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 تيسير  البيان     

 في                                       
 لعدناناسيرة النبي 

 

 )سؤال وجواب(

 اعداد وتقديم

 الفقير الي هللا

 بالل بن احمد قنديل

 }ابو يوسف{  
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 محمد رسول هللا

 اللحد ىلإمن المهد  هللا عليه وسلم هيا بنا لنعرف من هو محمد صلى

 ؟ هللا عليه وسلم صلىالنبي سم اما   /1س

هو محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن  /1ج

لياس بن مضر بن نزار بن إلؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 

 [ البخاري] معد بن عدنان .

  :قال االمام الذهبي رحمه هللا، النسب الشريف المحفوظ  ىهنا انته إلى

 دم أونوح من نسل  سماعيل بن ابراهيم بإجماع العلماء وابراهيم من نسل نوحإوعدنان من ولد 

 :هللا عليه وسلم قال أن النبي صلىسقع رضي هللا عنه عن واثلة بن األ

من كنانة قريش  ىسماعيل كنانة ،واصطفإمن ولد  ىبراهيم إسماعيل ،واصطفاولد من  ىإن هللا اصطف

  [ رواه مسلم] من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.  ى،واصطف

 :نه قالأهللا عليه وسلم التي ذكرت عنه  أسمائه صلىومن 

بن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى هللا عليه و سلم قال :لي خمسة احدثني مالك عن 

وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو هللا بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي نا محمد أأسماء 

 القاسم. أبانيته [  وكانت كرواه البخاري ] . وأنا العاقب

  الحمل والميالد؟ /2س

 لقد تزوج عبد هللا آمنة بنت وهب زوجه بها والده عبد المطلب علي اثر نجاته من الذبح وفاء بالنذر /2ج

وبني بها عبد هللا، وحملت منه ،وانجبت الحبيب صل ِّ هللا عليه وسلم ومات ابوه قبل ان يولد ومات امه 

 سنوات وراباه جده عبد المطلب وبعد موت جده رباه عمه ابو طالب.6وهو بن 

 متي ولد النبي صل ِّ هللا عليه وسلم؟3س

غزوة ابرهة االشرم لهدم الكعبة وهزيمته   ولد صل ِّ هللا عليه وسلم بعام يسمي عام الفيل ، اي بعد 3ج

 .يوما  بقرابة خمسين 

 كم عد مرضعات النبي صل ِّ هللا عليه وسلم ومن هم؟4س

بنت وهب ، وثوبية موالة  هعدد مرضعات النبي صل ِّ هللا عليه وسلم ثالث مرضعات وهن امه آمن 4ج

،وحليمة السعدية من بني سعد بن  حمزه ، فكان اخو النبي في الرضاعةعمه ابي لهب التي ارضعت عمه 

 بكر رضع مع ابنتها الشيماء بنت الحارث.
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 من هم كفالء النبي صل ِّ هللا عليه وسلم؟ 5س

كانت آمنه الوالدة هي اول من كافل للنبي صل ِّ هللا عليه وسلم في صباه، ولما مات امه أخذته موالة  5ج

أم اسامه حب رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم بن زيد  ، وهيابيه أم ايمن بركة بارك هللا فيها ورضي عنها 

ولقد لقي منه النبي  عليه وسلمهللا  بن الحارثة، ثم سلمته الي جده عبد المطلب فكان ثاني كفالء النبي صل ِّ 

حفوة وتكريم واجالل وتقدير وبعد ان مات الجد وكان سنه وقتها ثماني سنوات ، ثم أخذه عمه ابو طالب 

ه فكان ابو طالب هو ثالث الكفالء في صباه وما زال في كفالته حتي بلغ سن الرشد وال زمه وهو شقيق أبي

 ابو طالب حتي مات في الحادية عشر من البعثه ومع االسف مات علي الكفر.

 ما هي البشارة التي جاء بها؟6س

نا دعوة أبي إبراهيم عن ابي أمامة الباهلي رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم)ا 6ج

وبشري عيسي عليهما السالم ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضات له قصور الشام.    

  السلسة الصحيحه

 صل ِّ هللا عليه وسلم؟ ما هو حال المجتمع الجاهلي قبل بعثته 7س

قبل بعثتة الرسول قال جعفر بن أبي طالب رضي هللا عنه في حديثه للنجاشي واصفا  ما كانو عليه  7ج

صل ِّ هللا عليه وسلم ثم ما صارو عليه بعد بعثته:قال ايها الملك كنا قوم أهل جاهلية نعبد االصنام،ونأكل 

الميته،ونأتي الفواحش،ونقطع االرحام،ونسئ الجوار،ويأكل القوي منا الضعيف،فكنا علي ذلك حتي بعث 

افه ، فدعنا الي هللا عزوجل لنوحده ونعبده ونخلع ما هللا الينا رسوال  منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعف

كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون هللا من الحجارة واالوثان وأمرنا بصدق الحديث، وأداء االمانة ،وصلة 

االرحام،وحسن الجوار،والكف عن المحارم والدماء ،ونهانا عن الفواحش،وشهادة الزور،وأكل مال اليتيم، 

أن نعبد هللا وال نشرك به شيئا ،وإيقام الصالة ، وإيتاء الزكاه.)صحيح(                      وقذف المحصنة،وأمرنا

البنات بغير ذنب شرب خمر زنا وغيره  فبإجاز شديد كان هذا هو حال المجتمع القريشي قبل البعثه وأد  

 .ليخرجهم من الظلمات الي النور من المحرمات حتي ارسل هللا نبيه

 وقتها هل كان يفعل مثل ما يفعلون ام ال؟صل ِّ هللا عليه وسلم ما كان حال محمد  8س

عازف بل كان يبغضها ولم مفكان صل ِّ هللا عليه وسلم لم يسجد لصنم قط ولم يشرب الخمر ولم يسمع ال8ج

 يزني ولم يفعل ما كان يفعله شباب ورجال قريش وقتها وهذا حفظ له من الخالق سبحانه وتعالي

 ماذا كان يعمل النبي صل ِّ هللا عليه وسلم؟ 9س

ي للغنم في الباديه ،وهي سنة االنبياء من قبله فقد قال صل ِّ عرا كان يعمل النبي صل ِّ هللا عليه وسلم 9ج

هللا عليه وسلم  ما من نبي إال وقد رعي الغنم فقالو وال أنت يارسول هللا؟ فقال وال انا فقد كنت أرعاها 

 ل مكةعلي قراريط أله
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 الحدث العجيب الذي حدث له وهو صغير يلعب بين االطفال؟ما هو  10س

وقد روى اإلمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك: )أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أتاه  10ج
جبريل عليه السالم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب، فاستخرج منه 

أي جمعه وضم -: هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم ألَمه علقة فقال
ه  -بعضه إلى بعض فقالوا: إن محمد ا قد  -يعني مرضعته-ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أم 

 رواه مسلمقتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون. قال أنس: وقد كنت  أرى أثر المخيط في صدره( .
 

 ممن تزوج النبي صل ِّ هللا عليه وسلم؟ 11س

لما بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خمس ا وعشرين سنة، تزوج خديجة بنت خويلد، وهي من 11ج
سيدات قريش، ومن فضليات النساء، وكانت أرملة توفي زوجها أبو هالة، وكانت إذ ذاك في األربعين من 

 رجال في مالها، وتضاربهم بشيء تجعله لهم.عمرها، وكانت امرأة تاجرة، تستأجر ال
وخديجة رضي هللا عنها أول امرأة يتزوجها الرسول صلى هللا عليه وسلم، ولم يتزوج عليها في حياتها، 
وولدت له كل ولده إال إبراهيم، فولدت القاسم وعبد هللا )الملقب بالطيب والطاهر(، وثالث بنات هن: أم 

 ما إبراهيم فقد ولدته مارية القبطية التي أهداها له مقوقس مصر.كلثوم، ثم فاطمة، ثم رقية. أ
وقد مات القاسم وعبد هللا قبل اإلسالم، أما البنات فأدركن اإلسالم وأسلمن رضي هللا عنهن، وتوفيت 

 خديجة رضي هللا عنها قبل هجرة النبي صلى هللا عليه وسلم إلى المدينة بثالث سنين.
وسلم يثني عليها، ويظهر محبتها وتأثره لدى ذكرها بعد وفاتها، فقد كانت لها  وكان النبي صلى هللا عليه

 مواقف عظيمة في اإلسالم، وفي نصرة الرسول صلى هللا عليه وسلم واإليمان به.
ثم تزوج من السيدة سودة بنت زمعة رضي هللا عنها ثم تزوج من السيدة عائشه بنت ابي بكر رضي هللا 

ت عمر بن الخطاب رضي هللا عنها ثم تزوج من زينب بنت خزيمة رضي هللا عنها ثم تزوج حفظة بن
عنها ثم تزوج من السيدة ام سلمة هند بت اميه رضي هللا عنها ثم تزوج من زينب بت جحش رضي هللا 
عنها ثم تزوج من جويرية بنت الحارث رضي هللا عنها ثم تزوج من صفية بنت حيي بن اخطب وكانت 

تزوج من السيدة ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان ثم تزوج من السيدة مارية القبطية  يهودية واسلمت ثم
 ميمونة بنت الحارث رضي هللا عنها . وكانت نصرانيه واسلمت ثم وتزوج من

 
 ماهي مظاهر حفظ هللا له قبل البعثة وتجهيزا  لها.12س
 
ا بداية من إرضاعه واصطفائه من أوسط النسب و - 1 12ج أشرفه، ووالدته من نكاح حفظه صغير 

 صحيح وليس من سفاح باطل.
له طفال  إلى أن بلغ الثامنة من عمره وتوفي جد ه، فانتقل  -وهو سيد قريش-كفالة جده عبد المطلب  - 2

ا-إلى كفالة عمه أبي طالب  وفي ذلك ما فيه من المنعة. والتاريخ يحد ث بحب عبد  -وهو سيد قريش أيض 
 الشديد للرسول صلى هللا عليه وسلم.المطلب وأبي طالب 

حفظه شاب ا من أن يقع فيما يقع فيه الشباب من الفحش والخنا، واألدلة على ذلك كثيرة منثورة في  - 3
 كتب السيرة، وقد اشتهر صلى هللا عليه وسلم بين قومه وهو شاب بالصدق واألمانة.
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ا غير هللا عز وجل، و - 4 ا فلم يعبد إله  لم يسجد لصنم، ولم يتمسح بوثن، ولم يحلف بغير حفظ قلبه طاهر 
ى وغيرهما(.  هللا، هذا مع بغضه الشديد آللهة قومه )الالت والع ز 

ا، وقد تجلى هذا في حادثة شق  - 5 ا من نزغ الشيطان ونفثه، وحفظ باطنه صحيح  إعداده إعداد ا معصوم 
 الصدر األولى والثانية.

ا بتلقي وجملة القول: إن هللا تعالى هيأ لرس وله صلى هللا عليه وسلم من الحفظ والرعاية ما جعله جدير 
 الرسالة الخاتمة لهداية البشر.

 
 عند اهل مكة قبل البعثه؟ صل ِّ هللا عليه وسلم النبيهي مكانة ما 13س
 
 وشهد بناء الكعبة ورضو بتحكيمة كان يلقب فيهم بالصادق االمين المانته وصدقه في القول13ج

هللا صلى هللا عليه وسلم خمسا  وثالثين سنة شهد بنيان الكعبة، وتراضت قريش بحكمه فيها  لما بلغ رسول
، وكانوا قد اختلفوا فيمن يضع الحجر األسود مكانه فاتفقوا على أن يحكم بينهم أول داخل يدخل المسجد، 

وضع الحجر فيه وقال: فدخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا: هذا األمين ، فقال: هلموا ثوبا  ، ف
وكانت هذه حجة  لتأخذ كل قبيلة بناحية من نواحيه وارفعوه جميعا  ، ثم أخذ الحجر بيده فوضعه في مكانه.

 عليهم بعد ان كذبوه عندما نزلت عليه الرسالة بعد نزول الوحي.
 
 ما هي قصة نزول الوحي؟ 14س
 
ئ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عن عائشة أم المؤمنين رضى هللا عنها قالت: أول ما  14ج ب دِّ

الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان ال يرى رؤيا إال  جاءت مثل فلق الصبح، ثم حب ب إليه الخالء، 
الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك،  -أي يتعب د  -وكان يخلو بغار حراء، فيتحن ث فيه 

تزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، قال ما ثم يرجع إلى خديجة في
ني ضما  شديدا   -أنا بقارئ، قال: فأخذني فغط ني  حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ،  -أي ضم 

ما أنا بقارئ قلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغط ني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت 
فأخذني فغط ني الثالثة، ثم أرسلني فقال: )اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق اإلنسان من علق. اقرأ وربك 

(، فرجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت 3-1األكرم.( )العلق/ 
لوني  لوني زم  لوه حتى ذهب عنه الروع  - أي ضعوا علي  غطاء   -خويلد رضي هللا عنها فقال: زم   -، فزم 

، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: كال وهللا ما يخزيك -يعني الخوف 
، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، -أي المريض المتعب -هللا أبدا ، إنك لتصل الرحم ، وتحمل الكل  

قت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد فانطل-يعني الموت  -وتعين على نوائب الحق 
ى، ابن عم خديجة، وكان امرءا  تنص ر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من اإلنجيل  العز 

بالعبرانية ماشاء هللا أن يكتب، وكان شيخا  كبيرا  قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن العم اسمع من ابن 
له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبر ما رأى ، فقال أخيك . فقال 

ل هللا على موسى  أي  -، يا ليتني فيها جذعٌ -يعني جبريل عليه السالم -له ورقة: هذا الن اموس الذي نز 
و مخرجي هم؟ قال: ، ليتني أكون حيًّا إذ يخرجك قومك، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أ-شاب 

نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا  مؤزرا ، ثم لم ينشب 
 .)رواه البخاري ومسلم(.-أي انقطع فترة  -ورقة أن توفي، وفتر الوحي  -يلبث  -

 ماهي كيفية تتابع نزول الوحي بعد انقطاعه؟15س
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عليه وسلم في تعبده في غار حراء، فعاد الوحي وكان أول ما نزل بعد استمر الرسول صلى هللا  15ج
فترة انقطاعه األولى قوله تعالى: )يا أيها المدثر(. ثم أبطأ الوحي عدة ليال فقال المشركون: قد ود ع محمدا  

 (.3-1ربُّه، فأنزل هللا عز وجل )والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى( )الضحى/ 
رسول صلى هللا عليه وسلم حريصا  على حفظ القرآن فيحرك لسانه به، فنزلت اآلية: )ال تحرك به وكان ال

 (.9لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه( )القيامة/
فيفصم عنه وقد وعى عنه ما قال،  -وهو أشد الوحي عليه  -وقد كان يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس 

يئة رجل فيكلمه فيعي ما يقول. والمشهور أن نزول الوحي استغرق ثالثا  وأحيانا  كان يأتيه الملك على ه
 وعشرين سنة منها ثالثة عشر عاما  بمكة، وعشر سنين بالمدينة.

 
 من هم اول من اسلمو من المسلمين؟ 16س
 
كانت خديجة رضي هللا عنها أول من آمن، ثم آمن من الصبيان علي  رضي هللا عنه، ثم آمن من  16ج

أبو بكر الصديق رضي هللا عنه، وزيد بن حارثة، وبالل بن رباح، وسعد بن أبي وقاص، وعثمان  الرجال
بن عفان ، وطلحة بن عبيد هللا، والزبير بن العوام، وخالد بن سعيد بن العاص، وعبد هللا بن مسعود، 

حمن بن وخباب بن األرت، وعمار بن ياسر، وعمرو بن عبسة السلمي، وأبو ذر الغفاري، وعبد الر
عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، وعثمان بن مظعون، وسعيد بن زيد، وأسماء بنت أبي بكر، وفاطمة بنت 
الخطاب، وخلق آخرون، ثم عمر بن الخطاب الذي قيل إن هللا أتم به أربعين من الصحابة، وقبله أسلم 

أسلم أيضا  المقداد بن حمزة بن عبد المطلب عم  الرسول صلى هللا عليه وسلم وأخوه من الرضاعة ، و
 األسود ولكنه كان يكتم إيمانه، رضي هللا عنهم أجمعين.

وأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي هللا عنه، ودعا قومه إلى اإلسالم ولقي منهم صدودا  ، فطلب من 
دوس  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن يدعو عليهم، ولكن الرسول دعا لهم بالهداية، فهداهم هللا وجاءت

 مسلمة هلل ورسوله بعد عدة سنوات .
 
 كيف بداء النبي صل ِّ هللا عليه وسلم دعوته؟ 17س
 
بدأ رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم يدعو إلى اإلسالم، من أول ما أنزلت عليه النبوة ثالث سنين  17ج

 (.214األقربين( )الشعراء/ مستخفيا ، ثم أ مر بإظهار الدعوة بنزول قول هللا عز وجل: )وأنذر عشيرتك 
 صبره صل ِّ هللا عليه وسلم هو وأصحابه على إيذاء المشركين

جاهرت قريش رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم بالعداوة واألذى، وكان عمه أبو طالب يمنعهم مع بقائه على 
عليه وسلم ،  دين قومه، في حين أن عمه أبا لهب كان أشد قومه وأولهم إيذاء  لرسول هللا صل ِّ هللا

 -واشتركت بطون قريش ورجال منها في إيذائه كذلك، واشتدوا في هذا اإليذاء، يعذبون من ال منعة 
عنده ويؤذون من ال يقدرون على عذابه، واإلسالم على هذا ينتشر في الرجال والنساء، ولقي  -حماية 

قهم هللا تعالى على ذلك من الصبر أصحاب رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم من العذاب أمرا  عظيما ، ورز
 أمرا  عظيما  .

 
 ماهي مظاهر االذي التي تعرض لها النبي بعد الدعوة؟ 18س
 
 الضرر المادي والسب العلني: - 18ج

بين كتفي النبي صلى  -غشاء رقيق يحيط بالجنين -ومن ذلك وضعهم بقايا الحيوانات ودماءها ومشيمتها 
خنق عقبة بن أبي معيط رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي في هللا عليه وسلم وهو ساجد. وقد 
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، -من الذم وهو عكس الحمد  -فناء مكة، وكانت قريش تسب  الرسول صلى هللا عليه وسلم وتقول له مذمم 
وتسب  القرآن ومن أنزله ومن جاء به، وقد اجتمعت قريش لقتل الرسول صلى هللا عليه وسلم مما كان 

 ا  للهجرة إلى المدينة .سببا  مباشر
ومن أذى المشركين للمسلمين طعن أبي جهل للسيدة سمية أم عمار بن ياسر بحربة في فرجها فقتلها، 

وطرحهم لبالل بن رباح على الرمضاء في حر مكة، وإلقاؤهم صخرة عظيمة على بطنه بعد أن ألبسوه 
 درعا  من الحديد في الحر  الشديد.

 الضرر النفسي:السخرية واالستهزاء و -2
وهذا من األساليب التي اتبعتها قريش في اإليذاء، حيث اتهموا الرسول صلى هللا عليه وسلم بالكذب 

وبالسحر وبالكهانة، ووضعوا في عنق بالل بن رباح حبال  وأسلموه للصبيان ليطوفوا به شعاب مكة وهو 
 بالمسلمين . يقول : أحد أحد، وغير ذلك من األمثلة التي تبين مدى استهزائهم

 الحصار االقتصادي واالجتماعي: -3
لم يمنع اإليذاء البدني والنفسي الناس عن الدخول في اإلسالم فتعاقد كف ار قريش على بني هاشم وبني 

أال يناكحوهم وال يبايعوهم وال يكلموهم وال  -وهم بطن النبي صلى هللا عليه وسلم من قريش  -المطلب 
صحيفة، وحصروهم في شعب أبي طالب مدة طويلة )قيل ثالث سنوات أو  يجالسوهم، وكتبوا في ذلك

أقل( وقد كان الحصار كامال  بمعنى الكلمة، وذلك حتى يسلموا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للقتل، ولكن 
 هللا عصمه رغم البالء والشدة.

 هجرة المسلمين األولى والثانية إلى الحبشة
اإليذاء على المسلمين في مكة، قال لهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن حينما اشتد البالء والفتنة و

بأرض الحبشة ملكا  ال يظلم أحد عنده، فالحقوا ببالده حتى يجعل هللا لكم فرجا  ومخرجا  مما أنتم فيه" 
 )رواه البخاري(.

نهم، وكان أول من هاج ر من المسلمين عثمان فخرج المسلمون حتى نزلوا بالحبشة فأكرمهم النجاشي وأم 
بن عفان وزوجته رقية بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتبعه جمع من كبار الصحابة، وكانت 

الهجرة األولى سنة خمس من مبعث الرسول صلى هللا عليه وسلم، وعدد الذين هاجروا فيها أحد عشر 
 رجال  وأربع نسوة.

ين وثمانين رجال  وثماني عشرة امرأة، وأبناؤهم ، وسببها أن وأما الثانية فكان عدد الذين هاجروا فيها اثن
المهاجرين األوائل سمعوا بإسالم قريش فعاد بعضهم ومنهم عثمان بن عفان وزوجته فلم يجدوا قريشا  

 أسلمت، ووجدوا المسلمين في بالء عظيم وشدة، فهاجروا مرة أخرى ومعهم هذا العدد الكبير.
مرو بن العاص وعبد هللا بن أبي ربيعة بهدايا إلى النجاشي ليرد  المسلمين، وقد أرسلت قريش في أثرهم ع

هم على دينهم، ورد   ولكن هيهات فقد أسلم النجاشي وأبى أن يرد هم، بل أعطاهم األمان في أرضه وأقر 
 رسل قريش لم ينالوا شيئا .

 وفاة أبي طالب وخديجة رضي هللا عنها
الخطاب، وحمزة بن عبد المطلب، وخروج بني هاشم من شعب أبي ما إن أعز هللا اإلسالم بعمر بن 

طالب، حتى توفي أبو طالب في أواخر العام العاشر من البعثة. وبموته فقد الرسول صلى هللا عليه وسلم 
سندا  كبيرا ، لم يجد من يقوم مقامه من بني هاشم، ولذلك بدأ الرسول صلى هللا عليه وسلم يعرض نفسه 

يطلب نصرتها، ورحل إلى الطائف ألجل تلك النصرة ولكنها لم تحدث . فقد خذله أهل على القبائل ل
الطائف وسلطوا عليه صبيانهم فقذفوه بالحصى حتى أدموا قدميه واستهزءوا به كثيرا  ولكن هذا لم يجعله 

 ييأس صلى هللا عليه وسلم .
رسول صلى هللا عليه وسلم سندا  ثانيا  وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي هللا عنها في نفس العام، ففقد ال

 من داخل كيانه األسري.
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 ما هي حادثة االسراء والمعراج؟ 19س
 
في تلك الظروف الصعبة كانت المواساة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بحادثة اإلسراء والمعراج،  19ج

يقول هللا عز وجل: )سبحان الذي أسرى بعبده ليال  من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا 
ن عن أنس رضي هللا عنه (. وفي الصحيحي1حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير( )اإلسراء/ 

قال: "كان أبو ذر يحدث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل 
ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا  فأفرغه في صدري ثم 

أبيض  -وهو دابة  -رواية لمسلم: "أتيت بالبراق أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا.."، وفي 
طويل ، فوق الحمار، ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، 
قال فربطته بالحلقة التي يربط بها األنبياء، قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني 

من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة،. قال : ثم بإناء  -عليه السالم-جبريل 
 عرج بنا إلى السماء ، فاستفتح جبريل ، فقيل : من أنت ؟ قال : 

جبريل ، قيل : ومن معك ، قال : محمد ، قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ، قال : ففتح لنا ، فإذا 
ح ب بى ، ودعا لي بخيرقال :ثم عرج بنا إلى السماء الثانية ، فاستفتح جبريل ، أنا بآدم عليه السالم ، فر

 فقيل : من أنت ؟ قال جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل  : وقد بعث إليه ؟
قال : قد بعث إليه ، قال : ففتح لنا ، فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ، ويحيى بن زكريا ، عليهما 

 م ، فرحبا بى ، ودعوا لي بخير السال
 ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة ، فاستفتح جبريل ، فقيل : من أنت ؟

 قال : جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال محمد ، قيل  وقد بعث إليه ؟ قال : 
ب قد بعث إليه ، قال : ففتح لنا ، فإذا أنا بيوسف عليه السالم ، إذ هو قد أعطى شطر الحسن ، قال فرح

 بى ، ودعا لي بخير.
ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة ، فاستفتح جبريل ، قيل : من هذا ، قال جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : 
محمد ، قال : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ، ففتح لنا ، فإذا أنا بإدريس ، فرحب ودعا لي بخير ، ثم 

 بريل ، فقيل : من هذا ؟ قال : عرج بنا إلى السماء الخامسة ، فاستفتح ج
جبريل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ، ففتح لنا ، فإذا أنا 

 بهارون عليه السالم ، فرحب ودعا لي بخير.
 ثم عرج بنا إلى السماء السادسة ، فاستفتح جبريل ، قيل : من هذا ؟ قال : 

معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ، ففتح لنا ، فإذا أنا جبريل ، قيل : ومن 
 بموسى ، عليه السالم ، فرحب ودعا لي بخير.

 ثم عرج بنا إلى السماء السابعة ، فاستفتح جبريل ، قيل : من هذا ؟ قال : 
د بعث إليه ، ففتح ، فإذا أنا جبريل ، قيل : ومن معك ، قال : محمد ، قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : ق

بإبراهيم عليه السالم ، مسند ظهره إلى البيت المعمور  ، وإذا يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ، ال 
 يعودون إليه.

ثم ذهب بى إلى السدرة المنتهى  ، وإذا ورقها كآذان الفيلة ، وإذا ثمرها كالقالل ، فلما غشيها هللا ما 
خلق هللا يستطيع أن ينعتها من حسنها ، فأوحى إلي  ما أوحى ، فعرض علي  غشيها تغيرت ، فما أحد من 

خمسين صالة في كل يوم وليلة ، فنزلت إلى موسى عليه السالم ، فقال : ما فرض ربك على أمتك ؟ قلت 
: خمسين صالة ، قال : ارجع إلى ربك فسله التخفيف ، فإن أمتك ال يطيقون ذلك ، فإن ي قد بلوت بنى 

يل وخبرتهم ، قال : فرجعت إلى ربى فقلت : يا رب ، خفف على أمتى ، فحط عنى خمسا ، إسرائ
فرجعت إلى موسى ، فقلت : حط عنى خمسا ، قال : إن أمتك ال يطيقون ذلك ، فارجع إلى ربك فسله 
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د ، التخفيف ، قال : فلم أزل أرجع بين ربى  تبارك وتعالى ، وبين موسى عليه السالم ، حتى قال يا محم
 انهن خمس صلوات

 
  رحلة االسراء والمعراج؟كيف استقبلت قريش خبر  20س
 
ولما أصبح النبي  بمكة فََظَع بأمره وعرف أن الناَس مكذبوه، وأصبح النبي  يتحدث بذلك ، فارتدَّ 20ج

ناٌس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه ، وَسَعْوا بذلك إلى أبي بكر رضي هللا عنه ، فقالوا : هل لك إلى 
لوا : نعم , قال : لئن كان قال صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس , قال : أو قال ذلك ؟ قا

ذلك لقد صدق , قالوا : أو تصدقه أنه ذهب الليلةَ إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم ، إني 
ألصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه بخبر السماء في غدوةٍ أو روحٍة . فلذلك سمي أبو بكر الصديق . 

هللا أبو جهل ، فجاء حتى جلس إليه فقال له كالمستهزىء : هل كان من  وقعد  معتزال  حزينا  ، فمر به عدوُّ 
شيء ؟ فقال له رسول هللا  : نعم , قال : وما هو ؟ قال : إني أسري بي الليلة , قال : إلى أين ؟ قال : إلى 

هِّ أنه يكذبه مخافةَ أن يجح دَه الحديَث إذا بيتِّ المقدس , قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم , فلم ي رِّ
دعا قوَمه إليه . فقال : أرأيَت إن دعوت  قوَمك أتحدثهم بماحدثتني ؟ فقال رسول هللا  : نعم , قال : هيا 

ْث قوَمك بما  معشر بني كعبِّ بنِّ لؤي هلم . فانتفضت إليه المجالس  وجاءوا حتى جلسوا إليهما ، قال : حد ِّ
ليلة , فقالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس , قالوا : ثم حدثتني , فقال رسول هللا  : إني أسري بي ال

 -أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم , فمن بين مصفق ، ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا للكذب 
قال  -وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد  -قالوا : وتستطيع أن تنعت لنا المسجد ؟  -زعم 

فلما كذبتني قريش قمت  في الحجر  وقريش تسألني عن مسراي  فذهبت أنعت فما زلت أنعت  رسول هللا
حتى  سألتني عن أشياَء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط ، قال : فأثنيت على ربي 

حتى وضع دون دار  وسألته أن يمث َِّل لي بيَت المقدس فجال هللا لي بيت المقدس فرفعه هللا لي أنظر إليه
هم عن آياتِّه وأنا أنظر إليه فقال القوم : أما النعت  عقيل ما يسألوني عن شيٍء إال أنبأت هم به فطفقت أخبر 

 فوهللا لقد أصاب فكان عليُّ بن  أبي طالب يحلف أن هللا أنزَل اسَم أبي بكر من السماء الصديق.
بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرا  لهم ، فجمعه فالن ،  فقال : إن من آية ما أقول لكم أني مررت بعيٍر لكم

سٌح أسود وغرارتان  وإن مسيَرهم ينزلون بكذا ثم بكذا ويأتونكم يوم كذا وكذا ، يقدمهم جمل آدم عليه مِّ
سوداوان  فحدثهم بمسيره وبعالمة بيت المقدس وبعيرهم  فلما كان اليوم أشرَف الناس  ينتظرون حتى كان 

نهار حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذي وصفه رسول هللا فقال ناٌس : نحن ال قريب من نصف ال
 نصدق محمدا  بما يقول فارتدوا كفارا  ، فضرَب هللا رقابَهم مع أبي جهل.

ولما ذكر رسول هللا  البراق ، قال أبو بكر : صفها لي . فقال رسول هللا  : هي كذه وذه . فقال : أشهد أنك 
 , وكان أبو بكر قد رآهارسول هللا 

 ما هي بيعة العقبة االولي؟ 21س
 
كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعرض نفسه في موسم الحج على القبائل، فتعرض لستة نفر  21ج

من النبوة، منهم أسعد بن زرارة، وعقبة بن عامر، وجابر بن عبد هللا، ودعاهم إلى  11من الخزرج سنة 
في تبليغ رسالة ربه، فآمنوا به وصدقوه ووعدوه المقابلة في الموسم القابل ، وهذه اإلسالم وإلى معاونته 
 بداية إسالم األنصار.

من النبوة أتوا، ويقول عبادة بن الصامت: "كنا اثني عشر رجال  في العقبة  12فلما كان الموسم التالي سنة 
ء أن ال نشرك باهلل شيئا  وال نسرق، وال األولى، فبايعنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي بيعة النسا

نزني، وال نقتل أوالدنا، وال نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، وال نعصيه في معروف، فمن وف ى فله 
 الجنة، ومن غش من ذلك شيئا  فأمره إلى هللا، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" )رواه البخاري ومسلم(.
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 ومعهم مصعب بن عمير، يعلمهم اإلسالم ويفقههم في الدين ويقرئهم القرآن. وعاد األنصار إلى المدينة
 
 ما الذي حدث في بيعة العقبة الثانية؟ 22س
 
قدم وفد األنصار في موسم الحج في السنة الثالثة عشر من النبوة، واجتمع منهم في الشعب عند  22ج

وكان ال  - عليه وسلم ومعه عمه العباس العقبة ثالثة وسبعون رجال  وامرأتان، وجاءهم الرسول صلى هللا
وكان العباس هو أول المتكلمين في هذا االجتماع قال: يا معشر الخزرج إن محمدا   -يزال على دين قومه 

منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه، فهو في عز من قومه ومنعة بلده، 
كم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه، ومانعوه ممن وإنه قد أبى إال االنحياز إلي

خالفه، فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن اآلن 
 فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده.

قلت، فتكلم يا رسول هللا، فخذ لنفسك ولربك ما قال كعب بن مالك األنصاري: فقلنا له: قد سمعنا ما 
أحببت..، وهذا الجواب من األنصار يدل على تصميمهم وشجاعتهم وإيمانهم وإخالصهم في تحمل هذه 

 المسؤولية العظيمة.
هللا عليه وسلم فدعاهم إلى هللا ورغبهم في اإلسالم، وقال: أبايعكم على أن تمنعوني  وتكلم رسول هللا صل ِّ 

نعون منه نساءكم وأبناءكم، فبايعوه وتمت البيعة، وعاد األنصار إلى المدينة يترقبون هجرة الرسول مما تم
 هللا عليه وسلم بعد أن جعل عليهم اثني عشر نقيبا . صل ِّ 
 
 هجرة النبي صل ِّ هللا عليه وسلم من مكة الي المدينة وما هي بعض معالم الهجره؟ 23س
 
 وسلم إلى المدينة أوال هجرته صل ِّ هللا عليه 23ج

قوي جانب المسلمين بعد بيعة العقبة الثانية، وأخذ الرسول صلى هللا عليه وسلم يحث المؤمنين على 
الهجرة إلى يثرب، ويثرب هي دار الهجرة التي أريها الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم في منامه، وكثر دخول 

، وبعد إذن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في اإلسالم -قبيلتان من يثرب المدينة  -األوس والخزرج 
رغم كل العقبات والصعاب التي وضعتها  -جماعات وفرادى  -للمؤمنين بالهجرة خرج المسلمون أرساال  

 قريش واعترضت بها المهاجرين.
وكان أول من هاجر من مكة إلى المدينة أبو سلمة بن عبد األسد، ومن أوائل من هاجروا مصعب بن 

هللا بن أم مكتوم، وبالل بن رباح، وسعد بن أبي وقاص، وعمار بن ياسر، وعمر بن  عمير، وعبد
الخطاب في عشرين من الصحابة، وتبعهم كبار الصحابة وصغارهم بعد ذلك، ولم يبق بمكة إال رسول هللا 

 صلى هللا عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب، وأبي بكر الصديق، ومن حبس كرها .
 ة الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم إلى المدينةثانيا  معالم من هجر

اعتزمت قريش قتل النبي صل ِّ هللا عليه وسلم، قال هللا عز وجل: )وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
(، ولكن قريشا  فشلت في 30يقتلوك أو يخرجوك. ويمكرون ويمكر هللا، وهللا خير الماكرين( )األنفال/

ة قال رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: نم على فراشي، عزمها، ففي هذه الساعة الحرج
وتغط  ببردي هذا الحضرمي األخضر فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم، ثم خرج الرسول 

 سالما  بإذن -أي من بين الكفار الذين اجتمعوا ببابه وعلى رأسهم أبو جهل  -صل ِّ هللا عليه وسلم من بينهم 
 هللا .

رتب رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم وأبو بكر للهجرة، وأعد ا لها عدتها ووضعا لها خطتها، وانطلقا إلى 
 غار ثور.
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وكان على دين  -عبد هللا بن أريقط -علف أبو بكر راحلتين كانتا عنده أربعة أشهر، ودفع بهما إلى الدليل 
فكانت  -ذات النطاقين  -تين، وأما أسماء بنت أبي بكر الكفار، وواعده غار ثور بعد ثالث ليال بالراحل

تأتيهما بالطعام، وكان عبد هللا بن أبي بكر يبيت عندهما ويعو قبيل الصبح، فيصبح مع قريش بمكة كبائت 
فيها، فيتسمع لهما األخبار، وأما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر فكان يرعى غنما  يريحها عليهما ساعة من 

 ذان منها حاجتهما من اللبن، )البخاري، باب هجرة النبي صل ِّ هللا عليه وسلم (العشاء، فيأخ
انطلق الركب المبارك، رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم وأبو بكر والدليل وعامر بن فهيرة، فأخذوا طريق 

ن السواحل ، وكانت قريش قد رصدت جائزة لمن يدل على محمد أو يأتي به، فلحقهم سراقة بن مالك ب
عشم، طمعا  في الجائزة فلما قرب منهم عثرت فرسه، ثم ساخت يداها في الرض حتى بلغتا الركبتين،  ج 
ورأى غبارا  ساطعا  إلى السماء مثل الدخان، فنادى باألمان، فقال له الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم: أخف 

 رة بالشام فكساهما الزبير ثياب بياض.عن ا، وكتب له كتابا  باألمان. ولقيا الزبير بن العوام قافال  من تجا
ة، ينتظرون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى يرد هم  كان المسلمون بالمدينة يغدون كل غداة إلى الحر 

حر  الظهيرة، فرآه يهودي فقال بأعلى صوته: يا معاشر العرب هذا جد كم الذي تنتظرون، فصار 
ل ِّ هللا عليه وسلم، وقيل إن عدد الذين استقبلوه خمسمائة من المسلمون إلى السالح، فتلقوا رسول هللا ص

األنصار، فأحاطوا بالرسول صلى هللا عليه وسلم وبأبي بكر، وأهل المدينة يتنادون: جاء نبي هللا، جاء نبي 
هللا صل ِّ هللا عليه وسلم، وصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان في الطرق ينادون، يا محمد 

رسول هللا، يا محمد يا رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم، قال الصحابي البراء بن عازب: ما رأيت أهل  يا
 المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

كان وصول رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم يوم االثنين من شهر ربيع األول، ولبث في بني عمرو بن 
وصل ى فيه، ثم ركب  -مسجد قباء  -ة، وأسس المسجد الذي أ سس على التقوى عوف بضع عشرة ليل

راحلته، فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم، فقل: هذا إن شاء 
 هللا المنزل، ثم بناه رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم مسجدا .

 
 ة؟ماهو الوضع في المدينة عند الهجر 24س
 كان المجتمع المديني يتألف من ثالث فئات: 24ج
 .هونصرو ههللا عليه وسلم، واألنصار الذين آوو المسلمين المهاجرين الذين هاجروا مع الرسول صل ِّ  -1
 ومن المشركين الذين لم يؤمنوا بعد من قبائل المدينة. -2
 الن ضير، وبنو قريظة.ومن اليهود، وكان في يثرب منهم ثالث قبائل، بنو قيقاع، وبنو  -3
 
 ماهي القضايا التي تواجه النبي صل ِّ هللا عليه وسلم بعد الهجرة؟ 25س
 
تكوين مجتمع إسالمي بالمدينة يمثل الدعوة اإٍلسالمية ويتكامل فيه التشريع والتقنين والتربية،  -1 25ج

 وتنهض فيه الحضارة والعمران واالقتصاد والسياسة ومسائل السلم والحرب.
دعوة مشركي المدينة إلى اإلسالم، وإيجاد صيغة للتعايش معهم حتى يدخلوا في اإلسالم ويكف وا أيديهم  -2

 عن الكيد للمسلمين.
مواجهة دسائس ومؤامرات اليهود وعت وهم وفسادهم وعداوتهم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -3

 وللمسلمين.
رج المدينة وعلى رأسها قريش، فحالة الحرب واقعة يقينا  اإلعداد والتجهيز للقوى المناوئة لإلسالم خا -4

 .بين هؤالء الطغاة من أهل مكة وبين المسلمين في وطنهم الجديد
 
 مالذي فعله النبي صل ِّ هللا عليه وسلم لبناء المجتمع الجديد؟ 26س
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 بناء المسجد النبوي: -  26ج

كما تقدم، وبنى الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم بيوتا  كانت أول خطوة في هذا السبيل هي بناء المسجد النبوي 
إلى جانبه، هي حجرات أزواجه التي انتقل إليها فيما بعد، وقد كان المسجد جامعة لإلسالم، ومنتدى 

 للتشاور وحل  النزاعات، وقاعدة إلدارة المجتمع وشؤونه المتعددة، وسكن لفقراء المهاجرين.
هم األعمال في سبيل بناء المجتمع الجديد المؤاخاة بين المهاجرين المؤاخاة بين المسلمين: ومن أ -2

واألنصار، يقول ابن القيم: ثم آخى رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم بين المهاجرين واألنصار في دار أنس 
بن مالك، وكانوا تسعين رجال ، نصفهم من المهاجرين، ونصفهم من األنصار، آخى بينهم على المساواة، 

رثون بعد الموت دون ذوي األرحام، إلى حين وقعة بدر، فلما أنزل هللا عز  وجل  )وأولوا األرحام ويتوا
 ( رد التوارث، وبقي عقد األخوة.75بعضهم أولى ببعض( )األنفال/ 

ومعنى هذا اإلخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية، فال حمية إال لإلسالم، وأن تسقط فوارق النسب واللون 
قدم أحد أو يتأخر إال بمروءته وتقواه، وقد جعل الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم هذه األخوة والوطن، فال يت

 عقدا  نافذا ، ال لفظا  فارغا ، وعمال  يرتبط بالدماء واألموال، ال تحية تثرثر بها األلسنة وال يقوم لها أثر.
 المجتمع الجديد بأروع األمثال.وكانت عواطف اإليثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه األخوة، وتمأل 

 ميثاق التحالف اإلسالمي: -3
أضاف الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم بهذا الميثاق لبنة مهمة إلى بناء المجتمع الجديد، فقد أزالت هذه 

 .الخطوة ما كان من ضغائن الجاهلية، والنزاعات القبلية
 
 بري؟ما هي السريا والغزوات التي كانت قبل غزوة بدر الك 27س
 
سرية سيف البحر في السنة األولى للهجرة، وكان على رأسها حمزة بن عبد المطلب رضي هللا  -1 27ج

 عنه.
سرية رابغ في السنة األولى للهجرة، وكان على رأسها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي هللا  -2

 عنه.
ار في السنة األولى للهجرة، وكان على رأسها سعد  -3  بن أبي وقاص رضي هللا عنه.سرية الخر 
غزوة األبواء أو ود ان في السنة الثانية للهجرة، وقادها الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم بنفسه، وهي أول  -4

 غزوة غزاها صل ِّ هللا عليه وسلم، وكان حامل اللواء فيها حمزة بن عبد المطلب رضي هللا عنه.
 الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم بنفسه. غزوة بواط في السنة الثانية للهجرة، وقادها -5
غزوة سفوان في السنة الثانية للهجرة، وقادها الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم بنفسه، وتسمى هذه الغزوة  -6

 بدر األولى.
 غزوة ذي العشيرة في السنة الثانية للهجرة، وقادها الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم بنفسه. -7
ية للهجرة، وكان على رأسها عبد هللا بن جحش في اثني عشر من سرية نخلة في السنة الثان -8

المهاجرين، وقد قتلوا عمرو بن الحضرمي وهو أول قتيل في اإلسالم، وأسروا عثمان بن عبد هللا بن 
المغيرة، والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة، وهما أول أسيرين في اإلسالم، وعادوا باعير بعد أن 

ل خمس في اإلسالم، وكان ذلك في رجب الشهر الحرام، وأنكر الرسول صل ِّ هللا عزلوا الخمس وهو أو
عليه وسلم ما فعلوه، حتى نزل الوحي )يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصدٌّ عن 

(، 217البقرة/سبيل هللا وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند هللا والفتنة أكبر من القتل( ) 
 فأطلق الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم األسيرين، وأد ى دية المقتول إلى أوليائه.

 
 فريضة القتال؟ تلنزكيف  28س
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في تلك الفترة بعد سرية عبد هللا بن جحش، فرض هللا تعالى القتال، ونزلت في ذلك آيات، قال  28ج

 (.190تعتدوا إن هللا ال يحب المعتدين( )البقرة/تعالى: ) وقاتلوا في سبيل هللا الذين يقاتلونكم وال 
وإيجاب القتال والحث عليه، واألمر باالستعداد له، هو عين ما كانت تقتضيه تلك الفترة، وفي تلك األيام 

في السنة الثانية للهجرة أمر هللا عز  وجل بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام في إشارة إلى 
 .دبداية دور جدي

 
 ما هي غزوات النبي صل ِّ هللا عليه وسلم حتي فتح مكه؟29س
 
 غزوة بدر الكبرى-1 29ج

 سبب الغزوة:
هللا عليه وسلم أن يوجه ضربة  رجوع عير قريش من الشام محملة بثروات طائلة، وإرادة الرسول صل ِّ 

 عسكرية وسياسية واقتصادية قاصمة لقريش إذا فقدت هذه الثروة.
 في بدر:الجيش اإلسالمي 

هللا عليه وسلم للخروج ومعه ثالثمائة وتسعة عشر رجال ، وكان معهم فََرسان  استعد رسول هللا صل ِّ 
 وسبعون بعيرا  يتعاقبون عليها، ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب بن عمير القرشي العبدري.

 وقسم الجيش إلى كتيبتين:
 الب.كتيبة المهاجرين وأعطى لواءها علي بن أبي ط -1
 كتيبة األنصار وأعطى لواءها سعد بن معاذ. -2

وجعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو، وجعل على الساقة قيس بن 
 هللا عليه وسلم، وانطلق الجيش يطلب عير قريش. أبي صعصعة، أما القيادة العليا فكانت له صل ِّ 

 جيش المشركين في بدر:
بخروج المسلمين إليه فأرسل إلى قريش يستنفرها، فتحفز الناس  -وكان على عير قريش  -بو سفيان علم أ

سراعا  ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب، وكان قوام هذا الجيش نحو ألف وثالثمائة مقاتل، وكان 
 معهم مائة فرس وستمائة درع، وجمال كثيرة، وقائدهم العام أبو جهل بن هشام.

ذا الجيش بعد ته وعتاده، واتجه إلى الشمال، وعندما علم المشركون بنجاة قوافلهم بعد أن توجه وخرج ه
د بدرا ، فعاد ثالثمائة من  بها أبو سفيان ناحية الساحل، هم  الجيش بالرجوع، ولكن أبا جهل أبى إال أن يَرِّ

 بني زهرة وانطلق الباقون.
 الجيشان في المواجهة:
 عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر، وأخذ برأي الحباب بن المنذر هللا تحرك رسول هللا صل ِّ 

في النزول على أدنى ماء من جيش مكة حيث يشرب المسلمون وال يشرب المشركون، وبنى المسلمون 
عريشا  لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم كمقر للقيادة، بناء على مشورة سعد بن معاذ رضي هللا عنه الذي 

 قاد فرقة من شباب األنصار يحرسون النبي صلى هللا عليه وسلم في عريشه.
وكان قد أنزل هللا مطرا  فكان على المشركين وابال  شديدا  منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طهورا  
د به المنزل وربط  أذهب عنهم رجس الشيطان، ووط أ به األرض، وصل ب به الرمل وثب ت به األقدام ومه 

 به على قلوبهم.
وغش اهم النعاس فأخذوا قسطهم من الراحة، قال هللا عز وجل: )إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم 
من السماء ماء  ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به األقدام( األنفال 

 وكان هذا في رمضان من السنة الثانية للهجرة.
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لمشركين فكان بالعدوة القصوى وكانوا ينزلون إلى وادي بدر دون أن يصيبوا الماء، وقامت أما جيش ا
 معارضة من داخلهم تنادي بالعودة وترك المسلمين والقتال ولكنها ذهبت دون جدوى.

واصطف الجيشان وعد ل الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم صفوف جيشه، وأصدر أوامره إلى أصحابه أن ال 
القتال حتى يتلقون األمر، ودخل إلى العريش فاستقبل القبلة ودعا: "اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم يبدءوا 

آتني ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبدي األرض". وأنزل هللا عز وجل: )إذ 
(، وخرج رسول هللا صل ِّ 9فال/ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من المالئكة مردفين( )األن

 (.45هللا عليه وسلم من العريش وهو يردد اآلية الكريمة: )سيهزم الجمع ويولون الدبر( )القمر/
وعلى صعيد المشركين وقف أبو جهل يستفتح: "اللهم أينا كان أحب إليك وأرضى عندك فانصره اليوم"، 

م الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، وفي ذلك نزل قول هللا تعالى: )إن تستفتحوا فقد جاءك
 (.19ولن تغني عنكم فئتكم شيئا  ولو كثرت وأن هللا مع المؤمنين ( ) األنفال/ 

 بداية القتال في بدر وانتصار المسلمين:
لهم  بدأ القتال بمبارزات فردية حيث تقدم عتبة بن ربيعة وابنه الوليد وأخوه شيبة طالبين المبارزة، فانتدب

شباب من األنصار فرفضوا مبارزتهم وطلبوا مبارزة بني قومهم، فأمر الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم حمزة 
وعليا  وعبيدة بن الحارث بمبارزتهم، وتمكن حمزة من قتل عتبة ثم قتل علي  شيبة، وأما عبيدة فقد تصدى 

 حتمال عبيدة إلى معسكر المسلمين.للوليد وجرح كل منهما اآلخر، فعاونه حمزة وعلي فقتلوا الوليد وا
أثرت نتيجة المبارزة في المشركين وبدءوا الهجوم، فرماهم المسلمون بالنبل، ورمى رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم الحصى في وجوه المشركين، والتقى الجيشان في ملحمة قتل فيها سبعون من المشركين، على 

خلف رأس الكفر، وأ سر سبعون وانتصر المسلمون بفضل  رأسهم أبو جهل فرعون هذه األمة، وأمية بن
 هللا عز وجل، قال تعالى: ) ولقد نصركم هللا ببدر وأنتم أذلة فاتقوا هللا لعلكم تشكرون( آل عمران

ومما روي في كتب السيرة أن النبي صل ِّ هللا عليه وسلم خفق خفقة في العريش ثم انتبه، فقال: أبشر يا أبا 
، هذا جبريل معتجر بعمامة )أي لف ها على رأسه( آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنايا الن قع بكر أتاك نصر هللا

دَت ه )وعده(. وقد ثبت في القرآن والسنة مشاركة المالئكة في  )الماء المتجمع في الغدير( أتاك نصر هللا وعِّ
 القتال يوم بدر.

يدان المعركة، وأمر الرسول صل ِّ هللا عليه وفر  المشركون ال يلوون على شيء تاركين غنائم كثيرة في م
وسلم بسحب قتلى المشركين إلى آبار ببدر فأ لقوا فيها، وأقام ببدر ثالثة أيام ودفن شهداء المسلمين فيها 

 وهم أربعة عشر شهيدا .
 األسرى والغنائم

بكر بأخذ الفدية منهم، استشار الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم أبا بكر وعمر فيما يصنع باألسرى، فأشار أبو 
وعلل ذلك بقوله: " فتكون لنا قوة على الكفار فعسى هللا أن يهديهم لإلسالم"، وأشار عمر بن الخطاب 

 بقتلهم "فإن هؤالء أئمة الكفر وصناديدها".
ومال النبي صلى هللا عليه وسلم إلى رأي أبي بكر بقبول الفدية، وقبلها فعال ، فنزلت اآلية موافقة لرأي 

ر، قال تعالى: )ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في األرض تريدون عرض الدنيا وهللا يريد عم
 (.67اآلخرة وهللا عزيز حكيم( )األنفال/ 

أما الغنائم فلم يكن فيها حكم للشرع فنزل قول هللا عز وجل: )يسألونك عن األنفال قل األنفال هلل والرسول( 
)واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن هلل خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى  (، وقوله تعالى:1)األنفال/ 

هلل عليه وسلم الخمس من الغنيمة ثم قسمها  (، فأخرج الرسول صل ِّ 41والمساكين وابن السبيل( )األنفال/ 
 بين المقاتلين

ز وجل في كتابه فاصلة في تاريخ اإلسالم، لذلك سماها هللا ع -رغم صغر حجمها  -قد كانت موقعة بدر
"يوم الفرقان"، ألنه فرق بها بين الحق والباطل، وقد استحق المقاتلون ببدر أن ينالوا التقدير الكبير الذي 

هللا عليه وسلم فقال: "ما تعد ون  صار يالزم كلمة "البدري"، وفي البخاري: "جاء جبريل إلى النبي صل ِّ 



15 
 

من شهد بدرا  من المالئكة"، وخالصة القول أن بدرا   أهل بدر فيكم؟ قال: أفضل المسلمين، قال: وكذلك
 كانت بداية لمرحلة جديدة من السيادة واالستعالء والعزة لإلسالم والمسلمين.

 في أعقاب بدر:
حدثت في أعقاب بدر عدة غزوات صغيرة، ولكن لم يحدث فيها قتال، إما لفرار المشركين أو عدم تالقي 

 الفريقين أو غير ذلك، ومنها:
 غزوة قرقرة الك ذر . -1
 غزوة السويق. -2
 غزوة ذي أمر. -3
 غزوة بحران. -4
 غزوة القَردَة. -5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 غزوة أحد -2

 متى كانت ولماذا؟أين و
وقعت غزوة أحد عند جبل أحد في شمال المدينة، وكانت في شوال في السنة الثالثة للهجرة، ومن أسبابها 

أن قريشا  أرادت الثأر لقتالها في بدر، كما أرادت إنقاذ طرق التجارة إلى الشام من سيطرة المسلمين، 
 رواستعادة مكانتها عند العرب بعد أن زعزعتها موقعة بد

 جيش المشركين:
بلغ عدد جيش المشركين ثالثة آالف رجل، ومعهم مائتا فرس جعلوا على ميمنتها خالد بن الوليد، وعلى 
ميسرتها عكرمة بن أبي جهل، وكان منهم سبعمائة دارع، وشاركت في هذا الجيش قريش ومن أطاعها 

 من كنانة وتهامة.
 الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم يستشير أصحابه:

شاور الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم أصحابه في البقاء في المدينة والتحصن فيها أو الخروج لمالقاة جيش 
قريش، وكان الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم يرى عدم الخروج، ولكن أصحابه رأوا الخروج فأمضى لهم 

ذا عزمت فتوكل على هللا( رأيهم تأصيال  لمبدأ الشورى، وعمال  بقول هللا عز وجل: )وشاورهم في األمر فإ
هللا عليه وسلم وعزم  ولما عدلوا عن رأيهم إلى رأيه في البقاء في المدينة، رفض صل ِّ 159آل عمران/ 

 على الخروج، ليعلمهم عدم التردد بعد العزيمة والشروع في التنفيذ.
 جيش المسلمين :

عمير، فلما قتل حمله علي بن أبي  ارتفعت الراية تتقدم ثالثة ألوية، لواء المهاجرين يحمله مصعب بن
طالب، ولواء األوس يحمله أسيد بن حضير، ولواء الخزرج يحمله الحباب بن المنذر، واجتمع تحت 

األلوية ألف من المسلمين والمتظاهرين باإلسالم، ومعهم فرسان فقط ومائة دارع ولبس الرسول صلى هللا 
 عليه وسلم درعين ليعلمنا األخذ باألسباب .

 حاب المنافقين من جيش المسلمين:انس
خرج الجيش اإلسالمي إلى أحد مخترقا  الجانب الغربي من الحرة الشرقية، حيث انسحب المنافق عبد هللا 
بن أبي بن سلول بثالثمائة من المنافقين، وبذلك تميز المؤمنون من المنافقين، قال هللا تعالى: )وما كان هللا 

 .179يه حتى يميز الخبيث من الطي آل عمران/ليذر المؤمنين على ما أنتم عل
 المواجهة بين الجيشين:

نظم الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم الجيش ورد صغار السن، وهم أربعة عشر صبيا  منهم عبد هللا بن عمر، 
وجعل صفوف الجيش تواجه المدينة وظهورها إلى أحد، وجعل خمسين من الرماة بقيادة عبد هللا بن جبير 

"عينين" المقابل ألحد، لحماية المسلمين من الخلف، وقال لهم: و رأيتمونا تخطفنا الطير فال  فوق جبل
 تبرحوا مكانكم هذا، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فال تبرحوا مكانكم( رواه البخاري.
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مشركون أمام وتقدم جيش قريش وهو يواجه أحد وظهره إلى المدينة، واشتد القتال بين الجيشين وتراجع ال
بطولة المسلمين الذين شقوا هام المشركين، واستشهد األبطال: أبو دجانة، وحمزة بن عبد المطلب، 

ومصعب بن عمير رضي هللا عنهم، ورأى الرماة انتصار المسلمين فتركوا مواقعهم يطلبون الغنيمة ظنا  
ى الهزيمة، فقد التف خالد بن منهم أن المعركة حسمت لصالح المسلمين وهنا بدأ التحول من النصر إل

الوليد على رأس خيالة المشركين بجيش المسلمين من الخلف وطوق المشركون المسلمين، وأخذ 
المسلمون يتساقطون شهداء، وشاع بينهم أن الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم قد قتل فتفرق المسلمون، وبقى 

بن عبيد هللا وسعد بن أبي وقاص يدافعان  حوله سبعة من األنصار رشيان، فاستشهد السبعة وبقي طلحة
هللا عليه وسلم. وقد أصيب الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم في هذه المعركة فكسرت رباعيته،  عن النبي صل ِّ 

 وشج في وجهه حتى سال الدم منه .
 نتائج المعركة:

لم يؤسر أحد، وقتل واستشهد من المسلمين سبعون و -كما تقدم  -أصيب رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم 
من قريش اثنان وعشرون رجال ، وأسر منهم أبو عزة الشاعر، فقتل صبرا  الشتراكه قبل ذلك في قتال 

 المسلمين ببدر
وصبر المسلمون على هذه المصيبة، وأنزل هللا عزل وجل: )وال تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا  بل 

 169أحياء عند ربهم يرزقون( آل عمران/
 
 غزوة حمراء األسد-3

أمر الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم الجيش الذي شهد أحدا  أن يخرج لمطاردة جيش قريش إلى حمراء األسد 
رغم إصابة الكثيرين منهم بجراح، وسارع سبعون من الصحابة باالنضمام إليهم، فصار العدد ستمائة 

هللا عليه وسلم وقد مدحهم القرآن فقال: )الذين استجابوا هلل والرسول  وثالثين، وعلى رأسهم الرسول صل ِّ 
 .172من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم( آل عمران/ 

وكان أبو سفيان ينوي التوجه بالمشركين إلى المدينة الستئصال المسلمين فلما علم بخروجهم إلى حمراء 
 لى مكة، وعلموا بقدرة المسلمين على الدفاع ورد العدوان رغم ما أصابهم.األسد انصرفوا عائدين إ

 
 غزوة بدر الموعد-4

كانت سنة أربع للهجرة، حيث خرج الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم بألف وخمسمائة من أصحابه ومعه 
حد، عشرة أفراس، وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي هللا عنه إلى بدر حسب الموعد المحدد بعد أ

 وانتظر المسلمون ثمانية أيام ببدر، ولكن أحدا  من المشركين لم يأت
وكان أبو سفيان قد خرج بألفين من المشركين ومعهم خمسون فرسا  فلما وصلوا مر الظهران عادوا بحجة 
إن العام جدب، وبذلك تحققت للمسلمين هيبتهم بين قبائل الجزيرة، وواصل المسلمون إرسال سراياهم إلى 

 تلف األنحاء حتى كانت غزوة بني المصطلق.مخ
 
 غزوة بني المصطلق )المريسيع( -5

ريسيع بضم الميم: ماء لبني خزاعة،  بنو المصطلق بطن من قبيلة خزاعة، يسكنون بين المدينة ومكة، والم 
و وقد خرج إليهم الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم سنة خمس للهجرة بعدما زادت عداوتهم للمسلمين، في نح

ون )أي غافلون( فقتل من قتل منهم وسبى النساء والذرية، وكانت  سبعمائة مقاتل فأغار عليهم وهم غار 
جويرية بنت الحارث من هذا السبي فتزوجها الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم، وأطلق المسلمون السبي إكراما  

 لها.
عبد هللا بن أبي بن سلول: "لئن رجعنا إلى وفي رجوع رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم من هذه الغزوة، قال 

المدينة ليخرجن األعز منها األذل"، وتبرأ عبد هللا بن عبد هللا بن أبي من أبيه، وقال لرسول هللا صل ِّ هللا 
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عليه وسلم: "يا رسول هللا أنت وهللا األعز وهو األذل"، منع أباه من دخول المدينة حتى يأذن له النبي 
ليه وسلم، وقال: يا رسول هللا مرني أن أقتله، فأخبره الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم أنه الرسول صلى هللا ع
 لن يسيء إلى أبيه.

وفي رجوعه أيضا  كان حديث اإلفك، الذي أطلقه المنافقون على السيدة عائشة زوج النبي الرسول صل ِّ 
في نحو عشرين آية من آيات سورة هللا عليه وسلم لما تخلفت عن الجيش، ولكن هللا تعالى أنزل براءتها 

 النور.
 
 غزوة الخندق ) األحزاب( -6

كانت في السنة الخامسة للهجرة بعد أن أجلى الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم يهود بني قينقاع وبني النضير 
عن المدينة، فتحالف هؤالء مع قرش وباقي األحزاب ضد المسلمين، وبقيت قريظة في المدينة تظهر 

 مسلمين وتبطن العداوة والبغضاء لهمالوالء لل
واجتمعت القبائل في مر الظهران وانطلقوا إلى المدينة، وما أن علم المسلمون حتى اجتمعوا للشورى، 

فأشار سلمان الفارسي على رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم بحفر الخندق في شمال المدينة، ليشكل حاجزا  
لمين، ويمنع اقتحام المدينة، وير للمسلمين موقعا  دفاعيا  جيدا  يمكنهم من يمنع االلتحام بين الغزاة وبين المس

رشق الغزاة بالسهام من وراء الخندق، الذي يبلغ طوله خمسة آالف ذراع، وعرضه تسعة أذرع، وعمقه 
 من سبعة إلى تسعة أذرع، وتم حفره في ستة أيام رغم الجوع والبرد.

يرة تحكي عن منظومة اإليمان التي كان يعيشها المسلمون مع وفي حفر الخندق حدثت آيات ودروس كث
رسولهم صل ِّ هللا عليه وسلم، لذا لم يعبئوا وهم ثالثة آالف مقاتل في هذه الغزوة أن يكون عدد المشركين 

 عشرة آالف مقاتل، وأن تكون قريظة قد نكثت عهدها معهم
م ومن أسفل منكم وإذا زاغت األبصار وبلغت وقد صور القرآن حال المسلمين فقال: )إذ جاءوكم من فوقك

 11-10هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزاال  شديدا  ( األحزاب/  -القلوب الحناجر وتظنون باهلل الظنونا 
 الحصار والرحيل:

فوجئت قريش بالخندق، وكلما هموا باقتحامه أمطرهم المسلمون بالسهام، واشتد الحصار وطال أربعا  
لم يكن فيها حرب إال الرمي بالنبال، ولكن هجمات المشركين لم تنقطع، واستشهد من  وعشرين ليلة

المسلمين ثمانية منهم سعد بن معاذ رضي هللا عنه وكان طول الحصار سببا  في إضعاف معنويات 
المشركين، وأرسل هللا ريح الصبا فاقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم ودفنت رحالهم، فنادى 

فيهم أبو سفيان بالرحيل، وهكذا انفض األحزاب عن المدينة فتنفس المسلمون الصعداء، )ورد هللا الذين 
ا وكفى هللا المؤمنين القتال وكان هللا قويا  عزيزا ( األحزاب/   .25كفروا بغيظهم لم ينالوا خير 

 
 غزوة بني قريظة -7

فحاصرهم خمسا  وعشرين ليلة، ورضوا بأن  وهنا انطلق الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى بني قريظة،
يحكم فيهم سعد بن معاذ )وهو على فراش الموت قبل أن يستشهد(، فحكم بأن ت قتل الرجال وت قس م األموال 

 وت سبى الذراري والنساء، فقال له رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم: )لقد حكمت فيهم بحكم هللا(.
القالقل، ليدخل الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم والمسلمون فترة جديدة تبدأ وإلى هذا الحد تنتهي فترة الفتن و

 بصلح الحديبية.
 
 هـ(8 -هـ 6فترة الهدنة مع المشركين ) -8

 غزوة الحديبية
هللا عليه وسلم إلى الحديبية، في يوم االثنين مستهل ذي القعدة من السنة السادسة  خرج الرسول صل ِّ 

ا  لتوقع الشر من قريش فقد أخذ المسلمون سالحهم معهم، وبلغ عدد المسلمين للهجرة قاصدا  العمرة، ونظر
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في الحديبية ألفا  وأربعمائة رجل. وقد صلى المسلمون بذي الحليفة ورموا بالعمرة وساقوا الهدي )سبعين 
وعندما سمعت قريش بمسيرتهم جمعت الجموع لصدهم عن دخول مكة، وخرج خالد بن الوليد  بدنة(.

هللا عليه وسلم غير طريق جيشه تجنبا   س خيالة قريش لمالقاة المسلمين، ولكن الرسول صل ِّ على رأ
للقتال، ثم عدل عن دخول مكة فنزل على بئر قليلة الماء، فاشتكى المسلمون العطش، فانتزع سهما  من 

ثير الماء في كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيها، فما زال يجيش بالماء حتى صدروا عنه، وهذه معجزة تك
 تلك الغزوة.

 بيعة الرضوان:
فأبلغهم  -بعد عدة مراسالت  -هللا عليه وسلم عثمان بن عفان رسوال  إلى قريش  أرسل الرسول صل ِّ 
هللا عليه وسلم وأنهم يريدون العمرة، وأخرت قريش عثمان فحسب المسلمون أنها قتلته،  رسالة النبي صل ِّ 

 -إال أحد المنافقين  -سلم أصحابه للبيعة تحت الشجرة، فبايعوه جميعا  هللا عليه و فدعا رسول هللا صل ِّ 
 وكانت البيعة على الموت.
هللا عليه وسلم على المبايعين فقال: )أنتم خير أهل األرض( رواه البخاري،  وقد أثنى رسول هللا صل ِّ 

ونزل القرآن برضوان هللا على أهل البيعة، قال تعالى: ) لقد رضي هللا عن المؤمنين إذا يبايعونك تحت 
 .18الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكنية عليهم وأثابهم فتحا  قريبا  الفتح/ 

 صلح الحديبية:
أرسلت قريش عدة رسل كان آخرهم سهيل بن عمرو، ليفاوض الرسول صلى هللا عليه وسلم، فكان صلح 

 الحديبية نتيجة هذه المفاوضات، وهذه بعض بنوده
هللا عليه وسلم للطواف بالبيت في العام المقبل، وتخرج قريش من مكة فيدخلها  أن يعود محمد صل ِّ  -1

 بأصحابه، ويقيموا فيها ثالثة أيام بسالح الراكب فقط.
هللا عليه وسلم إال رد ه إلى  إلى الرسول صل ِّ  -بغير إذن وليه  -وأن ال يأتي رجل من قريش مسلما   -2

 مكة.
 هللا عليه وسلم لم يرد وه. ل هللا صل ِّ وأن من أتى قريشا  ممن مع رسو -3
 أن يكون بين الطرفين صدر نقي من الغل والخداع، ينطوي على الوفاء بالصلح. -4
ومن أحب أن  -وقد دخلت فيه خزاعة-هللا عليه وسلم دخل فيه  أنه من أحب أن يدخل عهد محمد صل ِّ  -5

 . -وقد دخلت فيه بنو بكر-يدخل عهد قريش دخل فيه 
 الحرب )هدنة( لمدة عشر سنين.وضع  -6

وهكذا تم الصلح وتمت الهدنة، وقد رفض بعض المسلمون هذا الصلح وأظهروا غضبهم، ومنهم عمر بن 
الخطاب، ولكن لما علموا أنه أمر هللا لم يكن منهم إال التسليم، وعاد المسلمون إلى المدينة بعد أن نحروا 

 ية عشرين يوما .الهدي وتحللوا من العمرة وأقاموا في الحديب
 هللا عليه وسلم إلى الملوك واألمراء: رسائل النبي صل ِّ 

ال شك أن مكاتبة الملوك خارج جزيرة العرب تعبير عن عالمية الرسالة، قال تعالى: )وما أرسلناك إال 
بي، . ومن هذا المنطلق أرسل النبي صلى هللا عليه وسلم دحية بن خليفة الكل107رحمة للعالمين( األنبياء/ 

إلى قيصر وعبد هللا بن حذافة السهمي إلى كسرى، وعمرو بن أمية الضمري إلى نجاشي الحبشة، 
وحاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس حاكم مصر، وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي في 

 اليمامة، وذلك بين عامي ستة وسبعة للهجرة.
 هرقل:نص كتاب الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى 

بسم هللا الرحمن الرحيم، من محمد عبد هللا ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سالم على من اتبع الهدى، 
أما بعد: فإني أدعوك بدعاية )دعوة( اإلسالم، فأسلم تسلم يؤتك هللا أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم 

اء بيننا وبينكم إال نعبد إال هللا وال نشرك به األريسيين )أي الفالحين( و)يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سو
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، 64شيئا  وال يتخذ بعضنا  بعضا  أربابا  من دون هللا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون( آل عمران/
 رواه البخاري.

هللا عليه وسلم، وهكذا كانت  ويالحظ أن الكتاب صريح في الدعوة إلى اإليمان باإلسالم وبنبوة محمد صل ِّ 
  اقي الكتب الموجهة إلى الملوك واألمراء.ب

لم تخل فترة صلح الحديبية من أحداث شغب قام بها األعراب، لكنها لم تؤثر على تفرغ المسلمين للدعوة 
 ونشر اإلسالم، ومن هذه األحداث

 . غزوة ذات القرد.1
 . قصة ع كل وع رينة.2
قاع. وقد سميت كذلك ألنهم لفوا في 3 أرجلهم الخرق بعد أن تنقبت خفافهم، وكان لكل . غزوة ذات الر ِّ

 ستة منهم بعير يتعاقبونه، وقد اقترب فيها المسلمون من جموع غطفان دون أن يقع قتال بينهم.
 عمرة القضاء:

حسب -كانت في ذي العقدة من السنة السابعة للهجرة، حيث خرج الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم إلى مكة 
، وقد بلغ عدد من شهدها ألفين سوى النساء والصبيان، فيهم الذين شهدوا -الحديبيةاالتفاق مع قريش في 

الحديبية، وطاف المسلمون بالكعبة، وأظهروا من القوة والجلد ما جعل قرا يش تتعجب من قوتهم، ولما 
نزل هللا في هللا عليه وسلم عائدا  إلى المدينة، وأ خرج الرسول صل ِّ  -حسب االتفاق-انتهت األيام الثالثة 

هذه العمرة قوله تعالى: )لقد صدق هللا رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم 
 .27ومقصرين ال تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا  قريبا ( الفتح/

 غزوة مؤتة -9
هللا عليه وسلم جيشا  قوامه  ول صل ِّ كانت في السنة الثامنة للهجرة في جمادى األولى، حيث بعث الرس

ثالثة آالف مقاتل إلى الشام، وعين زيد بن حارثة أميرا  عليه فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب 
 فعبد هللا بن رواحة، وأما األعداء فكانوا مائة ألف من الروم، ومائة ألف أخرى من نصارى العرب.

استشهد فيها القادة الثالثة، واختار المسلمون خالد بن الوليد قائدا  والتحم الجيشان في مؤتة، وكانت ملحمة 
فأعاد تنظيم الجيش وبدل الميسرة بالميمنة وجعل قسما  من الجيش يتقدمون من الخلف وكأنهم أمداد جديدة، 
وتم االنسحاب المنظم وظهرت عبقرية خالد العسكرية، وكانت الخسائر في االنسحاب ثالثة عشر شهيدا ، 

 ع إيالم األعداء قتال  وتجريحا  حتى انكسرت تسعة أسياف في يد خالد بن الوليد رضي هللا عنه.م
ومن معجزات الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم أنه أخبر أصحابه باستشهاد القادة الثالثة وعيناه تذرفان، 

هذا اللقاء األول مع  وأخبر باستالم خالد الراية، وال شك أن المسلمين أفادوا دروسا  وخبرات عظيمة من
 الروم.
 غزوة ذات السالسل -10

بعد عودة المسلمين من مؤتة، جه ز النبي صل ِّ هللا عليه وسلم جيشا  بقيادة عمرو بن العاص إلى ذات 
السالسل، قريبا  من ديار قضاعة، فتقدم عمرو على رأس ثالثمائة من المهاجرين واألنصار، واستعان 

الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم بمائتين من المهاجرين واألنصار فيهم أبو بكر ببعض فروع قضاعة، وأمده 
وعمر وعليهم أبو عبيدة بن الجراح، وتوغل الجيش في ديار قضاعة التي هربت وتفرقت. وقد أعادت 

 هذه الغزوة للمسلمين هيبتهم بعد مؤتة.
 

 فتح مكة -11
 السبب المباشر وراء الفتح:
و السبعة عشر أو الثمانية عشر شهرا ، ثم نقضت قريش الهدنة حيث أعانت استمرت هدنة الحديبية نح

حلفاءها بني بكر ضد خزاعة حلفاء المسلمين على ماء الوتير قريبا  من مكة، فاستنصرت خزاعة 
 بالمسلمين، وبذلك بطلت المعاهدة، وكان ذلك سببا  مباشرا  لفتح مكة
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 التجهيز للفتح في الطريق إلى فتح مكة:
الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم أصحابه بالتجه ز للغزو، ولم يعلمهم بوجهته تكتما  ألمر الفتح، واستنفر أمر 

القبائل التي حول المدينة، وقد بلغ عدد جيش المسلمين عشرة آالف مقاتل، ولم يتخلف من المهاجرين 
 واألنصار أحد

ثمان للهجرة، واستخلف عليها أبا رهم  وقد خرج النبي صل ِّ هللا عليه وسلم من المدينة في رمضان سنة
ابن عم  -كلثوم بن حصين الغفاري، وفي الطريق أسلم عدد من زعماء قريش منهم أبو سفيان بن الحارث 

وكان  -أخو أم سلمة أم المؤمنين رضي هللا عنها  -وعبد هللا بن أبي أمية -رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم 
 قبل فتح خيبر ولكنه لم يهاجر إلى المدينة.العباس بن عبد المطلب قد أسلم 

وفي مر الظهران عسكر المسلمون، وخفيت أخبارهم عن قريش حتى ظنت قريش أن هذا الجيش جيش 
أبا سفيان ليقابل الرسول صل ِّ  -عم الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم  -خزاعة، وفي هذه األثناء صحب العباس 

 عليه وسلم إلى اإلسالم فتردد أبو سفيان وعاد في اليوم الثاني فأسلم، هللا عليه وسلم فدعاه الرسول صل ِّ هللا
واستعرض أبو سفيان جيش المسلمين وقوتهم ثم قال للعباس: لقد أصبح ملك بن أخيك اليوم عظيما . فقال 

 العباس: ويحك يا أبا سفيان إنها النبوة، قال: فنِّعَم ذا. ومضى أبو سفيان إلى مكة فأخبر قريشا  بقوة
 المسلمين ونهاهم عن المقاومة.

 إتمام الفتح:
في مر الظهران قرر النبي صل ِّ هللا عليه وسلم الزحف على مكة، فعين القادة وقسم الجيش إلى ميمنة 

وميسرة وقلب، فكان خالد بن الوليد على الميمنة، وكان الزبير بن العوام على الميسرة، وأبو عبيدة على 
 الرجالة )المشاة(

ش فقد جمعت جموعا  من قبائل شتى ومن أتباعها لحرب المسلمين، فأمر الرسول صل ِّ هللا عليه وأما قري
وسلم بقتالهم، وأمر قادة جيشه أال يقاتلوا إال من يقاتلهم وأعلن األمان للناس سوى أربعة من الرجال 

 وامرأتين أباح دماءهم
ن رمضان سنة ثمان للهجرة، ودخل ودخلت جيوش المسلمين حتى انتهت إلى الصفا في التاسع عشر م

الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم مكة من أعالها من جهة كداء، ودخل خالد بن الوليد من أسفلها، وكانت 
المقاومة يسيرة، وبلغ عدد الشهداء ثالثة، وعدد قتلى المشركين قريبا  من أربعة ورين، ونادى رسول هللا 

هللا عليه وسلم وقف القتال  وأعلن الرسول صل ِّ  فيان فهو آمن( .صل ِّ هللا عليه وسلم: )من دخل دار أبي س
عصر أول يوم من الفتح، وأصدر عفوا  عاما  عن أهل مكة: )ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا  أخ 
كريم وابن أخ كريم، فقال: ال تثريب عليكم، اليوم يغفر هللا لكم( رواه أبو عبيد. وفي رواية أحمد قال: 

وال نعاقب(. هذا العفو حفظ األنفس من القتل أو السبي وأبقى األموال واألراضي بيد أصحابها، )نصبر 
 وهذا خاص بمكة لقدسيتها وحرمتها.
 تطهير مكة من الشرك واألوثان :

دخل رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم خاشعا  يقرأ سورة الفتح وهو على راحلته، وطاف بالكعبة، وبي ن 
ال تغزى بعد الفتح، وأمر بتحطيم األصنام وتطهير البيت الحرام منها، وكان عددها ستين  حرمة مكة وأنها

وثالثمائة من األنصاب، وشارك في ذلك بيده الشريفة، وهو يقرأ: )وقل جاء الحق وزهق الباطل إن 
م فصلى . ومحا الصور التي كانت بالكعبة، ثم دخل صل ِّ هللا عليه وسل81الباطل كان زهوقا( اإلسراء/ 

ركعتين، وأعطى عثمان بن طلحة مفتاح الكعبة، وبعد تطهير الكعبة من مظاهر الوثنية، أمر رسول هللا 
صل ِّ هللا عليه وسلم خالد بن الوليد فذهب إلى نخلة وهدم العزى )من آلهة المشركين(، وأرسل عمرو بن 

أحد اآللهة( فهدمها، وبذلك أزيلت العاص فهدم سواعا  صنم هذيل، وأرسل سعد بن زيد األشهلي إلى مناة )
 مراكز الوثنية.

ونتيجة لفتح مكة، تحول ثقل معسكر الشرك من قريش إلى قبيلتي هوازن وثقيف، اللتين سارعتا لملء 
 الفراغ وقيادة المشركين لحرب اإلسالم، فكانت غزوة حنين وحصار الطائف.
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 ماهي غزوات النبي بعد فتح مكه؟ 30س
 
نين-1 30ج  غزوة ح 

التي حشدت عشرين ألفا  معهم األموال والنساء  -وثقيف فرع منها-كانت غزوة حنين بين قبيلة هوازن 
واألبناء تحت قيادة مالك بن عوف النصري، وبين المسلمين الذين لم يمض على فتحهم لمكة سوى نصف 

إليها في مساء  صلواوشهر، فكانوا مستعدين تماما  وبدءوا التحرك باتجاه حنين في الخامس من شوال،
العاشر من شوال، وكان عدد جيش المسلمين عشرة آالف مقاتل، انضم إليهم ألفان من أهل مكة من مسلمة 
الفتح الذين سموا بالطلقاء )أي الذين أطلقهم رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم وعفا عنهم يوم الفتح(، وقد كان 

 لهؤالء الطلقاء تأثير سلبي على سير المعركة.
 المعركة في غزوة حنين: سير

سبقت هوازن المسلمين إلى وادي حنين، ورتبوا صفوفهم ووضعوا خطتهم، وتقدم خيالة المسلمين بقيادة 
خالد بن الوليد، وبقية صفوف الجيش، وتراجعت هوازن في بداية القتال لكنها عادت فرشقت المسلمين 

قية الجيش، ولم يبقى حول الرسول صل ِّ هللا عليه بالسهام الكثيفة بصورة دقيقة، ففر الطلقاء واألعراب وب
وسلم إال فئة قليلة صمدت بصموده حتى نادى عليه الصالة والسالم: )أنا النبي ال كذب أنا ابن عبد 

المطلب(، وأمر العباس فنادى في الناس، فتجمع لديه مائة أو أقل، ثم أخذ المهاجرون واألنصار بالعودة 
شتد القتال من جديد، قال هللا تعالى: )ثم أنزل هللا سكينته على رسوله وعلى وهم يرددون لبيك لبيك، وا

 .26المؤمنين وأنزل جنودا  لم تروها وعذب الذين كفروا( التوبة/ 
ولم تصمد هوازن طويال  فقد فرت من الميدان، وبلغ قتلى هوازن اثنين وسبعين قتيال  في الميدان، 

مة، وعدد آخر من القتلى، وأما السبي فقد بلغ ستة آالف، وبلغت الغنائم وثالثمائة قتيل خالل الفرار والهزي
 مبلغا  عظيما . أما المسلون فقد بلغ عدد الشهداء أربعة، وأصيب عدد من الصحابة بجروح.

 حصار الطائف:
فحاصروها بضع  -التي تحصن فيها مالك بن عوف ومن بقي من هوازن-انطلق المسلمون إلى الطائف 

، واشتد الحصار واستشهد اثنا عشر رجال  من المسلمين مقابل ثالثة قتلى فقط من المشركين، عشرة ليلة
 هللا عليه وسلم لثقيف بقوله: )اللهم اهد ثقيفا ( رواه الترمذي . ودعا الرسول صل ِّ 
هللا عليه وسلم الحصار وعاد إلى الجعرانة حيث ترك غنائم حنين، فقسمها مراعيا   وفك الرسول صل ِّ 

هللا عليه وسلم  ليف قلوب الطلقاء واألعراب، وجاء وفد هوازن يعلن إسالمها فأعاد إليهم الرسول صل ِّ تأ
هللا عليه  السبي ورضيت نفوسهم بذلك، وجاء وفد ثقيف بعد ذلك يعلن إسالم ثقيف، فأل الرسول صل ِّ 

وهي الصنم الذي -لالت( وسلم أبا سفيان بن حرب، والمغيرة بن شعبة الثقفي معهم إلى الطائف ليهدما )ا
 فهدماها، وبذلك انتهت أسطورة الالت التي عبدت طويال  من دون هللا تعالى. -كانوا يعبدونه

 غزوة تبوك-2
وقعت هذه الغزوة في رجب من عام تسع للهجرة، وفيها تحول المسلمون إلى الجهاد خارج الجزيرة بعد 

نظرا  للضائقة -ز الجيش الذي سمى جيش العسرة أن دانت الجزيرة لإلسالم، وقد سارع الصحابة بتجهي
 ، في حين تخلف المنافقون عنها وكانوا يقون: ال تنفروا في الحر. -االقتصادية التي مر بها المسلمون

هللا عليه وسلم في حياته،  وقد بلغ عدد جيش تبوك أكثر من ثالثين ألفا ، وهذا أكبر جيش قاده الرسول صل ِّ 
عن الجيش بدون  -وهم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهالل ابن أمية-صحابة وقد تخلف ثالثة من ال

 عذر، وقصة تخلفهم وتوبتهم مشهورة في القرآن الكريم وكتب السيرة لسنة.
 العودة من تبوك:

لم يقع قتال مع الروم في هذه الغزوة، وآثر حكام المدن الصلح على الجزية، وقد مكث الجيش عشرين ليلة 
إلى المدينة، وجاء المنافقون المتخلفون عن الغزوة فاعتذروا لرسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم، فقبل  ثم عاد
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منهم واستغفر لهم وبايعهم إال ثالثة سبق اإلشارة إليهم، وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهالل بن 
 ن نزلت توبتهم في القرآن.أمية، وامتنع عنهم الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم، وقاطعهم المسلمون إلى أ

ومن نتائج هذه الغزوة أنها وطدت سلطان اإلسالم في شمال الجزيرة العربية ومهدت لفتوح الشام فيما بعد 
. 

 عام الوفود
سمى العام التاسع للهجرة بعام الوفود، حيث بدأت وفود القبائل العربية في التوافد على المدينة إلعالن 

صل ِّ هللا عليه وسلم، وقد ذكر كتاب السيرة أن عدد الوفود بلغ ستين وفدا ، ذكر إسالمهم ومبايعة الرسول 
منها البخاري وفد تميم، ووفد عبد القيس، ووفد بني حنيفة، ووفد نجران الذي لم يسلم ورضي بالجزية، 

 ووفد األشعريين وأهل اليمن، ووفد دوس، ووفد طيء، وعدي بن حاتم الطائي، وغير ذلك.
 هـ 9بالناس عام  حج أبي بكر

ر أبا بكر على الحج، فخرج في ذي  لم يحج الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم عام الفتح ولكنه اعتمر فقط ، وأم 
الحجة إلى مكة على رأس ثالثمائة من الصحابة ومعهم عشرون بدنة، ونزلت سورة براءة )التوبة( يوم 

إلى الناس يوم حج مفادها: )ال يدخل الجنة إال نفس النحر، فأرسل النبي صل ِّ هللا عليه وسلم عليا  برسالة 
مؤمنة، وال يطوف بالبيت عريان، وال يحج بعد العام مشرك، ومن كان بينه وبين رسول هللا صل ِّ هللا عليه 
وسلم عهد فعهده إلى مدته( رواه أحمد، وهذه مفاصلة مع المشركين آن أوانها بعد اثنين وعشرين عاما  من 

 والوحي.الدعوة والنبوة 
 ماهي حجة الوداع التي حجها النبي صل ِّ هللا عليه وسلم؟ 31س
 
 حجة الوداع 31ج

أعلن النبي صل ِّ هللا عليه وسلم عزمه على الحج في العام العاشر، فتقاطر الناس من أرجاء الجزيرة 
هللا تعالى: العربية للحج معه، وخرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة. ولما وقف في عرفة نزل قول 

 .3)اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا ( المائدة/
وقد تعل م المسلمون مناسك الحج من النبي صل ِّ هللا عليه وسلم في هذه الحجة المباركة، التي بلغ عدد 

هللا عليه وسلم في  سول صل ِّ المسلمين فيها أربعين ألفا ، حيث استمعوا إلى خطبة الوداع التي ألقاها الر
 عرفات في وسط أيام التشريق، وجاء فيها:

)إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا في بلدكم هذا ،أال إن كل شيء من 
أمر الجاهلية تحت قدمي  هاتين موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن 

د المطلب فإنه موضوع بالحارث، وربا الجاهلية موضوع وأول ربا  أضع ربانا: ربا عباس بن ع ربيعة بن
كله. واتقوا هللا في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة هللا واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، وإن لكم عليهن أال 

عليكم رزقهن وكسوتهن فاضربوهن ضربا  غير مبرح، ولهن يوطئن فرشكم أحدا  تكرهونه، فإن فعلن ذلك ٍ
بالمعروف. وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب هللا، وأنتم ت سألون عني، فما أنتم 
قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رساالت ربك وأديت ونصحت ألمتك، وقضيت الذي عليك، فقال: 

 اشهد اللهم اشهد( رواه مسلم. بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس: اللهم
وفي بعض خطبه في منى قال صلى هللا عليه وسلم: )ال ترجعوا من بعدي كفارا  يضرب بعضكم رقاب 

هللا عليه  بعض( رواه البخاري، وقد حفلت هذه الخطب باألحكام والتوجيهات، وذلك ألن الرسول صل ِّ 
 وسلم كان يودع الناس.

 
 هللا عليه وسلم؟النبي صل ِّ  ما هو جيش اسامه الذي جهزه 32س
 
 .تجهيز جيش أسامة 32ج
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بدأ رسول هللا صل ِّ هللا عليه وسلم في تجهيز جيش إلى الشام، بعد عودته من حجة الوداع بشهرين أو 
أكثر، وجعل عليه أسامة بن زيد بن حارثة، وأمره أن يتوجه إلى البلقاء وفلسطين، فتجهز الناس وفيهم 

ان معهم أبو بكر وعمر، وبلغ عددهم ثالثة آالف، ولكن هذه الحملة تأخرت المهاجرون واألنصار وك
 بسبب مرض الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم.

 
 كيف كانت وفات النبي صل ِّ هللا عليه وسلم؟ 33س

 
 وفاة الرسول صل ِّ هللا عليه وسلم 33ج

ثالثة أشهر، وكان بدء  ألم  المرض بالرسول صل ِّ هللا عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع بحوالي
شكواه في بيت ميمونة أم المؤمنين، وصح في البخاري أيضا  أن شكواه ابتدأت منذ العام السابع عقب فتح 
خيبر بعد أن تناول قطعة من شاة مسمومة قدمتها له زوجة سالم بن مشكم اليهودية، رغم أنه لفظها ولم 

ض في بيت عائشة أم يبتلعها لكن السم أثر عليه. وقد طلب صل ِّ هللا ع ليه وسلم من زوجاته أن يمر 
 المؤمنين، فكانت تقرأ المعوذتين وتمسح عليه بيده هو صل ِّ هللا عليه وسلم لبركتها.

ولما أثقله المرض ومنعه من الخروج للصالة بالناس قال: )مروا أبا بكر فليصل بالناس، وراجعته السيدة 
بأبيها، فقالت: إن أبا بكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير  عائشة رضي هللا عنها، لئال يتشاءم الناس

 البكاء إذا قرأ القرآن. فأصر  على ذلك، فمضى أبو بكر يصلي بهم( رواه بن كثير في البداية والنهاية.
، فصل ى بالناس وخطبهم، وأثنى في خطابه على  وخرج النبي صل ِّ هللا عليه وسلم يتوكأ على العباس وعلي 

 عنه وبين فضله، وأشار إلى تخيير هللا له بين الدنيا واآلخرة واختياره اآلخرة، قال: أبي بكر رضي هللا
)إن عبدا  عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار اآلخرة، ففطن أبو بكر إلى أنه يقصد نفسه فبكى، وتعجب 

 الناس منه إذ لم يدركوا ما فطن له( رواه أحمد. 
من شدة -صدر عائشة وكان يدخل يده في إناء الماء فيمسح وجهه وعندما حضره الموت كان مستندا  إلى 

ويقول: ) ال إله إال هللا، إن للموت سكرات( رواه البخاري. وأخذته صل ِّ هللا عليه وسلم وهو يقول:  -الحمى
)مع الذين أنعم هللا عليهم(، ويقول: )اللهم في الرفيق األعلى فعرفت عائشة أنه ي خير وأنه يختار الرفيق 

 األعلى( رواه البخاري.
ودخلت عليه فاطمة فقالت: واكرب أباه، فقال لها: )ليس على أبيك كرب بعد اليوم(، ودعاها )فأسر  إليها 

 -بعد وفاته-بشيء فبكت، ثم دعاها فأسر  إليها بشيء فضحكت(. رواه البخاري. وأخبرت رضي هللا عنها 
 وأخبرها بأنها أول أهله لحوقا  به فضحكت.أنه صل ِّ هللا عليه وسلم أخبرها أنه يموت فبكت، 
في يوم االثنين، في الثاني عشر  -ورأسه في حجر عائشة-وقبض صل ِّ هللا عليه وسلم حين اشتد الضحى 

من ربيع األول من العام الحادي عشر للهجرة، ودخل أبو بكر رضي هللا عنه ، فكشف عن وجه النبي 
إلى الناس، وهم بين منكر ومصدق من هول الموقف، فقال: أما صلى هللا عليه وسلم، وأخذ يقبله، وخرج 

بعد من كان منكم يعبد محمدا  فإن محمدا  قد مات، ومن كان منكم يعبد هللا فإن هللا حيٌّ ال يموت، قال هللا 
تعالى: )وما محمد إال رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب 

قبيه فلن يضر هللا شيئا ، وسيجزي هللا الشاكرين(، فسكن الناس وجلس عمر رضي هللا عنه على على ع
 األرض ال تحمله قدماه، وكأنهم لم يسمعوا اآلية إال تلك الساعة )رواه البخاري(.

 هللا عليه وسلم، وهي تقول: وبكت فاطمة رضي هللا عنها أباها صل ِّ 
 يا أبتاه أجاب ربا دعاه

 ن جنة الفردوس مأواهيا أبتاه م
 يا أبتاه إلى جبريل ننعاه
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هللا عليه وسلم ولم تنته رسالته، فهي خالدة إلى يوم الدين، ولم تنقطع أمته  وانتهت حياة الرسول صل ِّ 
األمين، والحمد هللا رب هللا وسلم وبارك على نبيه الصادق الوعد  فالخير فيها إلى يوم يبعثون، وصل ِّ 

 .العالمين
 

 
 

  
 
 

  
 
  

 


