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 أما بعد: احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، 
من املستوى األول، وقد تم بناؤه    الثاينللفصل    السرية النبوية، مقرر    -أخي الدارس    -فنضع بني يديك  
، وجاءت كمقرر  ملسو هيلع هللا ىلصعترب السرية النبوية التفسري العميل والرتمجة الفعلية حلياة النبي  ت  و  وفق وثيقة الربنامج،

برنام األحداث  ضمن  من  جلملة  الزمني  والتاريخ  بالتأصيل  الدارس  ف  ت عرِّ الرشعية؛  العلوم  دبلوم  ج 
، والتطبيق العميل ألحكام اإلسالم؛ من خالل استعراض سريته ملسو هيلع هللا ىلص والوقائع التي كانت يف عهد الرسول  

ورهم يف ودالئل نبوته، والوقائع والغزوات التي شهدها، إضافة إىل عرض سرية اخللفاء الراشدين، ود ملسو هيلع هللا ىلص
 املحافظة عىل اإلسالم ونرشه.

  
ِسَم  :  أولا  ور  إىل وحدات وموضاعات،  املقرر  تعلُّم، لكل وحدة  تقسيم  أن من    وموضوع خمرجات  أجل 

 ويسهل عليك استيعاب وترتيب معلومات املقرر.    وتسعى لتحقيقها  ، تتأملها
ووسائل متنوعة للامدة؛ لتشوقك ملطالعة الكتاب، ويسهل عليك   بطرق: تنوع العرض، وتبسيط املفاهيم  ثانياا 

 .  استيعاهبا وتطبيقها
تعل  ثالثاا  الدرس  واستنباطاً هلا؛ من  اًم وتطبيقاً وكتابًة وبحثاً عن املعلومة،  : احلرص عىل مشاركتك يف 

ا  داخل  وفراغات  تعليمية،  أنشطة  ت  خالل  بأسلوبك ك رِ ملحتوى،  لتكتبها  اإل مع  ،  ت    نجاز ملف 
 . هناية كل وحدة 
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: تنمية مهارات التعلم والتفكري لديك؛ من خالل مساحات للتفكري تتيح لك التمرن عىل االستنباط،  رابعاا 
 واملشاركة الفاعلة. 

نشاط  :  اا خامس التوضيحي رسم  وضع  املخطط  لديك  ليتضح  تعليمية؛  هناية كل وحدة  للمفاهيم  خرائط 
 اإلمجايل عن الدرس؛ وربط املفاهيم الرئيسة باملفاهيم الفرعية. 

،  واالقتداء  والذي نؤمله أن يكون هذا املقرر هبذه الصورة دافعًا لك لالرتقاء يف مدارج العلم واهلداية 
 بالنبي عليه إىل التأس  ن يسعى  أن تكون ِمم   عىل  حياتك وجمتمعك، واحرصترى أثره يف    خلرٍي عظيمٍ   وانطالقةً 

َواْلَيْوَم  قد قال اهلل تعاىل:  ف،  الصالة والسالم اهللمَ  و  َيْرج  َكاَن  ملَِْن  َحَسنٌَة  أ ْسَوٌة  اهللمِ  وِل  َرس  يِف  ْم  َلك  َكاَن  ﴿َلَقْد 
 . [21]األحزاب: اْْلِخَر﴾ 
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ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

ملسو هيلع هللا ىلص

 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من هذا املقرر أن: 

 الراشدين.يتعرف عىل التطبيق العميل ألحكام اإلسالم يف السرية النبوية، واخللفاء .1

 واخللفاء الراشدين. ،ملسو هيلع هللا ىلصيعرض مجلة األحداث والوقائع التي كانت يف عهد الرسول .2

 واخللفاء الراشدين.  ،ملسو هيلع هللا ىلصهدي النبي  يتمثل.3

 السرية يف حياته الدعوية ومعاجلة األخطاء واملخالفات يف جمتمعه. يوظف.4

 .بدراسة السرية النبوية يعتني.5
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 يرشح مفهوم السرية النبوية. -

 يقدر أمهية السرية النبوية. -

 يفرق بني السرية، والسنة النبوية-

 يذكر مصادر السرية النبوية. -

 يعدد أهم املؤلفات يف السرية النبوية. -

 أحوال العرب واألمم األخرى قبل البعثةيتعرف عىل -

 يتعرف عىل حادثة الفيل -

يستخرج الدروس املستفادة من أحوال العامل قبل  -
 البعثة املحمدية

 خمرجات التعلم

 

 مفهوم السرية النبويةاملوضوع األول: 

 أمهية ومقاصد دراسة السرية النبويةاملوضوع الثاين: 

 السرية النبوية، وأهم املؤلفات فيهامصادر : الثالثاملوضوع 

 أحوال العرب واألمم األخرى قبل البعثة: الرابعاملوضوع 

 حادثة الفيل: اخلامساملوضوع 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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إىل البرشية قوالً وفعاًل، وتوجيهًا وسلوكًا،    ملسو هيلع هللا ىلصالسرية النبوية هي عبارة عن الرسالة التي محلها النبي  

ل هبا املوازين املنحرفة يف احلياة، وأخرج هبا الناس من الظلامت إىل النور، ومن عبادة العباد إىل عبادة  وعد 
ِس اهلل وحده، قال تعاىل:   واًل ِمْن َأْنف  يِهْم  ﴿َلَقْد َمنم اهللم  َعىَل املْ ْؤِمننَِي إِْذ َبَعَث فِيِهْم َرس  َزكِّ ِهْم َيْتل و َعَلْيِهْم آَياتِِه َوي 

بِنٍي﴾ ْكَمَة َوإِْن َكان وا ِمْن َقْبل  َلِفي َضاَلٍل م  م  اْلكَِتاَب َواحْلِ ه  َعلِّم  ﴿َلَقْد َكاَن  [ وقال تعاىل:  164]آل عمران:    َوي 
و اهللمَ وَ  وِل اهللمِ أ ْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِّن َكاَن َيْرج  ْم يِف َرس   [. 21]األحزاب:اْلَيْوَم اْلِخَر َوَذَكَر اهللمَ َكثرًِيا﴾  َلك 

النبي   ت    ملسو هيلع هللا ىلصفسرية  الشامئل  سرية حي ة نابضة شاملة لكل مراحل وجوانب احلياة، كام  صور ذلك كتب 
النبوي،   اهلدي  وكتب  حيثالنبوية،  ومأكله   من  وتربيته،  ودعوته  وجهاده،  وغزواته  وأخالقه،  شامئله 

ه، يف عبادته ه وهلوِ د  ه وبكائه، يف جِ كِ حِ ه وسفره، يف َض ته، يف نومه ويقظته، يف حَض ومرشبه، وملبسه وزين
ومعاملته، يف دينه ودنياه، يف سلمه وحربه، يف التعامل مع األقارب واألباعد، مع األنصار واخلصوم، حتى  

 الكاملة.  ملسو هيلع هللا ىلصته  معارشة الزوجات، فكلها مروية حمفوظة يف سري  مثلالنواحي اخلاصة،  
بعاد شخصيته،  أفهم واستيعاب  ، وعن قرب  ملسو هيلع هللا ىلصلسرية النبوية هي الوسيلة املثىل للتعرف عىل الرسول  اف

املسلم   جيب  فيتصور  التي  احلسنة  الرسول  اتالقدوة  خطى  تساعد،  فيها   ملسو هيلع هللا ىلص باع  أهنا  عىل    كام  كبري  بشكل 
الكريم فهم مرتبطة واستيعابه، وذلك أل القرآن  الكريم  القرآن  آيات  معظم  قد مرت يف حياة   ن  بأحداث 

 . ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 
 يف حياتك.  ملسو هيلع هللا ىلصعدد بعض السلوك واملواقف العلمية يف احلياة ومكن التأس هبا من سرية الرسول  

  ............................................................................................ 
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 .(1) هي: الطريقة واحلالة واهليئة التي يكون عليها اإلنسان :السرية لغةا  
 .(2) ، منذ مولده إىل حني وفاتهملسو هيلع هللا ىلصهي: علم يبحث يف حياة الرسول حممد السرية النبوية اصطالحاا:  

 
 

 
  

 

 (. 691/  2( ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اجلوهري )1)
 (. 458/ 1املوسوعة الفقهية امليرسة، خليل عبد الكريم كوننج ) ( ينظر: 2)

 العميل اجلانب متثلو أصحابه؛ وأخبار عرصه، وأحوالملسو هيلع هللا ىلص  بالنبي يتعلق ما كل شملت النبوية سريةال
، كام أن السرية النبوية ت عد تفسريًا غالًبا السنة من الفعل قسم متثل أي ملسو هيلع هللا ىلص، النبي حياة نوالتطبيقي م

لِّيها األحداث واملواقف التي مرت بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص أإذ للسنة؛  َ ن كثريًا من األحاديث النبوية تفرسها وُت 
نمة النبوية، وما نرويه من قصص يف السرية النبوية ما هو ، فخالل حياته كلها السرية جزء أصيل من السُّ

ها ملسو هيلع هللا ىلص ألقوال وأفعال ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل إال بعض األقوال واألفعال لرس ، أو بعض التقريرات التي أقرم
 .-ريض اهلل عنهم-الصحابة 

 

 

 .من خالل مايتاح لك من مصادر، اذكر الفرق بني السنة النبوية والسرية النبوية
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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هم السبيل إىل    ملسو هيلع هللا ىلص نا حممد  ل وفيهم رس  نبمفالرسل    كل حاجة:  رضورة العبد وحاجته إىل الرسل فوق  -1
طريق   الدنيا  معرفة  يف  والفالح  وأعامهلم    ؛اْلخرةوالسعادة  أقواهلم  عىل  الذي  الراجح  امليزان  فهم 

الضالل أهل  من  اهلدى  أهل  يتميز  وبمتابعتهم  واألعامل،  واألخالق  األقوال  توزن  قال    وأخالقهم 
ِذينَ  ئَِك أ ولَ ﴿ تعاىل:  م   اهللم  َهَدى الم َداه     .(1) [9: األنعام] ﴾اْقَتِده  َفبِه 

  الذين  املتقني   املؤمنني  من  نكون  أن   أردنا  إذا  إليها  حمتاجون  ونحن  خاصة،   سرية  هي   إنام   ملسو هيلع هللا ىلص   رسولنا   سرية -2
   .(2)حيزنون هم وال عليهم  خوف ال

ف عىل مكانة رسول اهلل   -3 حياته وظروفه التي عاش    عىلخالل الوقوف  من    ته: فهم شخصي و  ، ملسو هيلع هللا ىلصالتعر 
وفيها  يف  ،  معه  للقتال  املالئكة  كنزول  حياته،  خالل  حدثت  التي  العظيمة  بدر،  األحداث  غزوة 

نني، وغريها من املعجزات.    واألحزاب، وح 

 

 

 (. 68/  1قيم ) ال( ينظر: مقدمة زاد املعاد يف هدي خري العباد، حممد بن أيب بكر بن 1)
 (. 69/  1( ينظر: مقدمة زاد املعاد يف هدي خري العباد )2)

 

كِرَ   .هات من عندك هدفني من أهداف السرية النبوية، غري ما ذ 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 :ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي القتداء والتأّس  -1
وِل اهللمِ أ ْسَوٌة  ، وقد قال اهلل تعاىل:  طبيقًا عمليًا لإلسالم ورشيعته ت   ملسو هيلع هللا ىلص كانت سريته    لقد    ْم يِف َرس  ﴿َلَقْد َكاَن َلك 

و اهللمَ َوالْ   يف التأس واالقتداء.       نموذج حي   ملسو هيلع هللا ىلص سريته  ؛ ف [ 21]األحزاب:    َيْوَم اْْلِخَر﴾ َحَسَنٌة ملَِْن َكاَن َيْرج 
والعرب:  -2 الدروس  تبني    حتصيل  سلوكية،  تربوية  مادة  فهي  والعرب،  بالدروس  مليئة  العطرة  فالسرية 

م السلوك املعوج    .(1) الشخصية السوية املتكاملة، وتقوِّ
 فهم النصوص الرشعية:  -3

ة  و  القرآن الكريم  السرية النبوية تساعد عىل فهم الكثري من األحكام الفقهية؛ ألن  السرية من العلوم املهم 
تساعد   التي  النزول،  أسباب  عىل  الناسخ    عىلللوقوف  ومعرفة  الرشعية،  األحكام  واستنباط  استخراج 

ة سوَ واملنسوخ منها، واالطالع عىل   فثم  السياسة الرشعية،  الغزوات، مثل:    رٌ أصول  ث عن  بأكملها تتحد 
ث عن غزوة تبوكسورة التوبة التي   . تتحد 

 
 زيادة اإليامن واليقني: -4

ي إيامن املسلم، وتزيد من يقينه؛ وذلك من خالل اختاذ رسول اهلل   - ، وصحابته  ملسو هيلع هللا ىلص السرية النبوية تقو 
   . تكالب األمم، وكيد إبليس وجنوده يف الصرب عىل  حسنةً  أسوةً  -مريض اهلل عنه 

 

، وآخرون )ص:  ملسو هيلع هللا ىلصصحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري البرش  ( 1) َلمي   (. 13، السُّ
 

السرية النبوية هي التطبيق العميل األمثل لنصوص الوحي، وتنزيل أحكام الرشيعة يف كافة مناحي 
احلياة اإلنسانية، وهي املعني الرتبوي الصايف لبناء الشخصية املسلمة املتأسية بالرسول األكرم، واملعلم 

 .األحكم، واملريب األعظم
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وي عن خباب بن األرت   وهو    ملسو هيلع هللا ىلصشكونا إىل رسوِل اهللِ    أن ه قال:  -ريض اهلل عنه-ومثال ذلك ما ر 
ٌد ب ردًة له يف ظلِّ الكعبِة، فقلنا: أال تستنرص  لنا  قد كان َمن قبلكم، يؤخذ الرجل  » أال تدعو لنا؟ فقال:    ؟متوسِّ

مشط بأمشاِط احلديِد  جعل  نصفني، وي  باملنشاِر فيوضع عىل رأِسه في  جعل فيها، فيجاء  حفر  له يف األرِض، في  في  
َلي  ما دون حلمه وعظمه، فام دينه، واهللِ  ه ذلك عن  األمر تِ يصدُّ نم هذا  الراكب  من صنعاَء إىل مم ، حتى يسري 

 . (1) «حضَموت، ال خياف إال اهللَ، والذئَب عىل غنِمه، ولكنكم تستعِجلون

 
 م طبيعة الدعوة ومراحلها: ه  ف   -5

ح كيفية دعوة النبي  ، واملراحل التي مر  فيها خالل دعوته، وتبني  األساليب التي  ملسو هيلع هللا ىلصالسرية النبوية توض 
 استخدمها يف الدعوة، واملحن واملصاعب التي تواجه الداعية إىل اهلل تعاىل، وكيفية التعامل معها. 

  

 

 (. 3612) برقم  البخاريأخرجه (  1)

 

 .يف حياة املسلم  ملسو هيلع هللا ىلصبالتعاون مع زمالئك؛ بنيِّ مكانة الرسول 
............................................................................................. 
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 القرآن الكريم: -1
لنشأته   الكريم  القرآن  ض  تعرم فقد  النبوية،  السرية  منه مالمح  نستمد  َأمَلْ  ﴿:  ملسو هيلع هللا ىلص وهو مصدر أساس، 

ض ألخالقه الكريمة العالية:  6  -  5]الضحى:    ﴾جَيِْدَك َيتِياًم َفآَوى * َوَوَجَدَك َضاالا َفَهَدى َوإِنمَك ﴿[ كام تعر 
ل ٍق َعظِيمٍ   .(1)  [ وقد حتدث القرآن عن هجرته ومغازيه ومعجزاته بصورة إمجالية4]القلم:   ﴾ َلَعىل خ 

 السنة النبوية الصحيحة:  - 2
النبي   النبوية الصحيحة قد حوت القسم األكرب من حياة  به، وأعامله، وما  ، ووقائعه وحروملسو هيلع هللا ىلص السنة 
، فكل ما رووه -رضوان اهلل عليهم-يزيد الثقة هبا، واالطمئنان إليها: أهنا رويت بالسند املتصل إىل الصحابة  

 .(2) لنا عن الرسول بالسند الصحيح املتصل، جيب أن نقبله، كحقيقة تارخيية ال خياجلنا الشك فيها

 
 :)ما ثبت منه( الشعر العريب املعارص لعهد الرسالة - 3

وما حتىل به من    ،ملسو هيلع هللا ىلصمت القصائد يف بيان حماسن النبي  ظيعترب الشعر أحد مصادر السرية النبوية، فقد ن

 

 (. 26- 25( ينظر: السرية النبوية دروس وعرب، مصطفى بن حسني السباعي )ص:  1)
 (. 27- 26دروس وعرب )ص:   - ( ينظر: السرية النبوية  2)

 

د بعض كتب بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك  من مصادر للبحث والتعلُّم؛ عدِّ
 .السنة النبوية التي كتبها أئمة احلديث وتعد مصدرًا رئيسًا للسرية النبوية

............................................................................................. 

.............................................................................................
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وما    ، املبينة ملراحل دعوته الناس إىل اإلسالمكريم األخالق ومجيل الصفات، باإلضافة إىل القصائد الشعرية  
أ باللسان  عظيمة  جهود  من  ثابت،    وبذله  بن  حسان  الشعراء  أشهر  ومن  اإلسالم،  نرش  سبيل  يف  السنان 

 .(1) رًا ملعرفة السرية النبوية، من صارت دواوينهم الشعرية مصداوعبداهلل بن رواحة ونحومه
 :)ما ثبت منها( كتب السري واملغازي  - 4

إىل من بعدهم، وقد اختص    -رضوان اهلل عليهم- كانت وقائع السرية النبوية روايات يروهيا الصحابة  
بعضهم بتتبع دقائق السرية، وتفاصيلها، ثم تناقل التابعون هذه األخبار، ودونوها يف صحائف عندهم، وقد 

: حممد بن إسحاق بن يسار )تويف  اختص بعضهم بالعناية التامة هبا...، ومن أشهر أوائل املصنفني يف السرية 
 .(2)هـ(152سنة: 

 

 : النبوية لبن هشامالسرية  -1
احلمريي،    املؤلفه   أيوب  بن  امللك  عبد  األنساب    هـ(213)ت:  أيب حممد  بابن هشام، عامل  املعروف 

عدُّ كتابه الذي رواه عن ابن إسحاق من أوىف مصادر السرية النبوية، وأصحها،   واللغة وأخبار العرب، وي 
 . (3)كبرياً  لقي قبوالً قد وأدقها، و

 

 (. 28  -27املصدر السابق )ص:   ينظر:  (1)

 (. 28( ينظر: املصدر السابق )ص:  2)
 (. 29ينظر: املصدر السابق )ص:  (  3)

 

 ماذا حيدث لو كانت مصادر السرية النبوية حمصورة يف مصدر واحد فقط ما سبق ذكره يف الدرس؟

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 سعد:طبقات ابن   -2
-كتابه عىل ذكر أسامء الصحابة والتابعني يف  وسار هـ( 230)ت: هو حممد بن سعد بن منيع الزهري، 

بحسب طبقاهتم، وقبائلهم، وأماكنهم، ويعترب كتابه »الطبقات« من    -عليه السالم- عد ذكر سرية الرسول  ب
 . (1) ذكر الصحابة والتابعنيلأوثق املصادر األوىل للسرية، وأحفظها  

 اريخ الطربي:ت -3
،  ملسو هيلع هللا ىلص ف كتابه يف التاريخ غري مقترص عىل سرية الرسول  أل    هـ( 310)ت:  هو أبو جعفر حممد بن جرير الطربي  

 . ( 2)   ويف كتابه بعض الروايات الضعيفة   ، - عليه السالم - سريته  ب بل ذكر تاريخ األمم قبله، وأفرد قساًم خاصًا  

 
دالئل النبوة« لألصبهاين،  خاصة، كـ»  ثم تطور التأليف يف السرية، فأفردت بعض نواحيها بالتأليف،

و»املواهب  عياض،  للقايض  و»الشفاء«  اجلوزية،  قيم  البن  املعاد«  و»زاد  للرتمذي،  املحمدية«  و»الشامئل 
 . (3)اللدنية« للقسطالين، وغريها

 
 

 (. 31- 30ينظر: املصدر السابق )ص:  (  1)
 (. 30ينظر: املصدر السابق )ص:  (  2)

 (. 31- 30ينظر: املصدر السابق )ص:  (  3)

 .مستخدماً ما يتاح لك من مصادر للبحث؛ اذكر ثالثة مؤلفات يف السرية النبوية مل تذكر يف الدرس 
................................................................................................

................................................................................................ 

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصبالتعاون مع زمالئك؛ اذكر فائدة ختصيص بعض العلامء نواحَي حمددًة من سرية النبي 
 .بمؤلفات خاصة هبا

............................................................................................. 
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هبة،   .1  .هـ(1403)ت: السرية النبوية عىل ضوء القرآن والسنة، ملحمد أيب ش 
 . هـ(1420)ت: السرية النبوية، أليب احلسن الندوي  .2
 . الصاليب حممد  لعيل ، أحداث  وحتليل ،وقائع عرض  :النبوية  السرية .3

 . صفي الرمحن املباركفوري ، الرحيق املختوم  .4
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 األوضاع الدينية للعرب قبل البعثة:  . 1

تعيش حالة دينية مليئة بالرشك واألصنام وعبادة غري اهلل، وتقديس    ملسو هيلع هللا ىلصكانت العرب قبل مبعث النبي  
 .(1) حها قدرات ال تكون إال هلل تعاىلومن ،أصناف متعددة من األحجار واألشجار

 األوضاع السياسية للعرب قبل البعثة:  . 2
كان النظام السائد بني العرب هو النظام القبيل، ومل يعرفوا االجتامع عىل دولة، إال يف أحوال قليلة، وعىل  

كان هلا  مساحات ضيقة، فاجلزيرة العربية طوال تارخيها قبل اإِلسالم مل تعرف وحدة سياسية جامعة، وإنام  
القبيل تسود فيه احلرية، فكانت احلرية    تآلف وتعاون قبيل عىل حسب األرس، وقوة رجاالهتا، وكان النظام

من خصائص العرب، يأبون الضيم والذل، ويفتخرون بالقبيلة، ويدافعون عن محاها وحرماهتا، ويشيدون 
 وهلذا يقول شاعرهم: ؛ مبطاًل  مرادها، سواء كان حمًقا أبأيامهام ومفاخرها، وينترصون لكل فرد من أف

ةَ  َوَما َأنا إِالم  دْ     ***     َوْت إن غَ   من َغِزيم دِ  َغَوْيت  وإن َتْرش  ة  َأْرش   (2) َغِزيم
وكانت القبيلة هلا شخصيتها السياسية املستقلة، تعقد األحالف، وتشن الغارات، حسب مصلحتها،  

، ة وأوامر رجاالهتا؛ وهلذا مل يكن هلم يف آخر عهدهم أثر يف السياسة الدولية؛ ألهنم وحدات صغرية متفرق
 . (3) والروم ، خضعوا يف بعض أطرافهم لنفوذ الدولتني الكبريتني يف ذلك الزمن: الفرسبل 
 األوضاع الجتامعية واألخالقية للعرب قبل البعثة:  . 3

نا، فقد سيطرت عليهم التقاليد  بكانت حياهتم االجتامعية واألخالقية خمتلة كاختالل عقيدهتم كام مر  
 

 (. 46السرية النبوية والدعوة يف العهد املكي، أمحد أمحد غلوش )ص:   (1)
 (. 33/ 6يف العقد الفريد )كام  ( البيت لدريد بن الصمة 2)
 (. 67- 66)ص:   ملسو هيلع هللا ىلص صحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري البرش نظر: ي(  3)
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امل القوانني  بمثابة  ونظرهتم  والعادات، وأصبحت  باألنساب،  ويتفاخرون  للقبيلة،  يتعصبون  وكانوا  رعية، 
، والطالق بال عدد، وال يمتنعون  للمرأة غري متزنة، وال يعطوهنا حقها من املرياث، ويتزوج أحدهم بال َحد 
عن املحرمات من الفواحش، وسفك الدماء، وأكل الربا، وظلم الضعفاء، واإِلغارة عىل بعضهم، وهنب 

   وسبي نسائهم وذرارهيم، وحيتقرون بعض املهن احلرفية والصناعية.أمواهلم، 

 
 

 
 األوضاع القتصادية للعرب قبل البعثة:  . 4

احلالة   ف كانت  اجلوانب،  متعددة  العربية  اجلزيرة  يف  حني االقتصادية  بالنشاط    في  جهاهتا  بعض  اشتهرت 
والصناعات احلرفية، وفضاًل عن ذلك قامت زراعة متقدمة يف    ، التجاري، اختصت أماكن أخرى بالصناعات 

َرْيٍش * ِإياَلِفِهْم  إِلِ ﴿ املناطق اخلصيبة من بالد العرب، وكانت هلم رحلتان يف الشتاء والصيف كام قال تعاىل:   ياَلِف ق 
ْم ِمْن َخوْ  وٍع َوآَمَنه  ْم ِمْن ج  ِذي َأْطَعَمه  وا َربم َهَذا اْلَبْيِت * الم ْيِف * َفْلَيْعب د  َتاِء َوالصم   –   1]قريش:   ﴾ ٍف ِرْحَلَة الشِّ

إذن كانت مكة مسكة بزمام التجارة يف بالد العرب، تنعقد فيها وحوهلا أعظم أسواق العرب التجارية واألدبية    . [ 4
الرشق   بني  التجارة  العربية، حتمل  اجلزيرة  أطراف شبه  التجارية ُتوب  وقوافلها  احلج من كل عام،  يف موسم 

 . ( 1) ق، وقد أتاح هلا هذه الفرصة موقعها اجلغرايف املمتاز والغرب، متجهة إىل اليمن وإىل احلبشة وإىل الشام وإىل العرا 
 

 (. 281حضارهتم د. حممود عرفة حممود )ص:  ( العرب قبل اإلسالم: أحواهلم السياسية والدينية وأهم مظاهر 1)

كانت عند العرب قبل اإلسالم بعض العادات احلسنة واألخالق محيدة مثل: الكرم، والشجاعة، وإباء الضيم، والعفة، 
 .األحساب وصيانتهاوالذكاء والفطنة، وقوة احلافظة، والفروسية، واملروءة والنجدة، والفصاحة، واحلفاظ عىل 

 

 

بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل فهمك للدرس: استنتج احلكمة من اختيار اهلل تعاىل بالد 
 .العرب لتكون آخَر مهبٍط للوحي، ومنطلقًا للرسالة املحمدية

............................................................................................. 

.............................................................................................
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نشأت حضارات ودول يف غري اجلزيرة العربية، كالدولة الرومانية، والفارسية، ودول يف شامل أوروبا، وكلها مل  
فتني، أو الوثنية، وعبادة األوثان، أو عبادة النار والشمس،  صحيح، فإما عىل اليهودية والنرصانية املحر  تكن عىل دين  

  وانترشت   االنحالل،   فعم   األخالقية،   الضوابط   من   التفلت   فيها   غلب   فقد   األخالقية   الناحية   من   وأما والطبيعة،  
معروفًا، وال ينكرون منكرًا، وال يرعون فضيلة، وساد  عىل الناس، فلم يكونوا يعرفون    اإلباحية   وطغت   الفواحش، 

 وعبيد.   ة ب النظام الطبقي، الذي امتهن الناس فقسمهم إىل طبقات متفاوتة، وإىل ساد و يف تلك الشع 
ها، وتأخذ  فكان العامل يومذاك بحاجة إىل رسالة دينية جديدة، تعيد للتوحيد صفاءه، ولألخالق قيمت

نسان نحو احلق واخلري والعدل، بعد أن ساد الرشك والظلم والرش آمادًا طويلة، وانحرف الناس عن  بيد اإل
 .(1) تعاليم األنبياء واملرسلني

 
  

 

( والعامل قبل  186،187( ينظر: املسالك واملاملك، البكري، عبد اهلل بن عبد العزيز بن حممد البكري األندليس )ص:  1)
   اإلسالم، د. راغب الرسجاين، موقع طريق اإلسالم. 

 

ل ما ورد يف الدرس عن األوضاع االقتصادية للعرب قبل البعثة؛ ثم من خالل ذلك اذكر  تأمم
 .أمهية رحلَتي الصيف والشتاء لسائر العرب يف اجلزيرة العربية

............................................................................................. 

.............................................................................................

 

 

د َمْن كان األحق  فك عىل أحوال كل من: أمة العرب وبقية األمم األخرى؛ حدِّ من خالل تعرُّ
 فيهم قبل البعثة بنزول الرسالة عنده؟ وملاذا؟

............................................................................................. 

.............................................................................................
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واْليات الربانية قبل البعثة النبوية، وكان من أهم األحداث التي سبقت    ،لقد توالت األحداث العظيمة
قص اهلل نبأها وسجل وقائعها يف القرآن الكريم،    ،وبعثته حادثة تعرضت هلا الكعبة املرشفة  ملسو هيلع هللا ىلص ميالد النبي  

الكعب و إىل  حيجون  العرب  فرأى  اليمن،  عىل  للنجايش  نائبًا  كان  احلبيش  أبرهة  أن  السرية  تب  ك  ة  ذكرت 
فبني كنيسة كبرية بصنعاء ليحج الناس إليها    له ذلك، وأراد أن يرصف الناس عنها،  ْق ر  ويعظموهنا، فلم يَ 

بدالً من الكعبة، فلام سمع بذلك رجل من بني كنانة دخل الكنيسة لياًل، فبال وتغوط فيها، فلام علم أبرهة 
لبيت الذي حتج العرب إليه بمكة،  بذلك سأل عن الفاعل، فقيل له: صنع هذا رجل من العرب من أهل ا
كبرياً  ز جيشًا  ليهدمها، فجهم مكة  إىل  يذهب  أن  أبرهة وحلف  يريد ا، وفغضب  العتيق  البيت  نطلق قاصدًا 

فأصاب العرب    ، -الذي ال تعرفه العرب بأرضها-  هدمه، وكان من مجلة دواهبم التي يركبون عليها الفيل
م البيت، أما أهل مقاومة يسرية من بعض القبائل العربية التي تعظ  ومل جيد أبرهة يف طريقه إال  ، خوٌف شديدٌ 

 مكة فقد حتصنوا يف اجلبال ومل يقاوموه. 
يطلب إباًل له أخذها جيش أبرهة، فقال له أبرهة: كنَت قد أعجبتني حني رأيت ك، ثم    املطلبوجاء عبد 

بيتًا هو دينك ودين آبائك، قد    قد زهدت فيك حني كلمتني، أتكلمني يف مائتي بعري أخذهتا منك، وترتك 
جئت  هلدمه، ال تكلمني فيه! قال له عبد املطلب: إين أنا رب اإلبل وإن للبيت ربًا حيميه، فقال أبرهة: ما كان 

 ليمتنع مني، قال عبد املطلب: أنت وذاك. 
 هة وقومه. وأما قريش ففروا من أرض احلرم إىل رؤوس اجلبال، حيتمون هبا، ويرتقبون ما الذي سيحل بأبر 
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برك    -بني مزدلفة ومنى-  فلام كان يف وادي حمرس  ، مكةه لدخول  لَ يْ َأ فِ أ جيشه، وهي  فلام أصبح أبرهة عب  

انقاد لذلك، وإذا  الفيل، وامتنع عن التقدم نحو مكة، وكانوا إذا وجهوه إىل اجلنوب أو الشامل أو الرشق 
ومعنى أبابيل يتبع  -إذ أرسل اهلل عليهم طريًا أبابيل    ؛وامتنع، وبينام هم عىل هذه احلال   بركوجهوه للكعبة  

مع كل طائر ثالثة أحجار، حجر يف منقاره وحجران يف رجليه، ال تصيب منهم أحدًا إال   -اً بعضها بعض
 تقطعت أعضاؤه وهلك. 

أنامله، فلم يصل إىل صنعاء إال وهو مثل فرخ احلامم،    فقدأما أبرهة   أصابه اهلل بداء، تساقطت بسببه 
 َربَُّك   َفَعَل   َكْيَف   َترَ   َأمَلْ ﴿كتابه فقال:    وقد أخرب اهلل تعاىل بذلك يف  ،وانصدع صدره عن قلبه فهلك رش هلكة 

ْ   *  اْلِفيلِ   بَِأْصَحاِب  َعْل   َأمَل مْ   جَيْ ا َعَلْيِهمْ   َوَأْرَسَل *   َتْضلِيلٍ   يِف   َكْيَده  يلٍ  ِمنْ   بِِحَجاَرةٍ   َتْرِميِهمْ *  َأَبابِيَل   َطرْيً   * ِسجِّ
مْ  ولٍ  َكَعْصٍف   َفَجَعَله   . [5 - 1: الفيل] ﴾ َمْأك 

، وهو يوافق فرباير  تقريباً   بخمسني يوماً   ملسو هيلع هللا ىلصوقد حدثت هذه الواقعة يف شهر املحرم قبل مولد النبي  
ووقعت يف ظروف ساعدت عىل وصول خربها إىل معظم أرجاء املعمورة املتحضة يف ذلك ،  م571سنة  

ينزل هب باملرصاد يرتقبون ما  بالرومان، والفرس هلم  م وبحلفائهم،  الزمن، فاحلبشة كانت ذات صلة قوية 
فلفتت هذه الواقعة أنظار العامل إىل رشف هذا  ،  وهاتان الدولتان كانتا متثالن العامل املتحض يف ذلك الزمان

 . (1)البيت ومكانته، وأنه هو البيت الذي اصطفاه اهلل تعاىل واختاره
 

( وصحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري  126)ص:  السرية النبوية، عيل بن عبد احلي بن فخر الدين الندوي  :( ينظر1)
 (. 78)ص:  ملسو هيلع هللا ىلص البرش 

 ما الواجب عليك ُتاه بيت اهلل احلرام؛ عندما حياول أي أحد االعتداء عليه بالقول أو بالفعل؟ 

................................................................................................
................................................................................................ 
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 .الدروس املستفادة منها ارجع لسورة الفيل؛ ثم اطلع عىل تفسريها يف أحد كتب التفسري؛ ثم اسنتج 
................................................................................................

................................................................................................ 

 

ص يف           دفرتك موجزاا عن موضوعات الوحدة، بدءاا من مفهوم السرية ُتلخِّ
  .النبوية، إىل حادثة الفيل
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د ثالثاا من القيم   :1س  احلسنة والسيئة السائدة يف املجتمع اجلاهيل.  واألخالقعدِّ
 : ( أمام اجلملة اخلاطئة×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة  )ضع  عالمة  ) :2س

ف عىل مكانة رسول اهلل  ال تفيدنا يف  السرية النبوية  (1  ( )    . ملسو هيلع هللا ىلصالتعر 
 ( )       . الدروس والعرب  قليلةالسرية العطرة  (2
ي إيامن املسلم، و ال السرية النبوية  (3  ( )     . تزيد من يقينه ال تقو 
ح كيفية دعوة النبي   (4  ( )   . املراحل التي مر  فيهاو ، ملسو هيلع هللا ىلصالسرية النبوية توض 
 ( )  . ، فأفردت بعض نواحيها بالتأليف، خاصةالنبوية  التأليف يف السريةتطور   (5
 ( )      وأخرى سيئة. عادات حسنة كان عند العرب  (6
 ( ) . بحاجة إىل رسالة دينية جديدة، تعيد للتوحيد صفاءه ملسو هيلع هللا ىلص قبل بعثة النبي العامل  مل يكن  (7

 خطاا:تها ، وضع حتاخرت اإلجابة الصحيحة لكل سؤال مما ييل: 3س
 . (علمية  /  عملية   /  قولية وعملية   /  قولية ) سرية  ملسو هيلع هللا ىلص إن سرية النبي (1
 . الكثري من األحكام الفقهية و   القرآن الكريم   (كرتذ  / حفظ /  تدبر / فهم  )  السرية النبوية تساعد عىل  ( 2

 . ( مكمالهتا   /   توابعها   /   مقدماهتا   / مقاصدها  )   : حتصيل الدروس والعرب من دراسة السرية النبوية يعترب من  ( 3
 . ( مدين/ عسكري/ قبيل/ متجانس) كان املجتمع العريب قبل اإلسالم جمتمع  (4

 
 .اكتب بعض الدروس املستفادة من أحوال العرب قبل اإلسالم؛ ثم ضعه يف ملف إنجازك
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 ملسو هيلع هللا ىلص  

 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيتعرف عىل نسبه ومولده   -
يف بادية بني سعد،  ملسو هيلع هللا ىلصيستعرض فرتة رضاعته  -

 وحادثة شق الصدر.

 يبني نشأته يتياًم ووفاة أمه ثم جده عبد املطلب. -

 يستعرض رحلته إىل الشام مع عمه أيب طالب. -

 يف حرب الفجار وحلف الفضول. ملسو هيلع هللا ىلصيناقش مشاركته  -

 يستعرض سفره يف ُتارة السيدة خدجية، وزواجه منها. -

 األسود.يستعرض بناء الكعبة واحلجر  -

 يوضح إرهاصات ومقدمات النبوة. -

يوضح التحنث يف غار حراء، ونزول الوحي عليه يف  -
 الغار، وفرتة انقطاعه.

 .ملسو هيلع هللا ىلصيستخرج الدروس املستفادة من ميالده وبعثته  -

 خمرجات التعلم

 ملسو هيلع هللا ىلصنسبه ومولده املوضوع األول: 
يف بادية بني سعد،  ملسو هيلع هللا ىلصفرتة رضاعته الثاين:  املوضوع

 وحادثة شق الصدر

يتياًم، ووفاة أمه، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصنشأة النبي الثالث:  املوضوع
 جده عبد املطلب

 إىل الشام مع عمه أيب طالب ملسو هيلع هللا ىلصرحلته الرابع:  املوضوع

يف حرب الفجار،  ملسو هيلع هللا ىلصمشاركته اخلامس:  املوضوع
 وحلف الفضول

يف ُتارة السيدة خدجية،  ملسو هيلع هللا ىلصسفره السادس:  املوضوع
 منها وزواجه

 بناء الكعبة، واحلجر األسود السابع:  املوضوع

 إرهاصات ومقدمات النبوةالثامن:  املوضوع

التحنث يف غار حراء، ونزول الوحي التاسع:  املوضوع
 عليه يف الغار، وفرتة انقطاعه

 ملسو هيلع هللا ىلصالدروس املستفادة من ميالده إىل بعثته العارش:  املوضوع

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية



( (29 

 

 

 

 

ميالد أمة االستقامة، والوسطية، والعدل، والدين القويم، واألخالق  بإيذانًا    ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان ميالد النبي  
واالنتقال   النور،  إىل  الظلامت  من  اخلروج  وبداية  والظلم   الكبريالرفيعة،  والضياع  اجلاهلية  عرص  من 

نرصة ومقدمة ل، فكان مولده بركة ورمحة من رب العاملني هلذه األرض،  العلم واهلدايةوالعدوان والقتل إىل  
ورمحة  ا واخلالفاتلعباد؛  للضعيف،  النزاعات  من  اخلالص  بعثته  يف  واحدة،  والتوحد    ، فكان  راية  حتت 

من عبادة احلجارة واألوثان   الناس  -سبحانه–وهبذه الكلمة أخرج اهلل وكلمة واحدة، وهي كلمة التوحيد،  
 من جوع إىل عبادة اهلل الواحد األحد. ال ت غني و التي ال ت سمن 

 
من خالل اطالعك عىل ما يتاح لك من كتب السرية النبوية؛ اذكر بعض األحداث التي حدثت عند مولد  

 . ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  
 .......................................................................................................

............................  ........................................................................... 
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ملسو هيلع هللا ىلص

بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قيص بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن    حممد هو  
 . ( 1) بن عدنان ا غالب بن فهر بن مالك بن النض بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مض بن نزار بن معد  

  كنانة   اصطفى   اهلل   إن » :  يقول   ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   رسول   سمعت  :  ل ا ق أنه    - ريض اهلل عنه -   األسقع   بن   واثلة وقد روي عن  
 . ( 2) هاشم«   بني   من   واصطفاين   هاشم،   بني   قريش   من   واصطفى   كنانة،   من   قريشاً   واصطفى   إسامعيل،   ولد   من 

 
ملسو هيلع هللا ىلص

من شهر   (3) يف شعب بني هاشم، بمكة، يف صبيحة يوم االثنني، )الثاين عرش(  ملسو هيلع هللا ىلصحممد    املرسلنيد سيد  لِ و  
الثاين  أو  العرشين  الفيل، ألربعني سنة خلت من ملك كرسى أنورشوان، ويوافق ذلك  ربيع األول، عام 

 .(4)م(571أبريل سنة )وعرشين من شهر  

 

 (. 39صفي الرمحن املباركفوري )ص:  ،( الرحيق املختوم 1)
 (. 2276) برقم  مسلمأخرجه   (2)
 ( وهذا عند أكثر أهل السري، وقيل: يف الثامن، وقيل: يف التاسع، وقيل غري ذلك. 3)

 (.45( الرحيق املختوم )ص: 4)

 

من خالل ما يتاح لك من مصادر كتب احلديث؛ هات حديثًا يدل عىل أن نسب النبي الرشيف 
 .أزكى األنساب ملسو هيلع هللا ىلص

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 .خاتم النبيني ملسو هيلع هللا ىلصهات آية قرآنية  تدل عىل أن النبي 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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له   ضع  يف  ملسو هيلع هللا ىلصاسرت  العرب  كعادة  سعد  بني  املراضع أل  يف  أمراض    ؛والدهم التامس  عن  هلم  ابتعادًا 
أجسامهم، وتشتد أعصاهبم، ويتقنوا اللسان العريب، فأرضعته حليمة السعدية، وأقام عندها يف    ى احلوارض؛ لتقو 

هذه السنوات األربع األوىل من طفولته يف بني سعد، فنشأ   ملسو هيلع هللا ىلص بني سعد نحوًا من أربع سنني، فأمىض رسول اهلل  
 . ( 1) ان، حيسن ركوب اخليل عىل صغر سنه قوي البنية، سليم اجلسم، فصيح اللسان، جريء اجلن 

 

يف بني سعد، حتى إذا كانت السنة الرابعة، أو اخلامسة من مولده، وقعت حادثة شق    ملسو هيلع هللا ىلص بقي رسول اهلل  
جربيل   فأتاه  القلب،  ملسو هيلع هللا ىلص صدره،  فاستخرج  قلبه،  عن  فشق  فرصعه،  فأخذه،  الغلامن،  مع  يلعب  وهو   ،

ه، ثم مَ فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله يف طست من ذهب بامء زمزم، ثم أَلَ 
، فقالوا: إن حممدًا قد ق تل، فاستقبلوه، وهو منتقع  من الرضاعة   نه، وجاء الغلامن يسعون إىل أمه ه يف مكاأعاد

 .(2) اللون، قال أنس: وقد كنت  أرى أثر ذلك املخيط يف صدره
 

 (. 34( والسرية النبوية دروس وعرب )ص:  92ينظر: الفصول يف السرية، إسامعيل بن عمر بن كثري القريش )ص:  (  1)
 (.236) برقم ( أخرجه مسلم 2)

 

د الفائدة من نشأة وتربية الرسول   .صغريًا يف البادية والقرية ملسو هيلع هللا ىلصمن خالل فهمك؛ حدِّ
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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من املعجزات الثابتة التي جيب التسليم بصدقها واإليامن هبا عىل الصفة التي  ملسو هيلع هللا ىلصحادثة شق صدر النبي 
 .ورد هبا اخلرب الصحيح

 

 

ر قلبه  ملسو هيلع هللا ىلصمن فضل اهلل تعاىل عىل نبيه  وزكى نفسه مظهرًا وخمربًا. هات من القرآن  ملسو هيلع هللا ىلصأن طهم
 .الكريم ما يدل عىل ذلك

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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ملسو هيلع هللا ىلص
 

بعد حادثة شق الصدر خشيت عليه حليمة حتى ردته إىل أمه، فكان عند أمه إىل أن بلغ ست سنني،  
أن تزور قربه بيثرب، فخرجت من مكة قاطعة رحلة تبلغ مخسامئة  ،لذكرى زوجها الراحل وفاءً   ؛ورأت آمنة 

اليتيم  مرتٍ كيلو ولدها  ومعها  والسالم-،  الصالة  عليه  املطلب،  -حممد  عبد  وقيمها  أيمن،  أم  وخادمتها   ،
وبينام هي راجعة؛ إذ الحقها املرض، وألح عليها يف أوائل الطريق، فامتت باألبواء    ،رجعت فمكثت شهرًا، ثم  
 بني مكة واملدينة. 

فؤاد يف  احلنو  مشاعر  وكانت  مكة،  إىل  املطلب  عبد  به  أصيب  وعاد  الذي  اليتيم،  نحو حفيده  تربو  ه 
حد من أوالده، فكان ال يدعه لوحدته املفروضة، ألمل يرقها    قةً له رِ   بمصاب جديد نكأ اجلروح القديمة، فرق  

 بل ي ؤثره عىل أوالده. 
املطلب   ت ويف جده عبد املطلب بمكة، ورأى عبد  ملسو هيلع هللا ىلص سنوات وشهرين وعرشة أيام من عمره    ثامينويف  

 . (1) ه يعهد بكفالة حفيده حممد إىل عمه أيب طالب، شقيق أبيهقبل وفاته أن

 
  

 

 . 34السرية النبوية دروس وعرب ص( 1)

 

 يتياًم ؟ ملسو هيلع هللا ىلصبالتعاون مع زمالئك؛ استنتج احلكمة من نشأة الرسول 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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اثنتي عرشة سنة، قيل: وشهرين وعرشة أيام، ارحتل به أبو طالب، تاجرًا إىل الشام،    ملسو هيلع هللا ىلصملا بلغ رسول اهلل  
رف ببحريى، واسمه: جرجيس، فلام نزل الركب خرج   وصلحتى   إىل ب رصى، وكان يف هذا البلد راهب ع 

بصفته، فقال وهو آخذ    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    إليهم، وأكرمهم بالضيافة، وكان ال خيرج إليهم قبل ذلك، وعرف رسوَل 
بيده: هذا سيد العاملني، هذا يبعثه اهلل رمحة للعاملني، فقال أبو طالب: وما علمك بذلك؟ فقال: إنكم حني  
أرشفتم من العقبة مل يبق حجر، وال شجر إال وخر  ساجدًا، وال تسجد إال لنبي، وإين أعرفه بخاتم النبوة يف  

ه، وال يذهب به إىل الشام، التفاحة، وإنا ن  :أسفل غضوف كتفه، مثل دم جده يف كتبنا، وسأل أبا طالب أن ير 
 .(1) خوفًا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض غلامنه إىل مكة

 
  

 

 (. 49)ص:  ملصدر السابق ا (1)

 

 صغريًا مع عمه لرحلة الشام؟ ملسو هيلع هللا ىلصبالتعاون مع زمالئك؛ حدد الفائدة من خروج الرسول 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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مخس عرشة سنة، وقعت حرب الفجار، بني قريش ومن معهم من كنانة، وبني    ملسو هيلع هللا ىلصعمره    كان ما  عند 
قيس عيالن، وسميت بحرب الفجار: النتهاك حرمات احلرم، واألشهر احلرم فيها، وقد حض هذه احلرب  

 .(1) ، وكان ينبل عىل عمومته، أي: جيهز هلم النبل للرميملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 

شهر حرام، حيث تداعت إليه قبائل    وهو   ،أثر حرب الفجار وقع حلف الفضول، يف ذي القعدةوعىل  
: بنو هاشم، وبنو املطلب، وأسد بن عبد العزى، وزهرة بن كالب، وتيم بن مرة، فاجتمعوا  وهم من قريش،  

مظلومًا من أهلها  ه ورشفه، فتعاقدوا وتعاهدوا عىل أال جيدوا بمكة  يف دار عبد اهلل بن جدعان التيمي؛ لسن 
ترد عليه مظلمته، وشهد هذا احللف  الناس إال قاموا معه، وكانوا عىل من ظلمه حتى  وغريهم من سائر 

لقد شهدت يف دار عبد اهلل بن جدعان حلفًا ما أحب أن  » ، وقال بعد أن أكرمه اهلل بالرسالة:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  
 .(2) «به يف اإلسالم ألجبتأدعى   يل به محر النعم، ولو

 
  

 

 (. 49)ص:  ملصدر السابق ا (1)

 (. 67لغزايل )ص: ل( وصححه األلباين يف فقه السرية 13080)برقم  السنن الكربى أخرجه البيهقي يف (  2)

د بعض القيم النبيلة التي أقرها حلف الفضول ما جيب عىل املسلم أن يعمل به.   عدِّ

................................................................................................
................................................................................................ 
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، وكانت  -اريض اهلل عنه -خرج تاجرًا إىل الشام، يف مال خدجية    ملسو هيلع هللا ىلص  عمرهمن    والعرشينيف اخلامسة  
خدجية بنت خويلد امرأة تاجرة، ذات رشف ومال، تستأجر الرجال يف ماهلا، وتضارهبم إياه بيشء ُتعله هلم،  

ما بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخالقه، بعثت إليه، فعرضت   ملسو هيلع هللا ىلصفلام بلغها عن رسول اهلل  
ا كانت تعطي غريه من التجار، فخرج مع غالم هلا معليه أن خيرج يف مال هلا إىل الشام تاجرًا، وتعطيه أفضل  

    يقال هلا: ميرسة، حتى قدم الشام.
وملا رجع إىل مكة، ورأت خدجية يف ماهلا من األمانة والربكة ما مل تر قبل هذا، وأخربها غالمها ميرسة  

فيه   رأى  أمني، وجدت    صفاتمن    ملسو هيلع هللا ىلص بام  وهنج  كريمة، 
ضالتها املنشودة، فتحدثت بام يف نفسها إىل صديقتها نفيسة  

إليه   هذه  وذهبت  منية،  خدجية،    ملسو هيلع هللا ىلص بنت  يتزوج  أن  تفاحته 
بذلك،  خدجية،    فريض  عم  إىل  فذهبوا  أعاممه،  وكلم 

وخطبوها إليه، وعىل إثر ذلك تم الزواج، وأصدقها عرشين  
امرأة   أول  وهي  سنة،  أربعني  ذاك  إذ  سنها  وكان  بكرة، 

 .( 1) ، ومل يتزوج عليها غريها حتى ماتت ملسو هيلع هللا ىلص تزوجها رسول اهلل  

 
  

 

 (. 51- 50( الرحيق املختوم )ص: 1)

 

بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل البحث النمِشط يف أحد كتب السرية النبوية؛ استخلص مكانة 
 .ملسو هيلع هللا ىلصعند رسول اهلل  -ريض اهلل عنها-أم املؤمنني خدجية 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

من أبرز الصفات واألخالق التي جيب عىل 
هبا يف احلياة اليومية االقتداء املسلم التحيل 

مثل: الصدق واألمانة والصرب  ملسو هيلع هللا ىلص باملصطفى
واالعتامد عىل النفس واجلد يف كسب الرزق مع 

 .اإلخالص يف العمل، والتواضع واحلكمة
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مولده   من  سنة  وثالثني  الكعبة؛    ملسو هيلع هللا ىلص وخلمس  بناء  بتجديد  قريش  وتصدع قامت  بنياهنا  قدم    بسبب 
دخلوا يف بنائها إال طيبًا،  جدراهنا، فاضطرت قريش إىل ُتديد بنائها حرصًا عىل مكانتها، واتفقوا عىل أال ي  

  عليه  وبنوا  احِلجر،   منها  فأخرجوا  إسامعيل،   قواعد  عىل  البناء  إمتام  عن   الطيبة  النفقة  هبا   قرصت  قريًشا  أن  إال
  يدخلها  وال طيبة،  نفقة إال  بنائها يف يدخل ال  أن  أنفسهم عىل رشطوا ألهنم  منها؛  أنه عىل داللة قصرًيا  جداًرا
 . ألحد مظلمة  وال  ربا، بيع وال بغي، مهر

البناء، فجزؤوا الكعبة، وخصصوا لكل قبيلة جزءًا منها، وأخذو  األخذ ثم أرادوا   يبنوهنا، وتوىل    ايف 
 رومي اسمه: باقوم.    اءٌ البناء بن 

احلجر األسود اختلفوا فيمن يمتاز برشف وضعه يف مكانه، وعرض عليهم أبو  وملا بلغ البنيان موضع  
أول داخل عليهم من باب املسجد فارتضوه،    وقع بينهم من اخلالفموا فيام  أمية بن املغرية املخزومي أن حيكِّ 

اخلرب،    ، فلام رأوه هتفوا: هذا األمني، رضيناه، هذا حممد، فأخربوهملسو هيلع هللا ىلص وشاء اهلل أن يكون ذلك رسول اهلل  
، فوضع احلجر وسطه، وطلب من رؤساء القبائل املتنازعني أن يمسكوا مجيعًا بأطراف الرداء، وأمرهم  فطلب رداءً 

 . ( 1)   أن يرفعوه، حتى إذا أوصلوه إىل موضعه أخذه بيده، فوضعه يف مكانه، وهذا حل حصيف ريض به القوم 
 

 
 

 (.52( الرحيق املختوم )ص: 1)

يف مشاركته يف بناء الكعبة فضل إهناء اخلصومة ووقف القتال املتوقع بني قبائل  ملسو هيلع هللا ىلصحصل لرسول اهلل 
 .عىل رشف وضع احلجر األسود بيديه الرشيفتني يف مكانه من البيت ملسو هيلع هللا ىلصقريش، وفضل حصوله 
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 مسألة وضع احلجر األسود بحكمة بالغة؟ ملسو هيلع هللا ىلصما الذي كان يمكن حدوثه لو مل حيل الرسول 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 . ملسو هيلع هللا ىلصالبدايات واملقدمات والعالمات الدالة عىل بعثته  اإلرهاصات هي: 
، أو  ملسو هيلع هللا ىلص كانت هناك إرهاصات باهرة، وآيات ظاهرة سبقت مولده    ملسو هيلع هللا ىلصمولد سيد اخللق    قربفعندما  

اقرتنت به، وصاحبته ظواهر غريبة، وأحداث فريدة مؤذنة بقرب حدث عظيم، وأمر جديد، يتأثر به العامل،  
مولده   كان  والبغي    ملسو هيلع هللا ىلص حيث  الظلم  ورفع  الناس،  بني  والعدل  واخلري  احلق  ونرش  الرشك،  دولة  بزوال  نذيرًا 

أنه قال خمربًا عن نفسه:    ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي    - ريض اهلل عنه - والعدوان، وما يدل عىل ذلك حديث العرباض بن سارية  
،  ( 1)   « عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام   أيب إبراهيم وبشارة    إين دعوة  » 

 فكانت هذه اإلرهاصات دالة عىل عظمة احلدث، ورشف اليوم، وعظمة املولود القادم. ومن هذه اإلرهاصات: 
إين ألعرف حجرًا بمكة كان يسلم عيل  قبل أن »: ملسو هيلع هللا ىلص قوله   يف قبل النبوة، كام جاء  ملسو هيلع هللا ىلصتسليم احلجر عليه  -1

 .(2)  «إين ألعرفه اْلن  ،أبعث
 .  ( 3) ، حيث كان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح، كام جاء يف الصحيحنيملسو هيلع هللا ىلصصدق ووقوع رؤياه   -2
تسخري الغاممة له يف سفره إىل الشام، حتى كانت تظله يف اليوم الصائف    ملسو هيلع هللا ىلصومن مقدمات نبوة حممد    -3

 . (4)احلار، كام روى ذلك ميرسة غالم خدجية الذي كان مشاركًا له يف سفره
 

 . "صحيح لغريه"( وقال حمققو املسند: 17163( ) 395/  28( أخرجه أمحد ط الرسالة ) 1)
 (. 2277) برقم ( أخرجه مسلم 2)

 (. 160) برقم ( ومسلم 3) برقم ( أخرجه البخاري 3)
( والسرية  20( ينظر: نور اليقني يف سرية سيد املرسلني، حممد بن عفيفي الباجوري، املعروف بالشيخ اخلضي )ص:  4)

( والصحيح من أحاديث السرية النبوية، حممد بن محد 95/  1عيل حممد الصاليب )   النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث،
 (. 27اين )ص:  الصوي
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 .زمالئك؛ ارجع لبعض كتب السرية النبوية؛ ثم اذكر الفرق بني اإلرهاص واملعجزةبالتعاون مع 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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والنظر والتفكر، واالبتعاد عن    )االعتكاف(  يف غار حراء، قبل بعثته؛ وذلك للتعبد   خيتيل   ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 
بِّب إليه  ضالالت قومه، وعزوفًا عام كان جيري يف املجتمع اجلاهيل من رشك ومساوئ ومنكرات، حيث ح 

العزلة والتحنث )التعبد( فكان خيلو يف غار حراء، وهو جبل يقع يف اجلانب الشاميل الغريب من مكة،    ملسو هيلع هللا ىلص
، وتارة أكثر من ذلك إىل شهر، ثم يعود إىل بيته، فال يكاد يمكث ويتعبد فيه الليايل ذوات العدد، فتارة عرش

ة إىل غار حراء، وهكذا إىل أن جاءه الوحي، وهو  ر  فيه قلياًل، حتى يتزود من جديد خللوة أخرى، ويعود الكَ 
 .(1) يف إحدى خلواته تلك

 
 

 
 

 (. 43( والسرية النبوية دروس وعرب )ص: 57( ينظر: الرحيق املختوم )ص:  1)

بغار حراء حاجة املسلم أحيانًا إىل اخللوة للتفكر يف آيات اْلفاق  ملسو هيلع هللا ىلصنتعلم من اختالء رسول اهلل 
واألنفس، والنظر يف مظاهر الكون وآياته، وإعامل الفكر يف تدبر عظمة اخلالق وبديع صنعه ومجال 

 .خلقه

 

 

للمجتمع االختالء بالنفس أحيانًا يكون مطلوبًا للمسلم؛ لكن ما رأيك يف االعتزال الدائم 
 وخاصة عندما ينترش فيه الفساد ومظاهر االبتعاد عن الدين؟

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 



( (43 

 

 

تاريخ البرشية    من أهم وأكرب احلوادث يف  -عليه السالم-ت عترب حادثة نزول الوحي، وجميء جربيل  
عىل خلقه، فهذا    -جل وعال-املوىل    ومن أعز تكرمات  ،واإلنسانية مجعاء، وليس ىف تاريخ املسلمني وحدهم 

-( سنة، وهي الفرتة بني الرسول حممد، وبني عيسى  600احلدث وهذا املوقف مل حيصل يف األرض منذ )
، فإن هذا املوقف لن يتكرر، ملسو هيلع هللا ىلص، فقد بعث الرسول عىل فرتة من الرسل، وعندما يموت النبي  -ليه السالمع

ستقامة بعد  واال   ، واهلداية بعد الضاللة  ،والنور بعد الظلمة   ،فهو حدث عظيم فريد، بعث احلياة بعد املوت 
املقت  ،احلرية بعد  اهلالك   ،واملحبة  بعد  الكريم    ،والنجاة  ورسوله  لعبده  واالنتقاء  االصطفاء  -إهنا حلظة 

 ليكون للعاملني هاديًا ومبرشًا ونذيرًا.  -صلوات ريب وسالمه عليه 
  لقلب  ومتهيدات  وعالمات   مقدمات  له   جعل   قد  –وجل   عز–اجللل فإن اهلل    احلدثولضخامة هذا  

  وبأمر  السامء، من  بوحي  -السالم  عليه –حظة احلاسمة التي سينزل فيها جربيل  واستعدادًا لل    هتيئةً   ملسو هيلع هللا ىلص  النبي
ية التائهة، وينرش اإليامن  اإلنسان  بيد  ويأخذ   احلياة،   ليغري   رسول؛   أعظم  إىل  رسالة،  أعظم   حيمل   األحد،  الواحد 

 والعدل، والتوحيد والنور. 
ملا تم له أربعون سنة، حيث نزل عليه جربيل بالوحي يف يوم االثنني، لسبع عرش    ملسو هيلع هللا ىلصنزل عليه الوحي  

من الوحي الرؤيا الصاحلة يف النوم، فكان    ملسو هيلع هللا ىلصخلت من رمضان، ويف البخاري: أول ما بدئ به رسول اهلل  
قرأ، ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح...، حتى جاءه احلق وهو يف غار حراء، فجاءه امللك، فقال: ا

قال: ما أنا بقارئ، قال: فأخذين فغطني، حتى بلغ مني اجلهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ،  
فأخذين، فغطني الثانية، حتى بلغ مني اجلهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذين فغطني  

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق * اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرم  اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الم ﴿الثالثة، ثم أرسلني، فقال:    ﴾ِذي َخَلَق * َخَلَق اإْلِ
لوين »زم    فقال:  -اريض اهلل عنه - خدجية  يرجف فؤاده، فدخل عىل  ملسو هيلع هللا ىلص[ فرجع هبا رسول اهلل  3  -  1]العلق:  

اخلرب:  فزم    لوين«زم   وأخربها  خلدجية  فقال  الروع،  عنه  ذهب  حتى  عىل  لوه،  خشيت  فقالت   نفيس«»لقد 
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، وتكسب املعدوم، وتقري الضيف،  لم واهلل ما خيزيك اهلل أبدًا، إنك لتصل الرحم، وحتمل الكَ   ،كال "خدجية:  
 .(2)،(1) "وتعني عىل نوائب احلق

  فبينا  فرتة،   الوحي   عني   فرت   ثم »:  يقول   ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   سمع  أنه   - امريض اهلل عنه-  اهلل   عبد   بن   جابروروي عن  
  عىل  قاعد   بحراء،   جاءين   الذي  امللك  فإذا   السامء،   قبل  برصي  فرفعت  السامء،   من  صوتاً   سمعت   أميش،   أنا

 فأنزل  زملوين،  زملوين :  فقلت  أهيل  فجئت   األرض،   إىل  هويت  حتى   منه،  ت  ثْ ئِ فج    واألرض،  السامء  بني  كرس
َا﴿ :تعاىل اهلل ر    َياَأهيُّ ثِّ ْجزَ ﴿ : قوله إىل  [2 ، 1: املدثر]  ﴾َفَأْنِذرْ  ق مْ *    املْ دم رْ  َوالرُّ  . (3) «[5: املدثر] ﴾َفاْهج 

 

ريض اهلل  -  عباس  ابن  عن؛ فجاء ما يفيد أهنا كانت أياماً وفرتة من الزمن،    ملسو هيلع هللا ىلصانقطع الوحي عن النبي  
ري    ،أياماً   جربيل   عنه   أبطأ  القرآن  عليه  نزل  ملا :  أنه قال  -امعنه   وقاله،  ربه  ود عه:  املرشكون   فقال   بذلك،  فع 

َحى﴿:  اهلل  فأنزل َعَك   َما  *  َسَجى  إَِذا  َواللمْيلِ   *  َوالضُّ وقد بقي رسول   (4)[(3  -1]الضحى:  ﴾َقىَل   َوَما  َربَُّك   َودم
 يف أيام هذه الفرتة كئيبًا حمزونًا، تعرتيه احلرية والدهشة.  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 

 (. 160) برقم ( ومسلم 3( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 44  -43( ينظر: السرية النبوية دروس وعرب )ص:2)
 (. 6214:) صحيح البخاري، رقم    (3)
 (. 486/  24( تفسري الطربي ) 4)

 

 .وثمرته  عىل  البرشية ملسو هيلع هللا ىلصاذكر أثر الوحي الذي نزل عىل النبي 
............................................................................................. 

............................................................................................. 

 



( (45 

 

 

م عظيمة، لعل منها:   وكان انقطاع الوحي أياماا حِلك 
 وجده من الروع، وهتدأ نفسه.  ملسو هيلع هللا ىلصليذهب ما كان  -1
 لنزول الوحي مرة أخرى.وليحصل له الشوق والرتقب   -2
 وليبتيل اهلل الناس، فيثبت املؤمنني، ويضل الكافرين.  -3

 .(1) فلام أمىض اهلل حكمته يف هذا االنقطاع، وحتققت احلكمة منه، عاد إليه الوحي، وجاءه جربيل مرة ثانية

 
 

  

 

 (. 100)ص:  ملسو هيلع هللا ىلص( وصحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري البرش  59-58( ينظر: الرحيق املختوم )ص:  1)

 ماذا يمكن لك أن تتعلمه من فرتة الوحي وانقطاعه؟ 

................................................................................................
................................................................................................ 
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ملسو هيلع هللا ىلص 
 

 البرشية.  سعادة  ملسو هيلع هللا ىلصوبقدومه اإلنسانية،  حرربشارة بتبمولده  -1
ة، وهي أنه مهم ظواهر وأحداث ومعجزات وإرهاصات؛ وهلذه األحداث داللة    ملسو هيلع هللا ىلصب مولده  صاَح   -2

 رسول اهلل حقًا. 
ر أن يكون أ  -3 حياة   ا يف طفولته وشبابه؛ ليذوقيتياًم يف أطوار حياته التي عاشه  ملسو هيلع هللا ىلص النبي    ن اهلل تعاىل قد 

 اليتم، والفقد، لتزكو يف نفسه جذوة العطف والرمحة للمساكني واليتامى والضعفاء. 
ة بدِء نزول الوحي نعلم: فضل املرأة الصاحلة، وأهنا خري عون لزوجها يف الشدائد، وذلك من  مِ   -4 ن قصم

 يف بداية أمره.  ملسو هيلع هللا ىلصمع النبي    -ااهلل عنهريض -خالل وقوف خدجية 
ومن دالالت بداية نزول الوحي ومعانيه التي ظهرت بصورة واضحة: قيمة العلم ومنزلته يف اإلسالم،   -5

[ ويف ذلك إشادة بالعلم وفضله، والقلم  1]العلق:    ﴾اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك ﴿  : فكانت أول كلمة هي األمر بالقراءة
وخطره، فللعلم منزلته يف بناء األفراد والشعوب واألمم، وما زال اإلسالم حيث عىل العلم، ويأمر به، ويرفع 

 هم عىل غريهم. فضلدرجة أهله، وي
له، فقد كانت الرؤيا  كام ظهر أيضًا مع نزول الوحي: فضل الرؤيا الصاحلة، التي يراها املؤمن، أو ت رى    -6

 الصاحلة بداية إرشاق شمس النبوة. 
العبادة، واعتزال أصحاب    - 7 بركة اخللوة من أجل  الوحي: علمنا  بداية نزول  ومن خالل مرحلة 

 السوء واملعايص. 
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تكتب ملخصاا موجزاا يف دفرتك ملواضيع الوحدة عىل شكل شجري، ابتداءا          
إىل التحنث يف غار حراء، ونزول  -الصالة والسالمعليه -من نسبه ومولده 

  .الوحي عليه يف الغار، وفرتة انقطاعه
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 النبوياذكر بعض معجزات الرسول مع التدليل عليها من القرآن الكريم أو من احلديث  :1س
 :اخلاطئة  ( أمام اجلملة×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة  )ضع  عالمة  ) :2س

 ( )     . أزكى األنساب من  ملسو هيلع هللا ىلصالرشيف  النبي نسب (1
 ( )   . يف شعب بني هاشم، بمكة ملسو هيلع هللا ىلصولد سيد املرسلني حممد   (2
 ( )      . يف حرب الفجار ملسو هيلع هللا ىلصمل يشرتك الرسول  (3
 ( )    كيفية اختيار الزوجة.  ملسو هيلع هللا ىلصنتعلم من سرية الرسول   (4
 ( )  . حصيفإشكالية وضع احلجر األسود يف مكانه حل   ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حل (5
 ( )     . نذيرًا بزوال دولة الرشك ملسو هيلع هللا ىلصن مولده  مل يك (6
 ( )  . تسخري الغاممة له يف سفره إىل الشام ملسو هيلع هللا ىلص من مقدمات نبوة حممد   (7
 ( )    .  سنة نيأربع و  أربعاً  ملا تم له ملسو هيلع هللا ىلص نزل عليه الوحي  (8
 ( )   . فضل الرؤيا الصاحلة، التي يراها املؤمن  بني   نزول الوحي (9

 علل ملا يأيت:: 3س
 . من الظلامت إىل النور  البرشية روجخبداية   ملسو هيلع هللا ىلص كان ميالد النبي  (1
ضع ل (2  . من املدينة  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل اسرت 
 .إىل أمه  ملسو هيلع هللا ىلص النبي بعد حادثة شق الصدر ردت حليمة  (3
 . ملسو هيلع هللا ىلص الراهب بالرسول  بحريى معرفة  (4
 حللف الفضول بعد اإلسالم.    ملسو هيلع هللا ىلصإقرار الرسول  (5
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 . يف مال هلا إىل الشام تاجراً  اخلروج  ملسو هيلع هللا ىلص أم املؤمنني خدجية عىل النبي  تعرض (6
 . يف مكانه احلجر األسود فيمن يمتاز برشف وضع قريش اختلفت (7
 . من الزمن مدة ملسو هيلع هللا ىلصالوحي عن النبي   عانقط (8

 ييل، وضع حتتها خطاا:  ممااخرت اإلجابة الصحيحة لكل -4
 . (بني معاذ/ بني عبد مناف /بني سعد  بني املصطلق/ )  يف كانت  ملسو هيلع هللا ىلص فرتة رضاعته  (1
 . (مادية فقط/ معنوية فقط/ مادية معنوية/ ال مادية وال معنوية)   كانت حادثة  ملسو هيلع هللا ىلص   حادثة شق صدره (2
 . ( أمه/ عمه أبو طالب/ جده عبد املطلب/ عمه عبد العزى )   حتى صار شاباً   ملسو هيلع هللا ىلص الذي أكمل تربية النبي   ( 3
 . ( الرعي فقط/ التجارة فقط/ الرعي ثم التجارة/ الرعي ثم التجارة ثم الزراعة )   يف   ملسو هيلع هللا ىلص عمل النبي   ( 4
مسألة    ملسو هيلع هللا ىلص الرسول    ف  ترصُّ  ( 5 األسود؛ ترصُّ   وضع يف  األمانة/  )   يدل عىل   ٌف احلجر  الصدق/ 

 . ( احلكمة/ املراوغة 
   .يبحث/ يعمل/ يتعبد( /حيفظ)يف غار حراء:   ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول اهلل  - (6

 

  

َبني   فيها كيف تكون إجيابيًا يف واقعك من خالل ما جاء يف حلف الفضول  اكتب مخسة أسطر ت 
 .من قيم، ثم ضع ما ستكتبه يف ملف إنجازك
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 يبني مفهوم العهد املكي.−

 يوضح خصائص وميزات العهد املكي.−

 يناقش مراحل الدعوة يف العهد املكي.−

 يعرض موقف قريش وأساليبها يف حماربة الدعوة.−

يستعرض اهلجرة إىل احلبشة، من حيث أسباهبا، −
 وأول املهاجرين.

 .-ريض اهلل عنهام-إسالم عمر ومحزة يناقش −
 يوضح حقيقة صحيفة املقاطعة، واحلصار.−

 .-ريض اهلل عنها-يذكر وفاة أيب طالب، وخدجية −
 إىل الطائف. ملسو هيلع هللا ىلصيعرض خروج النبي −

 اإلرساء واملعراج. يبني−

 للقبائل. ملسو هيلع هللا ىلصدعوة الرسول  يناقش−

 بدء إسالم األنصار. يعرض−

 بيعة العقبة األوىل، والثانية. يعرض−

 الدروس املستفادة من العهد املكي. ستخرجي−

 اإلعداد والرتتيب للهجرة. يعرض−

 ما وقع يف الطريق إىل اهلجرة. يعرض−

 

 خمرجات التعلم
 الوصول إىل املدينة. يذكر−

 الدروس املستفادة من اهلجرة النبوية. يناقش−

 مفهوم العهد املدين. يبني−

 جمتمع املدينة عند اهلجرة. يوضح−

 أسس قيام الدولة اإلسالمية. يناقش−

 بناء املسجد النبوي. يوضح−

 املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار. يناقش−

 املعاهدة بني املسلمني واليهود. يعرض−

 الدروس املستفادة من العهد املدين. يناقش−

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية

 العهد املكي.املوضوع األول: 

 بيعة العقبة األوىل والثانية.املوضوع الثاين: 

 الدروس املستفادة من العهد املكي.املوضوع الثالث: 

 اهلجرة إىل املدينة.املوضوع الرابع: 

 العهد املدين.املوضوع اخلامس: 

 

 مفردات الوحدة
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وهذه املدة    ،عاماً   وعرشين  ثالثة   :أمجعني   الناس   إىل   العاملني  رب  من  رسوالً   بعثته  منذ  ملسو هيلع هللا ىلص   النبيعاش  

الذي    املدين  العهدًا، وتقريب  سنة  عرشة  ثالثاستمر  الذي    املكي  العهد)  : مها  عهـدين   إىلتنقسم    ملسو هيلع هللا ىلص  ته حيامن  
الراهنة،كاملة  سنوات  عشـراستمر   حياهتم  يف  منهام  املسلمون  يستفيد  الدعوة   (،  مراحل  تتبع  من خالل 

يف هذين العهدين والتعرف عىل خطواهتا احلكيمة املتدرجة مع األحداث والظروف، والوقوف   اإلسالمية
 املؤمنني واملرشكني وأهل الكتاب.  املدعوين من عىل أساليبها املختلفة يف خماطبة 

 . اماألحداث التي جرت فيهبعض ، وواملدين  املكي  ين ويف هذه الوحدة سنتعرف عىل مفهوم العهد

 
 . ملسو هيلع هللا ىلص نية ملكة عند بعثة النبي ي من خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث؛ صف احلالة الد

 .......................................................................................................
........................... ............................................................................ 

 
  

 

 



(52)   
 

 

 

 

تسمى    ؛ار حراء، حتى هجرته إِىل املدينة وبداية نزول الوحي عليه يف غ   ملسو هيلع هللا ىلصمرحلة بعثة النبي  تسمى  
ثل ثالثة عرش عاًما،  العهد املكي  ب يعترب  إذ  ،  ق طالوأعظمها وأخطرها عىل اإل عهود  من أقوى ال  اً عهد  دُّ وتعومت 

النبي   واقتدار    ملسو هيلع هللا ىلص نجاح  الدعوة واملسلمني؛  ذافيه بحكمة  بالغة وأثر كبري عىل  التأسيس    أمهية  كونه عهد 
واالنطالق للدعوة، وبناء الفرد املسلم من حيث العقيدة والتوحيد، وتقوية الروابط واألوارص بني اجلامعة  

 .(1) املسلمة الصغرية الناشئة، وفيه نزل القرآن، الذي قرر دالئل التوحيد

 

مراحل، وتعترب مراحل مهمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل،  بن الدعوة يف العهد املكي مرت  إنستطيع القول  
ة إىل اهلل تعاىل يف كل زمان ومكان لالقتداء  ويف بداية دعوته، وهي بمثابة طريق للدع  ملسو هيلع هللا ىلصحيث سلكها النبي 

 واالستفادة منها، ونقسمها عىل ثالث مراحل: 
 

 (. 31)ص:   ملسو هيلع هللا ىلص ( ينظر: صحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري البرش 1)
 

 

 

مل يكن العهد املكي جمرد فرتة زمنية مباركة يف عمر الدعوة اإلسالمية فقط؛ بل كان أكثر من ذلك 
 بكثري. بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر فائدة العهد املكي للدعوة اإلسالمية؟

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 :سنوات(  3) الدعوة رساا   . 1
بالدعوة الرسية، ومعلوم أن مكة كانت مركز دين    ،وخاصة الثالث السنوات األوىل  ،امتاز العهد املكي 

الكعبة، هبا سدنة  وكان  إىل والقيام    العرب،  فالوصول  العرب،  سائر  عند  املقدسة  واألصنام  األوثان  عىل 
الدعوة بعيد  ما  وإصالح الناس يف مكة يزداد عرسًا وشدة، بخالف  الدعوة املقصود من   ها،  عن ة  لو كانت 

فاألمر حيتاج إىل عزيمة وقوة ال تزلزهلا املصائب والكوارث والعوائق، فكان من احلكمة يف ذلك أن الدعوة 
 محيتهم من التعصب واجلاهلية.   ظيف بدء أمرها تكون رسية؛ لئال يفاجئ أهل مكة بام هييجهم ويوق

اإلسالم أوالً عىل أقرب الناس إليه، وآل بيته، وأصدقائه، ومن    ملسو هيلع هللا ىلصفكان من الطبيعي أن يعرض الرسول  
 وأسلم بعضهم. يتوسم فيه خريًا، من يعرفهم ويعرفونه، فأجابه 

 

 (1) 
أسلموا هم الدعاة إىل اإلسالم، يدعون    نخالل هذه الفرتة رسًا، وكان الذي   طريقها واصلت الدعوة  

  :من أكثرهم حركة ودعوة، فكان من أسلم  -ريض اهلل عنه-م، وكان أبو بكر الصديق  هبأقارهبم ومن يثقون  
  أربعنيمن  يقرب    احلبيش، وغريهم، وهم ما ، والزبري بن العوام، وبالل  -ريض اهلل عنه-عثامن بن عفان  

 

 (.65( الرحيق املختوم )ص: 1)

 ماذا يمكن أن يستفيده الدعاة إىل اهلل تعاىل يف زمننا املعارص من مرحلة الدعوة الرسية؟ 

................................................................................................
................................................................................................ 

 

السابقون األولون يف التاريخ اإلسالمي هم أوائل من آمن بالنبي عليه الصالة والسالم، ويف مقدمتهم 
أم املؤمنني خدجية بنت خويلد، ومواله زيد بن حارثة، وابن عمه عيل بن أيب طالب،  ملسو هيلع هللا ىلصزوجته 

 .(1)وصديقه احلميم أبو بكر الصديق، فأسلم هؤالء يف أول يوم من أيام الدعوة
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 ، وهم طليعة اإلسالم ونواته األوىل. فرداً 
جيتمع هبم رسًا، ويرشدهم إىل الدين    ملسو هيلع هللا ىلصثم دخل الناس يف اإلسالم وَكث ر عدد املسلمني، وكان النبي  

 هم، حيث كانت الدعوة فردية وليست مجاعية وجهرية. ه ويوج
ما  أول  من    وكان  عليهم  يف  ف رض  متخفني  يؤدوهنا  كانوا  حيث  ركعتني،  الصالة  والرشائع  الدين 

الشعاب والبيوت، وبدأ خرب الدعوة يصل إىل قريش، ولكنها مل هتتم أو تواجه الدعوة يف هذه الفرتة، قد  
 يكون لسبب أهنا يف نظرهم دعوة بسيطة وغري مهمة وليس هلا صدى يف القوم. 

 ة والتعاون وتبليغ الدعوة إىل اهلل تعاىل. ؤمنني تقوم عىل األخو  هذه الفرتة تكونت مجاعة من امل  وخالل

 
 اجلهر بالدعوة:  . 2

ثم    [2:  املدثر]   ﴾َفَأْنِذرْ   ق مْ ﴿   قوله تعاىل:بذلك يف    له  اهللبالدعوة إىل اهلل بمجرد تكليف    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  قام  
َوَأْنِذْر َعِشرَيَتَك ﴿نزل قوله تعاىل:    ملسو هيلع هللا ىلصاستمر فيها النبي  التي    ارب ثالث سنوات من الدعوة الرسيةيق  بعد ما

بعد نزول هذه اْلية: أن مجع بني هاشم وبعض بني    ملسو هيلع هللا ىلص[ فأول ما فعل رسول اهلل  214]الشعراء:    ﴾ اأْلَْقَربنِيَ 
يا معرش قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معرش بني كعب »املطلب فدعاهم وجهر بالدعوة، فقال:    عبد

لك لكم من اهلل شيئًا، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت حممد أنقذي نفسك من النار، فإين واهلل ال أم
 . (1) «إال أن لكم رمحًا سأبلها ببالهلا

 

 (.303) برقم ( أخرجه مسلم 1)

 

بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل البحث النمِشط؛ استنتج طبيعة عالقة السابقني األولني بالنبي 
 .من حيث حبهم له واقتداؤهم به وطاعتهم له ؛ملسو هيلع هللا ىلص

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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جه أيب هلب،  وفوقف يف  -عليه الصالة والسالم  -طالب عم النبي    ه وشتمه، فقام أبوفسفه  هلبفقام أبو  
 وتعهد بحاميته والدفاع عنه.  ملسو هيلع هللا ىلص وقف مع النبي و

كِنيَ ﴿واستمرت الدعوة حتى نزل قوله تعاىل:   ْؤَمر  َوَأْعِرْض َعِن املْ رْشِ [ فقام  94]احلجر:    ﴾َفاْصَدْع باِم ت 
مرة أخرى فجمع قريشًا وبطوهنا وصعد عىل جبل الصفا، وقام يدعوهم إىل التوحيد ونبذ    ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  
تض، ويبني أن من عبدها وجعلها وسيلة بينه   تنفع وال  هاته، ويذكرهم بحقائق األصنام وأهنا ال رم الرشك وت  

 . (1)وبني اهلل فهو يف ضالل مبني

 

 

بالدعوة اإلسالمية وظهورها وبدء انتشارها؛ كان من الطبيعي أن تقف قريش منها موقف    اجلهربعد  
معناه ضياع    ملسو هيلع هللا ىلصالعداء السافر؛ ألهنا رأت فيها اخلطر الداهم، الذي هيدد كياهنا املادي واألديب، فانتصار حممد  

األمر واشتد، فصممت عليهم  سلطاهنم األديب واملادي، وهو أعز ما يعتمدون عليه يف حياهتم؛ لذلك عظم  
موقف احلزم والرصامة، وأن تعمل عىل قتل الدعوة اإلسالمية باضطهاد    ملسو هيلع هللا ىلصتقف من حممد    أنقريش عىل  

 صاحبها، ومن اتبعه. 
 

 (. 70-68( ينظر: الرحيق املختوم )ص:  1)

من أهم قيم مرحلة اجلهر بالدعوة التي جيب عىل املسلم أن هيتدي هبا: الشجاعة، والصرب، واحللم، 
 .واحلكمة، والثبات، وعدم املداهنة يف احلق

 

 

ومستعينًا بام يتاح لك من كتب السرية النبوية؛ بنيِّ الفوائد التي عادت عىل بالتعاون مع زمالئك؛ 
 .الدعوة من  مرحلتيها الرسية واجلهرية

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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ع  صنوفًا من األذى واإلساءة من قريش، منها: الرمي باحلجارة، حتى أدموه، ووْض   ملسو هيلع هللا ىلص فلقي الرسول  
 . نقه وقتلهخ ور عىل ظهره الرشيف، وحماولة ز  ال اجلَ أمام بيته، ووضع َس  النجسة القاذورات 

دوه، وكان من أنواع  الذين اتبعوه وأي    ملسو هيلع هللا ىلص وقد كانت قريش أشد قسوة وعنًفا عىل أصحاب الرسول  
حيث القى أنواًعا من     -ريض اهلل عنه-بالل بن رباح  ل  حدثقريش عىل املسلمني ما    متارسهالعذاب الذي  

األذى والتعذيب، ال يصرب عليها إال مؤمن قوي اإليامن، فكان إذا محيت الشمس وقت الظهرية يلقيه سيده  
بالالت،   عىل وجهه وظهره، ثم يضع حجًرا عىل صدره، ويقول له: ستظل هكذا حتى تكفر بمحمد وتؤمن

ولكنه احتمل كل هذه اْلالم، وصرب عىل األذى والنكال، وكلام طلبوا منه جواًبا، ال يرد عليهم، إال بتلك 
 . (1)دَح ، أَ دٌ َح الكلمة اخلالدة التي ملكت نفسه ومشاعره: أَ 

 

السنة   اضطهدت قريش املسلمني األوائل اضطهادًا شديدًا، واشتد عليهم اخلناق، وتفاقم يف أواسط 
قد    ملسو هيلع هللا ىلص اخلامسة من البعثة، فبدأ املسلمون يفكرون يف حيلة تنجيهم من هذا العذاب األليم، وكان رسول اهلل  

 

 (. 121- 116ينظر: القول املبني يف سرية سيد املرسلني، حممد الطيب النجار )ص:  (  1)
 

 

ْكَمِة َواملَْْوِعظَِة احْلََسنَِة َوَجادهِْل م بِالمتِي ِهَي أَْحَسن ﴾  ]النحل: قال اهلل تعاىل: ﴿اْدع  إىِِل َسبِيِل َربَِّك بِاحْلِ
يف أسلوب الدعوة من خالل ثالثة مرتكزات،  ملسو هيلع هللا ىلص[، تضمنت اْلية الكريمة توجيهاً ربانياً لرسوله 125

ح هذه املرتكزات ينجيب أن هيتدي هبا الداعية يف نرش د  .اهلل. بالتعاون مع زمالئك، وضِّ
............................................................................................ 

............................................................................................
. 
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 احلبشة  ظلم عنده أحد، فأمر املسلمني أن هياجروا إىلأصحمة النجايش ملك احلبشة ملك عادل، ال ي  علم أن  
 . فرارًا بدينهم من الفتن

 
ويف رجب سنة مخس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إىل احلبشة، وكان مكونًا من اثني عرش  

السيدة رقية بنت رسول اهلل    رئيسهمرجاًل، وأربع نسوة،   رحيل هؤالء ، وكان  ملسو هيلع هللا ىلصعثامن بن عفان، ومعه 
الليل ميناء شعيبة  ؛ تسلاًل يف ظلمة  البحر، ويمموا  إىل  هلم قريش، خرجوا  تفطن  ، وقيضت هلم  (1)حتى ال 

 األقدار سفينتني ُتاريتني أبحرتا هبم إىل احلبشة، وأقام املسلمون يف احلبشة يف أحسن جوار. 
قريش، وسطت    وقد من  والعذاب  البالء  املسلمني  كان صعبعلي اشتد عىل  فقد  عشائرهم،  عىل    اً هم 

دًا من أن يشري عىل أصحابه باهلجرة إىل  ب    ملسو هيلع هللا ىلصقريش ما بلغها عن النجايش من حسن اجلوار، ومل ير رسول اهلل  
 ، وثامن عرشة، أو تسع عرشة امرأة.من الرجال ثالثة وثامنون رجالً احلبشة مرة أخرى، ويف هذه املرة هاجر 

 
 

( ميناء تارخيي يقع عىل البحر األمحر جنوب مكة املكرمة وكانت يف اجلاهلية وصدر اإلسالم امليناء الرئييس ملكة املكرمة،  1)
 قبل أن حيول امليناء إىل جدة يف عهد اخلليفة الراشد عثامن بن عفان.

 
 

جاءت الرشيعة إلقامة الدين وحفظه، ومن أجل ذلك عىل املؤمن أن يضحي بكل نفيس، ويتحمل كل 
 .ما يصيبه من املكاره يف سبيل دينه وعقيدته

 

 التضييق يف عبادته لربه، أو نرش الدعوة اإلسالمية؟ماذا جيب عىل املسلم فعله عندما يشتد عليه  

................................................................................................
................................................................................................ 
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 . اإلسالم  يف سياس جلوء أول هذا   أن:  أوالً 
 النبي  رتك ف  ؛ أحواهلمو  الناس   واقعب  ومعرفة   علم   عىل   قرراته  يبني  إنامو   عبثاً   قرراته  يتخذ  ال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن:  ثانياً 
 فيها  ما  وغريهم  واملناذرة،  كالغساسنة   العربية  اجلزيرة  أطراف  يف  التي  املجاورة  العربية  والدول  القبائل  ملسو هيلع هللا ىلص
 ؛ ملك احلبشة  خصو  ذكرها،  عظيمة  حلكمة  اختاره  مكان  إىل  أصحابه  وأرسل  عرب،  وحيكمها  ،ومنعة   قوة
  من   عرفه  كان  وإن   القضية،  هذه  تعظيم   باب   من  فهذا   عرفه  بالوحي  كان   فإن  عليه،   هو  وما   طبعه   عرف  ألنه

 عنده  ظلمي    ال ملكاً  هبا  فإن» :قال  ملسو هيلع هللا ىلص  فالنبي   داللته،  له  أيضاً   فهذا  األحوال،  وسؤال  الشخصية  املعرفة  خالل
 بني   عدل  -ريض اهلل عنه-  النجايش  فإن  ،ملسو هيلع هللا ىلص  كالمه  وصدق  املعلومة،  هذه  عىل  القرار  هذا  فبنى  ،(1) «أحد

  ، قالوه  بام  واقتنع  املهاجرين،  للضعفاء  واستمع  ،احلوار  فأجرى  معه،  ومن  العاص  بن  وعمرو  الصحابة
 .      احلامية وأعطاهم

 

، يف أواخر  -ريض اهلل عنه-خالل هذا اجلو امللبد بظلم قريش وطغياهنا، أسلم محزة بن عبد املطلب  
 السنة السادسة من النبوة، واألغلب أنه أسلم يف شهر ذي احلجة. 

ساكت    ملسو هيلع هللا ىلصيومًا عند الصفا، فآذاه، ونال منه، ورسول اهلل    ملسو هيلع هللا ىلص أن أبا جهل مر  برسول اهلل    وسبب إسالمه:

 

 . (280/  1)  سعد الرؤوف  عبد طه ت  ، هشام ابن سرية( 1)

 

 .من خالل البحث النمِشط؛ وبالتعاون مع زمالئك؛ عدد مقاصد وهدف املسلمني من اهلجرة إىل احلبشة
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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ال يكلمه، ثم رضبه أبو جهل بحجر يف رأسه، فشجه، حتى نزف منه الدم، وكانت موالة لعبد اهلل بن جدعان  
يف مسكن هلا عىل الصفا ترى ذلك، وأقبل محزة من القنص متوشحًا قوسه، فأخربته املوالة بام رأت من أيب 

عدًا أليب جهل فخرج يسعى، مل يقف ألحد، م    -وكان أعز فتى يف قريش وأشده شكيمة-زة  جهل، فغضب مح
ر استه، تشتم ابن أخي وأنا عىل دينه؟  ف  َص إذا لقيه أن يوقع به، فلام دخل املسجد قام عىل رأسه، وقال له: يا م  
حي  -بنو هاشم  ، وثار  -حي أيب جهل-ثم رضبه بالقوس فشجه شجة منكرة، فثار رجال من بني خمزوم  

، ةً فَ نَ فقال: أبو جهل: دعوا أبا عامرة، فإين سببت ابن أخيه سبًا قبيحًا، وكان إسالم محزة أول األمر أَ   -محزة
 ثم رشح اهلل صدره، فاستمسك بالعروة الوثقى، واعتز به املسلمون أيام اعتزاز. 

ريض    -بإسالم عمر    اهلل تعاىلقد دعا    ملسو هيلع هللا ىلص، وكان النبي  -ريض اهلل عنه-بعد ثالثة أيام من إسالم محزة  
فكان    (1) «  بأيب جهل أو بعمر بن اخلطاب  ،اللهم أعز اإلسالم بأحب هذين الرجلني إليك »، بقوله:  -اهلل عنه  

من األول، أال وهو إسالم عمر بن    أضاء برق آخر أشد بريقًا وإضاءةً ؛ ف -ريض اهلل عنه-ام إىل اهلل عمر أحبه 
ما كنا نقدر أن  "  -ريض اهلل عنه-ابن مسعود  قال  ،  أسلم يف ذي احلجة سنة ست من النبوةحيث  اخلطاب،  

قال: ملا أسلم عمر   -ريض اهلل عنه-وعن صهيب بن سنان الرومي  ،  (2) "نصيل عند الكعبة حتى أسلم عمر
علينا،  غلظ  من  وانتصفنا  بالبيت،  وطفنا  حلقًا،  البيت  حول  وجلسنا  عالنية،  إليه  ودعي  اإلسالم،  ظهر 

 .(4)قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر  -ريض اهلل عنه-وعن عبد اهلل بن مسعود  ،  (3)ورددنا عليه بعض ما يأيت به

 
 

 (. 3614) برقم  الرتمذي يف صحيح  ( وصححه األلباين3614) برقم ( أخرجه الرتمذي 1)
 (. 90/ 5( البدء والتاريخ، املطهر بن طاهر املقدس )2)

 (. 94( تاريخ اخللفاء، عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ص:  3)
 (. 3408) برقم ( أخرجه البخاري 4)

 .أصحابه، اذكر السلوك العميل الذي يمكنك متثلها يف عالقاتك بأصدقائكب ملسو هيلع هللا ىلصمن خالل عالقة الرسول  
.................................................................................................

............................................................................................... 
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واملقاطعة    ة واالعدبلغت   املفاصلة  مرحلة  إىل  ووصلت  عظياًم،  مبلغًا  قريش  قبل  من  للمسلمني 
فاجتمع مرشكو مكة يف خيف بني كنانة من وادي املحصب، فتحالفوا، عىل بني هاشم وبني    للمسلمني، 

يبايعوهم، وال جيالسوهم، وال خيالطوهم، وال يدخلوا بيوهتم، وال يكلموهم،    والاملطلب أال يناكحوهم،  
لقت يف جوف الكعبة،    ملسو هيلع هللا ىلص تى يسلموا إليهم رسول اهلل  ح للقتل، وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق، ع 

املطلب مؤمنهم وكافرهم   وبنو  بنو هاشم  أبا هلب-فانحاز  ليلة هالل   -إال  أيب طالب  بِسوا يف شعب  وح 
 املحرم سنة سبع من البعثة. 

 
ترتفع  بقي املسلمون ثالث سنوات داخل الشعب، ومع ذلك احلصار الشديد أكلوا فيه أوراق الشجر،  

فيه أصوات أبنائهم بالبكاء جوًعا وعطًشا، بل إِن  سعد بن أيب وقاص بال ذات ليلة فسمع قعقعة حتته، فإِذا  
ى هبا   ها، ورشب عليها املاء، فتقو  هي قطعة من جلد بعري، فأخذها وغسلها، ثم حرقها، تم سحقها؛ ثم استف 

ام، وقد رضبوا بذلك أروع األمثلة يف الثبات عىل  احلق، والصرب عىل األذى، واالعتصام باهلل تعاىل يف ثالثة أي 
الشدة، وبقوا عيل تلك احلال ال يدخل عليهم أحد نحًوا من ثالث سنني؛ حتى جهدوا، ومل يصل إِليهم يشٌء  

ا، مستخفًيا به من أراد صلتهم من قريش، وكانت قريٌش يف ذلك بني راٍض وكارهٍ  ، فسعى يف نقض  إاِلم رسا
 من كان كارًها هلا. تلك الصحيفة  

هولة؛ فهم كلام أخفقت هلم وسيلة ابتكروا وسيلة إن أهل الباطل ال يستسلمون أمام أهل احلق بس
أخرى، وال يكفون عن ذلك إال إذا تم هزيمتهم والقضاء عليهم هنائيًا، ووجدوا من أهل احلق قوة 

 .وبأسًا شديدًا وَمنََعهً 
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َجْور،    ألَرَضة، فأكلْت مجيع ما فيها منأمر صحيفتهم، وأن ه أرسل عليها ا عىل    ملسو هيلع هللا ىلصلع اهلل  رسوَله  ثم أطْ 

ه، فخرج إِىل قريش وأخربهم أن  ابن أخيه قد قال -َعزم وَجلم -اهلل   وقطيعة وظلم، إِالم ذكر ، فأخرب بذلك عمم
ه، وإِن كان صادًقا رجعت م عن قطيعتنا وظ ْلمنا، قالوا: قد أنصفَت،  ن ن كان كاذًبا خلمينا بينكم وبيكذا وكذا، فإِ 

فًرا إِىل كفرهم، وخرج رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفأنزلوا الصحيفة، فلام  رأوا األمَر كام أخرب به رسول اهلل   ،  ملسو هيلع هللا ىلص ، ازدادوا ك 
عب  .(1) وَمن معه من الشِّ

 

، فقد كان احلصن الذي  ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان أبو طالب عظيم العناية والدفاع واحلياطة واملنع عن رسول اهلل  
حتتمي به الدعوة اإلسالمية، من هجامت الكرباء والسفهاء، ولكنه بقي عىل ملة األشياخ من أجداده، ثم ما  

طالب، فلم يلبث أن وافته املنية، وكانت وفاته يف رجب سنة عرش من النبوة، بعد اخلروج يشتد لبث املرض 
 . (2)-ا عنه ريض اهلل-قبل وفاة خدجية  من الشعب بستة أشهر،

 

 (. 97( والرحيق املختوم )ص: 124)ص:   ملسو هيلع هللا ىلص ( ينظر: صحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري البرش 1)
 (. 53( والسرية النبوية دروس وعرب )ص:  104- 103( ينظر: الرحيق املختوم )ص:  2)
 

السجن وفرض احلصار االجتامعي واالقتصادي وسائل قديمة من وسائل الباطل إلخضاع أهل احلق، 
 .ومقاومتهم

 

وصحبه الكرام ثالث سنوات عىل حصار قريش من دون تقديم أي  ملسو هيلع هللا ىلصماذا نستفيد من صرب الرسول 
 تنازالت رغم شدة احلصار؟

................................................................................................
................................................................................................ 
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، وكانت وفاهتا يف شهر رمضان يف  -اريض اهلل عنه -وبعد وفاة أيب طالب توفيت أم املؤمنني خدجية  
 إذ ذاك يف اخلمسني من عمره.   ملسو هيلع هللا ىلصالسنة العارشة من النبوة، وهلا مخس وستون سنة، ورسول اهلل 

 
، بقيت معه ربع قرن، حتن عليه ساعة قلقه، وتؤازره  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كانت من نعم اهلل اجلليلة عىل رسول اهلل  

يف أحرج أوقاته، وتعينه عىل إبالغ رسالته، وتشاركه يف مغارم اجلهاد املر، وتواسيه بنفسها وماهلا، فآمنت به 
رم حني كفر به الناس، وصدقته حني كذبه الناس، وأرشكته يف ماهلا حني حرمه الناس، ورزقه اهلل ولدها، وح  

 .(1) ها، فلام ماتت حزن عليها حزنًا شديدًا ولد غري

 

النبي   جهر  وإعالهنا  ملسو هيلع هللا ىلصبعد  مكة  بالدعوة  املرشكون  اشتدت  يف  عليه  وضيق  أيام  معاناته،  وخالل   ،
معدودة وقع يف قلبه موت أيب طالب الذي كان حيميه من قريش وينارصه، وموت زوجته خدجية التي كانت 

مل   ، ثم-عليه الصالة والسالم-تؤانسه وتؤازره يف الدعوة؛ فاهتزت مشاعر احلزن واألمل يف قلب رسول اهلل  
 

 (. 53( والسرية النبوية دروس وعرب )ص:  103( ينظر: الرحيق املختوم )ص:  1)

الزوجة الصاحلة املؤمنة بدعوة احلق، تذلل وتسهل الكثري من الصعاب لزوجها الداعية، وتشاركه 
 .ىل احلقمهومه وآالمه، وبذلك ختفف عليه عبء مهومه وتثبته ع

 

 

د ما فقدته الدعوة اإلسالمية بوفاة أيب طالب وأم املؤمنني خدجية   .-ريض اهلل عنها-عدِّ
............................................................................................. 
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تزل تتواىل عليه املصائب من قومه، حتى سمي هذا العام بعام احلزن، فقد كانوا ُترأوا عليه، وأظهروا له  
يف خضم هذه األحداث املحزنة والعداوة واألذى بعد موت أيب طالب، فازداد غاًم عىل غم، ويئس من قومه،  

مكة، وعرض اإلسالم عىل قبائل  يبحث عن مكان آخر للدعوة خارج    ملسو هيلع هللا ىلص جعل النبي    ، واْلالم املرتاكمة
القبائل يف   الطائف، وعرض نفسه كذلك عىل  أخرى، لعله جيد من يقبل دعوته وينارصه فيها، فخرج إىل 

 موسم احلج. 

 
ملسو هيلع هللا ىلص

النبي   لقيها  التي  املعاناة  ثقيف    ملسو هيلع هللا ىلصبعد  سادة  إىل  وصل  حتى  الطائف  إىل  خرج  مكة  يف  قومه  من 
ونرصته عىل اإلسالم والقيام معه؛ فلم يقبلوا   ، وكلمهم بأمر الدعوة  ملسو هيلع هللا ىلصوأرشافهم، فجلس إليهم رسول اهلل  

فقام   وزجروه،  وكذبوه  سفهاءهم  ملسو هيلع هللا ىلصمنه،  عليه  فسلطوا  منهم،  يئس  وقد  عندهم  يسبونه   من  وعبيدهم 
ويصيحون به، حتى اجتمع عليه الناس، وجعلوا يلقون الرتاب فوق رأسه ويسبونه بأقبح األلفاظ، ويرمونه  
باحلجارة حتى أدموا رجليه، وكان إذا آملته احلجارة قعد إىل األرض فيأخذون بعضديه فيقيمونه، فإذا مشى  

النبي  -ريض اهلل عنه-  ن حارثةرمجوه وهم يضحكون، وكان رفيقه يف هذه احلادثة زيد ب   ملسو هيلع هللا ىلص، وكان يقي 
منهم   رأسه شجاًجا، حتى خرج  زيٌد يف  ج  من    ملسو هيلع هللا ىلصبنفسه، حتى ش  إىل حائط  فعمد  دًما،  تسيالن  ورجاله 

 حوائطهم، فاستظل يف ظل شجرة وهو مكروب موجع.
النبي    ه الواقعة وهذ  هوحتكي هذ لقيها  التي  أثناء    -ة والسالمعليه الصال-العقبة  ذهابه إىل  يف دعوته 

 

ر النبي   يف توجيه دعوته للناس خارج مكة يف ذلك احلني؟  ملسو هيلع هللا ىلصملاذا فكم

............................................................................................. 
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لقد »: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلصقالت للنبي    إذ  -اريض اهلل عنه -الطائف عائشة  
نفيس عىل ابن عبد    إذ عرضت    )يعني عقبة السفر(  منهم يوم العقبة  من قومك، وكان أشد ما لقيت    لقيت  
بن عبد كالل، فلم جيبني إىل ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم عىل وجهي، فلم أستفق إال وأنا بقرن    ياليل

فناداين، فقال:    -عليه السالم-فإذا فيها جربيل    الثعالب، فرفعت رأس، وإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت  
  ،اجلبال لتأمره بام شئت فيهم ملك    إن اهلل تعاىل قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث إليك

إن اهلل قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك اجلبال، وقد   ،فناداين ملك اجلبال، فسلم عيل، ثم قال: يا حممد 
بل أرجو  »:  ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي    ، «بعثني ريب إليك لتأمرين بأمرك، فام شئت، إن شئت أطبقت عليهم األخشبني

بقومه وعدم    ملسو هيلع هللا ىلصوهنا تتجىل رمحة النبي    ،(1) «اهلل وحده ال يرشك به شيئاً رج اهلل من أصالهبم من يعبد  أن خي  
  أن يطبق عليهم اجلبال وينترص له   القاه منهم، إذ رفض عرض ملك اجلبال االنتقام لنفسه وشخصه برغم ما

 ، رجاء أن خيرج من أصالهبم وذريتهم من يعبدون اهلل تعاىل. ممنه 

 
عن أهل الطائف ومل جييبوه ملا دعاهم إليه من تصديقه ونرصته، رجع مكة    ملسو هيلع هللا ىلص فلام انرصف رسول اهلل  

ض، ثم بعث إىل سهيل  ففر  نه لدخول مكة حتى وصل إىل حراء، ثم بعث إىل األخنس بن رشيق ليجريه ويؤم  
م بن عدي فأجابه إىل ذلك وأجاره، ثم تسلح امل طِعم وأهل بيته وخرجوا  عِ طْ ض، فبعث إىل امل  فبن عمرو فرا

ل، فدخل رسول اهلل    ملسو هيلع هللا ىلصحتى أتوا املسجد، ثم بعث إىل رسول اهلل   فطاف بالبيت وصىل عنده،    ملسو هيلع هللا ىلصأن ادخ 
 

 (. 1795رقم ) ب( ومسلم 3231) برقم ( أخرجه البخاري 1)

 

ح ذلك من خالل فهمك ملوقف  طبيعة أهل الرش يف رفض الدعوات واحدة عىل َمرِّ العصور. وضِّ
 .ملسو هيلع هللا ىلصكل من أهل مكة وأهل الطائف من دعوة النبي 

............................................................................................. 

.............................................................................................
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 ثم انرصف إىل منزله. 
ملعروف، وإن  مجيل هذا املرشك )املطعم بن عدي( فقد رد هذا اجلميل، واعرتف هبذا ا  ملسو هيلع هللا ىلصومل ينس النبي  

  ،حياً   عدي  بن  املطعم  كان   لو »   :من أرسى بدر، بقوله   ملسو هيلع هللا ىلص كان صاحبه من املخالفني، من خالل موقف النبي  
 .(1) له« لرتكتهم  النتنى هؤالء يف  كلمني ثم

 

سيام  ال يمـر بمرحلة حرجة، وأخذت الدعوة تشق طريًقا بني النجاح واالضطهـاد،     ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    كان  بينام 
تعويضًا  لتكون  واملعراج؛  اإلرساء  رحلة  كربه، جاءت  واشتد   عظ م حزنه،  وقد  الطائف  من  رجوعه  عند 

، بجسده يقظة، ال منامًا عىل الصحيح  ملسو هيلع هللا ىلصعام  لقيه من أهل األرض؛ فأ رسي برسول اهلل    ملسو هيلع هللا ىلص وإيناسًا للنبي  
اق، صحبة جربيل   َ عليهام -من قول الصحابة والعلامء، من املسجد احلرام إىل بيت املقدس، راكًبا عىل الرب 

ِرَج به تلك ، فنزل هناك، وصىل باألنبياء إماًما، وربط الرباق بحلقة باب املسجد-الصالة والسالم ، ثم ع 
الليلة إِىل السامء الدنيا، ثم للتي تليها، ثم الثالثة، ثم إِىل التي تليها، ثم اخلامسة، ثم التي تليها، ثم السابعة،  
فَِع إىل سدرة املنتهى، ورأى عندها جربيل عىل الصورة التي   ورأى األنبياء يف الساموات عىل منازهلم، ثم ر 

ف ، فدنا منه حتى كان قاب قوسني أو أدنى، فأوحى إىل  - جل جالله-ع به إىل اجلبمار  خلقه اهلل عليها، ثم ر 
 . (2) عبده ما أوحى، وفرض اهلل عليه الصلوات اخلمس تلك الليلة

 

 (. 3139( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 (. 137-136)ص:   ملسو هيلع هللا ىلص ( ينظر: صحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري البرش 2)

لدعوة أهل الطائف بعد أن ازداد رفض قريش  ملسو هيلع هللا ىلصماذا يمكن أن يستفيده الداعية عملياً من خروج النبي  
 لدعوته؟

................................................................................................
................................................................................................ 
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قبل اهلجرة إِىل املدينة بسنة، وقد قص القرآن هذه احلادثة العجيبة، يف    اإلرساء واملعراجحادثة  وكانت  
ِذي َباَرْكنَا َحوْ ﴿قوله تعاىل:   ى بَِعْبِدِه َلْياًل ِمَن املَْْسِجِد احْلََراِم إِىَل املَْْسِجِد اأْلَْقََص الم ْبَحاَن المِذي َأرْسَ َله  لِن ِرَيه   س 

َو السم   [. 1اإلرساء: ] ﴾ِميع  اْلَبِصري  ِمْن آَياتِنَا إِنمه  ه 

 
ملسو هيلع هللا ىلص

من الدعوة إىل ربه رغم الصعاب والعقبات التي كانت تعرتضه، فإما نرٌص    ل  مَ ومل ييأس رسول اهلل ومل يَ 
الطائف عن نرصته   وإما  أهل  وامتناع  قريش عىل عداوته  موت يف سبيل اهلل، وملا رأى رسول اهلل إرصار 

والدخول يف دعوته توجه إىل قبائل العرب األخرى يف مواسم احلج وأسواق التجارة يدعوهم إىل اإلسالم 
من يؤويني؟ من ينرصين حتى أبلغ رسالة  »يعرض نفسه عىل القبائل، ويقول:    ملسو هيلع هللا ىلصته، فَجَعَل رسول اهلل  ونرص

اجلنة؟ وله  الرد،  (1) «ريب  أقبح  عليه  ترد  القبائل  بعض  وكانت  عنه-  لألنصار  الفضل  سبقو.  اهلل   ـمريض 
 كام سيأيت.  -وأرضاهم

كان  ، فنساب والقبائل أهل اخلربة يف معرفة األد من  ي ستفي وري ستشوهو يدعو القبائل ي   ملسو هيلع هللا ىلصوكان النبي  
 

 . "إسناده صحيح عىل رشط مسلم"( وقال حمققو املسند: 14456) برقم ( أخرجه أمحد ط الرسالة 1)

وختفيفًا عنه ما لقيه يف مكة من جحود  ملسو هيلع هللا ىلصجاءت رحلة اإلرساء واملعراج املباركة لتسلية رسول اهلل 
 .املرشكني وأشكال األذى

 

 

بالتعاون مع زمالئك؛ استنتـج  أهـم العـبـر والدالالت التي يمكن استخالصها من معجزة 
 .اإلرساء واملعراج

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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  ،، ويستفيد منه يف معرفة القبائل وأنساهبم ورجاالهتم، وهو نسابة قريش -ريض اهلل عنه-  يأخذ معه الصديق
 االستشارة يف معرفة الرجال واألقوام.   وهذا يدل عىل أمهية ومن أعلمها بأنساب العرب، 

 

فعرض    ؛يف موسم حج   ملسو هيلع هللا ىلصوعده له؛ خرج رسول اهلل    إنجازملا أراد اهلل سبحانه إظهار دينه وإعزاز نبيِّه، و 
فبينام هو عند العقبة لقي نفرًا من اخلزَرِج من أهل املدينة؛   ،نفسه عىل القبائل كام كان يصنع يف كل موسم

فعرض عليهم اإلسالم؛ فأرسعوا إىل إجابته، وقبلوا منه ما عرض عليهم من اإلسالم، وكانوا ستمَة نفٍر كام 
ذكر اإلمام ابن إسحاق، وهم: أسعد بن زرارة، وعوف بن احلارث، ورافع بن مالك، وقطبة بن عامر، وعقبة  

اهللوعامر،  بن   عبد  بن  عنه -  جابر  اهلل  أمجعنيـريض  آمنوا  -م  أن  بعد  بالدهم  إىل  راجعني  انرصفوا  ثم   ،
كان  األوىل، كام سيأيت. وهكذا  العقبة  بيعة  القادم؛ حيث كانت  العام  وأسلموا، وواعدوه يف موسم احلج 

دون   ملسو هيلع هللا ىلص يف بالدهم، ظفروا بالنبيِّ  انتشار اإِلسالم يف املدينة عىل يد هؤالء الستة، فهم كانوا أول سفراء اخلري
 العرب، فكانوا بداية انطالقة جديدة لإِلسالم خارج مكة. 

 
  

 دعوته عىل القبائل؟ ملسو هيلع هللا ىلصماذا تعلمت من دراستك لعرض النبي  

................................................................................................
................................................................................................ 

 

 

 .ملسو هيلع هللا ىلصمن خالل البحث النِِّشط؛ بنيِّ كيف كان لليهود املقيمني يف يثرب أثر عىل استجابة األنصار لدعوة النبي 
............................................................................................. 

.............................................................................................
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( من النبوة، وفيه وَفَد اثنا عرش رجاًل من املدينة، وفيهم  12وأقبل موسم احلجِّ سنة )  األيامومضت  
( من النبوة، فاتصل 11)  يف موسم العام السابق سنة  ملسو هيلع هللا ىلصمخسة من الستة الذين كانوا قد اتصلوا برسول اهلل  

ة كلم مهوم النبي  عند العقبة بمنى  ملسو هيلع هللا ىلصهؤالء برسول اهلل   ارم عندما القاهم يف املكان   ملسو هيلع هللا ىلص، فأزالت أخبارهم السم
 امل تفق عليه، ويف هذه املقابلة متت بيعة العقبة األوىل. 
ث عن هذه البيعة عبادة بن الصامت   عىل أالم نرشك    ملسو هيلع هللا ىلصفقال: بايعنا رسول اهلل    -ريض اهلل عنه-وقد حتدم

ينا وأرجلنا، وال نعصيه يف نقتل أوالدنا، وال نأيت ببهتان نفرتيه بني أيدباهلل شيًئا، وال نرسق وال نزين، وال  
  كفارة،  له فهو  الدنيا  يف  به  فعوقب  شيئاً  ذلك  من  أصاب  ومن   اهلل،  عىل  فأجره  منكم  وىف  فمن»قال:    ،معروف

 .(1) «عنه عفا   شاء  وإن عاقبه، شاء  إن  اهلل، إىل فأمره اهلل فسرته  شيئاً   ذلك من أصاب  ومن
إِليهم رسول اهلل    انرصفوا فلام    املدينة، بعث  عل    ملسو هيلع هللا ىلص إِىل  ي  القرآن،  مصعَب بن عمري،  م  من أسلم منهم 

، ويؤمهم يف الصالة، ثم قدم عبد اهلل بن أم مكتوم بعد ذلك، وكان له دور يف -عز وجل - ويدعو إِىل اهلل  
 .(2) الدعوة، وتعليم القرآن

 
 

 (. 3892) برقم ( أخرجه البخاري 1)
 (. 146-145)ص:    ملسو هيلع هللا ىلص( وصحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري البرش  129الرحيق املختوم )ص: ( 2)

 

 ما تدلل به عىل أن اهلل عز وجل هو السند احلقيقي للرسلمن خالل قراءتك لسورة يوسف؛ هات 
 .حينام يكذهبم قومهم وخيذلوهنم عليهم السالم

............................................................................................. 

.............................................................................................
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ته، وي    دُّ ي عِ   ملسو هيلع هللا ىلصاأليام والرسول    متروهكذا   ر يف َبْيَعٍة ثانيٍة أعظم من البيعِة األوىل، وأوسع ما  فكِّ لألمر عدم
 أهل مكة ومن حوهلا. كان يدعو إليه 

املدينة إىل مكة يف املوسم التايل للبيعة األوىل؛ مؤمنهم وكافرهم، وكان فيهم مخسة وسبعون    حجاجوجاء  
بمجيئهم   ملسو هيلع هللا ىلصالبيعة األوىل، وعلم الرسول    يف  ملسو هيلع هللا ىلصمسلاًم، وعىل رأسهم االثنا عرش رجاًل الذين بايعوا النبي  

ا بزعامئهم، وو اعدهم أن يقابلهم يف آخر موسم احلج لياًل، حتى ال تعلم قريٌش  ورغبتهم يف لقائه، فاتمصل رسا
 باألمر فتعمل عىل إحلاق األذى هبم. 

مكَث  ":  بقوله  -اريض اهلل عنه -البيعة سيدنا جابر بن عبد اهلل األنصاري    هذه  وبنود  تفاصيلوحيكي  
ين حت »:  وجَمنمَة ومنًى يقول  م بعكاٍظ  رسول  اهللِ بمكَة عرَش سننَي َيتبع  الناَس يف منازهلِ  ى  من ي ئويني من َينرص 

فرحَل إليه منا سبعوَن  ؛ي طرد  يف جباِل مكَة وخَياف    حتى متى نرتك  رسوالً  :فقْلنا  « ؟أبلَغ رسالَة ريبِّ وله اجلنة  
تى توافْينا، فقْلنا: يا  رجاًل فقِدْمنا علْيِه يف املوسِم فوعْدناه  ِشعَب العقبِة فاجتمْعنا ِعنَده  من رجٍل ورجلنِي ح

قال:   َك؟  نبايع  ما  عىل  اهللِ،  والكسلِ »رسوَل  النشاِط  يف  والطاعِة  السمِع  عىل  بايعوين  العرِس   ،ت  يف  والنفقِة 
واليرس، وعىل األمِر باملعروِف والنهي عِن املنكر، وأن َتقولوا يف اهللِ ال ختافوَن لومَة الئٍم، وعىل أن َتنرصوين  

 . (1)فقْمنا إليه فبايْعناه   «اجلنة  ولكم   ، ومَتنعوين ما مَتنعوَن منه أنفَسكم وأزواَجكم وأبناَءكم ،م إذا قِدْمت  عليك
ز وقد     ذلك   وبيان   ، علمية   ومنطلقات   أسس   عىل   العقيدة   بناء يف املرحلة املكية عىل    ملسو هيلع هللا ىلص النبي    رك 

 : التايل   النحو   عىل 
 املرتبط  بالعلم  واألمر العلم  عىل داللة يةويف اْل [1: العلق]  ﴾َربَِّك  بِاْسمِ  اْقَرأْ ﴿هو:  اهلل أنزل  ما أولن  أ -1

  نسان اإل  خلق   خلق  الذي  ربك  باسم  باسم وهو القراءة    الربوبية،   تعظيم   جاء  ثم  ،األلوهية   تعظيمو  اهلل،   باسم 
 . له  خاضعاً  ،هلل   متعبداً  اقرأ  : هلل العبودية ىلإ  إشارة فيها  ثم علق،  من

 

 . "إسناده صحيح عىل رشط مسلم"( وقال حمققو املسند: 14456( أخرجه أمحد ط الرسالة برقم ) 1)
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  واملدثر،   ، والقلم  ، واملزمل  ،الفاحتة   سورة   أنزل  ما  أوائل  من و   ،اهلل   تعظيم   يف  اْليات   عرشات   أنزلت   وهكذا 
 .  لعقيدةل  وترسيخ بناء فيها السور هذهف
  تعاىل،  باهلل  والترشيعات   حداثاأل  كل  يربط  ، أنزل  ما  آخر  اىل  منه  أنزل  ما  أول  من   ،الكريم   القرآنأن    -2

وا ﴿:  نزلتأ آية  آخر و  وصفاته،   اهلل  أسامء  بذكر  يات اْل   وخيتم  ق  ونَ   َيْوًما   َواتم ْرَجع  َوىفم   ث مم   اهللمِ  إِىَل  فِيهِ   ت  لُّ   ت    َنْفسٍ   ك 
مْ   َكَسَبْت   َما ونَ   اَل   َوه  ْظَلم    مهميتعل و  املؤمنني،  قلوب  يف  العقيدة  ترسيخوهذا يدل عىل    ،[281:  البقرة]  ﴾ي 

  فيه   تربى و  ،ملسو هيلع هللا ىلص   بالنبي  اللقاء  ومقر  ،واملصىل  ، املدرسة  األرقم  أيب  بن  األرقم  دار  وكانت  تزكيتهم،و  القرآن
 .-م ريض اهلل عنه - الصحابة

ز عليه النبي     ، ، كأيب بكرملسو هيلع هللا ىلص  بعده  األمة   قادوا،  اً عظام  حيث بنى قادةً   القادة،  بناءيف هذه املرحلة:    ملسو هيلع هللا ىلصوما رك 
 وغريهم.  ،وعيل ، وعثامن ،وعمر

 الذي نستلهم منه الدروس والعرب يف رحلتنا الدعوية والعلمية واحلياتية.  هد املكيوهبذا تنتهي مرحلة الع

 
  

 

 بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر ملاذا كان االهتامم ببناء العقيدة يف املرحلة األوىل من الدعوة؟

............................................................................................. 
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  آمنوا   الذين  من املستضعفني  عىل  تتسلط  قريش  كانت  حني  عىل الصرب واستحضار العاقبة احلسنة:ية  بالرت . 1
 بمجرد   قريًبا   ستزول  العذابات  وتلك  اْلالم   هذه  بأن  يذكرهم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  نبي  كان   األوىل،   الدعوة   سنوات  يف
  بعامر  خيرجون  خمزوم  بنو  كان  حيث،  (1) «اجلنة  موعدكم  فإن!  يارس  آل  صرًبا»:  اْلخرة   الدار  إىل  ينتقلوا  أن
 مكة.   برمضاء يعذبوهنم  الظهرية، محيت إذا  -مريض اهلل عنه - وأمه وأبيه  يارس  بن

  يأمره   اهلل  دين   يف   املسلم  فيها  يدخل  التي   األوىل   اللحظات  منذ   :قدرها  وتعظيم  بالصالة  اللتزام  عىل  الرتبية . 2
  يف اخلمس الصلوات فرضت ثم طلوعها، قبل وركعتني الشمس غروب قبل  ركعتني بالصالة ملسو هيلع هللا ىلص النبي
  الشعاب،  يف  ذهبوا  صلوا  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أصحاب  وكان:  إسحاق  ابن  واملعراج، قال  اإلرساء  حادثة

 . (2) قومهم خوفًا منهم من بصالهتم  فاستخفوا
  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي ودعا  أخرى،  دون عشرية   حتمله مل كافة،   للناس اإلسالم جاء :اإليامنية األخّوة مبدأ عىل الرتبية . 3

  يعيشون  الذي  املجتمع  أن اإلسالم  يف دخلوا  حني  املؤمنون شعر لقد   .اإليامن   إىل القبائل   مجيع من  الناس 
  األخوة  اهلل  فأبدهلم  وأوارص،   وشائج   هبم   تربطه   ألن  صاحلًا   ليس  واملدينة  والقبيلة  العشرية  راية   حتت   فيه

 . والنسب املجتمع روابط  من وأعمق أرقى بروابط بينهم  اإليامن  ربط حيث اإلسالمية،
  اهلل  إىل  وقربة  قبلكم،  الصاحلني  دأب  فإنه  ،الليل  بقيام  عليكم»:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول  قال  : الليل  قيام  عىل  الرتبية . 4

  الليل  بقيام  الوصية   وقد كانت  ،(3) «اجلسد  عن  للداء  ومطردة  للسيئات،  وتكفري   اإلثم،   عن  ومنهاة   تعاىل، 
  القرآن   من  أنزل  ما  أول  كان   -امريض اهلل عنه-  عباس  ابن  قال.  اإلسالمية   للدعوة  األوىل  السنوات  من

 

 . " رشط مسلم ومل خيرجاه صحيح عىل "( وقال: 5666) ( أخرجه احلاكم يف املستدرك برقم: 1)
 (. 147سحاق )ص:إنظر: سرية ابن ي(  2)
 (. 4079) برقم  اجلامع صحيحوصححه األلباين يف  (3549) برقم  الرتمذي( أخرجه 3)
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َك   بِاْسمِ   اْقرأْ ﴿  قوله تعاىل:  َا  َيا ﴿  ثم   ، [ 1:  القلم ]  ﴾ ن﴿  ثم  ،[1:  العلق]   ﴾َخَلَق   المِذي   َربِّ ل    َأهيُّ مِّ زم   ﴾اْلـم 
  ،اإليامين  االرتقاء  يف  تسهم  واالستغفار   والدعاء   والذكر  القرآن   وقراءة  بالصالة  الليل  فقيام  .(1) [1:  املزمل]

 . واخلطايا املآثم عن وتورعها واستقامتها النفس  وهتذيب
  خمترصة   طريق   ، إهنا ( 2) « الناس   أعبد   تكن   املحارم   اتق » :  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   رسول   قال   : والكبائر   الفواحش   ترك   عىل   الرتبية  . 5

-   اهلل   أن   اإلسالم   شمس   رشوق   بداية   من   واضًحا   كان   لقد   . العبودية   لغاية   متحققة   ووسيلة   اإليامنية،   الرتبية   يف 
  عالمات   ومن   البارزة،   املؤمنني   سامت   من   واجتناهبا   تركها   وأن    والكبائر،   الفواحش   يكره   - وتعاىل   سبحانه 
ِذينَ   َوجَيِْزَي ﴿ :  ، قال تعاىل املرشكني   عن   متيزهم   التي   واملحسنني   املهتدين  ْسَنى   َأْحَسن وا   الم ِذينَ   *   ِباْلـح  َتنِب ونَ   الم   جَيْ

َك   إنم   اللمَممَ   إالم   َواْلَفَواِحَش   اإلْثمِ   َكَباِئرَ    جعفر   قول   يف   جلياا   ذلك   ويبدو   [ 32  ، 31:  النجم ]   ﴾ اْلـَمْغِفَرةِ   َواِسع    َربم
  وهنانا  والدماء،   املحارم   عن   بالكف  وَأَمرنا ":  قاله   وما   النجايش،   خياطب   وهو  - ريض اهلل عنه -  طالب   أيب   بن 
 . ( 3) "املحصنات   وقذف   ، اليتيم   مال   وأكل   ، الزور   وقول   ، الفواحش   عن 

ريض اهلل  -املرأة يف الدعوة، كخدجية    دورظهر    مرحة العهد املكييف    أمهية دور املرأة املسلمة يف الدعوة: . 6
بأمر اهلل تعاىل، فكانت خري  التي آمنت به، وصدقت برسالته، وأغنته بامهلا، ويرست له الطريق    -عنها

 . عون عىل تبليغ الرسالة
  فيام بينهممل حتقق هدفهم؛ اجتمعوا    ملسو هيلع هللا ىلصملا رأى كفار قريش أن طريقتهم يف أذية النبي      عىل الدين:  الثبات . 7

إلرجاعه عن دينه، فاتفقوا عىل أن يساوموه ويعرضوا عليه امللك    ملسو هيلع هللا ىلص يعملون مع رسول اهلل    يدبرون ما
مل تنفعهم هذه احليلة عرضوا عليه أن يشاركهم يف عبادهتم،    واملال، وأن يعاجلوه إذا كان به مرض، وملا

وَن * اَل َأْعب د  َما  ويشاركوه يف عبادته، فأنزل اهلل تعاىل عليه سورة:   َا اْلَكافِر  ْل َيا َأهيُّ وَن * َواَل َأْنت ْم  ﴿ق  َتْعب د 
 ﴾ وَن َما َأْعب د   . ، وثبت عىل دعوته ومبدئهههذا العرض، ومل يقبل هِ رِ غْ [ فلم ي  3 - 1]الكافرون:  َعابِد 

 

 .  (22/  1)( اإلتقان يف علوم القرآن  1)
 (. 2305)برقم   الرتمذي ( وحسنه األلباين يف صحيح 2305) برقم  الرتمذي( أخرجه 2)
 . ( 336/  1)  السقا  ت  هشام ابن سرية( 3)
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القاه من قومه    قط، رغم ما  وشخصهلنفسه    ملسو هيلع هللا ىلصلم ينتقم النبي  ف  :ينتقم لذاته ونفسه  الداعية لاملسلم و . 8

 وة واألذى؛ رمحة هبم، وأماًل يف دعوهتم.  اومن أهل الطائف من العد 
باألسباب: . 9 تعاىل واألخذ  اهلل  باألسباب  حيث    التوكل عىل  األخذ  أن  تدرك  أن  اإلسالمية  بد لألمة  ال 

عنه  أمر ال حميص  التمكني  إىل  تعاىل    ؛للوصول  اهلل  بتقرير  تتخلف   حسب وذلك  ال  التي  ، وهذا  سنته 
النبي   من    ملسو هيلع هللا ىلصمستفاد من خروج  فقد زوجه وعمه، وكذلك  بعد  للبحث عن سند جديد  الطائف  إىل 

 اهلجرة إىل احلبشة، واهلجرة إىل املدينة. 
ادة اهلل  املسلم واضحًا يف هدفه يف احلياة وهي عب   من األمهية بمكان أن يكون   وضوح الفكرة واهلدف: .10

واضحًا يف فكرته وهدفه من املدعوين ملا يدعوهم له، ولذلك نجد أن  عليه أن  الداعية  وكذلك    تعاىل،
، وحتقيق هدف الفالح  - سبحانه–كان واضحًا ملا يدعو له من توحيد اهلل تعاىل وتعبيد الناس له    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

رأيت رسول  "وكان جاهليًا فأسلم، قال:    -ريض اهلل عنه-كام روى ربيعة بن عباد الدييل    ،س واخلري للنا
 .(1) «يا أهيا الناس قولوا: ال إله إال اهلل تفلحوا»يقول:   ،برص عيني بسوق ذي املجاز ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

املدعوين: .11 بطبيعة  الداعية  طبيعة    أساسيات من    معرفة  الداعية  يعرف  أن  الدعوة  تبليغ  يف  النجاح 
ي   فإنه  معرفة هبم،  فهو حني يكون عىل  فقهه وحكمته،  بل ذلك من  ه  ف سلوكَ يِّ كَ املدعوين وواقعهم، 

ما يتناسب مع حاهلم، فإذا دعا ونصح وتكلم، فمن اخلري أن تكون له فراسة يتوسم هبا حال   معودعوته 
االنتفاع عىل  وإقباهلم  استحقاقهم  وقدر  طاقتهم،  مبلغ  ليعرف  يتحملون،    ؛ السامعني،  ما  ليعطيهم 

 

 (. 834( وصححه األلباين يف إرواء الغليل ) 16023( ) 404/  25أخرجه أمحد ط الرسالة ) (  1)

وصحبه بمجرد الثبات عىل احلق؛ بل ضحوا يف سبيله أيضًا؛ فخرجوا بعد ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصمل يكتف الرسول 
مهاجرين يف سبيل اهلل، تاركني أرضهم ووطنهم، عىل الرغم من حمبتهم هلا ورغبتهم يف العيش فيها، 

 .وذلك يف سبيل عقيدهتم ودينهم
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بفقه  مع قومه    ملسو هيلع هللا ىلصوملاًل، ولذلك فقد تعامل النبي    ويمسك عام ال يطيقون، ويوجز إذا رأى منهم سآمةً 
 ومعرفة دقيقة حتى نجح وأثر يف دعوته. 

لإلسالم والدعوة ال يتوقف عىل أي حال ويف أي ظرف، مع    العمل    فقه مرحلة الدعوة وأساليبها: .12
، وهذا ظاهٌر من خالل مرور الدعوة بمكة بمراحل متعددة تدور بني الرسية  يناسب كل مرحلة  مراعاة ما

 العام، وكان لكل مرحلة ظروفها وأساليبها ووسائلها يف الدعوة. يف الدعوة، واجلهر اخلاص، واجلهر 
التدرج   .13 الفرديةأمهية  اهلل    :والدعوة  أمر  والدعوة،   ملسو هيلع هللا ىلص  رسولهلقد  أنوأ  بالبالغ  يبدأ  و  يتدرج  مره 

بأقربائه عىل وجه اخلصوص، دون بقية الناس، فهم أوىل بالدعوة من غريهم، وكان هذا أيضًا نوًعا من  
يف   ج  سبحانه:التدرُّ فقال  األَْقَربنِيَ ﴿  الدعوة؛  َعِشرَيَتَك  يمر    ،[214]الشعراء:    ﴾َوَأْنِذْر  كان  كذلك 

 اْلخرين.   م منويدعو كل واحد عىل انفراد، بكل هدوء وتريث، سواء من أقاربه أ

والداعية: . 14 الدعوة  النبي      أمهية محاية  أعدائه، خصوصًا يف    ملسو هيلع هللا ىلصلقد سعى  يف محاية دعوته من بطش 
باحلامية من االعتداء،   القبيل كفياًل  الدعم  املكرمة، حيث كان  التي كانت يف مكة  مرحلة االستضعاف 

سياس حلامية الدعوة، وإن مل يكن كام ينبغي، إال أنه محاها من القتل واهلالك،  ال حيث كان بمثابة الغطاء والدعم  
لذهاب إىل  با لبعض الصحابة    ملسو هيلع هللا ىلص من عمه أيب طالب، وكذلك أمره    ملسو هيلع هللا ىلص محاية النبي    وهذا ظاهر من خالل 

يسمى يف العرص احلارض باللجوء السياس؛ وهذا ترشيع نبوي يؤكد عىل    احلبشة؛ حلاميتهم من األذى، وهو ما 
 بطالهنا. أمهية االستفادة من كل وسيلة يف محاية الدعوة، برشط املحافظة عىل الدعوة وعدم  

 

 
  

د بعض السلوكيات املستفادة من العهد املكي   .عدِّ
................................................................................................

................................................................................................ 
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املدينة    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    هجرة فاصلة، ونقطة  إىل  التاريخ اإلسالمي، ومرحلة  أهم األحداث يف  واحدة من 
بظلمها  املكية  املرحلة  بنهاية  وإيذانًا  اإلسالمية،  الدولة  لتأسيس  انطالقة  نقطة  كانت  فقد  للدعوة،  حتول 
  واضطهادها ومعاناهتا، وبداية املرحلة املدنية التي سوف يرشق فيها نور اإلسالم ويرتعرع حتى يصل ألزهى

اهلجرة إِىل املدينة، وقال هلم:  بللمسلمني من أهل مكة بعد بيعة العقبة الثانية    ملسو هيلع هللا ىلصعصوره، حيث َأِذَن النبيُّ  
 ، ومها احلرتان. (1) «إِين أ ريت  دار هجرتكم، ذات نخل بني البتني»

أرض ليس هلم فيها سوى  إىل    ا وهياجرو  ،أن يرتك املسلمون أرضهم وديارهم وأمواهلم من  بد    كان ال 
للصحابة باهلجرة من مكة إىل املدينة متخفني يف ظالم    ملسو هيلع هللا ىلص أمرهم بذلك، فأذن النبي    -سبحانه وتعاىل-أن اهلل  

، فهاجر من هاجر إِىل املدينة، ورجع إِىل املدينة بعض من كان هاجر إِىل أرض الليل هاربني من بطش الكفار
 وكان من أبرز أسباب اهلجرة هي:  (2) احلبشة.
 وقوع البالء واالضطهاد عىل املسلمني يف مكة.  - 1
 خمافة الفتنة يف الدين.  - 2
 وجود محاية للدعوة بعد بيعة العقبة الثانية.  - 3
 ، وإخراجه من مكة. ملسو هيلع هللا ىلصتكذيب قريش للنبي   - 4

 

 (. 3905) برقم ( أخرجه البخاري 1)
 (. 156-155)ص:    ملسو هيلع هللا ىلصصحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري البرش  ( 2)
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 : ملسو هيلع هللا ىلصهجرة رسول اهلل 
،  ملسو هيلع هللا ىلص، بتوجيه من النبي  -ريض اهلل عنهام-، وأبو بكر وعيل  ملسو هيلع هللا ىلصمل يبق من املسلمني يف مكة إال رسول اهلل  

أبو بكر   ز  عليه -؛ حيث كان  -عليه الصالة والسالم-راحلتني له ولرسول اهلل    - ريض اهلل عنه-وقد جهم
 روج واهلجرة إىل املدينة. له باخل  -عز وجل-ينتظر أن يأذن اهلل  -الصالة والسالم

املدينة يف عزة ومنعة،    الفرتةيف هذه   املسلمني قد أصبحوا يف  أن  دار  فأيقنت قريش  عقدت مؤمترًا يف 
قرم رأهيم عىل أن يتخريوا من كل قبيلة منهم فتى جلدًا، است الندوة للتفكري يف القضاء عىل الرسول نفسه، ف 

بنو   القبائل، وال يقدر  فيتفرق دمه يف  بالدية، وهكذا  عبد  فيقتلوه مجيعًا،  مناف عىل حرهبم مجيعًا، فريضوا 
  ملسو هيلع هللا ىلصعىل بابه ليلة اهلجرة ينتظرون خروجه ليقتلوه، ومل ينم الرسول    ملسو هيلع هللا ىلصاجتمع الفتيان املوكلون بقتل الرسول  

بيته دون أن    ملسو هيلع هللا ىلصأن ينام مكانه، وغادر الرسول    -ريض اهلل عنه-وإنام طلب من عيل    الليلة عىل فراشه،تلك  
 . (1) يشاهده املوكلون بقتله

، فعزما عىل اخلروج،  ملسو هيلع هللا ىلصإىل بيت أيب بكر، وكان قد هيأ من قبل راحلتني له وللرسول    ملسو هيلع هللا ىلصذهب النبي  
ييل، وكان مرشكاً  ليدهلام عىل طريق املدينة، عىل أن يتجنب الطريق   (2) واستأجر أبو بكر عبد اهلل بن أريقط الدِّ

 املعروفة إىل طريق أخرى ال هيتدي إليها كفار قريش.
من  وصاحبه أبو بكر يوم اخلميس أول يوم من ربيع األول لسنة ثالث ومخسني    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    رسول خرج  

 

 (. 62والسرية النبوية دروس وعرب )ص: ( 156)ص:    ملسو هيلع هللا ىلصصحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري البرش  ( 1)
 وصاحبه أيب بكر لقومه املرشكني.  ملسو هيلع هللا ىلصنه كان ثقة مأمونًا، لن يفيش أمر النبي  فإ( ومع كونه مرشكًا 2)

عندما ييأس املبطلون من إيقاف دعوة احلق، يلجؤون إىل فكرة قتل الداعية املصلح؛ ظنًا منهم أهنم 
 .بذلك سيتخلصون من دعوته؛ وهذا تفكري املبطلني يف كل عرص وحني
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، وعملت عائشة -ريض اهلل عنه-وآل أيب بكر    -ريض اهلل عنه-، ومل يعلم بأمر هجرته إال عيل  ملسو هيلع هللا ىلصمولده  
فربطت به    -وهو ما يشد به الوسط-وأسامء بنتا أيب بكر يف هتيئة الزاد هلام، وقطعت أسامء قطعة من نطاقها  

 النطاقني. ذات ب فسميت لذلك:  (وعاء الطعام)عىل فم اجلراب 

 

ثا فيه ثالث  ك مطريق اليمن حتى وصال إىل )غار ثور( ف  نحو بكر مع دليلهام    وأبو   ملسو هيلع هللا ىلص النبي    اُتهوقد   
فيخرج من عندمها بالَسَحر، ويصبح مع قريش بمكة كأنه كان نائاًم  ليال يبيت عندمها عبد اهلل بن أيب بكر،  

 فيها، فال يسمع من قريش أمرًا يبيتونه هلام إال وعاه حتى يأتيهام يف املساء بخربه. 
قريش استخدام مجيع الوسائل التي يمكن هبا القبض عىل الرجلني، فوضعت مجيع الطرق   قررت وهنا 

ت حتت املراقبة املسلحة الشديدة، كام قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها مائة  النافذة من مكة، يف مجيع اجلها
 من كان.   ، كائناً تنيِ أو مي    نيِ ملن يعيدمها إىل قريش حي   ،كل واحد منهام   عنناقة 

اص األثر يف الطلب، وانترشوا يف اجلبال والوديان، والوهاد واهلضاب،  ص  وحينئٍذ استنفر الفرسان واملشاة وق  
 . ( 1) دون إىل باب الغار، ولكن اهلل غالب عىل أمره ، وقد وصل املطارِ فائدة   وبغري   ، من دون جدوى لكن  

بينام كان الصديق    ملسو هيلع هللا ىلص  الرسولفقد كان   ة؛  تامم الغار يف سكينه  يف أشدِّ    -ريض اهلل عنه- جيلس داخل 
 حاالت قلقه وحزنه! 

 

 (.  62السرية النبوية دروس وعرب )ص: ( و150الرحيق املختوم )ص: ( 1)

 

د بعض واجباتتنا مجيعًا  من خالل التأمل يف دور عيل بن أيب طالب، وآل أيب بكر، يف اهلجرة؛ عدِّ
 .يف نرصة اإلسالم والدعوة والقائمني عليها

............................................................................................. 

.............................................................................................
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أبو بكر    تفاصيلوحيكي   املوقف  للنبي  -ريض اهلل عنه-هذ  فيقول: قلت  لو أن  ملسو هيلع هللا ىلص،  الغار:  : وأنا يف 
 . (1) يا أبا بكر باثنني اهلل ثالثهام«ما ظنك » أحدهم نظر حتت قدميه ألبرصنا، فقال: 

ه  اهللم  إِْذ َأْخَرَجه   ﴿   :-تبارك وتعاىل-ويقص علينا القرآن الكريم هذا املوقف فيقول    وه  َفَقْد َنرَصَ إاِلم َتنرص  
َفأَ  َمَعنَا  إِنم اهللمَ  َزْن  حَتْ اَل  لَِصاِحبِِه  ول   َيق  إِْذ  اْلَغاِر  يِف  ا  َ إِْذ مه  اْثننَْيِ  َثايِنَ  وا  َكَفر  ِذيَن  َده  الم َوَأيم َعَلْيِه  نَزَل اهللم  َسكِينََته  

ْ َتَرْوَها ن وٍد ملم  [.40التوبة: ]  ﴾بِج 
به يف هذه اللحظات احلرجة والفاصلة، وكيف ظهرت  لنبيه وصاح   هعناية اهلل تعاىل وحفظ  تتجىلوهنا  

 ل  وج فال ي ، وهو يشعر بمعيمة اهلل تعاىل له ولصاحبه،  ملسو هيلع هللا ىلصحالة الطمأنينة والسكينة التي كان يعيشها رسول اهلل  
ول  لَِصاِحبِهِ   قلب ه، وال هتتزُّ جوارحه؛ بينام قوى الرشِّ ُتتمع بكل قوهتا حول باب الغار وهو َزْن إِنم    اَل   :)َيق  حَتْ

 (. اهللمَ َمَعنَا 

ًرا يف اخلطمة املرسومة، وحان وقت الرحيل إىل املدينة،    ملسو هيلع هللا ىلصمكث الرسول   يف الغار ثالثة أيام كام كان مقرم
هدأ الطلب، ويئس املرشكون من إدراكهام، وجاء الدليل عبد اهلل بن أريقط بالناقتني يف الوقت املتفق أن بعد 

له، وجاء معه   ثالثة  بناقة  املهاجر إىل    -عنه  ريض اهلل -عامر بن فهرية    -أيًضا-عليه، وجاء  الركب  افق  لري 
الرسول   املنورة، ووقعت يف طريقهام    - ريض اهلل عنه-بكر    وأبو  ملسو هيلع هللا ىلصاملدينة، وخرج  املدينة  الغار نحو  من 

 ، منها: عبعض الوقائ
  شاب    ملسو هيلع هللا ىلص، وكان شيخًا ي عرف، ونبي اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأنه كان ردفًا للنبي    -ريض اهلل عنه-كان من دأب أيب بكر    -1

ال ي عرف، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الرجل الذي بني يديك؟ فيقول: هذا الرجل هيديني الطريق،  
 ويعني: سبيل اخلري. 

 

 (. 2381) برقم ( ومسلم 4663) برقم ( أخرجه البخاري 1)
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ي  -2 املدجلي وكاد  مالك  بن  أدركهم رساقة  األثناء  والقوم مسك هباميف هذه  ارحتلنا،  قال:  بكر  أيب  ، فعن 

يطلبوننا، فلم يدركنا منهم أحد غري رساقة بن مالك بن جعشم عىل فرس له، فقلت: هذا الطلب قد حلقنا يا 
َزْن إِنم اهللمَ َمَعنا، فساخت يدا فرسه يف األرض، حتى بلغتا الركبتني، فخر عنها، وهكذا  رسول اهلل، فقال: ال حَتْ

رساقة بظهور اإلسالم، بل وبسقوط    ملسو هيلع هللا ىلص، فنادامها باألمان، فأمنوه، وقاال له: أخف عنا، وبرش النبي  مراراً 
ي كأين بك قد لبست سوارَ »   عرش كرسى حتت أقدام املسلمني، وأخذ كنوز كرسى غنيمة: حيث قال له:

، ورجع رساقة، فوجد الناس يف الطلب، فجعل يقول: قد استربأت لكم  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  ثم مىض   .(1)«كرسى
 .(2) اخلرب، قد كفيتم ما ههنا، وكان أول النهار جاهدًا عليهام، وآخره حارسًا هلام

 
فسألوها    ،وكانت امرأة برزة جلدة حتتبي بفناء القبة ثم تسقي وتطعم   ،مروا عىل خيمتي أم معبد اخلزاعية     -3

فنظر رسول اهلل    ،(4)مسنتني  (3) وكان القوم مرملني  ،فلم يصيبوا عندها شيًئا من ذلك  ،حلاًم ومتًرا ليشرتوه منها 
 

 ( 13033)برقم  ( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى 1)
 . (153( الرحيق املختوم )ص: 2)
(3. ه  ْرِملِنَي: امل ْرِمل  المِذي َنِفَد َزاد   ( م 

ْسنِتِنَي: َأي:   (4) . م  ، َوِهَي: الَقْحط  واجلَْدب  نَة  ِْدبنَي، َأصاَبْتهم السم  جم 

بإجابة ي فهم منها  ؛ملسو هيلع هللا ىلصوقت األزمة عىل سائله عندما سأله  عن النبي  -ريض اهلل عنه-أجاب أبو بكر الصديق  
 ، ما الدرس العميل الذي يمكن للدعاة استفادته من ذلك؟-عنه ريض اهلل-معنى غري الذي يقصده أبو بكر 

................................................................................................
................................................................................................ 

 

لرساقة بن مالك بسواَري كرسى معجزة تثبت النبوة؛ فاإلنسان عندما يرحل عن  ملسو هيلع هللا ىلصيف وعد الرسول 
 .قومه رًسا ال يؤمل يف فتح بالد الفرس واالستيالء عىل كنوز كرسى؛ إال أن يكون نبيًا مرسالً 
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هل "نم. قال: ؟ قالت: شاة خلفها اجلهد عن الغ"ما هذه الشاة يا أم معبد "إىل شاة يف كرس اخليمة فقال:   ملسو هيلع هللا ىلص
إن رأيت   ،قالت: نعم بأيب أنت وأمي   "؟أتأذنني يل أن أحلبها "قال:    ،لك . قالت: هي أجهد من ذ"هبا من لبن 

 ( 1)فتفاجت عليه  ،ودعا هلا يف شاهتا  ،فدعا هبا رسول اهلل فمسح بيده رضعها وسمى اهلل  ،هبا حلًبا فاحلبها 
ا  ، الرهط  (4) ودعا بإناء يربض  ،(3) واجرتت  (2)تودر   ثم سقاها حتى رويت    ،(6) حتى عاله البهاء  (5) فحلب فيه ثجا

ثم    ،ثم حلب ثانًيا فيها بعد ذلك حتى مأل اإلناء  ،ثم أراحوا  ،ورشب آخرهم  ،وسقى أصحابه حتى رووا 
 . (7) وارحتلوا عنها ،غادره عندها وبايعها 

 
كانوا ُتارًا قافلني من الشام، فكسا والزبري، وهو يف ركب املسلمني،    ملسو هيلع هللا ىلص ويف الطريق لقي رسول اهلل    -4

 وأبا بكر ثيابًا بيضاء.  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   رسوَل  الزبري  
 

 ( فتفاجت عليه: فتحت ما بني رجليها للحلب. 1)
 ت: أرسلت اللبن. ( در  2)
 ت: من اجلرة وهي ما خترجها البهيمة من كرشها متضغها.( اجرت  3)
 والراحة. ( يربض: يروهيم حتى يثقلوا فريبضوا، أي يقعوا عىل األرض للنوم 4)
 ( ثجًا: لبنًا كثريًا سائاًل. 5)
   ( عاله البهاء: أي أعال اإلناء هباء اللبن.6)
وقال األلباين: يرقى إىل   (1959/ 4)  االستيعابوابن عبد الرب يف  ( 262/  13)  ( أخرجه البغوي يف رشح السنة7)

 (. 1672  )ص: احلسن بتعدد طرقه. انظر: مشكاة املصابيح

 

بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث النمِشط يف كتب السرية النبوية؛ 
 .ملسو هيلع هللا ىلصحتدث عن وصف أم معبد لرسول اهلل 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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للنبي   الطويلة  املشقة  من    وصاحبه   ملسو هيلع هللا ىلصبعد  النبوي  املوكب  من    املدينة، اقرتب  املسلمون  كان  حيث 
باملدينة سمعوا   -اريض اهلل عنه-املهاجرين واألنصار يرتقبون وصوله كل يوم، فعن عائشة   أن املسلمني 

حتى يردهم حر الظهرية،    ،ىل احلرة، فينتظرونه إمن مكة، فكانوا يغدون كل غداة    ملسو هيلع هللا ىلصبمخرج رسول اهلل  
  ألمر   آطامهم   من   أطم  عىل   هيود   من  رجل  أوىف  بيوهتم   إىل  أووا  فلام  ، بعدما أطالوا انتظارهم   فانقلبوا يوماً 

  بأعىل   قال   أن   اليهودي   يملك   فلم   الرساب،   هبم   يزول   مبيضني   وأصحابه   ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   برسول   فبرص   إليه،   ينظر 
  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   رسول   فتلقوا   السالح،   إىل   املسلمون   فثار   تنتظرون،   الذي   جدكم   هذا   العرب،   معارش   يا :  صوته 
ذلك    ، ( 1) احلرة   بظهر  اال وكان  يوم  األول   ، ثنني يف  ربيٍع  من  عظياًم،    ، ثامنية  فرحاً  به  فرحوا  رأوه  فلام 

 وأخذت الوالئد ينشدن بالدفوف: 
 ات الوداع طلع البدر علينا *** من ثني  

 وجب الشكر علينا *** ما دعا هلل داع 
 (2)أهيا املبعوث فينا *** جئت باألمر املطاع

 
 

 (. 3906) برقم البخاري أخرجه (  1)

 (. 64-61( والسرية النبوية دروس وعرب )ص: 156)ص:    ملسو هيلع هللا ىلصصحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري البرش  ( 2)
 

 

 

من خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث النمِشط يف كتب السرية النبوية؛ وبالتعاون مع زمالئك، 
 .ببناء املساجد يف األماكن التي ذهب إليها أثناء هجرته ملسو هيلع هللا ىلصوضح سبب قيام الرسول 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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فسنجد أن كلها    -مريض اهلل عنه -وأصحابه    ملسو هيلع هللا ىلصإذا تأملنا هجرة النبي    التضحية والصرب من أجل اهلل: . 1
اهلل   فالنبي  -تعاىل–صرب وتضحيات كبرية، من أجل  املهاجرون    -عليه الصالة والسالم -،  وأصحابه 

يملكون يف ما  بكل  استقبلوهم، ضحوا  الذين  ديارهم وأمواهلم، وكذلك األنصار    الذين خرجوا من 
و اهلل  ؛  نرصهتممواساهتم  رسول  ب  ملسو هيلع هللا ىلصفهذا  مغادرة  إىل  مضطرًا  نفسه  وجد  فيه  عندما  لِد  و  الذي  لده 

اهلل إىل    اهلل، وأحبُّ أْرضِ   أْرضِ   واهللِ إنمك خَلرْي  »ه وعشريته، يقول بِنرَْبة من احلزِن:  ئك أقرباوترعرع، وترْ 
 . (1)«منْك ما خرْجت   اهلل، ولْوال أينِّ أ ْخِرْجت  

ومل يفقد روح األمل يف أي حلظة من حلظات حياته، حتى    ملسو هيلع هللا ىلص مل ييأس رسول اهلل    التفاؤل وعدم اليأس: . 2
يف هذه الرحلة اخلطرية، وهو خيرج من مكة هبذه الطريقة، وهو مطلوب ال يأمن عىل حياته، وال عىل  
حياة أصحابه، ومع هذا يبرش رساقة بنرص اإلسالم وسقوط عرش كرسى حتت أقدام املسلمني، وأخذ  

سوف رساقة  وأن  غنيمة،  كرسى  قوله:    كنوز  خالل  من  وهذا  سواري  »يلبسه  لبست  قد  بك  كأين 
 يتجدد للدعوة.   وأمالً  حياةً   فكانت اهلجرة  . (2)«كرسى

والرت . 3 باألسباب:تالتخطيط  واألخذ  الرسول    يب  اختذ  اهلجرة،    ملسو هيلع هللا ىلصلقد  عملية  إلنجاح  األسباب  مجيع 
املاهر األمني، إضافة إىل توزيع األدوار  وخطط جيدًا؛ حيث تم اختيار الصديق، وُتهيز الراحلة، واملرشد  

 .-عز وجل- يف عملية اهلجرة كلها، واستكمل ذلك كله بحسن التوكل عىل اهلل  ةاجليد

واثقًا باهلل تعاىل، مع بذله مجيع األسباب املادية يف هجرته، إال أنه مل    ملسو هيلع هللا ىلص لقد كان النبي    الثقة باهلل تعاىل:  . 4
ما  »  :-ريض اهلل عنه- تعاىل ظاهرة، وذلك يف قوله أليب بكر  يعتمد عىل األسباب، بل كانت ثقته باهلل

 .(3) «ظنك باثنني اهلل ثالثهام

 

 . ( 3/ 67 الباري فتحابن حجر يف  ( وصححه3925)برقم  ( والرتمذي 3108)برقم  ( أخرجه ابن ماجه 1)

 ( 13033)برقم  ( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى 2)
 (. 2381) برقم ( ومسلم 4663) برقم ( أخرجه البخاري 3)
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عندما اختذ مجيع األسباب املادية، ومع ذلك وصل    ملسو هيلع هللا ىلصتتجىل عناية اهلل تعاىل وحفظه لنبيه    العناية الربانية: . 5
عناية اهلل تعاىل كانت فوق كل    املرشكون إىل باب الغار وأحاطوا به من كل جانب، وحلقه رساقة، ولكن 

 ، فحفظه اهلل تعاىل من رشهم وكيدهم، وهذا يدل عىل أن من حفظ اهلل تعاىل حفظه ورعاه. ءيش

القدوة: . 6 يطاردون،    أمهية  كام  ويطارد  هياجرون،  كام  هياجر  شعبه،  معاناة  يعيش  الذي  هو  املؤثر  القائد 
نقل   ويتعب كام يتعبون، ويعيش معهم حياهتم، بكل ما فيها من آالم وتضحيات، فكان من املمكن أن ي 

قدوة    ملسو هيلع هللا ىلصالرسول   ليكون  ولكن  املقدس،  بيت  إىل  مكة  من  نقله  الذي  بالرباق  املدينة  إىل  مكة  من 
 لمسلمني يف املعاناة والتعب.ل

فحني يزهد الدعاة فيام عند الناس حيبهم الناس، وحني يطمعون    الداعية أن يعف عن أموال الناس:عىل . 7
 . ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مستفاد من موقف رساقة حينام عرض املساعدة عىل النبي   ، يف أموال الناس ينفر الناس عنهم

 

 
  

دد بعض اخلطوات   اخرْت درسًا واحدًا ما تعرفَت عليه من الدروس املستفادة من اهلجرة النبوية؛ ثم عِّ
 .العملية لت ِحققها يف نفسك وتعامالتك

................................................................................................
................................................................................................ 
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-ثامنية من ربيٍع األول وصل    ،ثننياألهمم يف التاريخ اإلسالمي، ففي يوم اال العهد املدين    ت عترَب فرتة  
قباء، ويف يوم اجلمعة الثاين عرش من ربيٍع األول وصل إىل املدينة، وكان يومًا تارخييًا أغر،   - والسالم   الصالة عليه  

،  فقد كانت بيوت األنصار والسكك ترتج بأصوات التحميد والتقديس، واستقبله األنصار باألناشيد واألهازيج 
 . بحب حقيقي يقولوهنا  األنصار    كان التي    ثنيات الوداع... إىل آخر الكلامت كقوهلم: طلع البدر علينا من  

 

عند وصوله إىل املدينة دراسة واقع املدينة املنورة بعد اهلجرة إليها، والنظر    ملسو هيلع هللا ىلصكان من أولويات الرسول  
املناسبة   احللول  وإجياد  واملحيطني،  واخلصوم،  املوالني،  مع  التعامل  وكيف  للمدينة،  السكاين  التنوع  يف 

النبي   تعامل  فقد  املختلفة،  امل  ملسو هيلع هللا ىلص للمشاكل  أصناف:  ثالثة  عىل  وكانوا  املدينة  يف  املجتمع  سلمني، مع 
املنورة،ظهر صنف رابع  ، و واملرشكني، واليهود املدينة  وهم صنف    ، بعد سنتني من اهلجرة  خطري جدًا يف 

 لتعامل معهم. يف اطريقته  ملسو هيلع هللا ىلص، وكان لرسول اهلل  املنافقني 
 ون: ملاملس -1

قبيلتني  ع املدين، وقد كانوا عىل قسمني: األنصار، وهؤالء كانوا من  مالركيزة يف املجت  املسلمونشكل  
 كبريتني: األوس واخلزرج، وكانوا عىل نزاع بينهم. 

 ن الذين فروا بدينهم من مكة إىل املدينة بغري زاد وال مال وال بيوت. يوالقسم الثاين من املسلمني املهاجر

ثل عرش 11( ربيع األول سنة )12وحتى وفاته يف ) ملسو هيلع هللا ىلصتسمى املدة منذ هجرة النبي  هـ(؛ والتي مت 
سنوات كاملة، ت سمى بفرتة العهد املدين، وهو عهد بناء الدولة اإلسالمية، ونزول األحكام، واجلهاد، 

 .جلزيرة العربيةوانتشار الدعوة، واإِلسالم؛ حيث عم أرجاء ا
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فيها، إضافة إىل بعض املسلمني املستضعفني يف مكة    ين هاجر من مكة إىل احلبشة وبق مَ   املسلمنين  ومِ 
الذين مل يتمكنوا من اهلجرة إىل املدينة، وكذلك الذين أسلموا من القبائل يف اليمن وغفار وقبيلة أسلم من  

 كانوا بعيدين عن املدينة.  
اهلل   رسول  عىل  يض  ملسو هيلع هللا ىلصوكان  وطريقةً أن  حاًل  هؤال  ع  جلميع  يقيم    ءومنهجًا  بحيث  دولة  املسلمني، 

 متجانسة وآمنة جلميع املسلمني. 
 املرشكون: -2

،  ( نيماملسل) لٌف متامًا عن الصنف األول  يف املدينة وحميطها، وهذا الصنف خمت  يشكلون نسبةً   املرشكون
بحكمته، وكانوا من األوس واخلزرج، واألعراب حول املدينة، إضافة   مأن يتعامل معه   ملسو هيلع هللا ىلصوكان عىل النبي  

وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن  ﴿القصة؛ الذين قال اهلل فيهم:    تنَس   قريش التي ملقبيلة  إىل مرشكي  
 .[217]البقرة:  ﴾دينكم إن استطاعوا

 اليهود:  -3
بالعدل الذي استحقوا معه ما    ملسو هيلع هللا ىلصضمن التنوع السكاين داخل املدينة، وقد عاملهم النبي    اليهوديعد  

 حل هبم؛ بسبب فساد طبعهم وأخالقهم، وسوء رسائرهم وأفعاهلم، وما اشتهر عنهم من الغدر واخليانة. 
 

 

 

مع ماذا تستنج من وجود مكونات برشية متعددة وخمتلفة )مسلمني، مرشكني، هيود( داخل املجت
 ؟ملسو هيلع هللا ىلصاملدين عىل عهد رسول اهلل 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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املنورة    بعد اهلجرة مبارشة ووصوله إىل  ملسو هيلع هللا ىلصلقد بدأ رسول اهلل   وضع أسس إسالمية ومبادئ  باملدينة 
 الدولة اإلسالمية اجلديدة، فقام باخلطوات اْلتية: دينية، حتى يتمكن من بناء  

 بناء املسجد: -1
ملا وصل املدينة، ما يدل عىل أمهية املسجد، وأمهية رسالته،    ملسو هيلع هللا ىلص هو أول عمل قام به النبي    املسجد بناء  

كام أن املسجد موضع لتالوة   ، وعقد جمالس العلم واخلري،-سبحانه–يف أداء الشعائر، وتوثيق الصلة باهلل  
العلم، ومقر  ى، وملتقه وتعليم  القرآن لتجهيز اجليوش، وساحة للعدل والقضاء، من أجل ذلك    ملجالس 

 املسجد.  بناء أول أساس من أسس قيام الدولة هو  ملسو هيلع هللا ىلصجعل الرسول  

 
 املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار:  -2

املهاجرين واألنصار، وتقوية صلة األمة املسلمة بعضها البعض، خطوة ثانية قام هبا الرسول    بنياملؤاخاة  
والسالم- الصالة  وصوله    -عليه  اهلل،  فملدينة،  اعند  بروح  وحتابوا  تعاونوا  متحابني،  إخوة  منهم  جعل 

ز به األنصار من إيثار غريهم عىل  فأصبحوا متعاونني عىل الرب والتقوى، وكان من ثمرة هذه املؤاخاة ما متي
إَِلْيِهْم َواَل ﴿:  تعاىل  أنزل فيهم قولهفقد  أنفسهم،   َمْن َهاَجَر  ِبُّوَن  َقْبلِِهْم حي  ياَمَن ِمْن  اَر َواإْلِ ؤوا الدم َتَبوم ِذيَن  َوالم

َعىَل   وَن  ْؤثِر  َوي  أ وت وا  ِمما  َحاَجًة  وِرِهْم  د  ص  يِف  وَن  َنْفِسِه  جَيِد  حم  ش  ي وَق  َوَمْن  َخَصاَصٌة  هِبِْم  َكاَن  َوَلْو  ِسِهْم  َأْنف 
ونَ  م  املْ ْفلِح   [. 9]احلرش:  ﴾َفأ وَلئَِك ه 

 ما الذي يمكن أن تسفيده علميًا واجتامعياً من اعتياد الذهاب للمسجد؟ 

................................................................................................
................................................................................................ 
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 :املعاهدة بني املسلمني واليهود واملرشكني -3

ل والعيش معهم،  املعاهدة مع اليهود واملرشكني، وكيفية التعام  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  هبا    ومن األعامل املهمة التي قام
ي عد سبقًا   كاملبناء الدولة اإلسالمية عليه،    متني  ة بغريها من امللل واألمم، وهذا أساسملاملس  األمةوصلة  

 حقوق اإلنسان. إسالميًا يف إقرار 
 

 

النبي    -1 هبا  قام  التي  األعامل  أول  كان  اإلسالم: حيث  املسجد يف  بناء   ملسو هيلع هللا ىلص مكانة  املدينة  إىل  قدومه  عند 
ج منها أكرب قادة املسلمني،  ا؛ ليكون احلاملسجد  التي ختر  ضن الرتبوي األول، واجلامعة اإلسالمية األوىل، 

 وأعظمهم عىل اإلطالق. 
 
 

 

من خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث النمِشط يف كتب السرية النبوية؛ وبالتعاون مع زمالئك؛ اذكر 
 .املهاجرين واألنصار عىل بناء املجتمع اإلسالمي باملدينة املنورةأثر املؤاخاة بني الصحابة من 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

 

املدينة املنورة، من خالل ما يتاح لك من أقرت وثيقة املدينة قياًم إنسانية سامية ُتمع بني ساكني 
د بعض هذه القيم  .مصادر للبحث النمِشط يف كتب السرية النبوية؛ وبالتعاون مع زمالئك؛ عدِّ

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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اإل   - 2 األخوة  املهاجرين  أمهية  بني  املؤاخاة  هي  املسجد  بناء  بعد  التالية  اخلطوة  كانت  فقد  سالمية: 
وإحالل رابطة اإلخاء، والدين، حمل رابطة القبيلة، والعصبية القبلية، مصداًقا لقوله تعاىل:    ، واألنصار 

اَم املْ ْؤِمن وَن إِْخَوةٌ ﴿  ة  [ وكانت نتيجة ذلك أن تكونت أرسة إسالمية واحدة، فال محي  10]احلجرات:    ﴾ إِنم
ة، ورضب املسلمون املثل  إال لإلسالم، وسقطت فوارق النسب واللون والوطن، وحتققت وحدة املدين 

 األعىل يف التعاون واالحتاد. 
واإليثار عىل    ،فضيلة األنصار: لقد ظهر فضل األنصار، وكرمهم، ومواساهتم إِلخواهنم من املهاجرين   -3

 .(1) أنفسهم، ولو كان هبم خصاصة، فاستحقوا ثناء اهلل، ومدحه هلم
الوفاء بالعهود: ويظهر ذلك من خالل وفاء الرسول وأصحابه باملعاهدات التي وقعت بينه وبني اليهود،    -4

وا  ﴿وغريهم، فكان وفياا بكل ما عاهدهم عليه، امتثاالً لقوله تعاىل:   ض  ْم َوالَ َتنْق  َوَأْوف وا بَِعْهِد اهللمِ إَِذا َعاَهْدت 
 [.91النحل: ]  ﴾األَْياَمَن َبْعَد َتْوكِيِدَها

النبي     -5 التي كتبها  اليهود، والتي    ملسو هيلع هللا ىلصكامل الترشيع اإِلسالمي: وهذا يظهر جليًا من خالل املعاهدة  مع 
تنظم عالقة املسلم مع غري املسلمني الذين يعيشون داخل املجتمع اإِلسالمي، أو خارجه، كام نظم عالقة  

 .(2) املسلم بربه، وعالقته بإِخوانه املسلمني
ا  -6 ال   ملسو هيلع هللا ىلصأوىف رسول اهلل    :ليهودخبث  بالعهد، إال أهنم قابلوه بخبث وعداوة شديدة لإلسالم ه يمع  ود 

الغدر، ونقضِ  تتابعوا عىل  ثمرة غدرهم    واملسلمني، فقد  العهد مرة بعد أخرى يف زمن وجيز، وقد القوا 
املدينة بعد وقوع الغدر منهم، واإِلخالل    ملسو هيلع هللا ىلص وفاقًا لسوء عملهم؛ فأخرجهم الرسول    ونقضهم جزاءً  من 

 بالعهد الذي وافقوا عليه. 

 

 (. 173)ص:   ملسو هيلع هللا ىلص صحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري البرش( 1)
 (. 174)ص:  املصدر السابق ( 2)
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النبي     -7 اعتنى  فقد  اإلسالمية:  الدولة  حلامية  اإِلسالمي  اجليش  تأسيس  اجليش    ملسو هيلع هللا ىلصأمهية  بتأسيس 
ين اهلل يف األرض، وقتال الكفار  اإِلسالمي، الذي حيفظ لألمة هيبتها، ويصون كرامتها، ويسهم يف نرش د

  ؛ إِرسال الرسايا، وقيادة الغزوات ببعد أقل من سنة من استقراره باملدينة،    ملسو هيلع هللا ىلصاملعاندين، حيث بدأ رسول اهلل  
من   املدينة  لسكان  اخلارجي  األمن  لتوفري  باملدينة  املحيطة  القبائل  مع  املعاهدات  وعقد  الدعوة،  لنرش 

العسكرية بالتدريب العميل، ودراسة أوضاع املنطقة ملعرفة مسالكها    املسلمني، وغريهم، وكسب اخلربات
 . (1)وقدراهتا ومواردها، وغري ذلك من املنافع واألغراض التي استفاد منها املسلمون عند املواجهة مع العدو

الرتبية مثمرة بالقدوة العملية، فالناس يتأثرون بلسان احلال أكثر من تأثرهم بلسان املقال، وهذا مستفاد    -8
 لصحابته يف بناء املسجد.  ملسو هيلع هللا ىلصمن مشاركة النبي  

 

 

 

 

 (. 172املصدر السابق )ص:   (1)

ة اإلسالمية، والوفاء بالعهود، يف نفسك وتعامالتك  د بعض اخلطوات العملية لتحقيق قيمتي: األخو   .حدِّ
................................................................................................

................................................................................................ 

 

ا يف دفرتك           ملواضيع الوحدة ابتداءا من العهد املكي تكتب ملخصاا موجزا
  .وحتى املرحلة األوىل من العهد املدين، والدروس املستفادة من ذلك
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 :( أمام اجلملة اخلاطئة×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة  )ضع  عالمة  ) :1س
 ( )   . من الدين والرشائع الصالة ركعتني   املسلمنيف رض عىل ان أول ماك (1
 ( )      لطائف. إىل ا كان  اإلسالم يف  سياس  جلوء أول (2
 ( )  . بعمل صحيفة املقاطعة   وة للمسلمني من قبل قريش مبلغًا عظياًم،ابلغت العد (3
 ( )    ه. عن والدفاع ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل بأبو طالب عظيم العناية مل يكن  (4
 ( )    . نساب والقبائلاخلربة يف معرفة األأهل من  ملسو هيلع هللا ىلص النبي   ستفدمل ي (5
 ( )    . ( من النبوة 12موسم احلجِّ سنة )بيعة العقبة األوىل كانت يف   (6
 ( ) . تعاىل باهلل  والترشيعات حداثاأل كل  يربط أنزل ما  آخر اىل  منه  أنزل ما أول  من  القرآن (7
 ( )    . العمل لإلسالم والدعوة ال يتوقف عىل أي حال ويف أي ظرف  (8
 ( ) . يب واألخذ باألسباب ت أبرز الدروس املستفادة من اهلجرة النبوية التخطيط والرتمن   (9

 ( )        . اليهود بالعدل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   عامل (10
 ييل، وضع حتتها خطاا: ممااخرت اإلجابة الصحيحة : 2س
املكي ا (1 العهد  يف  و  ،متاز  الدعوة  األوىل  الثالثخاصة    /  فقط  الرسية/  اجلهرية)  بالدعوة:  السنوات 

 . (بإخالص رساً  عمل ال  / اجلهادية
  /   اللطف واللني  /  العداء السافر  /  املهادن)  :قريش منها موقف؛ وقفت  عد اجلهر بالدعوة اإلسالميةب (2

 . (املراوغة
 . (اخلوف / عرفةاملو علمال / الظن / العاطفة ) عىل قرراته   يبني  إنامو عبثاً  قرراته يتخذ  ال  ملسو هيلع هللا ىلص النبيكان   (3
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 . (الطائف / جدة / القبائل  / احلبشة ) فذهب إىل ؛مكة للدعوة إىل اهلل  من ملسو هيلع هللا ىلصخرج النبي   (4
  /  الطائف  /  اإلرساء واملعراج)   رحلة:  جاءت  لقيه من جحود املرشكني   بعد ما  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول      لتسلية (5

 . بيعة العقبة( / اهلجرة للحبشة
 . ( اإلنسانية / الوطنية  / القومية / ة اإلسالمية األخو  ) أبدل اهلل انتامء املسلمني للعشرية والقيبلة بـ: (6
النبي   (7 سواري    ملسو هيلع هللا ىلصأمر  فارسبإعطاء  تفتح  عندما  الصديق  أيب  /  )رساقة  لـ:   كرسى  بن    /  بكر  عمر 

 .محزة بن عبد املطلب(  / اخلطاب
 . (أم عامرة / أم معبد   / أم هانئ / بنت أيب بكرأسامء )  عىل خيمتي ملسو هيلع هللا ىلص يف اهلجرة مر النبي  (8
   .( املباين السكنية  / احلدائق / الطرق / بناء املسجد) س قيام الدولة اإلسالميةس  من أ   (9

 
  

بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلُّم؛ تكلم عن مبادئ 
غريت أحوال املؤمنني، فجعلت منهم خري وتوجيهات الدعوة اإلسالمية، وقيمها الراقية التي 

 .أمة أخرجت للناس، ثم ضعه يف ملف إنجازك
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 ملسو هيلع هللا ىلص  

 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

  يبني مرشوعية اجلهاد، وأهدافه. -

 يفرق بني الغزوة والرسية. -

 يرشح غزوة بدر الكربى.  -

 بدر الكربى.يستخرج الدروس املستفادة من غزوة -

 يرشح غزوة أحد.  -

 يستخرج الدروس املستفادة من غزوة أحد.-

 يناقش أساليب املواجهة مع املنافقني.-

 يرشح غزوة بني النضري.  -

 يناقش الدروس املستفادة من غزوة بني النضري. -

 يرشح غزوة اخلندق.  -   يرشح غزوة بني املصطلق.-

 غزوة اخلندق.يناقش الدروس املستفادة من  -

 يرشح غزوة بني قريظة. -

 يناقش الدروس املستفادة من غزوة بني قريظة. -

 يرشح صلح احلديبية. -

 يناقش الدروس املستفادة من صلح احلديبية. -

 خمرجات التعلم

 مرشوعية اجلهاد، وأهدافهاملوضوع األول: 

 غزوة بدر الكربىاملوضوع الثاين: 

 املواجهة مع املنافقنياملوضوع الثالث: 

 غزوة أحداملوضوع الرابع: 

 غزوة بني النضرياملوضوع اخلامس: 

 غزوة بني املصطلق )املريسيع(املوضوع السادس: 

 غزوة اخلندق )األحزاب(املوضوع السابع: 

 غزوة بني قريظةاملوضوع الثامن: 

 صلح احلديبيةاملوضوع التاسع: 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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ع اجلهاد والقتال يف  بعد أن  اإلسالمية يف املدينة املنورة، وبعد تأسيس الدولة   صار هلا كيان وقوة، رش 
وتأمني انتشارها، وبسط السالم   ونرش الدعوة،  كلمة اهلل، والدفاع عن اإلسالم واملسلمني،  إلعالء  ؛سبيل اهلل

 رسايا.ال  ًا من دعدغزوات، وأرسل ال  يف العديد من  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   فشارك يف األرض، والدفاع عن املستضعفني، 
 العامل. العربية و  اجلزيرةليتفرغ لنرش اإلسالم يف  مع قريش يف احلديبية،  الصلح    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    عقد ويف هذه األثناء  

 . ملسو هيلع هللا ىلص ويف هذه الوحدة سنتعرف عىل بعض غزواته 

 
َسبِيِل اهلل ِ الَ  ﴿قال اهلل تعاىل:   ِذيَن  َفَقاتِْل يِف  الم َبْأَس  فم  َأن َيك  املْ ْؤِمننَِي َعَسى اهلل    ِض  َوَحرِّ َنْفَسَك  إاِلم  ت َكلمف  

وْا َواهلل   َأَشدُّ َبْأًسا وَ   . [84]النساء:  ﴾َأَشدُّ َتنكِيالَكَفر 
 بام يتاح لك من كتب التفسري؛ ثم بني ما يستفاد منها.  مستعيناً  السابقة تأمل اْلية ،  بالتعاون مع زمالئك

 ........................................................................................................
.................................................................................................... .... 
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 مرحلة الصرب وحتمل األذى: .1
رد     عىل  آنذاك  قدرهتم  لعدم  بالصرب؛  أمروا  وقد  مستضعفني،  اهلجرة  قبل  مكة  يف  املسلمون  عاش 

العدوان أو املواجهة، إضافة إىل أن عددهم كان قلياًل، مقارنًة بعدد املرشكني؛ وهلذا مل يكن مطلوبًا منهم إال  
فسه، وقد وردت العديد من اْليات  الصرب، واحلرص عىل الدين من الفتنة؛ بحيث يبذل كل  منهم جهده عىل ن

أذى املرشكني، ومنها: قول اهلل   ل والصرب عىل  التحمُّ تدعو وحتث  عىل  َما ﴿:  -تعاىل-القرآنية  َعىَل  َواْصرِبْ 
ْم َهْجًرا مَجِياًل  ْره  وَن َواْهج  ول  [ وهذه اْلية حتمل يف داللتها الكف  عن املواجهة مع أعداء 10]املزمل:    ﴾ َيق 

اإلهلي   األمر  هذا  تبعات  من  وبالرغم  واحلجج  فإ الدعوة،  باحلوار  املعاندين  يواجهون  كانوا  املسلمني  ن  
ْم  ﴿  امتثاالً لقوله تعاىل:   ؛املقنعة، وهذا نوع من أنواع اجلهاد بمفهومه العام، وقد قاموا به خري قيام َوَجاِهْده 

 [ والضمري )به( يعود عىل القرآن.  52]الفرقان:  ﴾بِِه ِجَهاًدا َكبِرًيا
 

 
 

 

 .استنتج احلكمة من األمر بالصرب وحتمل األذى، وعدم وجود األمر بقتال الكفار مبارشة يف بداية اإلسالم
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 :  مرحلة اإلذن بالقتال .2
ا بعد هجرة  املرحلة  املدينة جاءت هذه  إىل  مكة  كيان وموطن  وصا   ،ملسلمني من  اإلسالمية  للدولة  ر 

َلَقِديرٌ ﴿وقوة، حيث أنزل اهلل تعاىل قوله:   ِهْم  وا َوإِنم اهللمَ َعىَل َنرْصِ بَِأهنم ْم ظ لِم  َقاَتل وَن  ي  ]احلج:    ﴾أ ِذَن لِلمِذيَن 
رشكني قبل هجرهتم، ما أد ى هبم إىل اخلروج من  من أذى امل  ا للمسلمني بالقتال بعدما عانو [ فقد َأِذَن اهلل39

أذن اهلل    ، بدأت قوهتم بالتشكلومكة، تاركني خلفهم كل ما يملكونه، وبعد أْن هاجر املسلمون إىل املدينة  
قتالية حمددة ورسيعة، وكل ذلك كان قبل  بداية األمر عىل هيئة مهام  بالقتال، وكانت طبيعته يف  تعاىل هلم 

 وقوع غزوة بدر. 
 والثبات عليه: القتالمرحلة األمر ب . 3

األمر   جاء  املدينة؛  يف  اإلسالمية  الدولة  قويت  يف    ،املرشكني  قتالبملا  والشدة  فيها،  بالثبات  واألمر 
ْؤِمن وَن بِاهللمِ َواَل  ﴿املواجهة، والثقة بنرص اهلل، وُتهيز القوة من اجليش واخليل، قال تعاىل:   ِذيَن اَل ي  َقاتِل وا الم

احْلَقِّ  ِديَن  َيِدين وَن  َواَل  ه   ول  َوَرس  َم اهللم   َما َحرم وَن  م  َرِّ َواَل حي  اْْلِخِر  ْعط وا   بِاْلَيْوِم  ي  اْلكَِتاَب َحتمى  أ وت وا  ِذيَن  الم ِمَن 
ونَ  ْم َصاِغر  َوه  َيٍد  ْزَيَة َعْن  وا اهللمَ  ﴿[ وقال:  29]التوبة:    ﴾اجْلِ ر  َواْذك  َفاْثب ت وا  فَِئًة  َلِقيت ْم  إَِذا  آَمن وا  ِذيَن  الم َا  َأهيُّ َيا 

ونَ  ْفلِح  ْم ت   [.45]األنفال:  ﴾ َكثرًِيا َلَعلمك 
 

 
 

ضهم لألذى والعذاب من كفار قريش يأتون إىل رسول اهلل  -ملسو هيلع هللا ىلص-لقد كان املسلمون يف مكة أثناء تعرُّ
ربهم أنه مل ي ؤَذن له بالقتال بعد، وكان حيثهم عىل الصرب والتحمل  يشكون إليه، ومع هذا كان خي 

يرد أن يقاتل، ثم بعد  نم بالقتال، واخليار ملوالتضحية يف بداية الدعوة، وملا صار هلم قوة وكيان، أذن هل
 .ذلك جاء األمر باجلهاد واملواجهة والثبات، وهذا من فقه الدعوة والتدرج فيها

 



(96)   
 

 

ع اجلهاد يف اإلسالم لغايات نبيلة، وأهداف سامية، منها:   رش 
لُّه  هللِمِ َفإِِن اْنَتَهْوا َفإِنم اهللمَ  قال تعاىل:    محاية حرية العقيدة:  -1 ين  ك  وَن الدِّ وَن فِْتنٌَة َوَيك  ْم َحتمى الَ َتك  ﴿َوَقاتِل وه 

 [. 39نفال: ]األباَِم َيْعَمل وَن َبِصرٌي﴾ 
عائر والعبادات:    -2 وا َوإِنم ﴿قال تعاىل:  محاية الشَّ بَِأهنم ْم ظ لِم  َقاَتل وَن  ي  لِلمِذيَن  َلَقِديٌر *    أ ِذَن  ِهْم  َعىَل َنرْصِ اهللمَ 

النماَس  اهللمِ  َدْفع   َوَلْواَل  اهللم   نَا  َربُّ وا  ول  َيق  َأْن  إِالم  َحقٍّ  بَِغرْيِ  ِدَياِرِهْم  ِمْن  وا  أ ْخِرج  ِذيَن  َمْت   الم هَل دِّ بَِبْعٍض  ْم  َبْعَضه 
ْذَكر    [. 40، 39]احلج:  ﴾ْسم  اهللمِ َكثرًِيا فِيَها اَصَواِمع  َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجد  ي 

ْم بَِبْعٍض َلَفَسَدِت اأْلَْرض  َوَلكِنم اهللمَ  ﴿قال تعاىل:  دفع الفساد عن األرض:    -3 َوَلْواَل َدْفع  اهللمِ النماَس َبْعَضه 
و َفْضٍل َعىَل اْلَعاملَنِيَ   [.251]البقرة:  ﴾ذ 

ِذيَن ﴿قال تعاىل:  البتالء والرتبية واإلصالح:    -4 ْم بَِبْعٍض َوالم ْم َوَلكِْن لَِيْبل َو َبْعَضك  َوَلْو َيَشاء  اهللم  اَلْنَترَصَ ِمنْه 
تِل وا يِف َسبِيِل اهللمِ َفَلْن ي ِضلم َأْعاَمهَل مْ   [. 4]حممد:  ﴾ق 

ار وإذلهلم وتوهني كيدهم:    -5 ٍة َوِمْن ِرَباِط اخْلَْيِل اىل:  قال تعإرهاب الكفَّ وم وا هَل ْم َما اْسَتَطْعت ْم ِمْن ق  ﴿َوَأِعدُّ
َعد   بِِه  ْرِهب وَن  مْ ت  ك  وم َوَعد  اهللمِ  تعاىل:  60نفال:  ]األ  ﴾وم  وقال  ِزِهْم  [،  ْ َوخي  ْم  بَِأْيِديك  اهلل    هْب م   َعذِّ ي  ْم  ﴿َقاتِل وه 

ْم َعَلْيِهْم  ك  ْ ْؤِمننِيَ َوَينرص  وَر َقْوٍم م  د   . [14]التوبة:  ﴾َوَيْشِف ص 
  ﴾ ﴿َما َكاَن اهللم  لَِيَذَر املْ ْؤِمننَِي َعىَل َما َأْنت ْم َعَلْيِه َحتمى َيِميَز اخْلَبِيَث ِمَن الطميِِّب   قال تعاىل:كشف املنافقني:    -6

 .[179]آل عمران: 
َبنْيَ  قال اهلل تعاىل:  إقامة حكم اهلل ونظام اإلسالم يف األرض:    -7 َم  لَِتْحك  بِاحْلَقِّ  اْلكَِتاَب  إَِلْيَك  َأْنَزْلنَا  ا  ﴿إِنم

ْن لِْلَخائِننَِي َخِصياًم﴾  [.105]النساء:  النماِس باَِم َأَراَك اهللم  َوالَ َتك 
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َجاِل َوالنَِّساِء َوَما لَ ﴿قال تعاىل:  دفع عدوان الكافرين:    -8 َقاتِل وَن يِف َسبِيِل اهللمِ َواملْ ْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرِّ ْم الَ ت  ك 
َأْهل َها َواْجَعْل َلنَا ِمْن لَ  نَا َأْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظمامِلِ  ول وَن َربم ِذيَن َيق  َلنَا ِمْن  َواْلِوْلَداِن الم ْنَك َولِياا َواْجَعْل  د 

ْنَك َنِصرًيالَ   [.75]النساء:  ﴾ د 
  ،وهو اإلسالم، وإزالة العوائق التي تصد الناس عنه، والتي تريد إطفاء نور اهلل يف األرض   تبليغ دين اهلل،   -9

وَن﴾ تِمُّ ن وِره َوَلْو َكِرَه اْلكافِر  وَن لِي ْطِفئ وا ن وَر اهللِ بَِأْفَواِهِهْم َواهلل  م  ِريد  محاية الدعوة و   [8]سورة الصف:    ﴿ي 
 .(1)  اإلسالمية، وتأمني انتشارها وحدودها

 

 
  

 

النبوية، د.  1) ، السنة  5هـ، العدد:  1435مجادى األوىل    ،رشيد كهوس، جملة الداعي ( ينظر: أهداف الغزوات والرسايا 
(38 .) 

بالتعاون مع زمالئك؛ ارضب مثااًل واحًدا حلالة واحدة من واقع حياتنا املعارصة يلزم فيها اجلهاد حلامية  
عائر والعبادات  .الشم

................................................................................................
................................................................................................ 
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 . هي أول معركة من معارك اإلسالم الفاصلةركة بدر  مع
، يف واٍد بني  لسنة الثانية من اهلجرةمن ا   ،رمضان  نت يف اليوم السابع عرش منكا  
 مكة واملدينة، يقال له: بدر.

أصحابه للتعرض لقافلة قريش العائدة من الشام إىل مكة، ومل يكن يريد   أرسل ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي   
  أخذه املرشكون من املسلمني يف مكة،   عليها من املال والعتاد واسرتجاع بعض ما   وإنام أراد أخذ ما  قتاالً،

 . حلامية القافلة كان أرسل إىل قريش يستنفرها  ولكن القافلة التي كان يقودها أبو سفيان نجت بعد أن
ثالثامئة وثالثة عرش، أو أربعة عرش رجاًل، وأكثرهم من  كان عدد جيش املسلمني    

األنصار، وكان معهم سبعون مجاًل، وفرسان أو ثالثة أفراس فحسب، وكان يتعاقب النفر اليسري عىل اجلمل 
 . الواحد فرتة بعد أخرى

 ،للدرع( ومائة فرس عليها مائة درع  ألف مقاتل، منهم ستامئة دارع )البسٍ نحو  املرشكني    وكان عدد جيش
 سوى دروع املشاة، وسبعامئة بعري، ومعهم القيان يضبن بالدفوف، ويغنني هبجاء املسلمني. 

يف  ،نصار وخاصة األ ،املعركة أراد أن يستشري أصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي قبل أن خيوض  
املهاجرون بخوضها، وتكلموا خريًا، ثم علم األنصار أنه يريدهم، فتكلم سعد    خوض املعركة، فأشار عليه

الذي بعثك وَ فامض يا رسول اهلل ملا أردت، فنحن معك، فَ "بن معاذ، وهو سيد األنصار مجيعًا، فكان ما قال:  
م فَ   ؛ ".، فرس بنا عىل بركة اهلل. واحد.  باحلق لو استعرضت بنا هذا البحر خلضناه معك، ما ختلف منا رجل   رس 

وإما    إما العري   ،(1) «سريوا عىل بركة اهلل، وأبرشوا، فإن اهلل وعدين إحدى الطائفتني»لذلك، وقال:    ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  
 

 . ( 223. وصححه األلباين يف فقه السرية للغزايل، برقم ) 34/  4أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة، أبواب غزوة بدر الكربى:    ( 1) 
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أخذ الرسول يسوي صفوف    وملا التقى اجلمعان   حتى وصل أدنى ماء من بدر فنزل به؛   ملسو هيلع هللا ىلص ثم سار الرسول    ،النفري
ِإْذ  ﴿ :  - عز وجل - لدعاء إىل ربه، فأنزل اهلل  املسلمني، وحيرضهم عىل القتال، ويرغبهم يف الشهادة، وابتهل النبي با 
ْرِدِفنيَ  امْلَاَلئَِكِة م  ِمَن  ِبَأْلٍف  ْم  ك  ِدُّ ْم َأينِّ م  َلك  َفاْسَتَجاَب  ْم  َربمك  الئكة،  فأمده اهلل بامل [  9]سورة األنفال    ﴾ َتْسَتِغيث وَن 

 ، وابتدأت املعركة، واشتد القتال. فشاركت يف القتال يوم بدر 

 

 

املسلمني؛    قبل  من  والتضحية  القتال  اشتداد  بعد 
بانتصار   املعركة  لانتهت  قتل من  ساحق  لمسلمني، وقد 

جهل أبو  فيهم  سبعني،  نحو  املرشكني  املرشكني  ،  أكرب 
 منهم نحو سبعني، ثم أمر بدفن  رِس وبعض زعامئهم، وأ  
 .(1) إىل املدينة املسلمون القتىل مجيعًا، وعاد

 

 (. 196وصحيح األثر ومجيل العرب )ص:  (  79( والسرية النبوية دروس وعرب )ص:  184( ينظر: الرحيق املختوم )ص:  1)

مع أن جربيل قادر عىل أن يدفع الكفار بريشة من -يف غزوة بدر  ملسو هيلع هللا ىلصاحلكمة يف قتال املالئكة مع النبي 
وأصحابه، وتكون املالئكة مدًدا عىل عادة  ملسو هيلع هللا ىلصهي أن اهلل تعاىل يريد أن يكون الفعل من النبي  -جناحه

 .اجليوش، وفق سنن اهلل يف الكون يف بذل األسباب

 

 

إهلية. اذكر ثالثًا منها،  يف غزوة بدر الكربى بمعجزات ربانية وتأييدات ملسو هيلع هللا ىلصأي د اهلل تعاىل رسوله 
 .من خالل ما يتاح لك االطالع عليه من كتب السرية النبوية

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

إن النرص يف املعارك ال يكون فقط بكثرة العدد 
ووفرة السالح وحدمها؛ وإنام يكون أيضًا بقوة 
اإليامن باهلل تعاىل وتأييده ونرصه للمؤمنني وإنزال 

 .السكينة عليهم وتثبيتهم عىل طريق احلق

 



(100)   
 

 

 . األعداء   عىل  النرص أسباب   أعظم من  الدعاء  أن أظهرت هذه الغزوة   -1
  غزوة   يف   حدث   كام   معه،   صدقوا   إذا   الكرامات،   ببعض   أعدائهم   قتال   يف   املؤمنني تأييد اهلل لعباده    - 2

  من   وغريها   عدوهم،   قلوب   يف   الرعب   وقذف   املطر،   وإنزال   النعاس،   وحدوث   املالئكة،   نزول   من   بدر 
 . والكرامات   املعجزات 

 

 
  

يف الغزوة، حتدث يف نقاط حمددة عن كيف يمكن أن  ملسو هيلع هللا ىلصمن خالل دراستك لغزوة بدر، وهدي النبي  
 .حتقق أهدافك

................................................................................................
................................................................................................ 
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 . الكفر وإبطان  ،اإلسالم إظهار هو  

  للمسلمني   أصبحو  قوهتم،  وزادت  ،املسلمون  ظهر  ملا  ؛بدر  معركة  بعد  وظهرت  النفاق  حركةبدأت  
  جديد  نوع   من  عداءً  ،املدينة   يف   يقيمون   كانوا   الذين   اليهود  ومكر  عداء   جانب   إىل   فيها   ملسو هيلع هللا ىلص النبي فواجه  دولة، 

  بن   يب أ    بن   اهلل   عبد   املنافقني   هؤالء  رأس   عىل   وكان  واملنافقون؛   النفاق   وهو   مكة   يف  به   عهد   للمسلمني   يكن  مل
ْسلِم  أن  نفسه  تطاوعه  مل  الذي  سلول،  يتطلع   كان  التي  مكانته  وضياع  وحسده،  حقده  بسبب  -وجل   عز-  هلل  ي 

 . املنورة املدينة ىلإ   ملسو هيلع هللا ىلص النبي  هجرة قبل  إليها

 

  يظهرأن  وهو  ،  االعتقادي  النفاق  ويسمى  هو النفاق األكرب،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عهد  عىل  كان  الذي  النفاق
  النار؛  من األسفل   الدرك يف  أهنم  وأخرب  وتكفريهم، أهله  بذم القرآن  ونزل ، الكفر  ويبطن اإلسالم،   اإلنسان

  ، اإليامن  وعدم  ،باهلل  الكفر  من  :كلها  الرش  بصفات  أهله  اهلل  وصف  وقد  اإلسالم،  ملة  من  خارجون  ألهنم
  وتفريق   ، هلم  والكيد  ، املؤمنني  وعداوة  ،اهلل  سبيل  عن  والصد  ،هبم   والسخرية  ، وأهله  بالدين  واالستهزاء

 

 .استنبط الضر املتوقع من وجود فئة املنافقني يف املجتمعات اإلسالمية اليوم
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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ونَ   َجاَءكَ  إَِذا ﴿ : تعاىل اهلل   قال ،وحدهتم  ومتزيق ، صفوفهم ول   إِنمَك  َنْشَهد   َقال وا  املْ نَافِق   إِنمَك   َيْعَلم   َواهللم   اهللمِ  َلَرس 
ه   ول  وا*    َلَكاِذب ونَ   املْ نَافِِقنيَ   إِنم   َيْشَهد    َواهللم   َلَرس  َذ  نمةً   َأْياَمهَن مْ   اختم وا  ج    َيْعَمل ونَ   َكان وا  َما  َساءَ   إِهنم مْ   اهللمِ  َسبِيلِ   َعنْ   َفَصدُّ

وا  ث مم   آَمن وا  بَِأهنم مْ   َذلَِك *   ل وهِبِمْ   َعىَل   َفط بِعَ   َكَفر  مْ   ق  ونَ   اَل   َفه    َوَلئِنْ ﴿:  تعاىل  اهلل  وقال  [3  -1:  املنافقون ]  ﴾ َيْفَقه 
مْ  نم  َسَأْلَته  ول  اَم  َلَيق  نما إِنم وض   ك  ْل  َوَنْلَعب   َنخ  ولِهِ  َوآَياتِهِ  َأبِاهللمِ ق  نْت مْ   َوَرس  وا اَل *   َتْسَتْهِزئ ونَ  ك    َبْعدَ  َكَفْرت مْ  َقدْ  َتْعَتِذر 
مْ  مْ   َطائَِفةٍ   َعنْ  َنْعف   إِنْ  إِياَمنِك  ْب  ِمنْك  ِْرِمنيَ  َكان وا بَِأهنم مْ  َطائَِفةً   ن َعذِّ  [.66 -65: التوبة ]  ﴾جم 

 

و  ومكائدهم   املنافقني   دسائس  متثلت   والتشكيك   ،هبم  اإلرجافيف    وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلص  بالنبي بالدعوة 
 يف  واخلوف  الرعب  وبث  ، والتخذيل   والتثبيط  ،عليهم   والكذب  ،وخداعهم  ،سمعتهم   وتشويه  والبلبلة،
وا  لينفض    ؛، وحمارصة املهاجرين مالياً اركاب من املعحس ، واالن املؤمنني  بني  الفتنة   وإثارة  والتفريق  ،نفوسهم
م  ﴿كام قال تعاىل:    ،ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي ِذينَ   ه  ول ونَ   الم وا   اَل   َيق  نِْفق  ولِ   ِعنْدَ   َمنْ   َعىَل   ت  وا   َحتمى   اهللمِ  َرس    َخَزائِن    َوهللِمِ   َينَْفضُّ
اَمَواِت  ونَ   اَل  املْ نَافِِقنيَ   َوَلكِنم  َواأْلَْرضِ  السم  . [7: املنافقون]  ﴾َيْفَقه 

م  ﴿:  بقوله  له   اهلل   ألمر  تنفيذاً   بحذر، بادئ األمر    املنافقني  مع   يتعامل  ملسو هيلع هللا ىلص ان النبي  ك وُّ   ه  مْ   اْلَعد    َفاْحَذْره 
م   ونَ   َأنمى   اهللم   َقاَتَله  ْؤَفك    الكاذبة،   أعذارهم   فيقبل   الطويل،  س فَ النَ   بسياسة   يعاملهم   وكان   [4:  املنافقون]  ﴾ ي 
 . وكف عن قتاهلم ،املشينة ترصفاهتم عىل  ويصرب
 

النفاق مرض خطري، وجرم كبري، بل إنه أخطر من الكفر، وعقوبته أشد؛ ألنه كفر بلباس اإلسالم، 
ورضره أعظم؛ ولذلك جعل اهلل املنافقني يف الدرك األسفل من النار، كام قال سبحانه: ﴿إِنم املْ نَافِِقنَي 

ْرِك اأْلَْسَفِل ِمَن النماِر َوَلْن َُتَِد هَل ْم َنِصريً   .[145ا﴾  ]النساء: يِف الدم

 



( (103 

 

 

ال يتحدث الناس أن حممدًا يقتل    ،دعه »:  افقني نلعمر ملا أراد قتل أحد امل  ملسو هيلع هللا ىلصبقوله    يف ذلك   العلةوبني  
ذك  (1) «أصحابه املنافقني،  أمر اإلسالم، وخذلت شوكة  ملا قوي  بعد ذلك  ثم  الرسول  ،  بمقالته،    ملسو هيلع هللا ىلصر  عمر 

 . (2) «أما واهلل لو قتلته يوم أمرتني بقتله ألرعدت له آنف، لو أمرهتا اليوم بقتله لقتلته» قال: ف
َا َيا ﴿: تعاىل قوله يف   املنافقني  عىل   باإلغالظ  األمر نزل ملا  احلال  تغري ثم  ارَ  َجاِهدِ  النمبِيُّ   َأهيُّ فم   َواملْ نَافِِقنيَ  اْلك 
مْ  َعَلْيِهمْ  َواْغل ظْ   [. 73: التوبة ] ﴾املَِْصري َوبِْئَس  َجَهنمم   َوَمْأَواه 

  األعراب،  وجفاء  الناس  أخطاء  مع  تعامل  وكيف  ،ملسو هيلع هللا ىلصنبي  ال  عليه  سار  الذي  الدعوي   املنهج  إدراك  -1
 . املنافقني ودسائس  األعداء،  ومكايد

فيه  أسامئهم   عن   ه ض ا عر إ و   املنافقني،   أوصاف   بذكر   القرآن   اهتامم   - 2   يتجدد   النفاق   أن   إِىل   إِشارة ؛ 
  املكائد،   ويدبرون   وأهله،   لإلسالم   يكيدون   ومكان   زمان   كل   يف فاملنافقون    ، عرص   كل   يف   ه وجود  

 ويثبطوهنم.   املؤمنني،   من   ويسخرون 
  

 

 (. 2584( ومسلم برقم ) 4905( أخرجه البخاري برقم ) 1)
، وقال: مرسل جيد.  واحلديث أصله  (649/  8) ، وابن حجر يف فتح الباري:  ( 605/  2)أخرجه الطربي يف التاريخ:  (  2)

 . يف الصحيحني
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  الفرصة   تتحني  قريش  أصبحت  ساحًقا،  انتصاًراغزوة بدر    يف   املرشكني  عىل  املسلمون  انترصملا    
ضت   التي   القاسية  اخلسارة   بعد   العربية   القبائل   بني  املفقودة  هيبتها   وإرجاع  ، اعتبارها  لرد  املناسبة   هلا،  تعرم
لفقد    ؛الشام  بالد  نحو  شيقر  ُتارة  قلطر  املستمر  وهتديدهم  املسلمني  قوة  ازدياد  إىل  إضافة   املسلمون  شكم
الثأر،  قريش  فرغبت  قريش،  ُتارة  عىل  اً حقيقي  خطًرا  أن  قبل  املسلمني  عىل  للقضاء  بالتجهيز  وبدأت  يف 

   .بالكامل الشام بالد نحو هتمُتار طريق تقطع  كبرية  قوة يصبحوا 
مس  ا اليوم اخل  ،يوم السبت   ، وكانتأحد، مقابل املدينةقريبة من جبل    وقعت  

   . السنة الثالثة للهجرةمن من شوال، عرش 
 . مقاتلف يف ثالثة آال قريش خرجت خرج املسلمون يف ألف مقاتل، و

 

الرسول  قريش  هزت  ُت املدينة،    ملسو هيلع هللا ىلصلغزو  مقابل  ف يف  أحد،  قبل  الوادي من  بطن  ساروا حتى وصلوا 
حو   يف نني املسلممع  فخرج  أصحابه، قرروا اخلروج ومواجهة الكفار،    ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  وبعد استشارة  املدينة،  

عن املسلمني عبد اهلل بن أيب بن سلول ومعه ثالثامئة من املنافقني،    تراجعويف منتصف الطريق  ،  مقاتل  ألف 
فجعل ظهره للجبل   ساحة أحد  فبقي عدد املسلمني سبعامئة رجل فحسب، ثم مىض الرسول حتى وصل إىل

اجليش، وجعل عىل كل فرقة منه قائدًا، واختار مخسني من الرماة، عىل رأسهم    ووجهه للمرشكني، وصف  

وحرصه عىل تقديم النموذج يف الثبات  ملسو هيلع هللا ىلصبرزت قيمة املسؤولية يف شخصية النبي حممد 
والتضحية وحسن تدبري األمور؛ حلامية أمن املدينة والدفاع عنها، عندما قرر اخلروج من املدينة 

 .إىل جبل أحد لقتال املرشكني
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إن رأيتمونا  » هم، وقال هلم:  ئ ورامن  بري األنصاري؛ ليحموا ظهر املسلمني من التفاف املرشكني  عبد اهلل بن ج
   .(1)«ختطفنا الطري فال تربحوا مكانكم 

املسلمون يف    فاهنمك ثم ابتدأ القتال، ونرص اهلل املؤمنني عىل أعدائهم، فقتلوا منهم عددًا، ثم ولوا األدبار،  
، فقالوا: ماذا نفعل وقد نرص اهلل رسوله؟  من اجلبال   الرماة  ونزل أخذ الغنائم التي وجدوها يف معسكر املرشكني، 

رهم رئيسهم عبد اهلل بن جبري بوصية الرسول، فأجابوا  فذك   ثم فكروا يف ترك أمكنتهم ليناهلم نصيب من الغنائم، 
أبى عبد اهلل ومعه عرشة آخرون أن  و   فعصوا رسول اهلل ونزلوا،   بأن احلرب قد انتهت، وال حاجة للبقاء حيث هم، 

م من  يغادروا أمكنتهم، ورأى خالد بن الوليد وكان قائد ميمنة املرشكني خلو ظهر املسلمني من الرماة، فكرم عليه 
تل من املسلمني عدد، ومن قتل يف هذه    من هنا وهناك،   تنال منهم خلفهم، فام شعر املسلمون إال والسيوف   فق 

حزنًا عظياًم، وقد أنزل اهلل تعاىل يف هذه املعركة    الستشهاده   ملسو هيلع هللا ىلص ، وقد حزن الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص املعركة محزة عم الرسول  
ْؤِمننَِي * ِإْن  ﴿ عدة آيات يضمد هبا جراح املؤمنني، وهي قوله تعاىل:   نت م مُّ َزن وا َوَأنت م  األَْعَلْوَن ِإن ك  َوالَ هَتِن وا َوالَ حَتْ

ه  َوِتْلَك ا  ْثل  ْم َقْرٌح َفَقْد َمسم اْلَقْوَم َقْرٌح مِّ َهَداء  َيْمَسْسك  ْم ش  ِذيَن آَمن وْا َوَيتمِخَذ ِمنك  َا َبنْيَ النماِس َولَِيْعَلَم اهلل  الم َداِوهل  ام  ن  أليم
ِذيَن آَمن وْا َوَيْمَحَق اْلَكاِفِريَن، َأْم َحِسْبت ْم َأن َتْدخ   َص اهلل  الم ِبُّ الظماملنَِِي، َولِي َمحِّ ِذيَن    ل وْا اجْلَنمَة َومَلما َواهلل  الَ حي  َيْعَلِم اهلل  الم

اِبِرينَ  ْم َوَيْعَلَم الصم وْا ِمنك   . ( 2) [ 142  -   139]آل عمران:    ﴾ َجاَهد 

 
 

 (. 2812) برقم ( أخرجه البخاري 1)
 (. 207( وصحيح األثر ومجيل العرب )ص:  224( والرحيق املختوم )ص:  86- 82النبوية دروس وعرب )ص:  ( ينظر: السرية  2) 

 

خمالفة أمر القائد تؤدي إىل خسارة املعركة، كام أن الطمع املادي يف املغانم وغريها يؤدي إىل 
 .اهلزيمة، وضح ذلك من خالل مادرست

............................................................................................. 

.............................................................................................
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 خرس املسلمون املعركة، واستفادوا من هذه التجربة ملعارك قادمة. 

  برأي  وأخذ   داخلها،   أو  املدينة  خارج  املرشكني قتال  يف أصحابه  النبي  استشارحيث    الشورى  مبدأ  تقرير  -1 
 . األغلبية 

 . والتنازع لفشلسبب لالدنيا وحب  ،خمالفة القائد ومعصيته   -2
 كي يستفيدوا من التجارب.  ؛ ينترصوا مرة وخيرسون أخرى  أن  وأتباعهم رسله يف  وسنته اهلل  حكمة -3
 ة باملسلمني. يموإفشاهلم وإحلاق اهلز اإلسالمي، وحماولة ختذيلهم املجتمعخطر املنافقني يف شق  -4
 

 
  

 

 .اخرت درسًا عمليًا مستفادًا من غزوة أحد؛ ثم اذكر كيف يمكن أن حتققه يف نفسك
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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   .السنة الرابعة من اهلجرة النبوية يف غزوة بني النضري وقعت  

قد أتى إِىل اليهود يف مجع من أصحابه لطلب املعونة يف   -عليه الصالة والسالم  - أن النبي    
،  ملسو هيلع هللا ىلص اللذين قتلهام عمرو بن أمية الضمري، وكان معهام كتاب أمان من رسول اهلل   رجلني من بني عامردية ال

مع اليهود أول قدومه املدينة، لكن اليهود غلب عليهم طبعهم يف   ملسو هيلع هللا ىلصوهذا حسب العهد الذي كتبه النبي  
؛ وذلك ملسو هيلع هللا ىلصغتيال النبي الوأجلسوهم يف ظل، ثم تآمروا  ،وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص اخليانة والغدر، فرحبوا برسول اهلل 

كأنام  ملسو هيلع هللا ىلصرسوله عىل غدرهم، فقام  عَ لَ عليه حجرًا فيقتله، لكن اهلل أطْ  رجل منهم احلصن، ثم يلقي بأن يعلو
عىل غزوهم لنقضهم العهد وامليثاق، ولعزمهم    ملسو هيلع هللا ىلص يقيض حاجته، فرجع إِىل املدينة، ثم حلق به أصحابه، فعزم  

، فتحصنوا يف حصوهنم، فحارصهم مخس عرشة ليلة، وقطع بعض  ملسو هيلع هللا ىلص عىل اغتياله، فسار إِليهم رسول اهلل  
حتى   باستسلموا،  نخيلهم،  عليهم    عليهم؛  حكمهورضوا  من  ب فحكم  حيملوا  ال  وأن  املدينة،  من  اجلالء 

 .(1)متاعهم، إاِل ما محلت اإِلبل دون السالح، فخرج أرشافهم إِىل خيرب، ومنهم من سار إِىل الشام

 

 

 (. 218( وصحيح األثر ومجيل العرب )ص: 268( والرحيق املختوم )ص:  87( السرية النبوية دروس وعرب )ص: 1)

نزل يف شأن اليهود سورة احلرش، وهي التي تسمى سورة بني النضري، تتحدث عنهم، قال تعاىل يف 
ِل احْلرَْشِ َما املقطع األول من  وا ِمْن َأْهِل اْلكِتَاِب ِمْن ِدَياِرِهْم أِلَوم َو المِذي َأْخَرَج المِذيَن َكَفر  السورة: ﴿ه 

م  اهللم  ِمْن َحيْث  مَلْ حَيْ  وهن  ْم ِمَن اهللمِ َفَأَتاه  ص  ْم ح  وا َوَظنُّوا َأهنم ْم َمانَِعت ه  ج  ل وهِبِم  تَِسب وا َوَقذَ َظنَنْت ْم َأْن خَيْر  َف يِف ق 
وا َيا أ ويِل اأْلَْبَصاِر﴾ ]سورة احلرش  ي وهَت ْم بَِأْيِدهيِْم َوَأْيِدي املْ ْؤِمننَِي َفاْعَترِب  ِرب وَن ب  ْ ْعَب خي   .[2الرُّ

 



(108)   
 

 

 

َك   َواهللم  ﴿:  تعاىل  لاق كام    ،ملسو هيلع هللا ىلص لنبيه    ومحايتهحفظ اهلل   -1   اهلل   أخربه  فقد   [67:  املائدة]   ﴾النماسِ   ِمنَ   َيْعِصم 
 . لقتله اليهود يدبره بام

  َفباَِم ﴿:  تعاىل  قال  اليهود،  نفوس  يف  املتأصلة   واخليانة  الغدر  صفات   ظهرت  النضري  بني   غزوة  خالل  من -2
مْ  َنْقِضِهمْ  ْفِرِهمْ  ِميَثاَقه   . [155: النساء]  ﴾َحقٍّ  بَِغرْيِ  اأْلَْنبَِياءَ  َوَقْتلِِهم   اهللمِ  بِآَياِت  َوك 

 . والنصارى   اليهود   من   الكتاب   أهل   وبني   بينهم   الوطيدة   والعالقة   املنافقني   حال كشفت    غزوة بني النضري    -3
 

 
  

 

بالتعاون مع زمالئك؛ تأمل يف تفسري سورة احلرش من خالل ما يتاح لك من مصادر؛ ثم استنتج 
 .وحتى زمننا هذا ملسو هيلع هللا ىلصثالث طباع لليهود ما زالت مستمرة فيهم منذ زمن النبي 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

 كيف تستفيد يف حياتك العملية من خالل الدروس املستفادة من غزوة بني النضري؟ 

................................................................................................
................................................................................................ 
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أن رئيس بني املصطلق احلارث بن أيب رضار سار يف قومه ومن قدر عليه من    ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بلغ  
، فبعث بريدة بن احلصيب األسلمي لتحقيق اخلرب، فأتاهم،  يف املدينة   ملسو هيلع هللا ىلص  العرب يريدون حرب رسول اهلل

صحة    ملسو هيلع هللا ىلصوبعد أن تأكد لديه  ،  ، فأخربه اخلرب ملسو هيلع هللا ىلص ولقي احلارث بن أيب رضار وكلمه ورجع إىل رسول اهلل  
 .الصحابة، وأرسع يف اخلروج أرسلاخلرب 

 
 . (ه5) سنة   شعبان  يف كانت

 . فرًسا وثالثني  مقاتل  سبعامئةكان عدد املسلمني 

معه مجاعة من املنافقني مل خيرجوا يف غزاة  و،  غافلونوهم  بني املصطلق    يف اخلروج إىل  ملسو هيلع هللا ىلصأرسع النبي  
ليأتيه    جاسوساً احلارث بن رضار قد وجه    حارثة، وقيل: غريه، وكان قبلها، واستعمل عىل املدينة زيد بن  

بخرب اجليش اإلسالمي، فألقى املسلمون عليه القبض وقتلوه، وملا بلغ احلارث بن أيب رضار ومن معه مسري  
، خافوا خوفًا شديدًا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب، وانتهى رسول  جاسوسهوقتله    ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

أصحابه، وراية املهاجرين مع أيب بكر الصديق،    ملسو هيلع هللا ىلصوصف  رسول اهلل    ،وا للقتالأ إىل املريسيع، فتهي   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

 

غزوة بني املصطلق من خالل اطالعك عىل مصادر السرية والتفسري املتاحة؛ وضح العالقة بني 
 .(21(  إىل )11وسورة النور من  اْلية )

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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  ، فحملوا محلة رجل واحد  ملسو هيلع هللا ىلصوراية األنصار مع سعد بن عبادة، فرتاموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول اهلل  
قتل من املسلمني إال رجل واحد،  ومل ي    ، النساء والذراري والنعم والشاء  ملسو هيلع هللا ىلصوقتل من قتل، وسبى رسول اهلل  

   قتله رجل من األنصار ظنًا منه أنه من العدو.

 
 .ني املرشك  اهلزيمة حليفةو، املؤزر حليف املسلمني  كان النرص

  

 

م   ارجع إىل سورة املنافقون، ومن خالل مصادر التفسري؛ اذكر سبب نزول قول اهلل تعاىل: ﴿ه 
ول وَن ال ت   ِذيَن َيق  اَمَواِت َواألَْرِض الم وا َوهللِمِ َخَزائِن  السم وِل اهللمِ َحتمى َينَْفضُّ وا َعىَل َمْن ِعنَْد َرس  نِْفق 

وَن َلئِْن َرَجْعنَا إىَِل املَِْدينَِة َلي ْخِرَجنم اأْلََعزُّ ِمنَْها ا ول  وَن * َيق  ة  أْلََذلم َوهللِمِ الْ َوَلكِنم املْ نَافِِقنَي الَ َيْفَقه  ِعزم
وَن﴾ ]املنافقون:  ْؤِمننَِي َوَلكِنم املْ نَافِِقنَي ال َيْعَلم  ولِِه َولِْلم   .[8، 7َولَِرس 

............................................................................................ 

............................................................................................
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بني النضري، قدم عدد من حلفائهم إىل مكة، يدعون قريشًا،  هيود إجالء إخراج وملا تم 
غطفان، فاستجابت  ، فأجابت قريش لذلك، ثم ذهب رؤساء اليهود إىل ملسو هيلع هللا ىلص وحيرضوهنا عىل قتال الرسول

 لقتال املسلمني.   هلم بنو فزارة، وبنو مرة، وأشجع، واُتهوا نحو املدينة

   .يف شوال، من السنة اخلامسة للهجرةن ذلك  كا  
 . عرشة آالف  األحزاب، والكفار من املسلمني ثالثة آالفد جيوش  ان عدك

 

استشار أصحابه، فأشار عليه سلامن بحفر خندق حول املدينة،   بخروج األحزاب ملسو هيلع هللا ىلص  الرسولع ملا سم
وملا وصلت قريش ومن معها من األحزاب راعها ما رأت من   ؛بحفره، وعمل فيه بنفسه  ملسو هيلع هللا ىلصفأمر رسول اهلل  

نواحيه  ى  ، وبدأ القتال باقتحام بعض فرسان املرشكني للخندق من إحداخلندق؛ إذ ال عهد للعرب بمثله  أمر
يف ليلة شاتية شديدة الربد،    سل اهلل عىل األحزاب رحيًا شديدة وقاتلوهم، وأر  الضيقة، فناوشهم املسلمون

فجعلت تكفئ قدورهم، ومتزق خيامهم، فامتألت نفوس األحزاب بالرعب، ورحلوا يف تلك الليلة، فلام 
   . أصبح الصباح نظر املسلمون فلم يروا أحداً 

 

مرحلة فاصلة يف تاريخ اإلسالم، فلم تكن معركة خسائر، إذ مل جير فيها قتال؛ شكلت معركة األحزاب 
بل كانت معركة ثبات وصرب، وابتالء، ظهر فيها عجز املرشكني وثبات املسلمني، كام متيز فيها املؤمنون 

 .الصادقون من املنافقني الذين مأل الرعب قلوهبم
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ْم  ﴿ويف هذه الغزوة أنزل اهلل تعاىل يف كتابه الكريم:   ْم إِْذ َجاءْتك  وا نِْعَمَة اهللمِ َعَلْيك  ر  ِذيَن آَمن وا اْذك  َا الم َيا َأهيُّ
و ْ َتَرْوَها َوَكاَن اهللم  باَِم َتْعَمل وَن َبِصرًيا، إِْذ َجاؤ  ن وًدا ملم ن وٌد َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم ِرحًيا َوج  ْم َوِمْن َأْسَفَل ج  ن َفْوِقك  م مِّ ك 

نَالَِك اْبت يِلَ  ل وب  احْلَنَاِجَر َوَتظ نُّوَن بِاهللمِ الظُّن وَنا، ه  ْم َوإِْذ َزاَغْت اأْلَْبَصار  َوَبَلَغِت اْلق  ْلِزل وا ِزْلَزااًل  ِمنك   املْ ْؤِمن وَن َوز 
 .[11  - 9]األحزاب:  ﴾َشِديًدا
َوملَما َرَأى  ﴿وانسحاهبم من املعركة، ثم يقول يف وصف املؤمنني:    ذيلهمصف موقف املنافقني وختوثم   

إِالم  ْم  َزاَده  َوَما  ه   ول  َوَرس  ه  َوَصَدَق اهللم   ول  َوَرس  َوَعَدَنا اهللم   َما  َهَذا  وا  َقال  اأْلَْحَزاَب  ِمَن املْ ْؤِمن وَن  َوَتْسلِياًم،  إِياَمًنا   
وا َتْبِدياًل، لَِيْجزِ املْ ْؤِمننَِي ِرَجاٌل َصَدق   ل  ن َينَتظِر  َوَما َبدم م مم ن َقىَض َنْحَبه  َوِمنْه  م مم وا اهللمَ َعَلْيِه َفِمنْه  َي وا َما َعاَهد 

وًرا   َكاَن َغف  إِنم اهللمَ  َعَلْيِهْم  َيت وَب  َأْو  َشاء  املْ نَافِِقنَي إِن  َب  َعذِّ َوي  بِِصْدِقِهْم  اِدِقنَي  ِذيَن رم اهللم  الصم الم َوَردم اهللم   ِحياًم، 
ا َعِزيًزا ا َوَكَفى اهللم  املْ ْؤِمننَِي اْلِقَتاَل َوَكاَن اهللم  َقِويا وا بَِغْيظِِهْم مَلْ َينَال وا َخرْيً  . (1)[25 - 22]األحزاب:  ﴾َكَفر 

 
 . نرص مؤز للمسلمني، وهزيمة ساحقة لألحزاب 

مْ ﴿:  تعاىل  قال ، يف احلرب والدعوة والعمل وغري ذلك  الشورى   أمهية   -1 ه  وَرى   َوَأْمر  مْ   ش  :  الشورى]  ﴾ َبْينَه 
 . فأشار عليه سلامن بحفر خندق حول املدينةأصحابه،  ملسو هيلع هللا ىلص[ حيث استشار النبي  38
عليهم    اشتدلام  ف  مغازيه،  يف  وخصوصاً   ،والدعاء   التضع  كثري  ملسو هيلع هللا ىلص النبي    كان  فقد  الدعاء،   أمهيةإظهار    -2

 

 (. 227( وصحيح األثر ومجيل العرب )ص:  286الرحيق املختوم )ص:  و(  89-88( السرية النبوية دروس وعرب )ص:  1)

 

أصحابه يف غزوة  ملسو هيلع هللا ىلصبالرجوع إىل مصادر السرية النبوية، اذكر البشارات التي برش هبا النبي 
 .األحزاب أثناء حفر اخلندق

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 



( (113 

 

 

 . األحزاب عىل ملسو هيلع هللا ىلص  دعا شديدًا، زلزاالً  وزلزلوا ،احلناجر   القلوب بلغتو يف هذه الغزوة، الكرب 
 تنقطع  فال  ومكان،  زمان  كل  يف  ماضية   سنة  وأهله   الدين  عىل  اإلسالم   وأعداء  األحزاب  اجتامع  أن  -3

ونَ ﴿:  -تعاىل  قالكام  -فإهنم  بذلك  و  عداوهتم، ِريد  واْ   َأن  ي  ْطِفؤ  تِمم   َأن   إاِلم   اهلل    َوَيْأَبى  بَِأْفَواِهِهمْ   اهلل ِ   ن ورَ   ي   ن وَره    ي 
ونَ  َكِرهَ   َوَلوْ   . [32:التوبة] ﴾اْلَكافِر 
 اخلندق  حفر  يف  شاركهم   حيث  باملؤمنني،  رأفته القائد القدوة، وعىل    عىل  حياً   مثالً   أعطى   ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  -4

 . بنفسه 
 

 
  

 .بالشورى يف غزوة األحزاب ملسو هيلع هللا ىلصكيف تستفيد عملياً يف حياتك من خالل اتصاف النبي  
................................................................................................

................................................................................................ 
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ة من اللؤم والغدر والتحزب  ضما انطوت عليه نفوس هيود بني قري  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  بعد أن رأى  
أراد أن يؤدب هؤالء اخلائنني الغادرين،  ومشاركتهم يف غزوة اخلندق مع األحزاب،  مع قريش وحلفائها،  

ودعوته  جهاده  مقر  املدينة  منهم  تواتيهم   ،ويطهر  ال  جرياهنم    حتى  عىل  فينقضوا  أخرى  مرة  الظروف 
   .املسلمني، ويبيدوهم كام هي طبيعة الغدر اليهودي اللئيم 

 . عقب غزوة األحزاب؛ يف السنة اخلامسة للهجرةكانت   
 مقاتل.  اجتمع من املسلمني ثالثة آالف

- واغتسل، فجاءه جربيل    سالحهوضع  خائبني من املدينة قد    ورجعوال األحزاب  رحأن  عد  ب  ملسو هيلع هللا ىلصكان  
ل: ها هنا، وأشار  إِىل أين؟ قاواهلل ما وضعناه، فاخرج، قال:    وقال له: قد وضعت السالح!  -عليه السالم

خرج فيهم،  ثم  ،  (1)«ال يصلني أحد العرص إال يف بني قريظة »من ينادي يف الناس:    ملسو هيلع هللا ىلص فأمر  ،  إِىل بني قريظة 
عيل   رايته  اهلل عنه-  وقد محل  بعضهم،    ،-ريض  الطريقة فصىل  الصالة يف  وأدركتهم  املدينة،  من  فخرجوا 
أخ   اْلخر  قري والبعض  بني  يصل  أن  إىل  الصالة  اهلل  ظر  رسول  وصية  وفق  يف   ،ملسو هيلع هللا ىلصة  املسلمون  أخذ  ثم 

م فيهم سعد بن ، فحك  ملسو هيلع هللا ىلصهلل  حصارهم مخسًا وعرشين ليلة، فلام ضاق هبم األمر نزلوا عىل حكم رسول ا 
مقاتلتهم، وأن تسبى ذرارهيم، وأن تقسم    قتل، فحكم بأن ت  هم معاذ سيد األوس، وكان بنو قريظة حلفاء

 أمواهلم، فنفذ الرسول حكمه.
 

 (. 3317) برقم ( ومسلم 3810) برقم ( أخرجه البخاري 1)
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ْن َأْهِل اْلكَِتاِب ِمن َصَياِصيِهْم َوَقَذَف يِف  :  نزل قوله تعاىلويف هذه الغزوة   م مِّ وه  ِذيَن َظاَهر  ﴿َوَأنَزَل الم
ْم َوَأْمَواهَل ْم وَ  ْم َوِدَياَره  ْم َأْرَضه  وَن َفِريًقا * َوَأْوَرَثك  ْعَب َفِريًقا َتْقت ل وَن َوَتْأرِس  ل وهِبِم  الرُّ وَها َوَكاَن  ق  ْ َتَطؤ  َأْرًضا ملم

ٍء َقِديًرا﴾ اهللم  عَ  لِّ يَشْ  .(1)[27 - 26]األحزاب:  ىَل ك 

 
 بني املسلمني.  أمواهلم تسموق  ذرارهيم،  يتب س  ل رجال اليهود، و تِ ق   

  أو  العهد  اْلخرون   ينقض   مل  ما،  احرتامه   ينبغي   وغريهم  املسلمني  بني  واالستئامن   واملعاهدة  الصلح أن    -1
 . ذلك يف املصلحة رأوا  إن   ،قتاهلم للمسلمني  جيوز  حينئذٍ فإن نقضوه ف األمان،  أو الصلح

لق  واملواثيق  العهود  ونقض  الغدرأن    -2   عز-  اهلل  وصفهم  كام  فراقه،  يستطيعون  فال  اليهود  عليه  نشأ  خ 
اَم   َأوَ ﴿: بقوله -وجل لم وا ك  مْ   َفِريٌق  َنَبَذه   َعْهداً   َعاَهد  مْ  َبْل  ِمنْه  ه  ْؤِمن ونَ  ال  َأْكَثر   . [100 :البقرة]  ﴾ي 

 من   جندي  هو  الذي  الرعبيف قلوب بني قريظة    قذفبام يشاء من جنده، حيث    ملسو هيلع هللا ىلصتأييد اهلل لرسوله      -3
 اهنزموا. ف  ،-وجل عز- جنوده
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 .تقول ما وضح اإلسالم؟ قبل حلفائه من -عنه اهلل ريض–ما رأيك يف موقف سعد بن معاذ 
............................................................................................. 

 

 .املتأصلة فيهم، بالتعاون مع زمالئك؛ دلل عىل ذلك بمثالني واقعيني من زمننا املعارصالغدر من صفات اليهود  
................................................................................................

................................................................................................ 
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  وصحابته آمنني حملقني رؤوسهم ومقرصين   هو  املسجد احلراميف منامه أنه دخل    ملسو هيلع هللا ىلصرأى النبي    
معتمرين، ال  الناس أن يتجهزوا للخروج إىل مكة فأمر  ورؤيا األنبياء حق، ففرح املسلمون،  ال خيافون شيئًا،  

 .وال قتاالً  يريد حربًا لقريش 
   .للهجرة  السادسة السنة  من القعدة ذي بداية االثنني  يوم يفكانت 

 . العرب املسلمني    من   هبم   حلق   ومن   واألنصار   املهاجرين   من   أصحابه   من   ئة وأربعام   ألف   

معه املهاجرون واألنصار حيدوهم الشوق إىل رؤية بيت اهلل احلرام، بعد أن حرموا  و  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  خرج  
ما يساق إىل البيت احلرام من    ملسو هيلع هللا ىلصمن ذلك ست سنوات، وخرج معهم من شاء من األعراب، وساق أمامه  

  اً رجوا معهم سالح خي  اإلبل والنعم تعظياًم للبيت وتكرياًم، وأحرم بالعمرة من مكان يسمى بذي احلليفة، ومل  
السيوف يف أغامدها، وسار حتى وصل إىل »عسفان« عىل بعد عدة   ، وهوإال سالح املسافر يف تلك العهود

فجاء من يقول له: هذه قريش قد سمعت بمسريك فخرجوا، وقد لبسوا جلود ؛  كيلومرتات من مكة املكرمة
 بذلك.  هميتحدث العرب عن النمور حيلفون باهلل ال تدخلها عليهم أبدًا، وال 

ليمنعه قدر املستطاع من   ملسو هيلع هللا ىلصإىل الرسول     بديل بن ورقاء اخلزاعي الرسول األول وهو: أرسلت قريش
  عىل  مطالبهيعرض    ملسو هيلع هللا ىلصوبدأ الرسول    خربه أنه جاء للعمرة وليس للقتال،أ  ملسو هيلع هللا ىلصإال أن الرسول  دخول مكة،  

أرادوا اإلسالم ، وإن  نه وبينها مدة من الزمان أن تضع قريش احلرب بيومنها  الوسيط، حتى خيرب هبا قريًشا،  
 قاتلهم حتى النهاية.   إن أبوا إال القتالووالدخول يف نوره فليسلموا، 

 ، فلم حيقق املهمة. احلليس بن علقمة الرسول الثاين وهو:  إرسال  و   التفاوض   وأمام هذه العروض قررت قريش 
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(1)  
هبذا الشأن،     ملسو هيلع هللا ىلص   عروة بن مسعود الثقفي ليتحدث إىل الرسولبعثت قريش الرسول الثالث وهو:  ثم  

  ملسو هيلع هللا ىلصام رأى من حب الصحابة لرسول اهلل  بوبعد أخذ ورد بني عروة وبعض الصحابة عاد إىل قريش وحدثهم  
 . ذلك ت قريشوهيبتهم له، ورغبتهم يف الصلح معه، فأب

الرسول    الرسول وصحابته،    ملسو هيلع هللا ىلصثم بعث  الغرض من جميء  ليؤكد هلم  عثامن بن عفان إىل أهل مكة 
ا، ا   قريشاستقبلته  ف ستقبال السفراء، وسمعت منه وعرضت عليه ما حاولت أن متنع املسلمني منه منًعا باتا

إال أن عثامن بن عفان قال: ال أطوف حتى    ، عرضت عليه أن يقوم بالعمرة وأن يطوف حول البيت احلرام
اهلل  فهذايطوف رسول  بن عفان   ؛  مواقف عثامن  أعظم  تفك،  موقف من  املوقف  هذا  بعد  قريش  ر  وبدأت 

 . ملسو هيلع هللا ىلص تفكرًيا عملياا رسيًعا يف أداء الصلح مع الرسول 

 
 

 (. 2731) برقم  البخاريأخرجه   (1)

وهو احلليس -: »هذا فالن ملسو هيلع هللا ىلصيعرف قدر الرجال؛ وهلذا ملا رأى مندوب قريش قال  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 
وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له« فبعثت له، واستقبله الناس يلبون، فلام رأى  -سيد كنانة

البدن  رأيتذلك قال: سبحان اهلل، ما ينبغي هلؤالء أن ي صدوا عن البيت، فلام رجع إىل أصحابه، قال: 
، فتحول موقف قريش من عناد كبري وحتٍد خطري (1)قد قلدت وأشعرت، فام أرى أن ي صدوا عن البيت

 .وإعالن للحرب إىل طلب السالمة والصلح

 

إىل مكة للتفاوض مع قريش تأخر  -ريض اهلل عنه-عثامن  -عليه الصالة والسالم-ملا أرسل الرسول 
يف مكة؛ فأشيع بني املسلمني أنه قد قتل، فقال الرسول عندئٍذ: ال نربح حتى نناجز القوم )نقاتلهم(، 

املسلمني إىل البيعة عىل اجلهاد والشهادة يف سبيل اهلل، فبايعوه حتت شجرة هناك عىل عدم الفرار، ودعا 
وأنه إما الصلح وإما الشهادة )وسميت بيعة الرضوان(، وملا علمت قريش بأمر البيعة خافوا ورأوا 

 .الصلح، وتم الصلح عىل بنود حمددة
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هو  و  ،ملسو هيلع هللا ىلص  الرسولمع    إلمتام عقد الصلح    رابعاً   املسلمني أرسلت رجالً بعد أن قررت قريش الصلح مع  
ْم، َأَراَد قادًما استبرش وبرش املؤمنني وقال:    حني رآه رسول اهلل  و  سهيل بن عمرو،   ْم ِمْن َأْمِرك  َل َلك  »َقْد َسه 

َل« ج  ْلَح ِحنَي َبَعث وا َهَذا الرم  وهي:  ،حمددة، وتم الصلح عىل بنود (1) اْلَقْوم  الصُّ
 منها  خرج  القادم  العام   كان   وإذا   مكة،   دخول  وعدم   هذا،  عامهم   من   وأصحابه  الرسول  رجوع   : األول   البند
 . قريش  هلم  تتعرض وال ثالًثا، هبا  وأقاموا الراكب،  بسالح املسلمون ودخلها أهلها
 . بعض عن بعضهم ويكف الناس، فيها يأمن  سنني عرش الطرفني بني احلرب وضع :الثاين البند
  قريش   عقد   يف  يدخل   أن   أحب  ومن   فيه،  دخل  وعهده   حممد  عقد  يف   يدخل  أن  أحب  من  :الثالث  البند

  تتعرض   عدوان  أي  أن  أي  الفريق،  هذا  من  جزًءا  الفريقني  ألي  تنضم  التي  القبيلة  وتعترب.  فيه   دخل  وعهدهم
َعد   القبائل  من   أي   له  . لالتفاقية  واضحة خمالفة ذاته الوقت يف ويعترب  له، التابعة  الفريق ذلك عىل  عدواًنا ي 

  منمن قريش    ملسو هيلع هللا ىلص  حممًدا  أتى  ومن  إليه،  يرد  مل  ملسو هيلع هللا ىلصمن النبي    هارًبامن املسلمني    قريًشا  جاء  من  :الرابع  البند
   .إليهم  يرده منه   هارًبا وليه إذن  غري

 

 (. 2581أخرجه البخاري، برقم: )   (1)

 

من خالل ما يتاح لك من كتب السرية النبوية، ومن خالل اطالعك عىل دور أم املؤمنني أم سلمة 
 الصادقة املشورة تقديم يف املسلمة املرأة دور أمهية بني ؛-عنها اهلل ريض- احلديبية صلح يف –

 .اإليه احلاجة وقت
............................................................................................ 

............................................................................................
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 . النفوس  كرهته أو  ،الظاهر ذلك  ظاهر  خالف  وإن ،ألمره  واالنقياد ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ةطاع  وجوب -1
 . عليها   املهادنة ُتوز التي املدة  مقدارمع حتديد  وأعدائهم  املسلمني  بني اهلدنة  مرشوعية -2
 بن مسعود الثقفي.  عروة ذلك  عن عربكام  ،ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  الصحابة  حب مدى  احلديبية صلح يف وظهر -3
  ذلك  سبيل   يف  املسلمون   خرس   لو  حتى   ،خيانة   وال  غدر   فال  ،املسلمني   شيم   من   شيمة  بالعهد   الوفاءأن   -4

 . خيرسونه أهنم  يظنون ما
 

بِينًا﴾  ا َفتَْحنَا َلَك َفتًْحا مُّ سمى اهلل تبارك وتعاىل صلح احلديبية بالفتح املبني يف قوله سبحانه: ﴿إِنم
[، وهو ما يدل عىل اخلري العظيم والنتائج الكبرية املرتتبة عىل صلح احلديبية، ويف العام 1الفتح: ]

ومن معه قاصداً مكة ألداء عمرة  ملسو هيلع هللا ىلص( خرج رسول اهلل ـه7التايل هلذا الصلح أي يف )ذي القعدة 
 .(عمرة القضاء)سميت بـ

 

 

من خالل تعرفك عىل الدرس، واملصادر األخرى يف السرية النبوية؛ استنتج كيف كان لصلح 
 .احلديبية أثر عىل الدعوة اإلسالمية

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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من خالل درس صلح احلديبية؛ كيف يمكن أن تتعامل وتترصف كمسلم وداعية إىل اهلل تعاىل مع األعداء،  
 واخلصوم واملخالفني لك؟

................................................................................................
................................................................................................ 

 

ا يف دفرتك           ملواضيع الوحدة ابتداء من مرشوعية تكتب  ملخصاا موجزا
  .اجلهاد، وأهدافه وحتى صلح احلديبية، والدروس املستفادة منه
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 :( أمام اجلملة اخلاطئة×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة  )ضع  عالمة  ) :1س

 ( )      . دفع الفساد عن األرض من أهداف اجلهاد  (1
 ( )   . مقاتلثالثة آالف نحو  املرشكني يف بدر الكربى  كان عدد جيش  (2
ِجَد يف املدينة الذي النفاق  (3  ( )     .هو النفاق األكرب  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول   عهد عىل  و 

 ( ) والكف عن قتاهلم.   ، املشينة   املنافقني   ترصفات   عىل   صرب يف ال   دائامً   اً ظل موقف اإلسالم منحرص  ( 4
 ( ) . والتنازع لفشلوحب الدنيا سبب ل القائد ومعصيتهيستفاد من غزوة أحد أن خمالفة   (5
 ( )      . بني املصطلقأثناء غزوة  اإلفك حادثة  وقعت (6
 ( ) . ومكان   زمان   كل   يف   ماضية   نة ليس س      وأهله   الدين   عىل   اإلسالم   وأعداء   األحزاب   اجتامع    ( 7
لق  واملواثيق العهود ونقض الغدر  (8  ( )  . فراقه  يستطيعون فال  اليهود عليه نشأ خ 

 ، وضع حتتها خطاا:اخرت اإلجابة الصحيحة: 2س

مرحلة  ( 1 بالقتال   جاءت  املسلمني )     بعد   اإلذن  املسلمني   / هجرة  املسلمني   / قتال    / استقرار 
 . ( خالفات املسلمني 

 . (أو رسيةً  عثاً ب  /فقط رسيةً   /فقط بعثاً  /فقط  غزوةً ) للقتال؛ يسمى:   بنفسه ملسو هيلع هللا ىلصما مل خيرج فيه  (2
 . احلرب( /الدفاع  /الدعاء /)السالح :األعداء  عىل   النرص أسباب   أعظم من أنأظهرت غزوة بدر  (3
  ني بتبوك/  )  :ة  وغز  اليهود  من  الكتاب  أهل  وبني  بينهم  الوطيدة  والعالقةَ   املنافقني  حاَل   كشفت (4

 . ( بني النضري /بدر الكربىاملصطلق/ 
 .(االستسالم /الشورى /التفاوض /القتال) أهيمة: املبارك احلديبية   صلحظهر يف   (5
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 علل ملا يأيت:: 3س
   .مستضعفني  وقبلوا العيش ،مر املسلمون بالصرب يف مكة قبل اهلجرةأ   (1
 وقوع غزوة بدر الكربى.  (2
 ظهور النفاق يف جمتمع املدينة عقب غزوة بدر الكربى. (3
 وقوع غزوة أحد.  (4
 وقوع غزوة بني النضري.  (5
 . وقوع غزوة بني قريظة (6
 . غزوة بني املصطلق وقوع (7
 وقوع غزوة اخلندق.  (8
 . مبيناً   كان صلح احلديبية فتحاً  (9

 

  

بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل دراستك للوحدة، اكتب درسني مستفادين من كل غزة من 
 .الغزوات وصلح احلديبية يف مواقفك وحياتك العملية، ثم ضع ذلك كله يف ملف إنجازك
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 ملسو هيلع هللا ىلص  

 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيعرض مكاتبات النبي  -
 يعدد الدروس املستفادة من املكاتبات.  -

 .منهايناقش الدروس املستفادة  - يرشح غزوة خيرب. -
 .منهايناقش الدروس املستفادة  - يرشح غزوة مؤتة. -
 .منهيناقش الدروس املستفادة  -    يرشح فتح مكة. -
 يرشح غزويت حنني والطائف. -

 يناقش الدروس املستفادة من غزويت حنني والطائف. -

 .منهايناقش الدروس املستفادة  - يرشح غزوة تبوك. -
  يوضح عام الوفود. -

 يوضح حجة الوداع. -

يعرض عودة الرسول إىل املدينة، وُتهيزه جليش  -
 أسامة بن زيد.

 اقش أهم نتائج الغزوات والرسايا.ين -

 ووفاته. ،ملسو هيلع هللا ىلصيبني مرض الرسول  -

 .ملسو هيلع هللا ىلصيوضح موقف املسلمني من وفاة الرسول  -
 وتكفينه، والصالة عليه. ملسو هيلع هللا ىلصيرشح غسل الرسول  -

 .-ريض اهلل عنهم-يوضح أثر الوفاة عىل الصحابة  -
 .ملسو هيلع هللا ىلصوفاة النبي  حادثة يستخرج الدروس املستفادة من -

 التعلمخمرجات 

عاملية الرسالة املحمدية ومكاتبات املوضوع األول: 
 ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 غزوة خيربالثاين:  املوضوع

 غزوة مؤتةالثالث:  املوضوع

 فتح مكةالرابع:  املوضوع

 غزوتا حنني والطائفاخلامس:  املوضوع

 غزوة تبوكالسادس:  املوضوع

 النبويةأهم نتائج الغزوات والرسايا السابع:  املوضوع

 عام الوفود وحجة الوداعالثامن:  املوضوع

عودة الرسول إىل املدينة، وُتهيزه التاسع:  املوضوع
 جليش أسامة بن زيد

 ملسو هيلع هللا ىلصوفاة الرسول العارش:  املوضوع

 مفردات الوحدة

 األسابيععدد  عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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؛  هي مرحلة تبليغ الرسالة عاملياً واإلسالمية عقب صلح احلديبية إىل مرحلة جديدة؛    الدعوة انتقلت  
احلجازونرش   العربية،و  اإلسالم خارج حدود  اجلزيرة  ف حدود  الرسول  ؛  مكاتبات  العامل   ملسو هيلع هللا ىلصبدأت  مللوك 

لإلسالم، ي هذ  دعوهم  ع ا  وكان  عملياا  امللوك    نتعبرًيا  هلؤالء  ودعوًة  وإعذارًا،  اإلسالمية،  الدعوة  عاملية 
اإلسالم،  دين  لإلنسانية مجعا   للدخول يف  تعاىل  اهلل  بيان أمهية رشيعة  اإلسالمية  ءمع  الدعوة  مجعت ، وأن 

املقومات واملؤهالت األساسية لقيام حضارة عاملية إنسانية شاملة، ويف ذلك الوقت بدأ اإلعداد للفتوحات  
 . مية الكربى لنرش اإلسالم واخلري يف أقطار األرضاإلسال 
  وحياته   ، يف سبيل اهلل   ملسو هيلع هللا ىلص   وغزواته   عاملية الرسالة وانتشارها عاملياً   سنتعرف عىل   الوحدةيف هذه  و 

 .  ملسو هيلع هللا ىلص حتى وفاته  

 
 . وضح ذلك ،اإلسالم رسالة عاملية

...... .................................................................................................
................. ...................................................................................... 
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ملسو هيلع هللا ىلص 
 

الرسالة املحمدية رسالة عاملية، لكل البرشية، فكام أن األرض كلها نطاق مكاين حلركة الدعوة عىل أيدي  
مختلف أجناسهم، وأزماهنم مدعوون للدخول يف الدين احلق، الذي هو ب، فكذلك البرش كلهم  ملسو هيلع هللا ىلصأتباعه  

اإِلسالم، وهو رمحة هلم، ومنقذ هلم من الضالالت واخلرافات واألهواء، والظلم واجلور، لترشق عليهم  
 أنوار احلق والعدل والطمأنينة.  

ه، ودعاهم إِىل الدخول  ملوك األرض يف زماناهلدنة مع كفار قريش، فبدأ يراسل      ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    وقد استثمر  
تعاىل:   قال  كام  اإِلسالمية،  الدعوة  لعاملية  تنفيًذا  اإِلسالم،  لِْلَعاملَنِيَ ﴿يف  َرمْحًَة  إِالم  َأْرَسْلنَاَك  سورة ]  ﴾َوَما 

ْم مَجِيًعا﴿[ وقال تعاىل:  107األنبياء:   إَِلْيك  ول  اهللمِ  َا النماس  إِينِّ َرس  ْل َيا َأهيُّ [ وقد  158سورة األعراف:  ]   ﴾ق 
والذي نفس حممد بيده، ال يسمع يب أحد من هذه األمة هيودي وال نرصاين، ثم  »جاء يف احلديث الصحيح:  

 . (2) ،(1) «يموت، ومل يؤمن بالذي أرسلت به، إال كان من أصحاب النار

 

 

 (.218) برقم ( أخرجه مسلم 1)
 (. 23- 22)ص:    ملسو هيلع هللا ىلص( صحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري البرش  2)

 

رسالة عاملية،  -والسالمعليه الصالة -هات من القرآن الكريم ما يدل عىل أن رسالة حممد 
 .وناسخة ملا قبلها من الرساالت واألديان

............................................................................................. 

.............................................................................................
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ملسو هيلع هللا ىلص 
رؤساء الدول واألمراء، يدعوهم  ملوك وإىل    ملسو هيلع هللا ىلص: هي الرسائل التي أرسلها النبي  ملسو هيلع هللا ىلص مكاتبات النبي  

اخلارجية، فعظم شأهنا،    ملسو هيلع هللا ىلصتعترب نقطة حتول يف سياسة دولة الرسول  و  إىل اهلل، ويعرض عليهم اإلسالم، 
فتح مكة، كام أن هذه السياسة مهدت لتوحيد  وأصبحت هلا مكانة دينية وسياسية بني الدول، وذلك قبل  

الوفود  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول   عام  العرب يف  بالد  أنحاء  السنة   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  حني رجع  ف  ،لسائر  أواخر  احلديبية يف  من 
 ، ومن أبرز من كتب هلم: إىل امللوك يدعوهم إىل اإلسالم  كتب  السادسة

 (1) 
 كتاب الرسول إىل النجايش: . 1

هذا كتاب من حممد النبي إىل النجايش األصحم  " : النجايش ملك احلبشة، فقالإىل   ملسو هيلع هللا ىلص الرسولوكتب 
ال إله إال اهلل، وحده ال رشيك له، ن  عظيم احلبشة، سالم عىل من اتبع اهلدى، وآمن باهلل ورسوله، وأشهد أ 

لم،  ْس تَ   ملِ ورسوله، وأدعوك بدعاية اإلسالم، فإين أنا رسوله، فأْس مل يتخذ صاحبة وال ولدًا، وأن حممدًا عبده  
كَ  ْم َأالم َنْعب َد إاِلم اهللمَ َواَل ن رْشِ نَا َبْعًضا    ﴿َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا إِىَل َكلَِمٍة َسَواٍء َبْينَنَا َوَبْينَك  بِِه َشْيًئا َواَل َيتمِخَذ َبْعض 

د ونِ  ِمْن  وَن﴾َأْرَباًبا  ْسلِم  م  ا  بَِأنم وا  اْشَهد  ول وا  َفق  ْوا  َتَولم َفإِْن  اهللمِ  إثم 64]آل عمران:      فإن عليك  أبيت،  فإن   ]
 (2) ."النصارى من قومك 

 

 (. 320الرحيق املختوم )ص:  (1)
 . املصدر نفسه( 2)
 

خامتًا  ملسو هيلع هللا ىلصأن يكتب إىل امللوك قيل له: إهنم ال يقبلون إال وعليه خاتم، فاختذ النبي  ملسو هيلع هللا ىلصملا أراد الرسول 
، وكان هذا النقش ثالثة أسطر: حممد سطر، رسول سطر، واهلل (حممد رسول اهلل)من فضة، نقشه: 

ساًل هلم معرفة وخربة، وأرسلهم إىل امللوك  .(1)سطر، واختار من أصحابه ر 
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 كتاب الرسول إىل املقوقس: . 2
حاطب بن أيب  ، مع  إىل جريج بن متى، امللقب باملقوقس ملك مرص واإلسكندرية  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسولوكتب  

ه، إىل املقوقس عظيم القبط، سالم عىل من  اهلل ورسولِ   عبدِ   »بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممدٍ   : ، فقال َبْلَتَعة
مرتني، فإن توليت   اتبع اهلدى، أما بعد: فإين أدعوك بدعاية اإلسالم، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك اهلل أجرك

كَ   فإن عليك إثم أهل القبط، ْم َأالم َنْعب َد إاِلم اهللمَ َواَل ن رْشِ بِِه   ﴿َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا إِىَل َكلَِمٍة َسَواٍء َبْينَنَا َوَبْينَك 
نَا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن د وِن اهللمِ َفإِْن َتوَ  وَن﴾َشْيًئا َواَل َيتمِخَذ َبْعض  ْسلِم  وا بَِأنما م  ول وا اْشَهد  ْوا َفق    . (1) «[64]آل عمران:    لم

 
 كتاب الرسول إىل كرسى ملك الفرس: . 3

رسول اهلل إىل    بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممدٍ »  كرسى ملك الفرس، فقال:إىل    ملسو هيلع هللا ىلص  الرسولوكتب  
كرسى عظيم فارس، سالم عىل من اتبع اهلدى، وآمن باهلل ورسوله، وشهد أال إله إال اهلل وحده ال رشيك 
له، وأن حممدًا عبده ورسوله، وأدعوك بدعاية اهلل، فإين أنا رسول اهلل إىل الناس كافة، لينذر من كان حيًا،  

   (2).« فإن إثم املجوس عليك وحيق القول عىل الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت
 كتاب الرسول إىل هرقل:  . 4

ه،  اهلل ورسولِ   عبدِ   »بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممدٍ   :، فقالإىل ملك الروم هرقل  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول كتب  
ك اهلل أجرك مرتني، فإن توليت فإن  ؤتِ م ي  لِ لم، أْس ْس م تَ لِ إىل هرقل عظيم الروم، سالم عىل من اتبع اهلدى، أْس 

َك  ﴿  إثم األريسيني،عليك   ْم َأالم َنْعب َد إاِلم اهللمَ َواَل ن رْشِ بِِه َشْيًئا َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا إِىَل َكلَِمٍة َسَواٍء َبْينَنَا َوَبْينَك 
وا  ول وا اْشَهد  ْوا َفق  نَا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن د وِن اهللمِ َفإِْن َتَولم ونَ َواَل َيتمِخَذ َبْعض  ْسلِم     .(3)  «[64]آل عمران:  ﴾بَِأنما م 

 

 (. 323( الرحيق املختوم )ص: 1)
 (. 324( الرحيق املختوم )ص: 2)
 (. 325الرحيق املختوم )ص: ( 3)

إىل النجايش أخذه النجايش، ووضعه عىل عينه، ونزل  ملسو هيلع هللا ىلصملا بلغ عمرو بن أمية الضمري كتاب النبي 
 .عن رسيره عىل األرض، وأسلم عىل يد جعفر بن أيب طالب
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ملسو هيلع هللا ىلص

عىل دعوة مجيع الناس إىل اإلسالم، فكانت مكاتبة امللوك خارج جزيرة العرب    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي    بيان حرص  -1
عاملية الدعوة اإلسالمية، تلك العاملية التي أوضحتها آيات نزلت يف العهد املكي، مثل قوله    نتعبرًيا عملياا ع 

لَعاملنَِيَ ﴿تعاىل:   [.107]األنبياء:  ﴾َوَما َأرَسلنَاَك إِالم َرمَحًة لِّ
املشرتكة بني   األسلوب املناسب مع كل مدعو حسب خلفيته وعقيدته، وتوضيح القواسم حسن اختيار -2

ملا كان هرقل واملقوقس يدينان  ة واملدعو لرفع احلواجز، ومد جسور التواصل لقبول احلق، ولذلك  الداعي 
بألوهية املسيح كلياا أو جزئياا، وكونه ابن اهلل، جاءت يف الكتابني اللذين وجها إليهام كلمة )عبد اهلل( بخالف 

 إىل كرسى أبرويز، فاكتفى بقوله: »من رسول اهلل إىل عظيم الفرس«.   ملسو هيلع هللا ىلصما جاء يف كتابه 
قبل اسم من راسلهم:    -3 بدأ باسمه،  من حممد رسول اهلل إىل هرقل عظيم  "إظهار عزة اإلسالم، حيث 

د. "أسلم تسلم "، ثم دعاهم مبارشة للدخول يف اإلسالم، فقال: "الروم  يف صيغة ليس فيها تردُّ

حاطب بن أيب بلتعة، فأرسله بكتابه إىل ملك الروم هرقل فدعاه إىل اإلسالم، فقال  ملسو هيلع هللا ىلصاختار النبي 
ٍق من عاج، وختم  ،ملسو هيلع هللا ىلصاملقوقس: إن لنا ديناً لن ندعه إال ملا هو خري منه، وأخذ كتاب النبي  فجعله يف ح 

ابًا، وبعث كت ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  سولعليه، ودفع به إىل جارية له، ثم دعا كاتبًا له يكتب بالعربية، فكتب إىل ر
 .بجاريتني، هلام مكان يف القبط عظيم، وبكسوة، وبغلة، ومل يسلم، واجلاريتان مها: مارية، وسريين

 

 

من خالل ما فهمته من الدرس وما يتاح لك من مصادر للتعلُّم، اكتب ردًا مع األدلة من القرآن 
 دينًا للبرشية مجيعًا؟والسنة عىل من يقول إن اإلسالم دين خاص بالعرب وليس 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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ما يرفع قدره،    وهذا  ،ته قيمالتقليل من    موعد،  ، والتعامل مع كل  مدعو بحسب مكانتهاملدعويناحرتام    -4
 .  "إىل هرقل عظيم الروم"وحيفظ له مكانته، فقال: 

 . "فإن توليت، فإن عليك إثم األريسيِّني "،  "أسلم، يؤتك اهلل أجرك مرتني "اجلمع بني الرتهيب والرتغيب:    - 5
 .هبا عدم جواز خماطبة الكافر ، وة اهلل وبركاته م، وهي السالم عليكم ورمحعدم بدء الكافر بتحية اإلسال -6
مع سفري رسول اهلل حاطب بن - حاكم مرص  وجواز أخذ هدية الكافر: فقد أرسل املقوقس عظيم القبط    -7

 .(1)  هالَ بِ قَ فَ ، ملسو هيلع هللا ىلصللرسول  هديةً  ، ، وهو كافر-أيب بلتعة
 

 
  

 

  ورسائل الرسول إىل األمراء وامللوك (،  54)ص:  ينظر: الدولة احلديثة املسلمة دعائمها ووظائفها، د. عيل حممد الصاليب   ( 1)
 .:  موقع قصة اإلسالم أ.د. راغب الرسجاين، 

 .للملوك ملسو هيلع هللا ىلصطبق يف حياتك العملية والدعوية درسني استفدهتام من مكاتبة ودعوة النبي  
................................................................................................

................................................................................................ 
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ر تصفية مشكلة  جانب قريش بالصلح الذي تم يف احلديبية، قر   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  نَ بعد أن أمِ 
كان لليهود يف خيرب حصون   حول املدينة، بعد أن صفى اليهود من املدينة نفسها، وقد  التجمعات اليهودية

تصفية  منيعة  من  بد  فال  وخداع،  وخبث  مكر  أهل  وكانوا  والعتاد،  السالح  من  كبرية  مقادير  وعندهم   ،
الرسول   قررمشكلتهم قبل أن يصبحوا مصدر اضطراب وقلق للمسلمني يف عاصمتهم )املدينة( ولذلك  

 . خلروج إليهما ملسو هيلع هللا ىلص

 
 . اهلجرةمن السنة السابعة من أواخر املحرم، كانت يف  

 .ألف وستامئة مقاتل  
، واستنفر من حوله من شهد احلديبية، وسار حتى  إىل هيود خيرب  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  خرج  

فتح املسلمون منها حصنًا بعد حصن، إال احلصنني األخريين، فقد رشف عىل خيرب، وابتدأت املعارك،  إذا أ
أرض خيرب بذرارهيم، وأال يصحب من    الصلح عىل حقن دماء املقاتلة، وترك الذرية واخلروجرغب أهلها يف  

   .أحد منهم إال ثوبًا واحدًا، فصاحلهم عىل ذلك، وعىل أن ذمة اهلل ورسوله بريئة منهم إن كتموا شيئاً 
 

 

كان لغزوة خيرب فائدة اقتصادية كبرية. بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل ما يتاح لك من مصادر 
 .للبحث؛ اذكرها بإجياز

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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ال  فجاء  التوراة،  متعددة من  كثرية، وصحائف  أسلحة  فيهام  املسلمون  فوجد  غادرومها  بعد ثم  ذلك   يهود 
   .يطلبوهنا، فأمر بردها إليهم 

 . (1) ثة وتسعني، واستشهد من املسلمني مخسة عرش وقد بلغ عدد قتىل اليهود يف هذه املعركة ثال

 
 . مدينة خبري  منج اليهود  وانترص املسلمون، وخر

 عىل  حيقدون  وخيانة  غدر  قوم  فهم  واملسلمني،  العرب  عىل  داهم  خطر  مصدر  التاريخ  مر  عىل  اليهود  أن  -1
 . واملواثيق  العهود وينقضون واملسلمني،  اإلسالم

 أو خانوا العهد أو خيف من رشهم.   عنهم استغني إذا اإلسالم دار من  الذمة أهل  إجالء  جواز -2
 

 
  

 

 (. 237( وصحيح األثر ومجيل العرب )ص: 97-96( السرية النبوية دروس وعرب )ص: 1)

 

جيش حممد سوف يعود(، شعار رفعه َمْن يقاومون االحتالل الصهيوين  ،)خيرب خيرب يا هيود
لفلسطني. من خالل دراستك لغزوة خيرب؛ استنتج سبب رفع مثل هذا الشعار أثناء مقاومة 

 .االحتالل الصهيوين
............................................................................................. 

 

مواجهة املحتل الصهيوين بالتعاون مع زمالئك؛ قدم مقرتحًا موجزًا مكونًا من ثالث نقاط عن كيفية  
 .الغاصب يف زمننا املعارص

................................................................................................
................................................................................................ 
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من جهة هرقل، وهو    إىل أمري برصى  احلارث بن عمري األزدي بكتاٍب   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  أرسل  ملا    
احلارث بن أيب شمر الغساين، يدعوه فيه إىل اإلسالم، نزل مؤتة أحد األمراء العرب الغساسنة التابعني لقيرص  

،  ملسو هيلع هللا ىلص ، فبلغ ذلك رسول اهلل  فضب عنقه فقتله قال له أين تريد؟ لعلك من رسل حممد؟ قال: نعم،  فالروم؛  
 . هز هلم جيشًا من املسلمني جفإذ مل يقتل له رسول غريه،  ، األمرفاشتد عليه 

(1) 
 .السنة الثامنة من اهلجرةمن يف مجادى األوىل، كانت  

 ئتا ألف مقاتل. ا، وعدد جيش العدو م ثالثة آالف  د جيش املسلمنيعد 

جعفر بن  روا ر عليهم زيد بن حارثة، وأوصاهم إن أصيب زيد فليؤمِّ أمم اجليش، و  ملسو هيلع هللا ىلص ملا جهز الرسول  
وقد شيعهم الرسول ،  سار اجليش عىل بركة اهلل ؛  حةروا عليهم عبد اهلل بن رواأيب طالب، فإن أصيب فليؤمِّ 

وصلوا    بنفسه  حتى  سائرين  يزالوا  أن  (2)   (معان) ومل  فبلغهم  يف   ( هرقل)،  ونزل  عظياًم،  مجعًا  هلم  مجع  قد 
نرصة، فتشاور املسلمون فيام بينهم، فرأوا خوض توكان جيش الروم مؤلفًا منهم ومن العرب امل  (3) (مآب)

 

 (. 245( وصحيح األثر ومجيل العرب )ص:  355( والرحيق املختوم )ص:  99-97( السرية النبوية دروس وعرب )ص:  1)
 ( معان: مدينة يف جنوب األردن.2)
 ( مـآب: موضع باألردن بالقرب من معان. 3)

لكثرة املحاربني فيها، حيث بلغوا ثالثة آالف  ملسو هيلع هللا ىلصسميت غزوة مؤتة بالغزوة وإن مل حيضها رسول اهلل 
عىل خالد بن الوليد يف هذه املعركة:  ملسو هيلع هللا ىلصما خيالف عدد املحاربني يف الرسايا، وقد أطلق رسول اهلل 

 .وقد مات فعالً عىل فراشه ،. وتسميته بسيف اهلل تعني: أنه ال تكرس له راية، أو أنه ال يقتل(1)سيف اهلل
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املعركة، وابتدأ القتال، فقاتل زيد حتى قتل، ثم استلم اللواء بعده جعفر بن أيب طالب، فقاتل عىل فرسه، ثم  
ت يساره، فاحتضن اللواء حتى  اضطر للنزول عنها فقاتل مرتجاًل، فقطعت يمينه، فأخذ اللواء بيساره، فقطع

، ثم أخذ اللواء عبد اهلل بن رواحة، فقاتل حتى قتل، ثم اتفق املسلمون عىل إمرة خالد  -ريض اهلل عنه-قتل  
 بن الوليد للجيش، فام زال يستعمل دهاءه احلريب حتى أنقذ اجليش اإلسالمي من الفناء، ثم عاد به إىل املدينة.

 
 إىل املدينة.  وا عادو انسحب جيش املسلمني بدهاء من املعركة 

 

كام صنع    الدوام،  عىل  هبا  يتحلوا  أن  جيب  والتي  ،املسلمون  هبا  يتحىل  كان  التي  والبسالة  القوةأهنا أظهرت    -1
 . الذين قاتلوا حتى استشهدوا األبطال الثالثةالقادة   هؤالء

 . رواحة بنال ثم   ،عفرجل  ثم    ،لزيد الراية  ملسو هيلع هللا ىلصحيث جعل النبي  للمعركة،  البديلة  اخلطط وضع أمهية -2
النبي    -3 توجيه  فعله خالد  ،ألفعال أصحابه   ملسو هيلع هللا ىلصحسن  ما  اعترب    االنسحابمن    -ريض اهلل عنه-  حيث 

 وليس فرارًا واهنزامًا.     انتصارًا، 
        

 

يرتبط باهلل وبمنهج اهلل وال جيوز له أن يرتبط بالبرش واملخلوقني مهام عال قدرهم عىل املسلم أن 
 .وارتفع فضلهم. دلل عىل ذلك من خالل أحداث غزوة مؤتة

............................................................................................. 

.............................................................................................

 

غزوة مؤتة أول معركة خيوضها املسلمون خارج جزيرة العرب ضد الروم، وهي معركة فاصلة يف 
ق فيها  املسلمون غايتهم بالصمود أمام اإلمرباطورية الرومانية التي كانت تعد  تاريخ اإلسالم، وقد حق 

 .واحدًة من أقوى إمرباطوريتني يف العامل يف ذلك الوقت
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  أراد  ومن  دخل،  املسلمني  حلف  يف  الدخول  أراد  من  أن  احلديبية  صلح  بنود  من   كان  امل
 وقد  قريش،  عهد  يف   بكر  بنو  ودخلت  الرسول،   عهد  يف  خزاعة   قبيلة  دخلتف  دخل،  قريش   حلف   يف   الدخول

  عليها  فهجموا  القديم،   الثأر  خزاعة  من  يأخذوا  أن  بكر  بنو  فأراد  قديمة،   وثارات   حروب  القبيلتني   بني  كان
  اخلزاعي  سامل  بن  عمرو  فأرسع  والرجال،  بالسالح  بكر  بني  قريش  وأعانت  منهم،  وأصابوا  فاقتتلوا،  لياًل،
 . وحلفائها قريش  بغدر النبي وأخرب املدينة،  إىل

  دون   ولكن   املسلمني،  مع  الصلح   لتجديد  املدينة  إىل  سفيان  أبا  فأرسلت  األمر،  تفادي  قريش  وأرادت
  قريش  عن   األمر بكتم  أمر  كام  ، لقتال قريش واالستعداد  يؤبالته املسلمني    ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول  أمر حيث  جدوى؛ 

 .دارها  يف  مباغتتها أجل  من
   .يف السنة الثامنة من اهلجرةرمضان،  العارش من  يف كانت
حني خروجهم من املدينة عرشة آالف، ثم انضم إليهم يف الطريق    املسلمني  عددكان    
 .عدد من قبائل العرب

وا ﴿:  اهلل  بقول  عماًل   مكة،   لفتح   حمكمة   طة خ  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   رسول   وضع ةٍ   ِمنْ   اْسَتَطْعت مْ   َما   هَل مْ   َوَأِعدُّ   َوِمنْ   ق وم
ْرِهب ونَ   اخْلَْيلِ   ِرَباطِ  وم   بِهِ   ت  مْ   اهللمِ  َعد  ك  وم  بتجهيزه،  أهله  وأمر  بالتجهز،   املسلمني  أمر  وقد  [60:األنفال ]   ﴾َوَعد 

 أيب  والدها  عن  أخفت   عائشة   السيدة   أن   حتى   يباغتهم،  حتى   مكة   أهل  عن   األمر  إخفاء  عىل   النبي  وحرص
  عىل  للتعمية   التخطيط   تم    فقد  ذلك   عىل   وزيادة  ، نفسه  النبي   من   الغزوة  بأمر  ليعلم  ؛ -ريض اهلل عنه-بكر  



(136)   
 

 

 .   (1) قريش عىل  للتعمية  وغريها نجد إىل  رسايا ملسو هيلع هللا ىلص  أرسل  وقد غزواته؛  يف النبي  كعادة  العدو،
  خرج  وصوب  حدب  كل  من  املسلمة  العربية  القبائل  وجاءته  اجليش  إعداد    ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أتم  أن  بعدو
الرسول    مكة، وقد  إىل  املدينة  من  الفاتح  اجليش ليكون  بالفطر  اجليش    ملسو هيلع هللا ىلصأمر    عىل  هلم  أقوى  يف رمضان 
  نار،  آالف  عرشة  فأوقدوا   قريش   قلب  يف  الرعب  ليلقوا  ناًرا  يوقد  أن   اجليش   يف  جندي  كل  أمر  ثم  القتال،

 . عنهم  شيًئا   تعلم ال  وقريش ، الظهران  مر منطقة  حتى ووصلوا
  حتى   باجليش  خيربهم   قريش  أهل   بعض   يلتمس  ليالً   فخرج  قريش  بأهل  الناس  أرحم  العباس   وكان 

 سفيان   أبو  فدخل  اجليش  بقدوم  وخيربه  سفيان  أبا  العباس  يقابل  وبالفعل  عنده،  يستأمنون   للرسول  خيرجوا
  ليقتله  وراءه  فيرتبص  اخلطاب  بن  عمر  ويراه  ،الرسول   من  األمان  ليطلب  املسلمني  معسكر  إىل  العباس   مع

 ويعرض   ملسو هيلع هللا ىلص    اهلل  رسول   يدي  بني   سفيان  أبو   ويقف   عنه،   عمر  فيكف  اهلل  رسول  عند  جيريه   العباس   ولكن 
 أبا   إن  اهلل   رسول   يا":  العباس  فقال  احلق،  شهادة  يشهد  ثم  ويرتدد  سفيان   أبو  فيتلكأ  اإلسالم  الرسول  عليه

 ومن   آمن،   فهو  سفيان  أيب  دار  دخل  من نعم،»:  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  قالف  ،"شيًئا   له   فاجعل  الفخر  حيب   رجل  سفيان
 .(2) آمن« فهو  بابه  عليه أغلق

  اً ورعب  ،نفسيةً   هزيمةً   له  حدثت  ل  سفيان  أيب  عىل  نفسية  حرب  بشن  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أمر  اجليش  حترك  أثناء
  سفيان   أليب  حدثت  النفسية  اهلزيمة  وهذه  للمسلمني،  مقاومتهم  وتسقط  قوهتم  فتخور  قريش  ألهل  ينقله
  من  رآه  ما  فأذهله  اإلسالمي  اجليش  كتائب  مرور  لريى  الظهران  مر  وادي  مضيق  عند  العباس  حبسه  عندما
 أخيك  ابن   ملك   أصبح   لقد  الفضل  أبا  يا   واهلل":  للعباس  فقال  الشديد،  الرعب  ودخله  وقوته،  اجليش   كثافة
 . "إذن  فنعم": سفيان  أبو  فقال  ،"النبوة إهنا  سفيان  أبا  يا":  العباس فقال  ،"عظياًم  اليوم

 

 (. 8/7) فتح الباري البن حجرو( 56و  39/ 4)  سرية ابن هشام نظر:ي(  1)
 (. 3021) برقم  داود أيب( وحسنه األلباين يف صحيح 3021) برقم  داود وأبأخرجه   (2)
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  لكم   قبل   ال  فيام  جاءكم   قد   حممد   هذا  قريش   معرش   يا":  صوته  بأعىل   ورصخ   مرسًعا  مكة   سفيان   أبو   دخل
  ،سفيان   أيب   كالم  من  اجلد   عرفوا   الناس  ولكن   هند،   زوجته  فسبته   ، "آمن   فهو  سفيان  أيب   دار   دخل  فمن   ،به

 . احلرام واملسجد لبيوهتم  مرسعني فهرعوا 
نالكتائب عىل مداخل مكة، و  ملسو هيلع هللا ىلصتأهب جيش املسلمني لدخول مكة، وقد وزع النبي    من   قائد  كل متك 

  يومئذ  مكة  جنويب  ُتمع  إذ  ؛- ريض اهلل عنه-  الوليد  بن  خالد  إال  بسالم،  منطقته   عىل  السيطرة  تنفيذمن    القادة
 عن  والعدول  باإلسالم  القرشيني  إلقناع  الوليد  ابن  سعى ،  مكة   عىل  ترشف   بمرتفعات  املحاط  "اخلندمة "  مضيق   ذلك   أجل   من   واختاروا  جهل،   أيب   بن   وعكرمة   أمية،   بن  صفوان  برئاسة  املعاندين   القرشيني  من   فئة

 . هزيمتهم  من خالد ومتكن، عرش  بضعة منهم وقتل  والرتاشق، االشتباك   فبدأ رفضوا، أهنم إال  هجومهم، 
اهلل   رسول  دخل  منحنٍ   ملسو هيلع هللا ىلص ثم  راحلته،  راكب  وهو  الرحل  مكة  قتب    عىل  متس  جبهته  لتكاد  حتى 

شكرًا هلل عىل هذا الفتح األكرب، ثم طاف الرسول بالبيت، وأزال ما حوهلا من أصنام، بلغت ثالثامئة    ؛الراحلة
ثم دخل الكعبة وصىل ركعتني فيها، ثم وقف عىل باهبا، وقريش تنظر ما هو فاعل هبا، فقال ،  صنامً   وستني 

أخ كريم وابن أخ كريم، فقال   ،قالوا: خرياً    قريش، ما تظنون أين فاعل بكم؟« يا معرش »فيام قال ساعتئٍذ:  
َو َأْرَحم   الَ َتْثَريَب َعَلْيك  ﴿  اليوم أقول لكم ما قال أخي يوسف من قبل: » :  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  ْم َوه  م  اْلَيْوَم َيْغِفر  اهلل  َلك 

امِحنِيَ    األذان   بصوت   رباح   بن   بالل   يصدح   حتى   حلظات   إال   هي   وما   ( 1) « اذهبوا فأنتم الطلقاء   ، [ 92]يوسف:    ﴾ الرم
 بصالته.   الناس   فيصيل   ليصيل،   ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   رسول   فينزل   احلرام،   اهلل   بيت   يف   جديد   عهد   ابتداء   معلًنا   عالًيا، 

 
 

 (. 18322)برقم  ( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى 1)

مكة، وأصدر العفو العام عن أهل مكة، استثنى مخسة عرش رجالً مل يعف عنهم؛ بسبب  ملسو هيلع هللا ىلصملا دخل رسول اهلل 
 .إجرامهم وعظم ما فعلوه بحق اإلسالم ورسوله، حيث طلبهم وأمر بقتلهم ولو تعقلوا بأستار الكعبة
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 الكفر   شمس  بغروب  وإيذاناً   ،املسلمني انتصارات  أعظم  الفتحهذا  وكانالفتح املبني،    

 . العربية اجلزيرة شبه يف والرشك 

 . الفتح  إلمتام سبيالً  قريش غدر  وكان ،مكة   فتحل   مقدمة  احلديبية صلح كان .1
   .ملباغتته اخلطة ووضع العدو عن اجليش  أخبار   إخفاء يف احليطة   أخذ .2
 (. ذل قوم  عزيز  أكرموا)  مبدأ  مع  شًياا مت  سفيان  أليب ملسو هيلع هللا ىلص   إكرامه .3
 فقد دخل مكة متواضعًا شاكرًا خاضعًا.  ، عليه  اهلل بفضل واعرتافه ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  تواضع .4
 . عليه   اهلل تاب   تاب ومن، قبلها  ما  بُّ َُت   التوبة وكذلك ،قبله  ما  بُّ جَي   اإلسالم .5
 

 
  

 

 بنيِّ كيف أسهم فتح مكة يف زيادة إيامن املؤمنني بتحقق وعد رهبم؟

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

 .مارس يف حياتك ودعوتك ثالثة أخالق إسالمية استفدهتا من دراستك لفتح مكة 
................................................................................................

................................................................................................ 
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وكان   للحرب،  واستعدادها  هوازن،  أخبار  الرسول  إىل  برسعة  اإلسالمية  املخابرات  نقلت  لقد 
؛      ملسو هيلع هللا ىلص الرسول   وقتئٍذ يف مكة، فأرسل الرسول مبارشة الصحايب اجلليل عبد اهلل بن أيب َحْدَرد األسلمي 

بكرة أبيهم    ن ع  وا رسول أن هوازن قد جاء ل ليتأكد من اخلرب، فجاء بتأكيد ذلك، كام ذكر أحد املسلمني ل 
ا، فقد تبسم  وقال:   َك َغنِيَمة  املْ ْسلِِمنَي  تِلْ » بنسائهم ونعمهم وشائهم. وكان رد فعل الرسول مجيالً جدا

 . ( 1) « َغًدا إِْن َشاَء اهللم  
سيتوجه إليهم بعد االنتهاء من أمر      ملسو هيلع هللا ىلص   مكة لرسوله ظن زعامء هوازن وثقيف أن رسول اهلل اهلل  ملا فتح   

أخبار هوازن،  ونقل بعض املسلمني    ،روا عليهم مالك بن عوف مكة، فعزموا عىل أن يبدؤوه بالقتال، فأم  
وهم   ، من كان بمكة  أعلن عزمه عىل اخلروج لقتاله، فخرج كلف؛  برسعة إىل الرسول   واستعدادها للحرب

 . املعركة، ومن انضم إليهم بعد ذلك من أسلم حديثاً أصحابه الذين قدموا معه يف 
نَنْي   وادي ، يف  العارش من شوال، يف السنة الثامنة من اهلجرة، بعد فتح مكة بأيام      ح 
 . بني مكة والطائف 

 . ألفاً   وثالثني   عرشين   بني   عدوهم   جيش   ، وبلغ  اثني عرش ألفاً كان عدد جيش املسلمني 

لن ن ْغَلب  "  بعض املسلمني اجلدد: قال    ، حتى  باُتاه وادي حنني   من مكة   بجيش كبري   ملسو هيلع هللا ىلص سار رسول اهلل  لقد  
كلمة تعربِّ  ، وهذه ال د أن اجليش الذي وصل إىل اثني عرش ألف مقاتل لن هيزم بسبب قلة العد أي:    ، "اليوم من قلة 

 

 . ( 1235) ، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، برقم: (2503) أخرجه أبو داود يف السنن، برقم:  (  1)



(140)   
 

 

عان ما انترش و عن مرض خطري وهو مرض العجب بالكثرة،   يف اجليش بكامله بال استثناء، كام تنترش النار    ت رَسْ
لقد حدثت كارثة، فام هي إال دقائق من دخول اجليش  ، و كان هلا من األثر ما مل يتخيله املسلمون َقطُّ ، و يف اهلشيم 

السه  عليه  اهنالت  َننْي، حتى  ح  وا ا اإلسالمي يف وادي  لرماح من كل مكان، وثارت خيول هوازن يف وجوه  م 
   ، املسلمني، وخرجت فرق هوازن من هنا وهناك، وأحيط باملسلمني من كل مكان، فخارت عزائمهم يف حلظات 

أنا ابن    ، أنا النبي ال كذب » ثابتًا عىل بغلته، يقول:    ملسو هيلع هللا ىلص النبي  وبقي    ، هم، وفر أهل مكة واملسلمون اجلدد انفرط عقد و 
قد قتل، فألقى كثري منهم سالحه يائسًا، ولكن نفرًا من   ملسو هيلع هللا ىلص ، وكان قد أشيع بني املسلمني أن النبي  ( 1) « عبد املطلب 

ينادي يف املسلمني: إن رسول اهلل ما زال حيًا،    - ي الصوت رِ وَ هْ وكان َج - املهاجرين واألنصار ثبتوا، وأخذ العباس  
م   كان  من  إليه  امل فعاد  وتكاثر  ينترصوا  دبرًا،  أن  استطاعوا  حتى  يقتلو م ؤمنون  املسلمون  وتبعهم  أخرى،    ن رة 

 بني املسلمني.   - عليه الصالة والسالم - وزعها النبي    ، العدو مبلغًا كبرياً ويأرسون، وبلغت غنائم  
وكانت هذه الغزوة آخر معركة ذات شأن بني اإلسالم واملرشكني، مل يلبث العرب من بعدها أن كرسوا  

 .(2) األصنام، ودخلوا يف دين اإلسالم

 
 واهنزم املرشكون. ،انترص املسلمون 

 

 (. 3325) برقم ( ومسلم 2652) برقم ( أخرجه البخاري 1)
 (. 258( وصحيح األثر ومجيل العرب )ص:  380( والرحيق املختوم )ص:  103- 102( السرية النبوية دروس وعرب )ص:  2) 
 

كثري العطاء، السيام للداخلني اجلدد يف اإلسالم والدعوة، فقد خص املسلمني  ملسو هيلع هللا ىلصكان الرسول 
اجلدد يف غزوة حنني بغنائم أكثر من غريهم من املسلمني القدامى، وكذلك كان يعطي الذين يمكن 
أن يدخلوا يف اإلسالم والدعوة، حتى جعل من الصدقات قساًم للمؤلفة قلوهبم؛ وهذا رضب من 

 .لدينيةالسياسة ا وبرض
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هذه الغزوة يف احلقيقة امتداد لغزوة حنني؛ وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع  
بعد فراغه من حنني، يف نفس    ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل القائد العام مالك بن عوف النرصي، وحتصنوا هبا، فسار إليهم ر

 هـ(.  8سنة )  ، شوالوهو الشهر، 
إىل الطائف فنزل قريبًا   ملسو هيلع هللا ىلصيف ألف رجل، ثم سلك رسول اهلل   بن الوليد عىل مقدمته طليعةً  وقدم خالد  

وعسكر هناك، وفرض احلصار عىل أهل احلصن، ودام احلصار مدة غري قليلة، قيل: عرشين يومًا،    من حصنه 
 وقيل غري ذلك.  وقيل أربعني يومًا، 

وبسكك احلديد    ،النبالبوملا طال احلصار، واستعَص احلصن، وأصيب املسلمون بام أصيبوا من رشق  
نوفل بن معاوية    ملسو هيلع هللا ىلص استشار رسول اهلل    -ار سنةوكان أهل احلصن قد أعدوا فيه ما يكفيهم حلص-املحامة  
عىل   ملسو هيلع هللا ىلص النبي  وإن تركته مل يضك، وحينئٍذ عزم    ، إن أقمت عليه أخذته  ، فقال: هم ثعلب يف جحر  ، الدييل

،   املسلمني ل عىلق  فثَ س بالذهاب ورفع احلصار  ن يف النامر عمر بن اخلطاب فأذ  رفع احلصار والرحيل، فأ
فأصاهبم    فقاتلوا يف اليوم الثاين،  «اغدوا عىل القتال »:  هلم   ملسو هيلع هللا ىلص وقالوا: نذهب وال نفتحه؟ فقال رسول اهلل  

 

َوَيْوَم ﴿ :إىل حدث غزوة حنني وما رافقه من جمريات ووقائع، بقوله -سبحانه وتعاىل-أشار اهلل 
ْم َشْيًئا َوَضاَقْت  ْم َفَلْم ت ْغِن َعنْك  ْم َكثَْرت ك  ننَْيٍ إِْذ َأْعَجَبْتك  ْيت ْم ح  َبْت ث مم َولم م  اأْلَْرض  باَِم َرح  َعَلْيك 

ن وًدا مَلْ َتَرْوَها وَ  ولِِه َوَعىَل املْ ْؤِمننَِي َوَأْنَزَل ج  ْدبِِريَن * ث مم َأْنَزَل اهللم  َسكِينََته  َعىَل َرس  ِذيَن م  َب الم َعذم
وا َوَذلَِك َجَزاء  اْلَكافِِرين  .[، وضح ما الذي تشري إليه هاتان اْليتان26، 25: التوبة] ﴾َكَفر 

............................................................................................ 

............................................................................................
.
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فقال والسالم-  جراح،  الصالة  غدً -عليه  قافلون  إنا  اهلل-ا  :  شاء  فرسُّ -إن  وجعلوا  ،  وأذعنوا،  بذلك  وا 
 . املنورة املدينة إىل  املسلمون وعاد احلصار  فانتهى .(1)يضحك ملسو هيلع هللا ىلصيرحلون، ورسول اهلل  

 

 . األعداء   مقاتلة   يف   والعدة   العدد   بكثرة   االغرتار   وعدم   ، إليه   واالفتقار   ، - وتعاىل   سبحانه -   اهلل   عىل   التوكل وجوب    - 1
 مبارشة  حنني   بعد   الطائف  لغزوة   خرجوا   فقد   ، ملسو هيلع هللا ىلصنبي  لل  الصحابة  طاعة أظهرت غزوة الطائف مدى    -2

 .  يسرتحيوا أن دون
  يف أصحابه    شاور  ملسو هيلع هللا ىلصنبي  فال   القرار،  باختاذ  التفرد  وعدم  والشدائد،  املحن  وقت  سيامال    ىرالشو  أمهية  -3

 .حصن الطائف  حصار فك
  

 

 (. 386-384( الرحيق املختوم )ص: 1)

 

د عوامل النمرص يف غزويت حنني والطائف  .بالتعاون مع زمالئك؛ عدِّ
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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  ملسو هيلع هللا ىلصر تقريبًا علم النبي  حنني والطائف بخمسة أشه  يتيف غزو  وأصحابهن انترص النبي  بعد أ   
قبائل خلم، وجذام،   بالشام، ضمت  الروم قد مجعت مجوعًا كثرية  وعاملة، وغسان، وهي من نصارى أن 

اهلجوم عىل املدينة، والقضاء عىل الدولة الناشئة يف جزيرة العرب،    هو   العرب، وكان قصد هرقل من ذلك 
 لقتاهلم.  للخروج رسول اهلل الناس فجهزالتي أخذت أخبارها وأخبار انتصاراهتا تثري جزع هرقل وخوفه، 

 .من اهلجرة، يف وقت الصيف الالهب يف رجب سنة تسع   كانت 

 
من اخليل، وكان هذا أعظم    عرشة آالفوثالثون ألف مقاتل،    عدد جيش املسلمني  

 وعدد  جيش الكفار  أربعون ألفًا.   العرب حتى ذاك، ما رأته  

األغنياء لتجهيز جيش العرسة، فجاؤوا بأموال كثرية؛ فتصدق عثامن  للمعركة، وحث    ملسو هيلع هللا ىلصُتهز الرسول  
  تعبئة   وبعد    ،(1) «ما رض عثامن ما عمل بعد اليوم»فقال:    ملسو هيلع هللا ىلصيومئٍذ بامل كثري، وجهز ثلث اجليش، حتى دعا له  

تبوك   ، ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   رسول  بقيادة   اإلسالمي  اجليش  توجه   والرايات،  واأللوية   املهام  وتوزيع   اجليش  بلغ  ،  حتى 
قلوب  فوجد  اهلل قد قذف يف   بقدوم  علمت  اخلوف والذعر ففرت عندما   العمالقة  الرومانية   اجليوش   أن 
   .وجيشه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول

 

 (. 3634)برقم  الرتمذي يف صحيح  ( وحسنه األلباين3634) برقم ( أخرجه الرتمذي 1)

قة  وت سمى غزوة تبوك بغزوة العرسة؛ الجتامع الشدة يف الطقس، والشدة يف املال، والدواب، وب ْعد الشُّ
 .واملسافة

 



(144)   
 

 

ل وِب   يِف   َسن ْلِقي﴿  العظيمة   القرآنية   احلقيقة   ضوء   يف   إال   فهمت    وال  حقيقًة،  صعبة   املعادلة   وهذه ِذينَ   ق    الم
وا ْعَب  َكَفر  وا  باَِم  الرُّ ك   [. 151: عمران آل] ﴾ َأرْشَ
يلق فيها    ومل  ت األمن يف املنطقة،ليثبِّ   عرشين ليلة،يف تبوك    -عليه  الصالة والسالم-رسول اهلل  أقام  ف 

 . (1) ملسو هيلع هللا ىلصوكانت هذه آخر غزواته ، كيدًا، ومل يدخل حرباً 
 وجيشه.   ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   رسول   بقدوم   علمت   ففرت عندما   ، الرعب   الرومانية   اجليوش   ذف يف قلوب ق  

 

  املنطقة يف وحيدة كقوة ، وأهنااإلسالمية  الدولة قوة إظهار، و مجيًعا  العرب نفوس  من الروم هيبة إسقاط -1
 . عاملياً  العظمى القوى  حتدي عىل قادرة

سامها    التيالقاسية    الظروف  ظل  يف  للجهاد  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  لدعوة  الصحابة   استجابةأظهرت هذه الغزوة مدى    -2
  عىل   دلي  ما  ؛تبوك  إىل  الوصول  وصعوبة  ، املادية  املوارد  وقلة  ،احلر   اشتداد  من  (العرسة  ساعة)   الكريم  القرآن

 

 (. 268( وصحيح األثر ومجيل العرب )ص:  394( والرحيق املختوم )ص:  105- 103النبوية دروس وعرب )ص:  ( السرية  1) 

 

وه  يِف َساَعِة : ﴿َلَقد تماَب اهلل َعىَل النمبِيِّ َواملْ َهاِجِريَن -تبارك وتعاىل-قال  َبع  ِذيَن اتم َواألَنَصاِر الم
ِحيمٌ  وٌف رم ْم ث مم َتاَب َعَلْيِهْم إِنمه  هِبِْم َرؤ  نْه  ل وب  َفِريٍق مِّ ِة ِمن َبْعِد َما َكاَد َيِزيغ  ق  رْسَ َوَعىَل  * اْلع 

ْم وَ  ه  س  َبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم َأنف  وْا َحتمى إَِذا َضاَقْت َعَلْيِهم  األَْرض  بِاَم َرح  لِّف  ِذيَن خ  َظنُّوْا الثماَلَثِة الم
اب  الرم  َو التموم ﴾ ]التوبة: َأن الم َمْلَجَأ ِمَن اهللِ إِالم إَِلْيِه ث مم َتاَب َعَلْيِهْم لَِيت وب وْا إِنم اهللَ ه   - 118ِحيم 

 .[، من خالل الرجوع إىل مصادر التفسري، وضح سبب نزول هاتني اْليتني119
............................................................................................ 

............................................................................................
.
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 .الرجال   هؤالء إيامن صدق
  النبي  لدعوة  استجابةً و  ،العرسة  جيش   ُتهيز  يف   إسهاماً   ؛خاطرٍ   طِيبو  صدق   عن   أمواهلم  الصحابة   تقديم  -3

 . اهلل  لكلمة وإعالءً  لدين، ل ن رصةً و ،اهلل سبيل يف والصدقة  للبذل ملسو هيلع هللا ىلص
 . حيث أنفق األموال الكثرية يف ُتهيز هذه الغزوة   ، اهلل   ه وجوده يف سبيل ؤ ، وسخا - ريض اهلل عنه - فضل عثامن    - 4
 

 
  

د ثالثة من األخالق اإلسالمية يمكن أن تتعلمها وتطبقها من    .خالل دراستك لغزوة تبوكعدِّ
................................................................................................

................................................................................................ 
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تتكرر سنة من سنن اهلل يف تنازع   ملسو هيلع هللا ىلصانتصار اإلسالم، وهزيمة الكفر، ففي كل الرسايا التي بعثها النبي    -1
انترص يف  الكفر لإلسالم، لكن اإلسالم  الكفر، وعداوة  اإليامن، وأهل  أهل  والتدافع بني  والباطل،  احلق 

يف املقابل كانت خسارة أحزاب الشيطان يف حرهبم عىل املسلمني وتفرق والنهاية، وكانت له السيادة واحلق،  
 د خابت أمانيهم وآماهلم ومساعيهم. شملهم، ورجوعهم مدحورين بغيظهم ق 

حتقيق السيادة واالستخالف يف األرض، حيث حتققت سنة اهلل يف إزهاق احلق للباطل، وانتصار املؤمنني    -2
احلق   قال  بالنرص؛  هلم  اهلل  وعد  وحتقق  املنكرين،  واملرشكني  الكفار  عىل  وتعاىل -املجاهدين  : -سبحانه 

نم َعىَل الم  ِريد  َأْن َنم  م  اْلواِرثنَِي﴾﴿َون  ًة َوَنْجَعَله  ْم َأئِمم وا يِف األْرِض َوَنْجَعَله  [ 5]سورة القصص:  ِذيَن اْست ْضِعف 
فنكست رؤوس اجلبابرة والطواغيت، وخضع الكل لسلطان اإلسالم، وورث املسلمون أرض مكة، وحفظ 

العاملني، و  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه    -سبحانه وتعاىل-اهلل   الكائدين، ورفع ذكره يف  رضاه يف األولني واْلخرين،  أمن كيد 
 وعصمه من الناس أمجعني.

ال -والغزوات  كانت ثامر تلك الرسايا    -3 إىل  النبوية، والتوجيهات   -سالميةاإل فتوحات  إضافة  الوصايا 
خالق احلسنة، واخلصال بتقوى اهلل، والرمحة بالشيوخ والنساء والصبيان، والتزام األ  ة ألمراء جيوشهااملصطف

منهج  سالكني لل، وكانوا بعد مرحلة النبوة  هبا   تزمنيملو،  الوصايا والتوجيهات   مطبقني هلذهوا  كانواحلميدة،  
 .(1)، ففتحوا قلوب العباد، وفتحوا البالدومقتفني أثره، النبوي

 

 (. 38، السنة ) 5هـ، العدد:    1435( ينظر: أهداف الغزوات والرسايا النبوية، د. رشيد كهوس، جملة الداعي مجادى األوىل  1) 
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 .من أهم نتائج الرسايا والغزوات النبوية اذكر بعض الدروس العملية التي يمكن لك أن تستفيدها 
................................................................................................

................................................................................................ 
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  ليها إ   سيتوجه  التي  بعاداأل  رسمت  التي  تبوك  غزوةب   وانتهاءً   ،يهلجرا   الثامن  العام  يف  مكة  فتح  بعد
 احلق   بني الرصاع  نتائج وظهور  اإلسالم،  لدولةواملناهضة  املقاومة   املعاقل آخر وسقوط ، الً مستقب  املسلمون
  ،اهلجري  التاسع   العاموكان ذلك يف    إلسالم، ا   إىل   العرب  قبائل   بادرت  والرشك،   التوحيد   وبني   والباطل، 

  َواْلَفْتح    اهللمِ  َنرْص    َجاءَ   إَِذا ﴿:  كتابه  يف  -تعاىل–   اهلل   قال   كام   وصوب،  حدٍب   كل  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  إىل   الوفود  أقبلتف
ل ونَ   النماَس   َوَرَأْيَت *     العام  ذلك  يف  الوفود  تلك  عدد  ازداد  حتى[  2  ،1:  النرص]  ﴾َأْفَواًجا  اهللمِ  ِدينِ   يِف   َيْدخ 
 كابن   ،أخبارها  وإيراد  ،تفاصيلها  ذكرب  العلامء  بعض  واهتم    التاريخ،  مصادر  تشري  كام  ،وفداً بعني  الس   عىل

  ته ئهتي   خالل  من  وتنظيمه  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  دق ة  األخبار  تلك  تعكس  كام  ،هطبقات   يف  سعد  وابن  ،سريته  يف  إسحاق
  أحكام  معرفة  عىل  القادمني  حرص  أيضاً   تظهرأ و  هلم،   الضيافة  دور  وإعداد  ،الوفود  تلك  الستقبال  األماكن 

   . العرب من  ورائهم ملن  هدايةً  هدايتهم  فكانت ورشائعه، الدين

 (1) 

 

 (. 279العرب )ص:  ( وصحيح األثر ومجيل 408( الرحيق املختوم )ص: 1)

خ  كان من أسباب كثرة الوفود والداخلني يف اإلسالم: فتح مكة، وهزيمة املرشكني يف حنني، ما رس 
لألصنام الكبرية  ملسو هيلع هللا ىلصوكذلك هدم النبي  ،ملسو هيلع هللا ىلصعند قبائل العرب األخرى عدم القدرة عىل مواجهة النبي 

هلم يف دخول  بحول مكة، والتي كانت تشكل ضغًطا نفسيًا وخوًفا عند العرب، فلام أزاهلا انفتح البا
اإِلسالم، وزال اخلوف عنهم، إضافة إىل يرس التعاليم اإِلسالمية، وموافقتها للفطرة، والعدل واألمن 

 .(1)وحتقق للمسلمني يف الواقع ،ملسو هيلع هللا ىلصالذي أقامه النبي 
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  ج حي  أن   بمل حي  عراة  البيتملا كان املرشكون يطوفون ب  ولكنه  ،احلج   ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   أراد  احلج   موسم  حل  ملا
يق   بكر ا أب ملسو هيلع هللا ىلص  فأرسل معهم،   سورة نزلت اخلروج وبعد  ، الصحابة   من كبري   عدد  ومعه احلج  عىل   أمرًيا الصدِّ
  سورة   الناس   عىل   ليقرأ   الصديق   بكر   بأيب   يلحق   أن   وأمره   - ريض اهلل عنه -   طالب   أيب   بن   عيل   ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   فدعا   براءة، 
  اهلل   لرشع   يستجيبوا   أن   إال   الناس   عىل   وما   بدأت،   قد   جديدة   مرحلة   وأن   انقىض،   قد   األصنام   عهد   أن   أعلن ، ف ( 1) براءة 
 . ملسو هيلع هللا ىلص للنبي    الوداع   حجة   وهي   ، الكربى   للحجة   التوطئة   بمثابة   احلجة   هذه   كانت   وقد ،  تعاىل 

  وعرشين من   ةيف سبع  املنورة  املدينة  من  ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول  خرجوبعد عام من حجة أيب بكر ريض اهلل عنه؛  
 قبل  احل َلْيفة  ذي  إىل  ووصل  الظهر،  صالة  بعد  خروجه  وكان  اهلجرة،  من  العارشة  السنة  من  ،القعدة  ذي

 أهلم   وقد  املكرمة،   مكة  اُتاه  يف  وانطلق   احل ليفة،  ذي  من  وأحرم  قرًصا،  ركعتني  هناك  العرص  وصىل  العرص،
  إىل   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  ووصل  أيام،  ثامنية  مدة  املباركة  الرحلة  واستمرت  بينهام،  قارًنا  فكان  مًعا،  والعمرة  باحلج
 دخل   فلام  مكة،  دخوله  قبل  الفجر  صىل  قد  وكان  احلجة،  ذي  من  الرابع  يومال  يف  الفجر  صالة  بعد  املكرمة  مكة
 إحرامه؛  من   يتحلل   ومل   واملروة،  الصفا   بني   سعى   ثم  بالكعبة،  فطاف  احلرام،   البيت   إىل   ذهب   ثم   اغتسل،   مكة 
 . والعمرة احلج  بني قارًنا  كان -ذكرنا كام- ألنه

  ثم  ،والعرص   الظهر  هبا  فصىل   ِمنى،  إىل   ملسو هيلع هللا ىلص  توجه  الرتوية   يوم  وهو  احلجة،  ذي  من  الثامن  اليوم  ويف
 

 (. 625( ينظر: صحيح السرية النبوية )ص:  1)

 

 ملسو هيلع هللا ىلصمن خالل الرجوع إىل مصادر السرية النبوية، اذكر بعض الوفود التي جاءت إىل النبي 
 .ودخلت يف اإلسالم
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 ونزل  عرفات،  إىل  فتوجه  الشمس،  أرشقت  حتى  انتظر  ثم  الصبح،  صىل  ثم  فيها،  وبات  والعشاء،  املغرب
 جامعة،   عظيمة  خطبة  الناس  يف  وخطب  فقام  الشمس،  زالت  حتى  انتظر  ثم  َنِمرة،  يف  له  رضبت  ةٍ ب  ق  بِ   هناك

 أال  هذا،  بلدكم  يف  هذا،  شهركم  يف  ،هذا   يومكم  كحرمة  عليكم،  حرام  وأموالكم  دماءكم  إن»  :وما قال فيها 
 دم   دمائنا   من   أضع  دم  أول  وإن   موضوعة،   اجلاهلية  ودماء  موضوع،   قدمي   حتت  اجلاهلية   أمر  من   يشء  كل
  ،ربانا   أضع  ربا  وأول   موضوع،  اجلاهلية   وربا  هذيل،  فقتلته  سعد   بني  يف  مسرتضعاً   كان   احلارث،  بن  ربيعة   ابن
  واستحللتم  اهلل،   بأمان   أخذمتوهن  فإنكم   النساء،  يف  اهلل  فاتقوا  كله،  موضوع  فإنه  املطلب،  عبد  بن  عباس  ربا

 رضباً   فارضبوهن  ذلك  فعلن  فإن  تكرهونه،  أحداً   فرشكم  يوطئن  ال  أن  عليهن  ولكم   ،اهلل   بكلمة  فروجهن
  ،به  اعتصمتم   إن  بعده  تضلوا  لن   ما  فيكم   تركت  وقد  باملعروف،   وكسوهتن   رزقهن   عليكم  وهلن  مربح،   غري

احلاكم و  ،(1) «اهلل   كتاب نمةَ »:  زاد  وصوموا  »:  الرتمذي  وزاد  .(2) «َنبِيِّهِ   َوس  مخسكم،  وصلوا  ربكم،  اهلل  اتقوا 
 .(3) «شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم

  خمتلفة،   مواضع  يف  أخرى  خطًبا  بعدها  وسيخطب  العظيم،  احلج  هذا  يف  األوىل  خطبته  هي  هذه  كانتف
 . -اهلل شاء  إن - سنبني كام

مْ   َأْكَمْلت    الَيومَ ﴿:  تعاىل  اهلل  قول  نزل  ، اخلطبة  هذه   من   االنتهاء   وبعد مْ   َلك  مْ   َوَأمْتَْمت    ِدينَك    نِْعَمتِي  َعَلْيك 
م    َوَرِضيت    بالل  َأذمن   الكريمة   اْلية  نزول  وبعد  القيِّمة،  اخلطبة   هذه   وبعد   [ 3:  املائدة]  ﴾ِدينًا  اإِلْساَلمَ   َلك 
 فصالها   العرص،  لصالة  بالل  أقام  ثم  قرًصا،  ركعتني  الظهر  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  وصىل  الصالة،  أقام  ثم  للظهر،
 . كذلك ركعتني  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول 
  أو  املشاة،   جبل   وطريقهم   جمتمعهم  فجعل   املوقف،   أتى   حتى   ، القصواء  ناقته  ملسو هيلع هللا ىلص   ركب  ذلك   بعد   ثم
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 غربت   حتى  تعاىل،  اهلل  إىل  والتضع  واالبتهال  الدعاء  يف  وأخذ  القبلة،  واستقبل  يديه،  بني  الناس  طريق
عنه-  زيد  بن   أسامة  وأردف  ،ملسو هيلع هللا ىلص   ناقته  فركب  قلياًل،  صفرهتا   وذهبت  الشمس،  اهلل   إىل   واُته   ، -امريض 
  بأذان   فصاله  الفجر،  طلع  حتى  الليلة  هذه  نام  ثم  وإقامتني،  واحد  بأذان  والعشاء  املغرب  هناك  فصىل  املزدلفة،
ه،  تعاىل،  اهلل  فدعا  القبلة،  فاستقبل  باملزدلفة،  احلرام  املشعر  أتى  حتى  القصواء،   ركب  ثم  وإقامة،   وهلله،  وكرب 
 إىل  جديد   من   حتول   الشمس  طلوع  قبل  ولكن   تطلع،  أن  الشمس   كادت  حتى   الصورة،  هذه   عىل   يدعو  وظل
  بسبع  رماها   حيث  الكربى،  اجلمرة  إىل  مبارشة  فتوجه  ، -امريض اهلل عنه-  عباس  بن  الفضل  وأردف  ِمنى،

  ساقها  قد   كان   ،اهلدي  من  ناقة  مائة  لنحر  املنحر  إىل  ذلك،  بعد  انرصف  ثم  حصاة،  كل  مع  يكرب  وهو   حصيات،
  َبَدَنة،   وثالثني  سبًعا   طالب   أيب  بن   عيل  فنحر  الباقي،  ينحر  أن  علياا   وأمر  بدنة،   وستني  ثالًثا  بنفسه  فنحر   معه، 
 أخرى  خطبة   الناس يف خطب بمنى اليوم هذا ويف منه،  وأكل ،النوق هذه من جزء  طبخ   حتى ملسو هيلع هللا ىلص  انتظر وقد

رهم  . عرفة يوم خطبة يف به  رذك   ما  ببعض  فيها ذك 
  بمكة   صىل   ثم  اإلفاضة،   طواف   طاف   حيث   ، مكة  إىل   ركب   ثم   رأسه،  له   فحلق  حالقه  دعا  اخلطبة   وبعد

 احلادي  اليوم  وهو  الثاين  اليوم  ويف  ليلته،  فيها  وبات  ِمنى،  إىل  أخرى  مرة  عاد  ثم  زمزم،  ماء   من  ورشب  الظهر، 
 يف وخطب مجرة، كل عند حصيات فرمى اجلمرات، إىل توجه ثم الشمس، زوال  انتظر احلجة، ذي من عرش
يا أهيا الناس، أال  » :-ريض اهلل عنه-  نضة  أيب  عن  أمحد  روى كام فيها  قال   ما   وكان   أخرى،  خطبة  اليوم   ذلك

أباكم واحد، أال ال   فضل لعريب عىل عجمي، وال لعجمي عىل عريب، وال أمحر عىل  إن ربكم واحد، وإن 
 .(1) ملسو هيلع هللا ىلص قالوا: بلغ رسول اهلل  «أبلغت ، أسود، وال أسود عىل أمحر، إال بالتقوى

ه  ثم  الوداع،  طواف  هبا   فطاف  مكة،  إىل  توجه  ثم   الثالثة،   الترشيق  أيام  ِمنى  يف  ملسو هيلع هللا ىلص   ومكث   بعدها   توج 
 . املنورة املدينة إىل مبارشة 

 . ملسو هيلع هللا ىلص  حجها التي الوحيدة  احلجة الوداع،  حجة انتهت  وهكذا
 

 ."إسناده صحيح"قو املسند: ( وقال حمق23489)برقم ( أخرجه أمحد ط الرسالة 1)



(152)   
 

 

 (1)  

 

 

تعاىل:    ،متقدمة  النضج  من  مرحلة  األمة   بلوغ .1 مْ   َأْكَمْلت    اْلَيْومَ ﴿ كام قال اهلل  مْ   َلك  مْ   َوَأمْتَْمت    ِدينَك    َعَلْيك 
م    َوَرِضيت   نِْعَمتِي ْساَلمَ  َلك   [. 3: املائدة ]  ﴾ِدينًا اإْلِ

 . الذنوب  عن  واالبتعاد ،باجلاهلية  الصلة  قطع عىل  األفراد تربية .2
  صحابته   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  علمم  فقد  تعاىل،  اهلل  إىل  الدعوة  يف  العملية  التعليمية  األساليب  يتبع  أن  الداعية  عىل .3

 . فعالً  وبارشها هبا قام بأن  ، عملية بصورة احلج مناسك  الكرام
  قد   بعده  الدعوة  ومسئولية  قيام،  خري  لألمة  ونصحه  األمانة،  وأداء  الرسالة،  بتبليغ  الكريم  النبي  قام .4

 . بحقها  القيام علينا   يجبف أعناقنا،   إىل انتقلت
  

 

 .ا سبق خترجيه( 3(، )2) ،( 1)

: ملسو هيلع هللا ىلصتضمنت خطبة الوداع مبادئ وتوصيات، منها: حرمة سفك الدماء بغري حق، ويف هذا يقول 
»فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف بلدكم هذا، يف شهركم 

: »أال كل يشء من أمر ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك إبطال أحكام اجلاهلية، وأعرافها ونبذها؛ لقوله (1)هذا...«
بالنساء خرًيا، يف  ملسو هيلع هللا ىلص، وأيضًا وصيته (2)قدمي موضوع، ودماء اجلاهلية موضوعة...« حتتاجلاهلية 

ألمته بالتمسك بكتاب رهبا، وسنة نبيها، واالعتصام  ملسو هيلع هللا ىلص، ووصيته (3)قوله: »واستوصوا بالنساء خرًيا«
 .ام، كوهنام سبيل العزة والنجاحهب

 

ألمته بالتمسك  ملسو هيلع هللا ىلصيف خطبة الوداع: وصيته بالنساء خرًيا، ووصيته  ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان من ضمن وصاياه  
 .بالكتاب والسنة. اذكر كيف يمكنك تطبيق ذلك عمليًا يف حياتك

................................................................................................
................................................................................................ 
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النبي   املدينة، وكان يتوقع املوت القريب، حيث بدأت عالمات املرض    ملسو هيلع هللا ىلصعاد  من حجة الوداع إىل 
تظهر عليه، ولكنه من أجل إعزاز اإلسالم، ونرش الدعوة، ومحايتها، ورد غارة املعتدين واملرتبصني بالدولة  

ريض  -بن زيد  يف صفر من السنة احلادية عرشة للهجرة جيشًا، حتت قيادة أسامة    ملسو هيلع هللا ىلصاملسلمة اجلديدة، جهز  
 متهيدًا لفتح الشام والعراق، وكان ذلك آخر البعوث النبوية.  -اماهلل عنه

الناس يلتفون حول أسامة، وينتظمون يف جيشه، حتى خرجوا، ونزلوا اجلرف، عىل فرسخ من  وكان  
،  والبقاء وعدم السري إىل املعركة   أكرهتهم عىل الرتيث  ملسو هيلع هللا ىلص املدينة، إال أن األخبار املقلقة عن مرض رسول اهلل  

 . (1) حتى يعرفوا ما يقيض اهلل به، وقد قىض اهلل أن يكون هذا أول بعث ينفذ يف خالفة أيب بكر الصديق

 
  

 

 (. 425( الرحيق املختوم )ص: 1)

 

والية اجليش لفتح الشام والعراق وهو شاب  -ريض اهلل عنهام-أسامة بن زيد  ملسو هيلع هللا ىلصوىل الرسول 
 الكرام. عىل ماذا يدل ذلك يف رأيك؟صغري، ويف وقت كان يتواجد فيه كبار الصحابة 
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ملسو هيلع هللا ىلص
 

ملسو هيلع هللا ىلص
من احلج بقي يف املدينة النبوية شهري حمرم وصفر، ويف أواخر صفر وأوائل شهر ربيع    ملسو هيلع هللا ىلص بعد عودته  

 البقيع، وَسل م عليهم، ودعا ملن دفن فيه من املسلمني؛ واستغفر هلم. أهل األول، ابتدأ به املرض، بعد أن زار  
يه املرض يف بيت  بدأ بالصداع يف بيت عائشة، ثم اشتد عل فقد  بمراحل خمتلفة:    ملسو هيلع هللا ىلصوقد مر  مرض النبي 

، وكان يف أول األمر خيرج  ملسو هيلع هللا ىلص ميمونة، فاستأذن نساءه يف أن يمرض يف بيت عائشة، فبقي يف بيتها حتى وفاته  
إِىل املسجد، فيصيل بالصحابة، وقد خطب هبم خطبة أوىص فيها ببعض الوصايا، ثم ملا عجز عن اخلروج 

 استخلف أبا بكر عىل الصالة. 
متها له امرأة من هيود خيرب، وقد اعرتفت بذلك  وكان من أسباب مرضه: أثر ا  م من الشاة التي َقد  لسُّ

هي وقومها، فلم يقتله السم يف وقت تناوله، كام قتل برش بن الرباء األنصاري؛ ليكون دلياًل من دالئل نبوته،  
الغة يف الرتفيع  أن جيمع له بني النبوة والشهادة، مب  -سبحانه وتعاىل-غري أن أثر السم بقي معه، فأراد اهلل  

الثاين   ،. وكانت وفاته يوم االثنني (1)  مات شهيداً   ملسو هيلع هللا ىلصوالكرامة، وكان عبد اهلل بن مسعود يقسم عىل أن النبي  
 . (2) ، وعمره ثالث وستون سنةملسو هيلع هللا ىلصعرش من ربيع األول، من السنة احلادية عرشة من هجرته 

 

 (. 294( صحيح األثر ومجيل العرب )ص:  1)
 (. 299)ص:  املصدر السابق ( 2)
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ملسو هيلع هللا ىلص 

يف نفوس املسلمني موقع الصاعقة، واصطدمت به قلوهبم صدمة عنيفة، بلغ من    ملسو هيلع هللا ىلصوقع نبأ وفاة النبي 
ب بعضهم هذا النبأ، وصمت البعض عن عنفها أن ابتيل هبا بعض املؤمنني، وزلزلوا زلزااًل شديًدا، حتى كذ  

 الكالم، فكان يذهب وجييء ولسانه معقود، وخلط البعض يف كالمهم فكانوا هيرفون بام ال يعرفون. 
، فخرج عىل الناس، وقال: إن  ملسو هيلع هللا ىلصب بموت الرسول فيمن كذ    - ريض اهلل عنه-ان عمر بن اخلطاب  وك

  ملسو هيلع هللا ىلصمل يمت، وإنه سوف يرجع ليقطع أيدي وأرجل رجال من املنافقني، يتمنون لرسول اهلل    ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  
 كام واعد موسى، وهو آتيكم.  -عز وجل-املوت، وإنام واعده اهلل 

ل جبينه، وجعل يبكي،  فكشف عن وجهه، وقبم  ملسو هيلع هللا ىلص ه اخلرب دخل عىل رسول اهلل فأما أبو بكر فإنه ملا بلغ
ثم خرج بعد ذلك إىل الناس، فحمد اهلل، وأثنى عليه، ثم قال: أال من كان يعبد حممًدا فإن حممًدا قد مات،  

دٌ   َوَما﴿:  الكريمة   اْلية  قرأو  (1) ومن كان يعبد اهلل، فإن اهلل حي ال يموت َمم وٌل   إِالم   حم   َقْبلِهِ   ِمنْ   َخَلْت   َقدْ   َرس 
ل   س  تَِل   َأوْ   َماَت   َأَفإِنْ   الرُّ مْ   َعىَل   اْنَقَلْبت مْ   ق  م   َفَلنْ   َعِقَبْيهِ   َعىَل   َينَْقلِْب   َوَمنْ   َأْعَقابِك    اهلل   َوَسَيْجِزي  َشْيًئا  اهللَ  َيض 

اكِِرينَ  واهلل لكأن الناس مل يكونوا يعلمون  "  -امريض اهلل عنه-  عباس   ابن   قولي  .[144:  عمران  آل]  ﴾الشم
 .(2) "سمع برش إال يتلوها، فتلقاها منه الناس، فام ي  -ريض اهلل عنه-أن اهلل أنزهلا حتى تالها أبو بكر 

 

 (. 397-396( القول املبني يف سرية سيد املرسلني )ص:  1)
 (.1241)برقم ( أخرجه البخاري 2)

 

أليب بكر يف الصالة بالناس ملا َعجَز  ملسو هيلع هللا ىلصما الذي يمكنك أن تستنتجه من استخالف رسول اهلل 
 عن اخلروج إىل املسجد؟

............................................................................................. 

.............................................................................................
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  وجزاء   للصابرين،   وتعزية  للمؤمنني،  سلوى  اْلية  كانتو  الشديد،   البكاء  يف  واؤوبد  الناس  أفاقف
ذلك    ،-ريض اهلل عنه-  اخلطاب  بن  عمر  أسامع  إىل  اْلية   ووصلت  للشاكرين، اهلل  -  عمر  يقولويف  ريض 

 َأو   فزًعا  يتَأخر  وال  يتقدم  ال  مكانه  بقي  إِذا:  َعِقرَ )  َفَعِقْرت  تالها،  بكر  أبا  سمعت  أن  إال  هو  ما  واهلل"  :-عنه
  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   أن  علمت  تالها  سمعته  حني   األرض،  إىل  أهويت  وحتى  رجالي،  تقلني  ما   حتى (  خجالً   َأو  َأَسًفا 
 واحدة وهو    ،-وأرضاه  نه ـريض اهلل ع -   الصديق  بثبات  األمة   اهلل   وَثب ت   راجعون،  إليه   وإنا  هلل   إنا ،  مات  قد
 .حسناته   أكثر وما ،-ريض اهلل عنه- حسناته أعظم  من

(1) 
ملسو هيلع هللا ىلص

ويف يوم الثالثاء اجتمع أهله لغسله، ومنهم العباس، وعيل بن أيب طالب، والفضل، وقثم ابنا العباس،  
ل وه َخْويِل   ، وأسامة بن زيد، وأرشعوا معهم أوس بن  ملسو هيلع هللا ىلصوشقران موىل رسول اهلل   األنصاري خلربته، وَغس 

حولية من قطن، ليس فيها قميص وال  عاممة.   يف ثيابه، وكفنوه يف ثياب بيض ثالث س 
وعندما أرادوا حفر قربه أرسل العباس ِإىل أيب طلحة األنصاري، وأيب عبيدة عامر بن اجلراح، وكان أبو عبيدة  
يضح ألهل مكة، وأبو طلحة يلحد ألهل املدينة، وقال العباس: اللهم خر لرسولك، فجاء أبو طلحة فلحد لرسول  

حتته، وصىل  الناس عليه أرساالً، يدخل قوم فيصلون، ثم    فأخروا فراشه، وحفروا   ، دفن ، وتشاوروا أين ي  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  
 . ( 2) وتوىل  ِإنزاله يف قربه عيل، والفضل، وقثم، وشقران، وأوس بن خوىل   ملسو هيلع هللا ىلص خيرجون، وال يؤمهم أحد، ثم دفن  

 

 (.  347؛ برقم ) صحيح اجلامع الصغري، وصححه األلباين يف )84) رقم: ب  (53/ ص  1ج )الدارمي يف سننه  أخرجه   (1)
 (. 299( صحيح األثر ومجيل العرب )ص:  2)

هي أعظم املصائب التي يمكن أن متر باملسلم، فإذا أصيب املسلم بمصيبة فليتذكر  ملسو هيلع هللا ىلصوفاة رسول اهلل 
ن عليه مصيبته فتصغر مهام كانت عظيمة، وهتون مهام كانت  ،ملسو هيلع هللا ىلصمصيبته بوفاة رسول اهلل  فإن هذا هيو 
فليذكر  صيبةإذا أصاب أحدكم م)قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهام-كبرية، فعن ابن عباس 

 .(1)(ته يب، فإهنا من أعظم املصائبمصيب
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أعظم مصيبة ابتليت هبا األمة مطلًقا، وكان له أثر عظيم عىل نفوس الصحابة،    ملسو هيلع هللا ىلصلقد كان موت النبي 
عائشة   وصف  فيهم  صدق  حتى  عنه -وحاهلم؛  اهلل  الليلة  ":  -اريض  يف  املطرية،  كالغنم  املسلمون  صار 

الذي    ملا كان اليوم"  : -ريض اهلل عنه- . ويقول أنس  (1)"، حتى مجعهم اهلل عىل أيب بكرملسو هيلع هللا ىلص الشاتية؛ لفقد نبيهم  
يشء، وما    ليوم الذي مات فيه أظلم منها كل  املدينة أضاء منها كل يشء، فلام  كان ا  ملسو هيلع هللا ىلصدخل فيه رسول اهلل  
 .(2) "األيدي حتى أنكرنا قلوبنا ملسو هيلع هللا ىلصنفضنا عن رسول اهلل  

  ألن   تبكي؛  بأهنا   ذلك   تعلل  وكانت  ، ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول  وفاة   بعد   تبكي   -اريض اهلل عنه-  أيمن   أم  كانت  وقد
 لن  -عليه السالم-  وجربيل  عظيمة،   فتنة   أنه  شك  ال  السامء   من  الوحي  وانقطاع  السامء،   من  انقطع  الوحي
 كثرًيا،   سيخطئون  البرش  أن  شك  الف  .األنبياء  خاتم  هو  ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم  فرسولنا  القيامة،  يوم  إىل  برش  عىل   ينزل

  اإلسالمي   املنهج ف  بأنفسهم،   بذلك   يقوموا   أن   عليهم  بذلك؟  يقوم  من ف  وإصالح،  تقويم   إىل  وحيتاجون
  وال  أنبياء،   وال  رسل،   بدون  القيامة  يوم  إىل  احلياة   مسرية  إلكامل  الصالحيات   هذه  هلم   أعطى  املتكامل  الكامل
 وقلًقا  الصحابة،  نفوس   عىل  ثقيالً   عبًئا   متثل   كانت  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  وفاة  أعقبت  التي   الفرتة  أن   شك   ال  لكن  وحي،
 . وحي دون أمورهم  حل يف  يفشلوا أن من بالًغا 

 

 

 (. 88/  6( السرية النبوية، ابن هشام ) 1)

 (. 1621) برقم ابن ماجه وصححه األلباين يف صحيح   (1621) برقم ( وابن ماجه 3551) برقم ( أخرجه الرتمذي 2)

 

 ؟ -ريض اهلل عنهم-عىل الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصعىل ماذا يدل أثر وفاة النبي 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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ملسو هيلع هللا ىلص
لِّ إنسانٍ   -1 َوَما  ﴿تعاىل:    كام قال  ،أن املوت كفى به عظًة وعربًة، ولقد شاء اهلل  تعاىل أن يكوَن املوت  هنايَة ك 

م   ونَ َجَعْلنَا لَِبرَشٍ ِمْن َقْبلَِك اخْل ْلَد َأَفإِْن ِمتم َفه   . [34]األنبياء:  ﴾ اخْلَالِد 
 وكان أول ظهور الرش بارتداد العرب.   لمني يف دينهم، حيث انقطع الوحي، أعظم مصائب املس   ملسو هيلع هللا ىلص النبي  وفاة    - 2
قائاًم وقاعًدا، وعىل جنبه، ويف   ملسو هيلع هللا ىلص ن قضية التوحيد أخطر قضية يف حياة اإلنسان؛ وهلذا كان ينادي هبا  أ  -3

لعنة  » ويف سكرات املوت يقول أيًضا:  »ال إله إال اهلل«  في سكرات املوت يقول:  ف حياته، ويف حلظات ماته،  
 .(1) «اختذوا قبور أنبيائهم مساجد  ،اهلل عىل اليهود والنصارى

الصالة، الصالة، اتقوا اهلل فيام  » عىل فراش املوت وهو يقول:    ملسو هيلع هللا ىلص مهية الصالة، حيث كان النبي  أ   - 4
 . ( 2) « ملكت أيامنكم 

 

 

 

 (. 823) برقم ( ومسلم 4089) برقم ( أخرجه البخاري 1)
 (. 4489) برقم داود   أيبيف صحيح  ( وصححه األلباين4489) برقم ( أخرجه أبو داود 2)

 .اذكر سلوكني عمليني جيب عىل املسلم القيام هبام لتحقيق كلٍّ من: التوحيد، وإقامة الصالة 
................................................................................................

................................................................................................ 

 

ا يف دفرتك ملواضيع الوحدة ابتداء من عاملية الرسالة           تكتب  ملخصاا موجزا
  .ملسو هيلع هللا ىلصحتى وفاة الرسول  ملسو هيلع هللا ىلصاملحمدية ومكاتبات النبي 
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 :( أمام اجلملة اخلاطئة×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة  )ضع  عالمة  ) :1س
 ( )  . ملوك األرض يف زمانهاهلدنة مع كفار قريش، فبدأ يراسل   ملسو هيلع هللا ىلص النبي استثمر  (1
 ( )     هبا.  بدء الكافر أو  خماطبة الكافر بتحية اإلسالمجيوز  (2
 وليس  انتصارًا،  يف مؤتة االنسحاب من   -ريض اهلل عنه- الوليد بن  يعترب ما فعله خالد (3

 ( )          فرارًا واهنزامًا.     
 ( )   فتح مكة. تفاديل  ؛ املسلمني مع  الصلح  لتجديد املدينة إىل سفيان  أبا أرسلت قريش  (4
 ( )     . قبلها ما  ُتبال  التوبة ولكن  ،قبله  ما  جيب   اإلسالم (5
 ( )      . يف احلقيقة امتداد لغزوة حنني غزوة الطائف هي  (6
   قوة إظهار، ومجيًعا   العرب نفوس من  الروم هيبة  إسقاطزوة تبوك عىل ساعدت غ (7

 ( )         . اإلسالمية الدولة
 ( )     عىل انتشار اإلسالم. ملسو هيلع هللا ىلص يا النبي امل تساعد غزوات ورس (8
 ( )    . وأعرافها اجلاهلية، أحكام الوداع  خطبة يف ملسو هيلع هللا ىلصأبطل النبي   (9

 ( )     . يف نفوس املسلمني موقع الصاعقة ملسو هيلع هللا ىلصوقع نبأ وفاة النبي   (10
 ( )    . ملسو هيلع هللا ىلصعند موت النبي   كان أبو بكر الصديق أكثر الناس ثباتاً  (11
 .وضع حتتها خطاا  ،اخرت اإلجابة الصحيحة :2س

   .( نائامً  /ياً منحن /اً واقف /اً )مرتفع  :رحل  عىل  اً مكة راكب  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول دخل  (1
 . كل ما سبق( /والضعفاء  األجراء   / األطفال  /النساء) قتل يف اجلهاد  رمحيأنه  بينت غزوة حنني  (2
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 عيل بن أيب طالب/)، إنه وجوده يف سبيل اهلل  الصحابة أحد   وسخاء  أظهرت غزوة تبوك فضل (3
 . -ريض اهلل عنه- عثامن بن عفان(  سعد بن معاذ/ /جعفر بن أيب طالب

 . ( سعد بن أيب وقاص   / أسامة بن زيد   خالد بن الوليد/   / عمر بن اخلطاب ) قبل وفاته جيش    ملسو هيلع هللا ىلص جهز النبي   ( 4
 . الصلح(  /القتال التوحيد/  /)التفاوض أخطر قضية يف حياة اإلنسان (5

 علل ملا يأيت:: 3س
 . منهمكاتبات مللوك األرض يف ز  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  إرسال  (1
 . وقوع غزوة خيرب (2
 . وقوع غزوة مؤتة  (3
 . وقوع فتح مكة (4
 . وقوع غزوة حنني (5
 . وقوع غزوة تبوك (6
 . قدوم الوفود عىل رسول اهلل بعد غزوة تبوك (7

 
  

ورساياه وجهاده حتى توفاه اهلل  -والسالمعليه الصالة -من خالل دراستك لغزوات النبي 
تعاىل، استعرض كيف ظهر اإلسالم بعد ذلك، وكيف يمكن أن ينترص اإلسالم اليوم، ثم 

 .اكتب ذلك يف بطاقة، وضعها يف ملف إنجازك
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 ملسو هيلع هللا ىلص  

 

 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيوضح مفهوم خصائص النبي  -
 .ملسو هيلع هللا ىلصيعدد خصائص النبي  - 

 يفرق بني اخلصائص والشامئل. -

 .ملسو هيلع هللا ىلصيرشح مفهوم شامئل النبي  -
 .ملسو هيلع هللا ىلصيصف النبي  -
 . ملسو هيلع هللا ىلصيمتثل أخالق النبي  -

 يرشح مفهوم املعجزات. -

 .ملسو هيلع هللا ىلصيعرض معجزات النبي  -
 يناقش الدروس املستفادة من املعجزات النبوية. -

 خمرجات التعلم
 

  ملسو هيلع هللا ىلصاملوضوع األول: خصائص النبي 
 ملسو هيلع هللا ىلصاملوضوع الثاين: شامئل النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصاملوضوع الثاين: معجزات النبي 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية



( (163 

 

 

 

وشامئل  بخصائص    واملخلوقات  والرسل  األنبياء  باقي  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  اً حممد  نبي ه  -تبارك وتعاىل -  اهلل  مي زلقد  
 فقد  هنايتها،  بلغ  حتى  األخالق  مدارج  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  ارتقىمنزلته، ف   وأكرم  وشأنه،  قدره  ورفعوفضائل عديدة،  

ن،  وأحسنها   األخالق  أكرم  أخالقه  وجعل  ،اهلل  هبأد    يف  وشامئله  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي    خصائص  معرفة  أمهي ة  وتكم 
ف  من  الصحيح  ومتييز  وأحكاٍم،  وفضائَل   صفاٍت   من   به  اخت ص    ما  ومعرفة  ،ملسو هيلع هللا ىلص ه  ل  الرفيعة  املنزلة  عىل  التعر 
باع فيها، املغاالة وعدم ، صفاته ع به أمر ما وات   . تفريطٍ  أو إفراطٍ  دون الرشم

 . ملسو هيلع هللا ىلص  ويف هذه الوحدة سنتناول مفهوم اخلصائص والشامئل، ونذكر بعض شامئله، وخصائصه، وصفاته

 
لق نبي ه    -تعاىل-وَصَف اهلل   الم-يف القرآن الكريم خ  َوإِنمَك ﴿:  -سبحانه وتعاىل-بأنمه عظيم، فقال    -عليه الس 

ل ٍق َعظِيمٍ   . ملسو هيلع هللا ىلص تكلم فيام ال يزيد عن ثالثة أسطر عن أخالق الرسول [، 4]القلم:   ﴾ َلَعىَل خ 
................... .....................................................................................

 .............................. .......................................................................... 
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ملسو هيلع هللا ىلص
 

  أو عن   األنبياء،   إخوانه   عن   إما   هبا،   وامتاز   ، ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   هبا   انفرد   التي   واألمور   الفضائل   هي   : اخلصائص 
 . ( 1) البرش   سائر 

ملسو هيلع هللا ىلص
تعاىل:    النبيني،  خاتم  أنه  -1 دٌ   َكانَ   َما﴿قال  َمم مْ   ِمنْ   َأَحدٍ   َأَبا  حم  وَل   َوَلكِنْ   ِرَجالِك    ﴾ النمبِيِّنيَ   َوَخاَتمَ   اهللمِ  َرس 
 .  [40: األحزاب]
 اهلل  رسول  قال:  قال  هريرةفعن أيب  ،  ومشفع  شافع  وأول  ، القرب  عنه  ينشق   من  وأول  ،آدم  ولد   سيدأنه    -2

 .(2) «مشفع وأول  ،شافع وأول ،القرب عنه ينشق  من  وأول  ،القيامة   يوم آدم ولد  سيد  أنا» :ملسو هيلع هللا ىلص
 أكثر  أنا»  :ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  قال:  قال   مالك   بن  أنس  عن، ف اجلنة  باب  يقرع  من  وأول  ،تبعاً   األنبياء  أكثرأنه    -3

 .(3)« اجلنة باب يقرع من أول وأنا ، القيامة يوم تبعاً  األنبياء
ةً  إِالم  َأْرَسْلنَاكَ   َوَما﴿رسل كافة للناس، قال تعاىل: أنه أ   -4  .[28: سبأ ] ﴾لِلنماسِ  َكافم
  : قبيل  األنبياء  من  أحد  يعطهن   مل  مخساً   أعطيت  »   :ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  قالأنه أعطي مخسًا مل يعطهن نبي قبله،    -5

 الصالة   أدركته   أمتي   من   رجل  وأيام   ، وطهوراً   مسجداً   األرض   يل   وجعلت  ،شهر  مسرية   بالرعب   نرصت
 .(4) «الشفاعة  وأعطيت  ، كافة  الناس  إىل   وبعثت  خاصة  قومه  إىل  يبعث  النبي   وكان  ،الغنائم   يل  وأحلت  ،فليصل

 

 (. 11بني الغلو واجلفاء، الصادق بن حممد بن إبراهيم )ص:  ملسو هيلع هللا ىلص ( خصائص املصطفى 1)
 (. 4223) برقم ( أخرجه مسلم 2)

 (.290) برقم ( أخرجه مسلم 3)

 (. 419) برقم ( أخرجه البخاري 4)
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 كذب   من  ،أحد  عىل   ككذب  ليس  عيلم   كذباً   إن  »  :ملسو هيلع هللا ىلص  النبي:  قال  غريه،  عىل  ككذب  ليس  عليه   َكِذًبا   أنم   -6
 (. 1) «النار من  مقعده فليتبوأ  متعمداً   عيل  
 يف رآين ومن»  :قال  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  عنبه،    يتمثل  أن   يستطيع   ال   الشيطان   فإِن   حًقا،   رآه  فقد  املنام،  يف رآه  أن من  -7

 (.2)«صوريت   يف يتمثل ال  الشيطان  فإن ،حقاً  رآين فقد  املنام
 أنه يباح له اجلمع بني أكثر من أربع نسوة.  -8

 
  

 

 (. 1209) برقم ( أخرجه البخاري 1)
 (. 110) برقم ( أخرجه البخاري 2)

 

 بإرساله للناس كافة؟ ملسو هيلع هللا ىلصما األثر الواقع عىل الدعوة اإلسالمية بسبب اختصاص النبي 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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ملسو هيلع هللا ىلص 
 

 .(1) ملسو هيلع هللا ىلصللنبي   واخل لقية اخلَلقية اتالصف :هبا املحمدية يقصد الشامئل 
ملسو هيلع هللا ىلص

 
  ، القوم  منَرْبَعًة    ملسو هيلع هللا ىلص  كان"قال:    مالك  بن  أنسبالقصري: فعن    وال  بالطويل  من القوم ليس  ةً عَ بْ رَ   ملسو هيلع هللا ىلصكان    -1

 . (2) "رجل  سبط  وال  ،قطط  بجعد   ليس ،آدم  وال  ،أمهق  بأبيض   ليس  ، اللون  أزهر  ،بالقصري   وال  بالطويل  ليس 
نه   شحمة   يبلغ    شعر   ملسو هيلع هللا ىلص   له وكان    - 2 ن   مل   ، أ ذ  بْ   وال   باجَلْعدِ   يك    ، االسرتسال   كامل   كان   وال   اجلعودةِ   شديد   أي   ، طِ ِبالسم
 . ( 3) ل جِ رَ   سبط   وال   ، قطط   بجعد   ليس   ملسو هيلع هللا ىلص   كان "قال:    مالك   بن   أنس : فعن  َرِجاًل   كان   بل   تثٍن،   فيه   ما 

ملسو هيلع هللا ىلص

 
 

 (. 271أبو عبد الرمحن مجال بن حممد بن حممود )ص:   ملسو هيلع هللا ىلص( أنس املقربني وأزهار الياسمني يف التعريف بالنبي األمني  1)
 (. 3283) برقم ( أخرجه البخاري 2)

 (. 3283) برقم ( أخرجه البخاري 3)

الصفات اخلَْلقية: )بفتح اخلاء وسكون الالم(: هي السامت الظاهرة من شكل اإلنسان، التي خلقه اهلل 
وقرصه، وبياض الوجه، وغري ذلك من الصفات عليها، من كامل اجلسم، ومجاله، مثل طول اجلسم، 

 .الظاهرة عىل جسم اإلنسان

 

الصفات اخل ل ِقية )بضم اخلاء والالم(: هي ما يتسم به الشخص من األدب واألخالق، والصفات 
 .الباطنة لإلنسان، مثل الصدق واحلياء وغري ذلك
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النبي     الكامل  صفات   بجميع  اتصف   وقد  املسلمني،  قدوة   وهو  وأكملهم،  اخللق،  أفضل  ملسو هيلع هللا ىلصكان 
ل ٍق   َلَعىَل   َوإِنمَك ﴿:  تعاىل  قال  البرشي، ريض اهلل  -  عائشة   املؤمنني  أم  وخلصت  [4  القلم:   ]سورة  ﴾ َعظِيمٍ   خ 

  .(1) "القرآن لقهخ    كان":  بقوهلا لقهخ   -اعنه 
   :ملسو هيلع هللا ىلص أخالقه ومن

ب  حتى  :الصدق  -1 قِّ قال    والرسالة،  النبوة   لبْ قَ   من  األمني   بالصادق  ل    لو   أرأيتكم»  لقريش:   ملسو هيلع هللا ىلصفقد 
 . (2) صدقاً  إال عليك جربنا  ما ،نعم  : قالوا «؟مصدقي   أكنتم عليكم  تغري أن تريد  بالوادي خيالً  أن  أخربتكم

 عنده.   أمواهلا تضع  قريش وكانت األمانة: -2
  حتى   قط  إليه  يؤتى  يشء  يف  لنفسه  انتقم  ما  واهلل":  قالت  - اريض اهلل عنه-  عائشة  عنفأنه ل ينتقم لنفسه:    -3

 .(3) "هلل  فينتقم ؛ اهلل  حرمات تنتهك
مْ   َلَقدْ ﴿قال تعاىل:    الرمحة باملؤمنني:  -4 وٌل   َجاَءك  مْ   ِمنْ   َرس  ِسك  مْ   َحِريٌص   َعنِتُّمْ   َما  َعَلْيهِ   َعِزيزٌ   َأْنف    بِاملْ ْؤِمننِيَ   َعَلْيك 

وٌف   .[128: التوبة ]  ﴾َرِحيمٌ  َرء 
نَْت   َوَلوْ   هَل مْ   لِنَْت   اهللمِ  ِمنَ   َرمْحَةٍ   َفباَِم ﴿قال تعاىل:  اللني والرفق:    -5 وا  اْلَقْلِب   َغلِيظَ   َفظاا  ك   ﴾َحْولَِك   ِمنْ   اَلْنَفضُّ
 .[159: عمران  آل]
 ،اخلويرصة  ذو  أتاه  ،قسامً   يقسم  وهو   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عند  نحن  بينا:  قال   اخلدري  سعيد  أيب  فعنالعدل:    -6

  قد  ؟ أعدل  مل  إن   يعدل  ومن  ،ويلك »  :ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   رسول   قال  ، اعدل  ، اهلل  رسول   يا  :فقال  ،متيم   بني  من   رجل  وهو
 .(4)«أعدل  مل إن  وخرست  خبت

 

 . "إسناده صحيح عىل رشط الشيخني"( وقال حمققو املسند: 25302) برقم ( أخرجه أمحد ط الرسالة 1)

 (. 4397) برقم ( أخرجه البخاري 2)

 (. 6288) برقم ( أخرجه البخاري 3)

 (. 1765) برقم ( أخرجه مسلم 4)



(168)   
 

 

 . (1) "خدرها   يف  العذراء  من  حياء  أشد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان":  قال  -ريض اهلل عنه-  اخلدري  سعيد  أيب  عنف  احلياء:  -7
  حني   رمضان  يف  يكون  ما  أجود  وكان  ،الناس  أجود  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  كان":  قال  عباس   ابن  عنفاجلود:    -8

 . (2) "جربيل يلقاه
 ، الناس  وأجود  ،الناس   وأشجع  ،الناس  أحسن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان:  قال   -ريض اهلل عنه-  أنس  عنفالشجاعة:    -9

 .(3)« بحراً  وجدناه» :وقال ،فرس عىل سبقهم ملسو هيلع هللا ىلص  النبي فكان ، املدينة أهل فزع ولقد
 

 
  

 

 (. 4284) برقم ( ومسلم 3298) برقم ( أخرجه البخاري 1)
 (. 4268) برقم ( ومسلم 5) برقم ( أخرجه البخاري 2)

 (. 4266) برقم ( ومسلم 2608) برقم ( أخرجه البخاري 3)

ل قنْيِ من أخالق النبي    .وماِرْسهام يف حياتك ومواقفك اليومية ملسو هيلع هللا ىلصاخرْت خ 
................................................................................................

................................................................................................ 
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ملسو هيلع هللا ىلص 
 

 . (1) ما أمرٍ  ُتاه القدرة انعدام وهو ْجز،العَ  من  مأخوذة  امليم، بضم   :املعجزة لغةا 
 الصالة  عليهم-  األنبياء  صدق  عىل  الدال   بالتحدي،  املقرون   للعادة،   اخلارق  األمر  هي املعجزة اصطالحاا:  

ميت  ،-والسالم  .(2) بمثلها اإلتيان عن البرش  لعجز معجزة وس 
ملسو هيلع هللا ىلص 

أن    مع   منه،   بيشء   اإلتيان   عن   فعجزوا   مثله،  من  بسورة  اإلتيان ب  العرَب   حتدى القرآن    فقد     :معجزة القرآن . 1
  يف   البليغ   الكالم   يرُتلون  وكانوا   والشعر،   والفصاحة  البالغة  أهل  قريش   وكانت  ًا، مي  أ    كان   ملسو هيلع هللا ىلص النبي  

نْت مْ   َوإِنْ ﴿قال تعاىل:  ارُتاالً،    املحافل ْلنَا   ِمما   َرْيٍب   يِف   ك  وَرةٍ   َفْأت وا   َعْبِدَنا  َعىَل   َنزم وا  ِمْثلِهِ   ِمنْ   بِس  مْ   َواْدع  َهَداَءك    ش 
نْت مْ  إِنْ  اهللمِ  د ونِ  ِمنْ  ول ونَ  َأمْ ﴿وقال:   [23: البقرة] ﴾َصاِدِقنيَ  ك  اه   َيق  ْل  اْفرَتَ وَرةٍ  َفْأت وا ق  وا  ِمْثلِهِ   بِس    َمنِ  َواْدع 

نْت مْ  إِنْ  اهللمِ د ونِ  ِمنْ  اْسَتَطْعت مْ   .[38: يونس ]  ﴾َصاِدِقنيَ  ك 
َبِت ﴿ :  تعاىل   اهلل   قال   : انشقاق القمر  . 2 اَعة    اْقرَتَ وا   آَيةً   َيَرْوا   َوِإنْ   *   اْلَقَمر    َواْنَشقم   السم ْعِرض  وا   ي  ول  ْسَتِمر    ِسْحرٌ   َوَيق    *   م 

ب وا  وا   َوَكذم َبع  مْ   َواتم لُّ   َأْهَواَءه  ْسَتِقر    َأْمرٍ   َوك    يرهيم   أن   ملسو هيلع هللا ىلص النبي    سألوا   مكة   وقد كان أهل   [ 3  - 1  القمر:   ]سورة   ﴾ م 
 . ( 3) كبشة   أيب   ابن   سحر   هذا :  قريٌش   بينهام، فقالت   حراء   رأوا   حتى   شقتني؛   القمر   فأراهم   آيًة، 

املاء   . 3 أصابع  نبع  بني    العرص،  صالة  حانت  وقد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  رأيت  :  قالأنس    عن  :ملسو هيلع هللا ىلصالرسول  من 
  أن  الناس  وأمر  يده،   اإلناء   يف   فوضع  بوضوء،  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   فأتى  جيدوه،   فلم  الوضوء   الناس   فالتمس

 

 (. 186/ 3احلديث واألثر، ابن األثري ) ( النهاية يف غريب 1)
 (. 235/  2( املواهب اللدنية باملنح املحمدية، أمحد بن حممد القسطالين )2)
 (. 141( صحيح األثر ومجيل العرب )ص:  3)



(170)   
 

 

أ  أصابعه،   بني  من   ينبع  املاء  فرأيت    : قال  منه،  يتوضؤوا ، ومل  (1) آخرهم  عن  توضؤوا  حتى  الناس،  فتوض 
 .(2) تكرر ذلك مراراً حيصل ذلك مرة واحدة، وإنام 

  دعا  ثم    فبسطه،   ، ببساط تبوك، فدعا  غزوة جماعة يف املسلمني   أصاب   : ملسو هيلع هللا ىلصتكثري الطعام بني يدي الرسول   .4
جل  فجعل  أزوادهم،  بفضل   حت ى  بكرسة،  اْلخر  وجييء  متر،  بكف    اْلخر  وجييء  ذرة،  بكف    جييء  الر 
  «أوعيتكم  يف  خذوا»  قال:  ثم    بالربكة،  عليه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فدعا  يسري،  يشء  ذلك   من  الن طع  عىل  اجتمع
،  (3) فضلة  وفضلت  شبعوا،  حت ى  فأكلوا  وه،ؤمل  إال    وعاء  العسكر  يف  تركوا  ما  حت ى  أوعيتهم،  يف  فأخذوا

 .(4) مراراً  ذلك حدث وقد
املنرب من مكانهحتر   . 5  - وجل  عز-  اهلل   يأخذ »:  ملسو هيلع هللا ىلصقال    قال:  - امهريض اهلل عن-  عمر  بن   اهلل   عن عبد   :ك 

  حتى   منه،  يشء  أسفل  من  يتحرك  املنرب  إىل   نظرت  حتى  ،«امللك  أنا   اهلل،  أنا  فيقول:  بيديه،  وأرضيه  سامواته
 .(5) ؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  برسول هو  أساقطٌ   ألقول: ينأ

اهلل عنه-سمرة    بن  جابر  عن  :تسليم األحجار . 6 قال  -ريض    حجراً   ألعرف   إين»   :ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول   قال: 
 .(6) «اْلن  ألعرفه  إين أبعث، أن قبل عيل   يسلم   بمكة، كان

  السم،   فيه  اليهودية  وضعت  ملا  أكله؛  من  ملسو هيلع هللا ىلص  حيذره  الشاة  ذراع  أنطق  -وجل  عز-   اهلل  إن  :م ذراع الشاةتكل   . 7
  فجيء  منها،  فأكل   مسمومة،  بشاة   ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   أتت  هيودية   أن  -ريض اهلل عنه-  مالك   بن  أنس  كام جاء عن

 .(7) ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  رسول   هلوات  يف أعرفها زلت  فام  «ال» قال:  نقتلها؟  أال فقيل: هبا،
 

 . "إسناده صحيح عىل رشط الشيخني"( وقال حمققو املسند: 12694( أخرجه أمحد ط الرسالة برقم ) 1)
 (. 272سرية سيد املرسلني )ص:  ( نور اليقني يف 2)
 (. 40) برقم ( أخرجه مسلم 3)
 (. 78/ 9الصاليب )حممد  دروس وعرب يف تربية األمة وبناء الدولة، عيل  ، ( السرية النبوية4)
 (. 4996) برقم ( أخرجه مسلم 5)
 (. 4222) برقم ( أخرجه مسلم 6)
 (. 4060) برقم ( ومسلم 2424) برقم ( أخرجه البخاري 7)
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ملسو هيلع هللا ىلص

ه بام  الكريم،  النبي هذا معرفة فضل -1  املعجزات والكرامات. بوأيده  التكريم،  أنواع  من به  تعاىل اهلل  خص 
 عىل بقاء دينه، وصالحه لكل زمان ومكان.  ؛ لتدل  خالدة باقية، وأمهها القرآن  ملسو هيلع هللا ىلصه معجزات  -2
 . عندهم  مشهور هو ما  من جنس  األنبياء معجزاتمن حكمة اهلل تعاىل أن تكون  -3
 . معجزات  األنبياء  أكثركان  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  -4

 

 

 

 .بعدد من املعجزات الظاهرة واملحسوسة ملسو هيلع هللا ىلصعلل: تأييد اهلل تعاىل نبيه 
............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

بعدد من الصفات؛ ما جعله م صَدقًا بني قومه. أظِهْر بعض  -عليه الصالة والسالم-اتصف النبي  
 .الصفات يف نفسك، ومارسها يف حياتك حتى ُتعلك م صَدقاً 

................................................................................................
................................................................................................ 

 

ا يف دفرتك ملواضيع الوحدة، ابتداء من خصائصه            ملسو هيلع هللا ىلصتكتب  ملخصاا موجزا
  .ملسو هيلع هللا ىلصوصفاته، حتى معجزاته 

 

 



(172)   
 

 

 
 :( أمام اجلملة اخلاطئة×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة  )ضع  عالمة  ) :1س

 ( )        النبيني.  خاتم ملسو هيلع هللا ىلص حممد  (1
 ( )  . ومشفع شافع وأول ،القرب عنه   ينشق  من وأول ،آدم ولد سيد ملسو هيلع هللا ىلص حممد  (2
 ( )    . للناس  وليس كافةً  رسل  لقومه خاصةً أ   ملسو هيلع هللا ىلص حممد  (3
 ( ) . الناس أجودلكنه مل يكن و ،الناس   وأشجع ،الناس  أحسن  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  كان (4
 ( )   . ملسو هيلع هللا ىلصبالرسول  حترك املنرب من مكانهمن معجزات الرسول  (5
 ( ) السم.   فيه اليهودية   وضعت ملا  أكله؛ من ملسو هيلع هللا ىلص يحذرهل  الشاة ذراع اهلل  أنطق (6
 ( )     . معجزات  األنبياء  كان من أقل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   (7

 اخرت اإلجابة الصحيحة، وضع حتتها خطاا::2س

 . املعنوية(/ فقط  اخل لقية / فقط اخلَلقية  / واخل لقية )اخلَلقية  الصفات: هبا  املحمدية يقصد الشامئل (1
 .   ( األمني   بالصادق   /   بالصادق فقط   /   باألمني فقط   /   العادل )باألمني    قبل النبوة والرسالة بـ   ملسو هيلع هللا ىلص لقب حممد   ( 2
 . (كل ماسبقب  / اً يترشيع  / دينياً  / بالغياً ) قرآن الكريم معجزٌ ال (3
تكثري    /  انشقاق القمر  /  همن بني أصابعنبع املاء  )؛ عندما رأوا  كبشة   أيب  ابن  سحر  هذا:  قريش  قالت (4

 . (عليه  تسليم األحجار / ه الطعام بني يدي

 

من خالل الرجوع إىل املصادر اإللكرتونية أو الورقية؛ اخرت أحد الكتب التي حتدثت عن 
 .وخلص أبرز ماجاء فيه، وضعه يف ملف إنجازك ،ملسو هيلع هللا ىلصخصائص وشامئل وهدي النبي 
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 يوضح املراد بالبيت النبوي. -

 مع أهل بيته. ملسو هيلع هللا ىلصيعرف تعامل النبي  -

 يرشح اليوم النبوي. -

 اليوم النبوي يف حياتهيطبق -

 خمرجات التعلم
 

–البيت النبوي، ونامذج من تعامله املوضوع األول: 

 بيته أهل مع –والسالم الصالة عليه

 اليوم النبوي الرشيفاملوضوع الثاين: 

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع للوحدةعدد احملاضرات  عدد الساعات الدراسية
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النبي   مع  نعيش  الوحدة  هذه  عامرة  ،  ومسائه   صباحه  يف  ملسو هيلع هللا ىلصيف  كانت  التي  وليله  هناره  ساعات  ويف 
ة منها الدروس والعرب؛ ألنه القدو  لننهل  ؛ونطلع عىل سريته اليومية التي كان يعيشهابالعبادات والطاعات، 

مْ   َكانَ   َلَقدْ ﴿كام قال اهلل تعاىل:    ،واألسوة احلسنة  ولِ   يِف   َلك  و  َكانَ   ملَِنْ   َحَسنَةٌ   أ ْسَوةٌ   اهللمِ  َرس   اْْلِخرَ   َواْلَيْومَ   اهللمَ  َيْرج 
   .[21: األحزاب] ﴾ َكثرًِيا اهللمَ َوَذَكرَ 

 
بمنهج اهلل يف هذه احلياة  اَللبِنة القويةالبيت املسلم هو    بناء املجتمع امللتزِم  من خالل ما يتاح لك من    .يف 

 . بناء املجتمعمصادر للبحث والتعلُّم؛ اذكر بإجياز دور البيت املسلم يف 
 .................................................................................................. ......

................................ ........................................................................ 
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 ––
 

  نور   منه  وسطع   التوحيد،  شعاع  ابتدأ  فمنه  تعاىل،  هلل  وأتقاها   وأزكاها   البيوت   خري  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   بيت  كان
ِريد   إِنماَم ﴿  اهلداية م   لِي ْذِهَب  اهللم   ي  ْجَس  َعنْك  مْ  اْلَبْيِت   َأْهَل  الرِّ َرك  َطهِّ  .  [33: األحزاب]  ﴾َتْطِهرًيا َوي 

  بنت   وزينب   سلمة،  وأم  حبيبة،   وأم  وحفصة،   وعائشة،  سودة،:  هن  النساء  من   تسع  عن   ملسو هيلع هللا ىلص  تويف  وقد
 . -اريض اهلل عنه-  عائشة  غري  بكراً  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول يتزوج ومل وميمونة،  وصفية، وجويرية، جحش،
  الطيب   وسمي  ،اهلل  وعبد  سنتني،  ابن  وهو  وتويف  ، النبوة  قبل  ولد(  يكنى  وبه)  القاسم:  بنني  ثالثة  ملسو هيلع هللا ىلص  لهو

 . عرش  سنة هبا ومات ،ثامن  سنة باملدينة  ولد ،وإبراهيم   النبوة،  بعد ولد والطاهر، 
  من   ني ت اثن   سنة   ، رمضان   يف   بدر   يوم   رقية   وفاة  وكان .  كلثوم   وأم  ورقية،  وفاطمة،   زينب، :  بنات   أربع   له   وكان 

 - ريض اهلل عنه -   عفان   بن   عثامن   عند   كانت   وكلتامها   ، اهلجرة   من   تسع   سنة   شعبان   يف   كلثوم   أم   وتوفيت   اهلجرة، 
ملسو هيلع هللا ىلص

 : بيته يف تواضعه: األول  النموذج
  رسول  يعمل  كان  ماذا:  - اريض اهلل عنه-  عائشة  ئلتس    فقد  بيته،  يف  للتواضع  نموذجاً   ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  كان

: اريض اهلل عنه   قالتو،  (1)"نفسه   وخيدم  شاته،   وحيلب  ثوبه،   يفيل  البرش،  من  برشاً   كان ":  قالت  بيته؟  يف  اهلل  . (2)"خرج األذان   سمع فإذا  أهله،  مهنة  يف  يكون كان "
 : ببناته ورمحته إحسانه: الثاين النموذج

  إليها،   يقوم  عليه  تدخل  تكان  حينام - اريض اهلل عنه- فاطمة ابنته  فهذه ملسو هيلع هللا ىلص النبي  بحب البنات حظيت
 

 . "صحيح حديث"وقال حمققو املسند:  ( 26194) برقم  الرسالة  ط  د أمح أخرجه   (1)

 (. 5363) برقم  البخاريأخرجه (  2)
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  عنده،   ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أزواج كن":  قالت  -اريض اهلل عنه- عائشة عن جملسه،  يف   وجيلسها  ،ويقبلها  ،بيدها  ويأخذ
  مرحباً ": وقال  هبا،  رحب  رآها  فلام  اهلل،   رسول   مشية   مشيتها  ختطئ  ما  متيش  -اريض اهلل عنه -  فاطمة  فأقبلت

 .(1) "شامله  عن أو  يمينه  عن  أجلسها  ثم  ،"بنتي  يا
 :الفضائل عىل بيته ألهل   -والسالم الصالة عليه– تربيته: الثالث النموذج

  يزل   مل  كذبة،  كذب  بيته  أهل  من   أحد   عىل  اطلع  إذا  اهلل   رسول  كان ":  -ااهلل عنهريض  -  عائشة  قالت
 . (2)"توبة  حيدث حتى عنه  معرضاً 

(3) 

 : زوجاته  مع تعامله: الرابع النموذج
  خريكم ":  القائل  وهو   ال  كيف  خاصة،  بيته   وأهل  ولزوجاته  ، مجيعاً   للناس  املعارشة  حسن  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  كان
 . (4)"ألهله  خريكم 

  ، فرحاً   القلوب  له   تطري  خرباً   وخيربها  اسمها،  برتخيم  -اريض اهلل عنه-  عائشة   املؤمنني  أم  يناديلقد كان  
 .  (5) "السالم  يقرئك جربيل هذا ،عائش  يا": يوماً  اهلل رسول قال : عائشة  قالت

 

 ( واللفظ له. 2450) برقم  مسلمو  (3623) برقم  البخاريأخرجه   (1)

 ( 4675) برقم  اجلامع  صحيحوصححه األلباين يف  (8804)برقم   الصغري  اجلامع أخرجه السيوطي يف (  2)
 . (1829)  برقم (، ومسلم 2554)  برقم  أخرجه البخاري  (3)
 (. 3895) برقم  الرتمذي( وصححه األلباين يف صحيح 3895)برقم   الرتمذي و (1977)برقم   ماجه ابنأخرجه   (4)

 (. 3768) برقم  البخاريأخرجه (  5)

 

، يف إطار هذا احلديث؛ وبالتعاون مع (3)«كلُّكم راٍع وكلُّكم مسؤوٌل عن رعيتِه»: ملسو هيلع هللا ىلصقال 
 .واالستقامةزمالئك؛ اذكر دور رب األرسة املسلمة يف توجيه أرسته للخري 

............................................................................................. 

.............................................................................................
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،   موضع  عىل   فاه  فيضع   ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   فأناوله   حائض،  وأنا  أرشب  كنت "  :أيضاً   وقالت   العرق،  وأتعرق  يف 
 .(1) "يف   موضع يف  فاه ويضع فيتناوله 

  إذا   ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   رسول   كان ":  قالت   - ا ريض اهلل عنه -   عائشة   فعن   والسفر،   احلض   يف   زوجاته   بني   يعدل   ملسو هيلع هللا ىلص   وكان 
 . ( 2) "وليلتها   يومها   منهن   امرأة   لكل   يقسم   وكان   معه،   هبا   خرج   سهمها   خرج   فأيتهن   نسائه،   بني   أقرع   سفراً   أراد 

  معارشته   حسن  عىل  يدل  هذا  وكل  أحواهلن،  واستقرأ  منهن،  فدنا  نسائه،  عىل  دار  العرص  صىل  إذا  وكان
 . ملسو هيلع هللا ىلص  هبن ورفقه  ألهله

 :البيت يف خلدمه  –والسالم  الصالة عليه– معاملته: اخلامس النموذج
  هذا  صنعت  مل  : صنعته  ليشء   يل   قال  ما   واحلض   السفر   يف  خدمته "  - ريض اهلل عنه-  مالك   بن   أنس   قال
َ  :أصنعه  مل ليشء وال  هكذا؟ ْ  مِل   .(3) "هكذا؟ هذا تصنع مَل

  وال   قط،  له  امرأةً   وال  قط،  له  خادماً   رضب  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  رأيت    ما":  -اريض اهلل عنه -  عائشة  وقالت
 . (4)"اهلل  سبيل   يف جياهد أن  إال قط، شيئاً   بيده رضب

 
  

 

 (.300) برقم  مسلمأخرجه   (1)

 (. 2593) برقم  البخاريأخرجه   (2)

 . ( 2309)  رقم ب مسلمو  (2768) برقم  البخاريأخرجه   (3)

 . "الشيخني  رشط  عىل  صحيح  إسناده" وقال حمققو املسند: ( 25923) برقم  الرسالة  ط  أمحد أخرجه   (4)

د بعض السلوك العملية التي تعلمتها من تعامل النبي    .مع أهل بيته ملسو هيلع هللا ىلصحدِّ
................................................................................................

................................................................................................ 
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 اليومية التفصيلية، وكيف كان يعيش يومه وليلته. ملسو هيلع هللا ىلصطرق هنا إىل حياة النبي تسن
 (1) 

اهلل عنه-  بالل  أذان  ويصدع  الفجر،  نور  يصدع   البدن   ليسرتيح  نائامً   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ويكون  ،-ريض 
ريض اهلل  -  باللأذ ن    فإذا  الليل،  قيام  من   طويل  سبح  بعد  السحر  ساعة 
الفجر؛  -عنه   الفجر،   ركعتي  وصىل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  استيقظ  لصالة 

،  هبم  للصالة  إليهم  خرج  الناس  اجتمع   إذا  حتى  بيته،  يف  الصالة  وينتظر
  يستقبل   ثم  الصالة،  بأذكار   -تعاىل–  اهلل  ذكر  ، الفجر  صالة  من  فرغ  فإذا

 .(2)  .الصباح بأذكار صباحه 

 

  حوله،  الصحابة  جتمعفي   ،جلس يف مصاله يذكر اهلل حتى تطلع الشمسالصبح  إذا صىل    ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي 

 

 (. 19عبد الوهاب الطريري )ص:ل( ينظر: اليوم النبوي،  1)

 . ( 657مسلم، برقم: )  أخرجه   (2)

 

 .هات من احلديث النبوي ما تدلل به عىل فضل  املحافظة عىل صالة الفجر، وأذكار الصباح واملساء
............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

»َمن صىلم  :ملسو هيلع هللا ىلصقال النبي 
ِة اهللِ، وحساب ه  الفجَر فهو يف ِذمم

 .(2)عىل اهللِ«
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 فيسأهلم  ه حول  الصحابة  اجتمع  وربام  دنياهم،  يصلح  وما  الدين  بأمور  إليهم  يتحدث  أو  بموعظة،  بدأهم  وربام
وربام حتدثوا    ، واالستامع  احلديث  فيشاركهم   ،هلم   فيعربها  رؤاهم  عليه   يقصون  ربام  أو  يعودونه،   مريض   عن

 رسول   يقوم  ثم،  الشمس  تطلع  حتى  جملسه  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  يزال  وال،  فيضحكون ويبتسم  ،وذكروا من أمر اجلاهلية 
 .(1) «صائم  إين» :قال  ئا شي دجي  مل وإذا ،أكل أكالً   وجد فإذا نسائه، حجر إىل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 

  اللقاء   هذا  وكان   حوله،  الصحابة   وجيتمع   فيجلس  املسجد،   إىل  عاد  ،نسائه   عىل  الطواف   ملسو هيلع هللا ىلص   أتم   إذا
 .  املسجد يف  إليه  يأيت فإنه الوقت،  هذا يف  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  أراد  من إن بحيث ،معهوداً 

 ووعظ،  علم  جملس   املجلس  هذا  كان   وقد  وحياورهم،  هلم، أويس   الصحابة،   إىل   جملسه   يف   يتحدث  وكان   -
 . أحياناً  أصحابه ويامزح واستغفار، وذكر

 . املدينة خارج من  الوفود يستقبل املجلس  هذا خالل  من  وكان -
 . املجلس   حيض   مل   ملن   تعلمه   ما   نقل   حض   فمن   العلمي،   املجلس   هذا   يف   احلضور   بون و يتنا   الصحابة   كان   ولقد   - 
  ، ملسو هيلع هللا ىلص  قام  النهار   تعاىل  إذا  حتى  شأن،  من  فيه  يكون  وما   احلال،  بحسب   ويقرص  ،النبوي  املجلس   هذا  ويطول  -
 قبل  للقيولة  بيوهتم،   أو   ، أعامهلم  إىل  الصحابة  يتفرق  ثم   الدعوات،   بعض   ويدعون   ،املجلس   كفارة   ذكرف

   . وكان يصليها أربع ركعات، أو يزيد إذا رجع إىل بيته صىل الضحى،  ملسو هيلع هللا ىلص ، وكان الظهر
 

 ."حسن صحيح"(: 2455)برقم داود  أيبيف صحيح  ( وقال األلباين2455)برقم ( أخرجه أبو داود 1)

 

هات من احلديث النبوي ما ت دلِّل به عىل فضل اجللوس لذكر اهلل يف املصىل بعد صالة االفجر حتى 
 .رشوق الشمس

............................................................................................. 

.............................................................................................
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القيلولة إىل قبيل  ، ثم ينام  (1) "اهلل  شاء  ما   ويزيد   أربعاً   الضحى  يصيل   ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل   رسول   كان":  قالت  عائشة   عن ف
وكان يتخلل أوقات    ،(2)«َتِقيل    ال   الشياطنيَ   فإنم   ِقيل وا،» :  يقول   كانو  الليل،  قيام  عىل   ليستعني  صالة الظهر؛ 

د هذا املجلس بأن كان ي  دعوهتم،   وجييب  جمالسهم،  يف  وجيلس  ومعايشهم،  أسواقهم  يف  املسلمني  أحوال  تفق 
 . والضعفاء  املساكني  حاجة ويلب ي مريضهم، ويزور

 ، ويأتيه أهل قباء. (3) هذا الوقت يذهب كل سبت إىل قباء، فيصيل يف مسجد قباء أثناءيف   ملسو هيلع هللا ىلصوكان   -
 

(4) 
 

 
 

 (. 1176) برقم ( أخرجه مسلم 1)

 (. 4431) برقم ( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 152)برقم  ( الطب النبوي أليب نعيم األصفهاين 2)

 (.1399)برقم ( ومسلم 1193)برقم ( أخرجه البخاري 3)

 شعيب األرناؤوط احلديث صحيح. ( واللفظ له،  وقال 19769أخرجه أمحد وغريه )   (4)
 

 

مم وبَحمِدَك، أشَهد  أْن ال إلَه إالم أنت،  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسول  اهللِ  بحاَنَك اللمه  إذا طال املَجلس  فقام، قال: »س 
َك وأتوب  إليك«  .(4)أستغِفر 

 

 .ملسو هيلع هللا ىلصاذكر سلوكًا عمليًا يمكن لك أن تطبقه يف حياتك من خالل تعرفك عىل جملس النبي  
................................................................................................

................................................................................................ 
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 (1)ملسو هيلع هللا ىلص
  فيصيل   ، النداء  بيوجي   ،نائامً   يزال   ال   كان   إن   قيلولته   من  ملسو هيلع هللا ىلص   فيستيقظ   للظهر،  بالل  ن أذ    الشمس   زالت  فإذا

 . الظهر  هبم ويصيل فيخرج  ، الصالة  بالل يقيم حتى  وينتظر ، السنن بيته  يف
  توجه   التأخري   حيتمل  ال  عارض   عرض  أو  ،أمر  نزل  قد  كان  فإن   أصحابه،  عىل  قبل أ  صالته  من  غفر  فإذا  -
 . الظهر صالة بعد بكلمة إليهم 

  إىل  هلم  جلس   وربام  أصحابه،  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  خيرج  ثم  الظهر،  راتبة  هي   ركعتني  فيصيل  ،بيته   إىل  يعود  ثم  -
 ينادي  أن  اً منادي  أمرو:  املسلمني  مجع، وربام  املسلمني  حاجات  بعض  لقضاء  الوقت  هذا  يف  ذهب  وربام  العرص،
 أو  الناس،   تذكري   أو  البعوث،  كإرسال  مهم؛   ألمرٍ   جيمعهم  أن  يريد   عندما   "جامعة   الصالة":  قائالً   بالناس

 . (2) بترشيع  إخبارهم 

 
 (3) ملسو هيلع هللا ىلص

ب   وكان   هلا،  الناس  عمجيت  حتى   انتظر  العرص  لصالة   ن ذ  أ  إذا   وكان    قبل  ركعات   أربع  صالة  يف   ي رغِّ
 . العرص  هبم فصىل خرج  الناس اجتمع فإذا، العرص 

 

 (. 61الوهاب الطريري )ص: عبدل( ينظر: اليوم النبوي،  1)

 (. 61)ص: املصدر السابق( 2)

 (. 61)ص:  املصدر السابق( ينظر: 3)

 

فت عليه يف  ملسو هيلع هللا ىلصكان املسجد يف حياة النبي  يقوم بأدوار كثرية غري الصالة، من خالل ما تعر 
 .الدرس؛ اذكر بإجياز هذه األدوار

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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  حديثه   وكان   حدثهم،به    حيدثهمأن    يريد  حديث  كهنا   كان  فإن  أصحابه،  عىل  أقبل  صالته  من  فرغ  فإذا  -
  ، حلاجاهتم  اينرصفو ل  وكذلك  الناس،  يمل  لئال  ؛الظهر  لصالة  بالنسبة  قليالً   العرص  صالة  بعد  أصحابه   إىل

 . أعامهلم   وإكامل
  يومها   هو  التي  إىل  ينتهي  حتى  ،مجيعاً   عليهن  فيطوف  نسائه،  عىل  دخل  العرص  صالة  من  انرصف  فإذا  -
 . عندها  فيبيت 
  العرص  وقت  يتسع  ال  حيث  النهار،  قرص  أوقات  يف  ذلك  ولعل  عندها،  هو  التي  بيت  يف  اجتمعن  وربام  -
 . يأتيها التي بيت يف  فيجتمعن عليهن، لطوافه 
 . نسائه ومع  ،بيته  يف غالباً  العرص  فرتة يقيض ملسو هيلع هللا ىلص  فكان -
 . لذلك  فيجيبهم معهم،   دههيش   أن حيبون   أمر إىل  العرص صالة بعد  أصحابه بعض دعاه وربام -

 
ملسو هيلع هللا ىلص

  السواري  ابتدروا  قد  أصحابه  وجد  خرج  فإذا  الصالة،  إىل  خيرج  ثم  ،قليالً   إال  يلبث  مل  املغرب  أذن  فإذا
 . فيها يرغب  كان فقد املغرب، قبل ركعتني يصلون
 . الظالم   حلول   قبل منها    وينرصف   وقتها،   أول   يف   املغرب   يصيل   وكان   املغرب،   فصىل   ، الصالة   أقيمت   خرج   فإذا   - 
 . وراحتهم   عشائهم   إىل   االنرصاف   إىل   الناس   حلاجة   وذلك   ؛ الصلوات   أعقاب   يف   يتحدث   كام   بعدها   يتحدث   ومل   - 
ى  ثم  املغرب،  سنة  ركعتي  فصىل  ، بيته  إىل  عاد  املغرب   صىل   فإذا  -   وربام   غالبًا،   العشاء   وقت  هو  وهذا  تعشم
   .صياماً  واكان  إن املغرب صالة  قبل قدموه
 . املسلمني ءافقر عشائهم إىل  معهم  ايأخذو أن  أصحابه   يأمر وكان -

، هي: أذكار الصباح بعد صالة الفجر، وأذكار حيافظ عليها يومياً  ملسو هيلع هللا ىلصمن أهم األدعية التي كان النبي 
 .املساء بعد صالة العرص؛ فيشتغل بام يصلح قلبه من ذكر وقراءة
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  بيته   إىل  رجع   وربام  طعام،  وفرة  عنده  كان  إذا  معهم،  ليتعشى   بيته،  إىل  هبم  فذهب  ،عرشة   ملسو هيلع هللا ىلص  أخذ   وربام
 . يأكله ما بيته يف  يكون ال  أيام به  مرت  وربام واملاء، التمر إال يأكله   ما  فيه جيد فال

  أو  به،  يريب  أدب  أو  به،  ي ؤنِس   حديث  من  جلوسه  خيلو  ال  أصحابه  مع  الطعام  عىل  جلس  إذا  وكان  -
 . ينرشه علم

 .(1)  الطعام عىل بالكالم آنسها أزواجه  بعض معه أكل وإن -
ملسو هيلع هللا ىلص

ل   يكن   ومل   العشاء،   ن أذا   إىل   املغرب   صالة   بعد   من   بيته   يف   يبقى   ملسو هيلع هللا ىلص   كان  عجِّ   وإنام   العشاء،   بصالة   ي 
  خوف  لوال  تأخريها  حيب  وكان   الصالة،  أخر  تأخروا   الناس  رأى  وإن   هبا،   عجل  الناس  رأى  فإن   ينتظر، 
 . الناس   عىل   املشقة 
 . الرجال قام ملسو هيلع هللا ىلص قام فإذا  بيوهتن، فيدخلن ،ءالنسا  ينرصف  حتى ،مكانه   يف مكث م سل   إذا  وكان -
  يكره  كان  لذا  للنوم،   وحاجتهم   الناس   لتعب  جدًا،  وقصرياً   نادراً   العشاء   صالة  بعد  حديثه  وكان  -
 .(2) بعدها احلديث

 (3) ملسو هيلع هللا ىلص
  أهله  مع   يتحدث  قليالً  جيلس   ثم   العشاء،  راتبة  ركعتني  صىل   العشاء صالة  بعد  بيته   إىل رجع  إذا   ملسو هيلع هللا ىلص   كان 
 أو   األنصار،  من  -مريض اهلل عنه -  أصحابه  كبار مع  يسمر  ذهب   وربام  ينام،  أن  قبل  معهم  ويسمر  ،يؤانسهم 

ه ما   وجد حال  يف  ،-امريض اهلل عنه- وعمر بكر أيب مع  . يشاورهمف  املسلمني  أمر  من هيم 
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 (1) 
  ثوبه   وخلع   هبا،   فاتزر   ، فراشه   رأس   عند   توضع   خرقة   فأخذ   ثيابه،   من   حتفف   ينام   أن   وأراد   بيته   رجع   فإذا   - 
 . استيقظ   إذا   به   ليستاك   رأسه   عند   سواكه   وضع   ينام   ن أ   أراد   إذا   وكان   حلافها،   يف   زوجته   مع   دخل   ثم   فعلقه، 
  باحلديث  زوجته  يؤانس  ثم،  القرآن   من  سوراً   ويقرأ  املعروفة،  النوم  بأدعية   دعا   فراشه   إىل  آوى  فإذا  -
 . اخلاصة الزوجية الرغبة قىض   زوجته إىل  الرجل حاجة بهكان   وإن قلياًل، معها
 . واحد إناء  من  زوجتهو هو أحياناً   سلت يغ وكان

  وما  واألرض  وات السام رب القهار،  الواحد اهلل  إال   إله ال »: قال  الليل من فراشه يف  تقلب فإذا  ينام،  ثم
 .(2) «الغفار العزيز بينهام 

 .(3)الليل ينتصف  أن إىل  نومه إىل  يعود ثم ،فمه  عىل  السواك أجرى  تقلب إذا  وكان -

 
 

 (. 535) برقم ( أخرجه البخاري 1)

 . ( 4693برقم )   اجلامع   صحيح يف    ( وصححه األلباين 1980) برقم  ( واحلاكم يف املستدرك  5530) برقم  ( أخرجه ابن حبان  2) 

 (. 89عبد الوهاب الطريري )ص:ل( ينظر: اليوم النبوي،  3)

يكره السهر بعد العشاء لغري حاجة؛ ألنه قد يفيض إىل ترك صالة الفجر، فال ينبغي السهر إال  ملسو هيلع هللا ىلصكان 
ملصلحة رشعية، كالسهر مع الضيف أو مع الزوجة حلاجة اإلنسان ثم ينام، أو يسعى يف حاجة املسلمني 

فقد وقع يف منكر  ؛وقتهاوأمورهم، أو طلب العلم؛ فمن تأخر يف النوم ومل يقم لصالة الفجر أو أخرها عن 
 .(1)كان يكره النوم قبل العشاء، واحلديث بعدها ملسو هيلع هللا ىلصوإثم عظيم، وعن أيب برزة أن رسول اهلل 

 

 

ِعْينًَة للقيام لصالة الفجر وعدم تأخريهابالتعاون مع زمالئك، اقرتح   .وسائل م 
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 (1) 
ل  ينام  ملسو هيلع هللا ىلص  كان    -   إحدى   الليل  من  ويصيل  ،بوتر   خيتمو  يصيل،  أن  له  اهلل  شاء  ما  فيصيل    يقوم  ثم الليل،  أو 
 . الفجر  قبيل ،السحر  إىل وتره فانتهى  وآخره وأوسطه  الليل أول  من  وأوتر ، ركعة عرشة
  السامء  إىل  نظره  رفع  ثم  سواكه،   ناولتو  وجه،   عن  النوم   مسح و  استيقظ،   الليل  انتصف  إذا   ملسو هيلع هللا ىلص فكان    -
 . عمران  آل سورة من   اْليات  العرش آخر أويقر  الليل، هدوء  يف  يتفكر
  اهلل   وذكر  سبح   وربام   الليل،  صالة  يصيل   ثم   ، ويلبس  ، هبا  يتزر   كان   التي   ةقاخلر  وخيلع   يتوضأ،  يقوم   ثم   -

 . الصالة قبل
  الركعات،  يف   زاد  القراءة  قلل  وإذا   الركعات،   ويقلل  ، القراءة  يطيل  وكان   قيامه،  طال  قام  إذا   وكان   -
 . ركعة ةعرش  ثالث عن  بالليل صالته يف يزيد ال  وكان

 . الليل سدس  يبقى  أن إىل  وتسبيح  ةءقرا  بني يزال  وال وسجوده، ركوعه  يطيل ناوك -
 . ركعات بثالث يوتر وكان معه، لتوتر زوجته أيقظ  يوتر أن وأراد ،قيامه أتم فإذا -
عنه-  وزوجها  فاطمة   ابنته  بيت   إىل   التهجد  وقت  خرج  وربام- اهلل    ،الباب   عليهام  يطرق  -امريض 

 . الليل  لصالة  ويوقظهام
 . هلم فيدعو  ،البقيع  مقربة إىل  الليل يف خيرج حياته  آخر يف  وكان -
 . األعىل  بالرفيق  يلحق  أن قبل  واألحياء  األموات يودع  فجعل الدنيا، يودع  أن  يوشك ملسو هيلع هللا ىلص  كان -
  الذكر   من   طويل   ليل   سبح   بعد   الرشيف   البدن   لريح   فراشه   إىل   يأوي   الليل   ر آخ   يف   ملسو هيلع هللا ىلص   وكان   - 

  الفجر،   نور   يصدع   حتى   تلك   نومته   يف   ويظل   الصبح،   صالة   الستقبال   بدنه   فرييح   والدعاء،   والصالة 
 . باألذان   بالٌل   ويصدع 
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(1) 

 

 

 

 (. 156/  2السنن إال النسائي، وصححه األلباين يف إرواء الغليل ) أخرجه أهل   (1)

ا وال سفًرا؛ فقد قال عن صالة الوتر: »إن اهلل أمركم بصالة  ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  ال يرتك الِوْتر، ال حَضً
ه إحدى عرشة ركعة، وقد كان النبي (1)الِوْتر« ي صيلِّ إحدى عرشة ركعة،  ملسو هيلع هللا ىلص، وأقلُّ الِوْتر ركعة، وأكثر 

 .ووقت الوتر بعد صالة العشاء مبارشة، أو يف أي وقت من الليل

 

وما  ملسو هيلع هللا ىلصاذكر واجبني عمليني يمكنك أن تلتزم هبام يف حياتك من خالل ما تعلمته من دراستك لليل النبي  
 .كان يفعله فيه

................................................................................................
................................................................................................ 

 

ا يف دفرتك ملواضيع الوحدة ابتداء من البيت النبوي،           تكتب  ملخصاا موجزا
  .الرشيف النبوي اليوم حتى بيته، أهل مع ملسو هيلع هللا ىلصونامذج من تعامله 
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 :( أمام اجلملة اخلاطئة×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة  )ضع  عالمة  ) :1س

 ( )        .النساء من تسع عن  ملسو هيلع هللا ىلص  تويف (1
 ( )       . بيته  يف للتواضع  نموذجاً  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  كان (2
 ( ) .الصالةالصباح قبل أذكار   بأذكار  تعاىل اهلل  ذكر الفجر صالة  من فرغإذا   ملسو هيلع هللا ىلص النبي  كان (3
 ( )       يذهب كل مخيس إىل قباء.  ملسو هيلع هللا ىلصان  ك (4
 ( )  . مجيعاً   عليهن  فيطوف نسائه، عىل  دخل العرص صالة من  انرصف  إذا   ملسو هيلع هللا ىلص كان (5
 ( )    . العشاء  ن أذا إىل  املغرب  صالة بعد من  بيته يف يبقى  ملسو هيلع هللا ىلص  كان (6
 ( )   . نومه إىل  يعود ثم ، فمه عىل   السواك أجرى من الليل تقلب إذا   ملسو هيلع هللا ىلص كان (7
 ( )    . الركعات يقلل وكان  قيامه، مل يطل الليل  قام إذا    ملسو هيلع هللا ىلص كان (8

 ييل، وضع حتتها خطاا: مما خرت اإلجابة الصحيحةا :2س

 . (يف حمرم / احلجة ييف ذ / رمضان يف / يف شوال) يكون ما  أجود وكان الناس،  أجود ملسو هيلع هللا ىلص  انك (1
 . نسائه  بني (أقرع)أحسن / أتبع / أوحش /  سفراً   أراد إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول   كان (2
  / تطلع الشمس / يطلع الفجر) جلس يف مصاله يذكر اهلل حتىالصبح إذا صىل   ملسو هيلع هللا ىلصكان النبي  (3

 . (يأيت العرص / تزول الشمس
دخول   / ربع الليل / منتصف الليل) قبل  فيها وينرصف وقتها، أول يف  املغرب  يصيل ملسو هيلع هللا ىلص كان (4

 . (الظالم حلول  / الفجر
ل ) ينام ملسو هيلع هللا ىلص  كان (5  . طوال الليل(  /  آخر الليل / وسط الليل   / الليل أو 
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 علل ملا ييل:: 3س

 . كلها   الدنيا أمتعة   من  متقلالً   ملسو هيلع هللا ىلص انك (1
 . خاصة بيته  وأهل لزوجاته  املعارشة حسن  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  كان (2
 . "جامعة  الصالة":  بالنداء املسلمني   ملسو هيلع هللا ىلصالنبي   مجع (3
 . لغري حاجة  العشاء بعد السهر يكره    ملسو هيلع هللا ىلص  انك (4
 . فراشه  إىل يأوي الليل رآخ يف ملسو هيلع هللا ىلص  كان (5
د: 4س  . وليلته ملسو هيلع هللا ىلص  ن عملية تعلمتها من دراستك ليوم الرسول ن  ُس   الثث حدِّ

 

  

وبالتعاون مع زمالئك؛ اقرتح نموذجًا لرتتيب من خالل ما درسته يف اليوم النبوي الرشيف، 
يومك مع نفسك ومع أرستك يمكن تطبيقه يف حياة املسلم واملسلمة؛ واكتبه يف تقرير موجز 

 .ثم ضعه يف ملف إنجازك
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة أن: 

 ريض اهلل عنه. يرشح سرية اخلليفة أيب بكر الصديق -

 .يناقش الدروس املستفادة من خالفة أيب بكر ريض اهلل عنه -
 .يرشح سرية اخلليفة عمر ريض اهلل عنه -
 .عنهيناقش الدروس املستفادة من خالفة عمر ريض اهلل  -
 .يرشح سرية اخلليفة عثامن ريض اهلل عنه -
 .يناقش الدروس املستفادة من خالفة عثامن ريض اهلل عنه -
 .يرشح سرية اخلليفة عيل ريض اهلل عنه -
 .يناقش الدروس املستفادة من خالفة عيل ريض اهلل عنه -

 خمرجات التعلم
 

املوضوع األول: اخلليفة األول: أبو بكر الصديق 
 ريض اهلل عنه.

املوضوع الثاين: اخلليفة الثاين: عمر بن اخلطاب 
 ريض اهلل عنه.

املوضوع الثالث: اخلليفة الثالث: عثامن بن عفان 
 ريض اهلل عنه.

املوضوع الرابع: اخلليفة الرابع: عيل بن أيب طالب 
 ريض اهلل عنه.

 مفردات الوحدة

 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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لفائهسرية  و   ،ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  سرية  دراسة   أمر   ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ألنو  ؛وفقه  أحكام  كلها  ألهنا  ؛الدين   من  الراشدين  خ 
 بسنتي   عليكم »:  ملسو هيلع هللا ىلص  وقال ،  (1) وعمر«  بكر   أيب  أصحايب،  من   بعدي  من  باللذين   اقتدوا»:  فقال  هبم  باالقتداء 

 .(2) املهديني« الراشدين  اخللفاء  وسنة
من  ، فملسو هيلع هللا ىلص   الرسول   بدون  لإلسالم  عميل   تطبيق  أول  هي   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول   بعد  الراشدة  اخلالفة  نأل وكذلك  

 . ملسو هيلع هللا ىلصبعد سرية النبي  -رضوان اهلل عليهم-هنا تأيت أمهية دراسة سرية اخللفاء الراشدين 

 
 باخللفاء الراشدين؟  ملسو هيلع هللا ىلص ملاذا تم تسمية اخللفاء بعد رسول اهلل 

 ........................................................................................................
........................................... ............................................................. 

  

 

 (. 1144( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع )23293( وأمحد ) 97(، وابن ماجه ) 3662أخرجه الرتمذي )   (1)

 . صحيح«  حسن  حديث  هذا» وقال:    (2676)برقم    الرتمذيو  (4607) برقم    داود  وأبو  (42)برقم    ماجه   ابن( أخرجه  2)
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  بن   لؤي   بن   كعب  بن   مرة  بن   تيم   بن   سعد   بن   كعب  بن   عمرو   بن   عامر   بن   عثامن  قحافة   أيب  بن  اهلل  عبد 
 .(1)مرة يف  ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مع  يلتقي التيمي،  القريش، غالب،

 مولده ونشأته:
  وكان  مكة،  يف  ونشأ   أعوام،  بثالثة  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول   مولد  بعد (  م573)  سنة  :-ريض اهلل عنه-  بكر  أبو  ول د

رف   وحسن   وُتارته  لعلمه   ويألفونه؛  يأتونه  قومه  رجال   وما  اجلاهلية،   عادات  عن  برتفعه  بكر  أبو  جمالسته، وع 
 يف   االتفاق  وكان   ،ملسو هيلع هللا ىلصاهلل    رسول  مع  قوية  بصداقة   البعثة   قبل  وارتبط  مخر،  ورشب  جمون   يقرتفونه من  كانوا 

 .(2)بكر وأيب النبي  بني الروابط من أقوى  النفس وصفاء الطباع،
 :إسالمه
  بالنبي   أسلم وآمن   من   أول  كان  : -ريض اهلل عنه-  بكر  أبو

فطرته  وكان  األحرار،   الرجال  من  ملسو هيلع هللا ىلص   كانت   التي  لسالمة 
  بالدخول   يف تبكريه  أثر  األوثان  عبادة  من   قومه  عليه   ما   تعاف 

  عىل  أسلم  حتى  اإلسالم  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  دعاه  إن  وما  اإلسالم،  يف
 .(3) وأمانته -عليه الصالة والسالم–  النبي  بصدق لثقته  الفور؛

 

 (. 67/ 1ينظر: تاريخ اخللفاء عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )  (1)

 (. 67/  1( واملوسوعة املوجزة يف التاريخ اإلسالمي ) 26( ينظر: تاريخ اخللفاء )ص:  2)

 (. 67/  1( واملوسوعة املوجزة يف التاريخ اإلسالمي ) 26( ينظر: تاريخ اخللفاء )ص:  3)

أول من دعا إىل  -ريض اهلل عنه-أبو بكر 
اهلل من الصحابة؛ فأسلم عىل يديه أكابر 
الصحابة، ومنهم: عثامن بن عفان، 
وطلحة، والزبري، وعبد الرمحن بن عوف، 

 .-م أمجعنيريض اهلل عنهـ-وأبو عبيدة، 
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 : فضائله بعض

  بن  أنس  عن  كام جاء  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  ووصفه  الكثرية،  بالدالئل  له  يقالصد    اسم  ثبت فقد    :يقبالصّد   فهوص   -1
:  فقال  ،هبم   فرجف  ،وعثامن  وعمر  بكر  أبو   ومعه   داً ح  أ    ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  صعد "  :قال   -ريض اهلل عنه-  مالك 

 . (1) «وشهيدان صديقو نبي عليك  فإنام  ،أحد   اثبت»
  اجلنة يف بكر وأبو اجلنة يف  النبي» :قال -ريض اهلل عنه- زيد بن سعيدفقد جاء عن   :باجلنة له  النبي تبشري -2

 .احلديث (2) «...اجلنة يف وعمر
  « بكر  أيب   مال   إال  قط   مال  نفعني   ما »   :ملسو هيلع هللا ىلص   قال النبي   :هو مال أيب بكر  اإلسالم  نرصة ل  ذل بُ مال    أولأن   -3

 (. 3) "بك  إال  اهلل  نفعني وهل":  وقال بكر،  أبو فبكى: قال
النبي   -4   عىل   ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بعثني "  :قال  -ريض اهلل عنه-  العاص  بن  عمرو  جاء عن  :ملسو هيلع هللا ىلصأنه أحب إىل 

  من :  قلت    «عائشة»  :ملسو هيلع هللا ىلص  قال  ؟إليك  أحب  الناس  أي  اهلل  رسول  يا:  فقلت  فأتيته  ،السالسل  ذات  جيش
 .(4) «أبوها»: قال  الرجال؟ 

 

 (. 3675) برقم ( أخرجه البخاري 1)

 (. 4649) برقم داود   أيبيف صحيح  ( وصححه األلباين4649) برقم جه أبو داود ( أخر 2)

 . "إسناده صحيح عىل رشط الشيخني"( وقال حمققو املسند: 8790) برقم ( أخرجه أمحد ط الرسالة 3)

 (. 2384رقم ) ب( ومسلم 3662) برقم ( أخرجه البخاري 4)

 

قبل البعثة، اذكر ماذا كانت قريش ستقول  ملسو هيلع هللا ىلصصديقًا للنبي  -ريض اهلل عنه-كان أبو بكر الصديق 
 .لو مل يؤمن به صديقه ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي 

............................................................................................. 

.............................................................................................
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(1) 

 

  وهن   إناث،   وثالث   ذكور،   ثالثة   له   أنجبن   نسوة،   أربع   - اهلل عنه ريض  -   الصديق   بكر   أبو   تزوج 
   : التوايل   عىل 

 خارجة.  بنت حبيبةعميس،  بنت أسامءعامر،   بن رومان   أمالعزى،   عبد  بنت قتيلة  

ل   بكر أيب  صفات   قية:اخل 
عنه-  الصديق  كان اهلل    خفيف  اللحم،  خفيف  نحيفًا،  صفرة،  بياضه  خيالط   اللون،  أبيض  -ريض 
  الساقني،   دقيق  العينني،  غائر  ،-ميل  ظهره  يف  أي-  أجنأ  القامة،  حسن  ،-الوجه  جانبا  ومها-  العارضني
  خيضب  ،-اجلبهة  بارز  أي-  اجلبهة  ناتئ  فيهام،  اللحم  قلة  مع  ،-الفخذين  غليظ  أي-  الفخذين  محوص
 .(2) وحليته  رأسه  شيب والكتم  باحلناء

 

 (، واللمفظ للبخاري. 2382)  ؛ برقم (، ومسلم 466)  برقم البخاريأخرجه    (1)

 (. 18( أبو بكر الصديق أول اخللفاء الراشدين، حممد رضا )ص:  2)

بكر، إنم أَمنم النماس عيل  يف صحبته وماله أبو ): -ريض اهلل عنه-عن أيب بكر الصديق  ملسو هيلع هللا ىلصقال الرسول 
ذت أبا بكر، ولكن أخوة اإلسالم ومودمته -غري ريبِّ -ولو كنت متخًذا خلياًل  ال يبقني يف املسجد  ،الختم

، إال باب أيب بكر دم  .(2)(باب إال س 

 

فك عىل فضائل أيب بكر الصديق    .-ريض اهلل عنه-طبِّق بعض الصفات اإلجيابية يف حياتك من خالل تعرُّ
.................................................................................................

............................................................................................... 
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  اخُللقية: بكر أيب  صفات
ديق  متيز ، كثرة  اجلانب  ولني  التواضع،  الصدق  :منها   نذكر  كثرية،  حسنة  بصفات  -ريض اهلل عنه-  الص 

 . اخلري إىل املسابقة، واخلشية الورع، الشجاعة، واملروءة الوقار، البكاء

 
  ملسو هيلع هللا ىلصبعد وفاة النبي    للهجرة،  عرشة  احلادية   السنة  من   األول،   ربيع  من  عرش  الثاين  املسلمون يف  اجتمع

وبعد   املهمة،  اجتامعاهتم  فيها  يعقدوا  أن  اعتادوا  التي  الدار   وهي  ساعدة،   بني   سقيفة  يف  هلم،  خليفة  الختيار
   .لفضله ومكانته  -ريض اهلل عنه - ومشاورات اختاروا أبا بكرمداوالت 
  وأثنى   اهلل،  فحمد  ،-ريض اهلل عنه-  بكر  أبو  تكلم  ثم  السقيفة،   بيعة   بعد  العامة،   بيعة  بكر  أبا  الناس  فبايع

  أحسنت   فإن   بخريكم،  ولست  عليكم،  يت لِّ و    قد  فإين  الناس،  أهيا  بعد:   أما ":  قال   ثم   أهله،   هو  بام  عليه، 
 علته   أزيح  حتى  عندي  قوي  منكم   والضعيف  خيانة،  والكذب  أمانة،  الصدق  فقوموين،  أسأت  وإن  فأعينوين،

 . (1) "اهلل  شاء  إن احلق منه آخذ  حتى  ضعيف،  فيكم والقوي  اهلل، شاء إن

 
 

 (.248/  5( البداية والنهاية ) 1)

اخل ل قية؛ ثم بني كيف يمكنك االقتداء به من  -ريض اهلل عنه-اخرْت ِصفتني من صفات أيب بكر الصديق  
 .خالل تطبيقهام يف حياتك

................................................................................................
................................................................................................ 

 

 

من خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث؛ اذكر األسباب التي أدت إىل اجتامع املسلمني من 
 .ملسو هيلع هللا ىلصاألنصار واملهاجرين عىل تولية أيب بكر اخلالفة بعد وفاة الرسول 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 زيد: بن  أسامة جيش  إنفاذ . 1
  يرس  ومل  ، ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   فتويف  إىل الشام،   بالتوجه   وأمره  جيش،  عىل  زيد   بن   قد استعمل أسامة   ملسو هيلع هللا ىلص   كان النبي 

 فقال   والنرصانية،  هيود  وارشأبت  النفاق   وظهر   قبيلة،  كل  من   خاصة   أو  عامة  إما  العرب  وارتدت  اجليش،
 فال   بك،   انتقضت  قد   ترى   ما  عىل  والعرب   املسلمني،   جند  -أسامة  جيش  يعنون-  هؤالء   إن:  بكر  أليب   الناس 
 ألنفذت   ختتطفني  السباع  أن  ظننت  لو  بيده  نفيس  والذي:  بكر  أبو  فقال  عنك،   املسلمني  مجاعة   تفرق  أن  ينبغي
وعاد،    وغنم  ارتدت   التي   قضاعة  ناس  من  بقبائل  بجيشه، وأوقع  ة أسام  فسار   ،ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أمر  كام  أسامة،  جيش
 هذا  أرسلوا  ملا  قوة  هبم  يكن  مل  لو:  قالوا  العرب  فإن  للمسلمني،  نفعاً   األمور  أعظم  أسامة  جيش  إنفاذ  وكان

 . (1)يفعلوه أن  يريدون  كانوا   ما كثري  عن  فكفوا اجليش،

 
 أسباهبا:  وبيان عهده،  يف حدثت التي الردة حركة  عىل القضاء . 2

القبائل    ارتدت   ارتداد   طريقة  واختلفت  ،ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول  وفاة  بعد  اإلسالمي،  الدين  العربية عنبعض 
  والبعض  الزكاة،   دفع   عن  امتنعوا   بينام   فقط،   الصالة   إقامة   خالل   من  باالرتداد  قام   منهم   فالبعض  القبائل، 
  املكذبني  من   كبري  عدد  ظهور  شهدت  الفرتة  هذه   أن    كام  كامل،  بشكل  اإلسالمي  الدين  تعاليم  برتك   قام  اْلخر
 واتبعوه   األشخاص،  من   كبري  عدد  حوله  التف  الذي   الكذاب،  مسيلمة   أمههم   من   والذين   النبوة،  ادعوا  الذين 
  املسلمني  من  كبري  عدد  فيها شارك  وقد مجيعًا، هؤالء من للتخلص شاملة الردة حروب وكانت نبي، أنه  عىل
 حماربة  أجل  من  وعتاد  عدة  بأكمل  املسلمني  جيش  ُتهيز وتم  الكاذبني،  املخربني  هؤالء  عىل  القضاء  أجل  من

 والتصدي   قتاهلم،  إىل  الداعي  وهو  املرتدين،  ضد  اللواء  حامل  هو   الصديق  بكر  أبو  كان  وقد  الكفار،  هؤالء
 

 (. 196  - 2/194عيل بن حممد ابن األثري اجلزري ) ،( ينظر: الكامل يف التاريخ1)

ريض -عىل إنفاذ جيش أسامه بقيادة أسامة بن زيد  -ريض اهلل عنه-كان يف إرصار أيب بكر الصديق 
 .ملسو هيلع هللا ىلصكام رتب له الرسول قبل وفاته؛ داللة كبرية عىل اتباع هدي النبي  -اهلل عنه
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ن وقد    ، هلم  كل   من  العرب  جزيرة  وطهر  املرتدين،  دابر  قطع  من  -ريض اهلل عنه-  بكر  وبأ  املسلمني  خليفة   متك 
 املعمورة  أرجاء  كافة  إىل  العربي ة  اجلزيرة أبناء  انطلق وبعدها  التوحيد،  كلمة عىل  املسلمني  مجع   واستطاع  كفر،

 . اإلسالم نور إىل الظلامت  من  الناس خرجوالي  

 
 الكريم: القرآن مجع . 3

أن جيمع    ثابت بن  زيد -ريض اهلل عنه-  بكر  أبو  ، أمراظف  احل    الصحابة  يف  القتل  كث ر  وملا  الياممة  وقعة  بعد
ي  ما  وهذاالقرآن،    يذهب  لئال  ؛واحد   مكان  يفالقرآن     ؛ همة ذه املهل   اً زيدواختار أبو بكر    األول،  باجلمع  سم 
ريض  -  زيد وبدأ  ،ملسو هيلع هللا ىلص   النبي   عهد  يف  للوحي  كاتًبا  وكان دينه،  أو  خلقه  من  يشء  يف ت همي    وال  ،عاقالً   اً شابكونه  

حف فأودعت الرجال، وصدور والل خاف العسب من جيمعه القرآن،  تتب عي -اهلل عنه  يف  زيد  مجعها التي الص 
  اخلطاب،  بن   عمر  بيت  إىل   ت الصحف نقل  ثم    اهلل،  توفاه  حت ى   ، -ريض اهلل عنه-  بكر  أيب  عند  واحد  مكان 
 . -أمجعني  مهـريض اهلل عن - حفصة  بيت إىل تنقل وفاته وبعد
  يرحم"، قال عيل بن أيب طالب:  الكريم   القرآن  مجع  -ريض اهلل عنه-  الصديق  بكر  أيب  ياتوأول   من  كانف

 .  (1) "لوحني  بني القرآن  مجع من أول  هو ،بكر أبا  اهلل

 

 (. 266/ 8( رشح صحيح البخاري البن بطال ) 1)

 

بعمل عظيم ال ينهض له إال الرجال املوفقون، فقد وقف للردة التي  -ريض اهلل عنه-قام أبو بكر 
موقفًا ال هوادة فيه وال ليونة، وقال كلمة مشهورة يف هذا األمر،  ملسو هيلع هللا ىلصوقعت بعد وفاة الرسول 

 .انقل هذه الكلمة هنا من خالل ما يتاح لك من مصادر يف كتب السرية
............................................................................................ 

............................................................................................
.
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اهلل عنه-  بكر  أبو  قام  الردة،  حركة  عىل  القضاء  تم  ملا   إىل  اإلسالمية  اجليوش  بتوجيه  مبارشة  -ريض 
  الكرسوية،  فارس  دولة-آنذاك    العامل  يف  الكبريتني   الدولتني  بمواجهة  قام  واحد  وقت  ويف  والشام،  العراق
د  الَعدد  حيث  من   املادية،  للقوى  حساباً   حيسب  أن  دون  -القيرصية  البيزنطيني  الروم  ودولة وذلك   ؛ةوالع 
  قوات  فتوجهت  خلطته،  وتنفيذاً   ،ملسو هيلع هللا ىلص   الرسول   ألساليب  واتباعاً   الدعوة،   تبليغ   من  اإلسالم،  طلبه تي   ام ب  قياماً 

فبدأ   سبيل   يف   اجلهاد   ضة يفر  ألهداف   حتقيقاً   للفتح،   اإلسالم،   بواسطة  العراق  لفتح  اجليوش   بتنظيم  اهلل، 
   .(1) الغنم  بن عياض   بقيادة واْلخر الوليد، بن خالد  بقيادة األول  جيشني:
  إىل  الفاحتني  الدعاة  من   جيش  رأس  عىل  العاص  بن  سعيد  بن  خالد  -ريض اهلل عنه-  بكر  أبو  وجهثم  
  ريض  -  بكر  أبو  فجهز  ،والعون  املدد  يطلبه  بكر  أيب  إىل  كتب  ثم  الروم  والتقى  بتيامء  وعسكر  الشام  مشارق

 : جيوش  أربعة -عنه اهلل
 . فلسطني ووجهته  ،العاص  بن عمرو بقيادة: األول
 . األردن ووجهته  ،حسنة  بن رشحبيل بقيادة: الثاين

 . البلقاء  ووجهته  ،سفيان  أيب بن  يزيد بقيادة: الثالث
 . محص  ووجهته ، اجلراح بن عامر عبيدة أيب بقيادة: الرابع

 

 (. 79الفتوحات اإلسالمية زمن الراشدين، مجيل عبد اهلل حممد املرصي )ص:  :ينظر: انتشار اإلسالم(  1)

 

 باجلمع األول للقرآن الكريم؟ -ريض اهلل عنه-ماذا كان سيحدث لو مل يقم أبو بكر الصديق 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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  مع  املواجهة  تقع  الذي  القائد  قيادة  حتت  والعمل  ،بينهم  فيام  التعاون  اجليوش   قادة  من  ليفةخلا  وطلب
  واستمر   مراأل  بداية  يف  مقاتل  الفآ   ثالث  القادة  هؤالء  من  قائد  كل  مع  وكان  عملياته،  منطقة  ضمن  الروم

 إىل  املسلمني  جيوش ووصلت، مقاتل ومخسامئة الفآ  سبعة مريأ كل  مع صار حتى باملقاتلني يمدهم اخلليفة
  عدة   الروم  جيوش  وبني  بينها  ودارت  ،للهجرة  عرشة  الثالثة  السنة  أوائل  يف  وفلسطني  الشام  مشارف

واملسلمني  بانتصار  انتهت   ومعارك  اشتباكات  منهم   وقتلوا  ،عسكرهم   املسلمون  وأصاب   ،الروم  ما اهنز، 
 . ف لوهلم وتبددت  ،كثرياً 

 

  ثم   املرض،   عاجله  حتى   اخلالفة   توىل    أن   أوشك  فام  -ريض اهلل عنه-  الصديق   بكرٍ   أيب  خالفة  فرتة  تطل  مل
  االثنني  يوم  اغتساله  بعد   كان   الصديق   بكر  أيب  أبيها   مرض  أول  أنم   -ريض اهلل عنها-  عائشة  وتروي  املوت، 
 يومًا،  عرش  مخسة  ذلك  بعد  احل مى   فأصابته  الربودة،  شديد  اليوم  ذلك  وكان  اْلخرة،  مجادى  شهر  من  السابع
ة  من  وكان ى  شد   مجادى  شهر  من  والعرشين  الثاين   الثالثاء،  ليلة تويف  حتى  مجاعًة،  الصالة  ألداء  خيرج  ال  احلم 

 نفسها  الليلة  يف   -اهلل  رمحه-  د فن   وقد   سنة،   وستني   ثالثاً   حينها   عمره  وكان  للهجرة،  عرشة   ثالث   سنة  اْلخرة، 
  اهلل  رسول مسجد  يف ذلك وكان  ،-ريض اهلل عنه-اخلطاب  بن عمر    عليه للصالة  الناس مم وأَ  فيها،  تويف التي
ده  املدينة،  يف  ملسو هيلع هللا ىلص   النبي  كتفي عند  رأسه  جعلوا  وقد  وطلحة،  وعثامن  عمر ورافقه  الرمحن،  عبد  ابنه  القرب   ووس 
 .(1) ملسو هيلع هللا ىلص النبي   دِ حْ لَ لِ  مالصقاً  حلده وجعلوا ،ملسو هيلع هللا ىلص

 

 (. 68( ينظر: تاريخ اخللفاء )ص:  1)

 

املسلمني للتوجه نحو فتح البالد التي مل بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر السبب الرئييس الذي دفع 
 .يدخلها اإلسالم

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 وقد    ،أسلوبه يف احلكم من خالل خطبته القصرية التي خطبها يف الناس   -ريض اهلل عنه-أعلن أبو بكر    -1
  احلق، ورفع   عىل  وهي إرساء مبدأ العدل، والتعاون  لسياسته،  ةيالرئيس  اخلطوط  اخلطبة  هذه  تضمنت

  ،اهلل  سبيل  يف  اجلهاد  راية  املظلوم، ورفع  وإنصاف  الظامل،   عىل   األخذوالكذب،    وحماربة   الصدق،  شعار 
 اهلل.  حدود  يقيم ما دام بطاعته األمرو

   كانت رمحة لألمة، حيث سار هبم بالرفق، واحلكمة، واحلزم.   -يض اهلل عنهر - أن خالفته -2
تذى؛   ومثاالً   به،  ي قتدى  نموذجاً   كانت   - ريض اهلل عنه-  الصديق سرية  -3  تقديره   حسن   خالل  من  وذلك  حي 

    املناسبة.  القرارات اختاذ  يف املتناهية وكفاءته   لألمور، -ريض اهلل عنه-
ورة   تلك   ُتلمت   وقد   ، اإلسالم   يف   اجلهاد   آداب   من   مرشقة   إظهار صورة   - 4 -   بكرٍ   أيب   وصيمة   يف   الصُّ

يق   - يض اهلل عنه ر  دِّ اهم،   توديعه   عند   أسامة   جليش   الصِّ ْظِهر   إي    املسلمني،   حروب   من   الغاية   التي ت 
 اإلسالم.   إىل   دعوةٌ   فهي 

 
  

اذكر بعض السلوك العملية ترى أنه جيب عليك تطبيقها بعد ما تعلمته من الدروس املستفادة من خالفة  
 .-عنه اهلل ريض –الصديق 

................................................................................................
................................................................................................ 
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  بن  كعب  بن  عدي   بن  رزاح  بن  قرط   بن  رياح  بن  العزى   عبد  بن  نفيل  بن  اخلطاب  بن  هو عمر  اسمه: .1
 . (1)العدوي القريش، حفص، أبو  املؤمنني، أمري  لؤي،

  القرشيني   بني   رفيعةً   منزلةً   واعتىل   قريش،   أرشاف   من   وكان   سنة،   عرشة   بثالث   الفيل عام    بعد   عمر   ولد   مولده:  . 2
  غريهم   وبني   بينهم   أو   بينهم   احلرب   وقعت   إذا   قريش   كانت حيث    اجلاهلية،   يف   السفارة   كانت   إليه اجلاهلية؛ ف   يف 

 . ( 2) مفاخًرا   أو   منافًرا   بعثوه   مفاخر،   فاخرهم   أو   منافر   نافرهم   وإذا   رسواًل، :  أي   سفرًيا،   بعثوه 
ة  يف   نشأ  نشأته: . 3 ة،  باألعامل   ي كلِّفه  ،عليه  فظاا   وكان  اخلطاب،   والده  ظلِّ   يف   وثنيمةٍ   بيئةٍ   يف  وترعرع   مكم   الشاقم

ًحا   رضًبا  ويضبه ربِّ ة  فتيان  من  كغريه  فيها   عاش   التي  بالبيئة   تأثمر  وقد   العمل،   ذلك  يف  قرصم   إذا   م    مكم
  مرهوب  الشخصيمة، مهاب  اجلاهلية، يف  قريشٍ  أبطال  من  أضحى حتى والقتال  سيمةورفال تعلمم  وشباهبا،
ة، األصنام عبادة  عن  ي دافع اجلانب، قو واملفاخرة، واخلطابة  الكتابة  أجاد  بقوم  .(3) ورواه الشعر تذوم

 
 

 (. 89)ص:  املصدر السابق ( 1)
 (. 89)ص:  املصدر السابق  (2)
 (. 89( املصدر السابق )ص:  3)

 

بالتعاون مع زمالئك، ومن خالل ما يتاح لك من مصادر يف كتب سرية اخللفاء؛ حتدث بإجياز 
 .قريش قبل إسالمهعن مكانة عمر بن اخلطاب يف قومه ولدى 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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  عرشة   وإحدى  رجاًل،  أربعني  بعد  سنة،  وعرشون  سبع  وله  النبوة،  من   السادسة   السنة   يف  أسلم    إسالمه: .1
 . (1) املسلمون به وفرح بمكة، اإلسالم ظهرحتى   أسلم،  أن  إال  هو فام أو نحو هذا العدد،   امرأة،

(2) 
   فضائله: . 2
:  ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل    -ريض اهلل عنه -  زيد   بن  سعيدفقد جاء عن  أنه من العرشة املبرشين باجلنة:    -أ
 . احلديث (3) «...اجلنة يف وعمر اجلنة يف  بكر وأبو اجلنة يف النبي »

اإلسالم بأحب هذين الرجلني    أعز  اللهم »:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل رسول  أن  عمر ابن  عنفأن اهلل أعز به اإلسالم:    -ب
 . (4)قال: وكان أحبهام إليه عمر «بأيب جهل أو بعمر بن اخلطاب ،إليك

بينا أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن  »يقول:    ملسو هيلع هللا ىلص عن ابن عمر، قال: سمعت  رسول اهلل  أنه من أعلم الصحابة:    -ج
 .(5) «العلم»لته يا رسول اهلل؟ قال: قالوا: فام أو    ،«فرشبت منه، ثم أعطيت فضيل عمر بن اخلطاب

  إال سلك فجاً  فجاً   والذي نفيس بيده ما لقيك الشيطان قط سالكاً »:  ملسو هيلع هللا ىلصأن الشيطان يفرق منه: قال النبي    -د
 . (6) «غري فجك

 

 (. 89( املصدر السابق  )ص: 1)
 وصححه األلباين يف صحيح اجلامع. ، ( واللفظ له 5696)  برقم (، وأمحد 3681)  ، برقمأخرجه الرتمذي   (2)
 (. 4649) برقم داود   أيبيف صحيح  ( وصححه األلباين4649) برقم ( أخرجه أبو داود 3)

 . (3681)رقم   الرتمذي( وصححه األلباين يف صحيح 3681) برقم  الرتمذي( أخرجه 4)

 (. 2284)رقم  الرتمذي يف صحيح  وصححه األلباين( 2284) برقم ( أخرجه الرتمذي 5)

 (. 4410) برقم ( ومسلم 3051) برقم ( أخرجه البخاري 6)

اللهم َأِعزم اإلسالَم بأحبِّ هذين الرجلني )قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهلل  -ريض اهلل عنهام-عن ابن عمر 
 .((2)فكان أحب هام إليه عمر بن اخلطاب)، قال: (إليك؛ بأيب جهل أو بعمر بن اخلطاب
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  قبلكم   فيام  كان  لقد »   :ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  رسول  قال :  قال  -ريض اهلل عنه-  هريرة  أيب  عن فأنه رجل ملهم حمدث:    -هـ
 .(1) «عمر  فإنه أحد   أمتي يف  يك  فإن حمدثون األمم من

 
 بالفاروق:  تسميته . 3

 حاهلم   عن  الصحابة  أحد  عرب  وقد  للمسلمني،  حقيقياً   فتحاً   -اهلل عنهريض  -  اخلطاب  بن  عمر  إسالم  كان
 أمام  بالصالة   ليجهروا   املسلمون  خرج  فقد  ،(2) "عمر  أسلم  أن  منذ  ةً أعز    زلنا  ما":  بقوله  عمر  إسالم  بعد

ي  للمرشكني  حتدٍّ   رسالة  يف  الكعبة  عند  يصلون  كانوا  كام  وجل،  أو  خوف،  بدون  الكافرين   يومئذٍ   عمر  فسم 
ق ألنه  بالفاروق؛  . بينهام  ومي ز والباطل، احلق بني فر 

 

  مجادى   شهر   من  والعرشين   الثاين  يف   ،- ريض اهلل عنه-  الصديق  بكر  أيب   موت   بعد  اإلسالمي ة   اخلالفة   توىل  
 .للهجرة (13) للعام الثانية،

  مرض   -ريض اهلل عنه-  بكر  أبا  أن  وذلك  إياه؛  بكر  أيب  باستخالف  -ريض اهلل عنه-  عمرخالفة    وكانت
 

 (. 4411) برقم ( ومسلم 3413) برقم ( أخرجه البخاري 1)

 (. 17/  12) برقم ( أخرجه البخاري 2)

 .هام يف حياتكتطبيق خالل من به االقتداء يمكنك كيف بنيِّ  ثم ؛–ريض اهلل عنه-اخرْت فضيلتني من فضائل عمر  
...................................................................................................

............................................................................................. 

 

أول من تلقب بلقب أمري املؤمنني؛ وقد اشت ِهر بعدله الذي ساد به ديار اإلسالم  -ريض اهلل عنه-عمر 
 .أثناء مدة إمارته عىل املسلمني، وشمل الناس مجيًعا، وغدا مضب املثل
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 بعده   من  باألمر  املرض  هذا  أثناء  يف  عهد  -ريض اهلل عنه-  أجله  بدنو  أحس  وملا   يومًا؛  عرش  خمسةب  وفاته  قبل
  فأقروا  املسلمني، عىل  وقرئ  ، -ريض اهلل عنه- عفان  بن عثامن  العهد كتب   الذي وكان  اخلطاب،  بن  عمر  إىل
  أن  بعد   إال  ، -ريض اهلل عنه-  لعمر   باخلالفة   -ريض اهلل عنه-  الصديق  يعهد  ومل  وأطاعوا،   له،   وسمعوا   به،

  وأمانته   الدين،  يف  بصالبته  املعروف  هو  -ريض اهلل عنه-  عمر  أن  مع  فيه،  الصحابة  فضالء  من  نفراً   استشار
ريض  -  الصديق  ولكن  اهلل،  ذات  يف  هبا  اتصف  التي  احلميدة  الصفات  من  ذلك  غري  إىل  املنافقني  عىل  وشدته
 .(1) واألخذ بمبدأ الشورى ،لألمة  النصح يف مبالغة  ؛استشار الصحابة يف عمر -اهلل عنه

 

ة     ( 4) ، والبرصة ( 3) ، وبعلبك ( 2) ومحص   دمشق،   فتحت  عرشة  أربع  سنة  ففي  أيام عمر،  يف  الفتوح   كثرت  لم   ، ( 5) واألب 
والقادسية،    الريموك   ا وقعت   كانت   وفيها   األردن،   فتحت   عرشة   مخس   سنة   الرتاويح، ويف   صالة   عىل   الناس   عمر   مجع و 

َ مَ   وفيها   . السابقة   عىل   العطاء   وأعطى   الدواوين،   ن ودو    الفروض،   عمر   فرض   وفيها   الكوفة،   سعدٌ   رصم
  مجعة   أول  وهي  كرسى،  إيوان  يف  اجلمعة   سعد  هبا  وأقام   واملدائن،   األهواز   تحتف    عرشة  ست   سنة  ويف

 

 (. 105( ينظر: تاريخ اخللفاء )ص:  1)
 (.  302/  2( محص بالكرس ثم السكون والصاد مهملة بلد مشهور قديم بني دمشق وحلب. معجم البلدان )2)

 (. 72( بعلبك: مدينة لبنانية تقع يف قلب سهل البقاع. عجائب البلدان )ص: 3)

 . كلم جنوباً  450( البرصة: ثاين أكرب املدن العراقية بعد العاصمة بغداد، وتبعد عن بغداد 4)

 اهلمزة والباء والالم املشددة، مدينة بالعراق بينها وبني البرصة أربعة فراسخ.  ( بضم 5)

 

 ؟امماذا تستنتج من طريقة تولية أيب بكر الصديق اخلالفة لعمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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  الري،  إىل   وتقهقر  كرسى،  بن  يزدجرد  وهزم  جلوالء،   وقعة  كانت  وفيها  صفر،  يف   وذلك  بالعراق؛   مجعت
فتحت   وفيها  املشهورة،  خطبته  باجلابية  وخطب  املقدس،  بيت  ففتح  عمر  سار  وفيها  تكريت،  فتحت  وفيها

عيل،    بمشورة  اهلجرة  من  التاريخ   كتب  األول  ربيع  ويف   ،غريها، و(4) ، ومنبج(3) وأنطاكية  ،(2) ، وحلب(1) قنرسين
 .(5) النبوي املسجد بناء   يف عمر زاد عرشة  سبع سنة  ويف

 

شهيًدا، عىل يد   ،احلج  من   صدوره  وعرشين من اهلجرة، بعد  ثالث  واخر سنةأ  يف -ريض اهلل عنه-تويف  
  نقرتني،  أو  نقرة،  نقرين  ديًكا كأن رأيت  "قائاًل:  أيب لؤلؤة املجوس غالم املغرية، وكان قد خطب يف الصحابة  

  من  بزاوية   فكمن   وسطه،   يف  نصابه   رأسني،   ذي  خنجر   عىل   لؤلؤة   أبو   فاشتمل   ، "أجيل  حضور   إال  أراه   ال   وإين
 ثالث  طعنه  منه   ادن  فلام  للصالة،  الناس   يوقظ  عمر  خرج   حتى  هناك،  يزل  فلم  الغلس،   يف  املسجد  زوايا

 .(6)املسجد  يف صهيب عليه وقيل غري ذلك، وصىل سنة، وستون  ثالث طعنات، وله

 

 كم عن مدينة حلب.   40( موقع أثري سوري يف هضبة حلب اجلنوبية عبارة عن مدينة أثرية، يبعد املوقع حوايل 1)

 احية تعداد السكان. ( حلب مدينة يف سوريا وهي مركز حمافظة حلب التي تعد أكرب املحافظات السورية من ن2)

 كم من شاطئ البحر املتوسط يف حمافظة هتاي الرتكية.  30( أنطاكية مدينة تقع عىل الضفة اليرسى لنهر العايص عىل بعد  3)

 . كم غرب هنر الفرات  30( َمنْبِج هي مدينة يف شامل رشق حمافظة حلب يف شامل سوريا، عىل بعد 4)

 (. 106( تاريخ اخللفاء )ص:  5)

 (. 108-107)ص:  املصدر السابق ( 6)

يف خالفة الفاروق عمر اتسعت الدولة اإلسالمية يف مشارق األرض ومغارهبا، وكثرت الفتوح اإلسالمية 
 .العهد، وال خالفة أفضل من تلك اخلالفةللبالد، فلم تشهد الدولة اإلسالمية عهًدا أعظم من ذلك 
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  قاطعاً   سيًفا   وكان   املسلمني،  بني   والرمحة  للعدل،  مثاالً   فكان   اخلالفة،   أمانة  -ريض اهلل عنه-عمر    محل  -1
 . الشدة وقت  شديًدا  الرمحة،  وقت  رحيامً   فكان واملرشكني، تعاىل اهلل أمر  عىل  اخلارجني  لرقاب

 ومل   العلم،  عىل  وحيثهم  الناس،  بني   والرمحة  بالعدل   يأمرهم  فكان  األمراء،  والته  عىل   شديًدا  عمر  كان  -2
 أخبارهم   ويعرف   دائاًم   يتعهدهم   وكان   والتقى،   الصالح  عنه   ويعرف   اخلري،   فيه   يتوسم  من   إال  األمر   يويل   يكن 
 . أفعاله  عىل  وحاسبه وعاتبه،  غريه، ووىل  عزله، احلق  طريق  عن أحدهم حاد فإن رعيتهم، مع
 له   وحقق  دعوته،  اهلل  ، واستجاب-وجل  عز-  اهلل  سبيل  يف  الشهادة  يتمنى  -ريض اهلل عنه-  عمر  عاش   -3
 جموس. متناه، فامت شهيدًا عىل يد  ما

 
  

 

 كيف تنظر حلادثة غدر أيب لؤلؤة املجوس بأمري املؤمنني عمر بن اخلطاب؟

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

ريض اهلل -اذكر ثالثة سلوك عملية ترى أنه جيب عليك تطبيقها بعد ما تعلمته من سرية عمر بن اخلطاب  
 .، ومن الدروس املستفادة منه-عنه

................................................................................................
................................................................................................ 
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  بن   قيص   بن   مناف   عبد   بن   شمس   عبد   بن   أمية   بن   العاص   أيب   بن   عفان   بن   هو عثامن   اسمه ونسبه:  . 1
  أبو : ويقال   عمرو،  أبو  املدين  ثم  املكي،  األموي  القريش،  غالب،  بن  لؤي  بن  كعب  بن  بن مرة  كالب 

 . ( 1) ليىل   وأبو   اهلل،   عبد 
  نبي نا  مولد   بعد  م،577  الفيل، عام  عام  من  السادسة  مكة، وقيل: يف الطائف، يف السنة   يف   ولد  مولده: .2

 . (2) سنوات  بست الكريم
  إىل  ينتمي  إذ هو  لقريش؛  قريش  أنسب  وكان   اجلاهلية،  يف  رشيفاً   غنياً   -ريض اهلل عنه-نشأ عثامن    نشأته: .3

  جوادًا،  كريامً   عثامن   قريش، فكان  أسياد  من  -ي عرف  كام -  وهم   مناف،  عبد   بن   شمس   عبد بن    أمية   بني 
  يف  اخلمر   يرشب  ومل  اجلميع،   عند   حمبوًبا   كان   فقد  واحلكمة،  الرشف  عنه   وعرف  األثرياء،  كبار  من   وكان 

  الكثري  إىل  سافر فقد  عاملًا،  وكان   حياته، يف  صنم  ألي  عثامن يسجد  مل  وكذلك  قط،   حياته يف  وال  اجلاهلية،
  معرفته  إىل  باإلضافة  غريه،  من   أكثر  هبم   معرفته   فزادت  العرب،   غري   الناس  من   الكثري   وعارش  البلدان،   من 

  ُتار  كبار  من  وأصبح  به،   فاهتم  املال،  من  الكثري  وفاته   بعد   أبيه  عن  ورث  وقد  واألمثال،  باألنساب
 . (3)أحد عىل   يبخل وال  باملال، يكرم جواًدا فكان اجلاهلية،

 
 

 (. 118-117( املصدر السابق  )ص: 1)
 (. 118)ص:  املصدر السابق ( 2)
 (. 118( املصدر السابق  )ص: 3)
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،  األرقم  دار  دخول  قبل  ،- ريض اهلل عنه-  بكر  أيب  الصديق  يد  عىل  مبكًرا،  -ريض اهلل عنه-  أسلم  إسالمه: .4

  سلم،أف  ،اإلسالم   إىل  -ريض اهلل عنه -  الصديق  بكر  أبو  دعاه  حيث  الثالثني،  ُتاوز  قديومذاك    سنه  وكان
 . (1) ملسو هيلع هللا ىلص الرسول مع  أسلم  من رابع  وكان

 
 فضائله:  . 5
:  ملسو هيلع هللا ىلصأنه قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه- زيد بن  سعيدفقد جاء عن  أنه من العرشة املبرشين باجلنة:  -1
 . احلديث (2) «...عثامن يف اجلنةو، اجلنة  يف  وعمر ،اجلنة يف  بكر أبو»
  اهلل   رسول  صعد" :قال -ريض اهلل عنه- مالك بن أنس  عنف يف سبيل اهلل: الشهادةبشهد له  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  -2

 .(3)« وشهيدان  صديق و  نبي  عليك  فإنام   ، أحد  اثبت » :  فقال  ،هبم   فرجف  ،وعثامن  وعمر  بكر  أبو  ومعه  داً ح  أ    ملسو هيلع هللا ىلص
 

 (. 118( املصدر السابق  )ص: 1)
 (. 4649) برقم داود   أيبيف صحيح  ( وصححه األلباين4649) برقم ( أخرجه أبو داود 2)

 (. 3675) برقم ( أخرجه البخاري 3)
 

 

 ؟-ريض اهلل عنه-ماذا يمكن أن تستفيد يف حياتك العملية من نشأة عثامن بن عفان  
................................................................................................

................................................................................................ 

 

قي ة بنت رسول اهلل  -ريض اهلل عنه-هاَجر عثامن بن عفان  ا بِِدينه مع زوجته ر   ،ملسو هيلع هللا ىلصإىل أرض احلبشة فارا
 .وكان أول خاِرٍج إليها، وَتاَبعه سائر املهاجرين إىل أرض احلبشة، ثم هاَجر اهلجرة الثانية إىل املدينة
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بالِه،  ومل له هتتش فلم  بكرٍ  أبو   دخل: ملسو هيلع هللا ىلصللنبي   عائشة   قالتأن املالئكة تستحي منه: فقد  -3  عمر   دخل ثم ت 
ْيَت   فجلسَت   عثامن    دخل  ثم  تباله،  ومل  له  هتتش  فلم  تستحي  رجل  من  أستحي  أال »:  ملسو هيلع هللا ىلص   فقال  ثيابك؟  وسوم
 . (1) «املالئكة  منه
 .(2)«اليوم بعد عمل ما  عثامن  رض  ما »عنه ملا جهز جيش العرسة:  ملسو هيلع هللا ىلصقول النبي  -4

 

  خليفة  انتخاب  قبل أن يموت كل ف ستة من الصحابة يف  -ريض اهلل عنه-عمر    أن:  خمرمة   بن  املسور  عن
  اهلل  رسول  تويف  والذين  باجلنة،  هلم  واملشهود  بالفضل،  الصحابة  بني  من   املشهورون   الستة   وهم  للمسلمني،

 وقاص  أيب  بن وسعد وطلحة، والزبري، وعيل، وعثامن،  عوف، بن الرمحن عبد: راٍض، وهم عنهم  وهو ،ملسو هيلع هللا ىلص
  كلهم  بموافقتهم  عوف  بن  الرمحن  عبد  إىل  الستة  هؤالء  أمر  فرجع  الشورى؛  أهل  وهم  ،-مريض اهلل عنه -

  عبد  فرأى  اخلالفة؛   لرشوط  وخيضع   للمسلمني،   خليفة  يكون  أنيف    الناس  رغبة   متيل  إليه   من   خيتار   أن  عىل
  وأمراء   واألنصار،  املهاجرون  فبايعه  اخلالفة،  لعثامن  فتمت  عثامن،  خيتارون  أغلبهم:  أو  الناس  أن  الرمحن
  اهلجرة،   من  وعرشين   أربع  عام  خالفته  فاستقبل   أحد؛   مبايعته  عن  يتخلف   ومل  باملدينة،  احلارضون   األجناد
 .(3) -ريض اهلل عنه- حمرم  شهر  بمستهل

 

 (. 2401رقم ) ب( أخرجه مسلم 1)
 (. 3701رقم )بالرتمذي يف صحيح  ( وحسنه األلباين3701رقم ) ب( أخرجه الرتمذي 2)

 (. 121( وينظر: تاريخ اخللفاء )ص:  6667) برقم ( أخرجه البخاري 3)

د نفسك اإلنف بكثرة ؛–ريض اهلل عنه-اشتهر عثامن بن عفان   اق يف سبيل اهلل. اذكر كيف يمكن لك أن تعو 
 .اإلنفاق يف سبيل اهللعىل حب 

................................................................................................
................................................................................................ 
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  الراشدون،   اخللفاء  قبله  بدأها   التي  اإلسالمية  الفتوحات  سلسلة  -ريض اهلل عنه-  عفان  بن   عثامن  واصَل 
،  احل كم   عىل   ثارت  التي  الفارسية  املدن   بعض   عىل  السيطرة  إحكام   وأعاد   بل   يف   حصل  كام   اإلسالمي 
  اخلطاب   بن   عمر   عهد   يف  ف تحت   التي   املناطق   من   وغريها  ، (4)وطربستان  ،(3) ساناوخر  ، (2)ومهذان  ،(1) بيجانأذر
 . -ريض اهلل عنه-

 (5) 

عند   – ريض اهلل عنه–صحف القرآن التي مجعت منذ عهد أيب بكر  كانت  -ريض اهلل عنه-عمر  تويف  ملا
  ،الزبري  بن  اهلل  وعبد  ،ثابت  بن  زيد  وأمر  منها،  خذهاأل  إليها  -ريض اهلل عنه-  عثامن  فأرسل  ؛حفصة بنت عمر

  اختلفتم  إذا»:  عثامن   وقال  املصاحف،  يف  فنسخوها  هشام،  بن  احلارث  بن  الرمحن  وعبد  ،العاص  بن  وسعيد
 

 ( من الدول التي تقع اْلن يف الطرف اجلنويب من جبال القوقاز.  1)
 ( إقليم إسالمي كان يشمل مناطق كثرية، وهي اْلن مدينة إيرانية.  2)
 (كانت مقاطعة كبرية من الدولة اإلسالمية، حدودها ما ييل العراق، وآخر حدودها ما ييل اهلند.  3)
 . وشامل جبال الربز  ( بالد واقعة يف إيران جنويب بحر قزوين4)
 (. 122( تاريخ اخللفاء )ص:  5)

ج رسول  اهلل  قي ة  -ريض اهلل عنه-عثامَن  ملسو هيلع هللا ىلصزو  جه ر  ، فت وف يْت -ريض اهلل عنها-بِنَْتني ِمن َبنَاته؛ َفزو 
جه أم كلثوم  ي عثامن -ريض اهلل عنها-عنده، ثم زو  مِّ  .بـ )ذي الن وَرْين( -ريض اهلل عنه-؛ ولِذلك س 

 

، حيث تم  يف عهده فتح -ريض اهلل عنه-اتسعت رقعة الدولة اإلسالمية يف عهد عثامن بن عفان 
أرمينية، باإلضافِة إىل فتح طرابلس الشام، التي كانت آخر معقل للبيزنطيني عىل الساحل، والتي كانت 

ًا مهاًم لبالد الشام، وكذلك فتح جزيرة ق ربص  .(5)ت عترب منفذًا بحري 
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 .  (1)ذلك علوافف  بلساهنم« نزل فإنام قريش،  بلسان فاكتبوه القرآن،  من يشء   يف ثابت بن وزيد  أنتم
  وحرق بمصحف، أفق كل  إىل  وأرسل حفصة، إىل  عثامن  ردها يف مصحف واحد  الصحف نسخوا  فلام

 فكل  ذلك، سوى ما ويدعوا ،املصحف  هذاعىل   يعتمدوا أن  الناس وأمر ،من صحف متفرقة  ذلك سوى ما
 .(2)الفعل هذا فضل عرف  الناس

 

  رش    توىل  الدولة اإلسالمية، والذي  يف   وقعت  التي  الفتن   أوىل  هي   ،الكربى   الفتنة  أو   ، عثامن  مقتل  فتنة 
  ناقمون   وآخرون  الناس،  من  جهلة  يتبعهم  الفتن،  أهل  من  مجاعةٌ   رأسهم  عىل  الناس،  من  أخالط  الفتنة  هذه
  أو   هبؤالء،   حلقوا  وقوم  املال،  بيت  يف  بام   طامعون   وآخرون  عليهم،   الرشعية   العقوبات  إلقامته  ؛اخلليفة   عىل 

  ثم  عليه،  اخلروج  وأعلنوا  والسلطة،   احلكم  اخلليفة  نازعوا   أهنم  شأهنم  من  فكان  وعصبية؛  محي ة  هؤالء
  القرآن   يقرأ  صائم،  وهو  بشعة،  بطريقة   قتلوه  ثم   الناس،   ولقاء  والرشاب،   الطعام  عنه  ومنعوا  بيته،   يف   حارصوه

  ومضت   أهله،  األمر  ومنازعة  اجلامعة،   ومفارقة  الطاعة،  عصا  شق  األمة  يف  فسن وا  زوجته؛  وأمام  بيته،  يف
 .(3) جيل بعد  جيالً  الناس يف  السيئة  سنتهم

 

 (. 3506( أخرجه البخاري برقم ) 1)
 ، بترصف. ( 482/  2( ) 219/  2( الكامل يف التاريخ ) 2)
 https://alabasirah.com/node/386، موقع عىل بصرية. -ريض اهلل عنه - ( ينظر: آثار فتنة قتل عثامن  3)

 

بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلم؛ بنيِّ بإجياز ملاذا مل جيمع القرآن 
 ؟ملسو هيلع هللا ىلصالكريم يف مصحف واحد يف عهد النبي 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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اهلل عنه-  عفان  بن  عثامن  ق تِل ة،  ذي  من  عرش،  الثامن  اليوم  يف  ظ لامً   -ريض    اخلامسة   السنة  من  احِلج 
  عىل   ات فقوا  ولكن هم  هم،ؤوأهوا  أغراضهم  اختلفت  مارقة  مجاعة  يد  عىل  مقتله  كان  وقد  للهجرة،  والثالثني

من  وقتله  اخلليفة  عزل وكان   قتريةو   ،السكوين  محران  بن   سودان و  ، التجيبي  برش   بن  كنانة :  قتله   بارشوا ، 
  حجره،  يف  فسقط   ،برجله  املصحف  وركل  ،بالسيف  رضبهوهو الذي    العكي،  حرب  بن  الغافقيو   ،السكوين
م  ﴿: تعاىل  قوله عىل دم قطرة وسقطت  [.137:البقرة] ﴾اهللم   َفَسَيْكِفيَكه 

  ، السعدي   زهري   بن  كحرقوص  ،البرصة  أهل  من  مجاعة   وشاركتهم  مرص،  أهل  من  املذكورون  وهؤالء
 . النخعي  احلارث بن مالك األشرت مثل مجاعة  الكوفة أهل ومن  جبلة،  بن وحكيم 
 

 

 

بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلُّم؛ اذكر بإجياز بعض أسباب نرش 
 .الفتنة بني املسلمني

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

 

بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للتعلُّم؛ اذكر دلياًل من القرآن الكريم 
 .أو من السنة عىل عقوبة من يستحل دماء املسلمني بدون حق

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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 . النفوس  له وترتاح القلوب،  تألفه  املعارشة، سهل الطبع، هني  عفان ابن كان لفة، فقداأل   -1
 . القلوب له  فاجتمعت عثامن،   مجعها  نبيلة، وأخالق كريمة،  خصال والعفة  واحلياء، والكرم، احللم، -2
 وعشريته.  وأقاربه  ورفقاؤه، جريانه أحبه -3
رف  -4   تستحي  كانت  حيائه  شدة  ومن  ،-ريض اهلل عنه-  صفاته  أعظم  ووه   بالـحياء،  -ريض اهلل عنه -  وع 

 . الـمالئكة   منه
 ومغارهبا.  األرض  مشارق   أقَص  إىل اإلسالمية  الـماملك الفتوحات، وامتدت تيف خالفته كثر  -5
  الدولة   هبا  مرت  التي  األحداث  أخطر  من  -ريض اهلل عنه-  عفان  بن  عثامن  الـمؤمنني  أمري  مقتل فتنة  ت عد  -6

  هبا،  ي ودي  كاد  ما  األمة  صفوف  يف  واالنقسام  االختالف  من  تركت  وقد  الراشدة،  اخلالفة  عرص  يف  اإلسالمية
 . (1)والنهروان وصفني اجلمل موقعة وهي عنها، وتتفرع هبا، تتصل أ خرى  داخلية فتنٌ  أعقبها وقد

 
  

 

 (. 415حماولة لنقد الرواية التارخيية وفق منهج املحدثني، أكرم بن ضياء العمري )ص: ( ينظر: عرص اخلالفة الراشدة 1)

 

ه رسالة نصح موجزة ملَْن يتطاولون عىل أمري   .-ريض اهلل عنه-املؤمنني عثامن بن عفان وجِّ
............................................................................................. 

............................................................................................. 
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مناف،    عبد   بن   هاشم   بن  املطلب  عبد  بن   مناف   عبد   طالب  أيب  واسم  طالب،   أيب  بن   عيل    هو   اسمه ونسبه: .1
 .(1) ملسو هيلع هللا ىلص الرسول  امهب كناه تراب، وأبو  احلسن، أبو

نة  يف  -ريض اهلل عنه-ولد أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  كان م   مولده: .2   وقبل   الفيل،  عام  بعد  الث الثني  الس 
ة  اهلجرة يفة  الن بوي  رة  املدينة   إىل  الرش    شهر  من  عرش  الث الث  اليوم  يف   وحتديًدا  سنة،  وعرشين  بثالث  املنو 
ابع لليوم املوافق رجب،  .(2) ميالدي (600) وقيل: ميالدي،  (599) العام من  مارس  شهر  من  عرش الس 

املؤمنني  نشأ  نشأته: .3   ؛ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  بيت  ووه   فيها،  بيٍت   خري  ويف  مكة،  يف   -ريض اهلل عنه-  عيل  أمري 
ه   مساعدةً  كفالته؛ توىلم  قد ملسو هيلع هللا ىلص النبي  وكان  الرشيف،  حجره يف فرتبمى ا طالٍب،  أيب لعمِّ   حيث  جلميله؛ وردا
  اهلل  رسول إىل  الناس أقرب من -ريض اهلل عنه- عيل   فكان قبل، من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول يكفل طالٍب  أبو كان
 .(3)اإلسالم قبل قطُّ   لصنمٍ   يسجد   مل  املباركة   النشأة  هذه   وألجل  الرشيف؛  قلبهإىل  النماس  أحبِّ  ومن  ،ملسو هيلع هللا ىلص

  يوم   وأسلمت  االثنني،  يوم   ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أسلم، وعنه أنه قال: ب عث  من  عيل بن أيب طالب أول  إسالمه: .4
  يعبد  ومل:  احلسن  بن  زيد  بن  احلسن  قال  ذلك،  دون:  وقيل  سنني،  عرش  أسلم  حني  عمره  وكان  الثالثاء،
 . (4)لصغره  قط األوثان

 
 

 (. 130( تاريخ اخللفاء )ص:  1)
 (. 130( املصدر السابق  )ص: 2)
 (. 130( املصدر السابق  )ص: 3)
 (. 130)ص:  املصدر السابق ( 4)
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 : فضائله . 5

:  ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل  -ريض اهلل عنه- زيد بن  سعيدفقد جاء عن  أنه من العرشة املبرشين باجلنة:  -1
 . احلديث( 1) «...اجلنةعثامن يف اجلنة، وعيل يف و ، اجلنة يف  وعمر ،اجلنة  يف  بكر وأبو ، اجلنة يف النبي »
  اهلل  حيب  رجالً   الراية  ألعطني»  : خيرب  يوم  ملسو هيلع هللا ىلص النبي    ل اقفقد  ب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله:  أنه حي  -2

 . (2)«ورسوله اهلل  وحيبه ورسوله،
 .(3) «منك  وأنا مني  أنت»قال له:  ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  -3
 .(4)«مواله  فعيل  مواله  كنت  من»  قال له: ملسو هيلع هللا ىلص أن النبي  -4

 
 

 (. 4649) برقم داود   أيبيف صحيح  ( وصححه األلباين4649) برقم ( أخرجه أبو داود 1)

 (. 2404) برقم ( أخرجه مسلم 2)
 (. 4251) برقم ( أخرجه البخاري 3)

 . غريب« حسن حديث   هذا»وقال:   ( 3713) برقم ( والرتمذي 121)برقم  ( أخرجه ابن ماجه 4)

 

بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل صحيح مسلم؛ هات ما تبني به املوقف الرشعي ملن حيب أو 
 .-عنه اهلل ريض-طالب أيب بن عيل –يبغض أمري املؤمنني 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكيف يمكنك االقتداء بأمري املؤمنني عيل بن أيب طالب يف حبه لرسول اهلل  
................................................................................................

................................................................................................ 
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-  طالب  أيب  بن   عيل  عىل  يعرضون  الناس  بعض  جاء  ،-ريض اهلل عنه-  عفان  بن  عثامن  استشهاد  بعد
  البيعة أمر  أن  عليهم  وأنكر  ذلك، طالب  أيب بن  عيل ىفأب  له، البيعة وإعطاء اخلالفة، يتوىل   أن  -ريض اهلل عنه

  بن   كطلحة  الصحابة   أكابر  من  -الشورى  أهل -  والعقد  احلل   أهل  يملكه  األمر  هذا  يف  البت   وإنام   هلم،  ليس 
   واألمراء. القادة  من  اوغريمه العوام، بن والزبري عبيد اهلل،

  ذلك،   فرفض  املؤمنني  إمارة  تويل  -ريض اهلل عنه-  طالب  أيب  بن  عيل  من  يطلبون  الشورى  ثم جاء أهل
  بن  طلحة   مقدمتهم  ويف  بيته،   يف  عليه  دخلوا  الناس  ولكن  بيته،  يف  فجلس  والطلب،  السؤال  يف  عليه  فأحلوا

  باإلمارة،   يقبل  أن   يف   عليه  وأحلوا  أمري،   بال   بقاؤه  يمكن  ال  األمر  هذا  إن :  له  وقالوا   العوام،  بن   والزبري   عبيد اهلل، 
-   طالب  أيب  بن  عيل   قبل  أن  وبعد   الشديد،  املسلمني  إحلاح  بعد  -ريض اهلل عنه-  طالب   أيب  بن  عيل   فقبلها

  احلجة،  ذي  من  بقني  خلمس  اجلمعة  يوم  العامة،   البيعة   الناس  فبايعه  املسجد،  دخل  اإلمارة،  -ريض اهلل عنه
 .(1)للهجرة  وثالثني مخس   سنة

 

  خمتلفني؛  رأيني  إىل  -ريض اهلل عنه-  انقسم الصحابة  -اهلل عنهريض  -  عفان  بن  عثامن  اخلليفة  مقتل  بعد
عنه-  عيل    أراد  حيث اهلل    القتلة  مالحقة  تكون  ثم    الوضع،  واستقرار  األمن،  استتباب  وأصحابه  -ريض 

ا  واجلناة،   رأوا   حيث  ، -مريض اهلل عنه-  والزبري   وطلحة  املؤمنني  أم    عائشة  رأي  فهو   الثاين  للرأي  بالنسبة   أم 
 

 (. 135( ينظر: تاريخ اخللفاء )ص:  1)

 

 يف اخلالفة؛ وإحلاح الصحابة عليه يف توليها؟  -ريض اهلل عنه-ما الذي تستنتجه من عدم رغبة عيل  

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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  ويزيد   العباد،  حقوق  من  سيضيع   ومعاقبتهم   اجلناة  مالحقة  تأخري  إن    إذ  ومعاقبتهم؛  اجلناة  مالحقة  رضورة
  احلقد،   مقلوهب  عىل  غلب  أخرى  طائفة  وجود  إىل  باإلضافة  والفرار،  اهلروب  إىل  القتلة  وسيدفع  الفوىض،
 ست  سنة  اْلخرة  مجادى  يف  وكانت) بينهم، فحدثت معركة اجلمل الفتن  وإثارة  واملسلمني  لإلسالم  واحلسد
 . (1)ألًفا  عرش  ثالثة القتىل عدد وبلغ ،وغريمها  والزبري  طلحة  هافي وقتل ( وثالثني

 

ريض  -   معاوية   وجيش   ، - ريض اهلل عنه -   طالب   أيب   بن   عيل   جيش   بني   دارت   التي   املعركة   هي   صفني   معركة 
  التاريخ   يف   حرجة   مرحلة   املعركة   هذه   وبقيت   ، - ريض اهلل عنه -   عثامن   قتلة   حول   بينهام   اخلالف   بسبب   ، - اهلل عنه 

هذه    ، ومن أسباب - عليهم   اهلل   رضوان -   الصحابة   كبار   من   هم   بينهم   اخلالف   وقع   من   أن   وخاصةً   اإلسالمي، 
  وأصحابه   معاوية   طالب   حيث   ، - ريض اهلل عنه -   عفان   بن   عثامن   قتلوا   الذين   من   القصاص   حول   اخلالف   املعركة: 

  مبايعته   اجلميع   من   طلب   طالب   أيب   بن   عيل   ولكن   قتله،   من   االقتصاص   يريدون   وكانوا   ، - ريض اهلل عنه -   عثامن   بدم 
يصبح   وحينها   حيكمهم،   واحد،   وخليفة   واحد،   رأي   عىل   األمة   لتجتمع   أوالً؛  ريض اهلل  -   عثامن   قتلة   عن   البحث   س 
قد  و   الفريقني،   ، وقتل فيها خلق كثري من - تعاىل – فحصل اخلالف فاقتتلوا حلكمة أرادها اهلل    عليهم،   هيناً   شيئاً   - عنه 
 . ( 2) يارس   بن   عامر   الصحايب   منهم   عيل؛   من كانوا يقاتلون مع   بدرياً   صحابياً   وعرشون   مخسة   فيها   ق تل 

 

   (.135( ينظر: املصدر السابق )ص:  1)
 (. 135( ينظر: املصدر السابق )ص:  2)

 

من خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث؛ وبالتعاون مع زمالئك؛ اذكر سبب تسمية موقعة 
 .اجلمل هبذا االسم

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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  سنة  من   املبارك  رمضان  شهر  من   والعرشين   احلادي  يف يوم  -ريض اهلل عنه-استشهد أمري املؤمنني عيل  
ابع لليوم املوافق  للهجرة،  أربعني   .  ميالدي 661 سنة   من  يناير شهر  من   والعرشين الس 

  بالسيف،  فضبه   ملجم،  أحد اخلوارج، وهو عبد الرمحن بن  فاعرتضه  حيث كان خارجًا لصالة الفجر،
  عيل  وأقام  وثق،وأ    مسكفأ    جانب،  كل  من  الناس  عليه  فشد  دماغه،   إىل  ووصل  قرنه،  إىل  جبهته   فأصاب 
 ودفن  احلسن،   عليه   وصىل  جعفر،  بن   اهلل  وعبد   واحلسني،   احلسن   وغسله   األحد،  ليلة  وتويف  والسبت،  اجلمعة

 .(1)غري ذلك: وقيل سنة،  وستون   ثالث قتل  حني لعيل  وكان  لياًل،  بالكوفة اإلمارة بدار

(2) 

  بيعته  بعد  واستمر   الكوفة،  يف   طالب   أيب  بن  عيل  وفاة   بعد   هـ،   40  سنة   أواخر  يف  باخلالفة احلسن    بويع
  عىل  صاحله  أن  بعد  -ريض اهلل عنه-  سفيان  أيب  بن  ملعاوية  عنها   تنازل  ثم  أشهر،  ثامنية  نحو  للمسلمني  خليفة

 

 (. 137  -136ينظر: املصدر السابق )ص:    (1)
 .( بسند حسن560/ 2فضائل الصحابة )أخرجه النسائي يف (2)

كثرًيا ما يقوم دعاة الفتنة من املنافقني املندسني يف صفوف املسلمني بنرش الفتنة بينهم، أو إفساد أي صلح  
مرتقب. بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر بإجياز كيف يمكن للمسلمني أن يتجنبوا مثل تلك الفتن التي تفسد 

 .ذات بينهم
................................................................................................

................................................................................................ 

 

عن  -ريض اهلل عنه-بالرشع حتى يف أشد املواقف؛ ما قاله  -ريض اهلل عنه-ما يدل عىل متسك عيل 
 .(2) (احبسوا الرجل، فإن مت فاقتلوه، وإن أعش فاجلروح قصاص)قاتله: 
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 يف  تويف   حتى  حياته   بقية  فيها   وعاش   املنورة،   املدينة   إىل   الكوفة   من   ذلك   بعد   احلسن   وانتقل  األمور،   من   عدد
 .(1) بالبقيع ودفن األول، ربيع شهر من  نَ َخَلوْ  ليالٍ  خلمسِ  هـ(50)  سنة وقيل: هـ(  49) سنة

 

  إحدى  سنة  يف  سفيان،  أيب  بن  ملعاوية  اخلالفة  عن  طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسن  فيه  تنازل  الذي  العام  هو
 .  (2)واحد خليفة  عىل   فيه األمة  الجتامع  اجلامعة،  عام العام:  هذا يفسم وأربعني،

  املسلمني،   عقد  وانتظم  احلروب،  هدأت  كام  بينهم،  الفتنة  وزالت  املسلمني،  كلمة  اجتمعت  حيث
غوا  اإلسالمية.  الدعوة ولنرش اهلل،   سبيل  يف اجلهاد وألعامل  البلدان، لفتح  أخرى مرة  وتفر 

 

 
 

 (. 31ابن أمحد فريد )باشا( املحامي )ص:  ، ( تاريخ الدولة العلية العثامنية، حممد فريد )بك(1)

 (. 149( تاريخ اخللفاء )ص:  2)
 

 

ما تدلل به عىل فضل وسيادة احلسن بن  ملسو هيلع هللا ىلصبالتعاون مع زمالئك؛ هات من حديث رسول اهلل 
 .وقيمته يف اإلصالح بني املسلمني -ريض اهلل عنهام-عيل 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 

بالتعاون مع زمالئك؛ اذكر ثالثة مقرتحات يمكن تنفيذها يف زمننا املعارص إلهناء الرصاع الدامي بني  
 .بعض املسلمني

................................................................................................
................................................................................................ 
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ت حيث  ،-ريض اهلل عنه- طالب   أيب  بن انتهت دولة الراشدين بمقتل أمري املؤمنني عيل   خالفته  استمر 
اشدة  اإلسالمي ة  اخلالفة  لتنتهي   سنوات؛   مخس  ه  عن  عيل   بن  احلسن  تنازل   بعد  هـ( 41)  سنة  يف  الر   يف   حق 

 األموية. سفيان، ثم قامت بعد ذلك الدولة   أيب بن  ملعاوية اخلالفة

(1) 

اشد. للحكم امتداًدا -ريض اهلل عنه- طالب أيب  بن عيل أمري املؤمنني  خالفة جاءت -1    الر 
 خالفته مدة  استمرت وقد -اهلل  لعنه - ملجم  بنا يد  عىل شهيًدا   اخلليفة  بارتقاء انتهت كثرية فتن ختل لتها  -2

نة من ،سنوات   مخس  . للهجرة األربعني  العام إىل للهجرة  والث الثني اخلامسة  الس 
  املنجزات  من   بالكثري   اتصفت  هنا فإ  حكمه،   فرتة   طوال   فتوحات   بأي   يقم   مل  اً أمري املؤمنني علي  أن  رغم   -3

  ومربد  املظامل،   كدار  العامة،  خلدمة   متخصصة  مراكز  وإنشاء   الرشطة،   تنظيم  منها:  واحلضارية،  املدنية 
 السجون.  وبناء الضوال،

 موقٌف شكرته األمة عليه، وهو موقفه احلازم من اخلوارج، وقتاهلم، وهزيمتهم.  عيل  يظهر ألمري املؤمنني  -4
املناصب   عىل  املتنازعني  األمة  ألبناء  واضحة   رسالة   ت عترب  -مجيعاً   ام ريض اهلل عنه- ل احلسن ملعاوية  تناز    -5

 لبعض، ويقدموا مصلحة األمة عىل املصالح الشخصية.   بعضهم والرئاسات أن يتنازل
 

 : حسن صحيح.يف صحيح أيب داود   األلباين قال ( وحسنه، و 2226أخرجه الرتمذي؛ برقم ) (  1)

هم  -ريض اهلل عنهم-يعتقد أهل السنة واجلامعة أن الصحابة األربعة: أبا بكر، وعمر، وعثامن، وعلياا  
، وهم اخللفاء الراشدون املهديون عىل الرتتيب، وهم مبرشون باجلنة، ملسو هيلع هللا ىلصخري هذه األمة بعد نبيها 

: ملسو هيلع هللا ىلص، لقول النبي -ريض اهلل عنه-وفيهم كانت خالفة النبوة ثالثني عامًا مع خالفة احلسن بن عيل 
 .(1)«اخلالفة يف أمتي ثالثون سنة؛ ثم ملك بعد ذلك»
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الفتن  -6 أصحاب  من  اخلامسو  ، احلذر  الطابور  وهم  واألهواء،  املصالح  أصحاب    ،أهل  العرص،  بلغة 
 الوجوه املتعددة.   

 

 

 

ريض اهلل -اذكر ثالثة سلوك عملية ترى أنه جيب عليك تطبيقها بعد ما تعلمته من سرية عيل بن أيب طالب  
 .، ومن الدروس املستفادة منه-عنه

................................................................................................
................................................................................................ 

 

ا يف دفرتك           ملواضيع الوحدة عىل شكل شجري، ابتداء من تكتب  ملخصاا موجزا
  .-ريض اهلل عنه-، إىل سرية عيل بن أيب طالب -ريض اهلل عنه-سرية أيب بكر الصديق 
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 :( أمام اجلملة اخلاطئة×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة  )ضع  عالمة  ) :1س

 ( )   . ذلك  قبل  أم خالفته يف سواء   متواضعاً   -ريض اهلل عنه-كان أبو بكر  (1
 ( )   . الصالة  يف البكاء من نفسه  يملك يكاد ال  -ريض اهلل عنه-أبو بكر   كان (2
 ( )  آنذاك.  العامل  يف الكبريتني  الدولتني عن مواجهة   -ريض اهلل عنه-أحجم الصديق  (3
 ( )     . -ريض اهلل عنه- الصديق بكرٍ  أيب خالفة طالت فرتة (4
 ( )    األمة.  أفراد مجيع   بني خالفته عىل قاعدة املساواة أقام الصديق   (5
 ( )  إياه.  -ريض اهلل عنه-بكر أيب  باستخالف  -ريض اهلل عنه- مل تكن خالفة عمر (6
 ( )       األمراء. والته  عىل  شديًدا  -ريض اهلل عنه- عمر  كان (7
 ( ) األرقم.  دار  دخول قبل  بكر، أيب الصديق يد عىل مبكًرا، -ريض اهلل عنه -عثامن   أسلم (8
 ( )     أرمينية.  فتح تم   ،-ريض اهلل عنه- عفان   بن عثامن  عهد يف (9

 ( )   سنني.  عرش  عمره وكان -ريض اهلل عنه-أسلم عيل بن أيب طالب  (10
 ( )    للخالفة.  -ريض اهلل عنه-سعى أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  (11
 ( )   عىل يد أحد اخلوارج.  -ريض اهلل عنه-استشهد أمري املؤمنني عيل   (12

 ، وضع حتتها خطاا:اخرت اإلجابة الصحيحة: 2س

   . (البقيع / قباء / قيفةسل ا  / املسجد)باخلالفة ألول مرة يف  -ريض اهلل عنه- متت مبايعة الصديق (1
   .( كل ما سبق  / مدعي النبوة / مانعي الزكاة / املرتدين)   -ريض اهلل عنه- حارب الصديق (2
   . املقدس(   بيت / الشام / العراق / )بالد فارس   بنفسه:   ففتح   ريض اهلل عنه   عمر   سار   ة السادسة عرش السنة    يف  ( 3
  /  عثامن بن عفان  /  عمر بن اخلطاب   /  بكر الصديق  أيب)  يف سبيل اهلل لـ  الشهادةب  ملسو هيلع هللا ىلصشهد النبي   (4

 . عيل بن أيب طالب(
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  عثامن بن عفان  /  عمر بن اخلطاب  /   محزة بن عبد املطلب) :  (1) «منك  وأنا  مني  أنت»:  ملسو هيلع هللا ىلصقال له النبي   (5
 . (عيل بن أيب طالب /

ـ   الفتنة  وزالت   املسلمني،  كلمة  العام الذي اجتمعت فيه  (6   /   عام اجلامعة  /  عام احلزن)   بينهم، سمي ب
 .(عام املجاعة  / عام الوحدة 

 علل ملا ييل:: 3س

 . ملسو هيلع هللا ىلص  بالنبي أسلم وآمن من الرجال من أول  كان -ريض اهلل عنه- أبو بكر الصديق (1
 اجلاهلية.  أيام اخلمر رشب عن نفسه -ريض اهلل عنه-بكر الصديق  أيب  عمنْ (2
 زيد.  بن أسامة   جيش  -ريض اهلل عنه-بكر الصديق أيب إنفاذ  (3
   للقرآن الكريم.  -ريض اهلل عنه-بكر الصديق أيب مجع  (4
 . -ريض اهلل عنه-أعز اهلل اإلسالم بإسالم عمر بن اخلطاب  (5
 . -ريض اهلل عنه-لؤلؤة لعمر   ل أيبقتْ  (6
 مصاحف.  يف  الكريم القرآن  -ريض اهلل عنه-تدوين عثامن  (7
 . -ريض اهلل عنه-حدوث الفتنة يف عهد عثامن  (8
 بينهم. وقوع االقتتال بني املسلمني يف موقعة اجلمل عىل الرغم من إبرامهم الصلح  (9

 ملعاوية.  اخلالفة  عن -امريض اهلل عنه-عيل  بن  تنازل احلسن (10
 

 
 

 سبق خترجيه. ( 1)

بالتعاون مع زمالئك؛ ومن خالل ما يتاح لك من مصادر للبحث والتعلُّم؛ اكتب عن خطر 
 .َسبِّ الصحابة والتهجم عليهم، وأثر ذلك عىل الدين، ثم ضعه يف ملف إنجازك
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 املراجع الرئيسية:  

 هـ(.911عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت:    -تاريخ الخلفاء   .1
 هـ(. 1427صفي الرحمن بن عبد هللا بن محمد املباركفوري )ت:    -الرحيق املختوم   .2
 . هـ(  1436محمود شاكر الحرستاني )  –الخلفاء الراشدون   .3
 أحمد فريد.   -وقفات تربوية في السيرة النبوية   .4

 
 املراجع الثانوية:    

َلميُّ ومجموعته.    -صحيح األثر وجميل العبر من سيرة خير البشر   .1  محمد بن صامل السُّ
 هـ(.1384مصطفى بن حسني السباعي )ت:    -السيرة النبوية دروس وعبر   .2
 .د. راغب السرجاني  –املوسوعة امليسرة في التاريخ اإلسالمي   .3

 
 املراجع اإللكترونية:  

 https://dorar.net/historyرابط:    –املوسوعة التاريخية    -موقع: الدرر السنية   .1
 https://rasoulallah.net/ar/homeرابط:    -موقع: رسول هللا   .2
 / https://www.mercyprophet.org/mul/arرابط:    –موقع: نبي الرحمة   .3
 /https://www.islamstory.comرابط:  -موقع: راغب السرجاني ]قصة اإلسالم[   .4
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)ت:   .1 رضا  حممد  الراشدين،  اخللفاء  أول  الصديق  بكر  دار  1369أبو  شيحا،  خليل  الشيخ  ت:  هـ( 

 م. 2004-هـ1424الكتاب العريب، الطبعة 

  اهليئة،  إبراهيم   الفضل  أبو  حممد:  املحقق   ،السيوطي   بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد،  القرآن  علوم  يف  اإلتقان .2
 . م1974 /هـ1394، للكتاب   العامة املرصية

  اإلسالمية  اجلامعة ، املرصي حممد اهلل عبد  مجيل،  الراشدين زمن   اإلسالمية الفتوحات :اإلسالم  انتشار .3
  ، املحرم  ،والثامنون  والثاين  والثامنون  الواحد  العددان  -  والعرشون  احلادية  السنة  الطبعة،  املنورة   باملدينة
 .هـ1409 اْلخرة مجادى

أبو عبد الرمحن مجال بن حممد بن حممود،    ،ملسو هيلع هللا ىلصأنس املقربني وأزهار الياسمني يف التعريف بالنبي األمني   .4
 دار الكتب العلمية. 

،  5هـ، العدد:  1435الداعي مجادى األوىل  أهداف الغزوات والرسايا النبوية، د. رشيد كهوس، جملة   .5
 (. 38السنة )

 هـ( مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد. 355البدء والتاريخ، املقدس، املطهر بن طاهر )ت: نحو   .6
  الطبعة   ،هجر   دار،  الرتكي  املحسن   عبد   بن   اهلل  عبد:  حتقيق  ، كثري  بن   عمر   بن  إسامعيل ،  والنهاية   البداية  .7

 .م1997 - هـ 1418 األوىل

الرمحن بن أيب بكر )ت:   .8 السيوطي، عبد  نزار  911تاريخ اخللفاء،  الدمرداش، مكتبة  هـ( ت: محدي 
 م.2004-هـ1425مصطفى الباز، الطبعة األوىل 

،  حقي  إحسان :  املحقق ، املحامي(  باشا) فريد  أمحد   ابن ، (بك) فريد  حممد ،  العثامنية العلية  الدولة  تاريخ  .9
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 م.1981 – 1401 األوىل،   الطبعة، لبنان ،بريوت  النفائس،  دار

هـ( 571تاريخ دمشق البن عساكر، أبو القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر )ت:   .10
 م. 1995 -هـ  1415ت: عمرو بن غرامة العمروي، دار الفكر، 

،  الرسالة  مؤسسة ،  شاكر  حممد  أمحد:  املحقق   ،الطربي  جرير  بن   حممد ،  القرآن  تأويل  يف  البيان   جامع  .11
 .م2000 - هـ 1420 األوىل،   الطبعة

صحيح البخاري، املؤلف: حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي، ت: حممد زهري بن نارص   .12
النارص، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل،  

 هـ. 1422
 الغلو واجلفاء، الصادق بن حممد بن إبراهيم، بدون طبعة.  بني ملسو هيلع هللا ىلصخصائص املصطفى  .13
 هـ.  1425دراسة يف السرية، عامد الدين خليل، دار النفائس، بريوت، الطبعة الثانية:  .14
 . لبنان   ،بريوت ، املعرفة دار  الصاليب حممد  عيل ،ووظائفها  دعائمها املسلمة احلديثة  الدولة    .15

 هـ(، دار اهلالل، بريوت، الطبعة األوىل. 1427املباركفوري، صفي الرمحن )املتوىف:  ،الرحيق املختوم  .16

وامللوك .17 األمراء  إىل  الرسول  الرسجاين،  أ.  رسائل  راغب  اإلسالم  د.  قصة  :  موقع 
https://cutt.us/VoC47 

زيد القزويني، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء  سنن ابن ماجه، ابن ماجه، أبو عبد اهلل حممد بن ي .18
 الكتب العربية، فيصل عيسى البايب احللبي. 

سنن أيب داود، أبو داود، سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري، ت: حممد حميي الدين عبد احلميد،   .19
 املكتبة العرصية، صيدا، بريوت. 

بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى، ت: أمحد حممد  سنن الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى  .20
وآخر الثانية،  يشاكر  الطبعة  مرص،  احللبي،  البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  رشكة    -هـ    1395ن، 

https://cutt.us/VoC47
https://cutt.us/VoC47
https://cutt.us/VoC47
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 م. 1975
هـ(، ت: حممد عبد القادر عطا،  458السنن الكربى، البيهقي، أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى )ت:    .21

 م.2003 -هـ  1424الطبعة الثالثة  دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،
هـ(  151السري واملغازي، حممد بن إسحاق بن يسار املطلبي بالوالء، املدين )ت:    ،سحاق إسرية ابن   .22

 م. 1978هـ /1398ت: سهيل زكار، دار الفكر، بريوت، الطبعة األوىل 
)املتوىف:   .23 بن حسني  مصطفى  السباعي،  وعرب،  دروس  النبوية  املكتب1384السرية  اإلسالمي،    هـ( 

 م.1985  -هـ  1405الطبعة الثالثة 
 نسخة الشاملة. عيل حممد الصاليب  السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداث، .24

  وإبراهيم   السقا  مصطفى:  حتقيق   ،احلمريي  أيوب  بن   هشام  بن  امللك  عبد،  هشام  البن  النبوية  السرية .25
  الطبعة ،  بمرص  وأوالده  احللبي  البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  رشكة،  الشلبي   احلفيظ   وعبد   األبياري
 .م1955 - هـ1375 الثانية،

- هـ1424  األوىل  الطبعة،  الرسالة   مؤسسة،  غلوش  أمحد  أمحد  ،املكي  العهد  يف  والدعوة   النبوية   السرية .26
 .م2003

 بدون طبعة.  ،دروس وعرب يف تربية األمة وبناء الدولة، عيل الصاليب  ،السرية النبوية  .27
  الثانية   الطبعة ، دمشق  ،كثري  ابن  دار   ،الندوي  الدين  فخر  بن  احلي   عبد   بن  احلسن أبو عيل ،النبوية  السرية .28

 ـ.ه1425، عرشة
  املكتب ،  الشاويش   زهري  حممد،  األرنؤوط  شعيب:  حتقيق،  البغوي  مسعود   بن   احلسني ،  السنة  رشح .29

 . م1983 - هـ1403 الثانية الطبعة، بريوت  دمشق،  ،اإلسالمي 
هـ( دار إحياء الرتاث  676النووي عىل مسلم، النووي، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف )ت:  رشح   .30

 هـ.1392العريب، بريوت، الطبعة الثانية 
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  ،الرشد   مكتبة ،  إبراهيم   بن   يارس :  حتقيق  ، امللك  عبد   بن  خلف  بن   عيل ،  بطال   البن  يالبخار  صحيح  رشح .31
 .م2003 - هـ1423 الثانية، الطبعة، الرياض  السعودية،

 . نسخة الشاملة الصاحب واخلليفة أبو بكر الصديق، راغب الرسجاين  .32
الفارايب )ت:   .33 اجلوهري  بن محاد  إسامعيل  أبو نرص  اجلوهري،  العربية،  اللغة وصحاح  تاج  الصحاح 

الرابعة  393 الطبعة  بريوت،  للماليني،  العلم  دار  عطار،  الغفور  عبد  أمحد  ت:   -  هـ  1407هـ( 
 م.1987

،  األرنؤوط  شعيب:  املحقق   ،حبان   بن  أمحد  بن  حبان   بن  حممد،  بلبان  ابن  برتتيب  حبان  ابن  صحيح .34
 م. 1993 – 1414 الثانية، الطبعة، بريوت  ،الرسالة   مؤسسة

َلمي    صامل  بن   حممد.  د ،  ملسو هيلع هللا ىلصصحيح األثر ومجيل العرب من سرية خري البرش    .35   روائع  مكتبة وآخرون،    السُّ
 .م 2010 - هـ 1431 األوىل،:  الطبعة، جدة  – اململكة

الصحيح من أحاديث السرية النبوية، الصوياين، أبو عمر، حممد بن محد، مدار الوطن للنرش، الطبعة   .36
 م. 2011 -هـ  1432األوىل 

،  حزم  ابن   دار ،  الرتكي  دونمز  خض   مصطفى :  املحقق  ، األصبهاين  بن   أمحد   نعيم   أبو ،  النبوي  الطب .37
 .م2006 األوىل  الطبعة

األوىل    الطبعة،  بريوت  ، صادر  دار ،  عباس  إحسان  :املحقق  ،منيع  بن  سعد  بن  حممد،  الكربى  الطبقات .38
 .م1968

  حتقيق ،  الوردي ابن  الدين  رساج، الغرائب  وفريدة  العجائب  خريدة خمطوط خالل من البلدان  عجائب .39
 .شمس  عني جامعة ، زنايت حممود  أنور:  وتقديم وتعليق

  عني حممود،    عرفة  حممود  د.  حضارهتم  مظاهر  وأهم  والدينية  السياسية   أحواهلم:  اإلسالم   قبل  العرب .40
 م. 1995القاهرة،   ،واالجتامعية اإلنسانية والبحوث للدراسات 
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  مكتبة ،  العمري  ضياء  بن   أكرم،  املحدثني   منهج   وفق  التارخيية  الرواية لنقد حماولة  الراشدة   اخلالفة  عرص .41
 .م2009 - هـ 1430 األوىل الطبعة ، الرياض ،العبيكان 

هـ( دار الكتب  328العقد الفريد، ابن عبد ربه أبو عمر، شهاب الدين أمحد بن حممد األندليس )املتوىف:   .42
 .هـ 1404العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 

  كتبه   رقم،  1379  بريوت،  املعرفة  دار  ،حجر  بن  عيل  بن  أمحد،  البخاري  صحيح   رشح  الباري  فتح .43
 . الباقي عبد  فؤاد حممد:  وأحاديثه وأبوابه

،  مستو  الدين  حميي  اخلطراوي،  العيد  حممد:  وتعليق  حتقيق  ،كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل،  السرية   يف  الفصول .44
 . هـ 1403 الثالثة، الطبعة،  القرآن علوم  مؤسسة

 م.1998الطبعة السابعة فقه السرية، الغزايل، حتقيق: حممد نارص الدين األلباين، دار القلم، دمشق،   .45

 القول املبني يف سرية سيد املرسلني، النجار، حممد الطيب، دار الندوة اجلديدة بريوت، لبنان.  .46
الكامل يف التاريخ، ابن األثري، أبو احلسن عيل بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكريم بن عبد الواحد   .47

الدين عز  اجلزري،  )ت:    ، الشيباين  األثري  الكتاب  هـ630ابن  دار  تدمري،  السالم  عبد  عمر  ت:   )
 م. 1997هـ / 1417العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

 نسخة الشاملة.  ،رضارشيد ، حممد ملسو هيلع هللا ىلص حممد  .48
مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، القاري، عيل بن سلطان حممد، أبو احلسن نور الدين املال اهلروي   .49

 م.2002 -هـ 1422هـ( دار الفكر، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 1014القاري )ت: 

 . م1992، اإلسالمي  الغرب دار ،األندليس البكري حممد بن العزيز عبد بن اهلل عبد، واملاملك  املسالك .50

  دار،  عطا   القادر  عبد  مصطفى :  حتقيق  ،احلكم   حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد،  الصحيحني   عىل  املستدرك .51
 م. 1990 – 1411 األوىل، الطبعة ،  بريوت ،العلمية  الكتب

ن، إرشاف:  ي مسند اإلمام أمحد بن حنبل، الشيباين، أمحد بن حممد بن حنبل، ت: شعيب األرنؤوط  وآخر .52
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 م.  2001 -هـ  1421د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل

الباقي، دار  صحيح مسلم .53 النيسابوري، ت: حممد فؤاد عبد  القشريي  أبو احلسن  ، مسلم بن احلجاج 
 حياء الرتاث العريب، بريوت. إ
 هـ( دار الفكر، بريوت. 626معجم البلدان، احلموي، ياقوت بن عبد اهلل )ت:  .54
  الكتب،   عامل  ،البكري  حممد   بن   العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد،  واملواضع   البالد  أسامء  من  استعجم  ما  معجم .55

 .هـ 1403 الثالثة  الطبعة ،  بريوت

  جامعة ،  قلعجي  أمني   املعطي  عبد :  املحقق  ، البيهقي  عيل   بن  احلسني  بن   أمحد،  واْلثار  السنن  معرفة .56
  ، ( دمشق  -  حلب )  الوعي  دار   ، (بريوت-  دمشق )   قتيبة   دار   ، (باكستان  -   كراتيش)  اإلسالمية   الدراسات 

 . م1991 - هـ1412 األوىل،   الطبعة (القاهرة  - املنصورة)  الوفاء دار

  مكتبة ،  بريوت الرسالة  مؤسسة ،اجلوزية  قيم بن بكر أيب  بن حممد ،العباد خري  هدي يف املعاد  زادمقدمة  .57
 . م1994/ هـ1415 ،  والعرشون  السابعة: الطبعة الكويت  اإلسالمية،   املنار

  الرتاث   إحياء  دار  ،النووي  رشف  بن  حييى  الدين   حميي  زكريا  أبو،  احلجاج  بن  مسلم   صحيح  رشح  املنهاج .58
 ه.1392 الثانية، الطبعة، بريوت ،العريب

بكر بن عبد امللك القسطالين القتيبي    املواهب اللدنية باملنح املحمدية، القسطالين، أمحد بن حممد بن أيب .59
 مرص.  -هـ( املكتبة التوفيقية، القاهرة923املرصي، أبو العباس، شهاب الدين )ت: 

 املوسوعة الفقهية امليرسة، خليل عبد الكريم كوننج، دار الكتب العلمية.  .60
 ، نسخة الشاملة.اإلسالمي التاريخ يف زةاملوج املوسوعة .61

 https://cutt.us/4l5WY  موقع طريق اإلسالم. .62

النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد   .63
حممود حممد الطناحي، املكتبة    -هـ( ت: طاهر أمحد الزاوي  606بن عبد الكريم الشيباين اجلزري )ت:  

https://cutt.us/4l5WY
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 م. 1979 -هـ 1399العلمية، بريوت، 
ال .64 املرسلني،  سيد  سرية  يف  اليقني  )ت:  نور  اخلضي  بالشيخ  املعروف  عفيفي،  بن  حممد  باجوري، 

   هـ.1425هـ( دار الفيحاء، دمشق، الطبعة الثانية 1345
  ،العلمية   الكتب  دار  الشافعي،  احلسني  أمحد  بن  اهلل  عبد  بن  عيل،  املصطفى  دار  بأخبار  الوفاء  وفاء .65

 هـ.1419 األوىل الطبعة ،  بريوت

 . بدون معلومات نرش ،اليوم النبوي، عبد الوهاب الطريري .66
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 الصفحة الموضوع

 7 مقدمة املقرر
 9 خمرجات تعلم املقرر العامة / مفردات املقرر

 10 مدخل لدراسة السرية النبوية  :الوحدة األوىل 

 . مفهوم السرية النبوية :األول  املوضوع
 .أمهية ومقاصد دراسة السرية النبوية :الثاين  املوضوع
 . مصادر السرية النبوية، وأهم املؤلفات فيها :الثالث املوضوع
 .أحوال العرب واألمم األخرى قبل البعثة :الرابع املوضوع 
 .حادثة الفيل  :اخلامساملوضوع 

12 
13 
16 
20 
23 

 28 من امليالد إىل البعثة  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي حممد  سرية :الثانيةالوحدة 

 ملسو هيلع هللا ىلص نسبه ومولده املوضوع األول: 
 يف بادية بني سعد، وحادثة شق الصدر   ملسو هيلع هللا ىلص فرتة رضاعته  الثاين:    املوضوع 
، ووفاة أمه، ثم جده عبد املطلب  ملسو هيلع هللا ىلصنشأة النبي  الثالث: املوضوع  يتياما
 إىل الشام مع عمه أيب طالب  ملسو هيلع هللا ىلصرحلته الرابع:  املوضوع
 يف حرب الفجار، وحلف الفضول  ملسو هيلع هللا ىلصمشاركته  اخلامس: املوضوع

30 
32 
34 
35 
36 
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 يف جتارة السيدة خدجية، وزواجه منها ملسو هيلع هللا ىلصسفره السادس:  املوضوع
 بناء الكعبة، واحلجر األسود السابع:  املوضوع
 إرهاصات ومقدمات النبوة الثامن: املوضوع
ونزول الوحي عليه يف الغار،   التحنث يف غار حراء،التاسع:  املوضوع

 وفرتة انقطاعه
 ملسو هيلع هللا ىلص الدروس املستفادة من ميالده إىل بعثته العارش:  املوضوع

37 
38 
40 
42 
 

46 
 50 : العهد املكي واملدين الثالثة الوحدة 

 العهد املكي. املوضوع األول: 
 بيعة العقبة األوىل والثانية. املوضوع الثاين: 

 الدروس املستفادة من العهد املكي. املوضوع الثالث: 
 اهلجرة إىل املدينة.  املوضوع الرابع:

 العهد املدين.  املوضوع اخلامس:

52 
68 
71 
75 
84 

 92  وغزواته حتى صلح احلديبية ملسو هيلع هللا ىلصجهاد الرسول  :الرابعةالوحدة 
 مرشوعية اجلهاد، وأهدافهاملوضوع األول: 
 غزوة بدر الكربىاملوضوع الثاين: 

 املواجهة مع املنافقنياملوضوع الثالث: 
 غزوة أحد املوضوع الرابع: 

 غزوة بني النضري املوضوع اخلامس:  

94 
98 
101 
104 
107 
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 غزوة بني املصطلق )املريسيع(املوضوع السادس: 
 غزوة اخلندق )األحزاب( املوضوع السابع: 
 غزوة بني قريظة املوضوع الثامن: 
 صلح احلديبية  املوضوع التاسع:

109 
111 
114 
116 

 124  ملسو هيلع هللا ىلصعاملية الرسالة وانتشارها حتى وفاة الرسول   :اخلامسةالوحدة 
 ملسو هيلع هللا ىلصعاملية الرسالة املحمدية ومكاتبات النبي املوضوع األول: 

 غزوة خيرب  الثاين: املوضوع
 غزوة مؤتةالثالث:   املوضوع
 فتح مكةالرابع:  املوضوع
 غزوتا حنني والطائفاخلامس:   املوضوع
 غزوة تبوك السادس:  املوضوع
 أهم نتائج الغزوات والرسايا النبوية السابع:  املوضوع
 عام الوفود وحجة الوداع الثامن:  املوضوع
 عودة الرسول إىل املدينة، وجتهيزه جليش أسامة بن زيد التاسع:  املوضوع
 ملسو هيلع هللا ىلصوفاة الرسول  العارش: املوضوع

126 
131 
133 
135 
139 
143 
146 
148 
153 
154 

 162 وفضائله وشامئله ومعجزاته  ملسو هيلع هللا ىلصخصائص الرسول   :السادسةالوحدة 
  ملسو هيلع هللا ىلصخصائص النبي املوضوع األول: 

 ملسو هيلع هللا ىلص شامئل النبي الثاين:  املوضوع
164 
166 
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 169 ملسو هيلع هللا ىلصمعجزات النبي الثاين:  املوضوع
 174  البيت واليوم النبوي :السابعةالوحدة 

 بيته  أهل  مع ملسو هيلع هللا ىلصالبيت النبوي، ونامذج من تعامله  املوضوع األول:
 اليوم النبوي الرشيفاملوضوع الثاين: 

176 
179 

 190  سرية اخللفاء الراشدين :الثامنةالوحدة 
 اخلليفة األول: أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه. املوضوع األول: 
 اخلليفة الثاين: عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه. املوضوع الثاين: 

 اخلليفة الثالث: عثامن بن عفان ريض اهلل عنه.املوضوع الثالث: 
 اخلليفة الرابع: عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه.املوضوع الرابع: 

192 
201 
207 
214 

 225 مصادر التعلم 
 226 املعتمدةقائمة بأهم املراجع واملصادر 

 233 املحتويات
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