىصلَّ ون المقام في ثمارهم وظاللهم. وكان فالناس یحبُّ 
، ة ما كان منها، فإنه جالها للناس لبعد الشقَّ ى بغیرها، إالّ  ورَّ یخرج في غزوة إالَّ 

 ة الزمان. وشدَّ 

ص اهللا ســــــــبحانه في هذه الغزوة إیمان الناس وكشــــــــف بها قد محَّ و  

الغنى على النفقة.  أهل حضَّ  اهللا  رســـــول إنَّ الســـــرائر وخفایا القلوب، ثم 

ثالثمـــائـــة بعیر  الغنى واحتســـــــــبوا. وأنفق عثمـــان أهـــلفحمـــل رجـــال من 
 ون یســــــــتحملونؤ ا. وجاء البكَّ بأحالســــــــها، وأقتابها وعدتها، وألف دینار عیناً 

م تفیض من وا وأعینهُ فتولَّ » ال أجد ما أحملكم علیه«. فقال: اهللا  رســـــــــول
رون من األعراب لیؤذن لهم، فلم  یجدوا ما ینفقون. وجاء المعذِّ أالّ  الـدمع حزنـاً 

من الناس، والخیل عشـــــرة  في ثالثین ألفاً  اهللا  رســـــولیعذرهم. وشـــــهدها 
 آالف فرس.
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ا كان ببعض الطریق جعلوا یقولون: ، حتى إذاهللا  رسول سارَ  لمَّا 
یر ذلك غ فیه خیر فسیلحقه اهللا بكم، وٕان یكُ  دعوه، فإن یكُ «ف فالن، فیقول: تخلَّ 

 "» .فقد أراحكم اهللا منه 
ن من المسلمین م ف نفرٌ ف عبد اهللا بن أبي ومن كان معه، وتخلَّ فتخلَّ  
ن أمیة. ومرارة بن وال ارتیاب، منهم الثالثة، كعب بن مالك. وهالل ب غیر شكٍّ 

!  "  #  $  %  &  '  )  (      M الربیع. وفیهم نزل قوله تعالى: 
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 اهللا  رسولحار، بعد ما سار  في یومٍ  هِ أهلِ إلى  ودخل أبو خیثمة 
منهما  دةٍ واح ت كلُّ في عریشین لهما في حائط، قد رشَّ  امرأتین لهُ  دَ ، فوجأیاماً 

دخل قام على باب العریش،  امَّ فل. أت له طعاماً دت له ماء، وهیَّ ها، وبرَّ عریشَ 

والریح والحر،  في الضحِّ  اهللا رسولامرأتیه وما صنعتا. فقال: "إلى  فنظر
حسناء؟ ما هذا بالنصف". ثم مهیأ، وامرأة  بارد، وطعامٍ  وأبو خیثمة في ظلٍّ 

ئا لي یِّ هَ . فَ برسول اهللا  قال: "واهللا ال أدخل عریش واحدة منكما حتى ألحقَ 

 حین نزل تبوك. اهللا  رسولحتى أدرك  " ففعلتا. ثم خرجَ  زاداً 

;;

تبوك، أتاه صاحب أیلة، فصالحه وأعطاه إلى  اهللا  رسولانتهى  ولّما
م. ثم . فهو عندهفأعطوه الجزیة، وكتب لهم كتاباً جربا وأذرح،  أهلالجزیة، وأتاه 

فخرج  »إنك تجده یصید البقر«أكیدر دومة، وقال لخالد: إلى  بعث خالد بن الولید
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، فحقن له دمه. وصالحه على الجزیة، ثم اهللا  رسولخالد حتى جاء به على 

ل وهرق الصالة، عشرین لیلة یقصرُ  قریته. وأقام الرسول إلى  ى سبیله. فرجعخلَّ 

المدینة. وكانت غزوة إلى  بالمسلمین اهللا رسولیومئذ بحمص. ثم انصرف 

بنفسه. وأنزل اهللا فیها سورة براءة. كانت  اهللا  رسولتبوك آخر غزوة غزاها 

خبایا المنافقین و  كشفت من سرائرِ  لمَّاوبعده " المبعثرة "   النبيِّ ى في زمان تسمَّ 
 قلوبهم.
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;;

;

;

 

م، ه، لیقیم للمسلمین حجَّ أبا بكٍر أمیرا على الحجِّ  اهللا  سولر بعث 
اْلَبْیِت بِ  الَعاِم ُمْشِرٌك، َوَال َیُطوف َال َیُحج َبْعدَ «ِفي النَّاِس  یَؤذِّنَ  َأنوأمره 
 .)1(»ُعْرَیانٌ 

بن هشـــــام "َوَنَزَلْت َبَراَءٌة ِفي َنْقِض َما َبْیَن اثم نزلت ســـــورة براءة، قال 

ِرِكیَن ِمْن اْلَعْهِد، الَِّذي َكاُنوا َعَلْیِه ِفیَما َبْیَنُه َوَبیْ  ِه اللَّ  رســول َنُهْم: َوَبْیَن اْلُمشــْ
دَّ َعْن اْلَبْیِت  َأن ْهِر اْلِحَراِم. أحدَجاَءُه، َوَال َیَخاُف  أحدَال ُیصـــَ َوَكاَن َذِلَك  ِفي الشـــَّ

د امّـ  اً َعهـْ اِس ِمْن  اً عـَ ُه َوَبْیَن النـَّ ْت َبْیَن َذِلَك ُعهُ ا أهـلَبْینـَ انـَ ْرِك، َوكـَ وٌد َبْیَن لشـــــــــِّ

 .آَجاٍل ُمَسمَّاٍة" إلى  اِئَص،َوَبْیَن َقَباِئَل ِمْن اْلَعَرِب َخصَ  اللَِّه  رسول

+     !  "  #  $  %  &  '  )  (  M قال تعالى: 
4   3  2   1  0  /  .  -  ,5    9  8  7  6    <  ;

 D  C  B  A  @  ?   >  = H  G  F  EI   JK    N  M  L
P  OQ  X  W  V  U   T  S  RY  ]           \  [  Z 

 
 ).4363البخاري الحدیث رقم ( )1(

 هجریة. 9سنة اإلسالم  قبال الناس علىإ ل الطالب سببَ أن یعلِّ .1
 الوداع. ةَ جَّ حَ  عن الطالبُ  تكلمأن ی.2
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;;

من المشــــــركین  جاء في تفســــــیر الطبري عن ابن عباس، قال: "براءةٌ 
 َأنكــان لــه عهــد قبــل  نْ ة مَ یوم نزلــت "براءة"، فجعــل مــدَّ  الــذین كــان لهم عهــدٌ 

یســیحوا في األرض أربعة أشــهر. وجعل  َأنتنزل "براءة"، أربعة أشــهر، وأمرهم 
ل "براءة"، انســـالخ األشـــهر تنز َأنمدة المشـــركین الذین لم یكن لهم عهد قبل 

انســـالخ المحّرم، وهي إلى  الحرم، وانســـالخ األشـــهر الحرم من یوم أذن ببراءة
خمســــــون لیلة: عشــــــرون من ذي الحجة، وثالثون من المحرم (فإذا انســــــلخ 

ن م ألحدٍ  قوله: (واقعدوا لهم كل مرصـــــد) ، یقول: لم یبقَ إلى  األشـــــهر الحرم)
كان  من ةُ الحرم، ومدَّ  األشهرُ  لت "براءة" وانسلخَ ة منذ نز المشركین عهد وال ذمَّ 

 تنزل "براءة"، أربعة أشـــهر من یوم أّذن ببراءة، َأنله عهد من المشـــركین قبل 
 ل ربیع اآلخر، فذلك أربعة أشهر".عشر من أوَّ إلى 

 
;;

ًال سبب إقبال الناس على الدخول في دین اهللا َقاَل اْبُن إْسَحاَق معلّ 
ْسَالِم َأْمَر َهَذا اْلَحيِّ ِمْن قُ سنة تسع أفواجاً  َرْیٍش : "َوإِنََّما َكاَنْت اْلَعَرُب َتَربََّص ِباإلِْ

ْیِت َكاُنوا إَماَم النَّاِس َوَهاِدَیُهْم، َوَأْهَل اْلبَ  اً ُقَرْیش َأنَّ ، َوَذِلَك  اللَِّه  رسولَوَأْمَر 
ْلَعَرِب َال ُیْنِكُروَن یَم َعَلْیِهَما السََّالُم، َوَقاَدةَ ااْلَحَراِم، َوَصِریَح َوَلِد إْسَماِعیَل ْبِن إْبَراهِ 
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ْت اُْفتُِتحَ  فلماَوِخَالَفُه،  اللَِّه  رسولَذِلَك، َوَكاَنْت ُقَرْیٌش ِهَي الَِّتي َنَصَبْت ِلَحْرِب 
ْسَالُم، َوَعَرَفْت اْلَعَرُب َأنَُّه مكَّة َخَها اإلِْ  َطاَقَة َلُهْم ِبَحْرِب َال ، َوَداَنْت َلُه ُقَرْیٌش، َوَدوَّ

، َأْفَواج اللَِّه  رسول ، اً َوَال َعَداَوِتِه، َفَدَخُلوا ِفي ِدیِن اللَِّه، َكَما َقاَل َعزَّ َوَجلَّ

 : M  D  C  B  Aَیْضِرُبوَن إَلْیِه ِمْن ُكلِّ َوْجٍه، َیُقوُل اللَُّه َتَعاَلى ِلَنِبیِِّه 
  E    M  L  K  J  I   H  G            Q  P  O

RS  V  U      T         L. في كثرتها وتتابعها وكانت هذه الوفود  النصر
 تجعل هذا العام عام الوفود. بأنْ  َحِرّیةً 

;;

، وساق معه مكَّةإلى  اهللا  رسولوفي سنة عشر من الهجرة مضى 
 یكررُ و لهم  هم. وهو یقولُ حجِّ  نَ نَ م ســــــُ هُ مَ هم، وعلَّ الهدي. فأرى الناس مناســــــكَ 

ثم  »كم ال تلقوني بعد عامكم هذاخذوا عني مناســككم. فلعلَّ  ها الناُس أیُّ «علیهم 

ِه  رســـــــــول إنَّ  اَل:  اللـَّ اَس َیْوَم النَّْحِر َفقــَ َب النـَّ اُس َأيُّ یَ «َخطــَ ا النـَّ ا َأیُّهــَ ْوٍم یـَ
َذا؟ اَل: »هــَ اُلوا: َیْوٌم َحَراٌم، قــَ َذا؟«، قــَ ٍد هــَ َأيُّ َبلــَ اُلوا: »فــَ ٌد َحَرامٌ ، قــَ اَل: َبلــَ َأيُّ «، قــَ فــَ

ْهٍر َهَذا؟ ْهٌر َحَراٌم"، َقاَل: »شــَ ُكْم َعَلْیُكْم َفِإنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم َوَأْعَراضَــ «، َقاُلوا: شــَ
ْهِرُكْم َهَذا  ، ثُمَّ اً َأَعاَدَها ِمَرار ، فَ »َحَراٌم، َكُحْرَمِة َیْوِمُكْم َهَذا، ِفي َبَلِدُكْم َهَذا، ِفي شـــــــَ

ُه َفَقاَل: "اللَُّهمَّ َهْل َبلَّْغُت، اللَُّهمَّ َهْل َبلَّْغُت  اَل اْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اللَُّه قَ  -َرَفَع َرْأسـَ
یَُّتهُ  ي ِبَیِدِه، ِإنََّها َلَوصــِ اِهُد الَغاِئَب، َال ُأمَِّتِه، فَ إلى  َعْنُهَما: َفَوالَِّذي َنْفســِ ْلُیْبِلِغ الشــَّ

ُكْم ِرَقاَب َبْعٍض"اً فَّار َتْرِجُعوا َبْعِدي كُ  ِرُب َبْعضــُ ى ة تســمَّ وكانت هذه الحجَّ . )1(، َیضــْ
جه، انقضـــى حّ  افلمّ بعدها.  اهللا علیه وســـلم لم یحجَّ  صـــّلىه "حجة الوداع" ألنَّ 

 اهللا علیه وسلم.  صّلىالمدینة إلى  رجع

 
 .)1739 (البخاري، الحدیث رقم )1(
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رة. ى عشكان یوم االثنین ألربع لیال بقین من صــفر ســنة إحد ولّما    

 َأنبن زید. وأمره  أســامةالناس بالتهیؤ لغزو الروم. ودعا  اهللا  رســولأمر 
 ســامةأز الناس، وأوعب مع موضــع مقتل أبیه زید بن حارثة، فتجهَّ إلى  یســیر

، وكان أسامةالناس في بعث  اهللا  رسـولالمهاجرین واألنصـار. ثم اسـتبطأ 
ر بجیشــــه، فعســــك أســــامةخرج برســــول اهللا وجعه. و  قد بدأ به وجعه، فاشــــتدَّ 

إلیــه النــاس. فــأقــاموا لینظروا مــا اهللا تبــارك وتعــالى قــاض في  وتتــامبــالجرف، 

 . رسوله 

;

ي یمرض في بیت عائشة رض انزاد به وجعه، دعا نساءه فاستأذنهن:  افلمّ 
إلى  ، خرجاهللا  رسولفیه  َض بِ كان یوم االثنین الذي قُ  فلماله،  نَّ ذِ أَ اهللا عنها، فَ 

. فقام على اهللا  رسولالستر وفتح الباب. فخرج  فرفعَ  اس، وهم یصلون الصبحَ الن
جوا رَّ به، حین رأوه، وتف فرحاً  -في صالتهم  یتلفتونباب عائشة. فكاد المسلمون 

رأى  امَ لِ ، سروراً  اهللا  رسولم اثبتوا على صالتكم، وتبسَّ  َأنفأشار إلیهم:  -عنه

 بن زید. أسامةسبب تأخیر بعث جیش  ل الطالبُ أن یعلِّ .1
المؤمنین عائشــــــــة رضــــــــي اهللا  مِّ أُ مكانة  الطالبُ  أن یالحظَ .2

 .عنها عند رسول اهللا 
 هللا عنهن زوجات یسّمي الطالب أمهات المؤمنین رضي اأن .3

 .رسول اهللا 
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حسن منه هیئة تلك الساعة. ثم رجع، وانصرف من هیئتهم في صالتهم. وما رؤي أ
 يأهله بالسنح. فتوفِّ إلى  الناس، وهم یرون أنه قد أفرق من وجعه. وخرج أبو بكر

 الضحى من ذلك الیوم. حین اشتدَّ  اهللا  رسول

 

: َواللَِّه َقاَم ُعَمُر َیُقولُ " َرُسوَل اللَِّه نه لما مات أ َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّه َعْنَهاو      
 ، َقاَلْت: َوَقاَل ُعَمُر: َواللَِّه َما َكاَن َیَقُع ِفي َنْفِسي ِإالَّ َذاَك، َوَلَیْبَعثَنَّهُ َما َماَت َرُسوُل 

َفَقبََّلُه، اللَُّه، َفَلَیْقَطَعنَّ أَْیِدَي ِرَجاٍل َوَأْرُجَلُهْم، َفَجاَء أَُبو َبْكٍر َفَكَشَف َعْن َرُسوِل اللَِّه 
، اً للَُّه الَمْوتَتَْیِن أََبد، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه َال ُیِذیُقَك ااً َوَمیِّت اً : ِبأَِبي أَْنَت َوأُمِّي، ِطْبَت َحیّ َقالَ 

َحِمَد اللََّه أَُبو فَ  ثُمَّ َخَرَج َفَقاَل: أَیَُّها الَحاِلُف َعَلى ِرْسِلَك، َفَلمَّا تََكلََّم أَُبو َبْكٍر َجَلَس ُعَمُر،
َقْد َماَت، َوَمْن َكاَن َیْعُبُد  اً َفِإنَّ ُمَحمَّد  اً ْكٍر َوأَثَْنى َعَلْیِه، َوَقاَل: َأال َمْن َكاَن َیْعُبُد ُمَحمَّدبَ 

M  C َوَقاَل:  .سورة الزمر .M Ö  Õ  Ô  ÓL اللََّه َفِإنَّ اللََّه َحيٌّ َال َیُموُت، َوَقاَل: 
K  J  I  H  G  F    E    DL  O  N  M   S  R  Q   PT    W  V  U

\  [       Z  Y  X]    ̀   _  ̂  L َقاَل: َفَنَشَج النَّاُس  .سورة آل عمران
 هذه اآلیة نزلت، حتى تالها أبو بكر یومئذ. إنَّ فكأن الناس لم یعلموا . )1( "َیْبُكونَ 

 
;;

َرَة، فالالَّ  اللَِّه  رســـــولَكاَن َجِمیُع َمْن َتَزوََّج   ِتي َبَنى ِبِهنَّ َثَالَث َعشـــــْ

َرَة، وَماَت َقْبَلُه ِمْنُهنَّ ِثْنَتاِن: َخِدیَجُة ِبْنُت ُخَوْیِلٍد،  اللَِّه  رســـــــول إْحَدى َعشـــــــَ
َماُء ِبْنتُ  ٍع. َوِثْنَتاِن َلْم َیْدُخْل ِبِهَما: َأســـــــــَ  َوَزْیَنُب ِبْنُت ُخَزْیَمَة. َوُتُوفَِّي َعْن ِتســـــــــْ

ِدیَُّة، َتزَ  اِن اْلِكنـْ َجَها َفَوَجَد ِبَها َبَیاضـــــــــالنُّْعمـَ َأْهِلَها، َوَعْمَرُة إلى  ا، َفَمتََّعَها َوَردَّهَ اً وَّ

 
 ).3668- 3667) البخاري الحدیث رقم (1(
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،  اللَِّه  رســـولَلى َقِدَمْت عَ  فلماِبْنُت َیِزیَد اْلِكَالِبیَُّة َوَكاَنْت َحِدیَثَة َعْهٍد ِبُكْفٍر، 

لى إ َعاِئٌذ اللََّه، َفَردََّها: َمِنیٌع اللَِّه  رسول، َفَقاَل اللَِّه  رسولاْسَتَعاَذْت ِمْن 
 َأْهِلَها.

 فهّن: دخل علیهّن رسول اهللا  الالتيفأما أمهات المؤمنین 
ة -1 ِدیجـَ ٍد:  خـَ ُت ُخَوْیلـِ ُه إیَّاَها َأُبوَها ُخوَ ِبنـْ جـَ ُل َمْن َتَزوََّج، َزوَّ ْیِلُد ْبُن َوِهَي َأوَّ

 إالَّ إْبَراِهیَم. ُكلَُّهمْ  أوالده َأَسٍد، َفَوَلَدْت ِلَرُسوِل اللَِّه 

َة ِبْنتَ  -2 ِبَمكََّة، َوِهَي  اللَِّه  رســــولوجها تزَّ : َ الصــــدیقأبي بكر  َعاِئشــــَ
ِنیَن َأْو عَ  ِع ســِ ِنیَن، َوَبَنى ِبَها ِباْلَمِدیَنِة، َوِهَي ِبْنُت ِتسـْ ْبِع سـِ ْشٍر، ِبْنُت سـَ

َجُه إ اً ِبْكر  اللَِّه  رسولَوَلْم َیَتَزوَّْج   ٍر.یَّاَها َأُبوَها َأُبو َبكْ َغْیَرَها، َزوَّ

َأربع  ُسوُل َأْصَدَقَها رَ قد و  :ِبْنَت َزَمَعَة ْبِن َقْیِس ْبِن َعْبِد َشْمسِ  َسْوَدة -3
 ماَئة ِدْرَهٍم.

َجُه إیَّاَها َأُخوَها َأبُ : ِبْنَت َجْحِش ْبِن ِرَئاٍب اْألَْسِدَیةَ  َزْیَنب -4 و َأْحَمَد ْبِن َزوَّ

َأربع ماَئة ِدْرَهٍم، َوَكاَنْت َقْبَلُه ِعْنَد َزْیِد  اهللا  سولر َجْحٍش، َوَأْصَدَقَها 

  َفِفیَها َأَنَزَل اللَُّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى: اللَِّه  رسولْبِن َحاِرَثَة، َمْوَلى 
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َلَمَة ِبْنَت َأِبي ُأَمیََّة ْبِن اْلُمِغیرَ  ُأمّ  -5 مُ ِة اْلَمْخُزوِمیََّة: ســـــَ َجُه َواســــــْ َها ِهْنُد، َزوَّ

َحْشُوُه  اً ِفَراش  اللَّهِ  رسولإیَّاَها َسَلَمُة ْبُن َأِبي َسَلَمَة اْبُنَها، َوَأْصَدَقَها 
 ، َوَصْحَفًة، َوِمَجشًَّة.اً ِلیٌف، َوَقَدح
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َت ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّاِب:  -6 َة ِبنـْ َجُه إیَّاَها َأُبوهَ َحْفصـــــــــَ ُن اْلَخطَّاِب، ا ُعَمُر بْ َزوَّ

َدَقَها  َأربع ماَئة ِدْرَهٍم، َوَكاَنْت َقْبَلُه ِعْنَد ُخَنْیِس ْبِن  اهللا  رســـولَوَأصـــْ
 .  ُحَذاَفَة السَّْهِميِّ

ْفَیاَن اْبن َحْرٍب:  ُأمّ  -7 َجُه إیَّاهَ َحِبیَبَة َرْمَلُة ِبْنُت َأِبي ســـُ ِعیِد َزوَّ ا َخاِلُد ْبُن ســـَ
يُّ َعْن ْبِن اْلَعاِص، وَ  َدَقَها النََّجاشــِ ِة، َوَأصــْ اهللا  ســولر ُهَما ِبَأْرِض اْلَحَبشــَ

  ِه اللَّ  رسولَأربع ماَئة ِدیَناٍر، َوُهَو الَِّذي َكاَن َخَطَبَها َعَلى. 
َراٍر اْلُخَزاِعیََّة:  ُجَوْیِرَیة -8 َباَیا َبِني َكاَنْت فِ ِبْنَت اْلَحاِرِث ْبِن َأِبي ضــــــــِ ي ســــــــَ

َطِلِق  ْهِم ِلثَاِبِت ْبِن َقْیِس ْبِن الشــَّ اْلُمصــْ مَّاِس ِمْن ُخَزاَعَة، َفَوَقَعْت ِفي الســَّ

َها، َفَأَتْت  ، َفَكاَتَبَها َعَلى َنْفســــِ اِريِّ َتِعیُنُه ِفي  اللَِّه  رســــولاْألَْنصــــَ َتســــْ
ا ا ُهَو؟ قــَ ْت: َومــَ الــَ ِك؟ قــَ َك ِفي َخْیٍر ِمْن َذلــِ ْل لــَ ا: هــَ اَل َلهــَ ا. َفقــَ اَبِتهــَ : لَ ِكتــَ

َجَها. ُجَك؟ َفَقاَلْت: َنَعْم، َفَتَزوَّ  َأْقِضي َعْنَك ِكَتاَبَتَك َوَأَتَزوَّ
ِفیَّة -9 یرِ ِبْنَت ُحَیيِّ ْبِن َأْخَطَب:  صــــَ َباَها ِمْن  .من یهود ِمْن َبِني النَّضــــِ ســــَ

ِه، َوَأْوَلَم  َطَفاَها ِلَنْفســِ ْحمٌ  اللَِّه  رســولَخْیَبَر، َفاصــْ  َوِلیَمًة، َما ِفیَها شــَ
ِویق بِ اً َوَتْمر  اً َوَال َلْحٌم، َكاَن ســــــــَ یِع ْبِن َأِبي ، َوَكاَنْت َقْبَلُه ِعْنَد ِكَناَنَة ْبِن الرَّ

 اْلُحَقْیِق.
َجُه إیَّاَها اْلَعبَّاُس ِبْنَت اْلَحاِرِث:  َمْیُموَنة -10 َدَقَها ن َعْبِد اْلُمطَّلِ بَزوَّ ِب، َوَأصـــــــْ

ة ِدْرَهٍم، َوُیَقاُل: إنََّها الَِّتي َوَهَبْت َأربع مائَ  اهللا  رســــــــولاْلَعبَّاُس َعْن 

َها ِللنَِّبيِّ  اْنَتَهْت إَلْیَها َوِهَي َعَلى   النبيِخْطَبَة  َأنَّ ، َوَذِلَك َنْفســــــــَ
ارَ  ُه َتبــَ َأْنَزَل اللــَّ ِه، فــَ ولــِ ه َوِلَرســـــــــُ ِه للــَّ ا َعَلیــْ ْت: اْلَبِعیُر َومــَ الــَ ا، َفقــَ َك َبِعیرِهــَ

   50: األحزاب سورة .M... ¦   ¥  ª  ©  ¨  § ...  Lَوَتَعاَلى
مَّ ِبْنَت ُخَزْیَمَة ْبِن اْلَحاِرِث:  َزْیَنب -11 اِكیَوَكاَنْت ُتســـــْ  ِن، ِلَرْحَمِتَهاى ُأمَّ اْلَمســـــَ

، َجُه إیَّاَها َقِبیَصُة ْبُن َعْمٍرو اْلِهَالِليُّ َأْصَدَقَها وَ  إیَّاُهْم، َوِرقَِّتَها َعَلْیِهْم، َزوَّ

 َأربع ماَئة ِدْرَهٍم.  اهللا  رسول
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