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تمهيد :
احلمد هلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل ،أما بعد :

فهذا مقرر السرية لطالب السنة املحلية للمعاهد اتلابعة ملؤسسة الوقف  ,وهو

مؤلف ضمن مرشوع تطوير املناهج يف املؤسسة.
وهذا الكتاب ّ
يقرب إيلك سرية انليب  اذلي حتبه وتوجله وتقتدي به  ،كيف
ال وهو خري الربية وهادي البرشية  ،جعل اهلل طاعته سبيل انلجاة ,واالستقامة ىلع
رشعية ديلل اهلداية  ،فحري بك أن تعطي سريته العطرة اهتمامك  ,وحترص يف تعلمك

ىلع الفهم ملواقفه واالقتداء به .

وقد اجتهدنا أن تكون لغة الكتاب سهلة وسلسة  ،كما حرصنا أن تشارك

بفاعلية يف اتلعلم من خالل أنشطة تعليمية  ,وفرااغت داخل املحتوى تركت تلكتبها
بأسلوبك وترضب أمثلة من حياتك ومعايشتك.
ونود أن نشري إىل أن بعض األسئلة والفرااغت والنشاطات – بطبيعتها – ليس
ً
هلا إجابة حمددة ،فال ترتدد يف اإلجابة عنها بما تراه مناسبا ،فاملجال واسع  ,والقصد من
إيرادها تنمية مهارات اتلعلم  ,واتلفكري دليك وتعزيز قدراتك .
ً
واذلي نأمله أن يكون الكتاب دافعا لك يف االرتقاء يف مدارج العلم واهلداية وانطالقة
خلري عظيم ترى أثره يف حياتك وجمتمعك وأمتك.
واهلل ويل اتلوفيق ,,,
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
يصف حال العرب قبل بعثة انليب .

يستشعر حاجة انلاس إىل الرسل.

يعدد أهم األحداث قبل بعثة انليب .

أوضاع العالم قبل اإلسالم :
األوضاع السياسية واالجتماعية قبل ابلعثة انلبوية:
بعث اهلل نبيه حممد  باهلدى ودين احلق  ،واكنت اجلاهلية والرشك والضالل قدد عدم األر، ،
فقد بني انليب  ما بلغ به حال انلاس قبل بعثته يف قدو « : أال إن ريب أمدر أن أعلممدم مدا
ً
جهلتم مما علمين يويم هذا ،لك ما حنلته( )1عبدا حالل وإين خلقت عبادي حنفاء لكهم ،وإنهم أتدتهم
َ ْ
وأم َرتهم أن يرشكوا يب ما لم أنزل بده
الشياطني  ,فاجتاتلهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هلم،
(.)2
سلطانا ،وإن اهلل نظر إىل أهل األر ،فمقتهم :عربهم وعجمهم ،إال بقايا من أهل الكتاب»
احلديث يشري إىل احنراف البرشية يف جواند
املصلحني من محلة األديان السماوية.

متعدددة رشلرشدك بداهلل ،ونبدذ

يعتده وفسداد

فقد رشنت اإلمرباطورية الرومانية الرشقية تعرف باإلمرباطورية ابلزينطية ،واكندت كمدم دول
ايلونان وابللقان وآسيا وسوريا وفلسطني وحو ،ابلحر املتوسط بأرسه ,ومرص ولك إفريقيا الشدمايلة،
واكنت اعصمتها القسطنطينية ،واكن الرشك باهلل أصل يف عبودية انلصارى فقد رشنوا يقولون بدأن اهلل
ثالث ثالثة وأن املسيح هو ابن اهلل تعاىل اهلل عما يقولون  ،واكنت اإلمرباطورية ايلونانية دولة ظاملدة
مارست الظلم واجلور واتلعسف ىلع الشعوب اليت حكمتهدا ،وضداعفت عليهدا البداو  ،وكد
االضطرابا واثلورا  ،واكنت حياتهم العامة قاومة ىلع لك أنواع اللهو واللع والطرب والرتف.
واكنت اإلمرباطورية الفارسية تعرف بادلولة الفارسية أو الكرسوية ،وقد كد فيهدا ادلياندا
املنحرفة رشلزرادشتية اذلين يزعمون بوجود إهلني هلإ انلدور واريدري وهلإ الظلمدة والرشد وهلدذا رشندوا
ْ
املزدكية يف أواول القرن اريامس امليالدي
يقدسون انلار وحيرصون أال تنطفئ يف معابدهم ،ثم ظهر
اليت دعت إىل اإلباحية يف لك يشء؛ مما أدى فساد كبري وقتل وسل وختري .
( )1حنلته :أعطيته
( )2صحيح مسلم ،برقم.)2197( :
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واكن ملوكهم حيكمون بالوراثة ،ويضعون أنفسهم فوق بين آدم؛ ألنهم يعتربون أنفسهم من نسل
اآلهلة.
وأما اهلند فقد امتاز عن أقطار العالم باتلفاو الفاحش بني طبقا الشع  ،واكن ذلك تابعا
لقانون مدين سيايس ديين وضعه املرشعون اهلندوس اذلين رشنت هلم صفة دينية ،وأصبح هو القانون
العام يف املجتمع ودستور حياتهم ،واكنت اهلند يف حالة فوىض وتمزق ,انترش فيهدا اإلمدارا الديت
اندلعت بينها احلروب الطاحنة ،واكنت بعيدة عن أحداث اعملهدا يف عزلدة واضدحة يسديطر عليهدا
ً
ً
الزتمت واتلطرف يف العادا واتلقايلد ,واتلفاو الطبيق ،واكنت منحطة اجتماعيدا وخلقيدا  ,فقدد
ً
انترش اريالعة حىت يف املعابد؛ ألن ادلين أعطاها لونا من القدسية واتلعبد ،واكنت املرأة ال قيمة هلا
وال عصمة ،وانترش اعدة إحراق املرأة املتوىف زوجها،وغري ذلك.
وأما العرب  :فقد رشن ساكن اجلزيرة العربية ينقسمون إىل بدو وحب ،واكن انلظام الساود بينهم
هو انلظام القبيل ،حىت يف املمالك املتحبة اليت نشأ يف اجلزيرة ،رشملمالك اليت ظهر يف ايلمن مثل
سبأ ومحري ومعني وغريها  ,ومملكة املناذرة يف الشمال الرشيق ،ومملكة الغساسنة يف الشمال الغريب.
والقبيلة العربية جمموعة من انلاس ،تربط بينها وحدة ادلم (النس ) ووحدة اجلماعدة ،وزعديم
القبيلة ترشحه للقيادة مزنتله القبلية وصفاته ،وخصاوصه من شجاعة ومروءة ،وكرم وحنوها.
ويغل ىلع اجلزيرة العربية الصحاري الواسعة املمتدة ،وهذا ما جعلها ختلو مدن الزراعدة إال يف
ً
أطرافها وتم فيها ابلادية واكن يغل ىلع ابلادية ريع اإلبل والغنم ،واكنت القباول تنتقل حبثا عن
مواقع الألك،وأما الصناعة فاكنوا أبعد األمم عنها واكنوا يأنفون منها.
واكن ملوقع اجلزيرة العربية االسرتاتييج بني إفريقيا و ق آسيا أثر ؛ ألن كتل مركزا متقددما يف
اتلجارة ادلويلة آنذاك.
واكن اذلين يمارسون اتلجارة من العرب هم أهل املدن ،وال سيما أهل مكة  ,فقد رشن هلم مركدز
ممتاز يف اتلجارة ،واكنت لقريش رحلتان شهريتان :رحلة الشتاء إىل ايلمن ،ورحلة الصيف إىل الشدام،

يددذهبون فيهددا آمنددني  ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ قريش٤ - ١ :

ولقد هيمنت اتلقايلد واألعراف ىلع حياة العرب ،فقد حرصوا ىلع املحافظة ىلع أنسدابهم ،فلدم
يصاهروا غريهم من األجناس األخرى ،واكنت املرأة عند كثري من القباول ال حقوق هلا ،فقدد رشندت
تورث ،وال ترث  ،واكنوا ينظرون إيلها نظرة دونية أد إىل شعور الرجل باهلم واحلزن واريجل عنددما

تودل بنت ،قدال  -تعداىل  :-ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ النحل٥٩ – ٥٨ :
واكنت احلروب تقوم بينهم ألتفه األسباب ،فهم ال يبالون بشدن احلدروب  ,وإزهداق األروا يف سدبيل
ادلفاع عن املثل االجتماعية اليت تعارفوا عليها وإن رشنت ال تستحق اتلقدير.
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األوضاع ادلينية قبل ابلعثة انلبوية :
رشنت اإلنسانية قبل اإلسالم تعيش مرحلة من االحنطاط يف شؤونها ادلينية  ،وتعاين من فدوىض
اعمة يف رشفة شؤون حياتها ،حيث أصبح اجلهل واهلوى واالحنالل والفجور ،واتلجرب واتلعسدف مدن
أبرز مالمح املنهج اجلاهيل املهيمن ىلع دنيا انلاس(.)1
وتزعم هذا الفساد زعماء الشعوب واألمم من القدادة والرهبدان والقساوسدة وامللدوك ،وأصدبح
العالم يف ظالم دامس ويلل بهيم ,واحنراف عظيم عن منهج اهلل  -سبحانه و تعاىل .-
فايلهودية :أصبحت جمموعة من الطقوس واتلقايلد ال رو فيهدا ,وتدأثر بعقاودد األمدم الديت
جاورتها واحتكت بها،فأخذ كثريا من اعداتها وتقايلدها الوثنيدة اجلاهليدة ،وقدد اعدرتف بدذلك
مؤرخوا ايلهود(.)2

أما انلرصانية :فقد امتحنت بتحريف الغالني ،وتأويل اجلاهلني  ,واختىف نور اتلوحيد وإخالص
العبادة هلل  ،واندلعت احلروب بني انلصارى يف الشام والعراق ،وبني نصارى مرص حول حقيقة

املسيح وطبيعته ،وكولت ابليو واملدارس والكنائس إىل معسكرا متنافسة  ,وظهر الوثنية يف

املجتمع املسييح يف مظاهر خمتلفة وألوان شىت.

وأما الفرس :فقد عرفوا من قديم الزمان بعبادة العندا الطبيعيدة ,أعظمهدا انلدار ،وانترشد
بيو انلار يف طول ابلالد وعرضها ,وعكفوا ىلع عبادتها  ,وبنوا هلا معابد وهيدالك ،واكندت هلدا آداب
ً
أحرارا يسريون ىلع هواهم ال فرق بينهم  ,وبني
و اوع دقيقة داخل املعابد ،أما خارجها فاكن أتباعها
من ال دين .
أما ابلوذية :يف اهلند وآسيا الوسطى ،فيه ديانة وثنية كمل معها األصدنام حيدث سدار  ،وتبدين
اهليالك ،وتنص تماثيل بوذا حيث حلت ونزلت(.)3
أما الربهمية :دين اهلند األصيل ،فقد عرفت بم ة املعبودا واآلهلة,و صدار لك يشء يعبدد يف
اهلند إال اهلل.
أما العرب :فقد امتأل قلوبهم بتعظيم تراث اآلباء واألجداد  ,واتباع ما رشنوا عليه مهما يمن
فيه من الزيغ واالحنراف والضالل  ,ومن ثم عبدوا األصنام ،فاكن للك قبيلة صنم تشتهر بده القبيلدة
وتعظمة  ،وإىل جان هذه األصنام الرويسة يوجد عدد ال حيىص ك ة من األصدنام الصدغرية  ,والديت
يسهل نقلها يف أسفارهم ووضعها يف بيوتهم ،روى ابلخاري يف صحيحه عن أيب رجاء ُ
العطاردي قدال:
«كنا نعبد احلجر ،فإذا وجدنا حجرا آخر هو ُ
ً
حجرا مجعندا
خري منه ألقيناه وأخذنا اآلخر ،فإذا لم جند
ُجثوة من تراب ،ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به»(.)4
واكن بعض العرب قد تنرص ،وبعضهم دخل يف ايلهوديدة ،أمدا األغلبيدة فاكندت تعبدد األوثدان
( )1انظر :الغرباء األولون ،سلمان العودة ص.57
( )4انظر :السرية انلبوية ،أبو احلسن انلدوي ص.20
( )5الغرباء األولون ،ص.28
( ) 4صحيح ابلخاري برقم )4376( :
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واألصنام.
وقد رشن هناك القليل ممن رشن ىلع دين إبراهيم -عليه السالم  -اذلين يرفضون عبادة األصدنام,
ومن هؤالء زيد بن عمرو بن نفيل ،فاكن ال يذبح لألنصاب ،وال يأكل امليتة وادلم ،واكن يقول:
َ
ً
ًّ
أديددددن إذا ا
تقسددددمت األمد ُ
دددور
أربددددا واحدددددا أم ألددددف رب
ً
ُ
كدددذلك يفعدددل اجلددد الصد ُ
ددبور
مجيعددا
عزلددت الددال والعددزى
إىل أن قال:
و
يلغفددر ذندديب الددرب الغفددور()1
ولمددددن أعبددددد الددددرمحن ريب
ُ
وممن رشن يدين برشيعة إبراهيم وإسماعيل -عليهما الصالة والسالم  ،-قس بن ساعدة اإليادي,
ً
ً
حكيما ،اعقال ،نباهة ،وفضل ،واكن يدعو إىل توحيد اهلل ،وعبادتده ،وتدرك عبدادة
فقد رشن خطيبًا،
األوثان ،كما رشن يؤمن بابلعث بعد املو .
وقد رشن انليب  قبل بعثته قد هجر األصنام  ,ولم يرشب اريمر ويتوجه بالعبادة للواحد ادليدان
ً
متبعا إلبراهيم اريليل عليه السالم.
مما سبق  :خلص احلالة ادلينية يف الشلك اآليت :

( )1انظر :السرية انلبوية ،البن كثري (.)163/1
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سما وخصاوص العرب :
رشنت يف العرب سما وخصال من اريري كثرية ساعد يف محلهم رايدة اإلسدالم  ,ومدن تلدك
اريصال والسما :
 -1اذلاكء والفطنة:
فقد رشنت عقوهلم صافية ,لم تدخلها تلك الفلسفا واألساطري واريرافا  ،وقداشتهروا بقدوة
احلفظ  ،و وجه اإلسالم قرحية احلفظ واذلرشء إىل حفظ ادلين ومحايته.
 -2أهل كرم وسخاء:
ُ
رشن هذا اريُلق متأصال يف العرب ،واكن الواحد منهم ال يمون عنده إال فرسه ،أو ناقته ،فيأتيده

الضيف ،فيسارع إىل ذحبها ،أو حنرها  ،واكن بعضدهم ال يمدت بإطعدام اإلنسدان بدل رشن يطعدم
الوحش والطري.
 -3أهل شجاعة ومروءة وجندة:
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رشن العرب بفطرتهم أصحاب شهامة ومروءة ،فاكنوا يأبون أن ينتهز القوي الضعيف ،أو العاجز،
أو املرأة أو الشيخ ،واكنوا إذا استنجد بهم أحد أجندوه ويرون من انلذالة اتلخيل عمن جلأ إيلهم ،ومن
شجاعتهم أنهم يتسابقون إىل املو يف املعارك ويعدون املو ىلع الفرش مهانة.
 -4الوفاء بالعهد وحبهم للرصاحة والوضوح والصدق:
رشنوا يأنفون من الكذب ويعيبونه ،واكنوا أهل وفداء ،ويددل ىلع أنفدتهم مدن الكدذب قصدة أيب
سفيان مع هرقل ملا سأ عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،واكنت احلروب بينهم قاومة قدال« :لدوال
احلياء من أن يأثروا يلع كذبًا لكذبت عنه»(.)1
 -5الصرب ىلع املاكره وقوة االحتمال ،والرضا باليسري:

رشنت للعرب قدرة عجيبة ىلع كمل املاكره والصرب يف الشداود ،وربما اكتسبوا ذلك من طبيعدة
بالدهم الصحراوية اجلافة ،قليلة الزرع واملاء ،فألفوا اقتحام اجلبال الوعرة ،والسري يف حدر الظهدرية،
ولم يتأثروا باحلر وال بالربد ،وال وعورة الطريق ،وال بعد املسافة ،وال اجلوع ،وال الظمأ.
 -6العفة :
العرب وإن ظهر فيهم بعض صفا اجلهل وابليغ و ب اريمر وأكل الربا إال أنه قدد رشن فديهم
كثريون ال يزنون وال يرشبون اريمر ،وال يسفكون ادلماء وال يظلمون ،ويتحرجون مدن أكدل أمدوال
ايلتاىم ،ويتزنهون عن اتلعامل بالربا(. )2

والزنا إنما رشن يف اإلماء وأصحاب الرايا من ابلغايا ،ويندر أن يمون يف احلراور ،ولديس أدل
ىلع هذا من أن انليب  ملا أخذ ابليعة ىلع النسداء بعدد الفدتح« :ىلع أن ال يرشدكن بداهلل شديئًا ،وال
َ
يرسقن ،وال يزنني » « قالت هند بنت عتبة زوجة أيب سفيان :أ َوتز احلرة » (.!! )3

أهم األحداث قبل مودل ه . 
ملا أراد اهلل  -سبحانه و تعاىل  -أن يرسل خري خلقه  ،أجرى قبل مودله الكريم
ً
ً
ً
ً
أمورا عظيمة و أحداثا كبرية إرهاصا ملودله وإيذانا لقرب انلور اذلي جاء به:
ومن أهم هذه األحداث:
ً
أوال :قصة حفر عبد املطل جد انليب صىل اهلل عليه وسلم لزمزم:
ً
ً
رشن عبد املطل  -جد انليب  - ناوما عند حجر إسماعيل  ,فدرأى يف منامده رجدال يقدول :
احفر زمزم  ,وحدد ماكنها وأخربه من شأنها أنها تسيق احلجيج.
واكن ال يدري ما زمزم إال أنه من خالل الرؤيا عرف أنهدا ابلدا املباركدة الديت سدم اهلل منهدا
()1صحيح ابلخاري ،رقم.)7( :
( )2انظر :السرية للندوي ص.12
( )3مسند أيب يعىل برقم ( )4754
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إسماعيل وأمه ،واكن انلاس قد جهلوا ماكنها وغطتها الرمال واألتربدة  ،فأخدذ الفدأس ،ومعده ابنده
احلارث بن عبد املطل  ،وليس يومئذ ودل غريه ،فحفر يف املاكن اذلي راءه يف منامه ،فلما بدا لعبد
املطل حافة ابلا كرب .
ونازعت قريش عبداملطل بعد ذلك يف السقاية إال أن اهلل أظهر هلم أحقيته بها فبقيت السقاية
يف ذريته بعد ذلك.
واكن عبد املطل سأل اهلل بعد أن رأى دفق زمزم أن يرزقه ك ة الودل  ,ونذر أن يذبح أحددهم
ً
تقربا إىل اهلل إن رزق بعرشة أوالد ذكور  ،فرزق بعرشة أوالد فأقرع بينهم ؛ يل بنذره فاكنت القرعة
ىلع أحبهم إيله عبد اهلل  ,ففداه بماوة من اإلبل تذبح ويتصدق بها.
ثانيًا :قصة أصحاب الفيل:
هذه احلادثة ثابتة بالقرآن الكريم  ,وذكرها املفرسون يف كتدبهم .قدال  -تعداىل  :-ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ الفيل٥ - ١ :
ً
وملخص القصة أن ملاك رشن بايلمن  ،واكن أصله من احلبشة يقال أبرهة ،بىن كنيسة بصنعاء
ُ َّ
فسماها القليَس ،وأراد أن يرصف إيلها حج العرب،فلما لم جتبده العدرب ذللدك،حلف أن يسدري إىل
ً
الكعبة فيهدمها ،فسار حىت إذا قرب مكة أرسل جنوده وأخذ أمواال لقريش منها مداويت بعدري لعبدد
ً
املطل  ،ثم بعث أبرهة رجال اسمه ُحناطة احلمريي إىل أهل مكة فقال :سل عن يفها ثم أبلغه أين
لم آ لقتال ،إنما جئت ألهدم هذا ابليت ،فانطلق حناطة حىت دخل مكة فلديق عبدد املطلد بدن
هاشم فقال :إن امللك أرسلين إيلك يلخربك أنه لم يأ لقتال إال أن تقاتلوه ،إنما جاء هلدم هذا ابليت
ثم االنرصاف عنمم ،فقال عبد املطل  :ال نستطيع قتا ،فسنخيل بينه وبني ابليت ،فإن اهلل حيد
بيته و واهلل ما نلا به قوة ،قال حناطة :فانطلق ميع إيله ،فخرج معه حىت قدم املعسكر .
ً
ً
ً
جسديما
عظيما
فأىت عبد املطل إىل أبرهه واستأذن بادلخول ،فأذن  ,واكن عبد املطل رجال
ً
ً
وسيما ،فلما رآه أبرهة عظمه وأكرمه ،فقال عبد املطل  :أيها امللك إنك قد أصبت يل ماال عظيما

 ,فاردده يلع ،فقال  :لقد أعجبتين حني رأيتك  ,ولقد زهد فيك ،قال :ولم قال :جئت إىل بيت هو
دينك  ,ودين آباوك ألهدمه فلم تملمين فيه ،وتملمين يف ماويت بعري لك  .قال :أنا رب هذه اإلبل،
وهلذا ابليت رب سيمنعه ،قال :ما رشن يلمنعه مين ،قال :فأنت وذاك ،قال :فأمر بإبله فرد عليه ،ثدم
خرج عبد املطل  ,وأخرب قريش اريرب وأمرهم أن يتفرقوا يف الشعاب و اجلبال ،وتهيأ أبرهة ل خول
وعبأ جيشهّ ،
وقرب فيله  ,ومحل عليه ما أراد أن حيمل وهو قاوم ,فلما حركه وقف واكد أن يسدقط إىل
األر ،فيربك ،فببوه يف رأسه فأىب ،فوجهوه إىل ايلمن فهرول ،فرصفوه إىل احلرم فوقف ،وحلق الفيدل
ً
جببل من تلك اجلبال ،فأرسل اهلل طريا أبابيل من ابلحر رشلعصافري مع لك طري ثالثة أحجار :حجران
يف رجليه وحجر يف منقاره ،وحيملن أمثال احلمص والعدس مدن احلجدارة ,فلمدا فدن فدوق رؤوس
أبرهة وجنده رمني عليهم احلجارة ،فلم تص تلك احلجارة أحدا إال هلك  ،فذلك قدو  -تعداىل :-

ﭽﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟ
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ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ الفيل , ٥ - ١ :وبعث اهلل ىلع أبرهة
ً
مرضا يف جسده ،جعلت تتساقط منه أصابعه ،لكما سقطت أصبع تبعه قديح ودم ،فدانتإ إىل ايلمدن
وهو مثل فرخ الطري  ،ثم ما (.)1
واكن عبد املطل أخذ حبلقة باب الكعبة ،وقام معه نفر من قريش يددعون اهلل  ,ويستنرصدونه
ىلع أبرهة وجنده ،فقال عبد املطل  ،وهو آخذ حبلقة باب الكعبة:
ال هددددددم إن العبددددددد يمددددددد
ال يغلددددددددد صدددددددددليبهم
إن كندددددت تددددداركهم وقبلدددددد

ندددع رحلددده فدددامنع حاللدددك
َ
ْ
وحمددددداهلم غدددددد ًوا حمالدددددك
َ
ددددتنا فدددأمر مدددا بَددددا لدددك

ثم أرسل عبد املطل حلقة باب الكعبة ،وانطلق هو ومن معه مدن قدريش إىل شدعف اجلبدال ,
فتحرزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها،حىت كت اهلل اهلالك ألبرهة وجيشه(.)2
دروس وعرب وفوائد من حادثة الفيل:
 -1بيان ف الكعبة ,أول بيت وضع للناس :وكيف أن مرشيك العرب رشنت تعظمده وتقدسده،
ويعود ذلك إىل بقايا ديانة إبراهيم وإسماعيل -عليهما الصالة والسالم .-
 -2مهما رشنت قوة العدو وحشوده ,فإنها ال تستطيع الوقوف حلظة واحدة أمام قدرة اهلل وبطشده
ونقمته ,فهو سبحانه واه احلياة وسابلها يف أي وقت شاء.
 -4قصة الفيل من دالول انلبوة :قال بعض العلماء :إن حادثة الفيل من شواهد انلبوة ودالالتها
وقال ابن كثري –رمحه اهلل– عندما كددث عدن حادثدة الفيدل :رشن هدذا مدن بداب اإلرهداص
واتلوطئة ملبعث رسول اهلل  ,فإنه يف ذلك العام ودل ىلع أشهر األقوال ،ولسان حال القدر يقدول :لدم
ينرصكم يا معرش قريش ىلع احلبشة ريريتمم عليهم ،ولمن صيانة للبيت العتيدق ،اذلي سنرشدفه
ونوقره ببعثة انليب األيم حممد -صلوا اهلل وسالمه عليه خاتم األنبياء .)3(-
 -5حفظ اهلل للبيت العتيق :ويه أن اهلل لم يقدر ألهل الكتاب -أبرهدة وجندوده – أن يددمروا
ابليت احلرام أو يسيطروا ىلع األر ،املقدسة ،حىت والرشك يدنسه ،واملرشكون هم سدنته  ,يلبم هذا
ً
ً
ابليت آمنا مطمئنا ىلع مر العصور.
ﭧ ﭨ ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ القصص٥٧ :
استنتج فاودتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
()1انظر السرية انلبوية البن كثري (/1ص.)37-30
( )2السرية انلبوية البن هشام (.)91-84/1
( )3انظر :تفسري ابن كثري (.)549 ،548/4
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.......................................................................................................................

نشاط رقم ( ) 1

س :4قارن بني حال املرأة يف الفرتا اآلتية:
قبل بعثة انليب 

يف املجتمعا ايلوم

يف اإلسالم

نشاط رقم ( ) 2

ما أوجه الشبه بني ما رشنت عليه بعض األوضاع قبل ابلعثة  ,و األوضاع املوجودة يف وقتنا احلايل
أوضاع قبل ابلعثة
تعظيم تراث األباء واألجداد

أوضاع مشابهة يف وقتنا احلايل
اتلعص واتلعظيم للقوميا

نشاط رقم ( )3

بني كيف توظف الصفا اآلتية يف دعوة غري املسلمني إىل دين اإلسالم:
الصفة

طريقة توظيفها يف دعوة غري املسلمني إىل دين اإلسالم

الكرم واجلود
املروءة وانلجدة
الشجاعة
اذلرشء والفطنة
الوفاء بالعهد
الصدق
العفة
القناعة
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اتلقويم:
س : 1علل ملا يايت :
أ -ك

االضطرابا واثلورا يف ادلول اليت رشنت كت حمم اإلمرباطورية الرومانية.

ب -انتشار اريالعة داخل املعابد يف اهلند.

ت -تعد اجلزيرة العربية ذا مركز متقدم يف اتلجارة ادلويلة.
ث -حفظ اهلل للبيت العتيق من أبرهة وأصحابه.

س :2من أسباب ضياع تأثري ادليانا السماوية ىلع احلياة:

أ...................................................................................................... :

ب........................................................................................ ............ :
س :3كيف تربط بني هزيمة أصحاب الفيل والوعد بانتصار اإلسالم
س :4ضع عالمة ( √ ) أما العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام العبارة ارياطئة مما ييل:
).

أ .مارست اإلمرباطورية الرومانية الظلم واجلور ىلع ادلول اليت رشنت ككمها (
ب .رشن لقريش رحلتان :رحلة الشتاء إىل الشام ورحلة الصيف إىل ايلمن
ت .حضيت املرأة قبل اإلسالم باتلكريم والعناية
ث .حفظ اهلل نبيه حممد  قبل بعثته من عبادة األصنام و

(
(

ب اريمر

ج .دافع عبد املطل ومن معه من أهل مكة ملنع أبرهة من هدم الكعبة

).
).

(

).

(

).
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الوحدة اثلانية
مودله وحياته  قبل
ابلعثة
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

يبني نس انليب  ومودله وما حصل فيه من أحداث.
يبني أبرز األحداث اليت حدثت  يف شبابه.

يصف نشأته  وعالقته مع جده و عمه أيب طال .
يؤرخ لزواجه  من خدجية ريض اهلل عنها.
يصف مشاركته  يف بناء الكعبة.
يلخص صفاته  قبل ابلعثة.
يبني أثر أحداث ما قبل ابلعثة ىلع شخصية انليب .
يستشعر عناية اهلل بانليب .
نسب انليب .

ُ ًُ
َ ًْ
رشن انليب  أ ف انلاس نسبا ،وأكملهدم خلقدا وخلقدا ،وقدد ورد يف ف نسدبه
أحاديث صحا  ،منها ما رواه مسلم :أن انليب  قال« :إن اهلل عز وجل اصدطىف كناندة
ً
من ودل إسماعيل ،واصطىف قريشا من كنانة ،واصطىف من قريش بين هاشم ،واصدطفاين
من بين هاشم»(.)1
وقد ذكر اإلمام ابلخاري -رمحه اهلل -نس
املطل

انليب  فقال« :حممد بن عبد اهلل بن عبد

بن هاشم بن عبد مناف بن قيص بن الكب بن مرة بن كع

بن لؤي بن اغل

بن فهر بن مالك بن انلب بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إيلاس بن مب بن نزار بن
معد بن عدنان»( )2وعدنان من ودل إسماعيل ابن -إبراهيم عليهما السالم .-
إن نس انليب  هو أ ف النس  ،فهو من نسل إسماعيل اذلبيح ,وإبراهيم خليدل
اهلل ،واستجابة دلعوة إبراهيم -عليه السالم  ،-وبشارة أخيه عيىسد  -عليده السدالم -
كما حدث هو عن نفسه ،فقال« :أنا دعوة أيب إبراهيم  ,وبشارة أيخ عيىس»(.)3
( )1صحيح مسلم ،برقم .2276
( )2صحيح ابلخاري ،برقم .3851

( )3أخرجه أمحد يف املسند ()262/5والطرباين يف الكبري( )7729وابليهيق يف ادلالول ()84/1وإسناد أمحد حسن.
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زواج عبد اهلل بن عبد املطل من آمنة بنت وه ووفاة وادله .

رشن عبد اهلل بن عبد املطل من أح ودل أبيه إيله ،وملا جنا من اذلبح وفدداه عبدد
املطل بماوة من اإلبل ،زوجه من أ ف نساء مكة نسبًا ،ويه آمنة بنت وه ابن عبد
مناف بن زهرة بن الكب.
ُ
ولم يلبث أبوه أن تويف بعد أن محلت به آمنة ،ودفن باملدينة عند أخوا بدين عددي
من بين انلجار ,فقد ذه بتجارة إىل الشام  ,فأدركته منيته باملديندة وهدو راجدع ،وتدرك
هذه النسمة املباركة يف رحم آمنة بنت وه .
مودله .

ودل  يوم االثنني بال خالف ،واألك ون ىلع أنه الثنيت عرشة يللة خلت من شهر
ربيع األول( .)1وذلك اعم الفيل  ,واكنت والدته يف دار أيب طال بشع بين هاشم.
واكنت بشاور والدته سبقت مودله  ،قال رسول اهلل « :أنا دعوة أيب إبراهيم ،وبرشدى
عيىس ،ورأ أيم أنه خيرج منها نور أضاء منه قصور الشام» ( , )2ودعوة إبراهيم عليه

السالم يه قو كما ذكر ابلاري -سبحانه وتعداىل :-ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ البقرة ١٢٩ :وبشرى يسىر :
كما أشار إلسه قوله يز وجل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ الصف٦ :

وقو « :ورأ أيم كأنه خرج منها نور أضاء منه قصور الشدام» قدال ابدن رجد :
«وخروج هذا انلور عند وضعه إشارة إىل ما ييجء بده مدن انلدور اذلي اهتددى بده أهدل
األر ،،وزالت به ظلمة الرشك منها".
مرضعاته .

َََ
َ ُ
رشنت حاضنة انليب  أم أيمن بركة احلبشية أمة أبيه ،وأول من أرضعته ثويبدة أمدة
عمه أيب هل  ،ثم أرضعته حليمة السعدية يف بين سعد :واكن من خربها أنهدا جداء
مع بقية املراضع من بادية بدين سدعد  ,واكن العدرب حيبدون اسرتضداع أوالدهدم يف
ابلوادي حيث تصح أبدانهم  ,وتنطلق ألسدنتهم بالفصد ، ،فلدم جتدد حليمدة مدن

( )1انظر :صحيح السرية انلبوية ،إبراهيم العيل ص.47
()2أخرجه أمحد يف املسند ()262/5والطرباين يف الكبري( )7729وابليهيق يف ادلالول ()84/1وإسناد أمحد حسن.
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ُ
ترضعه  ,واكنت تردد يف إرضاع انليب  ؛ يلتمه فلما لم جتد غريه أخذتده  ،واكندت
تشكو قلة بلنها  ,فأقبل ثديها عليها بالل  ,واكن هلم أغنام قل بلنها لقلدة اريصد
واملرىع  ,فاكنت من بركة وجود انليب  عنددها أن حفلدت أغنامهدا بدالل فقدال
زوجها  :يا حليمة ،تعلمني واهلل لقد أصبنا نسمة مباركة.
قالت حليمة بعد أن أرضعت انليب  :فما زال يزيدنا اهلل يف لك يوم ً
خريا (.)1
حادثة شق الصدر:

قالت حليمة :فلما استكمل سنتني قدمنا مكة ،أنا وأبوه -تعين من الرضاع -فقلندا:
ً
واهلل ال نفارقه أبدا وحنن نستطيع ،فلما أتينا أمه ،قلنا :واهلل ما رأيندا صدبيًا قدط أعظدم
بركة منه ،وإنا نتخوف عليه وباء مكة وأسقامها ،فدعيه نرجع به حىت تربيئ من داوك –
ً
أشهرا ثالثة أو أربعة
واكنت مريضة  ،-قالت  :فلم نزل بها حىت أذنت ،فرجعنا به ،فأقمنا
,فبينما هو يلع خلف ابليو هو وأخوه يف بهم نلا إذ أىت أخوه يشتد ،فقدال يل وألبيده :
إن أيخ القريش ،أتاه رجالن عليهما ثياب بيض ،فأخذاه وأضجعاه ،فشقا بطنه ،فخرجت
أنا وأبوه  ،فوجدناه قاوما ،قد انتقع لونه-أي تغري -فلما رآنا أجهش إيلنا ،وبمى ،قالدت:
فالزتمته أنا وأبدوه ،فضدممناه إيلندا ،فقلدت :مدا لدك بدأيب وأيم فقدال« :أتداين رجدالن
وأضجعاين ،فشقا بطين ،ووضعا به شيئًا ،ثم رداه كما هو» فقال أبوه :واهلل ما أرى ابين إال
وقد أصي  ،احليق بأهله ،فرديه إيلهم قبل أن يظهر ما نتخوف منه ،قالت :فاحتملنداه
فقدمنا به ىلع أمه ،فلما رأتنا أنمر شأننا ،وقالت :ما أرجعكما به قبدل أن أسدألكماه،
وقد كنتما حريصني ىلع حبسه فقلنا :ال يشء إال أن قىض اهلل الرضاعة ورسنا ما نرى،
وقلنا :نؤويه كما كبون أح إيلنا ،قال :فقالت :إن لكما شدأنا فدأخرباين مدا هدو ،فلدم
تدعنا حىت أخربناها ،فقالدت :الك واهلل ،ال يصدنع اهلل ذلدك بده ،إن البدين شدأنا ،أفدال
أخربكما خربه ،إين محلت به ،فواهلل ما محلت محال قدط ،رشن أخدف يلع منده ،وال أيرسد
منه ،ثم أريت حني محلته خرج مين نور أضداء منده أعنداق اإلبدل ببرصدى -أو قالدت:
ً
قصور برصى ،-ثم وضعته حني وضعته فواهلل ما وقع كما يقع الصبيان ،لقد وقع معتمددا
بيديه ىلع األرً ،
رافعا رأسه إىل السماء فداعه عنكما فقبضته ،وانطلقنا)(.)2
وقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه حادثة شق الصددر  ،فعدن أندس بدن مالدك« :أن
رسول اهلل  أتاه جربيل وهدو يلعد مدع الغلمدان ،فأخدذه فرصدعه فشدق عدن قلبده
( )1انظر السرية انلبوية البن هشام )214/1( :
( )2انظر السرية انلبوية البن هشام.)214/1( :
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فاستخرج القل  ،فاستخرج منه علقة  ,فقال :هذا حظ الشديطان مندك ثدم غسدله يف
طست من ذه بماء زمزم ،ثم ألمه( ،)1ثم أاعده يف ماكنه ،وجاء الغلمان يسعون إىل أمده
ً
– يعين ظاه – فقالوا :إن حممدا قد قتل ،فاستقبلوه وهو منتقدع اللدون .قدال أندس :وقدد
كنت أرى أثر املخيط يف صدره(.)2
دروس وعرب وفوائد

-1بركة انليب  فقد ظهر هذه الربكة ىلع حليمة السعدية يف لك يشء.

-2حفظ اهلل نلبيه حيث رشن من أثر بركة انليب  ىلع بيت حليمدة أن أحبده أهدل
هذا ابليت  ,وحنوا عليه ,وأحسنوا معاملته  ,وراعيته وحضانته ،وقد رشنوا أحرص عليده
وأرحم به من أوالدهم.
-3اختيار اهلل لعبده لكه خري ،فاختار اهلل حلليمة هذا الطفدل ايلتديم  ,وأخذتده ىلع
مضض؛ ألنها لم جتد غريه ،فاكن اريري لك اريري فيمدا اختداره اهلل ،فظهدر نتداوج هدذا
االختيار مع بداية أخذه ,وهذا درس للك مسلم بأن يطمنئ قلبده إىل قددر اهلل واختيداره
ويرىض به ،وال يندم ىلع ما مىض ,وما لم يقدره اهلل  -تعاىل .-

-4أثر ابلادية يف صحة األبدان وصفاء انلفوس ،وذرشء العقول ،وقد تعلدم رسدول اهلل
 يف بادية بين سعد اللسان العريب الفصيح ،وأصبح فيما بعد من أفصح اريلق ،فعنددما
قال أبو بمر  : يا رسول اهلل ما رأيت أفصح منك .فقال « :وما يمنعدين وأندا مدن
قريش وأرضعت يف بين سعد» (.)3
-5تعد حادثة شق الصدر اليت حصلت عليه -الصالة والسالم -أثنداء وجدوده يف
مضارب بين سعد من إرهاصا انلبوة ودالول اختيار اهلل إياه ألمر جليل ،فاتلطهري مدن
حظ الشيطان هو إرهاص مبكر للنبوة ،وإعداد للعصمة من الرش وعبادة غدري اهلل ،فدال
حيل يف قلبه إال اتلوحيد اريالص ،وقد دلت أحداث صباه ىلع كقق ذلك فلدم يرتمد
ً
إثما ،ولم يسجد لصنم رغم انتشار ذلك يف قريش(.)4
استنتج فاودتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
........................................................................................................... ............
( )1مجعه وضم بعضه إىل بعض.
( )2صحيح مسلم ،برقم.)259( :
( )3الرو ،األنف للسهييل (.)188/1
( )4انظر :السرية انلبوية الصحيحة للعمري (.)104/1
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وفاة أمه وكفالة جده ثم عمه:

توفيت أم انليب  وهو ابن ست سنني باألبواء بني مكة واملدينة ،واكنت قد قددمت
()1
به ىلع أخوا من بين عدي بن انلجدار لزيدارتهم ،فماتدت ويه راجعدة بده إىل مكدة,
ودفنت باألبواء ,وبعد وفاة أمه كفله جده عبد املطل  ،فعاش يف كفاتله ،واكن يؤثره ىلع
أبناوه أي أعمام انليب  , فقد رشن جده مهيبًا ,ال جيلس ىلع فراشه أحد من أبناوه مهابة
 ،واكن أعمامه يتهيبون اجللوس ىلع فراش أبيهم ،واكن  جيلس ىلع الفراش  ,وحيداول
أعمامه أن يبعدوه عن فراش أبيهم ,فيقف عبد املطلد يف جاند حفيدده ,ويدرىض أن
ً
ً
متوسما فيه اريري ،وأنه سيكون شأن عظيم.
جالسا ىلع فراشه
يبم
ً
عظيما ،واكن إذا أرسله يف حاجة جاء بهدا  ,وذا يدوم أرسدله يف
واكن جده حيبه حبًا
طل إبل فاحتبس عليه  ،فطاف بابليت وهو يرجتل يقول:
رب رد راكدددددديب حممدددددددا

رده يل واصدددنع عنددددي يددددا

ً
فلما رجع انليب  , وجاء باإلبل فقال  :يا بين ,لقد حزنت عليك رشملدرأة حزندا ال
ً
يفارقين أبدا(.)2
ثم تويف عبد املطل وانليب  يف اثلامنة من عمره ،فأوىص جده به عمه أبدا طالد
فكفله عمه ّ ,
وحن عليه وراعه.
أراد اهلل أن ينشأ حممد ً 
يتيما ،تتواله عناية اهلل وحدها؛ يلكون تعلقه باهلل وحدده
ورجاؤه من اهلل وحده ويستشعر فضل اهلل عليه  ،واكنت املصاو اليت أصابت انلديب 
منذ طفوتله كمو أمه ثم جده بعد أن حرم عطف األب  ,وذاق كأس احلزن مدرة بعدد

مرة ،رشنت تلك املحن قد جعلته رقيق القل

مرهدف الشدعور قدال  -تعداىل  : -ﭽ ﮉ

ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞ ﮟﮠﮡ

ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ الضحى١١ – ٦ :

أبرز األحداث يف حياته  قبل ابلعثة:

عمله  يف الريع:

ً

ً
رشن أبو طال رجال فقريا فعمل انليب  بريع الغنم مساعدة منه لعمده ،وأخدرب 

()1السرية البن هشام (.)168/1
( )2أخرجه الطرباين يف الكبري.5524:
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عن نفسه وعن األنبياء أنهم رعوا الغنم ،قال رسول اهلل « :مدا بعدث اهلل ًّ
نبيدا إال رىع
الغنم»  ,فقال :أصحابه :وأنت قال« :نعم ,كنت أراعها ىلع قراريط ألهل مكة»(.)1

إن ريع الغنم رشن فرصة  يلتفكدر يف ملكدو السدموا واألر, ،وينظدر إىل
ً
مظاهر جالل اهلل يف عظمة اريلق ،وينعم باهلدوء واتلأمدل  ,ويتديح لوندا مدن الرتبيدة
انلفسية من الصرب واحللم واألناة ,واتلواضع والرأفة والرمحة.
حفظ اهلل  -تعاىل  -هل قبل ابلعثة:
حفظ اهلل نبيه  عن ك اجلاهلية وعبادة األصنام ,روى اإلمدام أمحدد يف مسدنده
عن هشام بن عروة عن أبيه قال :حدثين جدار ريدجيدة أنده سدمع انلديب وهدو يقدول
ً
ً
ريدجية« :أي خدجية ،واهلل ال أعبد الدال أبددا ,واهلل ال أعبدد العدزى أبددا»( )2واكن ال
يأكل ما ذبح ىلع انلص  ،ووافق يف ذلك زيد بن عمرو بن نفيل.
ً
ومن حفظ اهلل أن أبعده عن الظلم  ,وجعله منا ا للحق  ،ولقد حب انلديب 
حلف الفضول  ,واذلي تعاهد فيه بنو عبداملطل وبنو زهرة وغريهم من بطدون قدريش
ىلع نرصة املظلوم ,واكن ذلك يف دار عبداهلل بن جداعن  ،وقد قدال « :شدهد حلدف
املطيبني مع عموميت وأنا غالم ،فما أح أن يل محر انلعم ،وأين أنمثه» (.)3
جتارته خلدجية وزواجه منها:

ف ومدال ،تسدتأجر
رشنت خدجية بنت خوي  -ريض اهلل عنهدا -أرملدة( )4ذا
الرجال يلتجروا بماهلا ،فلما بلغها عن صددق حممدد , وعظدم أمانتده ,وكدرم أخالقده,
ً
تاجرا  ,وتعطيده أفضدل مدا تعطده غدريه مدن
عرضت عليه أن خيرج يف ماهلا إىل الشام
اتلجار ،فقبل وسافر معه غالمها ميرسة ،وقدما الشام ،وباع حممد  سلعته اليت خدرج
بها ،واشرتى ما أراد من السلع ،فلما رجدع إىل مكدة  ,وباعدت خدجيدة مدا أحبده هلدا
تضاعف ماهلا.
ُ
ورأ خدجية يف ماهلا من الربكة ما لم تر قبل هدذا ,وأخدرب بشدماوله الكريمدة،
فتحدثت بما يف نفسها إىل صديقتها نفيسة بنت منبه ،و ذهبت نفيسدة إيلده تفاكده أن
يزتوج خدجية فريض بذلك ،وعر ،ذلك ىلع أعمامه ،فوافقوا كذلك ،وخرج معده عمده
محزة بن عبد املطل فخطبها إيله ،وتزوجها رسول اهلل  وأصدقها عرشين مدن اإلبدل،
( )1صحيح ابلخاري ،برقم ، )2262( :و القرياط جزء من ادلينار أو ادلرهم.

) (2انظر جممع الزواود  228/8وقال رجا رجال الصحيح  ،وصححه الواديع يف الصحيح املسند برقم1478 :
( )3صحيح السرية انلبوية ،إبراهيم العيل ,ص.59
( )4تزوجها عتيق بن اعوذ ثم ما عنها ،فزتوجها أبو هالة وما أيضا.
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واكنددت أول امددرأة تزوجهددا رسددول اهلل  ،ولددم يددزتوج غريهددا حددىت ماتددت ريض اهلل
عنها(،)1وقد رشن عمر الرسول  حني تزوج خدجية ريض اهلل عنها ً
مخسا وعرشين سدنة،
واكن عمرها أربعني سنة(.)2
وقد ودل لرسول اهلل  غالمني وأربدع بندا  ،وابنداه همدا :القاسدم ،وبده رشن 
ًّ
يمىن وعبد اهلل ،ويلق بالطاهر والطي  ,وقد ما القاسم بعد أن بلدغ سدنا تمكنده
من ركوب ادلابة ،وما عبد اهلل وهو طفل ،وذلك قبل ابلعثة.
أما بناته فهن :زين ورقية وأم لكثوم وفاطمة ،وقد أسلمن وهاجرن إىل املدينة.

مما سبق  :بني دالول نبوته  يف صباه.

......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.......................................
دروس وعرب وفوائد:

 -1إن األمانة والصدق أهم مواصفا اتلاجر انلاجح ،وقد بني انلديب  أن اتلداجر
ُ
املسلم الصدوق األمني حيرش مع الصديقني والشهداء وانلبيني.
 -2لقد اختار اهلل  -سبحانه و تعاىل  -نلبيه زوجة تؤازره ،وختفف عنده مدا يصديبه،
وتعينه ىلع محل تمايلف الرسالة وتعيش همومه( ،)3وهكذا املرأة الصداحلة هلدا أثدر ىلع
استقامة زوجها وثباته.

 -3ينبيغ ل اعية أن يعتمد يف معيشدته ىلع جهدده الشخيصد ،أو مدورد يدف ال
استجداء فيه ،وال ذلة وال مهانة  ,فكيف يستطيع من ارتىض نلفسه املهانة أن يددعو إىل
مداكرم األخدالق ،وحيدارب الرشد والفسداد ،ويبعدث يف األمدة رو الكرامدة والرشددف
واالستقامة
-4إن جتارب ادلاعيدة بالسدفر ،ومعدا ة اجلمداهري ،واتلعدرف ىلع عواودد انلداس
وأوضاعهم ومشالكتهم ،هلا أثر كبري يف جنا دعوته ،ومعرفة واقع انلاس ومن ثم السديع
إىل إصال .

( )1انظر :السرية انلبوية أليب فارس ص.122
( )2انظر :السرية انلبوية أليب فارس ص.122
( )3انظر :السرية انلبوية أليب شهبة (.)123 ،122/1
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استنتج فاودتني إضافيتني :
...................................................................................................................... .....
.......................................................................................................................

اشرتاكه يف بناء الكعبة الرشيفة:
ملا بلغ حممد ً 
مخسا وثالثني سنة اجتمعت قريش ؛ تلجديد بناء الكعبة ملا أصدابها
ّ
من حريق وسيل جارف صدع جدرانها ،واكنت ال تزال كما بناها -إبراهيم عليه السالم
ُ
 ،فأرادوا هدمها ؛ لريفعوها ويسقفوها ,فبدءوا باهلددم حدىت انتهدوا إىل حجدارة خبدةرشألسنمة( )1آخذ بعضها ببعض.

واكنوا قد جزؤوا العمل ,وخصوا لك قبيلة بناحية ،واشرتك سادة قدريش وشديوخها يف
نقل احلجارة ورفعها ،وقد شارك انليب  وعمه العباس يف بنداء الكعبدة  ,واكندا يدنقالن
احلجارة ،فقال العباس للنيب  :اجعل إزارك ىلع رقبتك يقيك من احلجارة ،ففعل ذلدك
فوقع ىلع ظهره وارتفعت عيناه إىل السماء ثدم أفداق فقدال« :إزاري إزاري» فشدد عليده
إزاره( , )2واكن ذلك من حفظ اهلل حىت ال تنكشف عورته ،فلما بلغدوا موضدع احلجدر
األسود اختصموا فيه ،لك قبيلة تريد أن ترفعه إىل موضعه دون األخرى ،واكدوا يقتتلدون
فيما بينهم ،لوال أن أبا أمية بن املغرية قال :يا معرش قريش اجعلوا بينمم فيما ختتلفدون
فيه أول من يدخل من باب املسجد ،فلما توافقوا ىلع ذلك دخل حممد  فلما رأوه قالوا:
هذا األمني ،قد رضينا ,فلما أخربوه اريرب قال« :هلموا ً
ثوبا » فأتوه به فوضدع احلجدر فيده
ً
مجيعدا» فرفعدوه ،حدىت إذا
بيديه ثم قال« :تلأخذ لك قبيلة بناحية من اثلوب ،ثدم ارفعدوا
بلغوا موضعه وضعه بيده الرشيفة ثم بىن عليه(.)3
مما سبق  :ريص صفاته  قبل ابلعثة

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

( )1مجع سنام وهو أىلع ظهر ابلعري.
( )2رواه ابلخاري يف صحيحه برقم)1582 ( :
()3انظر السرية البن هشام (.)178/1
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دروس وعرب وفوائد:

ً

 -1لم يمن رسول اهلل  -  -مغمورا يف جمتمعه بل هو من أصحاب املشداركة اثلابتدة
واملستمرة يف لك شأن من شؤون هذا املجتمع  ,ومن خالل هذه املشداركة الفعالدة يف لك
أحداث املجتمع يرتفع قدر ادلاعية ويعلو وقع الكمه ىلع انلفوس  ,فإذا تملدم سدمع

وإذا نصح أخذ بنصحه  ,وهو احلمم فيما خيتلفون فيه من أمور دينهم ودنياهم.

 -2ال يعيش البرش بغري نظام حافم هلم يفصل منازاعتهم ,فهم عرضة وال بد للخالف
واالختالف ما داموا قد جتمعوا يف مجااع مدنية تتعايش مع بعضها ابلعدض ؛ وذلا فدال

بد من قانون وقواعد للتحافم إيلها.

 -3علة قبول القباول القرشية حبمم انليب  -  -ليست أنه أول من دخل مدن بداب

احلرم فقط ،ولمن كونه األمني اذلي يأتمنونه ىلع أمواهلم وأعراضهم واألماندة يه أول
مقوما العدل وعالمة وجوده ؛ وذلا رشنت العبارة ' :هدذا األمدني قدد رضدينا حكمده '
فاألمانة من األخالق اليت جتعل لإلنسان القبول واثلقة بني انلاس.
استنتج فاودتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................
نشاط رقم ( :) 1
.

بالرجوع إىل أحد كت السرية ,اذكر قصة جناة عبداهلل وادل انليب  من اذلبح و فداء عبداملطل

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............
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نشاط رقم ( )2
ريص حياة انليب  يف منظم بياين منذ والدته وحىت زواجه من خدجية ريض اهلل عنها.

نشاط رقم ( :) 3
من خالل قراءتك ألحداث بناء الكعبة  ,وقصة سفر انليب  للتجارة بمال خدجية -ريض اهلل عنهدا
 ,بني أثر الصفا احلميدة ىلع تقبل انلاس ل عوة ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................
اتلقويم:
س :1قال « :أنا دعوة أيب إبراهيم وبشارة أيخ عيىس».
اكت اآليتني اللتني تدالن ىلع ذلك.
س :2بني أثر بركة انليب  ىلع حليمة السعدية وزوجها.
س :3استنبط من قصة ارضاع حليمة للنيب  مدا تددل عليده اآليدة اتلايلدة :ﭧ ﭨ ﭽ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ ﭼ

النساء١٩ :

س :4ما احلكمة من إرسال العرب أبناوهم إىل ابلادية مع صغرهم
س :5اربط بني حادثة شق صدر انليب  و ارهاصا انلبوة.
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س :6ما احلكمة من ريع األنبياء للغنم
س :7جتىل حفظ اهلل نلبيه حممد  قبل بعثته يف مواقف عدة ,اذكرها.
س :8ضع عالمة ( √ ) أما العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام العبارة ارياطئة مما ييل:
أ .ودل انليب  يتيم األب

).

(

ب .أول مرضعة للنيب  رشنت حليمة السعدية

(

).

ت .تمفل بانليب  بعد وفاة أمه عمه أبو طال

(

).

ث .تزوج انليب  خبدجية ريض اهلل عنها وعمره أربعون سنة (

).

س :9أكمل الفرااغ اآلتية بما يناس :
أ .ودل خدجية ريض اهلل عنها للنيب  ودلين هما  ....................و ......................وأربع بنا
هددددددددددددددددددددن  .........................و ...............................و ...............................
و....................................
ب .تولت أم  ..................................حضانة انليب .
ت .شارك انليب  يف بناء الكعبة وعمره  ...................سنة.
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الوحدة اثلاثلة
بعثة انليب 
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:

يبني عالما ومقدما نبوته .
يعرف حا  وقت نزول الويح.

يرسد األحداث اليت تلت بعثته .
َ
يستنتج ِعظم أمر انلبوة وأهميتها للناس.
تهيئة انلاس الستقبال نبوة حممد :
رشنت هناك مقدما لقدوم نيب كريم ينتظره الكون  ,واكنت هناك إرهاصا بقدرب
مبعثة  ،فمن تلك اتلغريا واإلرهاصا :
-1بشارا األنبياء بمحمد  :فقد داع إبراهيم -عليه السالم -ربه أن يبعث يف العرب
ً
ً
رسوال منهم ،فأرسل حممدا إجابة دلعوته ،قال  -تعاىل  : -ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ البقررررة١٢٩ :

القرررىال المرررىاهلل أل ا

 -تعرررا

 -أنرررزل الرشرررار مرعر ر

الىررماواا ازلزلررا يأل ر ا نرسرراني الىررابق

قررال  -تعررا

وذكرررى

مرر  يف المتر ر

 :-ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ األعراف١٥٧ :

وبشى بره يسىر يألسره الىرقا ،قرال  -تعرا

 :-ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ
الصف٦ :

-2منع اجلن من اسرتاق السمع ورميهم بالشه وإخبار الكهان بمقدمه  ,وقد جاء
مصداق ذلك يف قو  -تعاىل  -حاكية عن اجلن :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ ،ولم حيدث
ً
ذلك إال يلكون خرب انلبوة صافيا نقيا ال تمدره أخبار الكهان  ,وال املستعينني باجلن
والشيطان  ،فعن جابر -ريض اهلل عنه -قال« :إن أول خري قدم علينا عن رسول اهلل 
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أن امرأة رشن هلا تابع ,فأتاها يف صورة طري فوقع ىلع جذع هلم ,فقالت  ،أال تزنل
تلخربنا وخنربك،قال :انه قد خرج رجل بمكة حرم علينا الزنا ،ومنع منا القرار » (.)1
مقدما ابلعثة

ً
ً
ملا رشن أمر انلبوة أمرا عظيما ,فقد هيأ اهلل  -تعاىل  -نبيه الكريم ؛ ليستقبل هدذا األمدر
العظيم من اهلل تعاىل  ,فقد رشنت هناك مقدما بلعثته  تدل ىلع تمزيه عن غدريه مدن
احلنفيني اذلين اع

وه ،وأن اهلل سيختاره ألمر عظيم.

ومن املقدما واإلرهاصا بلعثته :

ً
تسليم احلجر ىلع انليب ،فقد قال  « : إين ألعرف حجرا بمكة رشن يسلم يلع قبل أن
ُ
()1
أبعث إين ألعرفه اآلن »
.2الرؤيا الصادقة يف انلوم :
حيث قالت اعئشة -ريض اهلل عنها « :-أول ما بدىء به رسول اهلل  من الويح الرؤيا
الصادقة يف انلوم  ,واكن ال يرى رؤيا إال جاء مثل فلق الصبح »

()2

أي أنها تتحقق كما يتحقق الصبح ويأيت.

مما سبق  :أكمل الشلك اآليت:

( )1أخرجه أمحد يف املسند ( )356/3وابن سعد يف الطبقا ( )189/1وقدال اهليدث

يف املجمدع( )246/8رواه أمحدد والطدرباين يف األوسدط

ورجا وثقوا.

( )1رواه مسلم يف صحيحه برقم ()2277
( )2رواه ابلخاري يف صحيحه برقم ( ، )3ومسلم يف صحيحه برقم ()160
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دروس وعرب وفوائد:

 .1بيان شدة حاجة انلاس ل ين احلق ,فيه كحاجتهم للماء واهلواء بل أشد ،فإن بداألول
حياة قلوبهم وجناتهم ،وباثلاين حياة أبدانهم.

 .2معرفة ايلهود وانلصارى صدق نبوتده ؛ و ذلدك مدن خدالل كتدابهم  ,كمدا قدال -
سبحانه -عن أهل الكتاب :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ األعراف١٥٧ :

وهو يف نصوص اتلوراة واإلجنيل املوجودة يف أيديهم ايلوم ىلع الرغم مدن حدذفهم الكثدري
من انلصوص املبرشة به .
بدء الويح :
رشن حممد  يعزتل يف اغر حراء ،وذلك يف شهر رمضان من لك سنة؛ يتعبد اهلل -
ً
تعاىل  -ويتفكر يف خملوقا اهلل بعيدا عن انلاس  ،قالت اعئشة -ريض اهلل عنها -يف
وصف حا  « :رشن خيلو بغار حراء ،فيتحنث فيه – أي يتعبد –الليايل ذوا العدد قبل
أن يزنع إىل أهله ،ويزتود ذللك ثم يرجع إىل خدجية فيزتود ملثلها».1

وبينما رشن انليب جيلس يف الغار ،يف يوم االثنني من شهر رمضدان  ،إذا جبربيدل -
عليه السالم -يزنل عليه يف صورة رجل  ,ويقول  :اقرأ ،واكن انليب  ال يعرف القراءة

وال الكتابة ،فخاف وارتعد ،وقال للرجل :ما أندا بقدار  ،وإذا جبربيدل -عليده السدالم-

 - 1اخرجه ابلخاري يف صحيحه برقم ,) 3 ( :ومسلم يف صحيحه برقم ) 422 ( :
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يضم انليب  إيله بشدة ،ثم يرتكه ,ويقول  :اقرأ ،فقال حممد :ما أنا بقار  .وتمدرر
ذلك مرة ثاثلة ،فقال جربيدل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ً
ﭼ العلق ٣ - ١ :فاكنت هذه أوىل آيا القدرآن ندزوال عليده  ، واكندت هدذه احلادثدة
إعالن بنبوته ؛ يلكون خاتم األنبياء.
ً
ً
رجع حممد  إىل بيته مرساع،خاوفا مما حدث  ،وقال لزوجته خدجية ريض اهلل عنها« :
زملوىن ،زملوىن » فزملوه حىت ذه عنه الروع  ،فأخربها اريرب  ،وقال « :لقد خشيت
ىلع نفيس » .

ً
فقالددت خدجيددة:الك واهلل ال خيزيددك اهلل أبددد،إنك تلصددل الددرحم ،وكمددل الددلك

،وتمس املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعني ىلع نواو احلق ،فانطلقت به خدجيدة حدىت
ً
أتت به ورقة بن نوفل ابن عدم خدجيدة ،واكن امدرأ قدد تنرصد يف اجلاهليدة،واكن يعدرف
ً
ً
الكتابة،فيكت اإلجنيل بالعربية -ما شاء اهلل -أن يمت ،واكن شيخا كبريا قدد عد
،فقالت خدجية :يا ابن عم اسمع من ابن أخيك  ,فقال ورقة:يا ابدن أيخ مدا تدرى

فأخربه رسول اهلل  خرب ما رأى فقال ورقة :هدذا انلداموس اذلي أندز اهلل ىلع مدو
ً
،يايلتين فيها جذاع ،إذ خيرجك قومك،فقال رسول اهلل  أو خمريج هم قال نعم ،لم يأ
ً
ً
رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي وإن يددركين يومدك أنرصدك نرصدا مدؤزرا،ثم لدم
ينش ورقة أن تويف ،وفرت الويح "

()1

صور نزول الويح ىلع انليب :

رشنت تلك احلادثة صورة من صور الويح إىل رسول اهلل  اليت يعرف بهدا أمدر اهلل عدز
وجل ،ولم يقترص عليها بل تنوعت صور الويح وتعدد ،وقد ذكرها ابدن القديم -رمحدة

اهلل  )2( -ويه:
.1

الرؤيا الصادقة  ,ويه أول ما بدأ به الويح.

.2

ما رشن يلقيه امللك يف قلبه دون أن يراه.

( )1أخرجه ابلخاري يف صحيحه برقم ( )3ومسلم يف صحيحه برقم (.)160
( )2زاد املعاد ()18/1
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.3

أن يتمثل امللك ىلع هيئة رجل فيخاطبه ،ويف هذه املرتبة رشن يراه الصحابة
أيضا.

.4

أن يأتيه كصلصة اجلرس  ,وهو أشد ما يمون عليه حىت أن جبينه يلتفصد

.5

أن يرى امللك يف صورته اليت خلقه اهلل عليها ،وقد وقع هذا مرتني

.6

أن يملمه اهلل بال واسطة كما يف حادثة اإلرساء

عرقا يف ايلوم الشديد الربد.

دروس وعرب وفوائد:

.1

أهمية اريلوة بانلفس ملراجعتها  ,ومعرفة عيوبها.

.2

العناية بعبادة اتلفكر ،حيث ذكر بعض أهدل العلدم أن جدل مدا رشن يفعلده

رسول اهلل  يف اغر حراء هو اتلفكر،والشك أن اتلفكر وتأمل هدذا الكدون
أحد أسباب تقوية اإليمان وزيادة ايلقني.
.3

إن الطريق األول ملعرفة اهلل هو العلم ؛ وذلا بددأ الدويح بدد (اقدرأ) ,وبدوب
ابلخاري باب العلم قبل القول والعمدل ثدم أورد قدو  -تعداىل  : -ﭽﰊ ﰋ

ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭼ"
.4

()3

الزوجة الصاحلة تعني زوجها ىلع نواو

ادلهدر ,وتببتده ىلع احلدق ,وهدذا مدا

فعلته خدجية -ريض اهلل عنها -مع زوجهدا رسدول اهلل , فقدد رشن موقدف
خدجية منه من أ ف املواقف استحقت أن يرسل إيلها رب العاملني بالسالم

مع الرو األمني"
.5

() 1

.سؤال أهل العلم وعدم االجتهاد فيما ال علم لإلنسدان بده  ،جيعدل اإلنسدان

يقدم ىلع بصرية ومعرفة .
استنتج فاودتني إضافيتني :

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

( )3حممد()19
( )1فقه السرية للغزايل (صد88ددد)
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نشاط رقم ( ) 1

برش اتلوراة واإلجنيل بمحمد  وذكر صفاته وصفا أتباعه ,بالرجوع إىل سورة

الفتح ,اكت اآلية اليت تدل ىلع ذلك.

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

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.................................
نشاط رقم ( ) 2

ورد يف اتلوراة واإلجنيل ما يببت علم ايلهود وانلصارى املعا

ين ببعثدة حممدد  ,كمدا

هو ظاهر يف إجنيل برنابا حيث ذكر فيه اسم انليب املنتظر وصفته وزمانه وماكنه.

كيف تستفيد من هذه املعلومة يف دعوة انلصارى دلين اإلسالم
كت مممن االستفادة منها:

حممد يف بشارا اتلوراة واإلجنيل ،ل كتور:الشفيع املايح أمحد.-ماذا يقول الكتاب املقدس عن حممد ،للشيخ :أمحد ديدا .

-حممد  يف الكت اهلندية ألنور حسني ،ووقار عظيم انلدوة.

-األدلة اجللية ىلع صدق خري الربية – د .عبد املحسن املطريي.

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

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

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

نشاط رقم ( ) 3

ما ادلور االجيايب اذلي يممن أن تقوم به الزوجة مع زوجها يف ادلعوة إىل اهلل

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

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.............................................
اتلقويم:

س :1علل:
أ.

سارع بعض العرب لتسمية أوالدهم بمحمد.

ب.

منع اجلن من اسرتاق السمع ,ورميهم بالشه قبيل بعثة انليب .

ت.

عدم استجابة ايلهود وانلصارى دلعوة انليب  مع علمهم بنبوته.

ث.

حاجة انلاس للرسالة أشد من حاجتهم للطعام والرشاب.

ج.

لم تأ انلبوة دفعة واحدة بل سبقتها مقدما .

س :2ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭼ البقرة١٤٦ :

استخرج الشاهد من اآلية الكريمة مما تعلق بادلرس.
س :3ريص ادلور اذلي قامت به أم املؤمنني خدجية -ريض اهلل عنها -مدع انلديب  ملدا
نزل عليه الويح.

س :4ما ادلرس املستفاد من ذهاب خدجية -ريض اهلل عنهدا -بدانليب  إىل ورقدة بدن
نوفل

س :5عدل العبارا اآلتية ؛ تلكون صحيحة:
أ.

ً
داع عيىس  ربه أن يبعث يف العرب رسوال منهم.

ب.

رشن انليب  يعزتل انلاس يف اغر ثور ويتعبد اهلل.

ت.

رأى انليب  امللك ىلع صورته اليت خلقه اهلل عليها ثالث مرا .
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الوحدة الرابعة
بداية دعوته  يف مكة
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
يذكر أول من أسلم من النساء والرجال والصبيان.

يس

أبرز من أسلم يف مكة.

يعدد صفا املسلمني األواول.

يستنبط ادلروس والعرب من مرحلة ادلعوة الرسية.

ادلعوة الرسية:

مر دعوة انليب  يف مكة بمرحلتني رويستني رشنت املرحلدة األوىل منهمدا مرحلدة اإلرسار

بادلعوة واتلخ بها ؛ وذلك ملا نزل ىلع انليب  أواول سورة املددثر :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ اآليرا  ، 4-1بادر  بادلعوة إىل اهلل عدز وجدل  ,ونرشد
ً
اإلسالم يف صفوف القريبني منه  ,واكنت هذه ادلعوة تسري يف اريفاء خوفا من أن يقىض عليها
يف مهدها.

أول من أسلم:
رشنت ابلداية يف األقربني كزوجته وبناته  ,وموايله  ,وربيبه يلع بن أيب طال

وأصددقاوه,فاكن

أول من آمن به وصدقه ىلع اإلطالق يه زوجه :خدجية -ريض اهلل عنها .-

قال ابن األثري :خدجية أول خلق اهلل إسالما بإمجاع املسلمني ،لم يتقدمها رجل وال امرأة.
ً
وقال احلافظ ابن حجر :خدجية أول من صدقت ببعثته مطلقا  ,وقد اختلف فيمن أسدلم بعدد
ذلك  ،ومجع بعض أهل العلم بني تلك األقوال ,فجعلوا األويلة نسبية  ,فقالوا :

أول من أسلم من الرجال أبو بمر .
ومن الصبيان  :يلع بن أيب طال .

ومن املوايل  :زيد بن حارثة .
واكن أبو بمر الصديق  أول من آمن بانليب  من الرجدال األحدرار ،فهدو مدن أخدص
أصحاب رسول اهلل  قبل ابلعثة ,لم يمن إسالمه إسالم رجل ،بل رشن إسالمه إسدالم أمدة،
فهو يف قريش كما ذكر ابن إسحاق يف موقع العني منها؛ فقدد رشن رجدال مألوفدا لقومده حمببًدا
ً
ً
سهال ،واكن أنس قريش لقريش ،وأعلم قريش بها ,وبما رشن فيها من خدري و  ،واكن رجدال
ً
تاجرا ذا خلق ومعروف ،واكن رجال قومه يأتونه ويألفونه ,لعلمه وجتارته ،وحسن جمالسته(.)1
( )1انظر :السرية انلبوية البن هشام (.)371/1
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ثم أسلم بدعوة أيب بمر الصديق عثمان بن عفان والزبري بن العدوام وعبدد الدرمحن بدن
عوف وسعد بن أيب وقاص ،وطلحة بن عبيد اهلل ريض اهلل عنهم أمجعني.
ثم بدأ اإلسالم ينترش يف مكة حىت وصل عدد اذلين سبقوا إىل اإلسالم من بطدون قدريش
ً
إىل أك من أربعني رجال.
السابقني األولون

ويظهر من عر ،األسماء السابقة،أن السابقني األولني إىل اإلسالم رشندوا خدرية أقدوامهم،ولم

يمونوا كما يصورهم أعداء اإلسالم بأنهم من املغمورين ،أو من األرقاء اذلين أرادوا اسدتعادة

حريتهم  ،ويه معلومة ال يسندها ادليلل وال الواقع ،فمن تتبع كت السرية جيد أن أواودل مدن
أسلم بانليب  ثالثة وستني شخصا ،وقد بلغ عدد املستضعفني واملوايل واألرقاء ثالثدة عرشد
ً
شخصا ،والشك أن نسبه هذا العدد إىل جمموعهم قليل.
ولعل اشتهار هذه املعلومة سببها أن هؤالء الضعفاء واألرقاء هدم اذليدن كملدوا القسدط

األكرب من اتلعذي ,واكنت فتنتهم ىلع مأل من انلاس كما هو احلال يف بدالل وخبداب وعمدار
ووادليه -ريض اهلل عنهم  ،-وذلا انترش أمرهم بينما امتندع اآلخدرون بدأقوامهم  ،ومدن عدذب
منهم عذب ضمن قبيلته؛ وذلا لم ينترش أمرهم كأوئلك.

ً
واستمر انليب  يف دعوته  ،ويف تزكية من آمن به وصدق ،فاكن يلدتيق بهدم  رسا يف دار

األرقم بن أيب األرقم املخزويم يعلمهم القرآن ويربيهم وخيربهم بما ندزل عليده مدن الدويح ،
فاكنددت هددذه ادلار مدرسددة اإلسددالم األوىل  ،واحلكمددة يف اختيددار هددذه ادلار دون غريهددا أن
ً
ً
صاحبها رشن صبيا صغريا لم يتجاوز احلادية عرش عند إسالمه  ,وهو مدن بدين خمدزوم (فخدذ
مشهور من قريش) وهم من أشد من اعدى رسول اهلل  , ويف هذا إبعاد ألنظار قريش وتمويه
عليهم يف ماكن اجتماعهم ،إضافة إىل كون ادلار فوق الصفا ويف بابه ثق يعرفدون مدن يقددم

عليهم ،والشك أن هذا يتيح هلم معرفة ما يددور يف اريدارج ؛ وذلا لدم يمدن اختبدار ابليدت
ً
عفويا دون قصد والعلم عند اهلل  -تعاىل .-
وقد استمر انليب  يف تلك ادلار قرابدة ثدالث سدنني حدىت أمدره اهلل  -تعداىل  -بداجلهر
بادلعوة  ،ومن املعلوم أنه لم يمن جيتمع يف هذه ادلار لك من آمن  ،بل يقددم بعضدهم ألخدذ

الويح من رسول اهلل  ثم يبلغه بلقية املؤمنني داخل بيوتهم  ،ويف هذا حدرص ىلع اسدتمرار
هذه ادلعوة وعدم تعريضها وأتباعها إىل الفناء واهلالك.

انتشار ادلعوة يف قبيلة قريش:
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انترش اإلسالم يف املرحلة الرسية ,يف ساور فروع قريش  ،فأبو بمر الصديق مدن (تمديم)،
وعثمان بن عفان من (بين أمية) ،والزبري بن العوام من (بين أسد) ،ومصدع بدن عمدري مدن
(بين عبد ادلار) ،ويلع بن أيب طال من (بين هاشم) ،وعبد الرمحن بن عوف من (بدين زهدرة)،
ً
وسعيد بن زيد من (بين عدي) ،وعثمان بن مظعون من (بين ُ َ
مجح) ،بل إن عددا من املسدلمني
ُ
يف هذه املرحلة لم يمونوا من قريش ،فعبد اهلل بن مسعود من (هذيل) ،وعتبة بن غزوان مدن
ْ
(مازن) ،وعبد اهلل بن قيس من (األشعريني) ،وعمار بن يارس من (عنس) من َمدذحج ،وزيدد
بن حارثة من (لك ) ،والطفيل بن عمرو من (دوس) ،وعمرو بن عبسة من (سليم) ،وصدهي
انلمري من (بين انلمر بن قاسط)(.)1
وبعد انتشار ادلعوة يف بطون قريش أصبحت ادلعوة اإلسالمية مهيأة للظهدور  ،وبددأ القدرآن
يشري إىل اعملية اإلسالم وادلعوة إيله ،قال  -تعاىل  :-ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ ص٨٧ :

مما سبق  :يأل ماذا ا ل تلوع قرائل ازىتجسر ل يوته  ، وما أثىه يأل ال يو ؟
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. .....
...............................................................................................................................................
دروس وعرب وفوائد

 .1أهمية املبادرة إىل اريري واملسارعة فيه  ،وعدم اتلاكسل والرتدد  ,فإن الفرص قد ال تأيت
إال مرة واحدة .

 .2ومن صور املبادرة :االوتمار بأمر اهلل وعدم الرتدد واتللكؤ فيه ؛ وذلا نرى كيدف بدادر
رسول اهلل  بادلعوة إىل اهلل ما إن سمع  :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ

المدثر٢ - ١ :

.

 .3أهمية ادلعوة إىل اهلل ونرش اريري بني انلاس  ،واحتساب األجر يف ذلك  ،ولعل مبدادرة
أيب بمر بادلعوة وإسالم عدد ٍا من املبرشين باجلندة ىلع يديده ملدن أعظدم مدا حيدث
اإلنسان ىلع ادلعوة إىل اهلل  ,فقد جيري األجر الكثري بإسالم من يمون هلم أثدر يف

نرصة ادلين.

 .4إن األصل يف ادلعوة إىل اهلل  -تعاىل  -اجلهر  ,وليست الرس والكتمان ؛ ألن هذا احلدق
من اهلل  ،واهلل نا

أتباعه  ،ولمن هذا احلق يقابل بمكر من شياطني اإلنس واجلدن

يمنعون انلاس من ادلخول فيه  ،ويعذبون من دخل ؛ وذلا رشن من احلكمة عدم إظهار
( )1انظر :السرية انلبوية الصحيحة للعمري (.)133/1
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ً
هذا األمر حىت ال يقتل يف مهده  ,فبم انليب  يف دعوته رسا ثالث سدنني ثدم جهدر
بادلعوة  ,وهذه األمور تقدر بقدرها  ,ويعرفها أهل العلم واحلكمدة واريدربة يف احليداة
ولك ب حبسبه.

 .5إن اهلدف األعظم ل عوة إىل اهلل  -تعاىل  -هو إخراج انلاس من الظلمدا إىل انلدور,
ا
صدحيح اختصداص املتمدزيين
وهذا متا للناس أمجعني  ،وال خيص به قوم  ،ولديس
واملوهوبني بادلعوة دون غريهم ،بل تبذل للجميع.

 .6أهمية إيمان أهل الرجل ؛ ألن يف هذا قوة وإاعنة ىلع ابلالء اذلي يالقيه.

 .7أهمية العلم يف نرش اريري ؛ وذلا بادر انليب  جبمع أصحابه يف دار األرقدم تلعلديمهم ،
حيث حيصل هلم خري كثري بسب العلم وتببيت بعضهم ابلعض.
ً
ً
 .8لقد رشنت دار األرقم حمضنا تربويا كقق فيه االجتمداع واملحبدة واتلعداون ىلع اريدري
واتلوايص ىلع الصرب مما رشن أثره يف تعميق اإليمان وترسيخ املعاين الرتبوية يف نفدوس
األصحاب وادلاعية حباجة إىل الرتكزي ىلع خنبة خيتصهم بمزيد عنايته ويفرغ هلم مدن

وقته ما يمكنه من غرس القيم اإلسالمية واملعاين الرتبوية.
استنتج فاودتني إضافيتني :

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

نشاط رقم ( :) 1
بالرجوع إىل كت السرية ,اذكر االبتالءا اليت لقيها لك من :
أ.

بالل -ريض اهلل عنه .-

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

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

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

.
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ب.

عمار ووادليه -ريض اهلل عنهم .-
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
.......................
نشاط رقم ( :) 2
جاء خباب بن األر للنيب  يشتيك تعذي الكفار  ,ويطل انلرصة منه  ,بدالرجوع إىل

كتاب الرحيق املختوم ,بني موقف انليب  مع خباب ,مع ذكر البشارا اليت برش بها انليب 
.

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

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

نشاط رقم ( :) 3
استنبط من ادلرس االحتياطا اليت فعلها انليب  نلجا دعوته.

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

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................
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اتلقويم:
س :1مىت بدأ انليب  ادلعوة الرسية
س :2أكمل الفرااغ اآلتية:
أ.

أول من أسلم من الرجال......................................

ب.

أول من أسلم من الصبيان....................................

ت.

أول من أسلم من املوايل.......................................

ث.

من صفا أيب بمر الصديق  اليت اشتهر بها:

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

........
س :3بني مزنلة أيب بمر الصديق  عند:
أ.

انليب .

ب.

قومه .

س :4أسلم ىلع يد أيب بمر الصديق  عدد من العرشة املبرشين باجلنة فمن هم
س :5كيف ترد ىلع من زعم أن السابقني األولني إىل اإلسالم رشنوا من األرقاء و املغمورين
س :6ما اهلدف من اجتماع انليب  بأصحابه  يف دار األرقم بن أيب األرقم 
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الوحدة اخلامسة
اجلهر بادلعوة
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
يبني كيف بدأ  باجلهر بادلعوة.

يبني موقف كفار قريش من ادلعوة اإلسالمية.
ً
يمثل ملا واجهه انليب  وأصحابه من أذى يف سبيل ادلعوة.

يقتدي به  يف الصرب ىلع نرش ادلين.

يستنبط ادلروس والعرب من مواجهة انليب  ألذى املرشكني.
يبني أحداث اعم احلزن ،ويعلل لتسميته بهذا االسم.

يصف أحداث رحلته  للطاوف.

يصف حادثة اإلرساء واملعراج.
َ
يستنتج بعض ِحمم اإلرساء واملعراج.
يلخص وقاوع بيعيت العقبة.

يستنبط ادلروس والعرب من بيعيت العقبة.

اجلهر بادلعددوة
انتقل انليب  إىل ادلعوة اجلهرية بعد أن أنزل اهلل عليه قدو  -تعداىل  : -ﭽ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ سورة احلجر اآلية  ، 94حيدث بددأ مرحلدة جديددة مدن اتلوسدع
واالنتشار ويف املقابل من العداء واحلرب ودلعوته وألتباعه.
قال ابن عباس -ريض اهلل عنهما  : -ملا نزلت  :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ

الشعراء٢١٤ :

خرج رسول اهلل  حىت صعد الصفا فهتف  ":يا صباحاه ،فقالوا  :مدن هدذا فداجتمعوا إيلده
ً
،فقال":أرأيتم إن أخربتمم أن خيال خترج من سفح هذا اجلبدل ،أكندتم مصددف فقدالوا :مدا
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ً
ً
جربنا عليك كذبا ،قال  :فإين نذير لمم بني يدي عذاب شديد" ،قال أبو هلد  :تبدا لدك مدا
مجعتنا إال هلذا ثم قام ،فزنلت  :ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ المسد.)1( ١:
ولم يأبه كفار قريش بهذا الصو املنذر ظنا منهم أنه أحد احلنفاء اذلين يظهدرون بدني فدرتة
وأخرى  ,واذلين حبثوا عن دين إبراهيم كزيد بن عمرو بن نفيل وغدريهم،ولمن األمدر تغدري

بعدما اعب آهلتهم حىت أنمروا عليه ذلك  ,وأمجعدوا ىلع خالفده وعداوتده  ،ولمدن رسدول
اهلدى  واصل مسريته ,ولم يفرت عن دعوة اتلوحيد  ,ونبذ عبادة األصنام  ،واكن أول مدا بددأ
به كفار قريش ثلنيه عن هذه ادلعوة والرسالة هو طلبهم من عمه أيب طال احلدد مدن نشداط

رسول اهلل " , فقد جاء قريش إىل أيب طال فقالوا :إن ابن أخيك هدذا قدد آذاندا يف ناديندا
ومسجدنا فانهه عنا  ،فقال  :يا عقيل ،انطلق فأيت بمحمد،فاستخرجه من بيت صغري ،وجاء به

يف الظهرية يف شدة احلر فلما أتاهم قال :إن بين عمدك هدؤالء زعمدوا أندك تدؤذيهم يف نداديهم
ّ
ومسجدهم  ،فانته عن أذاهم ،فحلدق رسدول اهلل  ببرصده إىل السدماء فقدال « :تدرون هدذه
الشمس »،قالوا :نعم  ,فقال « :فما أنا بأقدر أن أدع ذلك مدنمم ىلع أن تشدعلوا منده بشدعلة»

فقال أبو طال  « :واهلل ما كذب ابن أيخ ،فارجعوا راشدين » (.)2

وملا لم جيد هذا األمر شيئا تنوعت أسايل قريش يف حماربة انليب  وأتباعه ومن ذلك:

أ-

اإلغراء باملناص واملال والنساء :

وقد توىل هذا األمر عتبة بن ربيعدة حيدث أرسدلته قدريش  ,فعدر ،ىلع انلديب  املدال

والنساء ،فرد عليه  بآيا من سورة فصلت فدهش عتبة مما قرأ عليه ورجع(.)3
ب-

االتهاما ابلاطلة :

حيث اتهموه باجلنون قال -تعاىل  :-ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ
 ، ٦واتهموه بالسحر قال  -تعاىل  :-ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ
.4وبالمذب " ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

 .4واتهموه باإلتسال با ساطري قال  -تعا

الحجر

ص اآلية رقم

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ الفرقان اآلية

 : -ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ الفرقان . 5وكألها تههلل باطألا د عها ا

يله وب كذبههلل سها،

 1أخرجه ابلخاري يف صحيحه برقم ، ) 4770( :ومسلم يف صحيحه برقم )208(:
( ) 2رواه أبو يعىل يف مسنده  :برقم ( .) 6804
(  )3أخرجه ابو يعىل يف مسنده برقم  )1818(:وابليهيق يف االواول ( )2308واحلافم يف املستدرك ( )253/2وصححه ووافقه اذلهيب ،
واحلديث حسن.
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وإمنا د عههلل احلى والرغي وأما قألوبههلل هي موقلا بص قه وأمانته ،قال تعا  :ﭽ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ األنعام٣٣ :
ت-

السخرية واالستهزاء والضحك والغمز واللمز  ,واتلعايل ىلع املؤمنني :

وقد بني اهلل  -تعاىل  -شيئا من ذلك قال  -تعداىل  : -ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﭼ

المطففرين اآليرة

 .29وقد طلبوا من انليب  طرد صدهي وبدالل وخبابدا رغبدة عدن

ً
جمالستهم  ,واحتقارا هلم فدأنزل اهلل  -تعداىل  : -ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ

ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊﰋ ﭼ

سورة األنعام اآلية .52

واكنوا يغمزوه إذا طاف بابليت أو صىل عنده  ،وممن رشن يتوىل االستهزاء والسخرية  :األسود بن
عبد املطل بن أسد  ,والويلد بن املغرية  ،والعاص بن واول السه

خلف  ،وانلب بن احلارث  ,و األخنس بن
ث-

يق  ,وغريهم .

 ،وأبدو جهدل  ،وأميدة بدن

طلبهم اآليا واملعجزا تلعجزيه :

وقد حىك اهلل  -تعاىل  -عنهم ذلك فقال :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ

اإلسررراء اآليررا - 90

. 93

ولم يقف األمر عند هذا احلد بل جتاوزه إىل غريه ،فعن ابن عباس -ريض اهلل عنهما قدال
 « :قالت قريش للنيب  ادع نلا ربك أن جيعل نلا الصفا ذهبا ونؤمن بك  ،قال  :وتفعلدونقالوا نعم  ,قال  :فداع ،فأتاه جربيل فقال :إن ربك –عز وجل -يقرأ عليك السالم  ,ويقدول :إن
ً
ً
ً
شئت أصبح هلم الصفا ذهبا ،فمن ففر بعد ذلك مدنهم عذبتده عدذابا ال أعذبده أحددا مدن
العاملني وإن شئت فتحت هلم أبواب اتلوبة والرمحة ،فقال  :بل باب اتلوبة والرمحة » (.)1
ج –األذى اجلسدي :

 )1رواه أمحد يف املسند( )258/1واحلافم يف املستدرك ( )362/2وقال صحيح يلع
تعليقه ىلع املسند

ط مسلم ووافقه اذلهيب  ،وصححه أمحد شاكر يف

()2333
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زاد أذى قريش للنيب  واشتد ،وممن توىل كرب ذلك،أبو جهل بن هشام ،فقد زعدم يلطدأن
رقبة انليب  ،فعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه  -قال  :قال أبو جهل :هل يعفر حممد ووجهه بني
أظهركم  -يعين يصيل -قال  :فقيل  :نعم ،فقال  :والال والعزى ،لنئ رأيته يفعل ذلك ألطدأن
ىلع رقبته  ,أو ألعفرن وجهه يف الرتاب ،قال  :فأىت رسول اهلل  وهو يصديل يلطدأ ىلع رقبتده ،

قال  :فما فجئهم منه  :إال وهو ينكص ىلع عقبيه  ,ويتم بيديه  :قال  :فقيل مالك قال  :إن
ً
ً
بيين وبينه ريندقا من نار وهوال وأجنحدة ،فقدال رسدول اهلل  « : لدو دندا مدين الختطفتده
ً
املالومة عضوا عضوا » (.)1

وتوىل عمه أبو هل تمذيبه ,وكذير انلاس منه يف املواسم واملحافل  ,فقد قدام انلديب 

مرة بسوق ذي املجاز ,فقال  :يأيها انلاس قولوا ال ا إال اهلل تفلحوا  ،واكن عمده وراءه يقدول :

إنه صابئ رشذب "(.)2

ووضع عقبة بن أيب معيط ىلع ظهره سال اجلزور يف قصة مؤملة مبكية جتعدل اإلنسدان يتقدا
لك جهد يبذ دلين اهلل أمام هذا املوقف امليلء بالصرب واتلضحية وايلقني.

فقد جاء ذلك الشيق فوضدع  ،سدال اجلدزور بدني كدت انلديب  وهدو سداجد  ،وبددأوا

يتضاحكون ويتمايلون  ,وهو ساجد ما يرفدع رأسده حدىت جداء فاطمدة -ريض اهلل عنهدا -
فأخذته عن ظهره ثم أقبلت تشتمهم  ,فأكمل انليب  صالته ورفع صوته يدعوا عليهم "امهلل
عليك بقريش "ثالث مرا ،امهلل عليك بأيب جهل بن هشام  ,وعتبة بن أيب ربيعة،وشديبة بدن

أيب ربيعة ،والويلد بن عتبة،وأمية بن خلف وعقبة بن أيب معيط  " ..فدذه عدنهم الضدحك ،
وخافوا دعوته  ،واستجاب اهلل داعءه ،حيث قتلوا لكهم يف بدر "(.)3

فأي ثبا هذا وأي صرب هذا وأي تضحية هذه !

هذا يش يسري مما نال رسول اهلل  ،يف تبليغ دعوته  ,وأما أصحابه فقدد أوذوا أذى كبدريا

وناهلم من العذاب ماال يتحملده برشد  ,فقدد ألبسدتهم قدريش أدرع احلديدد  ،وصدهروهم يف
الشمس كما حصل بلالل وخباب وغريهم  ،بل قتلوا بعضهم كما حصل مع يارس وآل بيتده -

ريض اهلل عنهم أمجعني .-

 )1رواه مسلم يف صحيحه

()2797

 (2رواه أمحد يف املسند ( )491/3وإسناده حسن
( )3رواه ابلخاري يف صحيحه برقم  )240( :و مسلم يف صحيحه برقم)1794( :
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ً
وقد حو كت السرية جزءا من صور العذاب اذلي تلقوه  ،وابلالء اذلي ُصد علديهم ،
فعندما سئل أحد الصحابة ذا يوم  ":أكان املرشكون يبلغون من أصحاب رسول اهلل  مدن
العذاب ،ما يعذرون به يف ترك دينهم فقال" :نعم واهلل إن رشنوا يلببون أحددهم وجيوعونده
ً
ويعطشونه حىت ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الب اذلي به حىت يعطيهم ما يسألونه مدن
ً
الفتنة  ،حىت يقولوا  :الال والعزى إهلا من دون اهلل فيقول  :نعم افتداء منهم بما يبلغدون

من جهدهم "(.)1

واكن عم عثمان بن عفان يلفه يف حصري من أوراق انلخيل ثم يدخنه من كته.

وملا علمت أم مصع بن عمري بإسالمه أجاعته وأخرجته مدن بيتده  ,واكن مدن أنعدم انلداس
ً
عيشا ،فتحشف ج ه كشف احلية.
وتوىل بنو خمزوم تعذي عمار بن يارس ووادليه يف الرمضاء  ,فما يارس من العذاب  ،وطعنت
ُ
سمية يف قبلها حبربة  ,فماتت وشددوا العذاب ىلع عمار (.)2
واكن انليب  يتوىل تصبريهم ويعدهم بفرج اهلل القادم.

َّ
أعدز ً
فدىت يف قدريش
ويف هذه األثناء أسلم محزة بن عبدد املطلد عدم الرسدول  واكن

وأشدهم شكيمة  ،فعز به رسول اهلل ، وكفت عنه قريش قليال ً.

مما سبق  :ما احلكمة من تعر ،ادلعوة للتكذي واملضايقة يف بداية أمرها
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

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

اهلجرة إىل احلبشة :

وبعدما رأى رسول اهلل  ما يتعر ،أصحابه من األذى وابلالء أذن هلم باهلجرة إىل احلبشة
ً
 ,واكن ذلك يف رج سنة مخس من انلبوة ،وعددهم اثنا عرش رجال وأربع نسوة ،واكن مما قا
ً
هلم رسول اهلل  « : إن بأر ،احلبشة ملاك ال يظلم أحد عنده ،فاحلقوا ببالده حىت جيعل اهلل
ً
ً
لمم فرجا وخمرجا مما أنتم فيه » ,3وقد خرجوا متسللني حىت ركبوا ابلحر يف سفينتني تلجار
حىت وصلوا احلبشة.
( )1انظرابن هشام ()162/2
( )2انظر ابن هشام ( )320/1رمحة للعاملني ( – )57/1اتللقيح (ص  )60الرحيق املختوم (ص )85
( )3أنظر السلسلة الصحيحة لألبلاين حديث رقم )3190( :
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ً
وعرفت هذه اهلجرة باهلجرة األوىل إىل احلبشة  ،ولم يمكث هؤالء املهاجرون طويال حدىت
بلغتهم األخبار بأن أهل مكة قد أسلموا  ,فقرروا العودة إىل وطنهم مكة يف شدوال مدن السدنة
نفسها  ،وعندما اقرتبوا من مكة علموا بأن اذلي بلغهم رشن جمرد إشاعة  ,وأن العداوة ال تزال
 ،وأن قريشا لن تدعهم  ،فرجع من رجع منهم إىل احلبشة  ،ومن دخل منهم مكة دخلها خفية ,

أو يف جوار رجل من قريش.

واشتد ابلالء بأصحاب انليب  فأذن هلم باهلجرة مرة ثانية  ,واكنوا هدذه املدرة أكد مدن
ً
ثمانني رجال وتسع عرشة امرأة  ،فوصلوا إىل احلبشة ,ونزلوا عند ملك اعدل ،أمن الصحابة ىلع
دينهم  ,وعبدوا اهلل دون أذية من أحدد  ،فلمدا رأ قدريش اسدتقرارهم يف احلبشدة  ,وأمدنهم

أرسلوا عمرو بن العاص  ,وعبد اهلل بن أيب ربيعة إىل انلجايش فأغروه وبطارقته باهلدايا  ,لدريد
املسلمني إيلهم وجر بينهم وبني املسلمني حوارا حبضور انلجايش عن اجلاهلية واإلسدالم

وعن حال عيىس -عليه السالم -عند املسلمني واعتقادهم فيه  ،فرد اهلل كيد الاكفرين وحىم

اهلل املؤمنني(.)1

واكن يف هجرة الصحابة إىل احلبشة كقيق ألهداف عظيمة من أبرزها  :ختفيف األذى اذلين
ً
رشن يواجهه الصحابة ريض اهلل عنهم  ،وأيضا نقل جزء من ادلعوة إىل ماكن آمن حىت
تستعيص ىلع اإلبادة.

إسالم عمر بن اريطاب :
ومن األحداث اليت حصلت بعد اهلجرة اثلانية للحبشة  ،إسالم عمر  ،واكن إسالمه بربكة

داعء انليب  حيث رشن يقول « :امهلل أعز اإلسالم بأح هذين الرجلني إيلك بأيب جهل أو
ً
بعمر بن اريطاب ،فاكن أحبهما إىل اهلل عز وجل – عمر بن اريطاب( ،)2فجاء عمر مسلما
ً
مؤمنا  ,ورضب انليب  صدر عمر حني أسلم ثالث مرا  ,وهو يقول :امهلل أخرج ما يف
صدر عمر من غل وأبد إيمانا »(.)3

( )1ينظر لقصة احلبشة:
االشارة(ص– )116الرحيق املختوم (ص – )87الطبقا ( )204/1تاريخ الطربي ( – )329/2فتح ابلاري ( -)227/7املواه ال نية
( )240/1سبل اهلدى ()485/2
( )2اخرجه أمحد يف املسند()95/2والرتمذي

(  )3682وصححه احلافم ووافقه اذلهيب

( )3رواه الطرباين االوسط ،قال ابليهيق يف املجمع ( )65/9ورجا تقا
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ً
واكن إسالم عمر عزا للمسلمني يف مكة ،قال ابن مسعود ريض اهلل عنه  :مازنلا أعزة مندذ

أسلم عمر .)1(
حصار الشع :

ملا رأ قريش وىلع رأسهم أبو جهل عمرو بن هشدام عدزة انلديب  بمدن معده  ،ومنعدة

أصحابه باحلبشة  ،وانتشار اإلسالم يف القباول ،اجتمعوا واوتمروا أن يمتبوا كتابا يتعاقددون

فيه ىلع بين هاشم وبين عبد املطل أن ال ينكحوا إيلهم وال ينكحوهم  ،وال يبيعوا منهم شيئا
وال يبتاعوا منهم  ،وكتبوه يف صحيفة خبط منصور بن عكرمدة  ،وعلقدوا الصدحيفة يف جدوف

الكعبة هالل املحرم سنة سبع من ابلعثة فاحناز اهلاشميون غري أيب هلد – واملطلبيدون إىل أيب
ً
طال فدخلوا معه يف شعبه ،فأقاموا ىلع ذلك سدنتني أو ثالثدا ،حدىت جهددوا  ,واكن ال يصدل
ً
إيلهم يشء إال رسا.
فأتفق عندوذ نفر من قريش ىلع نقض الصحيفة  ,واكن منهم :زهري بن أيب أميدة واملطعدم
بن عدي،وأبو ابلخرتي بن هشام ،وزمعة ابن األسود وغريهم  ,فلما أصبحوا غدوا إىل أنديتهم،
ً
سدبعا ،ثدم أقبدل ىلع انلداس فقدال :أنأكدل
وغدا زهري بن أيب أمية عليه حلة ،فطاف بابليدت
الطعام ،ونلبس اثلياب ،وبنو هاشم هلىك ال يبتاعون ،وال يبتاع منهم ،واهلل ال أقعد حىت تشق
هذه الصحيفة القاطعة الظاملة ،فقال أبو جهل ،واكن يف ناحية املسدجد :كدذبت واهلل ال تشدق،
ُ
فقال زمعة ابن األسود :أنت واهلل أكذب ما رضينا كتابتها حني كتبدت ،فقدال أبدو ابلخدرتي:
ُ
صدق زمعة ال نرىض ما كت فيها ،وال نقر به ،فقال املطعم بن عدي :صددقتما ،وكدذب مدن
قال غري ذلك ،نربأ من اهلل منها ومما كت فيها ،وقال هشام بن عمرو ً
حنوا من ذلك فقدال أبدو
ُ
شوور فيه يف غري هذا املاكن ،وقام املعطم بن عددي إىل الصدحيفة
جهل :هذا أمر قيض بليل ،ت ِ
ليشقها ،فوجد األرضة قد أكلتها إال (باسمك امهلل)(.)2
ومع هذه املقاطعة وما جرى للمسلمني وراءها من معاناة ,فإن انليب  لدم يتوقدف عدن

ادلعوة ،فقد رشن خيرج يف املواسم يتلم القادمني إىل مكة ،ويعر ،عليهم اإلسالم.

وملا أفسد اهلل أمر الصحيفة خرج انليب  وصحابته وخالطوا انلاس (. )3
وفاة عم انليب  أيب طال وزوجه خدجية -ريض اهلل عنها -

يف السنة العا ة من ابلعثة ما عم انليب  أبو طال ،وقد ثبت يف الصحيح أنده مدا
ً
رشفرا مع محايته للرسول  طوال حياته.
( )1اخرجه ابلخاري يف صحيحه ()3684
( )2انظر :السرية انلبوية البن كثري ()69 :67 ،50 :43/2

( )3لالسزتادة عن حادثة الشع ينظر طبقا ابن سعد (-)209/1الرو ،األنف (– )127/2فتح ابلاري()192/7
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وبعده بأيام ماتت زوجه خدجية -ريض اهلل عنها ،-وبموتها تتابعت املصاو  ،فقد رشن أبو
ً
ً
طال دراع حصينا للنيب  ، واكنت خدجية معينة ومدؤازرة للنديب  يسدمن إيلهدا عندد
الشداود  ,وقد سىم بعض العلماء هذا العام بعام احلزن  ,وال يصح تسدميته مرفدواع إىل انلديب
()

.1
وقد تزوج الين بعد وفاة خدجية بسودة بنت زمعة -ريض اهلل عنها  ،-واكنت امرأة كبرية
قد ما عنها زوجها.

خروج انليب  إىل الطاوف:
ملا تماد قريش يف إيذاوها لرسول اهلل  خرج رسول اهلل  إىل الطاوف يلتمس انلرصة

من ثقيف واملنعة بهم من قومه  ,ورجاء ان يقبلوا منه اإلسالم ،فأخذ يدعوهم إىل اهلل -تعداىل
فلم جييبوه ،وأغروا به سفاءهم ،فجعلوا يرمونه باحلجدارة ،حدىت إن رجليده تلددميان ،بدل يفً
ً
رواية :أنه شج رأسه ،فانرصف عنهم اعودا إىل مكة مهموما بعددما ال مدا ال مدن االبدتالء
والشدة ،وعندما بلغ قرن اثلعال

– موضع بني مكة والطاوف -بعث اهلل إيلده جربيدل ومعده

ملك اجلبال ،وعر ،عليه ملك اجلبال أن يطبق األخشبني – وهما جبلني عظيمني –يف مكدة
ً
(.(2
،فقال انليب ، بل أرجو أن خيرج اهلل من أصالبهم من يعبد اهلل وحده وال يرشك به شيئا
حادثة اإلرساء واملعراج :

وبعد هذا ابلالء اذلي أصاب رسول اهلل  من مدو عمده وزوجده ،وبعدد رجوعده مدن

الطاوف ومعاداة قريش ،جاء الفرج بالصعود إىل السدماء ولقيدا اهلل واألنبيداء  ،إنده حددث
ضخم وعظيم بمل ما تعنيه اللكمة،وذلا استحق أن يمون يف أول ذكر هذا احلدث التسدبيح

قال  -تعداىل  :-ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ اإلسرراء ١ :وقد أرسى به  يقظة جبسده يف يللدة

واحدة  ،وبدأ أحداث القصة بعد صالة العشاء من تلك الليلة املباركة ،حيث فدرج سدقف
ُ
الرباق -وهدو دابدة بيضداء
بيته بمكة،وشق صدره وغسل قلبه وحيش إيمانا ثم أعيد ،ثم رك
طويلة فوق احلمار ودون ابلغل يضع حافرها عند منتإ طرفه -فسار حىت وصل بيت املقددس

،فدخل وصىل ركعتني ببعض األنبياء ثم خرج وأعطى إناوني إناء مخر ،وآخدر مدن ل ،فاختدار
الل فقال جربيل :أصبت الفطرة ،ثم عرج به إىل السموا ،ويف لك سماء يستفتح جربيل ،ثدم
( )1ثمار القلوب (ص )644
( )2أخرجه ابلخاري يف صحيحه ( )3231ومسلم يف صحيحه

()7795
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يُسأل :من معك فيقول:حممد ،فريح

به ،فيلم يف السماء األوىل آدم -عليده السدالم  ،-ويف

اثلانية  :عيىس وحيىي -عليهما السالم  ،-ويف اثلاثلدة يوسدف -عليده السدالم -ويف الرابعدة
-عليده

إدريس -عليه السالم  ،-واريامسة هدارون -عليده السدالم  ،-ويف السادسدة مدو
ً
السالم -ويف السابعة إبراهيم -عليده السدالم  -مسدتندا إىل ابليدت املعمدور  ،ثدم ذهد إىل
سدر املنتإ  ،وفر ،اهلل عليه  ,وىلع أمته مخسني صالة يف ايلوم و الليلة.

وحصلت مراجعة بينه وبني مو يف عدد الصلوا ,فرجع يطل اتلخفيف من ربه،فخفف
ً
اهلل عنه وال يزال خيفف حىت أصبحت مخسا بأجر مخسني صالة ،ثم رأى اجلنة تلك الليلة
ورأى نهر الكوثر  ،ولم َ
ير ربه وقال  « :نور أىن أراه » ،واعد إىل بيته قبل الصبح بمكة.
وقد قابلت قريش هذا احلدث باتلكذي واالستهزاء  ,واستنكروا أن يذه

إىل الشام ثم

يعود يف جزء من يللة واحدة  ,وهم يذهبون ويعودون يف مدة شهرين ؛ وذلا ارتد نداس ممدن رشن

قد أسلم ،وقد وصل اريرب إىل أيب بمر  ,فقال قوتله اليت ال تليق إال بمثل أيب بمر "واهلل لدنئ
رشن قا صدق،وما يعجبمم من ذلك فو اهلل إنده يلخدرب إن اريدرب يلأتيده مدن السدماء إىل

األر ،يف ساعة من يلل أو نهار ،فهذا أبعد مما تعجبون منه " ,وس

يف ذلك ايلوم بالصديق (.)1

ولم يصده تمذي قريش لإلرساء واملعراج  ،بل استمر يف دعوته  ,وبدأ يعر ،نفسه ىلع

القباول ،و يتتبع احلجاج يف منازهلم،يدعوهم إىل أن يمنعوه حىت يبلغ رساال ربده  ،فدال جيدد
ً
أحدا ينرصه ،حىت إنه ليسأل عن القباول ومنازهلا قبيلة قبيلة،فريدون دعوته ويقولون  :قومك
أعلم بك .

إىل أن أراد اهلل  -تعاىل  -إظهار دينه ،فساقه اهلل إىل مجع من األنصار :اريزرج.

فليق منهم يف أحد املواسم نفر – قيل ستة وقيل ثمانية – من اريزرج عندد العقبدة  ,فجلسدوا

معه ،فداعهم إىل اإلسالم  ,وتال عليهم القرآن  ,فقال بعضهم بلعض" :تعلمون واهلل إنده للنديب
اذلي توعدفم به ايلهود  ,فال يسبقنمم إيله " فأجابوه إىل ما داعهم إيله مدن اإلسدالم  ,واكن
ذلك يف السنة احلادية عرش من ابلعثة  ،ثم انرصفوا ،وواعدوه يف املوسدم املقبدل ،فلمدا قددموا
املدينة دعوا قومهم إىل اإلسالم ففشا فيهم ،حدىت لدم يبدق دار مدن دور األوس و اريدزرج إال
وفيها ذكر من رسول اهلل . 

ً
مما سبق  :ريص حادثة اإلرساء واملعراج  ،مبينا أثرها ىلع انليب .
( )1لالسزتادة حول االرساء واملعراج ينظر صحيح ابلخاري حديث رقم )3887( :وصحيح مسلم حديث رقم – )164( :وفتح ابلاري
()201/7
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بيعة العقبة األوىل :

ً
ويف السنة اثلانية عرش من ابلعثة قدم اثنا عرش رجال من املسلمني مدن املديندة ،بعضدهم

ممن ليق انليب  من قبل،فاجتمعوا برسول  مع مجاعة من أصحابه فبايعوه  ،واكن ممن حبد
هذه ابليعة عبادة بن الصامت  حيث وصفها  ,فقال « :كنت فيمن حب العقبة األوىل وكندا

اثين عرش رجال  ,فبايعنا رسول اهلل  يلع بيعة النساء  ,وذلك قبل أن يفرت ،احلدرب،ىلع أن
ً
ال نرشك باهلل شيئا  ,وال نرسق وال نز ،وال نقتل أوالدنا  ,وال نأيت ببهتان نفرتيه  ،بني أيددينا
وأرجلنا وال نعصيه يف معروف  ,فإن وفيتم فلمم اجلنة  ،وإن غشيتم من ذلدك شديئا فدأمركم
إىل اهلل إن شاء عذبمم ,وإن شاء غفر لمم » (.)1
ثم اعدوا وبعث إيلهم بعد ذلك مصع بن عمري  يعلمهم دينهم ويصيل بهم ،واكن يسىم

"مقر املدينة " واكن مزن ىلع أسعد بن زرارة ،وقد أسلم ىلع يديه خلق كثري مدن األوس و
اريزرج ,ولم تبق دار من دور األوس و اريزرج إال وفيها رجال ونساء مسلمون.
بيعة العقبة اثلانية :

( )1مسند اإلمام أمحد ( ) 323 / 5
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ً
ثم قدم ىلع انليب  يف العام املقبل يف ذي احلجة أوسط أيام الترشيق سبعون رجال من أهل
املدينة،والقوا انليب ،فاجتمعوا به يف الشع ومعه عمه العباس فتلكم عمه ،ثم تملم انليب
 فتال القرآن ،وداع إىل اهلل ،ورغ يف اإلسالم ،ثم قال « :أبايعمم ىلع أن تمنعو مما

تمنعون منه نساءفم وأبناءفم ،فأخذ الرباء بن معرور بيده ثم قال " :واذلي بعثك باحلق
ً
نبيا نلمنعك مما نمنع منه أنفسنا ،فبايعنا يا رسول اهلل ،فنحن واهلل أبناء احلروب وأهل احللقة ،

ورثناها رشبرا عن رشبر».

ثم تتابعوا يبايعون انليب ، وعندما تمت ابليعة قدال هلدم رسدول اهلل  « : أخرجدوا إيل
ً
منمم اثين عرش نقيبا ،يلكونوا ىلع قومهم بما فيهم » ،فأخرجوا تسعة من اريزرج وثالثة من
األوس .
وقد رشنت املبايعة ىلع:

 السمع والطاعة يف النشاط والكسل. -وانلفقة يف العرس واليرس.

 واألمر باملعروف وانليه عن املنكر. وأن تقولوا يف اهلل ،وال تأخذفم يف اهلل لومة الوم. وىلع أن تنرصو إذا قدمت إيلمم ،وتمنعو مما تمنعون منه أنفسمم وأزواجمدموأبناءفم ،ولمم اجلنة.

ً
وبعد أن انتهوا صا الشديطان ىلع العقبدة ينبده قريشدا ىلع اجتمداعهم ،ففطدن انلديب

،وأمرهم بالرجوع إىل رحاهلم ،واستأذنوا رسول اهلل يف قتاهلم  ,فقال هلدم  « :ال لدم ندؤمر
بذلك ،ولمن ارجعوا إىل رحالمم » ،فرجعوا وناموا حىت أصبحوا ،واكندت تلدك ابلدايدة

لرحلة انلرص واتلمكني لرسول اهلل  ، يف ذهابه إىل املدينة وهجرته إيلها(.)1
دروس وعرب وفوائد :

 .1مبادرة انليب  يف امتثال أمر ربه باجلهر بدادلعوة ,وتبليغهدا للنداس ,وعددم تقدديم
احلجج والعواوق  ،وهذا يتطل شجاعة وقوة يف احلق.

 1ورد ذكر بيعة العقبة يف صحيح ابلخاري برقم  ، )18 ( :ولالسزتادة حول بيعة العقبة األوىل واثلانية ينظر :الطبقا ( – )216/1الرو،
األنف ( – )183/2سبل اهلدى ()269/3ابليهيق يف ادلالول ( – )431/2الرحيق املختوم (ص )125
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 .2تنوع وساول أعداء ادلين يف استمالة صاح احلق ،فهدم ال يبددءون معده بدالقوة بدل
حياربونه بالرساء  ,وفتح ادلنيا عليه  ,فإذا سقط يف هذا األتون ال يماد خيرج منها.
 .3إن اهلل يلعز ادلين بالرجل الفاجر  ،وهكذا رشن أبو طال يف محايتده للنديب  , غدري
مؤمن.

 .4خطورة اإلعالم يف نرش اريري أو تشدويهه ،والواجد ىلع ادلاعيدة اسدتثمار لك وسديلة
مباحة يممن من خالهلا نرش اريري.

 .5عند اشتداد ابلالء  ,وقلة انلدا

يبحدث انلداس عدن دواء  ,وال دواء مثدل الصدرب ،

وانلظر إىل ما عند اهلل  -تعاىل .-

 .6ادلاعء يفتح مغايلق القلوب  ,ويهدي به اهلل الرجال الصالب ،فعىل املسدلم أن يمد
من ادلاعء بالصال واهلداية نلفسه وودله  ,وأومة املسلمني واعمتهم.

 .7وضو الرؤية ومعرفدة احلقدوق والواجبدا جتعدل اإلنسدان يسدري ىلع هددى  ،اعملدا
باحلقوق اليت واليت عليه ؛ وذلا رشنت لدلك بيعدة مدن بيعديت العقبدة بندود واضدحة

و

حية بل وجزاء مرتت ىلع ذلك.

استنتج فاودتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................

نشاط رقم ( :) 1
قارن بني األسايل اليت واجهها انليب  من الكفار بعد اجلهر بادلعوة وبني ما جيده بعض
املسلمني اآلن من مواجهة يف بعض ابلالد.

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

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

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

...................................
نشاط رقم ( :) 2
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اكت أحداث قصة إسالم محزة -ريض اهلل عنه  ,-ودون الفواود املرتبطة بها.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
..........................
نشاط رقم ( :) 3

وسيلة احلصار من الوساول اليت ال تزال تمارس يف حرب ادلعوة اربط بني ما حدث للرسول

 يف الشع وبني واقع بعض املسلمني.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................

اتلقويم:
س :1بني موقف قريش من دعوة انليب صىل اهلل عليه وسلم بعد:
أ.
ب.

جهره بادلعوة مبا ة.

بعد تسفيهه آلهلتهم.

س :2ماذا رشن يواجه انليب  من الكفار إذا طاف بابليت

س :3بم رد انليب  ىلع الكفار حينما طلبوا منه بعض املعجزا

ً
س :4اذكر بعض املواقف اليت تعر ،فيها انليب  لألذى ,مبينا عناية اهلل به.

س :5ما ادلور اإلعاليم اذلي رشن يقوم به أبو هل يف تشويه صورة انليب  ودعوته يف مواسم
احلج
س :6ما احلكمة من حث الصحابة -ريض اهلل عنهم  -ىلع اهلجرة ألر ،احلبشة
س :7بني أثر إسالم عمر -ريض اهلل عنه  -ىلع الصحابة يف بداية ادلعوة.
س :8ما سب خروج انليب صىل اهلل عليه وسلم إىل الطاوف

س :9ضع عالمة ( √ ) أما العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام العبارة ارياطئة مما ييل:
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أ .انتقل انليب  إىل ادلعوة اجلهرية بعد ندزول قدو  -تعداىل :-ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼالقلرم( 8:
).
ب .توقف انليب  عن دعوته بعد جتربته األوىل مع كفار قريش ىلع جبل الصفا ( ).
ت .زعم أبو جهل أن يطأ رقبة انليب  عند الكعبة ولمن اهلل حىم نيب 
ث .فرحت أم مصع بن عمري بإسالم ودلها مصع
ج.

رشن ممن توىل تعذي عثمان بن عفان بسب إسالمه عمه

( ).

( ).

( ).

س :10أكمل الفرااغ اآلتية بما يناس :
أ.

ملا تماد قريش يف إيدذاوها للنديب  خدرج إىل  ......................يلدتمس انلرصدة مدن

ب.

اشتملت بنود بيعة العقبة اثلانية ىلع ما ييل:

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

............................................................................ .1
............................................................................ .2
............................................................................ .3
............................................................................ .4
............................................................................ .5
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الوحدة السادسة
اهلجرة
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
يلخص وقاوع هجرته  إىل املدينة املنورة.

يستنتج ادلروس والعرب اليت برز يف حادثة اهلجرة.

يستنتج أهمية الصرب ىلع نرش ادلين.

يبني معالم اتلنظيم واتلخطيط يف اهلجرة انلبوية.

يستشعر عناية اهلل  -سبحانه و تعاىل  -وراعيته لرسو .

بعد بيعة العقبة اثلانية  ،تأكد للنيب  وجود قوم أهدل منعدة مسدتعدون حلمايدة دعوتده

واستقبال أصحابه  ،فأذن  ألصحابه باهلجرة خفية إىل املدينة  ،فتتابع القوم مجااع وأفرادا
فارين بدينهم تاركني أمواهلم وديارهم  ،فاستقبلهم األنصار خري استقبال وأسكنوهم يف دورهم
ً
 ،واكن أول املهاجرين وصوال إىل املدينة أبو سلمة بن عبد األسد .
وقد تتابع املهاجرون فقدم املدينة بالل بن ربا

ثم عمر بن اريطاب يف عرشين من الصحابة .

,و سعد بن أيب وقاص و عمار بدن يدارس

علمت قريش بعد هجرة عدد مدن الصدحابة بشدأن اهلجدرة فأخدذ تزيدد ارينداق ىلع
املسلمني وتراق

الطرق إىل املدينة  ،واتبعوا أسايل

من اهلجرة  ,من ذلك:

متعددة يف اتلضييق ىلع املسلمني ملنعهم

 -أسلوب اتلفريق بني الرجل وزوجه وودله كما يف حال أيب سلمة وزوجه وودله.

 أسلوب االختطاف كما يه حال عياش بن أيب ربيعة حيث اختطفه أبو جهل بدن هشدام  ،واحلارث بن هشام وقيداه ورجعا به إىل مكة.
أسلوب احلبس :حيث جلأ قريش إىل احلبس كأسلوب ملنع اهلجرة  ,فلك من تقدبض عليدهوهو حياول اهلجرة ،تقوم حببسه داخل أحد ابليو  ،مع وضع يديه ورجليه يف القيدد ،وتفدر،
عليه رقابة وحراسة مشددة ،حىت ال يتممن من اهلرب.
أسلوب اتلجريد من املال :مثل ما حدث مع صهي بن سنان َّانل َمري املعروف بالرويم
ً
واكنت هجرة صهي  عمال تتجىل فيه روعة اإليمان ،وعظمة اتلجرد هلل ،حيث ض،
بمل ما يملك يف سبيل اهلل  ،واللحوق بانليب  وأصحابه ،فعن عكرمة -ريض اهلل عنه -
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ً
قال«:ملا خرج صهي مهاجرا تبعه أهل مكة ،فنثل( )1هما من كنانته ،فأخرج منها أربعني
إيل حىت أضع يف لك رجل منمم ً
ً
سهما ،فقال « :ال تصلون ّ
سهما ،ثم أصري بعد إىل السيف

َّ
فتعلمون أين رجل ،وقد خلفت بمكة فينتني فهما لمم »  ,وقال عكرمة :ونزلت ىلع انليب

 :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ البقرة,٢٠٧ :
ألما راه الليب  قال« :أبا حيس  ،ربح الرسع» قال :وتق يألسه اآلاا (.)2
هجـــــــــــــــــــرة النيب  وأبي بكر :

هاجر معظم املسلمني من مكة،ولم يبق إال الرسول , 

وأبو بمر ويلع – ريض اهلل عنهما -

ومن حبس ومنع من اريروج ،فدب الرع يف نفوس أهل مكة ,وخشوا من جتمع املسلمني
ً
باملدينة ،وخروج انليب  إيلهم  ،فعقدوا اجتمااع للتشاور يف أفضل الطرق للتخلص من

رسول اهلل ،وقد ذكر القرآن مضمون ذلك االجتماع يف قو  -تعاىل  : -ﭽﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﭼ
األنفال. 30:

واستقر رأيهم ىلع اقرتا أيب جهل  ,وهو قتل انليب  بأن تنددب لك قبيلدة مدن قدريش
ً ً
شابا قويا  ,ويذهبوا للنيب  فيشرتكوا يف قتله ,فال يقوى بنو عبد مناف ىلع املطابلة بدمه.

ولم تمن قريش تلعلم أن اهلل  -سبحانه و تعاىل  -أذن نلبيه باهلجرة إىل املديندة  ،فبينمدا
ّ
هم يربمون ّ
خطتهم  ,وحييكون مؤامرتهم رشن انليب  قد استعد للسفر  ،وانطلق إىل بيدت أيب
ّ ً
بمر ريض اهلل عنه يف وقت الظهرية متخفيا ىلع غري اعدته  ،يلخربه بأمر اريروج ،وخيش أبدو
ُ
بمر أن حيرم ف هذه الرحلة املباركة  ،فاستأذن انليب  يف صحبته فأذن  ،فدبىك 
ً
ّ
ّ
من شدة الفر  ،واكن قد جهز راحلتني استعدادا للهجرة  ،فلما أعلمه انليب  بقرب الرحيدل
ُ
ً
ً
قام من فوره  ,واستأجر رجال من بين ادليل يُقال عبد اهلل بن أريقط – واكن مرشاك – يددهلما
يلدال  ،يف
ثور بعد ثدالث
ٍ
ىلع الطريق  ،ودفع إيله الراحلتني لرياعهما  ،واتفقا ىلع اللقاء يف اغر ٍ
حني قامت اعئشة وأختها أسماء -ريض اهلل عنهما -بتجهزي املتاع واملؤن  ،ووضدعا السدفرة يف
ّ
وشقت أسماء نطاقها نصفني ؛ لدرتبط ُ
السدفرة بنصدفه وقربدة املداء بانلصدف اآلخدر ،
واعء ،
ّ
فسميت من يومها بذا انلطاقني .

( )1نثل :استخرج ما فيها من انلبل والسهام.
( )2أخرجه احلافم ( )398/3وقال صحيح ىلع

ط مسلم ولم خيرجاه وسكت عليه اذلهيب.
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ّ ً
وتسارعت األحداث  ،وحانت اللحظة املرتقبة  ،وانطلدق انلديب  متخفيدا إىل بيدت أيب
ً
بمر -ريض اهلل عنه  ،-واكن امليعاد بينهما يلال  ،فخرجدا مدن فتحد ٍة خلفيد ٍة يف ابليدت  ،ويف
ّ
الوقت ذاته أمر انليب  يلع بن أيب طال ريض اهلل عنه بأن يتخلف عن السفر ؛ يلؤدي عنده
الوداوع واألماناتهم اليت رشنت عنده  ،وأن يلبس بردته  ,ويبيت يف فراشه تلك الليلة ؛ من أجل
ً
قريش  ،واكنت قريش قد لكفت أربعني شابا باملكث عند بيت انليب  إال أن اهلل أعىم
إيهام ٍ
أبصارهم عن رؤية انليب  وهو خيرج  ،وظنوا أنه ال يزال يف ابليت.

وجنح انليب  وصاحبه يف الفرار من بني أيديهم  ،ولدم يمتشدفوا األمدر إال عنددما أصدبح
البس بردة انليب ُ ،
يلع  وهو ا
الصبا وخرج عليهم ا
فج ّن جندونهم ،وعلمدوا أن انلديب 
ً
ّ
ا
ّ
قد خرج  ،وانطلقت قدريش مرسدعة إىل بيدت أيب بمدر الصدديق ريض اهلل عنده ؛ ألنهدم
يعلمون أنه صاحبه ورفيق دربه  ،والبد أن يصلوا من خال إىل معلومة تقدودهم إىل وجهتده ،

إال أنهم فوجئوا برحيله هو اآلخر.
ّ
وبدأ حماوال املطاردة للنيب  ،فقاموا بمراقبة مجيع منافذ مكة مراقبدة دقيقدة  ،وأعلندوا
ّ ً
ًّ
ّ
لك مدن خدربة ّ
بتتبدع األثدر،
ميتا  ،وأرسلوا
حيا أو
بني أفراد القباول جاوزة ثمينة ملن يأيت به
ً ّ
وانطلقت مجوعهم شماال علهم يقفوا ىلع أثر .
وخالف انليب  لك توقعاتهم  ،فلم يتجه صدوب املديندة مبدا ة  ،بدل ذهد إىل جهدة
ً
ً
اجلنوب حىت بلغ جبال وعرا يُقال " جبل ثور "  ،يوجد يف أعاله اغر يصدع الوصدول إيلده ،
ويمكنهم املكوث فيه إىل أن يهدأ الطل .
ً
ثور  ،وصعدوا إىل باب الغار  ،وبا اريطر وشياك  ،وبلغت
اغر
إىل
وقاد اجلهود قريشا
ٍ
أصواتهم سمع أيب بمر  ,فقال  « :يا رسول اهلل  ،لو أن أحدهم نظر إىل قدميه ألبرصنا »،
ّ
ّ
املطمنئ بموعود اهلل  « :يا أبا بمر  ،ما ظنك باثنني اهلل ثاثلهما
فأجابه الرسول  إجابة الواثق
ً
ّ
ظنه بربه  ،فإن قريشا استبعد وجود انليب  يف هذا املاكن  ،و انرصفت ّ
جتر
» ( ، )1وصدق
ً

أذيال ارييبة .

يلال  ،واكن عبد اهلل بن أيب بمر -ريض اهلل عنهمدا  -يدأيت
وأقام انليب  يف الغار ثالث ٍ

لك يوم يلبلغهما أخبار قريش  ،و اعمر بن فهرية يأيت باألغنام ليرشبا مدن بلنهدا  ،وخيد آثدار
عبد اهلل بن أيب بمر  ،حىت جاء عبد اهلل بن أريقط يف املوعد املنتظر  ،ومعه رواحل السفر .

( - )1أخرجه ابلخاري يف صحيحه برقم ( ,)3653و مسلم يف صحيحه برقم ( ) 6319
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يف طريق اهلجرة :

ً
ّ
ويف يللة االثنني من شهر ربيع ّ
األول انطلق الرك إىل املديندة متخدذا طريدق السداحل ،
ومرة خلفه ّ ،
مرة أمام انليب ّ ، 
وظلوا يسريون طيلة يومهم  ،و أبو بمر  يميش ّ
ومرة عدن
ومرة عن يساره  ،خوفا ً عليه من قريش  ،حىت ّ
يمينه ّ ،
توسطت الشمس كبدد السدماء  ،فزنلدوا
عند صخرة عظيمة  ,واستظلّوا بظلّها  ،وبسط أبو بمر  املاكن للنيب ّ 
وسواه بيده يلندام ،
ٍ
ٍ
ً
وبينما هم كذلك إذ أقبل غالم يسوق غنمه قاصدا تلك الصخرة  ،فلما اقرتب قال أبو بمر
 : ملن أنت يا غالم  ،فقال  :لرجل من أهل مكة  ،فقال  :أيف غنمك ل

فحل للنيب  يف إناء ،فرشب منه حىت ارتوى.

 ،فقدال  :نعدم ،

ً
ويف هذه األثناء استطاع أحد املرشكني أن يلمح انليب  من بعيد  ،فانطلق مرساع إىل رساقدة
ً
ً
ّ
بن مالك  ,وقال  :يا رساقة  ،إين قد رأيت أناسا بالسداحل  ،وإين ألظدنهم حممددا وأصدحابه ،
ّ
ّ
ُ
فعرف رساقة أنهم هم  ،ولكنه استطاع أن يُقنع الرجل بأنه واهم حدىت يفدوز باجلداوزة وحدده ،
ّ
وبلث رساقة يف املجلس ساعة حىت ال يبري انتباه من معه  ،ثم تسلل من بينهم  ,وأخدذ فرسده ,
ً
ورحمه وانطلق مرساع  ،فلما دنا منهم ع به فرسه حىت سقط  ،فتشاءم مدن سدقوطه  ،واعد
ً
مرة أخرى وامتطى فرسه وانطلق  ،فسقط مرة ثانية وتعاظم شدؤمه  ،لمدن رغبتده يف الفدوز
باجلاوزة أنسته هواجسه وخماوفه  ،وملا اقرتب من انليب  اغصدت قددما فرسده يف األر ،إىل

الركبتني  ،واكنت األر ،صلبة ،فعلم أنهم حمفوظون حبفظ اهلل  ،فطل منهم األمان واعهدهم
ْ
بسواري كرسدى  ،وأوىف رساقدة بوعدده
انليب  كتاب أمان ووعده
أن خي عنهم  ،وكت
ً
فاكن ال يلم أحدا يبحث عن انلديب  إال أمدره بدالرجوع  ،وكدتم خدربهم حدىت وصدلوا إىل
املدينة ،ونال رساقة ما وعده انليب  يف زمن عمر بن اريطاب  حينما غنم املسلمون كندوز

كرسى .

مما سبق  :مارس انليب  أسلوب اتلخطيط بصورة جلية يف هجرته  ،بدني أهدم مالمدح خطدة
اهلجرة:

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

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................
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وصو  إىل املدينة :
سار انليب  يف طريقه إىل املدينة ،و ملا بلغ أهل املدينة خروج رسول اهلل  من مكدة أخدذوا
ينتظرونه لك يوم حىت تشتد الشمس ,ومن ثم يرجعون إىل منازهلم .

حىت رشن يوم االثنني اثلاين عرش من ربيع األول ىلع رأس ثالث عرشدة سدنة مدن نبوتده

ازدانت املدينة بمقدمه  ,ولبست حلة الفخار فوصلوا يف الظهرية ,فاكن هو شمس ذلدك ايلدوم
ً
أضاء به املدينة وأهلها  ,وامتأل قلوبهم فرحا بمقدمده  ،فأحددق بده انلداس يف موكد
مهي

 ،تسمع فيه صو تمبري املسلمني  ،وأراجزي الصغار وهم يقولدون  :جداء رسدول اهلل,

وحطت رحا أول األمر يف بين عمرو بن عوف  ،وأسس عندهم مسجد قباء  ،ثدم ركد يدوم
اجلمعة متوجها إىل داخل املدينة ،وانلاس يدعونده يلكدون عنددهم  ،هلدم إىل القدوة واملنعدة
والسال  ،فريد عليهم جبواب ال حيزنهم وحيفظ هلم كدرمهم  ،دعوهدا – يعدين ناقتده – فإنهدا

مأمورة.1

فسار انلاقة بأمر اهلل حىت بركت يف موضع املسجد ايلوم  ،وقال  :ها هنا املقام إن شداء اهلل ،

واكن ذلك يف بين انلجار أخوا ،وبادر أبو أيوب األنصاري  فحمل رحدل رسدول اهلل 
فأدخله بيته وانلاس يدعونه  ,فقال  :املرء مع رحله  ,فأقام يف بيت أيب أيوب حدىت بدىن حجدره

ومسجده "(.)2

دروس وعرب وفوائد

 .1اتل ضحية من أجل ادليدن يه أعظدم اتلضدحيا  ,فاجلهداد فيده تضدحية بدانلفس ،
األوطدان ممدا جبلدت عليده

واهلجرة فيها تضحية باملال والسدمن والدوطن  ،وحد
ً
انلفوس ؛ وذلا رشنت اتلضحية برتكها فرارا بادلين مدن أعظدم القربدا فبدني اهلل أن

املهاجرين هم الفاوزون فقال  -تعاىل  : -ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ التوبة ٢٠ :وجعل هجىتههلل دلسقً
يألر إصقمررههلل ومر قههلل قررال  -تعررا

 : -ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

( )1انظر ابلداية وانلهاية البن كثري 197/3
( )2لالسزتادة حول حادثة اهلجرة – طبقا ابن سعد ( – )227/1الرو ،األتف ( )229/2تاريخ الطربي ( – )378/2الفتح (– )68/7
الرحيق املختوم (ص  – )156صحيح السرية ص 119
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ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﭼ الحشر٨ :

 .2إن اإلنسان يلتملكه العج عندما يقرأ تمذي قريش  ,وحربهدا ىلع انلديب  ثدم
يه ال جتد ماكنا آمنا حلفظ أمواهلا إال عنده , وذلا استحق وصف  :الصادق األمدني ،
ومن أمانته أن ال يغادر حىت يرت

يتآمرون لقتله.

مع يلع  كيفية أداء األمانا إىل أهلهدا ،اذليدن

 .3اهلجرة درس يف اتلخطيط ،ففيها ختطديط للصدغري والكبدري ,وأخدذ احليطدة واحلدذر
يلدال يف الغدار ،وقبدل ذلدك
وتغيري االجتاه ،وسلوك طرق غري مأهولة ،واملكو ثالث
ٍ
اتلولك ىلع اهلل اذلي بيده مقايلد األمور.

استنتج فاودتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................

نشاط رقم ( :) 1
من خالل قراءتك ألحداث هجرة انليب صىل اهلل عليه وسلم وضح ما ييل:
أ.

اريطوا االحرتازية اليت اختذها انليب  قبل اهلجرة.

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

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

ب.

اريطوا االحرتازية اليت اختذها انليب  أثناء اهلجرة.
...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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...........................................................................................................................
......................
ت.

عناية اهلل بانليب  وصاحبه.

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

................
نشاط رقم ( :) 2

اربط بني موقف انليب  وهو يف الغار  ,وموقف مو

 مع فرعون عندما حا هم عند

ابلحر
.............................................................................................................................................

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

ما ذا تستنتج

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

.......

اتلقويم:
س :1ما ادلور اذلي قام به مصع بن عمري  ,وابن أم مكتوم عندما ذهبا إىل املديندة ,وعدالم
يدل

س :2فيمن نزلت هذه اآلية :ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﭼ البقرة ٢٠٧ :؟
س :3ما اريطوا اليت اختذها الكفار ملنع انليب  من اهلجرة

س :4جتلت ثقة انليب  بربه وهو يف الغار ,اذكر املقولة اليت تدل ىلع ذلك
س :5ما أول مسجد أسس يف اإلسالم

س :6أكمل الفرااغ اآلتية بما يناس :
أ.

من أسايل قريش ملنع املسلمني من اهلجرة:
........................................................................................ .1
........................................................................................ .2
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........................................................................................ .3
........................................................................................ .4
ب.

جتىل ح أبو بمر الصديق  للنيب  أثناء اهلجرة بمواقف متعددة منها:
........................................................................................ .1
........................................................................................ .2
............................................................................ ............ .3
........................................................................................ .4

ت.

رشن قددددوم انلددديب  للمديندددة يدددوم  ......................اثلددداين عرشددد مدددن شدددهر
 ..............................و من ابلعثة ...........................................
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الوحدة السابعة
العهد املدين
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
يلخص أحداث بناء انليب  ملسجد قباء.

يلخص أحداث بناء انليب  ملسجد املدينة.

يصف بيو انليب .

يستشعر أهمية املسجد يف حياة املسلم.

يفرق بني عمارة املسجد احلسية وعمارته املعنوية.

يعدد أهم الترشيعا اليت تمت يف العهد املدين.

حيدد معالم تموين دولة اإلسالم باملدينة.
ً
أفاكرا تلطوير واقع املسجد يف جمتمعه.
يقرت

حق حلدث اهلجرة أن يمون بداية للتأريخ عند املسلمني  ،حيث رشندت اهلجدرة إعدالن
ً
ً
مليالد جديد ذلمم هو العهد املدين  ،حيث يعدد العهدد املددين كدوال كبدريا يف حيداة األمدة
املسلمة ,فقد أصبحت تمارس عبوديتها هلل بمامدل حريتهدا ,وتأسسدت ادلولدة اإلسدالمية
و ع رسول اهلل  منذ دخو املدينة تلببيت داعوم ادلولة اجلديدة ىلع قواعد متينة ،وأسس
راسخة ،فاكنت أوىل خطواته املباركة االهتمام ببنداء داعودم األمدة كبنداء مسدجده باملديندة،
واملؤاخاة بني املهاجرين واألنصار ىلع احل يف اهلل ،وإصدار الوثيقة أو ادلسدتور اإلسداليم يف
املدينة اذلي ينظم العالقا بني املسلمني وايلهود ومرشيك املدينة ،وإعداد جيش قوي حلمايدة
ادلولة ،والسيع تلحقيق أهدافها ،والعمل ىلع حل مشالك املجتمع اجلديد.
بناء املسجد :

رشن أول ما قام به الرسول  باملدينة بناء املسدجد؛ وذلدك تلظهدر فيده شدعاور اإلسدالم؛
وتلقام فيه الصلوا اليت تربط املرء برب العاملني وتنيق القلد مدن أدران األر ،،وأدنداس
احلياة ادلنيا(.)1
ً
روى ابلخاري أن رسول اهلل  دخل املدينة راكبا راحلته ،فسار يميش معه انلاس حدىت
بركت عند مسجد رسول اهلل  باملدينة  ,وهو يصيل فيده يومئدذ رجدال مدن املسدلمني ،واكن
مربدا( )2للتمر لسهل وسهيل غالمني يتيمني يف حجر أسعد بن زرارة  ،فقدال رسدول اهلل 
حني بركت به راحلته« :هذا إن شاء اهلل املدزنل» ثدم داع رسدول اهلل  الغالمدني فسداومهما
ً
باملربد يلتخذه مسجدا فقاال :ال ،بل نهبه لك يا رسول اهلل ،فأىب رسول اهلل  أن يقبله منهمدا
( )1انظر :فقه السرية للغزايل ،ص191
( )2مربد ،املوضع اذلي جيفف فيه اتلمر.
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هبة حىت ابتاعه منهما(.)1
ويف رواية أنس بن مالك  :رشن فيه خنل وقبور املرشكني ،وخرب ،فأمر انليب  بانلخدل
فقطع ،وبقبور املرشكني فنبشت ،وباريرب فسويت ،قال :فصفوا انلخل قبلة ،وجعلوا عضادتيه
حجارة ،قال :فاكنوا يرجتزون ،ورسول اهلل  معهم  ،وهم يقولون :
امهلل إنه ال خري إال خري اآلخدرة

فانرصدد األنصددار واملهدداجرة

()2

ع الرسول  يف العمل مدع أصدحابه ،ورضب أول معدول يف حفدر األسداس اذلي رشن
عمقه ثالثة أذرع ،ثم اندفع املسلمون يف بناء هذا األساس باحلجارة ،واجلدران ،الديت لدم تدزد
ً
عن قامة الرجل إال قليال ،بدالل اذلي يعجدن بدالرتاب  ,ويسدوى ىلع شدلك أحجدار صداحلة
للبناء( )3ويف انلاحية الشمايلة منه أقيمت ظلة من اجلريد ىلع قواوم من جذوع انلخدل ،رشندت
تسىم «الصفة» أما باف أجزاء املسجد فقد تركت مكشوفة بال غطاء(.)4
أما أبواب املسجد فاكنت ثالثة :بداب يف مؤخرتده مدن اجلهدة اجلنوبيدة ،وبداب يف اجلهدة
الرشقية رشن يدخل منه رسول اهلل  وسلم بإزاء باب بيت اعئشة ،وبداب مدن اجلهدة الغربيدة
يقال باب الرمحة  ,أو باب اعتمة.
بيوتا انليب  اتلابعة للمسجد:

ُ َ ً
جرا حول مسجده الرشيف؛ تلكون مسدافن وألهلده ،و رشندت
وبين لرسول اهلل  ح
كمسجده مبنية من الل والطني وبعض احلجارة ،واكنت سقوفها من جذوع انلخل واجلريدد،
ً
واكنت صغرية الفناء قصرية  ،قال احلسن ابلرصي -واكن غالما مع أمه خدرية مدوالة أم سدلمة
ريض اهلل عنها« :-قد كنت أنال أول سقف يف حجر انليب  بيدي»( ،)5وهكدذا رشندت بيدو
انليب  يف اغية البساطة ،بينما رشنت املدينة تشتهر باحلصون العايلة اليت رشن يتخدذها عليدة
ً
ً
واتقاء بها يف احلرب ،واكن من تفاخرهم بها أنهم يضعون هلدا أسدماء
القوم تباهيا بها يف السلم ,
ً
كما رشن حصن عبد اهلل بن أيب ابن سلول اسمه مزامحا ،وكما رشن حصن حسان بدن ثابدت 
ً
اسمه فاراع.

ً
قصدورا
ولمن انليب  بىن بيوته بذلك الشدلك املتواضدع ،واكن باسدتطاعته أن يبدين نلفسده
شاهقة ،ولو أنه أشار إىل رغبته بذلك -جمرد إشارة -لسارع األنصار يف بناوها  ،ولكنده  لدم يفعدل
ً
ً
ذلك ؛ يلبب ألمته مثال رفيعا وقدوة اعيلة يف اتلواضع والزهد يف ادلنيا ،ومجع اهلمة والعزيمة للعمل
(.)6
ملا بعد املو

( )1ابلخاري يف صحيحه برقم)3906( :
( )2صحيح مسلم برقم.)524( :
( )3انظر :ابلداية وانلهاية ()33/3
( )4انظر :ابلداية وانلهاية ()33/3
( )5انظر :السرية انلبوية أليب شهبة.)36/2( ،
( )6انظر :اتلاريخ اإلساليم للحميدي.)13/4( ،
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مما سبق  :ظهر زهد انليب  , وأنه ليس ممن يطل ادلنيا  ،مثل ذللك:
......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.......................................
املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار :

أول عمل قام به انليب  بعد بناء املسجد ترشيع نظام املؤاخاة  ،واليت ّ
رشن ّ
تم إعالنهدا يف
ٍ
ّ
ّ
واألنصاري  ،تقوم ىلع أساس العقيددة ،
املهاجري
دار أنس بن مالك  ،ويه رابطة جتمع بني

ّ
ّ
وتوثق مشاعر احل واملودة  ،وانلرصة واحلماية  ،واملواساة باملال واملتاع (.)1
ً
ْ
للمتآخيني ّ
وهذه املؤاخاة ّ
ّ
احلق
األخوة العامة بني املؤمنني مجيعا؛ وذلك ألنها أعطت
أخص من
يف اتلوارث دون أن يمون بينهما صل ٍة من قرابة أو رحم .
ً
ّ
ّ
بقضية اتلوارث زمنا  ،حىت استطاع املهاجرون أن يألفوا املدينة  ,وينددجموا
استمر العمل
وقد
يف املجتمع  ،وفتح اهلل هلم أبواب اريري من غناوم احلرب ,وغريها ما أغناهم اهلل بده ،فنسدخ اهلل
 -تعاىل  -العمل بهذا احلمم  ،وأرجع نظام اإلرث إىل ما رشن عليه  ،وذلك يف قو  -تعاىل  -ﭽ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﭼ األنفرال ، ٧٥ :مع بقداء العمدل بانلرصدة  ،وتبدادل
العطايا  ،وإسداء املشورة وانلصيحة  ،وغريها من معاين األخوة .

وتذكر مصادر السرية أسماء بعض اذلين آىخ بينهم انلديب  ،فقدد آىخ بدني أيب بمدر و

خارجة بن زهري  ،وآىخ بني عمر بن اريطاب وعتبان بن مالك  ،وبني أيب عبيدة بدن اجلدرا و
سعد بن معاذ  ،وبني الزبري بن العوام و سالمة بن سالمة بن وقش  ،وبني طلحة بن عبيدد اهلل

و كع بن مالك  ،وبني مصع بن عمري و أبو أيوب خادل بن زيد -ريض اهلل عنهم -أمجعني ،
ًّ
صحابيا (.)2
وأسماء أخرى بلغت تسعني
ً
ُ
وعند مراجعة أسماء هؤالء الصحابة  ،جند أن تلدك املؤاخداة لدم تقدم وزندا لالعتبدارا
القبلية أو الفوارق الطبقية  ،حيث مجعت بني القوي والضعيف  ،والغين والفقدري  ،واألبديض
ّ
ّ
ّ
العصدبية للقبيلدة ,أو
األخدوة أن تنترصد ىلع
واحلر والعبد  ،وبذلك استطاعت هذه
واألسود ،
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ادلينية .
واألخوة
اإليمانية ،
اجلنس ,أو األر ، ،تلحل حملها الرابطة
( )1انظرالرحيق املختوم ()144/1
( )2انظر سرية بن هشام) 36/3( :
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ّ
وقد ّ
سجل اتلاريخ العديد من املواقف املرشقة اليت نشأ يف ظل هذه األخوة  ،ومدن ذلدك مدا
حصل بني عبدالرمحن بن عوف و سعد بن الربيع -ريض اهلل عنهما  ،-حيث عدر ،سدعد ىلع
ّ
أخيه نصف ما يلأخذه  ،بل ّ
خريه بني إحددى زوجتيده يك يطلقهدا ألجلده  ،فشدكر عبدد
ا
الرمحن صنيعه وأثىن ىلع كرمه  ،ثم طل منه أن يد ّ ىلع سوق املدينة  ،ولم ّ
وقدت قصدري
يمر
حىت استطاع عبدالرمحن بن عوف أن يمون من أصحاب املال وال اء .
ً
ّ
ولم يقف األمر عند هذا احلد  ،بل إن كثريا من األنصار عرضدوا ىلع انلديب  أن يقسدم
ّ
ّ
ولمدن انلديب  أراد أن تقدوم هدذه
الزراعية بينهم وبني إخوانهم من املهداجرين ،
األرايض
إرضار بأمالكهم  ،فأشار عليهم بدأن حيتفظدوا بأراضديهم مدع إ اك إخدوانهم
املواساة دونما
ٍ
املهاجرين يف احلصاد  ،وقد أورث صنيعهم هذا مشاعر اإلعجاب يف نفوس املهداجرين  ،حدىت

إنهم قالوا للنيب  :يا رسول اهلل ما رأينا قوما قدمنا عليهم أحسن مواساة يف قليل  ،وال أحسن
ّ
بذال يف كثري منهم  ،لقد حسبنا أن يذهبوا باألجر لكه " ( ،)1كما رشندت تضدحياتهم ومدواقفهم
ً
انلبيلة سببا يف مدد اهلل هلدم بقدو  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ الحشر. ٩ :

ً
وقد حفظ انليب  هذا الفضل لألنصار  ،فمدحهم بقو  « :لو أن األنصار سلكوا واديا أو
ً
ً
ّ
()2
شعبا  ،لسلكت وادي األنصار ولوال اهلجرة لكنت امرأ من األنصار »  ،وبني حبه هلم بقو :

« األنصار ال حيبهم إال مؤمن  ،وال يبغضهم إال منافق ؛ فمن أحبهم أحبه اهلل  ،ومن أبغضهم
أبغضه اهلل » ( ، )3وداع ألوالدهم وذريتهم  ,فقال  « :امهلل اغفر لألنصار  ،وألبناء األنصار،
وأبناء أبناء األنصار » (. )4

تببيت داعوم ادلولة وعقد املواثيق :

رشن من األعمال املهمة اليت قام بها انليب  يف املدينة إرساء داعوم ادلولة املسلمة بتحديد

حدودها وحرص ساكنها  ،وإقامة العهود واملواثيق اليت كدد معالم ادلولة  ،فلقد وضدع وثيقدة

()5

 ))1مسند اإلمام أمحد ( ) 200/3
( )2صحيح ابلخاري برقم )3779( :
 ))3صحيح ابلخاري برقم )3783 ( :
) (4صحيح مسلم برقم )2506 ( :
) (5يرجع تلفاصيل ما ورد يف الوثيقة البن اسحاق (  ) 016-17/2وأبو داود يف املراسيل (  )399واألموال أليب عبيد ص 295 - 292
واألموال البن زجنويه  470 - 466 / 2وسرية ابن هشام  92 / 2والرو ،األنف .293 / 4
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مكونة من بنود عديدة تضبط عالقة املؤمنني ببعضهم.,وعالقة املدؤمنني جبدريانهم مدن يهدود
املدينة ,وبعالقة املؤمنني باملرشكني ,واكن من أبرز مالمح هذه الوثيقة :
 -1كديد مفهوم األمة:

جاء القرآن الكريم ببيان أن املؤمنني أمة واحدة ,قال  -تعاىل  :-ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ األنبياء٩٢ :

وبهذا االسم اذلي أطلق ىلع مجاعة املسلمني اندمج املسلمون ىلع اخدتالف قبداولهم يف
هذه اجلماعة اليت ترتبط بينها برابطة اإلسالم ،فهم يتاكفلون فيما بينهم ،وهم ينرصون املظلوم
ىلع الظالم ،وهم يرعون حقوق القرابة ،واملحبة ،واجلوار ،وهذه الروابط تقترصد ىلع املسدلمني,
وال تشمل غريهم من ايلهود واحللفاء.
 -2املرجعية العليا هلل ورسو :
أصبح بيد الرسول  سلطة قضاوية مركزية عليا يرجع إيلها اجلميدع ،ومدرد الترشديع إىل
اهلل وإيل الرسول  وهلذه السلطة قوة تنفيذية؛ ألن أوامر اهلل واجبة الطاعة وملزمة اتلنفيدذ،
كما أن أوامر الرسول  يه من اهلل ،وطاعته واجبة(.)1
-3كديد العالقة بغري املسلمني من ساكن املدينة:
حيث أقام انليب  مع يهود املدينة واملرشكني فيها عالقة جوار ومحاية مبنيدة ىلع مواثيدق
واضحة  ،تبني ما للمسلمني وما لغريهم  ،وأوجه اتلعاون يف األزما واحلروب وعددم اريياندة
أو اتلعاون مع أعداء املسلمني.
أهم الترشيعات اليت نزلت باملدينة :
بعد قيام ادلولة اإلسالمية يف املديندة تنوعدت األحداكم الترشديعية والديت أرسدت داعودم

اتلاكفل وأحاكم املعامال واألحاكم األرسية  ،ومن أهم الترشيعا :

 -1ترشيع فريضة الصيام يف السنة اثلانية للهجرة من شهر شعبان.
 -2ترشيع زاكة الفطر يف رمضان من نفس العام .
-3صالة العيد ,ويف تلك َ
السنة صىل انلديب  صدالة العيدد ،فاكندت أول صدالة للعيدد
ً
صالها ،وخرج بانلاس إىل املصىل يهللون اهلل ،ويمربونه ،ويعظمونه شدكرا هلل ىلع مدا أفداء
عليهم من انلعم املتتايلة.
ً
 -4ترشيع الزاكة يف السنة اثلانية للهجرة أيضا ع اهلل الدزاكة الديت يه ركدن مدن أراكن
( )1انظر :دولة الرسول  من اتلكوين إىل اتلمكني ،ص.418
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اإلسالم ،واكن ذلك بعد شهر رمضان.
 -5كريم اريمر :

ّ
وتددرج اإلسدالم يف كريمهدا إىل أن
رشن ب اريمر اعدة متأصلة يف املجتمدع اجلداهيل،
ً
ً
ّ
حرمت كريما رشمال يف لك األوقا وبمل صورها؛ وذلدك يف قدو  -تعداىل  :-ﭽ ﭑ ﭒ

ﭓﭔﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ المائررررررررردة:

.٩٠
-6فرضية اجلهاد :

نزل اإلذن من اهلل بقتال املرشكني ،قدال  -تعداىل  :-ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ الحج٣٩ :

فبعد أن رشن األمر بدالكف يف مكدة أذن للمسدلمني ف القتدال ،فأخدذ انلديب  يبعدث
بالرسايا ,ويعرت ،قوافل قريش.

مما سبق  :ما داللة الترشيعا اجلديدة واليت نزلت يف بداية العهد املدين وما أثرها يف تموين
ادلولة املسلمة
.............................................................................................................................................

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

.............................................................................................................................................
................................
دروس وعرب وفوائد:

 -1تعظيم الصحابة ألمر اهلل والرسدول يف اإلنفداق واريضدوع  -تعداىل  ،-ولديس اريضدوع
لشهوة ح املال واكتنازه وابلخل به.

 -2رجاء الصحابة اجلنة يف حال اقتسام األموال مع إخوانهم ،وخدوفهم انلدار يف حدال ابلخدل
وعدم اتلضحية باملال.

 -3ح الصحابة هلل  -تعاىل -ولرسو  أك من ح املال.
 -4ثقة الصحابة يف قيادة حممد  وبوعد اهلل يف إخالف املال املنفق.
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-5املسجد من أهم الراكوز يف بناء املجتمع :إن إقامة املساجد من أهم الراكودز يف بنداء املجتمدع
اإلساليم ،ذلك أن املجتمع املسلم إنمدا يمتسد صدفة الرسدوخ واتلماسدك ،بدالزتام نظدام

اإلسالم وعقيدته وآدابه ،وإنما ينبع ذلك من رو املسجد ووحيه (.)1

قددال  -تعدداىل  :-ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ النور٣٧ - ٣٦ :

-6آ

ة العقيدة يه أساس االرتباط:

ً
إن املجتمع املدين اذلي أقامه اإلسالم رشن جمتمعدا عقدديوا يدرتبط باإلسدالم  ,وال يعدرف

املواالة إال هلل ولرسو وللمؤمنني ،وهو أىلع أنواع االرتباط وأرقاه ،إذ يتصدل بوحددة العقيددة

والفكر والرو (.)2

استنتج فاودتني إضافيتني :
.................................................................................................. .........................
.......................................................................................................................

نشاط رقم ( :) 1
للمسجد دور عظيم يف تعليم اإلسالم وادلعوة إىل اهلل ,اكت جمموعة من األفاكر اليت

تستطيع من خالهلا االستفادة من املسجد يف هذا األمر.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...................................
نشاط رقم ( :) 2
رشن للمؤاخاة اليت أبرمها الرسول  بني املهاجرين واألنصار آثار إجيابية ىلع قدوة ادلولدة

اإلسالمية ,اذكر أكرب قدر مممن من هذه اآلثار.
 - 1حممد رسول اهلل ،حممد عرجون (.)33/3
 - 2انظر :السرية انلبوية الصحيحة ()252/1
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نشاط رقم ( :)3
بعد قراءتك لألحاديث الواردة يف فضل األنصار ,كيف ترد ىلع من يتنقص صحابة رسول
اهلل .

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

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

نشاط رقم ( :) 4

ب اريمر  ,واتلفنن يف اإلغراء به ,باتلعاون مع
انترش يف كثري من املجتمعا
ً
بعض زمالوك قم برتتي محلة للتحذير من هذا اريطر العظيم مراعيا األمور االتية:
أ.

األدلة ىلع كريم اريمر.

ب.

عقوبة شارب اريمر يف ادلنيا.

ت.

عقوبة شارب اريمر يف اآلخرة.

ث.

مضار تعايط اريمور ىلع الفرد واألرسة واملجتمع.

ج.

طرق العالج من تعايط اريمور.

اتلقويم:
س :1علل:
أ.
ب.
ت.

ً
يعد العهد املدين كوال كبريا يف حياة األمة املسلمة.
ً

لم يأمر انليب  أصحابه  ببناء بيوته اعيلة رفيعة واسعة.
ً
املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار تعد ّ
ّ
األخوة العامة بني املؤمنني مجيعا.
أخص من

س :2كيف اختار انليب  األر ،اليت بىن عليها مسجده 

س :3ما ادلور اذلي قام به انليب  مع الصحابة -ريض اهلل عنهم  -عند بناء املسجد
س :4ما اهلدف من كون املؤاخاة لم ترتبط بقبيلة ,أو جنس ,أو أر،

س :5اذكر بعض املواقف اليت قدمها األنصدار إلخدوانهم املهداجرين  ,والديت تددل ىلع عظدم
الرتابط
س :6قارن بني مفهوم األمة يف اإلسالم ,وما رشن عليه أهل اجلاهلية قبل ذلك
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ً
ً
س :7ما احلكمة من عدم اإلذن بالقتال يف مكة ,وفر ،ذلك وجعله امرا واجبا يف املدينة

س :8ضع عالمة ( √ ) أما العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام العبارة ارياطئة مما ييل:
أ .أول عمل قام به انليب  عندما قدم املدينة بناء املسجد

ب .آىخ انليب  بني الزبري بن العوام و خادل بن زيد 
ت.

عت الزاكة يف السنة اثلاثلة من اهلجرة انلبوية

ث .أذن للنيب  والصحابة  بقتال الكفار بعد اهلجرة للمدينة

( ).

( ).

( ).

( ).
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الوحدة اثلامنة
غزوات انليب 
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
يبني أحداث غزوا انليب .

يستنتج ادلروس والعرب من غزوا انليب .

يعزت بنرص اإلسالم ىلع املرشكني.

يستنبط أسباب انلرص يف لك غزوة من غزواته .

يستشعر أهمية اللجوء إىل اهلل عز وجل يف مجيع أحوا .
يقدر مسئويلة املسلمني يف تغيري واقعهم.

غزوة بدر

ً
و
بلغ املسلمني كرك قافلة جتارية كبرية من الشام كمل أمواال عظيمة لقريش يقودهدا أبدو

سفيان ويقوم ىلع حراستها بني ثالثني وأربعني رجال( ،)1فندب رسول اهلل  أصحابه للخروج
وقال هلم« :هذه عري قريش فيها أمواهلم فاخرجوا إيلها لعل اهلل ينفلكموها»( ،)2واكن خروجده
من املدينة يف ايلوم اثلاين عرش من شهر رمضان املبارك من السنة اثلانية للهجرة.
وبلغ عددد الصدحابة اذليدن رافقدوا انلديب



وثالثماوة»(.)3

يف غزوتده هدذه إىل بددر« ،سدبعة عرشد

ولم يمونوا يعلمون أنهم سوف يواجهون قوا قريش وأحالفها جمتمعة للحدرب ،والديت
ً
بلغ تعدادها ألفا( )4معهم ماوتا فرس.

( )1جوامع السرية البن حزم ص(.)107
( )2ابن هشام السرية ( )61/2بسند صحيح إىل ابن عباس ريض اهلل عنهما.
( )3فتح ابلاري (.)292-290/7
()4ابلداية وانلهاية (.)260/3

78

السيرة النبوية

بلغ أبا سفيان خرب مسري انليب  بأصحابه من املدينة بقصد اعرتا ،قافلته واحتواوهدا،
فبادر إىل كويل مسارها إىل طريق الساحل ،يف نفس الوقت أرسل عمرو بن ضمضدم الغفداري
إىل قريش يستنفرها؛ إلنقاذ قافلتها وأمواهلا.

خرجت قريش خبيلها ورجلها يف ألف مقاتل معهم أ افها وكبارها  ،وملا جندت قافلدة أيب

سفيان أرسل لقريش خيربهم بنجاته ,ويطل منهم الرجوع  ،فأ

.

وملا بلغ َّ
انليب  جناة القافلة وإ

وا ىلع مالقاة انليب  وقتا

ار زعماء مكة ىلع القتال استشار  أصحابه يف األمر,وقد

أمجع قادة املهاجرين ىلع اتلقدم ملالقاة العدو :)1(,قال املقداد :يا رسول اهلل ،ال نقول لك كما

قالت بنو إرساويل ملو  :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ املاودة.٢٤ :
ولمن امض وحنن معك ،فكأنه َّ
رسى عن رسول اهلل  ،وبعد ذلدك اعد رسدول اهلل 
ِ
فقال« :أشريوا َّ
يلع أيها انلاس» ،واكن إنما يقصد األنصار؛ ألنهم اغبلية جنده ،وألن بيعة العقبة
اثلانية لم تمن يف ظاهرها ملزمة هلم حبماية الرسول  خدارج املديندة ،فدنهض سدعد ابدن
ً
معاذ  قاوال« :واهلل لكأنك تريددنا يدا رسدول اهلل قدال « :أجدل» .قدال( :لقدد آمندا بدك
وصدقناك ،وشهدنا أن ما جئت به هو احلق ،وأعطيناك ىلع ذلك عهودنا ومواثيقندا ىلع السدمع
والطاعة ،فامض يا رسول اهلل ملا أرد  ،فواذلي بعثك بداحلق لدو استعرضدت بندا هدذا ابلحدر
ً
فخضته ريضناه معك ،ما ختلف منا رجل واحد ،وما نمره أن تلم بنا عدونا غدا ،إندا لصدرب
يف احلرب ،صدق عند اللقاء ،ولعل اهلل يريك منا ما تقر به عينك ,فرس ىلع بركدة اهلل)(َّ ُ .)2
رس
انليب  من مقالة سعد بن معاذ ،فقال « :سريوا وأبرشوا فإن اهلل  -تعداىل  -قدد وعددين
إحدى الطاوفتني ،واهلل لكأين أنظر إىل مصارع القوم» (.)3
ً
مرساع ,ومعه أصحابه إىل بدر؛ ليسبقوا
مجع  معلوما دقيقة عن قوا قريش ثم سار
املرشكني إىل ماءها ،ويلَ ُ
حولوا بينهم وبني االستيالء عليه ،فزنل عند أدىن ماء مدن ميداه بددر،
ً
وهنا قام احلباب بن املنذر ،وقال :يا رسول اهلل :أرأيت هذا املزنل ،أمزنال أنزلكه اهلل لديس نلدا

أن نتقدمه وال نتأخر عنه أم هو الدرأي واحلدرب واملكيددة قدال« :بدل هدو الدرأي واحلدرب

واملكيدة» قال :يا رسول اهلل فإن هذا ليس بمزنل ،فانهض يا رسول اهلل بانلاس حدىت تدأيت أدىن
ماء من القوم-أي جيش املرشكني -فنزن ونغور –خنرب -ما وراءه من اآلبار ثدم نبدين عليده

( )1انظر :موسوعة نبة انلعيم (.)288/1
( )2مسلم برقم (.)1779

( )3انظر :ابلداية وانلهاية ( )262/3بإسناد صحيح ،املسند ( )259/5رقم (.)3698
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ً
حوضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم ,فنرشب وال يرشبون ،فأخذ انليب  برأيه ونهدض بداجليش
حىت أقرب ماء من العدو فزنل عليه ,ثم صنعوا احليا ،وغوروا ما عداها من اآلبار(.)1
ً
وابتىن انليب  عريشا عرفه أصحابه ,فاكن مقر القيدادة ,وقسدم اجلديش إىل كتيبتدني
كتيبة املهاجرين وجعل رايتها مع يلع بن أيب طال  ،وكتيبة األنصار وجعل رايتها مع سعد بن
معاذ ,وأعطى الراية العامة مصع بن عمري  ،و امنت اهلل ىلع املؤمنني يوم بدر أنه أنزل عليهم

انلعاس واملطر ،وذلك قبل أن يلتحمدوا مدع أعدداوهم ,ﭧ ﭨ ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮃ

قال القرطيب( :واكن هذا انلعاس يف الليلة اليت رشن القتال
ﮄﮅﮆ ﮇﭼ
()2
من غدها ,فاكن انلوم عجيبًا مع ما رشن بني أيديهم من األمر املهم ،وكأن اهلل ربط جأشهم) .
األنفرال١١ :

وعن يلع  قال :ما رشن فينا فارس يوم بدر غري املقداد ىلع فرس أبلق ،ولقد رأيتندا ومدا
فينا إال ناوم ،إال رسول اهلل  كت شجرة يصيل ويبيك حىت أصبح.
خطة الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف املعركة :

رشن للنيب  يف لك معركة أسلوب قتدايل يفداب بده العددو  ،فقدد جعدل انلداس يف بددر
يصطفون للقتال كمدا يصدطفون يف الصدالة  ،ومدارس أسدلوب القيدادة اتلوجيهيدة فدأعطى

توجيها حربية هلا أثرها يف االخثان يف العدو ,وألفت من عزيمته  ،ومن ذلك :

 -1أمره  الصحابة بريم األعداء إذا اقرتبوا منهم؛ ألن الريم يمون أقدرب إىل اإلصدابة
يف هذه احلالة« :إن دنا القوم منمم فانضحوهم بانلبل»(.)3
»(.)4

 -2نهيه  عن سل السيوف إىل أن تتداخل الصفوف «:وال تسلوا السيوف حىت يغشدوكم
ْ َُْ ََْ
 -3أمره  الصحابة باالقتصاد يف الريم« :واستبقوا نبلمم»(.)5

ومن أسايلبه  أنه سبق املرشكني إىل بدر ,فجعل الشمس خلف ظهره وألزم املرشكني أن
يمونوا قباتلها فتحج الشمس عنهم انلظر.
ً
واكن  حيث أصحابه ىلع القتدال ,وحيرضدهم عليده امتثداال لقدو ﭨ ﭽ ﭿ ﮀ

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
( )1انظر :مرويا غزوة بدر ،ص ،165قصة احلباب تتقوى دلرجة احلسن.
() 2انظر القرطيب)372/7( :

( )3صحيح السرية انلبوية برواية أخرى ونفس املعىن ،ص.239
( )4انظر :صحيح السرية انلبوية ،ص.239
( )5ابلخاري ،كتاب املغازي ،باب من شهد بدرا ،رقم .3985 ،3984
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ﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﭼ

األنفال٦٥ :

ويف غزوة بدر الكربى قال رسول اهلل  ألصحابه« :قومدوا إىل جندة عرضدها السدماوا
واألر .»،فقال عمري بن احلمام األنصاري  :يا رسول اهلل جنة عرضها السدماوا واألر،
بخ » .قال:
بخ ٍ
بخ (لكمة تعج ) .فقال رسول اهلل « :ما حيملك ىلع قولٍ :
بخ ٍ
قال« :نعم» .قالٍ :
ال واهلل يا رسول اهلل ،إال رجاء أن أكون من أهلها قال« :فإنك من أهلها».
فأخرج تمرا من قرنه (جعبة النشاب) فجعل يأكل منه ،ثم قال :لنئ أندا حييدت حدىت
ُ
آكل تمرايت هذه إنها حلياة طويلة ،قال :فرىم بما رشن معه من اتلمر ثم قاتلهم حىت قتل(.)1
ويف رواية قال :قال أنس :فرىم ما رشن معه من اتلمر ،وقاتل ,وهو يقول:
ً
إال اتلدددددم وعمدددددل املعددددداد
ركضددددددا إىل اهلل بغددددددري زاد
والصدددددرب يف اهلل ىلع اجلهددددداد

ولك زاد عرضددددددة للنفدددددداد

غدري اتلم والدرب والدرشاد
فقاتل -رمحه اهلل -حىت استشهد(. )2
ومن صور اتلعبئة املعنوية أنه  رشن يبرشهم بقتدل صدناديد املرشدكني ،وزيدادة هلدم يف
اتلطمني رشن حيدد ماكن قتل لك واحد منهم ,كما رشن يبرش املؤمنني بانلرص قبدل بددء القتدال
فيقول« :أبرش أبا بمر» .ووقف رسول اهلل  يقول للصحابة -رضدوان اهلل علديهم « :-واذلي
ً
ً
صابرا حمتسبًا مقبال غدري مددبر إال أدخلده اهلل
نفس حممد بيده ال يقاتلهم ايلوم رجل فيقتل
اجلنة»(.)3
بدء القتال وانتصار املسلمني :

وصل املرشكون إىل بدر ونزلوا العدوة القصوى  ،وأخذ انليب  يلهج بادلاعء يف موقف
املتبع امللح يف ادلاعء يقول عمر -ريض اهلل عنه  :-ملا رشن يوم بدر  ،نظر رسول اهلل  إىل

املرشكني وهم ألف  ،وأصحابه ثالثماوة وتسعة عرش رجال . ,فاستقبل نيب اهلل  القبلة  .ثم

مد يديه فجعل يهتف بربه « :امهلل أجنز يل ما وعدتين  .امهلل آتين وعدتين  .امهلل !إن تهلك
ً
هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األر » ،فما زال يهتف بربه  ،مادا يديه  ،مستقبل
القبلة  ،حىت سقط رداؤه عن منكبيه  .فأتاه أبو بمر  .فأخذ رداءه فألقاه ىلع منكبيه  .ثم
( )1انظر :صحيح مسلم برقم (.)1898
( )2انظر :زاد املعاد (.)182/3
( )3انظر :سرية ابن هشام (.)239/1
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الزتمه من وراوه  .وقال  :يا نيب اهلل ! كفاك مناشدتك ربك  .فإنه سينجز لك ما وعدك .

فأنزل اهلل عز وجل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭼ األنفال ٩ :فأمده اهلل باملالومة(,)1ويف رواية ابن عباس قال :قال انليب  يوم بدر:
«امهلل أنشدك عهدك ووعدك ،امهلل إن شئت لم تعبد» فأخذ أبو بمر بيده فقال :حسبك اهلل،
فخرج  وهو يقول :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ

القمر٤٥ :

قبل أن تبدأ املعركة  ،تقدم ثالثة من صناديد قريش وهم  :عتبة بن ربيعة  ،وأخوه شيبة ،
وودله الويلد يطلبون من يبارزهم من املسلمني  .فتقدم ثالثة من األنصار  ،فرصخ الصناديد
قاولني  " :يا حممد  ،أخرج إيلنا نظراءنا من قومنا من بين عمنا" ,فقدم الرسول  عبيدة بن

احلارث  ،ومحزة بن عبد املطل  ، ويلع بن أيب طال  .فبارز محزة شيبة فقتله  ،وبارز
يلع الويلد فقتله  ،وبارز عبيدة عتبة فجرحا بعضهما  ،فهجم محزة ويلع ىلع عتبة فقتاله
واشتد رىح احلرب  ،وح

الوطيس  ,ولقد أمد اهلل املسلمني باملالومة تقاتل معهم ﭧ ﭨ

ﭽ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﭼ

آل عمران١٢٥ :

وهكذا انتهت املعركة بنرص املسلمني وهزيمة املرشكني  ،حيث

قتل من املرشكني سبعون ,وأرس منهم سبعون آخرون  .أما شهداء املسلمني ,فاكنوا أربعة عرش
شهيدا ,ولقد رىم املسلمون جثث املرشكني يف ابلا  ،أما األرسى فقد أخذ الرسول  أربعة
آالف درهم عن لك أسري امتثاال ملشورة أيب بمر  ،أما من رشن ال يملك الفداء فقد أعطاه

عرشة من غلمان املسلمني يعلمهم القراءة والكتابة ,وهكذا انترص املسلمون انتصارا عظيما

ىلع املرشكني .

نتائج غزوة بدر:
 -1تعزز ماكنة الرسول  يف املدينة ،وارتفع جنم اإلسالم فيها ،ولدم يعدد املتشدككون
بادلعوة اجلديددة واملرشدكون يف املديندة يتجدرؤون ىلع إظهدار ففدرهم وعدداوتهم
ً
ظداهرا وبقدوا ىلع المفدر
لإلسالم؛ ذلا ظهر انلفاق حيث أعلن فريق منهم إسالمهم
باطنًدددا ،ﭧ ﭨ ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﭼ النساء١٤٣ :

( )1انظر :مسلم ،رقم (.)1763
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 -2كس املسلمون مهارة عسكرية ،وأسايل جديدة يف احلرب ،وشهرة واسعة يف داخدل
اجلزيرة العربية وخارجها؛ إذ أصبحوا قوة حيس هلا حسابها يف بالد العرب.
 -3رشنت خسارة قريش فادحة فإضافة إىل اريسارة املادية املتمثلة يف مقتل أيب جهل ابدن
هشام وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة ,وغريهم من زعماء المفدر اذليدن رشندوا مدن
أشد القرشيني شجاعة وقوة ً
وبأسا ،رشنت هناك خسارة معنوية أيضا ،ذلدك أن املديندة
لم تعد تهدد جتارتها فقط ،بل أصبحت تهدد أيضا سيادتها ونفوذهدا يف احلجداز لكده،
رشن خرب اهلزيمة ىلع أهل مكة رشلصاعقة.
ً
ً
ً
وآالمدا بسدب هدزيمتهم ومدن
لقد تركت غزوة بدر بنفوس أهل مكة كمدا وأحزانا
ُ
فقدوا وأرسوا ,فال عج أن صمموا يف أنفسهم ىلع األخذ باثلأر ،حىت إن بعضهم حدرم ىلع
نفسه االغتسال( )1حىت يأخذ باثلأر ممن أذلدوهم ،وقتلدوا أ افهدم وصدناديدهم ،وانتظدروا
يرتقبون الفرصة للقاء املسلمني واالنتصاف منهم ،فاكن ذلك يف أحد(.)2

مما سبق  :ريص غزوة بدر يف أربعة سطور بذكر األسباب وأعداد اجليشني ونتيجة املعركة.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................
دروس وعرب وفوائد:

 -1من سنن هلل تعاىل نرصه ألويلاوه وتأييده هلدم وعددم خدذالنهم إذا هدم قداموا
برشعه واختذوا ما يستطسعون من األسباب  ،فقد نرصد اهلل املدؤمنني يف بددر
بأمور منها املطر  ،وانلعداس واتلببيدت للمدؤمنني  ،وقدذف يف قلدوب اذليدن
ففرو الرع  ،وأنزل املالومة تقاتل مع املؤمنني.
 -2مع يقني انليب  بانلرص وإخبداره بوعدد اهلل  ،إال أن ذلدك لدم يمنعده مدن
األخذ بأسباب انلرص  ،من ترتي اجليش وتقسيمه  ،واختيار املاكن املناسد
للقتال ,وإعطاء اتلوجيها القتايلة يف ميدان املعركة.
 -3ل اعء أهمية كربى يف حصول انلرص  ،وإلظهار االفتقار واحلاجدة تلأييدد اهلل

أثره يف حصول اتلأييد فنرص اهلل يتدزنل مدع ظهدور االفتقدار واتلبدع ،ﭧ

ﭨﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
( )1هو أبو سفيان بن حرب نذر أال يمس رأسه من ماء جنابة حىت يغزو املسلمني.
( )2انظر :السرية انلبوية أليب شهبة (.)171/2
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ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ يوسف١١٠ :

 -4ليس انلرص بالعدد والعدة ,ولم ينترص املسلمون بعددهم  ،وإنما بقدربهم مدن اهلل

وتولكهم عليه  ،وبذلك اسدتحقوا انلرصد واتلمكدني ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ آل
عمران١٦٠ :
استنتج فاودتني إضافيتني :

...........................................................................................................................
...................................................................................................... .................
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غزوة أحد:
شعر قريش بمرارة اهلزيمة اليت لقيتها يف حربها مع املسلمني يف بدر  ،وأراد أن تثأر
هلزيمتها  ،حيث استعد ملالقاة املسلمني مرة أخرى تلمحوا عنها غبار اهلزيمة .

رشنت بداية اتلخطيط للمعركة حني ذه صفوان بن أمية  ،وعكرمة بن أيب جهل  ،وعبد اهلل
ً
بن ربيعة إىل أيب سفيان يطلبون منه ماال؛ يلتمكنوا من جتهزي اجليش  ،فوافق أبو سفيان ىلع
قتال املسلمني وتزويدهم باملال ،وراحوا يبعثون املحرضني إىل القباول جلمع املقاتلني .

استكملت قريش قواها يف يوم السبت السابع من شوال من السنة اثلاثلة من

اهلجرة(،)1واجتمع من قريش ثالثة آالف مقاتل مستصحبني النساء حلث الرجال إذا ح
الوطيس  ،وخرج اجليش حىت بلغ ماكن ( ذو احلليفة ) قريبا من أحد .
كت

العباس بن عبداملطل

للنيب  خيربه باستعدادا

قريش وكركهم  ،فلما علم

رسول اهلل  بتقدم املرشكني إيلهم؛ أرسل احلباب بن املنذر  فدخل بني جيش مكة وحرز
َعدده ُ
وعدده وأخرب انليب  بذلك،
بعد أن مجع املعلوما الاكملة عن جيش كفار قدريش مجدع أصدحابه ريض اهلل عدنهم
وشاورهم يف ابلقاء يف املدينة واتلحصدن فيهدا أو اريدروج ملالقداة املرشدكني ،واكن رأي انلديب
ابلقاء يف املدينة ،وقال« :إنا يف جنة حصينة»( )2فإن رأيتم أن تقيموا وتدعوهم حيث نزلدوا،
ً
فإن أقاموا أقاموا برش مقام ،وإن دخلوا علينا قاتلناهم فيها ،إال أن رجداال مدن املسدلمني ممدن
رشن فاته بدر قالوا :يا رسول اهلل ،اخرج بنا إىل أعداونا.
قددال ابددن كثددري( :وأىب كثددري مددن انلدداس إال اريددروج إىل العدددو ولددم يتندداهوا إىل
قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ورأيه ،ولو رضوا باذلي أمدرهم رشن ذلدك ،ولمدن غلد
ً
بددرا ،قدد علمدوا اذلي سدبق
القضاء والقدر ،واعمة من أشار عليه باريروج رجال لم يشهدوا
ألهل بدر من الفضيلة)(.)3
وقال ابن إسحاق :فلم يزل انلاس برسول اهلل  اذلي رشن من أمدرهم حد لقداء القدوم،
حىت دخل رسول اهلل  بيته ،فلبس ألمتده ,فدتالوم القدوم فقدالوا :عدر ،نديب اهلل  بدأمر
وعرضتم بغريه ،فاذه يا محزة فقل نليب اهلل ( :أمرنا ألمرك تبع) فأىت محزة فقال ( :يا نديب
( )1ابلداية وانلهاية ( )11/4املغازي للواقدي.)199/1( ،
( )2انظر :تاريخ الطربي.)60/2( ،
( )3انظر :ابلداية وانلهاية (.)14/4
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اهلل إن القوم تالوموا ،فقالوا :أمرنا ألمرك تبع ،فقال رسول اهلل « :إنه لديس نلديب إذا لدبس
ألمته أن يضعها حىت يقاتل»(.)1
ويف الطريق انسح املنافق ابن سلول ومن معده مدن املندافقني وتدبعهم بعدض ضدعاف
ً
املسلمني حبجة أنه لن يقع قتال مع املرشكني ،ومعرتضا ىلع قرار القتال خارج املدينة (.)2
خطة الرسول  ملواجهة كفار مكة:
ً
أ -بعد أن بلغ انليب  أحدا وضع خطدة حمكمدة ملواجهدة قدريش ،حيدث اختدار املوقدع
املناس  ،وانتخ من يصلح للقتال ،ورد من لم يمن صاحلًا ،وقام بتقسيم اجليش إىل ثدالث
كتاو يه:

 -1كتيبة املهاجرين ،وأعطى لواءها مصع بن عمري .
 -2كتيبة األوس من األنصار ،وأعطى لواءها أسيد بن حضري .

 -3كتيبة اريزرج من األنصار ،وأعطى لواءها احلباب بن املنذر .
ب-عسكر باملسلمني عند جبل أحد يلح

اجلبل ظهورهم .

ج-وضع مخسني رجال ىلع جبل عينني اذلي عرف جببل الرماة بعد ذلك و جعدل قاوددهم
عبد اهلل بن جبري  ،وأمرهم الرسول  بعدم اتلحرك سواء يف الفوز أ /اريسارة  ،وأصدر أوامره
إيلهم قاوال« :إن رأيتمونا ختطفنا الطري ,فال تربحوا ماكنمم هدذا ،حدىت أرسدل إيلمدم ،وإن
رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم ,فال تربحوا حىت أرسل إيلمم»(.)3
بدء القتال و املسلمون بني انلرص واهلزيمة:

بدأ القتال بمبارزة يلع بن أيب طال

لطلحة بن عثمان حامل لواء املرشكني  ،فقطع يلع قدم

طلحة  ،ثم اتلحم اجليشان واشتد القتال ،و ع رسول اهلل  يشحذ يف همم أصحابه ويعمل
ً
ىلع رفع معنوياتهم وأخذ سيفا ،وقال« :من يأخذ مين هذا »  ,فبسطوا أيديهم ،لك إنسان منهم
يقول :أنا أنا ،قال« :فمن يأخذه حبقه» قال :فأحجم القوم ،فقال سماك بن خرشة أبو دجانة :وما
حقه يا رسول اهلل قال« :أن تبب به العدو حىت ينحين» قال :أنا آخذه حبقه ،فدفعه إيله واكن
ً
ً
شجااع خيتال عند احلرب ،أي يميش مشية املتكرب ،وحني رآه رسول اهلل  يتبخرت بني
رجال
الصفني قال« :إنها ملشية يبغضها اهلل إال يف مثل هذا املوطن»(.)4

( )1انظر :السرية انلبوية البن هشام (.)71/3
( )2انظر :مرويا غزوة أحد ،حسني أمحد ،ص.71
( )3انظر :ابلخاري  ،رقم .4043
( )4مسلم ،رقم .2470
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بها رأسه ,فقالت األنصار :أخرج أبو دجانة عصابة

فأخرج عصابة محراء فعص
ً
املو  ،فجعل ال يلم أحدا من املرشكني إال قتله.
وقاتل محزة بن عبد املطل

قتال األبطال ،واكن جبري بن مطعم قد وعد غالمه وحيش بن

حرب أن يعتقه إن هو قتل محزة  .يقول وحيش :

خرجت أنظر محزة أتربصه حىت رأيته كأنه اجلمل األورق يهد انلاس بسيفه هدا  ،فهزز

حربيت  ،حىت إذا رضيت عنها دفعتها إيله ,فوقعت يف أحشاوه حىت خرجت من بني رجليه ،
وتركته وإياها حىت ما  ,لقد رشن استشهاد محزة نمبة عظيمة ىلع املسلمني  ،إال إنهم قاوموا
وصمدوا أمام قتال املرشكني .

واشتد قتال املسلمني ىلع الكفار ففر منهم من فر  ،وراحت قريش جتر أذيال اهلزيمة
ثانية ،حيث إن اللواء قد سقط ىلع األر ،تطأه األقدام .

رأى الرماة من فوق اجلبل هزيمة املرشكني  ،وقال بعضهم  :ما نلا يف الوقوف حاجة  .ونسوا

وصية الرسول  هلم  ،فذكرهم قاودهم بها  ،فلم يمرتثوا بمقوتله  ،وسارعوا إىل مجع الغناوم ،

فالحظ خادل بن الويلد نزول الرماة  ،فانطلق هو و عكرمة بن أيب جهل ومعهم ماويت فارس,
واتلفوا حول اجلبل  ،وفاجئوا املسلمني من اريلف  ،وفقد املسلمون مواقعهم وفر بعضهم،
وارتفعت راية املرشكني مرة أخرى  ،فلما رآها جيش املرشكني اعودوا هجومهم .
و قاتل مصع

بن عمري عن رسول اهلل  حىت قتل  ،ورا قاتله جيري إىل قومه خيربهم

أنه قتل حممدا ،فاكن تللك الشاوعة أثرها املثبط يف نفوس بعض املسلمني.

ولقد رىم أحد املرشكني حجرا حنو الرسول  ،فكرس رباعية الرسول -عليه الصالة
قد حفرها ثم غطاها بالقش والرتاب ،

والسالم  ،-كما أنه وقع يف حفرة رشن أبو اعمر الراه
ُ
فشج رأس انليب  ، وأخذ يمسح ادلم قاوال  :كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم
إىل ربهم !

وحرص رسول اهلل  يف وسط املرشكني وليس معه إال تسعة من أصحابه سبعة مدنهم مدن

األنصار ،واكن اهلدف أن يفك هذا احلصار ،وأن يصعد يف اجلبل؛ يلميض إىل جيشه ،واستبسل
ً
األنصار يف ادلفاع عن رسول اهلل  , واستشهدوا واحدا بعد اآلخر ,ثم قاتل عنده طلحدة بدن
ُ
عبيد اهلل حىت أخثن وأصي بسهم شلت يمينده( ,)1وأراد انلديب  الصدعود إىل صدخرة فلدم
يستطع ،فقعد طلحة كته حىت استوى ىلع الصدخرة ،قدال الدزبري :فسدمعت انلديب  يقدول:
( )1صحيح ابلخاري ،رقم .3724
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«أوج طلحة»( ,)1وقاتل سعد بن أيب وقاص بني يدي رسول اهلل  ،واكن يناو انلبال ويقول
ً
« :ارم سعدا ،فداك أيب وأيم»( ,)2كما قاتل بني يديه أبو طلحة األنصاري اذلي رشن من أمهر
الرماة ،وهو اذلي قال عنه انلديب « :لصدو أيب طلحدة يف اجلديش أشدد ىلع املرشدكني مدن
ً
مترتسا ىلع رسول اهلل جبحفة ،واكن راميًا شديد الزنع( )4كرس يومئذ قوسدني
فئة»( ,)3وقد رشن
أو ثالث ،واكن الرجل يمر معه اجلعبة( )5من انلبل ,فيقول رسول اهلل « :ان ها أليب طلحة» ثم

يرشف إىل القوم فيقول أبو طلحة :يا نيب اهلل بأيب أنت ،ال ترشف إىل القوم أال يصديبك سدهم،
حنري دون حنرك (.)6

ووقفت نسيبة بنت كع تذب عدن رسدول اهلل  بالسديف ,وتدريم بدالقوس وأصديبت

مدنحن عليده
جبرا كبرية ،وترس أبو دجانة بنفسه دون رسول اهلل  يقع انلبل يف ظهره وهو
ٍ
َّ
وأبدو
حىت ك فيه انلبل .واتلف حول الرسول  يف تلك اللحظا العصيبة أبو بمدر
عبيدة ,وقام أبو عبيدة بزنع السهمني من وجه انليب  بأسنانه ,ثم توارد جمموعة من األبطدال

املسلمني ،حيث بلغوا قرابة اثلالثدني يدذودون عدن رسدول اهلل  مدنهم قتدادة ,وثابدت بدن
ادلحدا  ،وسهل بن حنيف ،وعمر بن اريطاب ،وعبد الرمحن بن عوف،والزبري بن العوام.
ً
ً
هجوما مضادا قاده خادل ضد املسلمني من اعيلة اجلبل،
واستطاع عمر بن اريطاب أن يرد

واستبسل الصحابة اذلين رشنوا مع عمر يف رد اهلجدوم العنيدف ,اعد املسدلمون ,فسديطروا ىلع

املوقف من جديد( ,)7ويئس املرشكون من إنهاء املعركة بنرص حاسم ،وتعبوا مدن طوهلدا ومدن
جالدة املسلمني ،وانسح انليب  بمن معه ,ومن حلق به من أصحابه إىل أحد شدعاب جبدل

أحد إلاعدة ترتي اجليش ،واكن املسلمون يف حالة من األلم واريوف والغم ملدا أصداب رسدول
ً
يسدريا ،ثدم
اهلل  وما أصابهم ،رغم جناحهم يف رد املرشكني ,فأنزل اهلل عليهم انلعاس فنداموا
أفاقوا آمندني مطمئندني ,ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
) (1انظر :صحيح السرية انلبوية ،ص.296
( )2املصدر نفسه ،ص.295
( )3املسند والفتح الرباين ( )589/22بإسناده رجا ثقا .
( )4انظر :صحيح السرية انلبوية ،ص.296
( )2اجلعبة :الكنانة اليت جتعل فيها السهام.
( )6انظر :صحيح السرية انلبوية ،ص.296
( )7انظر :السرية انلبوية ملنري الغضبان ،ص.470 ،468
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ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ

آل عمران١٥٤ :

وقد أمجع املفرسون ىلع أن الطاوفة اليت قد أهمتهم أنفسهم هم املنافقون.
ُ
أما قريش فإنها يئست من كقيق نرص حاسم ,وأجهد رجاهلا مدن طدول املعركدة ،وصدمود
املسلمني وج هم ؛ وذللك كفوا عن مطاردة املسلمني ,وعن حماولة اخرتاق قواتهم.
ً
انتهت املعركة وقتل من املسلمني قرابة السبعني ممن أبلوا بالء حسنا منهم سيد الشهداء

محزة  ،ومصع بن عمري  ،وأنس بن انلب  ..وغريهم من كبار الصحابة وفضالوهم ,وقتل من
ً
املرشكني اثنني وعرشين قتيال .

مما سبق  :ريص غزوة أحد يف أربعة سطور بذكر األسباب ,وأعداد اجليشني ونتيجة املعركة.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................
دروس وعرب وفوائد:

 -1يف غزوة أحد تأكيد لسنة اهلل يف الرصاع بني احلق وابلاطل  ،واهلدى والضالل  ،فقد
ً
جر سنة اهلل يف رسله وأتباعهم أن تمون احلرب سجاال بينهم ,وبني أعداوهم
فيَغلبون مرة ُ
ويغلبون أخرى  ،ثم تمون هلم العاقبة يف انلهاية.
 -2ظهر يف غزوة أحد أثر املعصية والفشل واتلنازع يف ختلف انلرص عن األمة  ،فبسب
معصية واحدة خالف فيها الرماة أمر انليب  ،وبس

اتلنازع واالختالف حول

الغناوم  ،ذه انلرص عن املسلمني بعد أن انعقد أسبابه  ،والحت بوادره ,ﭧ ﭨ
ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ آل عمران١٥٢ :
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 -3خطورة املنافقني  ،وأثرهم يف تفريق الصف اإلساليم  ،حيث تراجع عبداهلل بن أيب
ً
ابن سلول وأتباعه عن املعركة ،وهو يقول لو نعلم قتاال التبعنافم  ،وحاول يف فت

عضد مجاعة من املسلمني إال أن اهلل ثبتهم قال  -تعاىل  :-ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ آل عمران١٢٢ :

استنتج فاودتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
................................................................................................................... ....

غزوة اريندق(األحزاب):
عندما أجىل الرسول  يهود بين انلضري ،عدزم هدؤالء ايلهدود ىلع االنتقدام مدن انلديب 

وأصحابه اذلين أخرجوهم من ديارهم من املدينة  ،فخرج بعدض زعمداوهم ,وذهبدوا إىل مكدة،
ً
فدعوا قريشا إىل حرب الرسول  ،وقالوا :سدنكون معمدم حدىت نستأصدله ,ونقيضد عليده،

وقالوا هلم إن ما أنتم عليه خري من دين حممد ،وفيهم نزل قدول اهلل  -تعداىل  :-ﭽ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ ﰁﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ
النساء٥٢ - ٥١ :

جنح زعماء بين انلضري يف عقد اتفاق مع أهل مكة  .ولم يمتفوا بتلك االتفاقيدة  ،وإنمدا

انطلقوا أيضا إىل قبيلة غطفان يرغبونهم يف االنضمام إيلهم وإىل قريش  ،وأغروهم بثمار السنة

من خنيل خيرب إذا تم انلرص بنجا .

وهكذا انطلق جيش قوامه عرشة آالف مقاتل يقودهم أبو سفيان بن حدرب  ،وذلدك مدن

السنة اريامسة من اهلجرة يف شهر شوال .
حفر اريندق:
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ملا علم الرسول الكريم  بتجمع األحزاب  ،استشار أصحابه يف األمر ،فأشار عليه
سلمان الفاريس حبفر خندق يف مشارف املدينة ,فقد رشنوا يفعلون ذلك يف بالد فارس،
وسيكون ذلك مفاجأة أمام كفار مكة وحلفاوهم؛ ألنهم ال يعرفون هذه األسايل احلربية.

نظر املسلمون إىل مدينتهم ،فوجدوها حماطة باجلبال واحلصون وادلور من لك جان ما عدا

اجلان الشمايل فقط ،وهو اذلي سيدخل منه الكفار ،فحددوا ماكن احلفر يف ذلك اجلان ،

وبدأ املسلمون يف حفر اريندق ،واكن انليب  يشاركهم العمل ،وانتإ املسلمون من حفر

اريندق قبل أن تصل إيلهم جيوش الكفار ،واكن رسول اهلل  يدعو هلم ،متمثال ببيت من

الشعر لعبد اهلل بن رواحة يقول:
َ
ُ
امهلل إن العيش عيش اآلخرة

فيجيبه املسلمون حبماس منشدين :
ً
حنن اذليدن بايعوا حممددا

َ
اجددرة
فاغفر
لألندددصار وامله ِ
ِ
ىلع اجلهداد مدا بقينا أبددددا

1

واكن الرسول  ينقل الرتاب معهم من اريندق حىت أثر يف بطنه ،فقال بعض أبيا من

شعر ابن رواحة -ريض اهلل عنه:
َ َّ
َ َّ ْ
ْ
امهللَّ لوال َ
تصدقنا وال صليندا
أنت ما اه َتدينا وال
ً
َ
ْ
األقدام إن القيدنا
فددأنزلن سكددددينة علينددا وثبات
َ
إن الدإىل قدد َبغددددوا علينددا

ً
إذا أرادوا فتدندددة أبديددنددا (.)2

وأثناء ذلك العمل الصع نظر الصحايب اجلليل جابر بن عبداهلل إىل رسول اهلل  -ريض
ً
اهلل عنهما  ,-فرآه يربط ىلع بطنه حجرا ,يلخفف عنه ألم اجلوع ,فعن جابر بن عبداهلل 
ََ ُ َ ُ ْ ا
َ ْ
َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ا َ َ
يد اة فَ َ
اءوا َّ
ج ُ
انل َّ
يب  فقالوا ه ِذهِ كديَة َع َرضت ِيف
قالِ ( :إنا يوم اريند ِق حن ِفر فعرضت كدية ش ِد
ِ
َ
َ
َ َْ َ ََ
َ َُ ُ َ ً َ َ َ
ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ا ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ا
وب حبَ َ
ج ٍرَ ،و ِبلبنا ثالثة أيَّامٍ ال نذوق ذ َواقا ،فأخذ
ازل ،ثم قام وبطنه معص
ِ
اريند ِق فقال :أنا ن ِ
َ
َ
َ
ْ ََْ َ َ َ َ ََ َ َ ً ْ َ
ْ
َّ
انل و
يبا أهيَل أ ْو أهيَ َم) احلديث( .)3فأرسع جابر إىل امرأته يسأهلا:
يب  ال ِمعول ،فبب فعاد ك ِث
ِ
إن رشن عندها طعام ,فذحبت شاة صغرية عندها ،وطحنت لك ما عندها من الشعري ،فاكن
ً
صغريا يم رسول اهلل  ،وبعض أصحابه ،وجاء جابر إىل الرسول  ، يدعوه ًّ
ً
رسا
مقدارا

إىل بيته ،وإذا برسول اهلل  يدعو معه املسلمني ،فيذه ألف رجل إىل بيت جابر!! والطعام
( )1صحيح ابلخاري رقم ( )2834
( )2صحيح ابلخاري رقم ( )2837
( )3صحيح ابلخاري.)4101( ،

91

السيرة النبوية

ال يم سوى عدد قليل ،فمن أين سيأكل لك هذا العدد !

ُ ْ ُ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ َ ْ ً
اَّلل ذحبنا ُب َهي َمة
روى اإلمام ابلخاري عن جابر  يف حديث طويل فيه( :فقلت يا رسول ِ
َ
ََ َ َ َْ
َ َ ْ َ َ َََ َ َْ َ َََ ا َ َ ْ َ
ََ ََ َ ْ َ ً ْ َ
َ
َ
َّ
و
ري رشن ِعندنا ,فتعال أنت ونفر معك فصا انل ِيب  ,فقال :يا أهل
ع
ش
نلا وطحنا صااع ِمن
ِ
ٍ
ً
ُ
َ
ُ
ُْ
َّ
ْ َ ْ َ َّ َ ً َ ْ َ َ َ ُ ْ ً َ َ َّ َ
ُ
ُ
م ْمَ ،ف َقال َر ُ
زنل َّن بُ ْر َم َتم ْم َوال
ت
ال

اَّلل
ول
س
ب
ال
ه
اريند ِق ِإن جابِرا قد صنع سورا فيح
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ ُ ُ َّ َ َ َّ ْ ُ ْ
َ ْ ُ َّ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ
ََ َ ْ
ت ام َرأ ِيت فقالت
اَّلل  يقدم انلاس حىت ِجئ
خت ِِبن ع ِجينمم حىت أ ِيجء ,ف ِجئت وجاء رسول ِ
َ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ً َ
َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ
َ
َ
َ
ت ,فأخرجت ع ِجينا فبصق ِفي ِه ,وبارك ثم عمد إىل
بِك وبِك فقلت قد فعلت ِ
اذلي قل ِ
ْ
ُ
ْ
ْ ُْ َ ُ ْ َ ُْ َ ُ
ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ ْ ُ َ َ ً َ َ ْ ْ َ َ َ
زنلوهاَ ،وه ْم
ت
ال
و
م
م
ت
م
ر
ب
ن
م
يح
د
برم ِتنا فبصق وبارك ,ثم قال ادع خابِزة فلتخ ِِب م ِيع واق
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ْ ا َ ُ ْ ُ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ْ َ َ َ َ و َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ
خَُ
ِب
اَّلل لقد أكلوا حىت تركوه واحنرفوا ،وإِن برمتنا تل ِغط كما ِيه ،وإِن ع ِجيننا يل
ألف ،فأق ِسم ِب ِ
َ ُ
ك َما ه َو)(.)1
وهكذا رشن املسلمون يتعبون ويصربون ،وعناية اهلل  -تعاىل  -تؤيدهم وكرسدهم ،وبينمدا هدم
حيفرون وجدوا صخرة شديدة لم يستطع أحد أن حيطمها ،فلجئوا إىل الرسول  ،فتناول املعول
ُ
أعطيدت مفداتيح الشدام ،واهلل إين أبرصد
ورضب الصخرة رضبة فكرس ثلثها ،وقال( :اهلل أكرب

ُ
أعطيت مفاتيح
قصورها احلمر الساعة) ثم رضب اثلانية ،فكرس اثللث اآلخر ،فقال" :اهلل أكرب
فارس ،واهلل إين ألبرص قرص املداون أبيض" ثدم رضب اثلاثلدة ,وقدال" :باسدم اهلل" فقطدع بقيدة
ُ
أعطيت مفاتيح ايلمن ،واهلل إين ألبرص أبواب صنعاء مدن مداكين هدذا
احلجر فقال" :اهلل أكرب
الساعة"( ،)2وقد كققت نبوءة الرسول  ،ودخلت هذه ابلالد اإلسالم.

تراخ ,أو كسل حىت كقق األمدل ،واسدتطاع املسدلمون إنهداء حفدر
استمر العمل دون ٍ

اريندق قبل أن يصل املرشكون ،بعد مدة دامت شهرا من الربد ,وشظف العيش .
أحداث الغزوة:

اقرتب جيش املرشكني من املدينة ،ووقفوا أمام اريندق متعجبني ،وصدموا بده ،فهدذه أول

مرة يستعمل فيها العرب مثل هذه األسايل احلربية ،وشعروا بارييبة ،فقد انقلبت حسداباتهم،
وأصبحت أعدادهم الكبرية ال قيمة هلا ،ويه تقف أمام اريندق اعجزة حاورة يمداد الغديظ

يفتدددك بهدددا ،وهدددم يقولدددون :إن هدددذه ملكيددددة مدددا رشندددت العدددرب تميددددها.
و من ماكن ضيق يف اريندق حاول املرشكون أن يقتحموه ،ولمن سدهام املسدلمني انهالدت
( )1صحيح ابلخاري.)4102( ،
 (2األحاكم الصغرى لألشبييل (  )510وحسن إسناده ابن حجر الفتح ( )458 /7
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عليهم رشلسيل ،فارتدوا خاوبني ،وخرج عمرو بن عبد ود من صدفوف املرشدكني ,وقدال :مدن
ً
يبارز واكن عمرو بن عبد ود ً
شجااع ،فخرج ىلع بن أيب طالد اذلي ,وقدال :أندا
فارسا قويا

أبارزه يا رسول اهلل ،فأعطاه الرسول  سيفهَّ ،
وعم َمه ،وداع  ،وملا شاهده عمرو استصغر سدنه،
وقال  :ل ِ َم يابن أيخ فواهلل ما أح أن أقتلك ,فرد يلع عليه :لكدين واهلل أحد أن أقتلدك،
فغض عمرو ونزل عن فرسه ،وقتل الفرس ،وبارز ًّ
عليا ،وظال يتبارزان ،وثار الغبدار فلدم يدر
أحد منهما ،ورضبه يلع فقتلهَّ ،
وكرب ،فعلم املسلمون أن عليا قتله ،وظل املسلمون واملرشدكون
يرتاشقون بالسهام وانلبال ،فقتل عدد قليل من املرشكني ،واستشهد بعض املسلمني.
لم جيد املرشكون سبيال ل خول إىل املدينة  ،وبقوا ينتظرون أياما ويلايل يقابلون املسلمني
من غري كرك  ،حىت جاء حيي بن أخط اذلي تسلل إىل بين قريظة  ،وأقنعهم بفسخ االتفاقية
بني بين قريظة واملسلمني  ،وملا علم الرسول  باألمر أرسل الزبري؛ يلتأكد من صحة ما قيل ،

فوجد اريرب صحيحا  .ووجد املسلمون أنفسهم حمداطني باملرشدكني و ايلهدود مدن لك حددب
وصوب  ،إال أن الرسول  وأصحابه لم ييأسوا مدن رو اهلل؛ ألنهدم رشندوا ىلع يقدني بدأن اهلل

موالهم ونا هم .

وملا تأكد انليب  من غدر بين قريظة أرسل بعض أصحابه يف جممواع حلماية املدينة من

ادلاخل ومحاية النساء و األطفال من غدر ايلهود وعدوانهم.

لقد ارتبك املسلمون من خيانة بين قريظة اليت قد تممن الكفار منهم ،وأخذوا ينظرون إىل

أنفسهم وقلوبهم متعلقة باهلل -تعاىل -وقد صور القرآن ذلك املوقف ﭧ ﭨ ﭽ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓ
ﮔ ﭼ األحزاب , ١٠ :وقد أحاط املرشكون باملسلمني ،فحا

وهم قريبًا من عرشين

يللة ،وأخذوا بمل ناحية ،ووجهوا حنو مزنل رسول اهلل  كتيبة غليظة ،فقاتلها املسلمون
ً
يوما إىل الليل ،فلما حانت صالة العرص ،لم يقدر انليب  وال أحد من الصحابة أن يصلوا
العرص فقال رسول اهلل  « :مأل اهلل عليهم بيوتهم وقبورهم ً
نارا كما شغلونا عن الصالة
الوسطى حىت اغبت الشمس»(. )1

ونظر الرسول  إىل املرشكني ،فوجدهم كثريين ،فأراد أن خيفف احلصار عن املسلمني،

 1أخرجه ابلخاري ( )6396و مسلم ()627
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فعر ،ىلع املسلمني أن يتفق مع قبيلة غطفان ىلع أن يأخذوا ثلث ثمار املدينة؛ وينسحبوا
من املعركة ،وبعد ذلك يتفرغ الرسول  لقتال قريش ،واستشار يف ذلك األمر سعد بن عبادة،
وسعد بن معاذ -ريض اهلل عنهما -وأخربهما أن ذلك ليس ً
أمرا من اهلل  -تعاىل  -جي تنفيذه،

فقال سعد بن معاذ :يا رسول اهلل ،قد كنا حنن وهؤالء القوم ىلع الرشك باهلل ،وعبادة األوثان ال
نعبد اهلل وال نعرفه ،وهم ال يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إال ق ًري (ضيافة) أو ً
بيعا ،أفحني
ِ
أكرمنا اهلل باإلسالم وهدانا  ،وأعزنا بك وبه ،نعطيهم أموانلا ! واهلل ما نلا بهذا من حاجة،
وال نعطيهم إال السيف حىت حيمم اهلل بيننا وبينهم( ،)1فوافق رسول اهلل  ىلع ذلك ،بعدما

وجد من أصحابه اثلبا أمام أعداوه مهما رشنت قوتهم ،واثقني بنرص اهلل  -تعاىل .-
هزيمة األحزاب:

ْ
اجتمع املسلمون حول انليب  ،يتبعون إىل اهلل تعاىل أن يذ ِه َ عنهم األحزاب اذلين

جتمعوا هلدم دينه ،ويقولون  « :امهلل مزنل الكتاب ،رسيع احلساب ،امهلل اهزم األحزاب ،امهلل

اهزمهم ،وزلزهلم » ( .)2استجاب اهلل  -تعاىل  -هلم ،وإذا بريح شديدة يف يللة شاتية باردة تقتلع

خيام املرشكني ،وتقل قدور وأواين الطعام والرشاب ,فامتأل قلوبهم بالرع  ،وأراد انليب
 أن يطلع ىلع أحوال املرشكني وأخبارهم ،فاتلفت إىل املسلمني وقال « :من رجل يقوم فينظر
نلا ما فعل القوم ,ثم يرجع أسأل اهلل  -تعاىل  -أن يمون رفييق يف اجلنة » 3فلم يقم أحد من
املسلمني من شدة اريوف ،وشدة اجلوع ،وشدة الربد.

فلما لم يقم أحد داع انليب  الصحايب حذيفة بن ايلمان هلذه املهمة ،فقام حذيفة طاعة

ألمر اهلل ورسو حىت دخل معسكر املرشكني ،وسمع أبا سفيان يدعوهم إىل الرحيل ،ويقول
هلم :يا معرش قريش ،يلنظر لك امر َم ْن جليسه فأخذ حذيفة بيد الرجل اذلي رشن إىل
جانبه ،فقال  :من أنت قال :فالن بن فالن ،ثم قال أبو سفيان :يا معرش قريش ،إنمم واهلل
ُ ُ
ما أصبحتم بدار مقام ،لقد هلك الك َراع  ،4وأخلفتنا بنو قريظة ،وبلغنا عنهم اذلي نمره،
ولقينا من شدة الريح ما ترون ،ما تطمنئ نلا قدر  ,وال تقوم نلا نار ،وال يستمسك نلا بناء،

فاركلوا فإين مركل.
 1انظر سرية ابن هشام ( ، )239/3وابن سعد يف الطبقا الكربى برقم (  )243وذكره اهليث

يف املجمع ( )135/6

( )2صحيح ابلخاري( ،حديث  .)2933و (حديث  .)4115و (حديث  .)6392و (حديث .)7489
( ) 3مسند اإلمام أمحد) 392/5 ( :
 - 4الكراع كناية عن ارييل
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ورجع حذيفة بن ايلمان -ريض اهلل عنه -إىل انليب  يقص عليه ما رأى ،وحني أ ق الصبح
 ،لم جيد املسلمون أحدا من جيوش العدو احلاشدة  ،فازدادوا إيمانا  ،وازداد تولكهم ىلع اهلل

اذلي ال ينىس عباده املؤمنني .

واركلت األحزاب ،وانفك احلصار ،واعد األمن ,وجنح املسدلمون يف اريدروج بسدالم مدن
َّ
أعدز جندده ،ونرصد عبدده ،غلد
هذه املحنة ،وهتدف رسدول اهلل  « :ال هلإ إال اهلل وحدده،

األحزاب وحده ،فال يشء بعده » ( ، )1وقال انليب  بعد انرصاف األحزاب  « :اآلن نغزوهم وال
يغزوننا » (. )2

وهكذا ،لم تمن غزوة األحزاب هذه معركة ميدانيدة وسداحة حدرب فعليدة ،بدل رشندت

معركة أعصاب وامتحان نفوس واختبار قلوب؛ وذللك أخفق املنافقون وجنح املؤمنون يف هدذا
االبتالء ,ونزل قول اهلل  -تعاىل  : -ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ األحزاب٢٦ - ٢٣ :

مما سبق  :ريص غزوة األحزاب يف أربعة أسدطر بدذكر األسدباب ,وأعدداد اجليشدني ,ونتيجدة
املعركة.
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................
دروس وعرب وفوائد:

 -1رشنت معركة األحزاب رششفة لصف املنافقني اذليدن امدتأل قلدوبهم بالرعد  ,وأظهدروا
تمذيبهم للنيب  ،ف املحن تنكشف حقاوق انلفوس ويتمزي الصادق من الاكذب.

) (1ابلخاري  ، 4114ومسلم . 2724
) (2ابلخاري 4110
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-2من اعدة أهل المفر مهما اختلفت مللهم ,وتعدد أديدانهم اجتمداعهم ,وتعداونهم ضدد
املسلمني  ،وتمرر مؤامرتهم عرب القرون الستئصال أهل اإلسدالم  ،ويدأىب اهلل إال أن يدتم

نوره ويظهر دينه ,ولو كره الاكفرون.

-3رشن للحلول اإلبداعية أثرها يف اريروج من األزما  ،واملتتبع لغزوا انليب  جيدد يف لك

غزوة فكرة إبداعية جديدة يفاب بها العدو وحيطم معنوياتهم  ،فمن رشن يظن مدن املرشدكني
ً
ً
أن جيشا بهذا العدد سيقف اعجزا أمام املدينة ال يستطيع اقتحامها.
 -5اشتداد املحنة ىلع املؤمنني مؤد بفرج قري كما حصدل للمدؤمنني يدوم األحدزاب ,فداكن
تلأييد اهلل ونرصه أثر كبري يف املعركة  ،فبدأ بما أجراه ىلع يد نبيده مدن معجدزا أثنداء حفدر
اريندق ,وانتهاء بهزيمة املرشكني بالريح اليت تقتلع خيامهم وتمفأ قدورهم ،واكن للمالومة

حضورها مع املؤمنني  ،فاملؤمن يثق بوعد اهلل ,وال ييأس من نرص اهلل.

استنتج فاودتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................

صلح احلديبية :
ً
ً
ً
لم ختمد مشاعر املسلمني يف املدينة شوقا إىل مكة  ،اليت حيل بينهم وبينها ظلما وعدوانا،
ُ
وما برحوا ينتظرون ايلوم اذلي تتا هلم فيه فرصة العودة إيلها والطواف ببيتها العتيق  ،إىل أن
جاء ذلك ايلوم اذلي برز فيه انليب  ىلع أصحابه ,يلخربهم برؤياه اليت رأى فيها دخو ملكة
وطوافه بابليت  ،فاستبرش املسلمون بهذه الرؤيا لعلمهم أن رؤيا األنبياء حدق ّ ،
وتهيدؤوا هلدذه
الرحلة العظيمة .

يف العام السادس من اهلجرة ،ويف شهر ذي احلجة ،خرج الرسول  ، يريد العمدرة ومعده

ألف وأربعماوة من الصحابة  ،ولديس معهدم إال سدال السدفر  ،فدأحرموا بدالعمرة مدن ذي
ُْ
ويع ِلمدوا أهدل مكدة أنهدم جداءوا
احلليفة  ،وقد ساقوا معهم اهلدي 1؛ يلظهروا حسدن نيدتهم

معتمرين ،ولم يأتوا حلرب أو قتال.
) (1اذلباوح
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ووصل اريرب بمسري الرسول  إىل مكة ،فإذا بقريش تفور من الغض والغديظ ،فكيدف
ا
يتجرأ املسلمون ىلع امليجء إيلهم ،ودخول مكة بهذه السهولة ! فال بد من صدهم ومنعهم مدن
دخوهلا ،وتعاهدوا ىلع أال يدخلها انليب  واذلين معه ،وخرجدت خديلهم يقودهدا خدادل ابدن

الويلد؛ ملنع الرسول  وأصحابه من دخول مكة.

وتعج رسول اهلل  من وقوف قريش يف وجه من قصد زيارة الكعبة ،فقال « :أشريوا أيها

انلاس يلع ،أترون أن أميل إىل عياهلم وذراري هؤالء اذلين يريدون أن يصدونا عن ابليت فإن
يأتونا رشن اهلل عز وجل قد قطع عينا من املرشكني وإال تركناهم حمروبني »  .قال أبو بمر  :يا

رسول اهلل  ،خرجت اعمدا هلذا ابليت  ،ال تريد قتل أحد  ،وال حرب أحد  ،فتوجه  ،فمن
صدنا عنه قاتلناه  .قال  « :امضوا ىلع اسم اهلل »

()1

وعقد العزم ىلع اجلهاد ،ولكنه لم يرد

الصدام مع قريش ،فقال « :من رجل خيرج بنا ىلع طريق غري طريقهم اليت هم بها» فقال
ً
رجل :أنايا رسول اهلل .فسلك باملسلمني طريقا غري اذلي خرجت إيله جيوش املرشكني.
ْ
وبينما َرك ُ الرسول  وأصحابه يسري بأمر اهلل  -تعاىل  -بركت انلاقة اليت يركبها الرسول 
يف ماكن قري من مكة يسىم احلديبية ،فقال الصحابة :خأل القصواء (اسم ناقة الرسول)

خأل القصواء  ،فقال  « :ما خأل القصواء وما ذلك هلدا خبلدق ،لمدن حبسدها حدابس

الفيل» (, )2وعلم رسول اهلل  أن اهلل  -تعاىل  -ال يريد دخول مكة ،وال الصدام مع قدريش
يف ذلك الوقت ،فقرر اتلفاو ،مع قريش يف شأن دخول املسلمني مكة لزيدارة ابليدت احلدرام،

وقال « :واذلي نفيس بيده ال يسألونين خطة يعظمون فيها حرما اهلل إال أعطيتهم إياها» (.)3

وعند با احلديبية جتمع املسلمون حول انليب  وقد أصابهم العطش ،فماء ابلا قليل ال
يمفيهم ،فشكوا للنيب  ،فجلس  ىلع حافة ابلا ،وتوضأ ،ثم ص َّ املداء يف ابلدا ،فكد

املاء وظلوا يرشبون ,وترشب إبلهم حىت تركوا احلديبية ورحلوا.

أما قريش فقد أصابهم الفزع بعدما تأكدوا أن انليب  اعزم ىلع دخول مكدة ،فأرسدلوا إيلده
رسال يستوضحون األمر ،واكن أول الرسل بديل بن ورقاء اريزايع ،فقال الرسول « :إندا لدم
جنئ لقتال أحد ولمن جئنا معتمرين  ..يا ويح قريش ،لقد أكلتهم احلدرب ،مداذا علديهم لدو
خلوا بيين وبني ساور العرب ،فإن هم أصابو رشن ذلك اذلي أرادوا ،وإن أظهدر اهلل علديهم

( )1أخرجه ابلخاري برقم ( )4178
 ))2صححه ابن حبان ,) 218/11 ( :وانظر دالول انلبوة للبيهيق) 101/4 ( :
) (3ابلخاري برقم ( )2731
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دخلوا يف اإلسالم وافرين ،وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهدم قدوة ،فمدا تظدن قدريش ،فدواهلل ال أزال

أجاهد ىلع اذلي بعثين اهلل به حىت يظهره اهلل ,أو تنفرد هذه السالفة (يقصد :املو ) » (. )1
ثم أرسلت قريش عروة بن مسعود اثلق

عم الصحايب املغرية بن شعبة وعنددما جداء إىل

الرسول  قال ما قال بلديل ،فقال عروة عند ذلك :أي حممد  ،أرأيدت إن استأصدلت أمدر
قومك  ،هل سمعت بأحد من العرب اجتا أهله قبلدك … واكن لكمدا تملدم لكمدة أخدذ

بلحية الرسول  ، واملغرية بن شعبة قاوم ىلع رأس انليب  ومعده السديف  ،فيبدبه بنعدل
ّ
السيف ويقول  :أخر عن حلية رسول اهلل  … وحلدظ عدروة تعظديم الصدحابة للرسدول 
وحبهم وتفانيهم يف طاعته  ،فلما رجع إىل قريش  ،قال هلم ( :أي قوم  ،واهلل لقدد وفدد ىلع
ً
امللوك  ،ووفد ىلع قيرص وكرسى وانلجايش  ،واهلل ما رأيت ملاك قط يعظمه أصحابه مثل ما
َّ
ً
َ َّ
يعظم أصحاب حممد حممدا ،واهلل ما تنخم (بصق) خنامة إال وقعت يف كف رجل منهم ,فددلك
و
ً
تعظيمدا  ،وقدد عدر،
بها وجهه وج ه ،وإذا أمرهم ابتدروا أمره ،ومدا حيددون انلظدر إيلده

عليمم خطة رشد فاقبلوها).

ثم داع الرسول  عمر بن اريطاب  يلبعثه إىل مكة  ،فيبلغ عنه أ اف قريش ما جداء
ً
 ،فقال عمر ( :يا رسول اهلل  ،إين أخاف قريشا ىلع نفيس  ،وليس بمكة من بدين عددي ابدن

كع أحد يمنعين  ،وقد عرفت قريش عداويت إياها  ،وغلظيت عليها  ،ولمن أدلك ىلع رجل
أعز بها مين  ،عثمان بن عفان).
فداع رسول اهلل  عثمان  فبعثه إيلهم ,فزنل عثمان يف محاية وجوار أبان بن سعيد بدن

العاص األموي حىت أدى رساتله  ،وأذنوا بالطواف بابليت  ،فقال ( :مدا كندت ألفعدل حدىت
يطوف به رسول اهلل )واحتبسته قريش عندها  ،فلما طالت غيبته ظن املسلمون أن الكفدار

قتلوه ،فاجتمعوا حول نبيهم  , وبايعوه ىلع القتال حىت االستشهاد يف سبيل اهلل ،وفديهم ندزل

ﭧﭨﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ الفتح١٨ :
وعلمت قريش بهذه انلية ،فخافت ,وأطلقت عثمان ىلع الفور ،ثم بعثوا احلليس بن علقمة
الكناين سيد األحابيش يلبين رسول اهلل ،فلما رآه رسول اهلل  قال  « :إن هذا من قوم

يتأهلون ,فابعثوا اهلدي يف وجهه حىت يراه »  ،فلما رأى احلليس اهلدي يسيل عليه من عر،
) (1ابن إسحاق يف السريه وأصله يف ابلخاري برقم ( )2731
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ً
الوادي يف قالوده  ،رجع إىل قريش قبل أن يصل إىل رسول اهلل  ، وذلك إعظاما ملا رأى ،
وقال لقريش  :رأيت ابلدن قد ق

وأشعر  ،فما أرى أن يصدوا عن ابليت  ،فقالوا :

اجلس  ،إنما أنت أعرايب ال علم لك .فغض وقال  :يا معرش قريش  ،واهلل ما ىلع هذا

حالفنافم  ،أيصد عن بيت اهلل من جاءه معظما !! واذلي نفس احلليس بيده تلخلن بني
حممد وبني ما جاء  ,أو ألنفرن باألحابيش نفرة رجل واحد ،قالوا  :مه  ،كف عنا حىت نأخذ
ألنفسنا ما نرىض به.

ً
فصيحا اعقال جييد اتلفاو ،،فلما رآه الرسول 
ثم أرسلت سهيل بن عمرو ،واكن رجال

قال :قد أراد القوم الصلح حني بعثوا هذا الرجل ،فلما جاء سدهيل إىل رسدول اهلل  تملمدا
طويال ثم جري بينهما الصلح.

وط الصلح:
اتفق رسول اهلل  مع سهيل ىلع:

 أن يرجع املسلمون هذا العام ,ويعودوا يف العام القادم.أن تتوقف احلرب بينهما ملدة عرش سنوا .-أن من أراد أن يتحالف مع املسلمني فله ذلك ،ومن أراد اتلحالف مع قريش فله ذلك.

أن يرد الرسول  من جاء إيله من قدريش دون إذن ويلده ،وال تدرد قدريش مدن يأتيهدا مدناملسلمني.

و عند سماع عمر  بهذه الرشوط أىت أبا بمر  فقال :يا أبا بمر أليس برسدول اهلل

قال :بىل .قال :أو لسنا باملسلمني قال :بىل .قال :أو ليسوا باملرشدكني قدال :بدىل .قدال :فعدالم
نعطه ادلنية يف ديننا قال أبو بمر :يا عمر الزم غرزه ،فإين أشهد أنده رسدول اهلل؛ قدال عمدر:

وأنا أشهد أنه رسول اهلل(.)1

ثم داع انليب  يلع بن أيب طال

 ,وقال اكت  :بسم اهلل الرمحن الرحيم .فقال سدهيل :ال

أعرف هذا ،ولمن اكت  :باسمك امهلل .فقال الرسول  :اكت باسدمك امهلل .فكتبهدا ،ثدم
قال :اكت  :هذا ما صالح عليه حممد رسول اهلل سهيل بن عمرو .فقال سهيل لو شدهد أندك
رسول اهلل لم أقاتلك ،ولمن اكت اسمك واسم أبيك .فقال :اكت  .هذا مدا صدالح عليده

( )1انظر مسند اإلمام أمحد)323/4 ( :
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َ
ُ
حممد بن عبداهلل ،سهيل بن عمرو .فرفض ىلع أن يمحو لكمة رسول اهلل بعد ما كتبها ،فمحاها
الرسول  بنفسه.
وبهذا الصلح دخلت قبيلة خزاعة يف عهد املسلمني ,ودخلت قبيلدة بدين بمدر يف عهدد

املرشكني ،وقبل أن يوقع الرسول  ىلع كتاب الصلح إذا بأيب جندل بن سهيل بن عمدرو يدأيت
ً
مسلما ،فلما رآه أبوه سهيل؛ قام إيله فبب وجهه ،وأخذ ببيابه ،ثم قدال :يدا حممدد ،قدد جلدت
القضية (أي حسمت) بيين وبينك قبل أن يأيت هذا .قال :صدقت.

فأخذ سهيل جير ابنه لريده إىل قريش ،وجعل أبو جنددل يرصدخ بدأىلع صدوته :يدا معرشد

املسلمني ،أأرد إىل املرشكني يفتنونين يف ديين

َ
ولم يتقبل بعض املسلمني هذا الصلح ،فقد بَد الرشوط يف أعينهم غري متاكفئدة ،فقدال هلدم
َ
الرسول  « : أنا عبد اهلل ورسو  ،لن أخالف أمره ،ولن يُضياعين » (.)1
ً
وملا فرغ رسول اهلل  من كتابة املعاهدة ،قال للمسلمني « :قوموا ،فاحنروا» وقاهلا ثالثدا ،فلدم

يقم أحد ،فغض الرسول  ،ودخل ىلع أم سلمة -ريض اهلل عنهدا ,-فدذكر هلدا مدا لديق مدن
َْ َ
ً
انلاس ،فقالت :يا رسول اهلل أك ذلك اخرج ،ثم ال تملم أحدا لكمة حدىت تنحدر بُددنك،
ً
وتدعو حالقك فيحلقك ,فقام الرسول  وخرج فلم يملم أحدا حىت حنر بدنه ،وداع حالقه
فحلقه ،فلما رأى انلاس ذلك قاموا فنحروا إبلهم ،وجعل بعضهم حيلق بلعض(.)2

ويف طريق العودة تمرر معجزة انليب  يف تمثري الطعام واملاء  ،مثلمدا حددث يف طعدام
جابر يوم اريندق  ،وتمثري ماء با احلديبية  ،فقد ذكر سلمة بن األكوع أنهم عندما أصدابهم

اجلوع واكدوا أن يذحبوا رواحلهم داع الرسول  بأزواد اجليش  ،فلم يتجاوز الكومة الصدغرية
ً
اليت التم اريمسني  ،وهم أربع عرشة ماوة  ،فأكلوا حىت شبعوا مجيعا وحشوا جدربهم  ،ثدم

يجء بأداوة وضوء فيها نطفة ماء ,فأفرغها يف قد  ،فتوضأ منها لك اجليش.

ونزلت سورة الفتح  ،وهم يف طريق العودة  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ الفتح ١ :وقال عنها الرسول
ً
 « :لقد أنزلت يلع الليلة سورة ليه أح إيل مما طلعت عليه الشمس » .وقال عمر متعجبا:
أو فتح هو فقال الرسول  (( : نعم ))  ،فطابت نفسه ورجع  ،ويف رواية  « :نعم  ،واذلي
ً
ً
نفيس بيده إنه لفتح » ( ,)3وفر املسلمون بذلك فرحا اغمرا  ،واجنلت تلك السحابة من الغم ،
( )1انظر مسند اإلمام أمحد)323/4 ( :
( )2ابلخاري برقم ( )2731
( )3ابلخاري برقم ( )2731
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وأدركوا قصورهم عن إدراك لك األسباب وانلتاوج  ،وأن اريري يف التسليم ألمر اهلل وأمر رسو
.
مما سبق  :ريص أحداث احلديبية يف أربعة سطور بذكر األسباب ,وأبرز مواد الصلح ونتاجئه.

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

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

.............................................................................................................................................
................................
دروس وعرب وفوائد:

-1فضل من شهد احلديبة ,وبايع كت الشجرة ببناء القرآن ,وبشارة السنة هلم باجلنة :

جاء عن حفصة ريض اهلل عنها أن انليب  قال " :ال يدخل انلار  -إن شاء اهلل  -من أصدحاب
الشجرة أحد ،اذلين بايعوا كتها  ،قالت :بىل يا رسول اهلل ،فانتهرها ،فقالت حفصدة  :ﭧ ﭨ

ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﭼ مريم ٧١ :قال الليب  ق قرال ا

يرز وجرل :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ مريم ،" )1( ٧٢ :ويف رواية « :ال يدخل انلدار أحدد ممدن بدايع كدت

الشجرة »

()2

ً
 -2جواز اتلربك بآثار انليب  مثل اتلوضؤ بماء وضدووه  ، وهدو خداص بده خالفدا آلثدار

الصاحلني من أمته.

 -3يف الصلح اعرتاف من قريش بميان املسلمني ألول مرة  ،فعاملتهم معاملة انلد للند.
 -4ذهاب هيبة قريش  ،بديلل مبادرة خزاعة االنضمام إىل حلف املسدلمني دون خشدية مدن

قريش كما رشن يف السابق.

 -5أتا الصلح للمسلمني اتلفرغ يلهود خيرب خاصة ,ويهود تيماء وفدك بصفة اعمة.

 -6أتيح للمسلمني مضاعفة جهودهم لنرش اإلسالم  ،ويف ذلك قدال الزهدري  ( :فمدا فدتح يف
اإلسالم فتح قبله رشن أعظم منه  ،إنما رشن القتال حيدث اتلدم انلداس  ،فلمدا رشندت اهلدندة
ً
ووضعت احلرب  ،وأمن انلاس بعضدهم بعضدا  ،واتلقدوا فتفاضدوا يف احلدديث واملنازعدة فلدم
يملم أحد باإلسالم يعقل إال دخل فيده  ،ولقدد دخدل يف تيندك السدنتني مثدل مدن رشن يف

( )1انظر صحيح مسلم برقم ) 6560 ( :
( )2انظر سنن" الرتمذي برقم  ,) 3860 ( :سنن" أيب داود برقم .) 4655 ( :
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ً
اإلسالم قبل ذلك) وعلق ابن هشام ىلع هذا قاوال (:وادليلل ىلع قول الزهري أن رسول اهلل 
خرج إىل احلديبية يف ألف وأربعماوة يف قول جابر  ،ثم خرج يف اعم الفتح بعد ذلك بسدنتني يف
عرشة آالف)(.)1

استنتج فاودتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................

( )1ابن هشام يف السرية () 291/4
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فتح مكة:

بعد صلح احلديبية انضمت قبيلة خزاعة حللف املسلمني  ،وانضدمت قبيلدة بدين بمدر

بمر وقبيلة خزاعة ثدارا يف اجلاهليدة ودمداء  ،وذا يدومٍ تعرضدت
لقريش  ،واكن بني بين
ٍ
ً
لعدوان من قبيلة بين بمر املوايلة لقريش  ،وقتلوا مدنهم حندو عرشدين رجدال,
قبيلة خزاعة
ٍ
بمدر الحقدوهم وقتلدوا مدنهم يف احلدرم
ودخلت خزاعة احلرم للنجاة بنفسها  ،ولمن بدين
ٍ
,وأقبل عمرو بن سدالم اريدزايع يشدكو لرسدول اهلل  الغددر واريياندة ،فوعدده الرسدول 
باالنتصار هلم ،ويف مكة ندم الكفار ىلع خيانتهم للعهد ،وشعروا بفداحة ُجرمهم ،وأدركوا أنهم
أصبحوا مهددين ،فذه أبو سفيان إىل املدينة يلقابل رسول اهلل , ويعتذر ويؤكدد املعاهددة

بني قريش واملسلمني.

أخذ أبو سفيان يبحث عمن يتوسل به إىل رسول اهلل  ، فذه إىل ابنته أم حبيبدة ريض
اهلل عنها ،زوجة رسول اهلل  ؛ لتشفع عند رسول اهلل  ، فلما َّ
هدم بداجللوس ،رفعدت أم
حبيبة -ريض اهلل عنها  -الفراش من أمامه حىت ال جيلس عليه ،وقالت  :أنت رجل مرشدك
جنس ،وال أح أن جتلس ىلع فراش رسول اهلل .)1( 
َّ
ثم خرج أبو سفيان فلكم رسول اهلل  فلم يرد عليه ،وذهد إىل أيب بمدر ؛ يللكدم

ًّ
رسول اهلل  فرفض أبو بمر ،فذه أبو سفيان إىل عمر بن اريطاب  فرد عليه عمدر ردا
ً
يلع بن أيب طال  ،فنصحه ٌّ
غليظا ،فلجأ إىل ّ
يلع بأن يعود إىل مكة من حيث جاء ،فرجع أبو
سفيان إىل مكة خاوبًا ،وظل املرشكون ينتظرون قدوم املسلمني إيلهم يف رع وخوف وقلق.
االستعداد لفتح مكة:

بدأ انليب  يستعد للسري إىل مكة ،ولدم يُعلدم انلداس بمقصدده ،وقدال" :امهللَّ خدذ العيدون
واألخبار عن قريش حىت نبغتها يف ب ها"(.)2
واكن حاط

بن أيب بلتعة  قد كت إىل قريش خيربهم بقدوم انليب  ،وأعطى الكتاب

المرأة ليك تبلغه إىل قريش ،فجاء انليب  خرب من السماء يعلمه بما فعل حاط .

فأرسل الرسول  يلع بن أيب طال والزبري بدن العدوام -ريض اهلل عنهمدا -يف طلد املدرأة،
فلحقا بها ،وقاال هلا :أخريج الكتاب .فقالت ما ميع كتاب .فقداال هلدا :تلخدرجن الكتداب أو
نللقني اثلياب .فأخرجته من شعرها ،فأتيا به رسول اهلل  ،: فقال" :يا حاط  ،مدا محلدك ىلع

( )1انظر سرية ابن هشام ( .) 50/5
( )2انظر السرية انلبوية البن كثري (  ,)535/3سرية ابن هشام ( ) 52/5
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ُ
ُ
ُ
كندت
بددلت ،ولكدين
هذا " فقال :يا رسول اهلل ،أما واهلل إين ملؤمن باهلل ورسو ما غري وال
ً
امرأ ليس يل يف القوم من أهل وال عشرية ،واكن يل بني أظهرهم ودل وأهل ،فصدانعتهم علديهم.
(يلكون يل مجيل عندهم).

فقال عمر  " :يا رسول اهلل  ،دعين أرضب عنق هذا املنافق "  .فقال رسدول اهلل " :إنده قدد
ً
ً
شهد بدرا  ،وما يدريك لعل اهلل قد اطلع ىلع من شهد بدرا ,فقال اعملوا ما شئتم فقد غفدر
لمم "(. )1

ونزلت اآليا األوىل من سورة املمتحندة يف ذلدك ،فقدال اهلل  -تعداىل  :-ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ الممتحنة١ :

الطريق إىل مكة:
ويف العا من رمضان يف السنة اثلامنة للهجرة ،خرج الرسدول  ,ومعده املسدلمون يملئدون
ً
الصحراء ،يف عرشة آالف مقاتل متجهني إىل مكة  ،ووصلوا " مر الظهران " قريبا مدن مكدة ،
فنصبوا خيامهم  ،وأشعلوا عرشة آالف شعلة نار  .فأضاء الوادي .

وملا رشن باجلحفة لقيه عمه العباس بدن عبدداملطل  ،واكن قدد خدرج بأهلده وعيدا
ً
ً
ً
مسلما مهاجرا  ،ورك العباس بغلة رسول اهلل  ابليضاء  ،يبحث عن أحد يبلغ قريشا لديك
تطل األمان من رسول اهلل  قبل أن يدخل مكة .

واكن أبو سفيان خارج مكة يتتبع األخبار  ،فوجده العباس  ،فنصحه بأن يأيت معه يلطلد
ً
األمان من رسول اهلل  ،فجاء به راكبا معه  ،حىت أدخله ىلع رسول اهلل  ،فقال الرسدول :

« وحيك يا أبا سفيان  ،ألم يأن لك أن تعلم أن ال هلإ إال اهلل ....ألم يأن لك أن تعلدم أين رسدول
اهلل »  ،فقال العباس  :وحيك أسلم  ،فأسلم وشهد شهادة احلق  ،ثم أكرمه الرسول فقدال  « :مدن
دخل دار أيب سفيان فهو آمن » (.)2

( )1رواه ابلخاري يف صحيحه برقم ( ، )3081ومسلم برقم ()2494
( )2رواه مسلم يف صحيحه برقم ( )1780
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وملا كرك اجليش دلخول مكة أمر رسول اهلل  العباس أن حيبس أبا سفيان بمضيق الوادي
،حىت تمر به جنود اهلل فرياها ّ ،
فمر القباول ىلع أيب سفيان  ،و العباس خيربه بها ،حىت مر
أبو سفيان  :سبحان

رسول اهلل  يف كتيبته اريباء  ،فيها املهاجرون واألنصار  ،فقال
اهلل ما ألحد بهؤالء قِبَل وال طاقة يا أبا الفضل -يعين العباس -لقد أصبح ملك ابن أخيك
الغداة عظيما قال العباس  :يا أبا سفيان إنها انلبوة قال  :فنعم إذن قلت  :انلجاء إىل قومك
قال  :فخرج حىت إذا جاءهم

خ بأىلع صوته  :يا معرش قريش هذا حممد قد جاءفم بما ال

قبل لمم به فمن دخل دار أيب سفيان فهو آمن فقامت إيله امرأته هند بنت عتبة فأخذ

بشاربه فقالت  :اقتلوا ادلسم األمحس فبئس من طليعة قوم قال  :وحيمم ال تغرنمم هذه

من أنفسمم فإنه قد جاء ما القبل لك به من دخل دار أيب سفيان فهو آمن قالوا  :ويلك وما
تغين عنا دراك قال  :ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل املسجد فهو آمن فتفرق انلاس إىل

دورهم وإىل املسجد

1

ادلخول إىل مكة:

ً
دخل رسول اهلل  مكة متواضعا هلل اذلي أكرمه بالفتح  ،واكن قد وزع جيشه إىل جممواع ،
ً
أو كتاو احتياطا ألي مواجهة .
ودخل اجليش اإلساليم لك حس موضعه ومهامه  ،وانهزم من أراد املقاومة من قدريش ،

ولم يستطع الصمود أمام القوى املؤمنة  ،ثم دخل رسول اهلل  املسجد احلرام والصحابة معده ،
ً
فأقبل إىل احلجر األسود  ،فاستلمه  ،واكن حول ابليت ثالثماوة وستون صدنما  ،فجعدل يطعنهدا
بقددوس يف يددده  ،ويمرسددها  ،ويقددول  :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ
اإلسررراء، ٨١ :واقررول  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ سررب  ، ٤٩ :واألصددنام
تتساقط ىلع وجوهها  ،ثم طاف بابليت .

ثم داع عثمان بن طلحة  ،فأخذ منه مفتا الكعبة  ،فأمر بها ففتحت  ،فدخلها فرأى فيها
ً
الصور فمحاها  ،وصىل بها  ،ثم خرج وقريش صفوفا ينتظرون ما يصدنع  ،فقدال  « :يدا معرشد
قريش  ،ما ترون أين فاعل بمم » قالوا  :أخ كريم وابن أخ كريم  ،قال  « :فدإين أقدول لمدم
كما قال يوسف إلخوانه { :ال ت ي عليمم ايلوم } اذهبوا فأنتم الطلقاء » (. )2

( )1انظر املعجم الكبري للطرباين رقم.)7364 ( :
( )2انظر السنن الكربى للبيهيق رقم.) 18739 ( :
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ً
وأاعد املفتا لعثمان بن طلحة  ،ثم أمر بالال أن يصعد الكعبة فيؤذن  ،وأهددر رسدول اهلل 
يومئذ دماء تسعة نفر من أكابر املجرمني  ،وأمر بقتلهم ,وإن وجدوا كت أستار الكعبة.
ٍ

ويف ايلوم اثلاين قام رسول اهلل  ، وألم خطبته املشهورة  ،وفيها :

« إن اهلل حرم مكة يوم خلق السموا واألر ، ،فيه حرام حبرام اهلل إىل يوم القيامة ،لم كدل
ألحد قبيل ,وال كل ألحد بعدي  ،ولم كلل يل قط إال ساعة من ادلهر  ،ال ينفدر صديدها  ،وال
يعضد شوكها  ،وال خيتىل خالها  ،وال كل لقطتها إال ملنشد »

()1

وخاف األنصار بعد الفتح من إقامة الرسول بمكة  ،فقال هلم  « :معداذ اهلل  ،املحيدا حميدافم ،
واملما مماتمم » (.)2

ً
ثم بايع الرجال والنساء من أهل مكة ىلع السمع والطاعة ،وأقام بمكة تسدعة عرشد يومدا،

يبني معالم اإلسالم ،ويرشد انلاس إىل اهلدى ،ويمرس األصنام.

وبهذا الفتح أعز اهلل اإلسالم وأهله  ،ودحر المفدر وأهلده  ،وبده اسدتنقذ مكدة املكرمدة ،
ً
وابليت العتيق من أيدي الكفار واملرشكني  ،وبه دخل انلاس يف ديدن اهلل أفواجدا  ،وأ قدت
األر ،بنور اهلداية  ،وهكذا يفعل اإلسالم يف أتباعه ،ومع أعداوه  ،فهو دين الرمحة  ،فما أمجل

العفو عند املقدرة  ،وما أمجل الصفاء وابلعد عن االنتقام .

مما سبق  :ريص فتح مكة يف أربعة سطور بذكر األسباب وأعداد اجليشني ونتيجة املعركة.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

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

................................
دروس وعرب وفوائد:

-1اتلمسك باحلق والصرب ىلع األذى فيه حممود العواق  ،فهذا انليب  خيرج من مكة
ً
ً
وصاحبه أبو بمر خاوفا يرتق  ،ومايه إال ُسنيا فيدخلها فاكا معه عرشة آالف مقاتل
لكهم طوع أمره وإشارته .

( )1انظر صحيح ابلخاري برقم ) 2433 ( :
( )2انظر صحيح مسلم برقم) 4722 ( :
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-2العفو والصفح من شيم انلفوس الكبرية اليت ال تنظر بعني األنانية وانلظرة الشخصية نظرة
االنتقام واالنتصار للنفس  ،وإنما تسمو ألفاق أبعد وتطلعا أكرب ؛ وذلا رشن تأثري العفو ىلع
أهل مكة أعظم من تأثري املعاقبة .

-3رشن دخول انليب  دخول تواضع  ،فلم يصبه الغرور والكرب باالنتصار بل رشن مطأطأ
ً
ً
ً
الرأس مسبحا مستغفرا ذاكرا أنعم اهلل عليه يف ذلك .
 -4بادر انليب  بتحطيم األصنام وإزاتلها  ،ولمن سبق تلك اإلزالة كطيم تعظيمها يف

انلفوس  ،وانظر إىل حواره مع أيب سفيان لرتى خلو أي تعظيم هلا يف نفس أيب سفيان قبل

إسالمه.

استنتج فاودتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................

غزوة حنني:
بعد أن فتح املسلمون مكة  ،انزعجت القباول املجاورة لقريش من انتصار املسلمني ىلع

قريش.

وخافت هوازن و ثقيف من أن تمون الببة القادمة من نصيبهم  ،وقالوا نلغز حممدا

قبل أن يغزونا  .واستعانت هاتان القبيلتان بالقباول املجاورة  ،وقرروا أن يمون مالك بن
عوف سيد بين هوازن قاود جيوش هذه القباول اليت ستحارب املسلمني  .وأمر رجا أن
يصطحبوا معهم النساء واألطفال واملوايش واألموال وجيعلوهم يف آخر اجليش  ،حىت يستميت

الرجال يف ادلفاع عن أمواهلم وأوالدهم ونساوهم .

ملا علم الرسول  بذلك خرج إيلهم مع أصحابه  ،وذلك يف السابع من شهر شوال ،من

السنة اثلامنة من هجرة انليب املصطىف  ،ودار رىح املعركة يف وادي حنني ،وهو وا ٍد إىل
جن ذي َ
املجاز ،بينه وبني مكة سبعة وعرشون كيلو ً
مرتا تقريبًا ،من جهة عرفا  .واكن

ً
عدد املسلمني اذلين اجتمعوا يف هذه املعركة اثنا عرش ألفا؛ عرشة آالف من أهل املدينة،
وألفني من أهل مكة .
ونظر املسلمون إىل جيشهم الكبري ,فاغرتوا بالك ة ,وقالوا :لن نغل ايلوم من قلة .
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ً
وبلغ العدو خرب خروج املسلمني إيلهم ,فأقاموا كمينا للمسلمني عند مدخل وادي أوطاس
ً
(قرب الطاوف ) ,واكن عددهم عرشين ألفا .
ّ
بالس َ
اَّلل  قد عبأ جيشه َّ
حر ،وعقد األلوية والرايا  ،وفرقهدا ىلع انلداس ،وقبدل
واكن رسول
أن يِبغ فجر ذلك ايلوم ،استقبل املسدلمون وادي حندني ،و عدوا ينحددرون فيده ،وهدم ال
ُ
يدرون بما رشن قد دبار هلم بليل .وبينما هم داخل ذلك الوادي ،إذا بانلبال تمطر عليهم من لك
حدب وصوب ،وإذا بمتاو العدو قد شد علديهم شددة رجدل واحدد ،فدانهزم املسدلمون

راجعني ،ال يلوي أحد ىلع أحد ،واكنت هزيمة منكرة ذللك اجلمع الكبري .
ّ
اَّلل  ذا ايلمني ،وهو يقولّ « :
إيل يا عباد اهلل ،أنددا انلديب ال كدذب ،أندا ابدن
واحناز رسول
عبد املطل » ( )1ولم يبق معه يف موقفه إال عدد قليل من املهاجرين واألنصار .
َّ
وصوره نلا أدق تصوير ،فقال« :
وقد روى نلا العباس ريض اهلل عنه هذا املوقف العصي ،

شهد مع رسول اهلل  يوم حنني ،فلزمت أنا و أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطل رسول
َّ
اهلل  ،فلم نفارقه ،ورسول اهلل  ىلع بغلة بيضاء ،فلما اتلم املسلمون والكفار ،وىل
َ
املسلمون مدبرين ،فطفق رسول اهلل  يركض بغلته ِقبَل الكفار ،فقال رسول اهلل  :أي
عباس ! ناد أصحاب َّ
الس ُم َرة  -أي :أصحاب بيعة العقبة  -فقال عباس  :أين أصحاب السمرة
ِ
َ
َ َ
َ
قال :فواهلل لكأن ع ْطف َتهم حني سمعوا صويت ،ع ْطفة ابلقر ىلع أوالدها  -أي :أجابوا

مرسعني  -فقالوا :يا بليك يا بليك ،قال :فاقتتلوا والكفار...فنظر رسول اهلل , وهو ىلع بغلته
رشملتطاول عليها إىل قتاهلم ،فقال :ح

الوطيس  ،قال :ثم أخذ رسول اهلل  حصيا  ،فرىم

بهن وجوه الكفار ،ثم قال :انهزموا ورب حممد  ،قال (:فذهبت أنظر ،فواهلل ما هو إال أن رماهم
ً
ً
مدبرا  -يعين قوتهم ضعيفة ،وأمرهم يف تراجع
حبصياته ،فما زلت أرى حدهم لكيال ،وأمرهم

وهزيمة .)2( »-
َّ
وفر مالك بن عوف ومن معه من رجاال قومه ،واتلجؤوا إىل الطاوف ،وكصنوا بها ،وقد
تركوا وراءهم مغانم كثرية وتركوا األوالد والنساء.

غنم املسلمون يوم حنني الكثري من الغناوم ,وأخذوا العديد من األرسى حيث بلغ عدد
األرسى يف ذلك ايلوم ستة آالف أسري ،وهكذا كولت اهلزيمة إىل نرص بإذن اهلل  -تعاىل . -

( )1انظر صحيح ابلخاري برقم) 2864 ( :
( )2أخرجه مسلم يف "صحيحه"برقم)4712( :
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وهذا احلدث وما رافقه من جمريا ووقاوع ،هو اذلي أشار إيله  -سبحانه و تعاىل ،-ﭧ
ﭨ ﭽ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ التوبررررررررة- ٢٥ :
.٢٦
قسمة الغناوم :

غنم املسلمون مغانم كثرية يف هذه املعركة قسمها انليب بني أصحابه  ,واكنت هذه
القسمة من رسول اهلل  ,مبنية ىلع سياسة حكيمة  ,لكنها لم تفهم أول األمر ,
ُْ ْ
فأط ِلقت ألسنة شىت باالعرتا ،،والقيل والقال .

وحاصل خرب تداعيا تقسيم الغناوم ،ما رواه ابن إسحاق عن أيب سدعيد اريددري -ريض
ّ
اهلل عنه  ،-قال :ملا أعطى رسول اَّلل  ،ما أعطى من تلك العطايا يف قريش ويف قباول العرب،
َ
ولم يمن يف األنصار منها يشءَ ،و َجد هذا اليح من األنصار يف أنفسدهم ،حدىت كد فديهم
َ َُ
ّ
ّ
القالة  -يعين ك ة الالكم بني انلاس  -حىت قال قداولهم :لديق  -واَّلل  -رسدول اَّلل  قومده،
ّ
اَّلل ،إن هذا اليح من األنصار قد َو َج ُ
ددوا عليدك
فدخل عليه سعد بن عبادة  ،فقال :يا رسول
ً
عظاما يف
يف أنفسهم ،ملا صنعت يف هذا ال ء اذلي أصبت ،قسمت يف قومك ،وأعطيت عطايا

قباول العرب ،ولم يك يف هذا اليح من األنصار منها يشء .قال ( :فأين أنت من ذلك يا سدعد
ّ
) قال :يا رسول اَّلل ،ما أنا إال من قويم .قال ( :فامجع يل قومك يف هذه احلظرية ) .فخرج سعد ،
فجمع األنصار يف تلك احلظرية ،فجاء رجال من املهاجرين ،فدرتكهم ،فددخلوا .وجداء آخدرون

فردهم ،فلما اجتمعوا أتاه سعد  ،فقال :لقد اجتمع لك هذا اليح من األنصار ،فأتاهم رسدول
َ َ
َا
ّ
ّ
اَّلل  فحمد اَّلل ،وأثىن عليه ،ثم قال ( :يا معرش األنصار ،ما قالدة بلغتدين عدنممَ ،و ِجددة
ً
ّ
ّ
وجدتموها َّ
يلع يف أنفسمم ألم آتمم ضالال فهدافم اَّلل واعلة فأغندافم اَّلل وأعدداء
ّ
ّ
اَّلل ورسولده َ
أم ون وأفضل .ثم قال ( :أال جتيبو يا معرشد
فألف اَّلل بني قلوبمم ) قالوا :بىل،
ّ
ّ ّ
األنصار ) قالوا :بماذا جنيبك يا رسول اَّلل َّلل ورسو املن والفضل .قال ( :أما واَّلل لو شدئتم
ً
ً
َ َ ُْْ ُ ا ْ
َ َّ
ولصدقتُ ْم :أتيتنا ُمكذبًا فصددقناك ،وخمدذوال فنرصدناك ،وطريددا فآوينداك،
لقلتم ،فصدقتم
ً
اعة من ادلنيا  -يعين شيئًا ً
أو َج ْد ُت ْم يا معرش األنصار يف أنفسمم َّ َ َ َ
واعوال َ
فآسيْنَاكَ .
تافهدا
يف لع ٍ
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َ َْ
َ َّ
ت بها ً
ألف ُ
وولكتُمم إىل إسالممم أال ترضون يا معرش األنصار ،أن يذه
قوما ليُ ْس ِل ُموا،
تّ
انلاس بالشاة وابلعري ،وترجعوا برسول اَّلل  إىل رحالمم فواذلي نفدس حممدد بيدده ،لدوال
ً
ْ
ُ
لسلكت ِشع
اهلجرة لكنت امرأ من األنصار ،ولو سلك انلاس ِشعبًا ،وسلكت األنصار شعبا
ّ
األنصار .وإنمم ستلقون أثرة من بعدي ،فاصدربوا حدىت تلقدو ىلع احلدو .،اللهدم ارحدم
األنصار ،وأبناء األنصار ،وأبناء أبناء األنصار ) فبيك القوم حىت اخضلت  -تبللدت  -حلداهم،
ً
َ
ّ
ّ
وقالوا :رضينا برسول اَّلل  ق ْس ًما وحظا ،ثم انرصف رسول اَّلل  ،وتفرق اجلمع(. )1
مما سبق  :ريص غزوة حنني يف أربعة سطور بذكر األسباب وأعداد اجليشني ونتيجة املعركة.

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

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

.............................................................................................................................................
................................
دروس وعرب وفوائد:

ً
ً
ً
ناصعا ،وبرهاندا
-1لقد رشن موقف رسول اهلل وثباته يف هذه املعركة مع قلة من الصحابة ديلال
ً
ساطعا ىلع عمق إيمانه باهلل ،وثقته بنرصه وتأييده ،وكققه بأن نتيجة املعركة سوف تمون إىل
جان احلق .وإنك تلبرص صورة نادرة ،وجرأة غري معهودة يف مثل هذه املواقدف؛ فقدد تفرقدت
ً
ً
عنه  اجلموع ،ولم يبق إال رسول اهلل وبعضا من صحابته وسط ساحا الوىغ ،فثبت ثباتدا
عجيبًا ،امتد أثره إىل نفوس أوئلك الفارين ،فعاد إيلهم من ذلك املشهد رباطة اجلأش ،وقدوة
العزيمة .

-2انلرص واهلزيمة ونتاوج املعارك ال حيسمها الك ة والقلة ،وإنما ثمة أمور أخر وراوها ،ال تقدل
ً
ً
واعتبارا ،تلقرير نتيجة أي معركة  ،وذلك يممن يف قوة
شأنا عنها ،إن لم تمن تفوقها أهمية
ً
العقيدة وثبا اإليمان ،فاكنت حنني بهذا درسا ،استفاد منه املسلمون اغية الفاوددة ،وتعلمدوا

منددده قواعدددد انلرصددد :،ﭧ ﭨ ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ
محمد٧ :

( )1انظر صحيح ابلخاري برقم ,) 4330 ( :مسلم برقم ,)2493 ( :أمحد واللفظ برقم( ) 76/3
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-3من ادلروس املستفادة من هذه املعركة  ،حكمة انليب  يف تقسيم الغناوم وتوزيعهدا ،فقدد
ً
اختص يف هذه املعركة اذلين أسلموا اعم الفتح بمزيد من الغنداوم عدن غريهم،تببيتدا هلدم ىلع
اإلسالم وتقوية إليمانهم ولم يراع يف تلك القسمة قاعدة املساواة بني املقاتلني .ويف هذا داللة
ً
ىلع أن إلمام املسلمني أن يترصف بما يراه األنس واألوفق ملصلحة األمة دينا ودنيا .
-4ويستفاد من هذه الغزوة ،أن ادلافع األول وراء مرشوعية اجلهاد ،هو دعدوة انلداس إىل ديدن
اإلسالم ،وهدايتهم إىل الطريق املستقيم ،وإرشادهم إىل ادليدن القدويم ،وهدو اهلددف األسداس
يعة اإلسالم ألجله؛ ولم يمن اهلدف من مرشدوعية تلدك الغدزوا كقيدق

اذلي جاء

أهداف اقتصادية ،وال كصيل ماكس سياسية .يشهد هلذا املعدىن موقفده  مدن مالدك بدن
مالدك،
عوف  -واكن املحرك األساس ،واملوجه األول ملعركة حنني  -فقد سأل  أصحابه عن
ٍ
ً
مسلما ردد عليده أهلده ومدا ،
فقالوا :إنه بالطاوف مع ثقيف ،فقال هلم :أخربوه ،أنه إن أىت
ُ
وأعطيته مئة من اإلبل ،فأخرب مالك بذلك ،فجاء يلحق برسول اهلل حىت أدركه ،فرد عليده
أهله وما  ،وأعطاه مئة من األبل ،وأسلم فحسن إسالمه .واريرب ذكره ابن إسحاق .

لك هذا  -وغريه كثري  -يدل داللة واضحة ىلع أن اهلدف من ترشيع اجلهاد ،دعدوة انلداس إىل
ادلين احلق ،وضمان حريتهم يف اعتناق هذا ادلين .
استنتج فاودتني إضافيتني :
...........................................................................................................................
.......................................................................................................................

غزوة تبوك:
أخذ اإلسالم ينترش يف اجلزيرة العربية بعد فتح مكة وإسالم هوازن  ،وغريها من قباول
العرب ،فأصبح اإلسالم القوة الكربى يف اجلزيرة ،وهذا ما جعل الروم وأتباعهم من نصارى
العرب خيافونه ،ويراقبونه من بعيد يف تربص وحذر ،وملا أنزل اهلل ىلع رسو  :ﭽ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ التوبة ٢٩ :عزم رسول
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اهلل  ىلع قتال الروم؛ ألنهم أقرب انلاس إيله ،وأوىل انلاس بادلعوة إىل احلق ،لقربهم إىل
اإلسالم وأهله ،فندب رسول اهلل  أهل املدينة ومن حوهلم من األعراب لقتال الروم ،ويه
آخر غزوة غزاها بنفسه  ،وقد رشن ال يماد خيرج بغزوة إال وخيىف مقصده ،كيال تسري

األنباء إىل عدوه لكنه يف هذه الغزوة أخرب انلاس بوجهته وقصده ،بلعد املسافة ،وشدة احلر،
ً
ونقص انلفقة ،فقد رشن اعم جدب ،وأيضا لقوة العدو.
واكن الرسول  يعلم أن الظروف اليت يمر بها صعبة  ،وأنها أيام حر شديد ,فبعث الرجال
بمر
حيثون القباول ىلع املشاركة يف اجليش  ،وحث األغنياء ىلع أن جيودوا بماهلم  ،فتربع أبو
ٍ
بعري
الصديق  بمل ما  ،كما تربع عثمان بن عفان  بعرشة آالف دينار وتسعماوة ٍ

وماوة فرس  ،وتربع عبد الرمحن بن عوف  بأربعني ألف دينار  ،وتربعت النساء حبليهن
وزينتهن من اذله .

من العام اتلاسع بقيادة الرسول  ،واكن

و كرك جيش املسلمني إىل تبوك يف شهر رج
ً
ً
بمر الصديق  ،وعسكر انليب
أليب
اللواء

الرسول
أعطى
و
،
تقريبا
عددهم ثالثني ألفا
ٍ
ً
 جبيشه يف ثنية الوداع  ،واكن احلر شديدا للغاية  ،واملسافة بعيدة  ،واكنت معانا املسلمني
شديدة ,يقول عمر بن اريطاب  :خرجنا إىل تبوك يف قيظ شديد ,فزننلا مزنال وأصابنا فيه
عطش حىت ظننا أن رقابنا ستنقطع ،حىت إن الرجل يلنحر بعريه فيعترص فرثه فيرشبه ،ثم

جيعل ما بم ىلع كبده ،فقال أبو بمر الصديق :يا رسول اهلل ،إن اهلل قد عودك يف ادلاعء خريا،

فادع اهلل ،قال« :أك

ذلك » قال :نعم ،فرفع يديه ,فلم يردهما حىت حالت السماء فأظلت ثم

سكبت فمألوا ما معهم ،ثم ذهبنا ننظر ,فلم جندها جاوز العسكر(.)1

ويف طريق اذلهاب أخرب انليب  –  -من معده أنهدم سيصدلون إىل عدني مدا ٍء يف تبدوك ،
وطل منهم أن يرتكوها ىلع حاهلا وال ّ
يمسوها  ،فلما وصلوا إىل تلك العني أرسع إيلها رجالن
واغرتفا منها  ،فنقص ماؤها  ،وملا علدم انلديب  –  -غضد مدن فعلهمدا  ،ثدم طلد مدن
ً
يال حدىت ّ
جتمدع دليهدم يشء يسدري
الصحابة أن يأتوه من ماء تلك العني  ،فغرفوا بأيدديهم قلد
فأخذه رسول اهلل  -  -وغسل به يديه ووجهه  ،ثم أاعده فيها  ،فسالت بماء غزير حىت ارتوى

انلاس  ،واتلفت انليب  –  -إىل معاذ بن جبل ريض اهلل عنده ,وقدال  « :يوشدك يدا معداذ إن
ً
ً
ً
عظيمة ّ
تنبأ فيهدا انلديب -
طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ُملئ جنانا » ( ، )2واكنت معجزة

( )1صحيح ابن حبان ،كتاب اجلهاد ،باب غزوة تبوك ،رقم ()1707
( )2صحيح مسلم برقم ()706

112

السيرة النبوية

ّ
ّ
بتحول تلك املنطقة القاحلة إىل بساتني خباء خالل فرت ٍة وجزية  ،وقد كقق مدا أخدرب
–
ً
عنه  ، –  -وصار منطقة تبوك معروفة بوفرة أشجارها وك ة ثمارها.
ً ّ
وأصاب انلاس املجاعة ,نظرا لقلة الزاد  ،وبعد املاكن  ،فاستأذن بعض الصحابة انلديب – –
يف ذبح اإلبل واألكل منها  ،فأذن هلم  ،فجاء عمر بن ّ
اريطداب -ريض اهلل عنده -إىل انلديب 
ّ
ّ
ّ
سيتسب يف قلة الرواحل  ،واقرت عليه أن يأمر انلاس جبمدع مدا دليهدم مدن
وبني أن ذلك
ّ
ا
ُ
وآخر يأيت بالكرسة  ،وثالدث
قليل  ،ثم ادلاعء بالربكة  ،فاكن الرجل يأيت بمف اتلمر ،
طعامٍ
ٍ
ّ
ا
يشء يسدري  ،وداع انلديب  –  -أن يُبدارك اهلل هلدم يف طعدامهم ،
بمف اذلرة  ،حىت اجتمع

فأخذوا يف أوعيتهم  ،حىت ما تركوا يف املعسكر واعء إال مألوه  ،وأكلدوا حدىت شدبعوا وبقيدت
زيادة  ،فقال انليب  « : أشهد أن ال هلإ إال اهلل ،وأين رسول اهلل  ،ال يلم اهلل بهمدا عبدد غدري
ٍّ
شاك فيحج عن اجلنة » (.)1
ً
ً
وقىض املسلمون يف تبوك حوايل عرشين يوما  ،ولمن لم جيدوا هناك أحدا من الروم
اذلين رجعوا من حيث أتوا  ،حينما علموا بمسري اجليش املسلم اذلي يؤثر املو ىلع احلياة.

واستشار الرسول  أصحابه يف جماوزة تبوك إىل ما هو أبعد منها من ديار الشام ,فأشار عليه
الفاروق عمر  بالعودة إىل املدينة ,فاستحسن الرسول  رأيه واعدوا إىل املدينة حامدين

شاكرين.

أهم نتاوج الغزوة:

ً
مجيعا -مسلمهم واكفرهم ىلع السواء-؛ ألن قوة الدروم
 -1إسقاط هيبة الروم من نفوس العرب
رشنت يف حس العرب ال تقاوم ،وال تغل  ،ومن ثم فقد فزعوا من ذكر الروم وغزوهم ،فداكن ال
بد من هذا انلفري العام إلزاحة هذه اهلزيمة انلفسية من نفوس العرب.

-2إظهار قوة ادلولة اإلسالمية كقوة وحيدة يف املنطقة قادرة ىلع كدي القدوى العظدىم اعمليدا
حينذاك ،ليس بدافع عصيب أو عريق ،أو كقيق أطماع زاعما  ،وإنما بدافع إخراج انلاس من
عبودية العباد إىل عبودية رب العباد ،ولقد حققت هذه الغزوة الغر ،املرجو منها بالرغم مدن

عدم االشتباك احلريب مع الروم اذلين آثروا الفرار شدماال ,فتحقدق للمسدلمني انتصدار دونمدا
قتال ،حيث أخلوا مواقعهم ل ولة اإلسالمية ،وترت ىلع ذلك خضوع اإلمارا انلرصدانية يف

اجلزيرة اليت رشنت تمت بصلة الوالء دلولة الروم مثل إمارة دومة اجلندل ،حيث بعث انليب 

( )1صحيح مسلم برقم ( )27
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خادل بن الويلد  إىل دومة اجلندل  ،فأرس ملكها أكيدر وصاحله انليب  ىلع اجلزيدة ,وحقدن
ّ
دمه ،وخىل سبيله(.)1
ً
ً
 -3تعد غزوة تبوك اعمال مؤثرا يف دخول كثري من القباول العربية يف اإلسالم ،فبدادر لك قدوم
بإسالمهم بعد أن امتد سلطان املسلمني إىل خطوط اتلماس مع الروم ,ثدم مصداحلة جندران يف

األطراف اجلنوبية ىلع أن يدفعوا اجلزية ،فقد تتابعت وفود القباول؛ تلعلن إسدالمها ومتابعتهدا

للنيب  ونظرا لك ة وفود القباول العربية اليت قدمت إىل املدينة من أحنداء اجلزيدرة العربيدة
بعد عودة انليب  من غزوة تبوك؛ تلعلن إسالمها يه ومن وراءها ،فقدد سد
للهجرة بعام الوفود(.)2

العدام اتلاسدع

مما سبق  :ريص غزوة تبوك يف أربعة سطور بذكر األسباب ,وأعداد اجليشني ونتيجة املعركة.
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.................................
دروس وعرب وفوائد:

ً
ً
-1الشورى هلا أهمية كربى يف انلجا والظفر وتمثل منهجا تربويا سار عليه انليب  يف
ا
حياته ،فقد مارس رسول اهلل  يف هذه الغزوة الشورى ,وقب ِدل مشورة الصديق والفاروق -
ريض اهلل عنهما -يف بعض انلوازل اليت حدثت يف الغزوة  ،مثل قبول مشورة أيب بمر الصديق

 يف ادلاعء حني تعر ،اجليش لعطش شديد ،وقبول مشورة عمر بن اريطاب  يف ترك
حنر اإلبل حني أصابت اجليش جماعة ,وقبول مشورة عمر  يف ترك اجتياز حدود الشام

والعودة إىل املدينة.

-2تضحية الصحابة -ريض اهلل عنهم أمجعني  ،-وبذهلم وكملهم املشاق يف سبيل اهلل فقد
تركوا املدينة وقد طاب ثمرها وظلها يف وقت صاوف شديد حره يلغزو قوة عظىم رشنت العرب
تهابها أشد اهليبة  ،فبذلوا أمواهلم وساروا يف الطرق الوعرة ,وقطعوا املسافا

لرىض اهلل  -تعاىل  ، -وطاعة لرسو .

ابلعيدة طلبا

( )1سنن أيب داود .)3037 ( :
( )2انظر :نبة انلعيم ()396 ،395/1
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-3كت

اهلل العزة والقوة هلذه األمة ،مىت ما صدقت وأخلصت ،فها يه دولة اإلسالم انلاشئة

تقف يف وجه المفر لكه بقواه املادية ,فتهزمه وتنترص عليه ﭧ ﭨ ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾ ﭼ الحج٤٠ :

-4ومن هذه ادلروس أن العدو ما تسلل إال من خالل صفوف املنافقني واملرجفني ،ولم يمن
الضعف واتلفرقة يف هذه األمة إال من قبل أصحاب املسالك امللتوية والقلوب السوداء ،ﭧ
ﭨﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ التوبة٤٧ :

و
-5ومن ادلروس أن مواجهة األعداء ال يشرتط فيها تمافؤ القوة بل يم املؤمنني أن يُ ِعدوا
أنفسهم بما استطاعوا من قوة ,ثم يتقوا اهلل ويتعلقوا به ،ويصربوا وعندها ينرصون ،فها هو

عبد اهلل بن رواحة يقول « :واهلل ما نقاتل انلاس بعدد وال عدة وما نقاتلهم إال بهذا ادلين
اذلي أكرمنا اهلل به».
استنتج فاودتني إضافيتني :
....................................................................................................... ....................
.......................................................................................................................

نشاط رقم ( :) 1

جتلت يف غزوا انليب  عدد من سنن اهلل ,اذكر هذه السنن.

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

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

نشاط رقم ( :) 2
للتحفزي أثر يف انلفوس بني كيف استخدم انليب  هذا األسلوب يف غزواته.
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.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
...............................

نشاط رقم ( : ) 3

ً
قال عروة بن مسعود اثلق عندما وفد ىلع انليب  ( : واهلل ما رأيت ملداك قدط يعظمده
ً
َ َّ
أصحابه مثل ما يعظم أصحاب حممد حممدا ،واهلل ما تدنخم خنامدة إال وقعدت يف كدف رجدل
َّ
و
ً
تعظيمدا  ،وقدد
منهم فدلك بها وجهه وج ه ،وإذا أمرهم ابتدروا أمره ،وما حيدون انلظر إيله
عر ،عليمم خطة رشد فاقبلوها) .هذا ما رشن يفعله الصدحابة  مدع رسدول اهلل  فمدا

واجبنا جتاه نبينا 

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

.............................................................................................................................................
..................
نشاط رقم ( :)4

رشن للمنافقني يف غزوة تبوك مواقف فضحهم اهلل بها يف سدورة اتلوبدة ,بدالرجوع للسدورة
ً
اذكر بعضا من مواقفهم.

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

......................
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اتلقويم:
س :1قارن بني املسلمني و الكفار يف غزوة بدر من حيث العدد و الفرسان.
س :2علل:
أ.

قول انليب  ألصحابه  « أشريوا َّ
يلع أيها انلاس » قبل غزوة بدر.

ب.

أمره  الصحابة  بريم األعداء بانلبل إذا اقرتبوا منهم.

س :3امنت اهلل ىلع أهل بدر بمنن عظيمة اذكرها باختصار.
س :4ما األسباب اليت أد لقيام غزوة أحد

س :5رشن لرأس املنافقني يف املدينة دور بارز يف زعزعة الصف يوم أحد وضح ذلك.

س :6بني أثر خمالفة أوامر انليب  يف غزوة أحد ىلع املسلمني.
ً
س :7ايلهود قبحهم اهلل ال يألون جهدا يف عقد الوالءا مع الطواوف الضالة إذا رشن ذلدك يف
مصلحتهم ,بني ذلك من خالل موقفهم يف غزوة اريندق.

س :8بني ادلور اذلي قام به انليب مع الصحابة  يف حفر اريندق.
س :9جتلت بركة انليب  ىلع أصحابه  يف صلح احلديبية ,اذكر بعض املواقدف الديت تددل
ىلع ذلك.

س :10ما السورة اليت نزلت يف صلح احلديبية ,وماذا قال عنها الرسول 
ً
س :11استنتج بعضا من أخالق الرسول  من خالل قراءتك ألحداث فتح مكة
س :12ما أسباب غزوة حنني وكيف رشن أثر الك ة العددية للمسلمني
س :13ما نتاوج غزوة تبوك

س :14اربط املعلوما املوجودة باألحداث املتعلقة بها مما ييل:
م

األحداث

1

غزوة بدر

2

غزوة احد

3

غزوة اخلندق

4

صلح احلديبيع

المعلومات

الجواب

انسحب عبداهلل بن أيب بن سلول بثلث اجليش.
يف العام السادس من اهلجرة.
قااال الرسااول  ألصااحاب  « : قوماوا إىل جنااع عراا ا
السماوات واألرض ».
أخرب الناس بوج ت وقصده .
لن نغلب اليوم من قلع.
عدد املشاركني يف الغزوة (  ) 317رجلا.
اتفق زعماء بين النضري مع أهل مكع ومع قبيلع غطفان.
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م

األحداث

5

فتح مكع

6

غزوة حنني

الجواب

المعلومات
تربع أبو بكر  مبال كل .
أنا النيب ال كذب أنا ابن عبداملطلب
قوام جيش املشركني (  ) 10000عشرة آالف مقاتل.
قال الصحابع  ( : خلت القصواء ).
قااال الن اايب  « :الل ااذ خ ااذ العيااون واألخب اار ع اان ق اريش
حىت نبغت ا يف بلدها» .
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الوحدة اتلاسعة

عالقة انليب  مع ايلهود
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أهداف الوحدة  :يتوقع من املتعلم بعد دراسته هلذه الوحدة أن:
يوضح عالقة انليب  بايلهود يف املدينة.

يعدد قباول ايلهود يف املدينة.

يبني ما حصل منهم من خيانة ،وما حل بهم.

حيذر ارييانة وإخالف العهود.

تركز الوجود ايلهودي يف اجلزيرة العربية يف املدينة وشماهلا من ناحيدة ،وىف بعدض منداطق
ً
ايلمن جنوبا من ناحية أخرى.
واكن يهود الشمال يتكونون من ثدالث قدوى وجتمعدا يهوديدة داخدل املديندة يه :بندو

قينقاع ،وبنو قريظة ،وبنو انلضري ،وخدارج املديندة يف خيدرب وفددك وتيمداء وغريهدا ،و عددد
القباول ايلهودية يف تلك املناطق يزيد ىلع عرشين ،وقد جاء هؤالء ايلهدود فدارين إىل اجلزيدرة

العربية نتيجة الضغط ابلابيل اآلشوري عليهم يف فلسطني ،وختري هيلكهم ،وسيب أك هم ىلع
يد امللك اآلشوري خبتنرص سنة  587ق .م ،فهرب قسم مدنهم إىل احلجداز ،وتدوطن يف ربوعهدا
الشمايلة ،وكذلك عق احتالل الرومان لفلسطني سنة  70ق .م ،ونشأ عن اضطهاد الرومدان

لليهود أن نز عدد منهم إىل احلجاز ،واستقر يف ي ب وخيرب وتيماء ،كما دخل بعدض العدرب
ً
ً
عن طريق هؤالء ايلهود يف ايلهودية ،إال أن ذلك ظل أمرا حمدودا ،ومن ناحية أخرى فإن تلدك
اتلجمعا ايلهودية يف ي ب ,وخارجها ظلت متمسكة بعصبيتها اجلنسية وادلينية رغدم أنهدم
أخذوا الصبغة العربيدة يف اللغدة والدزي واألسدماء ،ولدم ينددجموا يف العدرب قدط ،بدل رشندوا

حيتقرونهم ويسمونهم أميني كعادة ايلهود يف انلظر إىل غريهم مدن األجنداس ،واكندوا يدرون أن

أموال العرب مباحة هلم يأكلونها كيدف شداءوا ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﭼ آل عمرران٧٥ :

 ،ولم ينرشوا دينهم ،وإنما رشنت

أعماهلم يف السحر ،وانلفث والرؤية وغريها"(. )1
ً
ً
وسيطر ايلهود ىلع أعمال اتلجارة عموما ،وجتارة اريمر والسال خصوصا ،واكنوا يمارسون

الربا ىلع نطاق واسع ،واكنوا يبريون العداوة وابلغضاء بني القباول العربية؛ يلحققدوا ماكسدبهم
من احلروب اليت تقع بني القباول  ،فرتوج جتارة السال  ،وتروج أعمال الربا ،واستطاع ايلهدود
ً
ً
بهذه الوساول أن حيققوا ثراء واسعا ،ونفوذا داخل تلك ابلالد.
( )1املباركفورى  -الرحيق املختوم صد .211
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رشن من الطبييع أن يعرف ايلهود أن انليب حممدد  نديب صدادق ،وأنده جداء بداحلق؛ وذلدك
حبمم معرفتهم بالكت

والبشارا اليت برش بالرسول  وبعالماتده الصدادقة ،ولكدنهم

رفضوا بالطبع االنصدياع إىل احلدق ﭧ ﭨ ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭼ البقررة ، ٨٩ :وقد رشن رفضهم اإليمان بمحمد  يرجع إىل تمربهم ىلع احلدق
من ناحية ،وىلع خوفهم من ضياع نفوذهم وثراوهم بسب ما توقعوه من تغيري اريريطة اثلقافية

واالقتصادية والسياسدية إذا انترصد اإلسدالم ،وهكدذا أضدمر ايلهدود احلقدد واملدؤامرا ىلع
سدة ضدده ،ومدع ذلدك اعملهدم الرسدول 

اإلسالم ,وىلع حممدد  ، واسدتعدوا حلدرب
ً
بالتسامح وفقا لقيم ومباد اإلسالم العليا يف أول عهده باملدينة ،ولم يبدأ احلدرب علديهم إال
بعد أن قاموا بمؤامرا مادية ومعنوية ضد الكيان اإلساليم الويلد يف املدينة املنورة.
املعاهدات مع يهود املدينة:

بمجرد أن استقر الرسول  باملدينة ،وأقام فيها املجتمع اإلساليم ؛ قدام الرسدول  بعقدد
ميثاق وعهد مع ايلهود يمثل أرىق ما عرفت البرشية من عقود حلماية حقوق األقليدا ؛ األمدر
اذلي يعكس قيم اإلسالم ,ومبادوه اليت تقوم ىلع العدل والرمحة والوفاء .
ً
ً
ً
واكن جمتمع املدينة يف ذلك الوقت يعد كيانا سياسيا متمزيا ،يمثل الرسدول  فيده القاودد
األىلع ،ويمثل املسلمون من املهاجرين واألنصار األغلبية ،مع وجدود أقليدا مدن املرشدكني،

ومن ايلهود كأفراد أو كجمااع  ،واكن العهد مدع ايلهدود يدنص ىلع وجدود واجبدا وحقدوق
لليهود ,ويرت

العالقة معهم من ذلك احرتام حقوق ادلماء واألموال وغريهدا  ،و ندص العهدد

ىلع عدم اتلعاون مع قريش  ،وعدم خيانة أهل املدينة ،أو مساعدة األعداء ىلع انتهاك األمن .

واذلين دخلوا يف هذا العهد من ايلهود هم يهود املدينة وما حوهلا مثل بدين قريظدة ،واكندوا

يعيشون يف ضاحية املدينة من جهة اجلنوب الرشيق ،وبين انلضري ,واكندوا يعيشدون يف ضداحية
املدينة جهة الغرب ،وبين قينقاع واكنوا يقيمون داخل املدينة ذاتها مع قباول بين عدوف وبدين
انلجار ،واكن بنو قينقاع حلفاء للخزرج ،أما بنو انلضري ,وبنو قريظة فاكنوا حلفاء لألوس.

تعامل الرسول  مع ايلهود بالعدل املطلق ،فقد حرص ىلع اتلعايش بني املسلمني وايلهود

وغريهم بدون ظلم ألحد ،ولمن ايلهدود نقضدوا العهدود ،فترصدف الرسدول  جتداههم ىلع

مستوى لك حدث.

املواجهة مع ايلهود:
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كرك ايلهود ىلع أك من مستوى للكيد للنيب  ,وأصحابه ودوتله الفتية يف املدينة ،مدن
ذلك شن محلة داعوية ,وإعالمية ضد دين اإلسالم ،وضد الرسول  ،والرتبص بنساء املؤمنني،
وإنفاق األموال دلفع القباول العربية لشن احلروب ىلع دولة الرسدول  يف املديندة ،وكدريض

قريش وغريها ،وتمويل احلرب ضد املسلمني ,واتلخطيط ألك من مؤامرة؛ الغتيال الرسول 
 ،واجه انليب الكريم هذه املاكود بغزو اتلجمعا ايلهودية اليت نقضدت عهدده معهدم دون أن
حيمل جرم طاوفة من ايلهود ىلع بقيتهم ،واكنت مع لك طاوفة موقف سطره اتلاريخ من ذلك:
ً

أوال مع بين قينقاع :رشنت بين قينقاع داخلة يف العهد مع رسدول اهلل ؛ إال أنهدم بددأوا بعدد

انتصار املسلمني يوم بدر يف اتلحرش باملسلمني ،واسدتفزازهم ،واتلهديدد بقتداهلم ,ألنهدم ىلع
حد قوهلم أقوى من قريش ،وكذلك إيذاء املسلمني واتلحرش بالنساء املسلما  ،ووصل األمر
إىل حد حماولة إحداث حرب بني األوس واريزرج؛ ذلك أن أحدهم وهو شاس ابن قديس واكن
ً
ً
شيخا يهوديا شديد املكر أمر أحد الفتيان ايلهود باذلهاب إىل جمالس األوس واريدزرج حيدث
جيتمع شبابهم اعدة ،ثم تذكريهم بأيام احلروب والعداوا بينهم ،وكريضهم ىلع قتدال بعضدهم
بعض ،وقد نفذ الفىت ايلهودي ذلك األمر ،واكد كدث معركدة بدني األوس واريدزرج ،فقدد

تشاجر بعض األوس مع بعض اريزرج ،ثم تواعدوا ىلع احلرب ،وتنادوا إىل السدال  ،ولدوال أن
ً
الرسول  -  -قد أدرك املوقف رسيعا ,وذه إيلهم ،وقال هلم « :يا معرشد املسدلمني اهلل اهلل،
أبدعوى اجلاهلية ,وأنا بني أظهركم بعد أن هدافم اهلل لإلسالم ،وأكدرممم بده ،وقطدع بده
عنمم أمر اجلاهلية ،واستنقذفم به من المفر وألف بني قلوبمم » ( ،)1فعرف القوم أنهدا
ً
نزغة من الشيطان ،وكيد من عدوهم ،فبكوا واعنق الرجال من األوس واريزرج بعضهم بعضدا،

ثم انرصفوا مع رسول اهلل  سامعني مطيعدني قدد أطفدأ اهلل عدنهم كيدد عددوهم ، )2(" ،واكن
ً
الرسول  لكما فعل ايلهود شيئا من ذلك داعهم ووعظهم ،وطل مدنهم احدرتام امليثداق بدني
الطرفني دون جدوى.

وحدث أن اعتدى ايلهود ىلع إحدى النساء املؤمنا حينما رشنت يف السوق ،وجلست إىل

أحد الصاغة ايلهود ،فأرادوا كشف وجهها فأبت املرأة ذلدك ،فعمدد الصداوغ إىل طدرف ثوبهدا
فعقده إىل ظهرها وىه اغفلة ،فلما قامت انمشفت سوأتها ،فضحكوا منها ،فصاحت ،فوثد

رجل من املسلمني ىلع الصاوغ ايلهودي فقتله ،فشد ايلهود ىلع املسدلم فقتلدوه ،فاسترصدخ

( )1انظر الرحيق املختوم صد 199
( )2الرحيق املختوم صد" 278 ،277
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أهل املسلم املسلمني ىلع ايلهود ,فوقع الرش بينهم وبني بين قينقداع"( ، )1واكندت هدذه احلادثدة
ً
ً
سببا مبا ا يف نقض العهد بني املسلمني وايلهود ،وقرر الرسول  أن يغزو بدين قينقداع بعدد
ذلك ،فسار إيلهم الرسول  جبيشده يف شدوال سدنة  2ه ،فتحصدنوا يف حصدونهم ،وحدا هم
ً
الرسول  مخسة عرش يوما ،وانتإ األمر باستسالمهم ،فعفا الرسول  عنهم ،وأمر خبروجهم
وإجالوهم من املدينة ,فخرجوا منها.
ً

ثانيا بين انلضري :مثل باف ايلهود رشنوا يضمرون احلقدد ىلع اإلسدالم ،وحيرضدون القباودل ىلع
حرب الرسول ،ويمولون ذلك ،ويقومون بدورهم يف احلرب اإلعالمية ضدد املسدلمني ،ولمدن

وترية اتلآمر عندهم زاد بصورة كبرية بعد غزوة أحد اليت انهزم فيها املسلمون أمام قدريش،
فقد جترأ يهود بين انلضري بعد هزيمة املسلمني يف أحد ,فاكشفوا بالعداوة وابلغضداء ،وأخدذوا
يتصلون باملرشكني واملنافقني ،ثم دبروا يف انلهاية مؤامرة لقتل الرسول  عدن طريدق إلقداء

رىح عليه عندما جلس عندهم للتفاو ،حول مساهمتهم يف دية بعض القتىل من الالكبيدني
ً
اذلين قتلهم عمرو بن أمية الضمري وفقا لرشوط العهد.
ً
فلما انمشفت املؤامرة اليت شاركوا فيها مجيعا؛ باتلخطيط ,أو اتلنفيذ ,أو املوافقدة ،أخدرب
اهلل رسو  ، فقام قبل تنفيذ املؤامرة ،وجنا من املحاولة ،ثم قرر الرسول  أن يطل مدنهم
الرحيل عن املدينة جزاء ما فعلوا ،وأمهلهم عرشة أيام إال أنهم رفضوا ذلك ،واكن هذا إعدالن
للحرب بالطبع ،فسار إيلهم الرسول  جبيشه ،وحا هم ستة أيام إىل أن استسدلموا ،فسدمح
هلم الرسول  باريروج من املدينة ،وهلم أن حيملوا معهم ما شاءوا من األموال واألمتعدة مدا

عدا السال .
ً

ثاثلا :بين قريظة :ظل املسلمون حيرتمون امليثاق مع بين قريظة إىل أن قدام بندو قريظدة باريياندة
حيث ساهموا يف حشد عدد كبري من القباول العربية يف غزوة األحزاب ،وقاموا بتمويدل تلدك
احلشود ،ليس هذا فحس بل إن بين قريظة اتفقت مع األحزاب ىلع دخول املدينة عن طريق

بين قريظة ،إال أن تلك اريطة فشلت ،وعنددما أرسدل الرسدول  إيلهدم لديك يعدرف حقيقدة
نواياهم  -واملدينة حما

ة جبيوش األحزاب  -قالوا لوفد املسلمني إيلهم واكن يتكون من سدعد

بن عبادة ،وسعد بن معاذ ،وعبد اهلل بن رواحه :إنه ال عهد بيننا وبني حممد وال عقد ،وأخدذوا

يسبون الرسول  ويتوعدون املسلمني ،ويف هذه األثناء استعد بندو قريظدة للمشداركة مدع
ً
ً
األحزاب ،فأرسلت إىل األحزاب عرشين ً
بعريا رشنت حمملة ً
وشعريا ،وتيندا ,تلمددهم بهدا
تمرا،
( )1سرية بن هشام )48 ،47 / 2
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وتقويهم ىلع ابلقاء إال أنها أصبحت غنيمة للمسلمني اذلين استطاعوا مصادرتها وأتوا بهدا إىل

انليب .)1( 

وبعد أن انهزم األحزاب  ،أمر الرسول  أصحابه باتلوجه بلين قريظة ,وقال« :ال يصلني أحد

العرص إال يف بين قريظة»( ,)2وسار اجليش إىل بين قريظدة ،ورضب املسدلمون احلصدار ىلع بدين
قريظة ً
مخسا وعرشين يللة( ,)3وملا اشتد احلصار وعظم ابلالء ىلع بين قريظة ،أرادوا االستسالم
ا
والزنول ىلع أن حيمم الرسول  فيهم سعد بن معاذ  ونزلوا ىلع حكمه ,ورأوا أنه سريأف
ً
بهم بسب احللف بينهم وبني قومه األوس ،فيجء بسعد حمموال؛ ألنه رشن قدد أصدابه سدهم يف
ُ
ُ
ُ
ذراعه يوم اريندق ,فقىض أن تقتل املقاتلة ،وأن تسىب النساء واذلرية ،وأن تقسم أمواهلم ،فأقره

رسول اهلل  ،وقال« :قضيت حبمم اهلل»(.)4
ايلهود خارج املدينة:

رشنت خيرب أهم وأغىن جتمعا ايلهود يف اجلزيرة العربية وأك ها قوة ولم تمن داخلة يف

عهد وميثاق مع دولة اإلسالم ،واكنت خيرب تدير منذ بدايا ادلعدوة اإلسدالمية الكثدري مدن

املؤامرا ىلع اإلسالم باتلنسيق واتلعاون مع باف يهود اجلزيرة العربية ،واكندت قدد أصدبحت
ملجأ للك زعماء ايلهود ومجااعتهم املتآمرة بعد ضياع كيانهم يف املديندة ،وقدد أعدد خطدة

الغتيال الرسول  ، وكذلك رشنت تستعد للزحف إىل املدينة مع عدد مدن اجليدوش والقباودل
للقضاء ىلع املسلمني .
وما أن فرغ املسلمون من تهدوة جبهة قريش بصلح احلديبية توجه انلديب  مدع جيشده

سنة سبع للهجرة إىل خيرب لغزوها ،وقد جنح املسلمون يف فتح خيرب بعد قتدال صدع ومريدر،
وقد تركهم الرسول  بعد ذلك يعملون يف األر ،مقابل ً
جزءا من اثلمار ،وهذا من رمحة انليب

 ،إال أنه صادر أمواهلم وسالحهم حىت ال يموندوا قدادرين ىلع حشدد اجليدوش ،أو تمويدل
احلروب ضد املسلمني ،وحدث اليشء نفسه مع يهود وادي القرى ،وصالح  يهود فدك ىلع ما

صالح عليه أهل خيرب.

مما سبق  :ما الصفة اليت اجتمعت عليها قباول يهود يف تعاملهم مع انليب 

( )1انظر :السرية احللبية (.)323/2
( )2صحيح ابلخاري ،برقم .4119
( )3انظر :صحيح السرية انلبوية ،ص.373
( )4ابلخاري ،كتاب املغازي ،باب مرجع رسول اهلل من األحزاب ( )61/5رقم .4121
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.............................................................................................................................................
..........
دروس وعرب وفوائد

-1من طبيعة ايلهود الغدر وارييانة وإخالف الوعد والرتبص باملسلمني وبدث الفدنت وإشدعال
فتيل احلروب  ،فبنو انلضري لم يعتربوا ببين قينقاع  ،وبنو قريظة لم يعتربوا ببدين انلظدري وبدين

قينقاع  ،واستمر ارييانة والكيد فيهم إىل أن أصابهم ما أصابهم.
ً
ً
ً
ً
-2رشن انليب  يف بناوه دلولة اإلسالم  ،يظهر حنكة وتنظيمدا دقيقدا وعددال شدامال  ،جيعدل
انلظام اإلساليم السيايس هو انلظام األكمل واألنفع حلياة انلداس حيدث يعطده لك ذي حدق

حقه  ،ذلك أنه من ويح السماء .

ً
-3رضب الصحابة -ريض اهلل عنهم -صورا مرشفة يف تقديم والية اهلل ورسدو  ,وحمبدة هدذا

ادلين ىلع لك والية فسعد بن معاذ لم تأخذه يف أحالفه بين قريظة لومة الودم وحمدم علديهم
ً
حبمم اهلل  ،تقديما ملحبة اهلل ومرضاته وهذه حقيقة الوالء و الرباء.
-4تعامل انليب  مع ايلهود هو اتلعامل املناس مع طبيعة هؤالء  ،فاملواثيق الواضحة وحسدن
اتلرصف واملراقبة واملتابعة واكتشاف اريطط واملؤامرا  ،ومعرفة أصحاب اتلدأثري وانلفدوذ ،
واالستيثاق يف لك خطوة  ،يه من أصول ادلخول معهم يف أي تفاو ،أو حوار  ،مع معرفدة مدا

دليهم من دهاء وكريف لللكم عن مواضعه.
استنتج فاودتني إضافيتني :

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

نشاط رقم ( :) 1
قارن بني معاملة انليب  لليهود ,ومعاملة ايلهود للنيب  يف املدينة.
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نشاط رقم ( :) 2
صف القرآن الكريم ايلهود يف املدينة بعدد من الصفا اليت ظهر علديهم يف مدواقفهم مدع
انليب  ، ارجع إىل سوريت األحزاب واحلرش واذكر اآليا والصفا اليت دلت عليها.
م

الصفة

اآلية

1
2
3
4
نشاط رقم ( :) 3
امجع صفا ايلهود اليت مر بك يف الوحدة ,وقارنها بصفا ايلهود يف العرص احلايل.
صفات ايلهود يف الوحدة

م

صفات ايلهود يف العرص احلايل

1
2
3
4
اتلقويم:

س :1أين رشن تمركز ايلهود يف اجلزيرة العربية
س :2ما أسباب هجرة ايلهود إىل جزيرة العرب
س :3علل:
أ.

من العادا السئية اليت رشن يفعلها ايلهود إثارة العداوا وابلغضاء بني القباول.

ب.

رفض ايلهود االنصياع دلعوة حممد  رغم معرفتهم بنبوته.

ت .طل يهود بين قريظة أن حيمم فيهم سعد بن معاذ .
ً
س :4استخدم ايلهود يف املدينة حربا إعالمية ضد الرسول  ,اذكدر هدذه األسدايل  .وكيدف
واجهها الرسول 

س :8ما سب إجالء انليب  للك من:
أ.

يهود بين قينقاع من املدينة.

ب.

يهود بين انلضري من املدينة.

س :9بماذا حمم سعد بن معاذ  يف يهود بين قريظة ,وعالم يدل هذا احلمم
س :10كيف تعامل انليب  مع ايلهود خارج املدينة
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س :11عدل العبارا اآلتية تلكون صحيحةمما ييل:
أ.

رفض ايلهود توقيع اتفاقية مع انليب  داخل املدينة.

ب.

بدأ يهود بين قينقاع اتلحرش بانليب  بعد غزوة أحد.

ت.

دبر يهود بين قريظة مؤمرة لقتل انليب .

ث.

جنح املسلمون يف فتح خيرب يف السنة اثلامنة للهجرة.
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