
 األولى المحاضرة

 المكً العهد

 الوحً

 هناك إلى ٌذهب العدد ذوات اللٌالً ٌتحنث حراء ؼار إلى ٌذهب كان األربعٌن من سنه قربت حٌنما والسالم الصالة علٌه النبً كان

 عظم أو صنمل سجد بؤنه قط ذلك ٌثبت ولم كله ذلك تجنب . األصنام وعبادة األوثان عبادة المكرمة مكة فً العبادة مظاهر ٌهجر

 وفً هللا قوانٌن وفً هللا مخلوقات وفً هللا إبداعات فً وٌتؤمل ٌتحنث حراء ؼار إلى ٌذهب كان السلٌمة فبفطرته . قط صنما  

 الخلوة ان . خلقه وفً هللا ابداعات فً السلٌم وبعقله السلٌمة وبروحه السلٌمة بفطرته متؤمال   هناك بنفسه وٌختلً هللا نوامٌس

 فً وٌتؤمل هللا الى ٌعود نفسه ٌحاسب زمنٌة فترة بنفسه ٌخلو االنسان ان البد خاص بشكل داعٌة ولكل مسلم لكل جدا ضرورٌة

  الجمٌع وعلى علٌه هللا نعم

 التؤمل وهذا عقلٌا   تؤمال والتؤمل والمحاسبة العزلة الخلوة اال ٌقطعها ال وزالت آفات االنسانٌة للنفس ان/  والخلوة التؤمل حكمة

 تعالى هللا إبداع فً التؤمل فً لٌستؽرق ذلك ٌفعل النبً وعقله رشده إلى وٌعود نفسه وٌحاسب االنسان لدى المحاسبة روح ٌنمً

 : الوحً بدء وقبل الوحً فً وارده احادٌث هناك. الكامل الصفاء إلى بها ٌتعلق مما النفس واخراج

 جاءت إال رإٌا ٌرى ال فكان النوم فً الصالحة الرإٌا الوحً من هللا رسول به بدئ ما أول : قالت أنها المإمنٌن أم عابشة عن

 أهله إلى ٌنزع أن قبل العدد ذوات اللٌالً التعبد وهو فٌه فٌتحنث حراء بؽار ٌخلو وكان الخالء إلٌه حبب ثم الصبح فلق مثل

 بقارئ أنا ما:  قال اقرأ فقال الملك، فجاءه حراء ؼار فً وهو الحق جاءه حتى لمثلها فٌتزود خدٌجة إلى ٌرجع ثم لذلك وٌتزود

 ثم الجهد منً بلػ حتى الثانٌة فؽطنً فؤخذنً بقارئ أنا ما: قلت اقرأ فقال أرسلنً، ثم الجهد منً بلػ حتى فؽطنً فؤخذنً: قال

 علق من اإلنسان قخل. خلق الذي ربك باسم اقرأ{  فقال أرسلنً، ثم الثالثة فؽطنً فؤخذنً بقارئ أنا ما: فقلت اقرأ فقال أرسلنً،

 زملونً زملونً فقال عنها، تعالى هللا رضى خوٌلد بنت خدٌجة على فدخل فإاده ٌرجؾ هللا رسول بها فرجع}  األكرم وربك اقرأ

 إنك أبدا هللا ٌخزٌك ما وهللا كال خدٌجة فقالت نفسً على خشٌت لقد الخبر وأخبرها لخدٌجة فقال الروع، عنه ذهب حتى فزملوه

 نوفل بن ورقة به أتت حتى خدٌجة به فانطلقت الحق نوابب على وتعٌن الضٌؾ وتقري المعدوم وتكسب الكل وتحمل الرحم لتصل

 ما بالعبرانٌة اإلنجٌل من فٌكتب العبرانً الكتاب ٌكتب وكان الجاهلٌة فً تنصر امرأ وكان خدٌجة عم ابن العزى عبد بن أسد بن

 ترى ماذا أخً ابن ٌا ورقة له فقال أخٌك، ابن من اسمع عم ابن ٌا خدٌجة له فقالت عمً قد كبٌرا شٌخا وكان ٌكتب أن هللا شاء

 إذ حٌا أكون لٌتنً جذعا فٌها لٌتنً ٌا موسى على هللا نزل الذي الناموس هذا ورقة له فقال رأى، ما خبر هللا رسول فؤخبره

 أنصرك ٌومك ٌدركنً وإن عودي إال به جبت ما لبمث قط رجل ٌؤت لم نعم: قال هم مخرجً أو هللا رسول فقال قومك، ٌخرجك

 ) وفترالوحً توفً أن ورقة ٌنشب لم ثم مإزرا نصرا

 : التحلٌل

 . قط له ٌسجد أو صنما ٌعظم ولم واألوثان األصنام ٌبؽض مما أكثر شٌبا   ٌبؽض ال السلٌمة بفطرته * النبً

 الكون وعظمة الخالق إبداع فً وٌتفكر لٌتؤمل عنهم بعٌدا   بوٌذه المجتمع ذلك تصرفات من ٌنفر جعلته السلٌمة الفطره هذه *
 . حراء ؼار فً بنفسه وٌخلو وٌتحنث

 بعٌدا   الوحً لتلقً األمثل لالستقبال النفس صفاء وإلى الخالق بعظمة النبٌل االحساس تداعً وإلى التؤمل حسن إلى تقود * الخلوة
 . العصر وفتن الدنٌا مشاؼل عن

 عنه لٌزٌح هللا ملكوت فً وٌتؤمل والنقاء الصفاء بقصد بنفسه ٌخلو أن منا واحد كل على فالواجب النبً فً حسنة قدوة * لنا
 . الشٌطان ووسابس النفس أضؽان

* أن الوحً امر خارجً ولٌس تهٌات او حدٌث نفس وقد راه الرسول بعٌنٌه وما حصل مع الرسول ٌوكد انه حقٌقً ولٌس من 

لٌإكد انه امر خارجً من عند هللا الن أعداء االسالم ٌقولون انها  تهٌا جبرٌل علٌه السالم للرسول ؟ لماذاالخٌال او االوهام  

النه  المستشرقون حرٌصون ان ٌشككوا فً الوحً لماذا؟تهٌوات نفسٌه ولكن الدلٌل على صدقها عدم استٌعاب الرسول لما حصل 

 لٌهدموا االسالم كله وماجاء به الرسول انه مجرد حدٌث نفس . االصل وٌرٌدون تشكٌك الناس هل هو حقٌقً او وساوس نفس

* لما جعل هللا الرسول ٌتحنث فً الؽار ؟ من اجل التهٌإ واالستعداد والوصول نفسٌة الى الصفاء الذهنً المطلق لٌستوعب ماجاء 

 وشاقه على الناس العادٌٌن .  به جبرٌل علٌه السالم ، الن ماجاء به لٌس بمقدور احد ؼٌر الرسول تحمله وهً مهمه صعبه

 علٌه له كبرى مفاجؤة كان ذلك وان ، كذلك ٌكون ألن ٌطمح ولم نبً انه ٌعلم ٌكن لم انه الوحً نزول عند للنبً حصل مما * ٌفهم

 .والسالم الصالة



الحكمة ورجاحتً  ؟ لما لها من 58من العمر وهو فً  74تزوجها الرسول وهً فً * اما السٌدة خدٌجه رضً هللا عنها لماذا 

العقل وحنان االم فكانت سند للرسول وعطوفة علٌه فوقفت الى جانب الرسول لٌستوعب الوحً ولم تكذبه او تتركه بل طمبنت 

 وتصرفاته النبً سلوك ألن كٌؾ؟الرسول واخذت بٌده الى من رات فٌه اهل للتفسٌر وقد استشعرت ان ماحصل مع النبً هو نبإه 

 . للنبوة اهل انسان النبً ان على هدال وأخالقه وصفاته

* اكد ورقة ابن نوفل الناموس الذي ذكر على سٌدنا موسى علٌه السالم انه سوؾ ٌاتً نبً بعده اسمه أحمد وقد تمنى ورقة لو 

 كان شاب صؽٌر لناصر الرسول اذا طردوه اهله وعشٌرته وطمبنه ان هذا قد حصل مع كل االنبٌاء والرسل .

ة ٌجب اخذ العضة والعبرة منها ولنا فً خدٌجة رضً هللا عنها القدوة الصالحة والفخر للمسلمات كافه لمواقفها * والسنة النبوٌ

 مع رسول هللا صلى هللا علٌة وسلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الثانٌة المحاضرة

 المكً العهد

 أسوة هللا رسول فً ولنا ، الدعوة فً النبوة بؤسلوب دأب جهرا  وإنما دعوته وسلم علٌه هللا صلى النبً ٌبدأ لم : الدعوة مراحل

 أما..  قتال أو اشتباك بدون الدعوة بتبلٌػ بدإوا بل الكفاٌة مع جهرٌة والثانٌة سرٌة األولى..  مراحل بثالث الدعوة مرت .. حسنة

 والسالم لصالةا علٌه للنبً والمعادٌن والمشككٌن المناوبٌن قتال مع جهرٌة مرحلة فهً الثالثة المرحلة

 السرٌة المرحلة:  األولى المرحلة

 !!؟ مثال   ٌقتل أن من نفسه على خوفا   السرٌة الدعوة بدأ النبً هل:  أنفسنا سؤلنا لو

 أوحى الرب وألن ، الكرٌم الدٌن على خوفا   ذلك كان وإنما..  نفسه على خابفا   وسلم علٌه هللا صلى النبً ٌكن لم ،، ال:  نقول نحن

 ذلك ومن ، وموعظة وحكمة عبرة فلذلك سرا   دعوته ٌبدأ النبً وكون . الطرٌقة وبهذه الكٌفٌة بهذه هكذا الدعوة تكون نبؤ إلٌه

 ، حسابه شًء لكل تحسب ان ٌجب ، محتاطا   تكون أن ٌجب ، نبٌها   تكون ان ٌجب ، شًء كل فً والحذر بالحٌطة األخذ ضرورة

 تاخذ أن أٌضا   والبد ، والحذر الحٌطة ؼاٌة فً وتكون شًء كل وتتوقع وتنظم وتخطط اإلحتماالت كل تعمل أن ٌجب تبدأ أن قبل

 الزمان اختٌار نحسن وأن وأن ، شًء كل فً والحذر بالحٌطة لنا شرع أن وسلم علٌه هللا صلى النبً فعله ما ذلك ، باألسباب

 األسباب بكل واالخذ الوسابل بكل نؤخذ أن بدون هكذا مرنط ال ، أٌضا   واألسباب بالمسببات ونؤخذ . اعمالنا فً والوقت والمكان

 أعماله فً وسلم علٌه هللا صلى بالنبً نقتدي وكوننا العمل هذا.. أبدا   التوكل ٌنافً ال بالمسببات األخذ بان نعرؾ وكلنا. والمسببات

 أن أٌضا   الضرورات من . كلها حٌاةال ظروؾ أٌضا   تقتضٌها والتً الدعوة ظروؾ تقتضٌها التً الشرعٌة السٌاسة من شًء هذا

 " التهلكة إلى بؤٌدٌكم تلقوا وال"  تعالى قال ، التهلكة إلى بنفسه اإلنسان ٌزج ال

 السٌاسة ٌخالؾ هذا الدٌن واستبصال استبصالها ٌؤمن إجتماعٌة قاعدة لدٌه ٌكون أن دون دعوته وٌدعوا ٌؤتً أن النبً فكون

 .. الدعوة نهاٌة إلى بالسرٌة بدء   والسالم الصالة أفضل علٌه النبً بتدرج نعتبر أن علٌنا ذلكل . الكرٌم القرآن وٌخالؾ الشرعٌة

 !؟ بالدعوة والسالم الصالة علٌه النبً ٌباشر لم لما:  سإاال   أنفسنا سؤلنا لو

 ، وسهال   مٌسورا   أمرا   لٌس عتقدالم عن فالتنازل ، معتقده عن حاال ٌتنازل أن االنسان على فصعب ، المتلقً حساب ٌعمل هو إذن

 دونما الدعوة بهذه قرٌش ٌفاجا أن والسالم الصالة أفضل علٌه النبً ٌشؤ لم ولهذا ، باألسباب واألخذ والتقدمة التوطبة من البد

 بهذه قرٌش ٌفاجا أن قبل اسالمهم المضمون المسلمٌن من مسلمة قاعدة أوال   بإٌجاد فبدأ . ومسلمة مإمنة اجتماعٌة قاعدة

 هذه لدٌه ٌكون أن دون بالدعوة النبً ٌفاجا لم لذلك ، مسلم مجتمعً ؼطاء دونما الدعوة تنتهً ثم ٌحصل ما له ٌحصل ثم الدعوة

 لما حساب عمل النبً لذلك محمود ؼٌر سلوك إلى تإدي والمفاجؤة قرٌش على المفاجآت لوقوع تالفٌا   . المسلمٌن من القاعدة

 بعد اإلسالم ٌستؤصل أن ٌإمن المكرمة مكة ففً..  اإلسالمً للمجمتع وقاعدة نواة كون بؤن فاحتاط جؤةالمفا لهذه نتٌجة سٌحدث

 النبً ، سابقة معرفة أو قرابة صلة إلٌه تشده كانت من إال ٌدعو لم . سنوات ثالث ولمدة سرا   دعوته النبً وبدأ ، الدعوة اعالن

 أبوبكر سٌدنا بدعوة بدأ لذلك ، أنفسهم وسالمة فطرهم وٌعرؾ وٌعرفهم ، ةالدعو لهذه سٌستجٌبون بؤنهم ٌظن من ٌدعوا بدأ

 على أسلم وإنما ، متى وال كٌؾ ٌقل لم ، إبطاء أو تردد دونما الفور على فؤسلم وأعماله وأفعاله سلوكه ٌعرؾ ألنه عنه هللا رضً

 تجاوب سنة صؽر برؼم علً سٌدنا أٌضا   ، األخالقو والمثل القٌم من والقرب الفطرة ونقاء النفس صفاء على داللة وهذه الفور

 اختٌاره وكان ، صحٌحا   وحدسه صحٌحا   وسلم علٌه هللا صلى النبً ظن كان إذن ، إبطاء أو تردد دونما وأسلم اإلطالق على

 بؤنهم بالمضنون بدأ مث ، المكرمة مكة فً المسلم للمجتمع قاعدة تكون كً الثلة وهذه النخبة هذه باختٌار بدأ أن صحٌحا   اختٌارا  

 نواة وسلم علٌه هللا صلى النبً عند فتكون االقرباء من وؼٌرهم المكرمة مكة فً المسلم صلبة للمجتمع قاعدة سٌكونون

 القاعدة ٌعنً ، القوم علٌة من أو مكة فً المستضعفٌن الناس من أو المسلمٌن عامة من كانوا سواء ، المسلمٌن من اجتماعٌة

 ومابٌن القوم علٌة من خلٌط سنٌن ثالث مكثت التً السرٌة الدعوة اطار فً المسلم المجتمع فً تكونت التً األولى والنواة األولى

 إذن ، القوم علٌة من تبعه من إلى إضافة والمساكٌن الضعفاء من اتبعوه الذٌن وأكثر ، المكرمة مكة فً المستضعفٌن الناس

 . المكرمة مكة فً المجتمع أطٌاؾ من متنوعة اجتماعٌة ونواة متنوع مسلم مجتمع

 ؟ والمساكٌن والضعفاء المستضعفٌن من هم أسلموا الذٌن أكثر لماذا

 ؟ لماذا ، والمساكٌن الضعفاء من ٌتبعونهم الذٌن السابقٌن االنبٌاء جمٌع ، السابقٌن األنبٌاء كل سمة هً الظاهرة هذه ألن

 إلى الناس سلطان من تهرب أن السلٌمة الفطرة هً وهذه. وتعالى سبحانه هللا سلطان إلى اإلنسان سلطان من هروب هذا ألن

 األنبٌاء دعوة ٌجدوا فحٌنما ، اإلنسانٌة وكرامتهم وعقولهم فطرهم ٌخالؾ بما مهانٌن المستضعفٌن فهناك. تعالى هللا سلطان

 هذه اعتناق إلى ٌسارعون أنهم شك ال وتعالى سبحانه هللا عدل إلى الجور سلطة من وتخرجهم اإلنسانٌة كرامتهم إلى تنقلهم

 . األدٌان



 . الفطرة تقتضٌه كما فطرتهم ممارسة فً ورؼبة فطرتهم وسماحة أنفسهم نقاء على هذا ٌدل انما األمر بادئ فً أسلموا الذٌن

 من وٌتعلمون فٌها ٌلتفون المسلمٌن من األولى القلة لهذه مقرا   لتكون األرقم أبً ابن األرقم دار وسلم علٌه هللا صلى النبً اختار

 فهو واإلٌمان اإلسالم وٌعلمهم ، إلٌهم مانزل المجتمعٌة الشرٌحة هذه ٌبلػ كً اختارها.  والسالم الصالة أفضل علٌه هللا رسول

 . وسلم علٌه هللا صلى بالنبً وٌجتمعون داره على وٌتوافدون األرقم أبً بن األرقم دار فً ٌجتمعون فكانوا ، األول البشرٌة معلم

 ؟ للمسلمٌن الدار هذه والسالم الصالة علٌه النبً اتخذ لماذا

 المجتمع من متوقع ماهو تقاوم صلبة اسالمٌة قاعدة ، اإلسالمٌة الدعوة علٌها التتكسر التً اإلٌمانٌة القاعدة ٌكون أن أجل من

 فً بهإالء ٌجتمع النبً فكان. الدعوة اعالن عند استبصالها ٌإمن شرٌحة ولكنها الكبٌر المجتمع تحت تندرج أقلٌة فهذه ، الكبٌر

 استبصال عدم النواة هذه خالل من ٌإمن اجتماعٌة نواة ولٌكون إلٌهم نزل ما ولٌبلؽهم الدٌن لٌعلمهم األرقم أبً بن األرقم دار

 تستطٌع لم ، اإلٌذاء سالٌبأ فً وتفننت ، المنكرة التعذٌب أسالٌب من مافعلت برؼم قرٌش ان الحقا نرى ولهذا . بالكلٌة االسالم

 هذه تستؤصل أن أبدا   تستطع لم ولكنها وآذت واضطهدت وعذبت وفعلت ضربت . النواة هذه الثلة هذه النخبة هذه تستؤصل أن

 هللا صلى النبً بها قام منهجٌة الواقع فً وهذه ، اإلسالم ٌزٌد ٌوم كل. تقلصهم أن حتى تستطع ولم ، تقتلهم أن تستطع ولم النخبة

 دعوة فً وخصوصا   كلها أعمانا وفً ، الدعوة فً النبوٌة المنهجٌة بهذه نعتبرونلتزم أن علٌنا ولهذا ، الدعوة فً وسلم علٌه

 أن المراد عمله ٌنهً أمر فً المرء ٌقع كٌال واألحوال األمور مقتضٌات وحسب ومرتبة منهجٌة الدعوة تكون أن ٌجب ، اآلخرٌن

 . ٌإدٌه

 !؟ الدعوة فً السرٌة وجه ماهو

 تستمر لكً هللا من بوحً كان ذلك وألن الشرعٌة السٌاسة تقتضٌه لما ذلك فعل وإنما نفسه على خوفا   ذلك ٌفعل لم النبً ان الواقع

 عموم من وآخرون النبً أقرباء السرٌة الدعوة شملت والمسببات باألسباب األخذ من والبد. األولى مرحلتها فً توأد وال الدعوة

 كً ثقلها بكل رمت وقرٌش ، قرٌش ضؽط وكل قرٌش قدرات كل بعدها تهاوت التً الصلبة النواة هذه النبً أسس أن دبع.. قرٌش

 وآذتهم عذبتهم ، منهم اإلسالم تنتزع أن استطاعت ما وقرٌش بالكثٌر شخص74,84,94 كلهم ، تستطع فلم النواة هذه تستؤصل

 وسلم علٌه هللا صلى النبً عند المنهجٌة هذه وعظمة جمال على قطعٌة داللة لناٌد وهذا .. علٌهم تقضً أن حتى تستطع لم ولكنها

 . الدعوة من%  47 بنسبة أي سنة وعشرٌن ثالث من سنوات ثالث ولمدة السرٌة بالدعوة بدأ بؤن

 الجهرٌة الدعوة:  الثانٌة المرحلة

 بدأ استبصالها عدم ٌإمن صلبة اسالمٌة وقاعدة ةمسلم اجتماعٌة نواة وجود على وسلم علٌه هللا صلى النبً اطمؤن ان بعد

 أن بعد إال الجهرٌة إلى السرٌة الدعوة من النبً ٌنتقل لم . جهرا   الدعوة ٌبدأ بؤن الكرٌم اإللهً األمر على بناء الجهرٌة بالدعوة

 تإمر بما فاصدع"  قوله فً مرهأ ربنا..  بذلك ربه أمر بعد بالدعوة صدع عندما . واحدة جملة الدعوة استبصال عدم بؤسباب أخذ

 . الدعوة بإعالن القطعً األمر هنا اذن"  األقربٌن عشٌرتك وأنذر"  ،"  المشركٌن عن وأعرض

 ومن والعقول القلوب ٌحاكً منهجً بؤسلوب ٌقول وأخذ الصفا على صعد بؤن قرٌش فً القوم فً وسلم علٌه هللا صلى النبً نادى

 ٌعرض أن قبل التصدٌق قرٌش من انتزع ولذلك أنفسها قرٌش ٌدٌن وسلم علٌه هللا صلى النبً به تحدث الذي األسلوب هذا خالل

 الصفا على ٌفدون الناس فؤخذ"  عدي ٌابنً ، فهر ٌابنً"  : ٌقول وأخذ نادى الصفا على صعد ان بعد ، ٌقول أن ٌرٌد ماذا علٌهم

 ، كذبا   علٌك جربنا ما فقالوا ؟ مصدقً أكنتم ، علٌكم تؽٌر أن ترٌد ديالوا هذا خلؾ خٌال   أن أخبرتكم لو أرأٌتم"  : قولته قال ثم

 أبً ٌدا تبت"  تعالى قوله فنزل!! ؟ جمعتنا ألهذا ، الٌوم سابر لك تبا  :  لهب أبو ٌقول شدٌد عذاب ٌدي بٌن لكم نذٌر فإنً: "  قال

 " . وتب لهب  

 واستعدادها النفس تحضٌر أجل من االستفهام ، التنبٌة على ٌدل األسلوب وهذا باإلستفهام وسلم علٌه هللا صلى النبً بدأ:  الشرح

 أكنتم ، علٌكم تؽٌر أن ترٌد الوادي هذا خلؾ خٌال   أن أخبرتكم أرأٌتم بقوله ٌسؤلهم بدأ فالنبً.. ٌقال ما تسمع أن فً ورؼبتها

 .. ذلك فقال تصدقه واقع أمام قرٌش ٌضع أن تهبحكم النبً وأراد ، ٌقول لما واشتٌاق لألفكار وشحذ تنبٌه فٌه ٌعنً ؟ مصدقً

 منهم أخذ فهنا. العامة خصابصك ونعرؾ وفٌنا منا وانت..  كذبا علٌك جربنا ما..  األمٌن الصادق محمد انت:  قالوا والجمٌع

 علٌك ماجربنا واقال أن بعد. قدوة منه نتخذ ان وٌجب وسلم علٌه هللا صلى النبً أسلوب كٌؾ انظروا..  صادق بؤنه له الشهادة

 ، الٌوم سابر لك تبا   وقال لهب أبو الشقً ذلك علٌه فرد .. علٌكم هللا رسول أنا إذن لهم فقال..  صادق وانت ستقول وماذا..  كذبنا

 لك تبا  !!  الهراء هذا تقول كً أعمالنا ونترك عدي وبنً فهر بنً فً وتنادي قرٌش وتجمع كلنا تجمعنا ٌعنً!! ؟ جمعتنا ألهذا

 فكان بالكلٌة قرٌش موقؾ هذا ٌكن لم طبعا. وسلم علٌه هللا صلى بالنبً واستهزاء وتوبٌخ تبكٌت كلمة تبت ٌعنً ، الٌوم ابرس

 ماله عنه أؼنى ما*  وتب لهب   أبً ٌدا تبت"  تعالى هللا قول ولذلك ، الوقت ذلك فً أسلم من وهناك ، شٌبا   ٌقل لم من هناك

 تبت:  للنبً قال ألنه ؟ ٌدا تبت قال لماذا"  مسد من حبل جٌدها فً*  الحطب حمالة وامرأته*  بله ذات نارا   سٌصلى*  وماكسب

 ان النبً اخبرهم ان فلو ، الحروب األمم ٌواجه ما أصعب. السإال اختٌار وحسن النبً اسلوب حسن الى انظروا. الٌوم سابر لك

 ٌرٌد جٌش هناك ان وٌقول ٌجً راح واحد أي ، ٌصدق ٌكاد ال شًء هذا ٌعنً ، جدا   منكم قرٌب وهو جرارا   جٌشا   الجبل هذا خلؾ



 ٌاتً أن الٌمكن ، للهجوم والتجهز بعٌدة مسافات من أتى هل ٌعرؾ وأن مسٌرته الناس ٌعرؾ أن البد والجٌش ، علٌكم ٌؽٌر أن

 عادة ٌصدق ال ؼرٌب شًء عن خبرتكمأ لو وقال..  بؽرابه النبً جاء ألن !! األبواب على بانه نحس أن دون مفاجؤة الجٌش هذا

 قبل نعرفه لم ولماذا فصله وما تهٌؤ ومتى الجٌش هذا جاء أٌن من:  علٌنا بتؽٌر خٌل هناك بؤن قال قرٌش من شخص أي أن لو..

 داللة ٌاتاآل ونزلت.. صادق بؤنه تصدٌقه منهم انتزع فالنبً اذن ؟!! فاجؤنا أن بعد إال به نعلم لم كٌؾ!! كٌل بكذا إلٌنا ٌصل أن

 أن أراد ولو ، وقرأها بؤذنه اآلٌة هذه وسمع ، النار فً زوجته وأن النار فً أنه علٌه حكم ربنا ٌسلم أن ٌمكن ال لهب ابو ان على

:  إذا   . وتعالى تبارك الحق لقول مصداقا   لكن .. أسلم سوؾ وقال القرآن ناقض و أسلم راح خالص انا طٌب له لقال النبً ٌكذب

  . وسلم علٌه هللا صلى رسوله وعدوا هللا عدوا هو

 ان تعنً ؟ تعنً ماذا والرفض المفاجؤة ، النداء لهذا قرٌش تستجب لم ؟؟ منها نفهم ماذا الدعوة بهذه قرٌش مفاجؤة الواقع فً

 قرٌش كانت ىمض فٌما ، قرٌش لمطالب تلبٌة جاءت انما هذا محمد دعوة ان قالوا المستشرقون هناك ألن ؟ لماذا ، صادق النبً

 محمد دعوة جاءت ولهذا ، القدم منذ قرٌش وآمال هدؾ هذا كان . أجمع والعجم العرب على والسٌادة والرٌاسة السٌادة فً تطمع

 علٌه النبً مصداقٌة فً ٌشككوا أن بدون ولكن . والعجم العرب فً الدعوة سادت ولهذا ، السٌادة فً قرٌش لرؼبة استجابة

 هذا ، رفضوه ثم منهم كبٌر بجمع قرٌشا   والسالم الصالة علٌه النبً بها فاجا التً المفاجؤة هذه ولكن ، والسالم الصالة أفضل

 ومجرد ، صحٌحا   هذا ماكان . العجم وعلى العرب على ٌسٌطروا لكً النبً مثلها طموحات وال أمال أٌة لدٌهم ٌكن لم أنهم ٌعنً

 هللا صلى النبً ان . وتعالى سبحانه هللا عند من نبً النبً هذا بؤن قطعٌا   وردا   حازما ردا   الشبهة هذه على ٌردوا المفاجؤة هذه

..  العقل إلؽاء على تدل !؟ ماذا على تدل األصنام وعبادة ، األصنام تعبد بؤنها علٌها أعاب قرٌش ٌدعوا كان عندما وسلم علٌه

 أعمى تقلٌد ، التقالٌد واتباع عقولهم إلؽاء أٌضا   علٌهم ولٌعٌب ، األعمى التقلٌد هذا علٌهم لٌعٌب جاء وسلم علٌه هللا صلى فالنبً

 أو ملك أو شجرة تعبد أن ٌرفضان ، األصنام تعبد أن ٌرفضان والفطرة العقل . الفطرة استعمال وبدون العقل استعمال بدونما هكذا

 على جرٌا   األصنام وٌعبدون عقولهم ٌلؽون مأنه علٌهم عاب النبً ولهذا.. ذلك ٌرفضان السلٌمٌن والعقل الفطرة ، كوكب أو نجم

 عقل دٌن هو إنما به جبت الذي الدٌن هذا ان:  لهم وٌقول علٌهم ٌعٌب النبً كان ولهذا . بالتقالٌد وإلتزاما آبابهم علٌه ماكانوا

 أقلد ان مجرد أما ، سلٌمةال والفطرة السلٌم العقل مع ٌنطبق واإلسالم ، التكلٌؾ مناط هو والعقل .. تقالٌد دٌن لٌس فطرة ودٌن

 قاطعا   ردا   ٌرد لهذا قرٌش استجابة عدم .. أٌضا   العقل مع ٌتنافى ، الفطرة مع ٌتنافى ، الدٌن مع ٌتنافى فهذا فكر أو عقل بدونما

 قرٌش الستجابت كذلك األمر كان فلو . واإلمارة السٌطرة فً العرب وآمال تطلعات تمثل كانت إنما النبً دعوة إن قال من على

 . وآمالها رؼبتها ٌحقق ألنه لهذا

 والمنطق العقل دٌن هو الدٌن هذا انما القطع هذا وفً . الموروثة التقالٌد أسر من وسلوكها عقولها لتحرٌر:  لقرٌش النبً دعوة

 الذي ، تقالٌد مهاس الدٌن فً عندنا شًء ٌوجد ال ،، اسالمٌة تقالٌد هناك لٌس . والعواطؾ األعمى والتقلٌد االلعصبٌة دٌن ال

 العقل على مبنً به ماجاءوا ألن العلماء أتبع النبً أتبع ، اإلسالمً والهدي للمبادئ اتباع بل وأحكام تعالٌم اإلسالم فً عندنا

 اإلسالم ألن نتبعه فنحن ، وعقابد وأخالق مبادئ هً وسلم علٌه هللا صلى النبً به جاء فما . التقلٌد مجرد على فقط مبنً ولٌس

 . التقلٌد مجرد أو العاطفة على ولٌس العقل على نًمب

 : القتال مرحلة

 فٌها دعوته بدأ النبً إن المكرمة لمكة بالنسبة " الدٌن فً إكراه ال"  اإلسالم فً الناس ٌدخل ان أجل من قط قتاال   النبً ٌبدأ لم

 فً تعرؾ قد النبً ، والنور بالهدي اإلسالم جاء ، مبالسال اإلسالم جاء وإنما بالسٌؾ اإلسالم ٌؤتً لم عنؾ وبدونما قتال بدونما

 فً ٌؤكلون ما ٌجدون وال سنٌن ثالثة النبً وحاصرت ضٌقت قرٌش بؤن نعلم كلنا ، عظٌم ألذى صحابته وتعرض باألذٌة مكة

 ٌسجل لم لكن عذابال أنواع بشتى النبً آذت .. الشاة تضع كما ٌضع ألحدنا أن ٌقول حتى ، الشجر أوراق أكلوا أنهم حتى الشعب

 العقول وٌخاطب النفوس وٌخاطب بصٌرة وعلى نور على ٌدعوا كان وإنما ، المسلحة بالمقاومة قرٌش قاوم النبً بؤن التارٌخ

 القتال اإلسالم هدؾ هو هذا لٌس ، الدعوة فً المنهجٌة وعلى الشرعٌة القواعد على المبنٌة وبالدعوة السلٌمة الفطر وٌخاطب

 " الدٌن فً إكراه ال " ٌقول فربنا ٌسلموا كً الناس تقاتل أن اإلسالم مبادئ من ولٌس

 : لسببٌن ٌقاتل لم مكة فً النبً كان عندما

 ٌسلموا أن الناس تقاتل أن اإلسالم منهج ن لٌس ألن . 4

 بالقتال هإالء قاتلت أن المنهجٌة من فلٌس أكثرٌة تحت مندرج أقلٌة مجتمع مكة فً فالمجتمع القتال على قادر ٌكن لم النبً .5

 قاتل ؟ النبً قاتل متى. قوة لدٌك لٌست ضعٌؾ وأنت المسلح بالقتال تبدأ أن الشرعٌة السٌاسة مقتضٌات ن لٌست فهً المسلح

 دولة لدٌه أصبحت أن وبعد المنورة المدٌنة فً قوٌا   أصبح أن وبعد المنورة المدٌنة الى هاجر ان بعد وسلم علٌه هللا صلى النبً

 صلى النبً قاتلهم الذٌن هم هإالء ، ٌقتلوه أن أرادوا الذٌن ، قاوموه الذٌن قاتل إنما نهابٌا   بالقتال ٌبدأ ولم ، المنورة دٌنةالم فً

 وكل معه الذٌن وعن دٌنه عن ٌدافع النبً كان . النضٌر وبنو قٌنقاع وبنو قرٌضة بنً مع فعل كما قاوموه ما بقدر وسلم علٌه هللا

 . عٌةدفا كانت ؼزواته

المدٌنة  فً الجهرٌة الدعوة- قتالبدون  المكرمة مكة فً الجهرٌة الدعوة- السرٌة الدعوة : الثالث الدعوة مراحل هً هذه كانت

 مع قتال .



 الثالثة المحاضرة

 المكً العهد

 : الحبشة إلى هجرةال

 ، قرٌش عموم من بالرفض قوبل النبً ان وٌعلم اال واحد مامنا ، المكرمة مكة فً دعوته بدأ عندما وسلم علٌه هللا صلى النبً ان

 رضً أصحابه بها وقوبل والسالم الصالة علٌه النبً بها قوبل شدٌدة ومقاومة شرسة مقاومة و ، اإلسالم إلى هللا هداه من اللهم

 الراسخة المفاهٌم من وكثٌر العقدٌة المفاهٌم قلب قد العظٌم النبؤ وهذا مكة فً الجلل الحدث هذا الحقٌقة فً . ا جمٌع عنهم هللا

 الناس ٌجعل بؤن حقٌق مكة فً جلل وحدث مكة فً جدا كبٌر فإنقالب المعتقد به ما بدأ وأول ، العظٌم النبؤ هذا قلبها العرب عند

 ، السلوك ٌالمس ، العقٌدة ٌالمس وسلم علٌه هللا صلى النبً به جاء ما ألن ، عداوات هناك تكون بؤن حقٌقو األمر بهذا ٌفاجإون

 فً مستقرة مفاهٌم ٌلؽً ، هللا عبادة إلى هللا لؽٌر العبودٌة من البشرٌة النفس ٌحرؾ ، القٌم ٌالمس ، واألخالق المبادئ ٌالمس

 الكم بهذا وسلم علٌه هللا صلى النبً دعوة جوبهت والسالم الصالة علٌه النبً ٌقاوم ان عجب وال ؼروا ال هذا من ، الناس نفوس

..  وحده هللا أعبدوا قال أن لماذا . أصحابه وإٌذاء والسالم الصالة علٌه النبً إٌذاء فً حقٌقة قرٌش وتفننت والتصدي العداء وهذا

 .. األصنام هذه اتركوا

 ٌودون مكة فً والمسلمون ، الناس من كثٌر عند ٌحتمل أن صعب المكرمة مكة فً لمسلمونا به قوبل الذي اإلضطهاد بؤن الواقع

 الذٌن . أذٌتهم فً تفننت وإنما حالهم فً تدعهم لم قرٌش ولكن وإطمبنان بؤمان علٌهم هللا حق ٌإدوا وأن عباداتهم ٌمارسوا أن

 والمضاٌقة التعذٌب فنون أضرب من و قرٌش ظلم ومن قرٌش إضطهاد من ما ٌعانونه وسلم علٌه هللا صلى النبً إلى شكوا أوذوا

 الناس هإالء إلى وسلم علٌه هللا صلى النبً أشار الواقع فً . الحال هذا والسالم الصالة علٌه النبً إلى شكوا والنفسٌة الجسدٌة

 .. الحبشة إلى بالهجرة أوذوا الذٌن

 ال لكن ، اآلسٌوٌة القارة فً ومكة األفرٌقٌة القارة فً هً ، البحر مكة نوبٌ بٌنها ، اآلخر الجانب من لمكة جارة هً:  والحبشة

 . األحمر البحر إال بٌنهما ٌفصل

 : الحبشة إلى الهجرة

 أن مجرد ٌعنً ، كبٌر حدث أو جدل حدث أنه على الحدث هذا إلى ٌنظر ال الناس من كثٌر ، الحبشة إلى الهجرة ان الواقع فً

 من كثٌر الحقٌقة فًو فقط..  قرٌش أذٌة من مؤمن فً ٌكونوا أن أجل من الحبشة إلى الهجرة إلى هأصحاب ندب أو أشار النبً

 الحبشة إلى الهجرة ان الواقع فً . المفهوم هذا داخل فً أنها على الحبشة إلى الهجرة أن إلى ٌنظرون الناس عموم من أو الكتاب

 . للؽاٌة كبٌر فعال   حدث ، والدٌنٌة واإلجتماعٌة ةواإلقتصادٌ السٌاسٌة أبعاده له وحدث ، جلل حدث أٌضا

 

  : أسباب أربعة إلى الهجرة سبب ٌعود: الهجرة سبب -

 الدٌن هذا طبعا . اإلعتداء من هإالء سالمة.  واستهزابهم قرٌش ضؽط من مكة فً المسلمٌن حماٌة : األمنً السبب  -4

 من وأصنؾ بؤضرب ووجهت قوبلت والسالم الصالة علٌه النبً حول إلتفت التً الثلة هذه ، المكرمة مكة فً الناشا

 هإالء ٌمارس أن أجل فمن . المسلمٌن لهإالء المكرمة مكة فً المسعورة المواجهة ومن المكرمة مكة فً العذاب

 إذن . المنطقة هذه فً الدٌنٌة حرٌتهم ٌمارسوا ، آمنه منطقة فً ٌكونوا أن ذلك استدعى ، وحرٌة أمن فً عبادتهم

 . الحبشة إلى للهجرة وسببا داعٌا هذا كان مطلقة حرٌة فً اإلسالم ممارسة فً والرؼبة األمنً الجانب فً ةالرؼب

 

 ٌمارس أن . هناك للدٌن والدعوة الحبشة فً القدوة شجرة وؼرس العبادة لممارسة الحرٌة مناخ وجود : الدٌنً السبب -5

 تصلً أن البد تصلً أن ترٌد المكرمة مكة فً أنت نتك إذا ٌعنً ، وحرٌة وسهولة ٌسر فً عبادتهم الناس هإالء

 إلى تذهب فؤن ، كبٌرة كل وفً صؽٌرة كل فً بك تستهزء قرٌش ، قرٌش آذتك لتصلً الحرم إلى ذهبت واذا ، متخفٌا

 .وٌسر بسالمة الدٌنٌة حرٌتك تمارس آمنة منطقة

 

 اإلسامٌة الدولة فٌه تقام ووطن مجتمع إٌجادو للدعوة وآمنة حرة قاعدة وجود فً والرؼبة األمل : السٌاسً السبب -6

 مهمته !؟ ماهً الرسول مهمة أو ، محددة بؤهداؾ بعث ، بعث حٌنما والسالم الصالة علٌه النبً. هناك اإلسام وٌنتشر

 إن ، إلٌكم هللا رسول أنا الناس ٌبلػ ( المبٌن الباغ إلى الرسول على وما ): تعالى قال ، إلٌه نزل ما الناس ٌبلػ أن

 منهج نزل اإلسالمً الدٌن . الرسالة هذه تفاصٌل وتبدأ الدٌن هذا تفاصٌل تبدأ المبدأ ولهذا الدعوة لهذه هإالء استجاب

 كان سواء ، سٌاسٌا منهجا كان سواء التشرٌع فً منهجا كان أو العقٌدة فً منهجا كان سواء ، للحٌاة منهج ، للمسلم

 المنهج هذا وألن ، الفرد مستوى وعلى الجماعة مستوى على كلها للحٌاة منهج ، إجتماعٌا كان سواء ، اقتصادٌا منهجا

 . الكرٌم النبً هذا به جاء الذي المنهج هذا لتنفذ سلطة من والبد ، معٌنة آلٌة من المنهج هذا تنفٌذ من البد كلها للبشرٌة



 ، سلطة بدون الواقع أرض على أبدا فٌذهاتن نتصور أن ٌمكن ال وأخالق ومبادئ شرعٌة أحكام على اشتمل الكرٌم القرآن

 شهوة ال ، إسالمٌة دولة ٌإسس بؤن مكلؾ ؟ به مكلؾ هو ما ضمن من وسلم علٌه هللا صلى النبً ولهذا ، دولة بدون

 علٌه النبً دعوة ان . ؼاٌته هذه تكن ولم طلبه هذا ٌكن لم ال ، رٌاسة أو لسٌاسة طلبا وال الحكم فً رؼبة وال الحكم فً

 دولة وجود اإلسالم مقتضٌات ومن ، دولة إلى تحتاج ، تنفٌذ آلٌة إلى تحتاج الجدٌد الدٌن هذا إلى والسالم الةالص

 ، واإلقتصادٌة واإلجتماعٌة والسٌاسٌة العقدٌة المستوٌات كل على اإلسالم وأحكام اإلسالم مبادئ بتنفٌذ تقوم إسالمٌة

 أن ٌرٌد كان والسالم الصالة علٌه النبً المكرمة مكة ففً . أٌضا لةالدو بإقامة مكلؾ والسالم الصالة علٌه فالنبً

 لها تتوفر أن البد تقام أن أجل من الدنٌا فً دولة واي ، دولة تقام أن أجل من ولكن اإلسالم أحكام لتنفذ الدولة ٌإسس

 سلطة - الدولة فٌه تقام مجتمع - الدولة علٌه تقام وطن: ربٌسٌة عناصر ثاثة

 ٌكون بحٌث والسالم الصالة علٌه للنبً وطن تعتبر مكة هل ؟ الدولة ٌقٌم بؤن للنبً أذنت قرٌش هل ، المكرمة مكة إلى نظرنا فإذا

 ؟ موجود الدولة أركان من الركن

 ولكن ، فٌه وبعث فٌه ونما فٌه وترعرع فٌه ونشؤ فً ولد الذي والسالم الصالة علٌه للنبً وطن هً المكرمة مكة ان الواقع فً

 وطنا تعد لم هذه الحالة فً مكة فإن ، قوتها بكل قرٌش قاومته وحٌث ، الناس ٌرٌده ما فٌه ٌخالؾ جدٌد بمنهج جاء قد ثحٌ

 لدٌه لٌست ولكن الدولة هذه ٌقٌم ان ٌرٌد النبً. الدولة هذه إلقامة صالحة لٌست اآلن مكة إذن. الدولة هذه إلقامة صالحا سٌاسٌا

 المجتمع ، موجود ؼٌر والوطن موجود ؼٌر المجتمع ولكن وسلم علٌه هللا صلى النبً ٌنفذها فقط التً السلطة ، الدولة أركان اآلن

 تحت تندرج أقلٌة مازالوا فهم ، السٌاسً المجتمع صفات علٌهم تنطبق ال ألنه ، سٌاسً مجتمع الٌعتبر المكرمة مكة فً المسلم

 إٌجاد فً ٌفكر بدأ وسلم علٌه هللا صلى النبً لذلك ، سٌاسٌا مجتمعا هذا ولٌس دولة األقلٌة هذه فً تقام أن ٌمكن ال لذلك ، أكثرٌة

 إلقامة صالحا البدٌل الوطن هذا ٌكون ولعل اإلسالم فٌها ٌترعرع أساسٌة قاعدة فٌها ٌكون لكً ، المكرمة مكة عن بدٌل وطن

 . الدولة أركان إلٌجاد والسالم الصالة هعلٌ النبً بها قام التً الخطوات من خطوة هً الحبشة الى فالهجرة . الدولة

 مجتمع عن البحث ، الحبشة إلى الهجرة فً سٌاسً ملمح لكنه السٌاسً الجانب هذا فً العمل هذا نحصر ال الكالم هذا نقول حٌنما

 فإذا ، اإلسالم رٌنتش ، والسالم الصالة علٌه النبً دعوة ٌكمل وأن ، اإلسالم ٌكمل اإلسالم فٌهم ٌنمو مجتمع عن البحث ، جدٌد

 . لذلك تبعا الوطن ٌكون اإلسالم انتشر

 هذه إلقامة ٌسعى النبً بؤن أحد ٌظن ال قد ، الدولة واٌجاد الدولة انشاء فً والسالم الصالة علٌه النبً جهود عن نتحدث حٌنما 

 قٌام ٌقتضً اإلسالم لكن..  مكلؾ هلكن..  مطلبه هذا لٌس أبدا ال..  جاه أو ملك أو رٌاسة فً رؼبة أو سٌادة فً رؼبة الدولة

 اذا.( األلباب أولً ٌا حٌاة القصاص فً ولكم ) تعالى قال ، الدولة ؼٌاب فً تنفٌذها ٌتصور ال أحكام ٌتضمن اإلسالم ألن..  الدولة

 اإلسالم فإن اإلسالم أحكام وتقٌم الظالم ٌد على وتؤخذ للمظلوم الحق وتؤخذ األمر تتابع دولة هناك وما كان ومقتول قاتل هناك كان

 النبً . اإلسالم مقتضٌات اعمل ألن الدولة انشاء عن الكالم كل هو هذا ، دولة وجود من البد ، آلٌة وجود من البد إذن ، ٌقوم لن

 من أكثر شرؾ ٌطلب أحد هناك هل ، إلٌه ٌوحى النبً ، ذلك من أعلى فهو ، دولة حكم أو لرٌاسة طاب لٌس والسالم الصالة علٌه

 أدنى هو بالذي وٌستبدل ملكا ٌكون ألن ٌسعى ال فهو..  فٌها ٌدنو هو التً المرتبة هذه من ٌدنو وزٌر وال ملك هناك لٌس !؟ ذاه

 ، مجانا جاءته ، الرٌاسة وجاءته السلطة وجاءته الملك جاءه ولهذا..  إلٌه ٌوحى نبً هو ألنه ذلك ٌمكن ال..  خٌر هو بالذي

 الهزٌمة بوادر ورأت المكرمة مكة فً ٌنتشر بدأ اإلسالم وان وتنامٌه اإلسالم بعظمة أحست احٌنم هذا علٌه عرضت فقرٌش

 آخر اتجاه تتجه أن نرٌد ٌامحمد . وٌفاوضوه والسالم الصالة علٌه النبً إلى مرسوال ترسل أن بٌنها فٌما اتفقت تظهر النفسٌة

 أمرا نقطع وال علٌنا ملكناك أو علٌنا سودناك سلطة أو جاها أو ملكا رٌدت هذا تفعل كنت إن ٌامحمد له وقال إلٌه فجاء..  هذا بطلبك

 أموالنا من نعطٌك نحن فؤبشر مال على تحصل أن تفعله ما من ترٌد كنت وان ، مجانا هذا خذ السٌد وأنت الملك أنت ٌعنً..  دونك

 بك أو الشٌطان من ربٌا بك ٌؤتٌك الذي كان انو ، وزوجناك أبكارنا أحسن لك اخترنا شهوة ترٌد كنت وان ، جدا ثري تكون حتى

 األمر هذه ٌترك أن على ذهب من طبق على وسلم علٌه هللا صلى للنبً عرضت قد العروض هذه كل ، الطب لك إلتمسنا جنون

 مقصده وال مطلبه هذا ٌكن لم والسالم الصالة علٌه النبً ، شبت ما وخذ هذا فاترك جمعنا وفرقت أحالمنا وسفهت به جبتنا الذي

 أو تركته ما األمر هذا أترك أن على شمالً فً والقمر ٌمٌنً فً الشمس وضعوا لو وهللا علٌه) وتلى جاءه الذي هذا على رد فقد

 . إلٌه ٌوحى نبً ألنه ذلك فوق ألنه ملك أو سٌادة أو رٌاسة طالب لٌس النبً اذن ( دونه أهلك

 الدولة فٌه تقام ووطن دولة وإٌجاد للدعوة وآمنة حرة قاعدة الناس ٌجد أن أجل من الحبشة إلى هإالء ٌرسل وهو فالنبً 

 وربما تإسس وأن الحبشة فً اإلسالم ٌنتشر أن فً رؼبة هذا وكان سٌاسٌا ملمحا هذا كان . هناك اإلسالم وٌنتشر اإلسالمٌة

 . الحبشة فً الدولة تإسس

 

 

 



 : اإلقتصادي السبب -7

 به ٌقصد ال السبب وهذا ، إقتصادٌا قرٌش على سٌإثر هناك إسالمٌة قاعدة ووجود شةالحب مع تجارٌة صلة على كانت قرٌش ان

 وإٌجابٌا سلٌما تفكٌرا تفكر ٌجعلها قوي عامل إٌجاد ذلك فً القصد ولكن وسلم علٌه هللا صلى النبً شؤن ذلك فلٌس قرٌش أذٌة

 هوالء النبً ٌرسل حٌنما فالنبً ، الحبشة مع وثٌقة رٌةتجا صات لها قرٌش بؤن تعرفون . اإلسالم إلى ذلك وٌدفعها اإلسالم نحو

  فً أمرهم وٌنتشر الحبشة فً ٌستقبلوا أن فً رؼبة الحبشة أهل وٌستقبلهم الحبشة إلى

 والنبً . ذلك ٌقتضً الظرؾ ، والحبشة مكة مابٌن التجارٌة العاقة فً تؤثٌر ، مكة على اقتصادي تؤثٌر هناك ٌكون أن البد الحبشة

 ، ٌماحكها أن أجل من وال ٌكاٌدها أن أجل من وال ٌإذٌها أن أجل المن قرٌش على سٌاسٌا وضؽطا إقتصادٌا ضؽطا ٌشكل نأ أراد

 قرٌش على ضؽطا ٌشكل اإلقتصادي وجانبها السٌاسً جانبها الهجرة تكون أن إال أراد ما ، والسالم الصالة علٌه النبً سنة ماهذه

 ال أعدابه مع حتى ، أحدا ٌكاٌد ال النبً انتبهوا . اإلسالم فتقبل اإلٌجابً الفكر إلى هذا السلبً فكرها من تؽٌر الضؽط هذا نتٌجة ،

 ، قرٌش على اقتصادي ضؽط وتشكل سٌاسً ضؽط تشكل الهجرة ان نقول فعندما . هللا رسول هذا إلٌه ٌوحى نبً هذا ، ٌكاٌدهم

 أراد النبً . إقتصادٌا علٌها خطٌرة الهجرة هذه بؤن فعال وأحست ، اسٌاسٌ علٌها خطٌرة الهجرة هذه بؤن فعال أحست قرٌش ٌعنً

 الشفٌق ألنه هدفه هذا ٌكن لم ال ، قرٌش أرزاق لقطع وال قرٌش أذٌة لسبب وال قرٌش معاندة هدفه لٌس لكن الضؽط هذا ٌشكل أن

 ٌؽٌر أن والسٌاسً اإلقتصادي الضؽط هذا لعل هذا من القصد . بعد االسالم ٌفهموا لم اناس وعلى والنساء األطفال على الرحٌم

 . اإلٌجابٌة إلى ٌتؽٌر كً الفكر على ضؽطا ٌكون وأن الفكر

 مالحظه : كم سوال ذكرهم الدكتور قال ممكن تجً فً االختبار 

؟ ال الن الرسول ال ٌرٌد السلطة او الرباسة بل ٌنفذ  عرضة السلطة على الرسول فً طبق من ذهب من قرٌش هل قبلها -4

 امر به  ما

 ؟ ال بل هو امر من هللا تؤسٌس دوله اسالمٌه  ٌسعى الرسول الى تؤسٌس دوله اسالمٌه هل طمعا  فً السلطة -5

ال الهدؾ تؽٌر تفكٌرهم  ضؽط الرسول السٌاسً واالقتصادي على قرٌش من اجل مضاٌقتهم واذٌتهم ومماحكتهم ؟ -6

 لالحسن واالفضل واالٌجابً 

 أٌما وأكرمه أٌام ثالثة المسجد فً حبسه والنبً إلٌه به وجاءت وسلم علٌه هللا صلى النبً دورٌة به مسكت حٌنما ثمامة:  مثال

 اإلحسان هذا ثمامة رأى فحٌنما شرط أي بدون والسالم الصالة علٌه النبً أطلقه ذلك وبعد نجد فً القوم علٌة من وهو إكرامه

 ولٌس منتقما لٌس النبً هذا أن ورأى بؤصحابة والسالم الصالة علٌه النبً عالقة ورأى القرآن وسمع والمسلمٌن اإلسالم ورأى

 إلى عاد ثم وتطهر واؼتسل المدٌنة فً بستان إلى ذهب وسلم علٌه هللا صلى النبً أطلقه حٌنما ، قتال بصاحب ولٌس دم بصاحب

 فإن هنا إلى رجالك بً - - فجاء بقةالسا الملة على طبعا العمرة إلى ذاهب كنت انا:  وقال وآمن وأسلم خطبة فٌه وخطب النبً

 إلى الحبوب ٌرسلون وأصحابه هذا كان ، قرٌش فً إسالمه أعلن ... وذهب له فؤذن ، ألعتمر أذهب أن هللا ٌارسول لً أذنت

 اإلمداد وهذا المٌر هذا عنكم وسؤمنع قرٌش اقتصاد عنكم وسؤقطع ابدا   حبوب لكم أبعث لن وهللا قال عاد فحٌنما ، قرٌش

 .. ذلك عنهم منع وفعال ، قتصادياإل

 وموارد نجد لمٌرة تسمح أن بالرحم نسؤلك أن والسام الصاة علٌه النبً إلى أرسلت الرسول عدوة قرٌش !!؟ قرٌش فعلت ماذا

 .اإلقتصاد عنهم تمنع وال األرزاق عنهم تقطع ال قال بل..  ال !!؟ النبً عنهم منع هل.. هنا إلى تصل أن نجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرابعة المحاضرة

 المكً العهد

 : سواها دون الحبشة اختٌار سبب

 علٌه هللا صلى النبً اختاره الذي ألن مهم وكونه..  جدا   مهم سإال !؟ سواها دون الحبشة والسالم الصالة علٌه النبً اختار لماذا

 أن نحن فعلٌنا ، بالؽة لحكمة إال شٌبا   ٌفعل ال وهو ، والسالم الصالة علٌه النبً ٌفعله ما كل فً دقٌقا   تفكٌرا   تفكر أن فلك وسلم

 مكة من قرٌبة فهً الٌمن إلى هإالء ٌبعث لم لماذا! ؟ الحبشة وسلم علٌه هللا صلى النبً اختار فلماذا الحكمة هذه جوانب نتلمس

 .. اختارالحبشة انما!!  الشام إلى ٌبعثهم لم لما!!  المدٌنة إلى ٌبعثهم لم لما!!  الطابؾ إلى ثهمٌبع لم لما!! 

 : كثٌرة ألسباب الحبشة اختار

 دولة أقرب ٌعنً(  مكة من ،القرٌبة ومدنٌا واقتصادٌا سٌاسٌا تنظٌما   المنظمة السٌادة ذات الوحٌدة الدولة هً الحبشة ألن-4

  سٌاسً ملمح ، مكة من وقرٌبة قوٌة سٌاسٌة منظمة

 دٌنً ملمح.   إنكاره وعدم تلك الدولة ساسة عند الدٌن مبدأ قبول فً كبٌر أثر ولذلك ، وثنٌة ولٌست دٌنٌة دولة الحبشة ألن -5

 تإمن فهً محرؾ ؼٌر أو محرؾ الدٌن كان سواء المسٌح على دٌن وهً السماوٌة باألدٌان تعترؾ دولة وهً ، للؽاٌة مهم

 . السماوي الدٌن قبول مبدأ عندها هً ، ذلك ماقبل أو نصرانٌة أو ٌهودٌة كانت السماوٌة سواء وباألدٌان حًبالو

 آذت قرٌش(  األحمر البحر الطبٌعً وهو األمنً الفاصل لوجود قرٌش عن أمنً معزل فً الحبشة إذ ، األمنً الجانب لمراعاة-6

 منطقة فً جعلهم ، إلٌهم تصل أن قرٌش ٌد تستطٌع ال آمن فً مكان ٌجعلهم أن أراد وسٌاسته بحكمته فالنبً وأصحابه النبً

 البحر أال وهو والحبشة المكرمة مكة مابٌن األمنً الحاجز لوجود الحبشة إلى فؤرسلهم ، إلٌهم قرٌش الوصول تستطٌع ال معزولة

 مناطق إلى بؤصحابه بعث من أول هو نبًال،  الناس لهإالء هناك الدولة حماٌة عن فضال البحر ركوب على تقوى ال وقرٌش

 ). قرٌش أذٌة عن وبعٌدة عازلة

 علٌه النبً به جاء لما ؼٌرمناسب سٌاسً وسط فالٌمن:  مثال   ، الهجرة لتلك بمكة المحٌطة السٌاسٌة األوساط مالبمة لعدم-7

 وٌعبدون السماوٌة باألدٌان تعترؾ ال لتًا المجوسٌة الدٌانة وهم على للفرس آنذاك ٌخضع الٌمن ألن! ؟ لماذا والسالم الصالة

ولن  هناك للبقاء خصبا   مرتعا   ٌجدوا لن فهم الٌمن إلى النبً بعثهم ان لذا ، السماوي الدٌن ٌقبلوا بمبدأ ولن وثنٌون فهم النار

 أٌضا   وهً.  دةطر شر وسٌردهم وٌطردهم ٌقبلهم أن ٌمكن وال صنعاء فً موجود كسرى عامل باذان ، الٌمن فً الساسة ٌقبلهم

 ونفس االتجاه نفس ؼمد فً سٌفان وقرٌش وهً وثنٌة أٌضا   الطابؾ آخر مثل هناك وهناك قرٌش ٌد تطالهم فال ربما آمنة ؼٌر

 إعالمً و عامل تجاري وجود إلى أضؾ ، الوثنٌة لوجود الطابؾ فً استقبال الوفد لهذا ٌكون ولن القبلٌة ونفس العصبٌة العبادة

 بٌن وتضحً والٌمن هً تؤتً أن ٌمكن فال ، سٌاسٌة وأبعاد قبلٌة اجتماعٌة وأبعاد تجارٌة عالقات والطابؾ ةالمكرم مكة بٌن

 الصٌؾ ورحلة الٌمن إلى الشتاء رحلة تعرفون كما والٌمن مكة بٌن تجارٌة عالقة هناك كان فإذن ، والسٌاسٌة التجارٌة مصالحها

 التجارٌة بعالقاتهم هإالء ٌضحً أن فً مقبوال فلٌس ، ومكة صنعاء وبٌن ومكة ؾالطاب بٌن تجارٌة عالقات فهناك ، الشام الى

 علٌه النبً ان الى إضافة ، كذلك وصنعاء مالبمة ؼٌر الطابؾ إذن . أساسا   به جاء الذي المبدأ هذا ٌرفضون أناس أجل من معا  

 وال المكرمة ومكة الطابؾ مابٌن المسافة لقرب ، قبلوهم لو قرٌش ؼدر ٌإمن فلن الطابؾ إلى هإالء بعث لو والسالم الصالة

 ولٌلؽً ، والسالم األمن لٌنشر جاء إنما والسالم الصالة علٌه النبً ان ذلك إلى اضافة ، عازلة منطقة أو بٌنهما أمنً حاجز ٌوجد

 أهل وآواهم مثال   الطابؾ إلى إالءبه بعد فإذا لٌفرق ٌؤتً لم ، الناس وبٌن القبابل بٌن الوبام ولٌنشر ، وتبعاتها القبلٌة العصبٌة

 هذا ولٌس والسالم الصالة علٌه النبً شؤن من هذا لٌس والطابؾ مكة بٌن حرب نشبت ثم بهم وطالبوا مكة أهل جاإا ثم الطابؾ

 الناس لملٌ جاء اإلسالم ، الناس بٌن وتطاحن وتشاجر تنافر إلى االسالم عامل ٌتحول ان ٌرٌد ال ألنه أٌضا   وٌقاوم ، أهدافه من

 تالفٌا   الطابؾ فً وال صنعاء فً ال هإالء ٌضع فلم ، واحدة إقتصادٌة ومظلة واحدة سٌاسٌة ومظلة واحدة عقدٌة مظلة تحت

 . الهجرة أرادوا الذٌن هإالء أٌضا   ولحماٌة ، والطابؾ مكة بٌن ومشكالت محن لحدوث

 .. جدا   مهم سإال !!؟ الشام إلى ٌبعثهم أو! ؟ أٌضا   المدٌنة إلى ٌبعثهم لم لما

 وأعداء الوحً أعداء هم ، أنبٌاء قتلة هم ، لألدٌان عدابهم تعلمون كما والٌهود ، ٌهود سكانها ثلث ألن إلٌها ٌبعثهم لم:  المدٌنة

 والخزرج األوس وبٌن بٌنهم وكان، قرٌضة وبنو  قٌنقاع وبنو النضٌر بنو : وهً المدٌنة فً قبابل ثالث هناك وكان ، السماء

 قتلناه ثم اتبعناه ظهر فإذا زمانه أضل قد نبٌا   إن(  وٌقولون والخزرج األوس على ٌستفتحون المدٌنة ٌهود كان ، كثٌرة وبحر

 صرح كما أبنابهم ٌعرفون كما وسلم علٌه هللا صلى النبً ٌعرفون ورهبانهم الٌهود وأحبار الٌهود هإالء إذن ) معه وقتلناكم

 الٌهود وهإالء ، لهم سٌظهر الذي والسالم الصالة علٌه النبً تصؾ وكتبهم ، بذلك تبشرهم وكتبهم النبً ٌعرفون ، الكرٌم القرآن

 من المدٌنة ألهل ٌقولون ولهذا ، وسلم علٌه هللا صلى النبً ظهور زمن هو الزمن ذلك ٌكون ان توقعوا ورهبانهم وأحبارهم



 أعداء فهم فرابصهم وارتعدت ارتجت والسالم الصالة علٌه نبًال بظهور سمعوا فحٌنما ، ٌظهر بدأ النبً ان والخزرج األوس

 ،!؟ كهذه والحالة لهم مناسب وسط تعتبر فهل المدٌنة إلى أصحابه والسالم الصالة علٌه النبً بعث فلو ، النبوة

 ذلك كان المنورة مدٌنةال فً ٌهود وجود فؤٌضا   ، وثٌنة المدٌنة زالت فما ، وسلم علٌه هللا صلى النبً ضد الٌهود استنفار حالة

 . التوقٌت ذلك وفً الوقت ذلك فً المنورة المدٌنة إلى هإالء النبً ٌبعث من مانعا  

 هذه وكل ، هناك إلى ٌؤخذهم أن فٌصعب وثنٌة ومازالت وبعٌدة المكرمة مكة مع كبرى تجارٌة عالقات لها أٌضا   هً:  الشام

 بعث لماذا:  وهو للؽاٌة مهم آخر سإال. بعد تفهمه لم الذي الدٌن هذا جلأ من مصالحها عن بسهولة تتنازل أن ٌصعب المناطق

 علٌه للنبً دولة وأقرب دٌنٌة دولة وهً والسلطة السٌادة ذات الحبشة المنظمة الدولة هذه ؟ سواها دون الحبشة إلى هإالء النبً

 عمق تعتبر المجاورة الدول وجمٌع الدنٌا فً دولة وكل سٌاسً عمق لها الدولة هذه ، حدود دولة تعتبر فهً والسالم الصالة

 هً عمق سٌاسً للدول المجاوره لها والعكس صحٌح . السعودٌة العربٌة المملكة مثال ،، لها سٌاسً

 !؟ السٌاسً العمق معنى ما

 بها تتؤثر ألنها بكث عن وتراقبها الدولة تلك فً سلبٌة أو إٌجابٌة كانت سواء الحاصلة األحداث كل إلى تنظر الدولة هذه ان هو

 . واإلٌجابٌة السلبٌة اإلحتٌاطات كل تؤخذ السٌاسً العمق ذات الدولة فً حاصل هو لما اإلحتٌاطات كل تؤخذ فبهذا ، إٌجابا   أو سلبا  

 لنو الجانب هذا ٌؽفل لن الحبشة ملك النجاشً ان النبً علم لهذا ، والنظام السٌادة ذات للحبشة سٌاسً عمق تعتبر المكرمة مكة

 نحو إٌجابٌا   تفكٌرا   ٌفكر أن إلى السٌاسً عمقه وفً مكة فً الجلل الحدث هذا ٌدعوه وسوؾ السٌاسً عمقه فً ماٌحصل ٌؽفل

 مكة فً حدث الذي الجلل والحدث الحبشة الى بعثهم النبً . فٌها هو التً دولته على السٌاسً أثره وعلى السٌاسً الحدث هذا

 وجاء سٌاسً عمق من جاء ألنه الوفد بهذا ٌهتم أن وإلى وٌفحصه ٌدقق أن وإلى بلدة فً الوفد هذا ٌقبل أن الى النجاشً ٌدعو

 . جلل بحدث

 إلى بهإالء ٌبعث النبً جعل الذي هذا ، للحبشة سٌاسً عمق وكونها الحبشة من قرٌبة مكة كون حوله فٌما تؤثٌر له الحدث هذا

 وبالفعل . واإلهتمام اإلعتبار عٌن فً إلٌه والنظر السٌاسً العمق فً حاصل ماهو كل مراعاة تقتضً السٌاسة بؤن لعلمه الحبشة

 .. الدٌنً الفهم عن فضال النجاشً عند السٌاسً الفهم على داللة الوفد لهذا النجاشً واستقبال النجاشً

 وأذٌتهم قرٌش مشكالت لٌتالفى ناكه إلى ذهب انما الوفد هذا بؤن الناس عند السابد الواقع فً الحبشة إلى النبً أرسله الذي الوفد

 هإالء هجرة من الربٌسً وحدة الهدؾ هذا لٌس الواقع فً ،، وحدها الؽاٌة لهذه..  عنهم بعٌد ولٌكون عنهم مؤمن فً ولٌكون

 .. األهداؾ من جزء فهو الحبشة الى

 الدولة فٌه تقام سٌاسً وطن وإٌجاد هناك مسلم مجتمع وإٌجاد هناك اإلسالم ونشر هناك اإلسالم تبلٌػ هو:  األساسً الهدؾ

 . اإلسالم فٌه ٌتنامى ومعزولة حرة ومنطقة مكان وإٌجاد

 – من ماٌعصمهم قبلٌة بٌبة فً عصبٌتهم من لهم عصبٌات ذو رجال الحبشة إلى هاجر الذي الوفد : واجتماعٌا   سٌاسٌا   الوفد حجم

 لم وؼٌرها وخبٌب بالل أمثال قرٌش فً المستضعفٌن ان نالحظ. وكبارها قرٌش سادات من وهم الفتن من وٌحمٌهم األذى

 علٌه هللا صلى هللا رسول وابنة وعوؾ كعثمان.  وماال   ووجاهة نسبا   القوم علٌة من رجال هاجر إنما ، الوفد هذا مع ٌهاجروا

 القوم علٌة من حقٌقة دناهلوج الحبشة إلى ذهب الذي الوفد هذا حجم إلى نظرنا لو . عبدالمطلب بن جعفر سٌدنا عمه وابن وسلم

 وفً المجتمعٌة إمكانٌاته فً جدا   كبٌر وفد . وبالؼة وفصاحة وماال   وجاهة وأعزها قرٌش وجهاء أشرؾ من حقٌقة ولوجدناه

 من واحد ٌذهب لم .. الحبشة إلى ذهبوا ،، وكذا وعبٌد مستضعفٌن وفد مجرد لٌس ، المالٌة امكانٌاته وفً الفكرٌة إمكانٌاته

 علٌه النبً لٌضرب أحد ٌؤتً لم ، بتفاوت ولكن جمٌعهم وأصحابه وسلم علٌه هللا صلى النبً أوذي .. الحبشة إلى عفٌنالمستض

..  نفسٌة أذٌة إجتماعٌة األذٌة..  بكر أبو ٌضرب أو طالب أبً بن جعفر أو عفان بن عثمان ٌضرب أو والسالم الصالة أفضل

 كل .. الوفد هذا ضمن من الحبشة إلى ٌهاجروا لم هإالء .. وؼٌرهم وبالل  كخبٌب قٌقًالح للعذاب تعرضوا الذٌن إنما ، مضاٌقات

 على أو علٌه ٌجرإ الذي من عفان بن عثمان .. تحمٌه كً عزوة عنده أي تحمٌة أن ممكن العصبٌة هذه عصبٌة قرٌش فً له

 أم أو وسلم علٌه هللا صلى النبً بنت رقٌة ٌدةالس أو مضعون ابن أو عوؾ بن عبدالرحمن أو العوام بن الزبٌر أو جعفر سٌدنا

 بٌوتات كبار ومن قرٌش سادات من هإالء الواقع . الحبشة إلى ذهب الذي الوفد ضمن من هإالء كل  سفٌان أبً بنت حبٌبة

 وسلم علٌه هللا صلى النبً . عنه هللا رضً بالل سٌدنا له تعرض ما درجة إلى ٌصل ال ولكن لألذى تعرضوا قد كانوا وإن قرٌش

 .. كبٌرة أذٌة أوذي إلٌه أوحى الذي ، أوذي

 وأمٌة ، معٌط أبً وابن ، جهل أبو الدعوة معاندي كبار من ثمان حوالً وأمامه الحرم فً ٌصلً والسالم الصالة علٌه كان:  مثال

 أبو فقال وٌضحكون به هزبواٌست بدأو ٌصلً وهو النبً .. المكرمة مكة فً الكفر عتاولة من ومجموعة ، ربٌعة وابن ، خلؾ ابن

 محمد ظهر على وٌضعها األمعاء هذه ٌؤخذ أٌكم)  ومتعفنة ومنثورة أٌام ثالثة منذ مٌته ناقة(  ؟ الجزور تلك إلى ٌؤتً أٌكم:  جهل

 علٌه هللا صلى النبً سجد وعندما األمعاء وأخذ معٌد أبً إبن وذهب..  أنا:  الجرٌمة هذه كبر تولى وقد معٌط إبن فقال..  سجد إذا

 كتؾ كل وٌتماٌل وٌتماٌلون ٌضحكون فبدأوا .. مشؽول كان ألنه لربه ساجدا   بقً بل النبً ٌتحرك لم..  ظهره على بها ألقى وسلم



 .. أبٌك ناصر هللا ان وقال وبكت فاطمة السٌدة جاءته ولكن ، مادٌة أذٌة هذه .. وٌضحكوا وٌهزأوا وٌصفقون اآلخر على واحد

 سٌصٌد كان هشام ابن البختري أبو وجده خرج عندما.. بدر فً قتلوا فكلهم..  الشرٌؾ الحرم من ؼضبان خرج هألن علٌهم فدعى

 أن ٌستطٌع وال التراب فً أنفه وٌمرغ منه ٌخاؾ وهو جهل ابو على هللا سلطه البختري ابو وهذا ؼاضبا ووجده..  بالحبال متحزم

 من فطلب ... كذا كذا كذا : له فقال علٌه أخرى مرة وأعادها..  علٌه ٌرد لم النبً ؟ ٌامحمد آذاك من:  له فقال..  شًء له ٌقول

..  ٌهاجمه ولم عنه ٌدافع كان ؟ النبً آذى من:  البختري ابو فقال .. معه رجع وأخٌرا   ، تردد النبً ، إلٌه معه ٌعود أن النبً

 علٌه الملفوؾ الحبل فؤخذ..  النبً آذى الذي هو جهل ابو نا فعرؾ .. جدا   كبٌر أثر لهذا وكان عنه الحصار فك فً عنه ودافع

 أوذي النبً ان الشاهد .. العاجل النصر هذا وٌسمع وٌشاهد ٌرى والنبً..  التراب فً أنفه وظرب به ابً جهل ظربا  مبرحا  ومرغ

  وؼٌره بالل مثل لٌس ولكن أوذوا والصحابة

 ابا هاذا وجد من للصحابة المعركة الى ٌدخل أن قبل فقال..  القٌم مكافبة ومبدأ ءالوفا مبدأ ٌعلن أن أجل ومن بدر ؼزوة فً النبً

 فً معروفا   له صنع هشام بن البختري أبا ألن ؟ لماذا، ٌقتله فال عبد المطلب بن العباس وجد ومن ، ٌقتله فال هشام بن البختري

 .. والثانٌة األولى العقبة بٌعة وفً الشعر وفً مكة فً معروفا له صنع قد ألنه العباس وعمه ، مكة

 كبٌرة شخصٌة ٌعنً قرٌش أثرٌاء من وهو قرٌش بٌوتات كبار من وهو هللا رسول صهر عثمان وعظمته كبره على الوفد هذا 

 أفضل علٌه النبً خالة ابن أٌضا هو العوام بن والزبٌر قرٌش تجار كبار من عوؾ بن عبدالرحمن وسٌدنا قرٌش فً مرموقة

 ٌؽرٌنا ومالٌا   واجتماعٌا دٌنٌا المستوى رفٌع الوفد هذا النبوة بٌت من عنه هللا رضً طالب أبً بن جعفر سٌدنا و سالموال الصالة

 .. الدعوة مهمة هً المهمة وهذه للؽاٌة ومهمة كبرى مهمة لهم الهروب اللجوءأو مهمة ؼٌر مهمة له الوفد هذا نقول بؤن

 أو بالؼة سواء ، الحدث هذا مستوى فً هو من إال الملك إلى ٌرسل وال ، الملك سٌقابل وفد هذا..  سٌاسٌة مهمة الثانً الشًء

 وسٌتحدث ملك أمام سٌنفذ وفد ، األحوال ومقتضٌات المقام مراعاة ٌحسن أن الوفد هذا من والبد.. ذلك ؼٌر أو فكرا   أو وجاهة

 أحد المستضعفٌن أولبك من ٌذهب ولم .. المسإولٌة هذه بمستوى ٌكونوا أن البد..  وحً بإسم دٌن بإسم نبً بإسم ؟ من بإسم

 أال جدا   عظٌم ملمح هناك ، الوفد ذلك إلى نظرنا لو.. معٌنة بالؼة تستدعً ، معٌن أفق تستدعً ، معٌن فكر تستدعً القضٌة ألن

 بالمخاطر. محفوفة مهمة وسلم علٌه هللا صلى النبً مهمة أن وهو

 وسلم بؤقرباء له فً هذا الوفد؟ لماذا بعث الرسول صلى هللا علٌه

 أستبقً النبً ٌقل لم ولذلك بالمخاطر محفوفة المهمة هذه ، خالته ابن الزبٌر ، صهره عثمان ، رقٌة ابنته ، عمه ابن جعفر سٌدنا

 الكبرى التضحٌة نعرؾ لكً و والسالم الصالة أفضل علٌه النبً أقرباء هم الوفد هذا من% 44،  الناس عامة من وأبعث أقربابً

  أقربابه معهم أشرك بل اآلخرٌن على بالمخاطر المحفوفة المهمة هذه ٌجعل لم فالنبً ، لإلسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الخامسة  المحاضرة

 المكً العهد

 : الهجرة أهداؾ

 مبادبه لتنفٌذ وآله لإلسالم وعاء تكون دولة إلقامة ٌسعى كان النبً . فا  آن المذكورة الهجرة أسباب مع الهجرة أهداؾ تتداخل

 لم .السلطة ، المجتمع ، الوطن:  ربٌسٌة شروط ثالث الدولة إقامة شروط من ألن مكة فً ممكنا ذلك ٌكن لم . وأحكامة وأخالقه

 ٌتوفر لم .والسالم الصالة علٌه به جاء لما كةم فً المجتمع رفض بسبب األصلً موطنه كانت وان للنبً سٌاسٌا   وطنا   مكة تكن

 تقٌم أن ٌمكن فال والسالم الصالة علٌه النبً شخص فً المتمثلة السلطة أما . مكة فً الدولة فٌه تقام الذي السٌاسً المجتمع

 .والمجتمع الوطن : الدولة أركان من أساسٌٌن ركنٌن ؼٌاب ظل فً الدولة

 فً المحلٌة من اإلسالم إخراج - الدولة فٌه تقام وطن إٌجاد -. الحبشة فً دٌنً سٌاسً مجتمع ادإٌج: أٌضا   الهجرة أهداؾ من لذا

 له أٌضا   وسٌكون جمٌعها العرب عند كبٌرة فعل ردة له ،سٌكون أخرى قارة وإلى البحر ماوراء إلى العالمٌة إلى المكرمة مكة

 نمط تؽٌٌر فً سببا   ٌكون ذلك علّى قرٌش على جدا   قوي ضؽط ملعا ذلك وفً  -ٌنتشر وبدا مكة فً ظهر الذي لإلسالم دعاٌة

 ، نفسٌة هزٌمة وانهزمت انزعاج أٌما إنزعجت الحبشة إلى هاجروا هإالء ان علمت عندما قرٌش ان ولهذا.  إالٌجابٌة تفكٌرها

 ستصبح وبالتالً وطن بالتالًو مجتمع هناك سٌتكون أنه والبد ، الحبشة فً وٌتعزز لٌذهب أظهرنا بٌن من اإلسالم ٌخرج كٌؾ

 على وخافت واقتصادٌا وسٌاسٌا دٌنٌا انزعجت قرٌش لذلك..  المكرمة مكة فً وأصحابه النبً تعزز وقوة قرٌش تنافس هناك قوة

 النجاشً إلى وافدها أرسلت بؤن خوفها عن قرٌش عبرت -. الحبشة مع تجارٌة مصلحة لها فهً واإلقتصادٌة السٌاسٌة مصالحها

 -. الحبشة فً البقاء حرٌة إعطابهم وعدم المكرمة مكة إلى وإعادتهم هإالء قبول بعدم النجاشً صدر ٌوؼر كً لحبشةا ملك

 سٌدنا ، السٌاسٌة والمراوؼة والمناقشة الحوار على قدرة أكثرها ومن كبارها من وكبٌر صنادٌدها من صندٌد اختارت قرٌش

 كً النجاشً إلى الربٌعة ابن وعبدهللا أرسلته . إلخ...  ومحنك سٌاسٌا   حكمة ذو وهو ، ٌقال كما العرب أرطبون العاص بن عمرو

 استشعار وعن انزعاجها عن ٌعبر ذلك أن الحبشة إلى ترسل عندما قرٌش أن ترون أال المكرمة مكة إلى هإالء وٌعٌد صدره ٌوؼر

 فٌه هم الذي مجتمعهم على تؤثٌر ذو األفراد هإالء ألن ، الوفد هذا أفراد بعظمة أٌضا   قرٌش واستشعار ، الوفد ذلك بؤهمٌة قرٌش

 المكرمة مكة فً معروفٌن تجار الوفد هذا ضمن من وان سٌما ، إلٌه سٌذهبون الذي المجتمع على مإثرٌن أٌضا   ٌكونوا أن والبد

 النبً عم ابن طالب أبً بن جعفر ، قرٌش تجار من اآلخر هو عوؾ بن عبدالرحمن ، للؽاٌة كبٌر تاجر عنه هللا رضً عثمان ،

 لذلك ، النجاشً إلى المكانة بهذه سٌتقلون أنهم والبد قرٌش فً الكبرى مكانتهم ولهم مإثرون هإالء إذن . والسالم الصالة علٌه

 شخصٌة العاص بن عمر طبعا النجاشً الى الوفد هذا وصل حٌنما . النجاشً إلى وافدها وأرسلت الوفد هذا من قرٌش ؼضبت

 : العاص بن عمرو خطاب نص .طالب أبً بن وجعفر العاص بن لعمرو سٌاسً خطاب ذا وكان – علٌه دخل النجاشً دعن معروفة

ٌّها  بدٌن   دٌنك، وجاءوا فً ٌدخلوا ولم قومهم دٌن فارقوا سفهاء، ؼلمان مّنا بلدك إلى  لٌال   لجؤ أي  ضوى قد إّنه الملك ) أ

هم وأعمامهم وعشابرهم آبابهم من قومهم أشراؾ   فٌهم إلٌك بعثنا وقد أنت، وال نحن نعرفه ال ابتدعوه  بهم أعلى فهم إلٌهم، لتردَّ

 ٌسمع أن من العاص بن وعمرو ربٌعه أبً بن عبدهللا أبؽض إلى شًء ٌكن ولم.  فٌه وعاتبوهم علٌهم عابوا بما وأعلم عٌنا  

 ٌدخل الى أن قبل موافقتهم وٌؤخذ لهم ٌوصلها أن وصتهوأ ولبطارقته للنجاشً الهداٌا أرسلت قد قرٌش كانت . النجاشً كالمهم

 أسلمهم إلٌهما ، علٌهم عابوا بما فؤعلموا بهم أحق قومهم عٌنا بهم أعلى قومهم الملك أٌها صدقا:  البطارقة فقال. النجاشً

 جاورونً قوم ٌكاد وال ، منهم سمعأ حتى أبدا   إلٌهما أسلمهم لن..  وهللا ال:  قال ثم النجاشً فؽضب . وقومهم بالدهم إلى فلٌرداهم

 إلٌهما أسلمتهم ٌقوالن كما كانوا فإن .. أمرهم فً هذان ٌقول فٌما اسؤلهم حتى سواي من على واختارونً بالدي أو نزلوا

 وجًء الوفد هذا إلى أرسل النجاشً . ماجاورونً وأحسنت جوارهم إلٌهم أحسنت ذلك ؼٌر على كانوا وإن ، قومهم إلى ورددتهم

 بن عمرو فاستؽلها ، النجاشً على دخل من كل كان ٌفعل كما له ٌركعوا لم النجاشً على دخلوا وحٌنما ، النجاشً إلى همب

 إلى أرسل ثم ، وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول صحابة بٌنهم فٌما فتشاوروا  ٌركعوا ولم لك ٌسجدوا لم انهم:  وقال العاص

ما  وهللا قولوا ؟ أجبتموه فالوا ؟ للرجل تقولون ماذا:  لبعض بعضهم وقال اجتمعوا سولهر جاءهم فدعاهم فلما هللا رسول أصحاب

 سؤلهم ، حوله مصاحفهم فنشروا حوله الذٌن وبطارقته أساقفته النجاشً دعا وقد جاإوا فلما وسلم علٌه هللا صلى النبً به علمنا

 أبً بن جعفر كلمه الذي الِملَل؟ فكان هذه من أحد   دٌن فً وال دٌنً، ًف تدخلوا ولم قومكم، فٌه فارقتم الذي هذا الدٌن ما:  فقال: 

ا كنا إنا الملك، أٌها : قابال والمسلمٌن اإلسالم باسم الملك إلى وتحدث:  فقال طالب  المٌتة، ونؤكل األصنام، نعبد جاهلٌة أهل قوم 

نعرؾ  منا، رسوال   إلٌنا هللا بعث فكنا على ذلك حتى ؾ،الضعٌ منا القوي وٌؤكل الجوار، ونسًء ونقطع األرحام، الفواحش، ونؤتً

 وأمرنا واألوثان، دونه من الحجارة وآباإنا من نحن نعبد كنا ما ونخلع وحده، هللا عبادة إلى فدعانا وعفافه، وأمانته وصدقه نسبه

 الزور، وقول الفواحش، عن ناونها والدماء، المحارم عن والكؾ وحسن الجوار، الرحم، وصلة األمانة، وأداء الحدٌث، بصدق

 به، وآمنا الٌتٌم،وقذؾ المحصنات و أمرنا ان نعبد هللا وحده النشرك به شٌبا  وامرنا بالصالة والذكاة والصٌام ، فصدقناه مال وأكل

ا وحرمنا ماحرم قالت )الراوٌه ( وعدد علٌه امور االسالم واتبعناه على ما جاء به من عند هللا فعبدنا هللا وحده ولم نشرك به شٌب

علٌنا وحاللنا ما حالل لنا فعذو علٌنا قومنا فعذبونا وفتنونا عن دٌننا لٌردونا الى عبادة االوثان من عبادة هللا وان نستحل كل ما 

واخترناك على من سواك،   بالدك، إلى خرجنا دٌننا، وبٌن بٌننا وحالوا وضٌقوا علٌنا، كنا نستحل من الخبابث ،قهرونا وظلمونا،



: جعفر له فقال) شًء؟ من هللا به جاء مما معك هل: (النجاشً فقال .....أٌها الملك  نظلم عندك أال ورجونا جوارك، فً ورؼبنا

النجاشً حتى اخظلت لحٌته وبكو اساقفتهو حتى اخظلت  فبكى كهٌعص ، سورة من جعفر فقرأ. علً فاقرأه :النجاشً فقال ،)نعم(

 مصدر أن ٌقصد( واحدة مشكاة من لٌخرج عٌسى به جاء والذي هذا إن: وقال لهما هللا وعبد عمرو إلى توجه ثم مصاحفهم   ،

 إلى التالً الٌوم فً فذهب جدٌدة، حٌلة فً ٌفكر العاص بن عمرو إلٌكما فؤخذ أسلمهم ال فوهللا انطلقا). واحد القرآن واإلنجٌل

اعظ قوال   عٌسى فً لٌقولون إنهم أٌها الملك،: له وقال الملك المسلمون وقالو ماذا تقولون  فاضطرب ، عبد عٌسى بؤن ٌقولون ٌم 

 عبد هو( نبٌنا به جاءنا ما فٌه نقول: فقال جعفر عٌسى؟ عن تقولون ماذا: النجاشً فً عٌسى قالو كما جاء به هللا ورسوله ،فقال

وظرب النجاشً  نفسه، عن عٌسى قاله ما وه هذا أن النجاشً أعلن ذلك عند.  وروح منه مرٌم، إلى ألقاها وكلمته ورسوله، هللا

بٌده فً االرض واخذ عودا وقال : ماعدا عٌسى ابن مرٌم  ماعدا هذا العود أي ماقلته ٌتطابق مع كالم عٌسى فتناخرت 

شموم أي  اذهبوا، فؤنتم: "  للمسلمٌن قال بطارقتهوحوله حٌن قال ماقال فقال النجاشً وان نخرتم الن اسلمهم الى قرٌش ثم

ؼرم من سبكم ؼرم من سبكم ؼرم ما احب ان لً دوبر من ذهب )أي جبل من الذهب ( وانً اذٌتو  سبكم ومن بؤرضً، آمنون()

 رجل منكم ردو علٌهم هداٌاهم .... الى اخر النص (

 قٌم فٌه ولٌس أخالق فٌه لٌس الخطاب هذا ان .. أٌضا   نفسه ٌسفه أخٌه ٌسفه فمن العاص بن هشام أٌضا الوفد ضمن من وكان

 عنهم ٌقل ولم قرٌش ٌسفه لم طالب أبً بن جعفر خطاب فً بٌنما ونقاصة سفاهه هناك بؤن ٌتكلم فكٌؾ ، الملك مع ٌتكلم فهو

 ؼٌر أو سٌبة بكلمة قرٌش ٌجرح لم انه اال لهم قرٌش اضطهاد وبرؼم االسالم بؤخالق تخلق الذي جعفر خطاب محتوى شٌبا  

 ما نجى الصحابه من ان ٌعٌدهم النجاشً هو صدقهم . فٌه هو الذي للمقام ومراعٌا اإلسالم بؤدب متؤثرا   عمرو فعل كما أخالقٌة

 جعفر النبً أقرباء فٌهم إذ الوفد ذلك وثقل لعظم تقدٌرها الرسول نبوة بصحة معرفتها : الهجرة هذه من قرٌش انزعاج سبب

 وذلك ، الحبشة فً اإلسالم انتشار من الكبٌر للخوؾ، مانوعث عوؾ كابن كبار تجار لوجود، إلخ..... عثمان وصهره ، ورقٌة

وٌرٌدون ان ٌبقو  العالمٌة إلى أظهرهم بٌن من االسالم خرج ان النفسٌة بالهزٌمة االحساس والتجاري السٌاسً مستقبلهم ٌهدد

  .هم حمات البٌت الحرام 

 : خٌبر ٌوم إلى جعفر سٌدنا بقاء سبب

 سنٌن 7 مكة فً وبقً..  البعثة من الخامسة السنة فً النبً هاجر تقرٌبا عاما   47 الحبشة ًف معه أخرى وقلة جعفر سٌدنا بقً

 وٌشارك المدٌنة الى ٌعد لم انه إال قرٌش أذٌة خطر وزوال المدٌنة إلى النبً هجرة برؼم أخرى سنٌن 7 ومرت المدٌنة إلى وهاجر

 الدعوة من نفسه النبً بمهمة ٌقوم كان إذ معه ومن هو كبرى ةمهم ٌإدي كان جعفر سٌدنا أن ؟ ذلك ماسبب ؼزواته فً النبً

 الناس ٌدعو جبل بن معاذ كان كما.  الحبشة فً اإلسالم وأخالق آداب وتنفٌذ والحسنة الصالحة القدوة وتحقٌق ، هناك لإلسالم

 .. الٌمن ،وقد اسلم كثٌرون فً الحبشه وانتشر االسالم ولم ٌحتاجو الى تدخل عسكري  فً هناك

 جعفر سٌدنا عاد حٌنما. المتوسط األبٌض البحر على كانت إنما داخلها تتوؼل لم لكنها ألفرٌقٌا اإلسالمٌة الجٌوش دخلت:  مالحظة

 النبً أنهى وقد الوقت هذا فً جاء و الٌهود طردهم طارد قد النبً خٌبر ؼزوة وفً الهجرة بعد السادسة أو الخامسة السنة فً

 النبً قصد ٌكون أن ٌمكن ال ) جعفر بعودة أفرح أم خٌبر فً بالنصر أأفرح أدري ال(  فقال نتصاراتاال هذه حقق وقد الٌهود

 للنجاشً ضخمة هداٌا ارسلت قرٌش ان أفرٌقٌا فً االسالم وانتشار النصر من به جاء بما فرح انما ، لجعفر الشخصٌة العودة

 هدٌتهم علٌهم رد جعفر من سمع ان بعد لكن البداٌة فً قبلها والنجاشً

 

 

 ؟  هدٌة النجاشً إلى والسالم أرسل الصالة علٌه النبً ان تعتقدون هل

 وصؾ دونها الهداٌا النبً وتتضاءل تتكسر هدٌة انما ، مادٌة هدٌة لٌست لكن..  للنجاشً هدٌة النبً أرسل األمر حقٌقة فً

فقال :اذهبو الى  التى تبشر بالرسول واثناء علٌه الرسول الحقٌقٌة المسٌحٌة الدٌانة على النجاشً ان ، عادل ملك بؤنه النجاشً

 ..الحبشة فان بها ملك الٌظلم احد 

 : ذلك آثار نرى ونحن

 ومن جعفر بجهد ذلك كل شمال أفرٌقٌا استثنٌنا اذ ، إلٌها اإلسالمً الفتح جٌوش تصل أن دون أفرٌقٌا شعوب إلى اإلسالم دخل اذ

 لم للنجاشً النبً ضخمة بهدٌة وعثت النجاشً حول هم ومن للبطارقة هداٌا عمرو عم قرٌش بعثت . النبً أصحاب من معه

 "  ملك عادل"  بؤنه وصفه لقد الهدٌا حولها تتضاءل بهدٌة بعث وانما للنجاشً مادٌة بهدٌة ٌبعث

 



 المحاضرة السادسة

 الحصار االقتصادي –اإلٌذاء 

 

 تعرض المسلمون لإلٌذاء :بعد الجهر بالدعوة : الحصار االقتصادي

 ال ٌاسرخباب ، ، بالل .  االسالمإصرار المعذبٌن من الصحابة على البقاء على  -4

. حٌث تؤلفت جماعه لالستهزاء بالنبً وصحابته . حٌث  المعنوٌهوعلى توهٌن قواهم  النفسٌهصبر المسلمون على الحرب  -5

 ان” فوصؾ النبً بالجنون ووصؾ بؤنه ساحر وأنه كذاب   -الٌوم  المعارضهكما تفعل  – سفٌههرموهم بتهم هازلة وشتابم 

وٌجلونه وٌعظمونه وبعد ان دعاهم كان النبً قبل البعثة كلهم ٌصدقونه وٌحبونه  ”كانوا من الذٌن أمنوا ٌضحكون  اجرمواالذٌن 

 بالجنون والكذب والسحر .. الخ وصفوهالى توحٌد هللا 

 فً قلوب رجاله  الثقهكان الرسوم صلى هللا علٌه وسلم  ٌبث عناصر  -6

 لتتلقى القادمٌن الى مكه مكهالسماع لهذا الرسول حٌث تقاسموا مداخل  مكهتواصى المشركون بؤن ٌمنعوا القادمٌن من  -7

 كذلك ٌتلقون الركبان والتجار وٌحذرونهم من النبًا  فً مكه اٌاكم ان تستمعو له . ووٌقولون لهم ان ساحر منةلٌحذروا الناس 

 اخر اسلوبتجرب  انالحق لذا رأت  اماممحاوالت قرٌش هذه لهدم الدٌن وهدم عزٌمة الرسول صلى هللا علٌه وسلم ، سقطت  -8

علٌه . اجتمعت قرٌش وقررت ان تبدأ بؤسلوب مفاوضة مع النبً من ٌفاوضه  الٌهتجمع فٌه بٌن الترؼٌب والترهٌب  فؤرسلوا 

وفاوضه وقال له انت سفهت احالمنا وفرقت جمعنا وسبٌت آلهتنا وفعلت فٌنا االفاعٌل  ارسلو له عتبه بن ربٌعه الصالة والسالم و

فسوؾ نجعلك ملك  علٌنا وان كنت ترٌد ماال  فسوؾ نجمع لك من اموالنا حتى تصبح  النك ترٌد ملكا   ... الخ . فؤن كنت تفعل هذا

االؼنى فٌنا وان كنت ترٌد نساء او شهوانً التمسنا لك احسن ابكارنا وزوجناك وان كان الذي ٌؤتٌك مس من الشٌطان او بك 

وقرأ علٌه النبً طرؾ من سورة فصلت . فالمست اسمع ٌا ابا ولٌد  ً علٌه الصالة والسالمبجنون التمسنا لك الطب . فقال له الن

مكامن البالؼة عند عتبه ابن ربٌعة وارؼمته على االمعان واالستماع حتى انه طلب من النبً ان ٌكؾ عن القراءة وتؽٌر وجهه 

لوجه الذي ذهب به سحره محمد . فلما اتى وعاد الى قرٌش وقبل ان ٌصل لهم قالوا وهللا لقد تؽٌر وجه عتبه فقد جاء بوجه ؼٌر ا

عندهم قال ٌا قرٌش اسمعو قولً اتركو محمد فان تصبه العرب فقد كفٌتموه بؽٌركم وان ٌظهر فعزه عزكم ومجده مجدكم فقالت 

مره اخرى مع ابً طالب فلم ٌفلحو فٌؤست قرٌش وقررت ان تقتل النبً  دت قرٌش المحاولةوقرٌش وهللا سحرك محمد. وعا

فقررت ان تسلم الرسول الى قرٌش طلب م ولم ترضى بنو هاشم وبنو عبدالمبنو هاشم وبنو عبدالمطلب وفاوضوهلموا فً ذلك وك

حكم الحصار على رسول هللا واسنوات  6واستمر الحصار فً الشعب لمدة .قرٌش ان تحاصره اقتصادي وسٌاسً واجتماعً 

 صلى هللا علٌه وسلم حتى بلؽت القلوب الحناجر وسمع  بكاء صؽارهم من وراء الشعب 

 انصاراؼٌرهم من الحجاج ولم تشؽلهم آالمهم عن تبلٌػ الدعوة وقد كسب المسلمون  ٌدعون الشعب : كان  المسلمون اٌاموفً 

 انفسهمٌنقسمون على  بدأواالكفار  انوكذلك كسبوا  المرحلهكثٌرا  فً هذه 

لم ٌخرج احد من الصحابة وترك الحصار ولم ٌرتد  ال ٌعرؾ لها فً التارٌخ نظٌر . واخالصا  الصحابة عفة ونقادا   افادهذا الحصار 

 احد عن دٌنه ولم ٌفكر فٌهم احد الرجوع للوثنٌة

وكان مع النبً فً الحصار عمه ابو طالب والعباس ابن عبدالمطلب وكل بنو هاشم ماعدا ابو لهب الذي اعلن انه مع قرٌش وانه 

او انهم ٌدافعون عن هذا  تنازل عن هذه العصبٌة. والذٌن مع النبً ولم ٌدخلو فً االسالم ذهبو معه حمٌة وعصبٌه ولٌس دٌانة

 ٌةالدٌن الجدٌد بل ذهبو حمٌة قبل

والدلٌل انهم التفو حول الرسول علٌه الصالة والسالم فً  . االؼنٌاءلٌست ثورة اقتصادٌة من الفقراء على  سالماالدعوة  -9

 حصار الشعب دٌانة وعقٌدة ومنهج وصدقا  بعدا عن تلك االقاوٌل التً قٌلت فً هذا الجانب

قرٌش فٌهم عقالء تالومو فٌما بٌنهم وقالوا ناكل ونشرب ونتناكح ونتاجر واصحابنا فً الشعب محاصرٌن فهذا لٌس من شٌم 

ان من ضمنهم ابا البختري والمطعم ابن عدي وخمسة من كبار قرٌش تشاورو فً اللٌل واتفقوا على ان ٌنقضوا العرب وك

الصحٌفة وان ٌمزقوا الصحٌفة وان ٌفكو الحصار عن النبً علٌه الصالة والسالم . فً الٌوم التالً اعلنو فً نوادي قرٌش فقال 

انا اعلن اننً سانقض هذا العهد فقام االخر من بٌنهم وقال اوإٌد فالن فقال ابو احدهم ال ٌجوز ٌا قرٌش ان نبقى على هذا الحال 

جهل انه امر دبر بلٌل وانتهى االمر بفك الحصار ومزقت الصحٌفة فالنبً علٌه الصالة والسالم لم ٌنسى هذا المعروؾ للمطعم ابن 

 عدي ومن ابا البختري ابن هشام النهم اجتهدو فً نقض الصحٌفة

 ار وخرج المسلمون اقوٌاء ال نفع معهم الحصار وال نفع تامر على القتل ... الخ . كل هذا لم ٌجدي نفع مع المسلمٌنفك الحص

هذا الحصار ٌفٌدنا بضرورة الثبات على المبادئ والقٌم واالخالق وٌفٌدنا اٌضا بسالمة هذا المنهج الذي جاء به النبً علٌه الصالة 

 إالء الصحابةوالسالم وٌفٌدنا اٌضا بعظمة ه

قرٌش لم تستفد من الحصار شً اال الخٌبة والهزٌمة النفسٌة وزٌادة تثبت المسلمٌن بدٌنهم وااللتحام حول النبً علٌه الصالة 

 والسالم



 المحاضرة السابعة

 العهد المدنً 

 : تنظٌم المجتمع فً المدٌنة المنورة

إلى المدٌنة المنورة (  رمة بعد أن اضطرته قرٌش إلى الهجرةسٌدنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بعد أن هاجر من مكة المك

لٌل نهار من النبً علٌه الصالة والسالم ، إنما  طبعا  هناك أحداث صاحبت هذه الهجرة ) ولم تؤتً الهجرة بدونما جهد وعمل دإوب

من ضمن ذلك أن هٌا المجتمع المسلم فً والسالم فً المدٌنة المنورة ،  كانت الهجرة تتوٌج كبٌر لعمل قام به النبً علٌه الصالة

 مجتمع مسلم فً المدٌنة المنورة ، واجتهد علٌه الصالة والسالم فً إٌجاد اركان الدولة . المدٌنة المنورة بحٌث ٌكون هناك

 : أي دولة فً الدنٌا تقوم على ثالثة أركان

 تقام علٌه الدولة . وطن الركن األول : البد من وجود

 تقام فٌهم الدولة . مجتمع البد من وجودالركن الثانً : 

 تمارس أعمال الدولة . سلطةالركن الثالث : البد من 

 

األولى والثانٌة تكون  لم تكن هذه موجودة فً مكة فالنبً سعى إلى إٌجاد هذه األركان فً المدٌنة المنورة ، فنتٌجة بٌعة العقبة

الذٌن باٌعوا النبً علٌه أفضل  مجتما  سٌاسٌا  . نورة شٌبا فشٌبا  حتى أصبحالمجتمع المسلم ونواة المجتمع المسلم فً المدٌنة الم

والنصرة ان هو قدم إلٌهم فً المدٌنة المنورة ، وهذا ٌعنً  الصالة والسالم فً بٌعة العقبة الثانٌة باٌعوه على اإلسالم واإلٌمان

الحماٌة تعنً وجود وطن فتؤسس فً المدٌنة وطن وتؤسس إن األنصار قد التزموا للنبً بالحماٌة ، و وجود مجتمع ووجود وطن .

بقٌت السلطة ، فهاجر النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى المدٌنة المنورة بعد أن تكونت  ؟!! مالذي بقً من أركان الدولةمجتمع .. 

 أركان الدولة .

 : وصول النبً علٌه الصالة والسالم إلى المدٌنة المنورة

تعرفون من الترحاب  الم ما إن وطبت قدماه الشرٌفتان ثرى المدٌنة المنورة حتى استقبلته المدٌنة بماالنبً علٌه الصالة والس

استقبال النبً  األوس والخزرج والمهاجرون الذٌن هاجروا إلى المدٌنة المنورة وٌهود المدٌنة أٌضا  ، كلهم كانوا فً واألهازٌج .

 عا وحبا فً لقاء النبً علٌه الصالة والسالم وأما الٌهود فترقبا وخبثا ومكرا  أما المسلمون فرؼبة وطم علٌه الصالة والسالم

التوراة واإلنجٌل أم ال !!  وتحسسا  هل هذا الذي ظهر فً مكة والذي جاء الى المدٌنة هو النبً الذي نعرفه من خالل أوصافه فً

هذا التجمهر  منورة الستقبال النبً علٌه الصالة والسالم ...وٌرٌدون أن ٌمكروا به ..الحاصل أنه كانت هناك جمهرة فً المدٌنة ال

كٌؾ أفسر هذا الحدث نظرة سٌاسٌة ال ٌمر هذا الحدث دون أن أحلله ..  ..انتبهوا ربما ٌؤتً السإال  للنبً كٌؾ نفسره سٌاسٌا  ؟!

النبً علٌه الصالة والسالم ما ان وطبت  هذا التجمهر ٌعنً الوالء والطاعة للنبً صلى هللا علٌه وسلم ماذا ٌعنً هذا الجمهر ؟ ؟!

قام النبً بؤعمال عند وصوله إلى المدٌنة المنورة لتنظٌم  قدماه ثرى المدٌنة المنورة حتى قام بؤعمال معٌنه تتطلبها الدولة .

 المجتمع النبوي ولهٌكلة الدولة وبسط األمن

  تمثلت فً اآلتً 

 أوال  / بناء المسجد :

وٌنزل فً أماكن الدولة  ه الصالة والسالم إلى المدٌنة المنورة الٌوجد مقر للدولة ، لم ٌؤتً إلى دولة جاهزةأول ما جاء النبً علٌ

والسالم بدأ ببناء  .ال لم تكن هناك دولة ولٌس هناك مقر للدولة ، لٌس هناك دور للعبادة ، فؤول ما بدأ به النبً علٌه الصالة

 كٌؾ أفسره سٌاسٌا  ؟!عملٌة البناء ، كون النبً بدأ ٌبنً ،،  ؟!! لماذا بدأ النبً بالبناء.. دعونا نتساءل  المسجد النبوي الشرٌؾ .

المدٌنة هذا داللة على  .. ولكن حٌنا أتى الى لم ٌكن مستقرا  ؟! ألنه  لما لم ٌبنً فً مكة( اإلستقرار بناء المسجد ٌدل على 

بناء المسجد ٌدل على اعالن الدولة فً المدٌنة المنورة (  ى قٌام الدولة )االستقرار وبناء الدولة وداللة على تؤسٌس الدولة وعل

المسجد هو مقر للعبادة وللدولة ( مقر آلداء شعابر  المسجد هو دار حٌاة المسلم . المنورة ) وٌدل على انتشار االسالم فً المدٌنة

زل إلٌهم من أحكام االسالم ، اجتماع النبً بصحابته فً الصالة والسالم ما ن هللا ، والعالن وتبلٌػ واخبار صحابة النبً علٌه

بمثابة مقر الدولة فً المدٌنة المنورة ، كان النبً علٌه الصالة والسالم ٌدٌر الدولة من المسجد ..كان  المسجد ، فالمسجد هو

المسجد مكان للتعلٌم  كامل هٌبتها ) .ب المسجد بمثابة وزارة الدفاع ، وزارة اإلعالم ، وزارة الشإون اإلجتماعٌة .. هو مقر للدولة

فالوفود التً كانت تفد إلى النبً علٌه الصالة والسالم  وللتوجٌه ( وكان للضٌافة ، النبً لم ٌكن لدٌه فنادق وال شقق مفروشة ..

 م فً المدٌنةكانوا ٌسكنون فً المسجد )باإلجمال فإن بناء المسجد ٌدلنا على استقرار الدولة وعلى ثباتها وعلى نمو اإلسال

بذاته ، بناه بٌده الشرٌفة وشارك  المنورة وهو ذو وظابؾ متعددة فً المدٌنة المنورة بناه النبً علٌه الصالة والسالم وشارك فٌه

 فً بناء المسجد مع األنصار ومع المهاجرٌن ومع بقٌة الصحابة)هو بمثابة كل وزارات الدولة



 : / المإاخاة بٌن المهاجرٌن واألنصارؤثانٌ

 ومشكلة سٌاسٌة .. فً الواقع صادفت النبً علٌه الصالة والسالم فً المدٌنة المنورة مشكلتان أساسٌتان : مشكلة اجتماعٌة ،

من منؽصات ،، فالنبً  حٌنما جاء النبً صلى هللا علٌه وسلم إلى المدٌنة المنورة لم تكن جاهزة لكل شًء ، البد من شوابب والبد

 ادفته فً المدٌنة مشكلتان أساسٌتان كبٌرتان :علٌه الصالة والسالم ص

وهً المشكلة المتمثلة فً وجود المهاجرٌن فً المدٌنة دون مؤوى أو مؤكل عدد من المهاجرٌن إلى المدٌنة  : المشكلة األولى

لهم أعمال ٌنتفعون لٌست , لٌست لهم أمالك فً المدٌنةو تركوا أهلهم وأموالهم فً مكة وهاجروا إلى هللا ورسوله لٌس لهم أموال

لٌس باإلمكان إعادة هإالء  , الدولة ناشبة ولٌس لدٌها مقدرات مالٌة كً تعطٌهم, النبً لٌس لدٌه ما ٌعطً هإالء, وظابؾبها أو 

 قال النبً ماذا فعل بهم النبً صلى هللا علٌه وسلم ؟ ولٌس باإلمكان إبقابهم على هذا الحال إلى مكة وقد هاجروا الى هللا ورسولة

هذا العمل لم ٌسبق له مثٌل فً تارٌخ البشرٌة ولم ,آخى النبً بٌن المهاجرٌن واألنصار " تآخوا فً هللا أخوٌن أخوٌنألصحابه " 

كان لهذه المإاخاة أثر نفسً   بل جاء عن طرٌق الرضا والقبول والتلذذ بإنقاذ دعوة النبً لألنصار, ٌؤتً عن طرٌق القمع واإللزام

 أكل الجمٌع ، عمل الجمٌع ، وانسجم المجتمع فً المدٌنة سكن الجمٌع ،, ن اذ تحول الوضع من حال إلى حالبالػ على المهاجرٌ

 شرح الدكتور :

أموالهم وتركوا نساءهم  وهً وجود المهاجرٌن الذٌن هاجروا من مكة المكرمة إلى المدٌنة المنورة تخفٌا  عن قرٌش ، تركوا

حتى هاجروا إلى هللا وإلى رسوله لٌس معهم  ون مال وال مإونة ، هاجروا خفٌة وتسلالوأطفالهم وكل ما ٌملكون وهاجروا بد

وهإالء لهم احتٌاجات ،، كل انسان منا له إحتٌاج فٌحتاج مؤكل وٌحتاج  شًء وال ٌقصدون إال هللا ورسولة .. وصلوا إلى المدٌنة

رٌن .. وأصبح المهاجرون ٌشكلون عقبة مابٌن مشرب ومسكن ومال وحركة ،هذا الشًء لم ٌكن موجود مع هإالء المهاج

فهذه  شٌبا  . اإلجتماعٌة والسٌاسٌة فً المدٌنة المنورة ال لشًء إال لكون الدولة ال تملك ماتعطٌهم وألنهم ال ٌملكون المسٌرة

ضا  ٌإثر على مشرب ، وهذا أٌ مشكلة تزع النبً علٌه الصالة والسالم أن ٌرى صحابته هكذا بدون مؤوى وبدون مؤكل وبدون

النبً علٌه الصالة  حل لهذه المعضلة ولهذه المشكلة. نفسٌات الصحابة وان كان ال ٌإثر على عمق اٌمانهم ، لكن البد من إٌجاد

المكرمة بؤي أموال لٌعطً هإالء ولٌصرؾ  والسالم لٌست لدٌه أموال ، خزٌنة الدولة صفر ال ٌوجد بها شًء ، لم ٌؤتً معه مكة

ولٌس لدٌها تعطٌهم ، ولٌس باإلمكان أن ٌعٌد النبً علٌه الصالة  م .. دولة ناشبة ولٌس لدٌها مقدرات مالٌةعلٌهم ولٌسكنه

فماذا ٌعٌدهم إلى الكفر الذي خرجوا منه ولٌس باإلمكان أن ٌبقٌهم على هذا الحال السلبً ..  والسالم هإالء إلى مكة ، مستحٌل أن

النبً علٌه الصالة والسالم حٌنما رأى هذه القضٌة وهذه المشكلة ولٌست لدٌه حلول مادٌة  ؟! علٌه الصالة والسالم فعل بهم النبً

قال ألصحابه : تآخوا فً هللا أخوٌن أخوٌن ..فآخى النبً علٌه الصالة والسالم بٌن المهاجرٌن واألنصار ، أنت ٌافالن  ؟ ماذا فعل

نبوي الشرٌؾ وهذه الرؼبة النبوٌة الشرٌفة ، استقبلها األنصار بكل أخو فالن ... استقبل األنصارهذه المإاخاة وهذا الندب ال

المهاجرٌن فً بٌوتهم  والسعة وبكل الحب وبكل التلذذ بتنفٌذ دعوة النبً علٌه الصالة والسالم ، واستقبل هإالء األنصار الرحب

وٌقول : انا عندي بٌت أربع ؼرؾ خذ  وشاركوهم فً بٌوتهم وأموالهم ومزارعهم .ٌؤتً النصاري إلى المهاجر الذي جاء إلٌه

ؼرفتان وانا ؼرفتٌن ..وآخر ٌقول لدي بٌت دورٌن ترٌد األول أو الثانً .. لدي مزرعة أقتسمها انا معك قسمٌن فؤي قسم ترٌد 

نصار قابال  : كانت مإاخاة حقٌقٌة تلذذ بها االنصار ، لذلك أثنا ربنا جال وعال على األ 58وانا  58رأس من الؽنم خذ  84.... لدي 

 " فهذا العمل لن ٌتكرر فً التارٌخ ، ال ٌمكن أن ٌتكرر ، هذه المإاخاة الحقٌقٌة برؼبة مطلقة بؽٌر ما قمع ٌحبون من هاجرإلٌهم" 

بتنفٌذ التوجه النبوي  ما ضؽط .. ال .. انما كانت مإاخاة حقٌقٌة ٌسودها اإلطمبنان والرؼبة والتلذذ وبؽٌر ما سلطة قاهرة وبؽٌر

أخرى فً وقتنا  ال اعتقد كما قلت لكم أن ٌتكرر مثل هذا العمل فً التارٌخ .. ال أعتقد حٌنما ٌهاجر أهل مدٌنة إلى مدٌنة لكرٌم ..ا

من دٌن واحد ومن اتجاه واحد .. ال ٌمكن  الحاضر وفً العالم كله .. هل باإلمكان أن ٌتآخى هإالء واحدا واحدا  !! .. حتى وان كانا

هذا العمل لم ٌؤتً عن  قام بها األنصار رضً هللا عنهم جمٌعا .. األخوٌن األشقاء قد ال ٌحصل مثل هذه المٌزة التً .. حتى مابٌن

طرٌق اإللزام عن طرٌق القمع ، انما هً رؼبة النبً صلى هللا علٌه وسلم" تآخوا " قد ال ٌكون هذا الندب للوجوب انما للندب ، 

كان لهذه المإاخاة أثر كبٌر فً النفس ، فً نفس ،له من مكة المكرمة  احد منهم أخا  فتسابق األنصار على أن ٌاخذ كل و

وال أكل وال شرب ، أي انسان هذا الشًء سٌإثر علٌه وعلى نفسٌته  المهاجرٌن ، انسان ال ٌوجد لدٌه سكن وال مال وال عمل

اعتدت  تبحث عن عمل ، كنت ال تمارس أعمال وعقلٌته وعمله .انت اذا كنت لٌس على عمل ، كنت لو سمح هللا مرٌض ، كنت

على أن تمارسها ، البد أن تحس بالضٌق النفسً لكن حٌنما تجد ما ترٌد تسرهذا الذي حصل لصحابة النبً علٌه الصالة والسالم 

ل .سكن الجمٌع على نفسٌة المهاجرٌن ، حٌث تحول الوضع من حال إلى حا فً المدٌنة المنورة أن هذه المإاخاة كان لها أثر بالػ

المإاخاة أثر اقتصادي واجتماعً  المجتمع فً المدٌنة المنورة حتى انه كان لهذه  ، عمل الجمٌع ، اكل الجمٌع ، وانسجم

ؼنم ٌرعاها ، وهكذا  ..الصحابة بدأوا ٌعملون ، ماكان عنده مزرعة فوجده لدٌه مزرعة ٌعمل فٌها ، ماكان عنده ؼنم فوجد عنده

الصحابة الذٌن قدموا من مكة  ن عوؾ ذهب إلى السوق وتاجر وربح وتطورت ثروته المالٌة ، وهكذذا تحولسٌدنا عبدالرحمن ب

والسالم وبفضل دعوة النبً علٌه الصالة والسالم إلى  المكرمة بذلك الحال تحولوا إلى حال إٌجابً بفضل أمر النبً علٌه الصالة

الصالة والسالم  انسجام ، وانحلت المشكلة االجتماعٌة التً صادفت النبً علٌه طبعا المجتمع المدنً انسجم أٌضا أٌما المإاخاة .

 فً المدٌنة المنورة .



 . / هناك مشكلة أخرى صادفة النبً علٌه الصالة والسالم كما قلنا أال وهً المشكلة السٌاسٌة5

شكلة السٌاسٌة هً وجود ٌهود فً المدٌنة الم ؟!ماهً هذه المشكلة السٌاسٌة ٌاترى التً صادفت النبً علٌه الصالة والسالم 

بنو قٌنقاع وبنو قرٌضة وبنو النضٌر وبعض من قبابل األوس وبعض من  المنورة ، تقرٌبا  ثلث سكان المدٌنة المنورة ٌهود !!

الخزرج % تقرٌبا من سكان المدٌنة المنورة وبٌنهم وبٌن األوس و 64على ؼٌر الملة وهم ٌشكلون  قبابل الخزرج ،، ٌهود وهم

وٌقولون  ٌتنبإون ببعثة النبً صلى هللا علٌه وسلم .. صراع شدٌد وحروب وكان الٌهود قبل بعثة النبً صلى هللا علٌه وسلم

ٌعرفونها مما ورد فً التوراة  من أٌن لهم هذه المعرفة ؟! لألوس والخزرج حٌث هم معهم فً صراع " إن نبٌا  قد اطلَّ زمانه "

ٌعرفونه كما ٌعرفون أبناءهم " ٌعنً ٌعرفون أن وقت  ا محمد علٌه الصالة والسالم ، ٌقول هللا تعالى "واإلنجٌل من ذكر لسٌدن

فبدأوا ٌستفتحون على أهل المدٌنة وعلى األوس والخزرج وٌقولون : " ان نبٌا  قد أطل زمانه ،  ظهور النبً هو هذا الزمان ..

معه " .. انظروا كٌؾ أعداء الرساالت وأعداء النبوات وأعداء السماء ،قتلة األنبٌاء هذا النبً اتبعناه ثم قتلناه وقتلناكم  فإذا ظهر

والنبً جاء وأصبح له فً المدٌنة  هإالء هم الٌهود هإالء هم بهذه العقلٌة وبهذا االتجاه وبهذا العداء للنبوات كانوا ثلث المدٌنة .

، فماذا ٌفعل السٌاسٌة وحتى اإلجتماعٌة والتجارٌة والدٌنٌة  ذه الدولةدولة ، لكن هذه المشكلة السٌاسٌة تبقى مإثرة فً مسٌرة ه

هإالء الذٌن هم أعداء للنبً وٌتربصون وٌتوعدون قبل أن ٌصل إلى المدٌنة وحتى قبل أن  بهم النبً علٌه الصالة والسالم ؟!

 والذي قرب ظهورة . هذا الزمان الذي أطلٌتوعدون أهل المدٌنة واألوس والخزرج بؤنهم سٌقتلون النبً الذي سٌظهر فً  ٌبعث ،

 هل ٌقاتلهم النبً علٌه الصالة والسالم ؟ ٌدعوهم إلى اإلسالم ؟ ماذا ٌصنع بهم ؟!

هل ؟!  ماذا ٌفعل بهمبالطبع النبً دعا جمٌع الناس إلى اإلسالم لكن هإالء ٌهود معوجون الٌقبلون الدٌن وال ٌقبلون اإلسالم .

ال ،، النبً لم ٌؤتً بالقتال ولم ٌؤتً لٌقاتل الناس كً ٌسلموا .. أبدا  .. إنما جاء النبً واإلسالم  !! رةٌقاتلهم فً المدٌنة المنو

فاهلل سبحانه  وبالهدي الى هللا وإلى شرٌعة هللا وإلى نور هللا ، لم ٌؤتً لٌسفك الدماء ، لم ٌؤتً لٌقاتل الناس كً ٌسلموا بالنور

لٌس من منهج اإلسالم أبدا  .. ولم ٌقاتل المسلمون  " ال ٌصح أن تقول للرجل ٌا تسلم ٌا أقتلك ! ال إكراه فً الدٌنوتعالى ٌقول " 

لم ٌكن أن ٌقاتل النبً ٌهود  قط من أجل أن اما تسلم أو أقتلك ..ال .. انما كان المسلمون ٌقاتلون لنشر عدالة هللا ، ولنشر حكم .

الدولة ومازال ٌتؤلؾ الناس باإلسالم ولٌس من  ٌة الدعوة ومازال فً بداٌة تؤسٌسفً المدٌنة والحالة هذه ، مازال النبً فً بدا

ثلث سكان الدولة على ؼٌر الملة ، الشك أنهم ٌشكلون عقبة فً مسٌرة الدولة  ؟! ماذا ٌفعل بهإالء المنهج اإلسالمً أن ٌقاتل ..

ت مشكلة .. لكن أن ٌكونوا معارضٌن ومقاومٌن وأعداء لو كانوا ٌهود وٌستمروا مع الدولة لٌس السٌاسٌة ، على ؼٌر الملة ،

طبعا بمجرد وصول النبً علٌه الصالة والسالم إلى  للدولة هذا ٌإثر على مسٌرة الدولة السٌاسٌة فً المدٌنة المنورة . ألداء

أصبح صاحب دولة وأمامه فالنبً  . هذا هو تارٌخ قٌام الدولة اإلسالمٌة المدٌنة المنورة وبمجرد هجرته من مكة إلى المدٌنة

؟طبعا  هناك مهاجرٌن جاءوا باعراؾ وتقالٌد قبلٌة ، فٌه  كٌؾ حل النبً علٌه الصالة والسالم هذه المشكلةمعضلة ومشكلة ،، 

فالنبً صلى هللا علٌه وسلم عمل وثٌقة ٌهود أٌضا  لهم أعراؾ دٌنٌة وقبلٌة .. األوس والخزرج لهم أعراؾ وتقالٌد قبلٌه ، فٌه

المسلم او ؼٌر المسلم فً المدٌنة المنورة وعالقة كل بالنبً  رٌة فً المدٌنة المنورة لتنظٌم المجتمع سواء كان المجتمعدستو

 وبالدولة

 – ثالثا  : وثٌقة المدٌنة الدستور اإلسالمً :

راؾ التً كانت فً تضمنت هذه الوثٌقة حقوق وواجبات المسلمٌن فً الدولة اإلسالمٌة .أبقت الوثٌقة على بعض األع:اوال

هناك أعراؾ فً الجاهلٌة ، ولٌست كل سلوك الناس خطؤ ، هناك أعراؾ  كانت )الجاهلٌة ولها أثر إٌجابً على المجتمع المسلم . 

المهاجرٌن على ما هم علٌه فً الجاهلٌة فٌما ٌتعلق  . (الجاهلٌة لم ٌناقضها اإلسالم بل أخذ بها وهذبها  هناك تقالٌد هناك قٌم فً

القبٌلة هً التً تتعاون فٌما بٌنها لفك األسٌر وتدفع الدٌة ، هذا أمر حسن  ٌعنً كان فً مكة )لتعاون لفك األسٌر وتحمل الدٌة با

ولهذا النبً قال للمهاجرٌن فً المدٌنة المنورة أن تبقوا على هذا الحال وهذه مكرمة من المكارم  وجٌد وال ٌتعارض مع اإلسالم

أٌضا األوس والخزرج  )وكذلك المسلمٌن فً المدٌنة على ما هم علٌه فً هذا الجانب (سالم وحض علٌها أخذ بها اإل اإلنسانٌة

فك األسٌر والعانً وتحمل الدٌات مثال : أحد من القبٌلة قتل رجل بالخطؤ .. إذن وجبت الدٌة ، تدفع الدٌة،، ال  على ماهم علٌه من

حوله ٌساعدونه وٌتحملون  ت الحقوق والواجبات ، العاقلة أو القبٌلة الذٌن همتبقى الدٌة على الشخص نفسه قد ال ٌتحمل وتفو

األسٌر جمٌعا  ، إذن هً كانت أعراؾ سابدة فً  الدٌة عنه ، وكذلك لو كان هناك أحد أسٌر تعمل العاقلة أو القبٌلة على فك هذا

فٌما ٌتعلق بتلك الواجبات (  الفبات مع المسلمٌن المنورة )وٌهود هذه الجاهلٌة حض علٌها النبً كحقوق وواجبات فً المدٌنة

لكنهم على الٌهودٌة ، إذن أنتم ٌاٌهود األوس مع األوس وأنتم ٌاٌهود الخزرج مع  هناك ٌهود من األوس وهناك ٌهود من الخزرج

 .وفً فك األسٌر  الخزرج فً فك العانً

 

 

 



 الثامنة المحاضرة

 العهد المدنً 

 المنورة المدٌنة فً النبوي المجتمع تابع تنظٌم

 : االسالمٌة الدولة فً المسلمٌن ؼٌر وواجبات حقوق:  ثانٌا  

 ، األرض فً العدل القامة جاء انما االدٌن هذا. والواجبات الحقوق فً قبابلهم ٌتبعون هإالء والخزرج األوس ٌهود من هناك

 . وسلم علٌه هللا صلى نبٌه وسنة هللا بكتاب األرض تحكم أن كله األمر فً المهم ، ٌبقى من دٌنه على ولٌبقى ٌسلم من فلٌسلم

 لحقوقا مع ٌتعارض ما كل ولمنع والواجبات وللحقوق اإلنسانٌة والخلقة للكرامة مراعٌا وجاء للبشرٌة رحمة الدٌن هذا وجاء

 الوثٌقة ضمن من . والواجبات الحقوق وفً اإلنسانٌة الكرامة فً ٌتساوون جمٌعا   الناس وان ، الواجبات ومع اإلنسانٌة

 عن تكلمنا طبعا  . المسلمٌن ؼٌر واجبات حدد أن المنورة المدٌنة فً وسلم علٌه هللا صلى النبً فعلها التً اإلسالمٌة الدستورٌة

 تتقوى لم المنورة المدٌنة فً اآلن القتال وقت ولٌس هإالء لٌقاتل ٌؤتً لم النبً وان السٌاسٌة للدولة همواعاقت ومشكلتهم الٌهود

 بٌنه فشًء اإلسالم ٌقبل لم وان وسهال أهال قبل فإن االسالم علٌه اعرض ، ٌسلم أن أجل من المرء ٌقتل أن ٌجوز وال بعد الدولة

 فً.. وؼٌرها الؽزو وأحكام الذمة أحكام أخرى شرعٌة أحكام هناك الدولة ستوىم على لكن . الفردي المستوى على ربه وبٌن

 من هناك. المنورة المدٌنة فً المسلمٌن ؼٌر وواجبات حقوق تضمنته ما ضمن من دستورٌة وثٌقة عمل النبً المنورة المدٌنة

 قبابلهم إلى لٌنضموا ٌهود منهم قبٌلة والخزرج قبٌلة األوس . والواجبات الحقوق فً قبابلهم ٌتبعون هإالء والخزرج األوس ٌهود

 التبعٌة عن خارجة مستقلة المنورة المدٌنة فً ٌهودٌة تجمعات هناك. والسالم الصالة أفضل علٌه النبً أوردها التً األحكام فً

 من والتً الٌهود مع وثٌقةال أحكام تحت مندرجٌن كانوا فقد وزعامتها قبابلها ولها قٌنقاع وبنو قرٌضة وبنً النضٌر كبنً القبلٌة

 : بنودها ضمن

 ، علٌكم تثرٌب وال عباداتكم مارسوا النبً لهم قال ، الكرٌم النبً وهذا الدٌن هذا سماحة الى انظروا(  المدٌنة فً العبادة )حرٌة

 تحرٌم) شًء همٌرضٌ ال لكن ، الٌهود مصلحة فً وهذا ، للمسلمٌن تجرٌح بدونما أٌضا والٌهود عبادتهم ٌمارسون المسلمون

 ؼٌر االمن وكان مستقرة ؼٌر المدٌنة وكانت بٌنكم فٌما صراع فً وكنتم والخزرج األوس مع صراع فً ٌهود ٌا كنتم انتم(  الظلم

 أٌها انت ٌعنً ، ومحرم ممنوع والظلم ٌدها الدولة وبسطت الدولة جابت ،، ال الٌوم ، المنورة المدٌنة فً قابم الظلم وكان مستقر

 ٌرضٌهم ال لكن ، الٌهود مصلحة فً وهذا اإلسالمً العدل مظلة تحت ٌعٌشون الجمٌع إذن ، أبدا   ظلم والعلٌك منك ٌقع ال يالٌهود

 من اعتبرهم بل الٌهود ٌطرد لم النبً ، الواجبات كل وعلٌه الحقوق كل له(  الدولة مواطنً من ٌعتبرون المدٌنة ٌهود ) شًء

 لم المٌزة هذه الٌهود ٌعطً وهو وسلم علٌه هللا صلى النبً ولهذا ، الدولة وحماٌة وخدمات مأحكا علٌهم وتسري الدولة مواطنً

 ٌعطٌهم أن للنبً ماكان بالدٌن مرتبطة المواطنة كانت لو واال للمصلحة تركها وانما المواطنة اعطاء فً األساسً هو الدٌن ٌجعل

 البلدان من كثٌر فً نرى فنحن ، الدولة هذه ًف المواطنة اعطابهم اقتضت الدٌن مصلحة ولكن المٌزة هذه

 الكل ، وٌهود ومسٌحٌون أقباط فٌها مسلمٌن فٌها ،، مصر:  ذلك على مثاال   خذ ، واحدة دولة مظلة تحت متعددة دٌانات اإلسالمٌة

 المواطنة لكن المنورة المدٌنة فً ذلك وكان...  وهكذا ،العراق المؽرب ، سورٌا ، لبنان أخرى بلدان وؼٌرها الدولة مظلة تحت

 أن البد العدالة على تحرص وأن الوطن عن تدافع أن البد مواطن فؤنت الدولة عن تدافع لؽزو تعرضت اذا الدولة:  شروط لها هذه

 التراب هذا ، الوطن فً الدولة سٌاسة تعاكس وال ، الوطن فً الدولة تجاه تسٌر أن البد ، الوطن هذا من ٌتجزأ ال جزء تكون

 تمنعهم فالدولة ال اآلن والخزرج االوس مع شدٌد صراع كانوافً ، المٌزة هذه أعطاهم وسلم علٌه هللا صلى النبً ولهذا عللجمٌ

 اإلنسانٌة كرامتكم وضمنت الظلم حرم وقد مواطنٌن أنتم مادام طبعا  ( الدولة عن الدفاع المدٌنة ٌهود على)الدولة مواطنً وأصبحوا

 المدٌنة ٌهود وعلى) داخلً حادث اوحتى خارجً حادث أي إلى تعرضت هً إن الدولة عن عواتداف أن علٌكم إذن هذا وكل

 الدولة مواطنً من تؤخذ او تستفٌد أن الدولة واضطرت للدولة حادث حدث اذا(  الدولة مع بالنفقة المشاركة مواطنٌن باعتبارهم

 انه معناه! ؟ هذا الكالم مامعنى(  الدولة لٌد ذلك وتحوٌل بالثؤر خذاال منع) مواطنٌها من أصبحوا ألنهم الدولة الٌهود ٌشارك ال لما

 ٌسحب بل الدولة فً هذا ٌمنع..  ال..  والعكس ، بنفسه وٌقتص الثؤر وٌؤخذ الٌهودي الدم ولً ٌؤتً ال ٌهودٌا   قتل مسلم ان لو

 بالثؤر األخذ فً الجور وتمنع الباطل وتبطل الحق تحق التً هً تتابع التً هً تحقق التً هً جماعة الدولة ٌد فً وٌوضع الثؤر

 فً اإلنسانٌة الكرامة على الحفاظ وأٌضا المنورة المدٌنة فً القوي األمن تؤسٌس هً هنا المسؤلة إذن ،، الدماء سفك فً وباألخذ

(  الجمٌع على ٌسري حرب أو سلم من الدولة تقرره ما كل ) للٌهود وسلم علٌه هللا صلى النبً أعطاه هذا كل ، والواجبات الحقوق

 هذا(  الدولة تراب على هإالء من لكل اإلنسانٌة الكرامة صٌانة ) الدولة تعلٌمات مع ٌنسجم أن وعلٌه الدولة مواطنً من ألنه

 شًءال هذا ٌرضٌهم ال ٌهود ) المنورة المدٌنة ٌهود وبٌن بٌنه الوثٌقة ٌفعل ذا وهاهو به جاءنا هللا نبً وهذا بهذا جاءنا االسالم

 كان ولو . المفرطة واألنانٌة العبث إال أبدا   ٌرضٌهم وال الدماء اقتصاص إال أبدا ٌرضٌهم وال النبً قتل إال أبدا   ٌرضٌه وال ، أبدا  

 قد نجدهم ولهذا مٌثاق وال وعد وال عهد لهم لٌس العهود ناقضوا الٌهود ، وسلم علٌه هللا صلى الرسول مع لكان عهدا   للٌهود

 وبنً قٌنقاع وبنً النضٌر بنً ٌهود نقضته.  وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وبٌن بٌنهم الذي العهد وهذا اإلتفاقٌة هذه نقضوا

 . األخرى تلو واحدة قرٌضة



 !؟ العهد نقضوا كٌؾ : للمعاهدة الٌهود نقض

 هللا شاء ان الؽزوة هذه عن سنتحدثو بدر ؼزوة كانت الهجرة من الثانٌة السنة فً : قٌنقاع بنً ٌهود/  المعاهدة نقض من أول 

 وسلم علٌه هللا صلى النبً مع خرج ٌهودي فٌها هناك ٌكن ولم بدر ؼزوة فً المسلمون انتصر . ونتابج وآلٌات أسباب لها الحقا  

 انتصر. معه روجبالخ أحد ٌؤمر ولم ندبا   ندب النبً بالطبع ، لإلتفاقٌة نقض أول وهذا..  سفٌان أبً عٌر على لإلستٌالء أو بدر إلى

 بخٌبة ذلك وأصابهم..  جدا   كثٌرا   ذلك أزعجهم بدر فً المسلمٌن بانتصار الٌهود وسمع المسلمون عاد وحٌنما بدر فً المسلمون

 كانوا ، النبوة الستبصال المدٌنة على القبابل تطبق أو قرٌش تطبق أو النبً وٌنهار الدعوة تنهار أن فً ٌؤملون وكانوا كبرى أمل

 الناس حسابات بٌن فرقانا كان والذي والباطل الحق بٌن فرقانا كان الذي المسلمٌن وانتصار بدر ؼزوة بعد لكن !! ذلك نٌؤملو

 الٌهود بدأ المنورة المدٌنة إلى النبً عاد وحٌنما الٌهود ذلك أزعج ، والهزٌمة والنصر

 وال بالحرب لهم عالقة ال قابلتم أنكم ٌؽركم ال"  للنبً ىحت وٌقولون بدر فً النصر هذا أهمٌة من وٌقللون المسلمٌن مع ٌتحدثون

 نحن قابلتمونا لو لكن ، الحروب ٌعرفون ال وحجاج تجار هم ٌعنً ، مكة أهل ٌقصدون ، بالحرب لهم معرفة وال بالحرب لهم بصر

 مواطن كونك مخالؾ ذاته حد فً الكالم هذا"  النصر وأهل المنعة أهل نحن قتال أهل – نحن ٌعنً الناس أن لعلمتم ٌهود معشر

 والسالم الصالة علٌه النبً وبٌن بٌنك ما اتفاقٌة وكل عرؾ كل ومناقض به التزمت ما لكل مخالؾ عهد النبً وبٌن– بٌنك وكونك

 . موت أو حٌاة مابٌن نحن انفسهم فً ٌقولون الٌهود جعل بدر فً النصر لكن ، بدر فً قرٌش مصٌر ٌلقوا أن من حذرهم والنبً.

 أن والبد موت أو حٌاة بٌن ونحن كبٌر خطر وفً محدق خطر فً نحن القلٌلة الثلة هذه نصر وبعد بدر فً المسلمٌن نصر عدب

 هم بطرٌقتهم حرب ، المنورة المدٌنة فً الحرب علنوا وفعال   ، والسالم الصالة علٌه النبً لمقاومة جاهدٌن عملوا ولهذا ، نعمل

 بنً ٌهود أحد . والسالم الصالة علٌه النبً وبٌن بٌنهم الذي والعهد الوثٌقة وتناقض تخالؾ ًالت وأعمالهم بخداعهم ، بمكرهم

 الثوب باعلى تحت من ثوبها طرؾ وربط هكذا وراءها من وجاء السوق فً جالسة المسلمٌن نساء من امرأة هناك كانت ، قٌنقاع

 جاء حٌنبذ ، العهد نقض ٌوجب ما ذلك قبل فعلوا قد وكانوا وقتله المسلمٌن من رجل فسارع عورتها انكشفت المرأة قامت فلما

 ٌقتلهم أن ٌرٌد وكان إلٌهم النبً فذهب . العهد لنقض قٌنقاع بنً ٌهود من صرٌح اعالن هذا واعتبر والسالم الصالة علٌه النبً

 فعدل والسالم الصالة علٌه النبً على فؤلح المنافقٌن رأس سلول أبً بن أبً بن عبدهللا فٌهم تشفع ولكن العهد نقضوا ألنهم كلهم

 . النضٌر وبنو قرضة بنً فٌها وبقً قٌنقاع بنً ٌهود من المدٌنة وخلٌت وطردهم المنورة المدٌنة خارج وأجالهم قتلهم عن النبً

 على الدٌة فوجبت خطؤ   اثنٌن قتل المسلمٌن من واحد ، المسلمٌن على دٌتان وجبت: النضٌر بنو ٌهود/  المعاهدة نقض من ثانً

 الدٌات دفع فً الدولة ومع المسلمٌن مع ٌساهموا أن أجل من النضٌر بنً ٌهود إلى ذهب والسالم الصالة علٌه النبً . المسلمٌن

 بنً ٌهود. سواء فٌه فالجمٌع دٌات أو حرب أو سلم من ماتقرره ان الدولة شروط ومن ، الدولة مواطنً من ألنهم ؟ لماذا.. 

 هنا إلى محمد سٌؤتٌنا نرٌده الذي الوقت هذا وقالوا سروا الدٌتٌن دفع فً بهم لإلستعانة سٌؤتٌهم النبً ان علموا حٌنما النضٌر

 جدار بجانب والسالم الصالة علٌه النبً ٌجلسوا أن واتفقوا وتآمروا خطة دبروا وفعال   إلؼتٌاله خطة فً ونفكر نؽتاله وسوؾ

 هذه كانت. فٌقتله علٌه الكبٌر الحجر بذلك ألقوا وسلم علٌه هللا صلى النبً جلس فإذا السطح فوق كبٌر حجر ٌحضر من وهناك

 علٌه النبً فقام والمإامرة الخطة هذه على أطلعه معه تعالى وهللا هناك كان النبً. وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول اؼتٌال خطة

 بالخروج بهم وأذن حصونهم ودك أشجارهم عوقط شهر من حوال وحاصرهم علٌهم ورجع المدٌنة من وخرج والسالم الصالة

"  تعالى هللا قال ولذلك ورابهم ما وٌدمروا ٌخرجوا أن ، المحروقة األرض سٌاسة واتبعوا.. معه وٌحمل ٌؤخذ أن ٌستطٌع والذي

 ، وأشجارهم بٌوتهم وٌحرقون بؤمالكهم ٌعبثون النضٌر بنً ٌهود فً نزلت اآلٌة هذه"  المإمنٌن وأٌدي بؤٌدٌهم بٌوتهم ٌخربون

 بنو ذهبوا أٌن . قرٌضة بنو ٌهود بقً ؟ بقً الذي فمن قٌنقاع بنً ٌهود أجلً كما المنورة المدٌنة من أجلوا النضٌر بنً ٌهود

 .. وؼٌرهما الحقٌق بن هللا وعبد أخطب بن حًٌ بزعامة خٌبر إلى ذهبوا ؟ النضٌر

 : قرٌضة بنو ٌهود/  المعاهدة نقض من ثالث

 بنفسه وذهب وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول من االنتقام فً اجتهاد أٌما اجتهد خٌبر فً وهو الٌهود زعٌم ووه أخطب بن حًٌ

 الصالة علٌه النبً وعلى المدٌنة على اإلنقضاض على القبابل من لفٌفهم لؾ ومن وقطفان قرٌش ٌحرش وبدأ المكرمة مكة إلى

 .. مقاتل الؾ  45 من بؤكثر المنورة المدٌنة إلى وجاءوا لفٌفهم لؾ ومن اوعتاده بعدها تجهزت فقرٌش . ذلك فً ونجح والسالم

 هذه جاءت. الحقٌق وابن أخطب بن حًٌ من ٌهودي بمكر وذلك وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وٌحاصروا المدٌنة لٌحاصروا

 على وأطبقت الخندق ؼزوة فً تعرفون كما وسلم علٌه هللا صلى النبً وحاصرت المنورة المدٌنة إلى معها ومن قرٌش من األمم

 وحوصر حصار أٌما المدٌنة وحوصرت الكرٌم القرآن قال كما الحناجر القلوب وبلؽت شدٌدا   عناء   المسلمون ولقً المنورة المدٌنة

 أشار سًالفار سلمان سٌدنا. المنورة المدٌنة حول مقاتل ألؾ عشر واثنا ٌفعلون وماذا ، وأصحابه والسالم الصالة أفضل علٌه

 سلمان سٌدنا برأي أخذ والنبً ،"  المنورة المدٌنة حول خندقا   نحفر هللا رسول ٌا"  وقال المدٌنة حول الخندق بحفر النبً إلى

 األعداء. معها ومن قرٌش هزٌمة فً ساهمت التً النصر أسباب من سببا   وكان الخندق بحفر والنبً الصحابة وبدأ الفور على

 الدولة هذه عن الدفاع واجبهم من اذن الدولة مواطنً من مواطنٌن معتبرٌن وهم المدٌنة داخل قرٌضة بنوو المدٌنة على جاءوا

 مع ٌتخابرون قرٌضة بنو أن النبً وعلم ، وسلم علٌه هللا صلى النبً عن للدفاع تؤتً لم لكنها ، الؽزو هذا وجه فً المسلمٌن مع

 قرٌضة بنً ٌهود إلى خٌبر من بنفسه جاء أخطب بن حًٌ . الخلؾ من نٌطعنو وأنهم المسلمٌن عن معلومات وٌعطون قرٌش



 ؼزوة فً وتعالى سبحانه هللا نصره أن بعد النبً. وسلم علٌه هللا صلى النبً على والتجسسٌة االستخباراتٌة العملٌة معهم ٌدٌر

 ، والسالم الصالة علٌه النبً ضد وقفواو المشركٌن مع وقفوا قرٌضة بنً ٌهود أن علم أجالهم وربنا األعداء وانكشؾ األحزاب

 والسالم الصالة علٌه النبً وذهب"  قرٌضة بنً فً إال العصر أحدكم ٌصلٌن ال"  وقال قرٌضة لبنً أصحابه النبً فوجه

 أخطب بن حًٌ قتل من ضمن ومن واألطفال النساء ماعدا كلهم وقاتلهم شهر من حوال   وحاصرهم قرٌضة بنً إلى والمسلمٌن

 وأجلوا النضٌر وبنً ، وطردوا وأجلوا قٌنقاع بنً ٌهود ،، الٌهود من المدٌنة صفٌت اآلن إذن . قرٌضة بنً ٌهود ٌدعم كان الذي

 المنورة المدٌنة فً السٌاسٌة الحركة وانسجمت. الٌهود ومن الزعامات هذه من أحد ٌبقى ولم كلهم وقتلوا قرٌضة وبنو وطردوا،

 إلى وذهب جٌشه جهز والسالم الصالة علٌه النبً. خٌبر فً النضٌر بنو وبقً المنورة المدٌنة فً الٌهود من المسلمون واستراح

 علً سٌدنا بٌنهم ومن للصحابة كبرى بطوالت هناك وكانت حصونهم ودك شهر من حوال أٌضا   خٌبر وحاصر الصحابة ومعه خٌبر

 خٌبر فً سبً من وسبً فر من وفر أرسر من وأسر قتل من وقتل المسلمٌن على خٌبر هللا فتح الحصار هذا وبعد عنه هللا رضً

 علٌه هللا صلى هللا رسول على القبابل ٌؤلب كان الذي الٌهود زعٌم أخطب بن حًٌ بنت صفٌة السٌدة األسر فً وقع من ضمن من.

 وتزوجها أسلمت السالمو الصالة علٌه النبً نصٌب من وكانت السبً فً وقعت خٌبر فً ابنته كانت ، قرٌضة فً قتل والذي وسلم

 خٌبر فً بها ٌدخل أن ٌرٌد والسالم الصالة علٌه النبً كان. عنها هللا رضً للمسلمٌن أما   وأصبحت وسلم علٌه هللا صلى النبً

 الحس عندها ولكن..  أبدا   ال ؟؟ رؼبة عدم أو !!؟ عنها هللا رضً منها استنكافا ذلك ان تظنون هل ؟ لماذا..  اعتذرت ولكنها

 هللا صلى هللا رسول على تخاؾ كانت ولهذا وحٌلهم ومكرهم ودسابسهم خصابصهم تعرؾ الٌهود بمكر عهد حلٌفة كانت ، منًاأل

 . خٌبر فً مازال وهو الٌهود مكر من وسلم علٌه

 وهذه. بعد ٌماف بها ودخل لها استجاب فالنبً وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول التبعل حسن وإلى العظٌمة المرأة هذه إلى انظروا

 وتصرؾ به الالبقة اإلٌجابٌات كل وتتحسس السوء عنه ٌصرؾ وما زوجها ٌسعد ما تتحسس أن للمرأة للؽاٌة مهمة الواقع فً

 فٌها وكان الحبشة من قدم ، عمه وابن النبً أخو طالب أبً بن جعفر سٌدنا. عنها هللا رضً منهج صاحبة هذه السلبٌات كل عنه

 أأفرح أدري ال"  وقال بمقدمه شدٌدا   فرحا   وفرح الؽنابم فً والسالم الصالة علٌه النبً أشركه جاء عندما .. قلنا كما عاما 47

..  النبً عم ابن لكونه جعفر قدوم بمجرد لٌس والسالم الصالة علٌه النبً فرح ان الواقع " جعفر بقدوم أفرح أم خٌبر فً بالنصر

 كان ذاته النبً كبرى مهمة ٌإدي كان جعفر سٌدنا لكن ، جعفر سٌدنا بقدوم خٌبر ًف النصر النبً ٌقارن لم ال لكن صحٌح هذا

 فً اإلسالم انتصار أفرحه كما وسلم علٌه هللا صلى النبً ٌفرح هناك اإلسالم فانتشار ، هناك االسالم وانتشر الحبشة فً ٌإدٌها

 . خٌبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التاسعة المحاضرة

 المكً العهد

 طبعا   ، المكً العهد فً تعتبر كلها]  المدٌنة الى الهجرة ، الدعوة مراحل ، الحبشة إلى الوحً ،الهجرة[  المكً العهد فً مازلنا

 من والسالم لصالةا علٌه النبً هجرة من ٌنتهً المكً العهد . المدنً العهد ، المكً العهد:  عهدٌن إلى ٌنقسم كله النبوي العهد

 . المنورة المدٌنة إلى مكة

 :المنورة المدٌنة إلى المكرمة مكة من وسلم علٌه هللا صلى النبً هجرة

 وعلى العقٌدة مستوى على جلٌلة معان   وراءه وٌحمل للؽاٌة كبٌر عنوان المدٌنة إلى مكة من النبً هجرة الكلمة هذه ان الواقع فً

 للعالم تؽٌٌر ، التارٌخ لوجه تؽٌٌر تعتبر الهجرة هذه ألن . المستوٌات كل وعلى اإلقتصاديو واإلجتماعً السٌاسً المستوى

 الهجرة هذه ، ببساطة جاءت الهجرة هذه بؤن نعتقد ال لذلك..  شًء وكل واإلقتصاد المجتمع قضاٌا من ولكثٌر والدولة وللسٌاسة

 بعث وسلم علٌه هللا صلى النبً ان نعلم كلنا. المكرمة مكة فً عاما   رعش ثالثة طٌلة النبً به قام نهار لٌل دإوب لعمل نتٌجة أتت

 أهال   وسلم علٌه هللا صلى النبً ٌراهم من واستقطاب ، الكبٌر الجهد من فٌه ما ذلك وفً سرٌة الدعوة وكانت المكرمة مكة فً

 من كبٌرة جهودا   بذل والنبً ، قرٌش قاومته دعوةال أعلن حٌنما النبً ان نعلم نحن. الدعوة واعالن الدعوة بدء ذلك بعد ثم للقبول

 مكة فً المسلمٌن من القلٌل العدد إال ٌسلم ولم عنادها وعلى صلفها على بقٌت قرٌش لكن ، الجدٌد الدٌن بهذا قرٌش اقناع أجل

 ، به أرسل ما الناس ػلٌبل جاء النبً ، تشتد واألذٌة تشتد والمقاومة المكرمة مكة فً سنٌن لخمس ٌدعو بقً النبً . المكرمة

 مقتضٌات من ولكن التبلٌػ األساسٌة مهمته ،، والسالم الصالة علٌه النبً مهمة هذه ، الكرٌم والقرآن الدٌن هذا لٌبلؽهم جاء

 مبؤحكا جاء الدٌن هذا ألن ، الدٌن هذا أحكام تنفذ دولة وجود من البد ، دولة له ٌكون أن هذا الجدٌد الدٌن مقتضٌات ومن االسالم

 ٌسعى ما ضمن ومن ٌسعى فالنبً . دولة وجود من البد ولذلك الدولة بؽٌاب أبدا   تنفٌذها ٌتصور ال بشرابع وجاء بؤخالق وجاء

 بدون فالنبً ، اإلسالم حدود تنفٌذ وعلى اإلسالم أحكام تنفٌذ وعلى اإلسالم شرابع بتنفٌذ تقوم التً الدولة هذه تؤسٌس إلى إلٌه

 ٌنفذ أن ٌستطٌع ال ألنه حدود المنورة المدٌنة فً النبً على تنزل تكن لم لذلك . اإلسالم وأحكام شرابع تنفٌذ ٌستطٌع ال الدولة هذه

 الدولة لتؤسٌس أٌضا ٌسعى المكرمة مكة فً وسلم علٌه هللا صلى النبً ان نرى كنا ولهذا اإلسالمٌة الدولة ؼٌاب فً الحدود هذه

 . اإلسالمٌة الدعوة وتنفٌذ مٌةاإلسال للدولة وعاء تكون كً اإلسالمٌة

 الثالثة األركان هذه عن بحثنا فإذا سلطة وجود - مجتمع وجود- وطن وجود: ربٌسٌة أركان ثالث وجود من البد الدولة لتؤسٌس

 وترعرع فٌه ونشؤ فٌه ولد وطنه هً صحٌح مكة ، والسالم الصالة علٌه للنبً وطن ٌوجد ال:  الوطن وهو األول الركن وأخذنا

 وٌبحث ٌسعى أخذ النبً لذلك ، له سٌاسٌا   وطنا   مكة تعتبر ال! ؟ وسلم علٌه هللا صلى النبً به جاء ما رفضت وقد أما لكن ، فٌه

 المكرمة مكة فً الموجود المجتمع  مجتمع وجود من البد . الدولة فٌه تقام أن ممكن المكرمة مكة عن بدٌل وطن إٌجاد عن

 تنطب أو سٌاسٌا مجتمعا   ٌعتبر ال المكرمة مكة فً المسلم والمجتمع ، أكثرٌة تحت مندرجة أقلٌة ، محدود طبعا   المسلم المجتمع

 ذلك وقبل الدولة فٌه تقام مكان عن ٌبحث بدأ فالنبً .. كهذه والحالة دولة فٌهم تقام أن ٌمكن فال السٌاسً المجتمع شروط علٌه

 الحبشة إلى المسلمٌن من النفر بإلبك النبً بعث أن:  وأولها عملٌة اتبخطو وبدأ الدولة فٌه تقام أن ممكن مسلم مجتمع عن

 الحبشة فً وطن ٌقام وأن فٌها اإلسالم ٌقوم وأن الحبشة فً اإلسالم ٌنتشر أن األسباب هذه ضمن من ولعل ذكرناها كثٌرة ألسباب

 . ومجتمع وطن إلٌجاد بها قام التً لخطواتا ضمن أومن وسلم علٌه هللا صلى النبً بها قام التً األسباب ضمن من ذلك كان ،

 بشهوة ولٌس وتعالى سبحانه هللا من بتكلٌؾ ذلك كان دولة إلقامة ٌسعى كان النبً ان نقول عندما انه:  للؽاٌة مهم لشًء ننبه

 ال هو ولذلك إلٌه ٌوحى نبً هو ، الملك وفوق الربٌس فوق كله هذا فوق النبً ال! سلطة فً طمع أو رباسة أو سٌادة أو الحكم فً

 بدأ ولهذا ، الدولة بدون اإلسالم ٌقام أن ٌمكن وال اإلسالم مقتضٌات من الدولة وجود لكن.. خٌر هو بالذي أدنى هو الذي ٌستبدل

 الصالة علٌه النبً فعلها أخرى خطوة . اإلسالم ألحكام والمنفذة لإلسالم الداعمة الدولة إلٌجاد معٌنة بخطوات بالسعً النبً

 علٌهم وعرض الطابؾ إلى الشرٌفة بنفسه ذهب . تصرفاتهم ومن مكة أهل من مل أن بعد للطابؾ بنفسه ذهب أن وهً الموالس

 ورموه وحذفوه آذوه فقد ، مكة أهل من وسلم علٌه هللا صلى النبً على وطبة أقل الطابؾ أهل الواقع فً ٌكن ولم اإلسالم

 الطابؾ أهل فً ٌطمع كان والسالم الصالة علٌه النبً . اإلسالم لنشر الطابؾ فً صدا ٌجد ولم واحتقروه علٌه وتفلوا بالحجارة

 . وتعالى سبحانه الح ٌعلمها لحكمة حاصال   ذلك ٌكن لم لكن الطابؾ فً الدولة وتقوم اإلسالم قابمة تقوم أن وبالتالً ٌسلموا أن

 : الدكتور شرح

 صلى النبً فعلها التً الكبٌرة الجهود لنا وتظهر الهجرة أهمٌة لنا ظهرت ومقدمة توطبة نعمل أن البد الهجرة عن نتحدث عندما

 هللا صلى ذهابه الثانٌة والخطوة الحبشة الى الهجرة هً األولى فالخطوة. الدولة إقامة سبٌل وفً الدعوة سبٌل فً وسلم علٌه هللا

 اسالم فً هدفه ٌتحق لم الخاطر مكسور الطابؾ الى عاد النبً . الطابؾ أهل على والعرض الطابؾ إلى الشرٌفة بذاته وسلم علٌه

 علٌه للنبً تتحق لم اإلستجابة أما األمانة أدى وسلم علٌه هللا صلى فالنبً ، التبلٌػ وهً أال مهمته تحققت ولكن الطابؾ أهل

 الطابؾ، اهل على األخشبٌن ٌطب بؤن له الملك وتخٌٌر ربه وناجى ودعى الخاطر مكسور مكة الى عاد، والسالم الصالة أفضل

 حٌنما ، حارثة بن زٌد سٌدنا ومعه مكة إلى عاد. الطابؾ ألهل العذاب ذلك ٌختار لم فالنبً ، مكة فً كبٌران جبالن هو واألخشبان



 قرٌش زعماء لبعض النبً أرسل ولذلك . تسكت لن وقرٌش ؟خطر أخرجتك وقد مكة أتدخل زٌد له قال المكرمة مكة من قرب

 علٌه هللا صلى ودخل إجارته تحت محمدا   بؤن قرٌش فً أعلن المطعم ، عدي بن المطعم اال له ٌستجب لم ، رةاإلجا منهم ٌطلب

 ٌقابلهم التجار وإلى الزوار والى مكة إلى ٌؤتون الذٌن والحجاج الناس مالقاة وفً دعوته فً وٌستمر أخرى مرة مكة الى وسلم

 النبً ان هً:الدولة أركان إلٌجاد الثالثة الخطوة وهذه وسلم علٌه هللا صلى النبً القى من ضمن من . اإلسالم علٌهم وٌعرض

 العباس سٌدنا . عبدالمطلب بن العباس عمه ومعه ، منى فً العقبة جمرة عند بالحج فٌهم اجتمع والخزرج األوس من بنفر اجتمع

 سرا   بهم اجتمع العقبة جمرة عند منى فً هإالءب النبً واجتمع معه ذهب ، دٌانة ولٌس حمٌة النبً مع ذهب ولكنه بعد ٌسلم لم

 العقبة بٌعة وباٌعوه وأسلموا اإلسالم قبلوا األوس من هإالء ، اإلسالم علٌهم وعرض رجال   عشر ثالثة ٌتجاوز ال قلٌل عدد وهم

 شٌبا   منهم ٌطلب لم النبً ، وٌإمنوا ٌسلموا (،ٌمكن ٌجً فً االختبار) فقط اإلٌمان وعلى اإلسالم على !؟ باٌعوه عالم..  األولى

 إلى هإالء عاد ، اإلسالم وٌعلمهم القرآن لٌقربهم عمٌر بن مصعب معهم وبعث المنورة المدٌنة إلى هإالء وعاد . ذلك من أكثر

 ووصفه كذا وصفه النبً هذا وأن ، ظهر الذي العظٌم والنبؤ النبً هذا عن المدٌنة أهل وٌخبرون اإلسالم ٌنشرون وبدءوا المدٌنة

 هإالء وكان ٌهود سكانها ثلث الوقت ذلك فً المدٌنة ان نعلم نحن . فٌها ٌقرأ القرآن وبدأ المدٌنة فً ٌنتشر اإلسالم بدأ .... كذا

 ظهر فإذا زمانه أطل نبٌا   إن:"  وٌقولون عداوات والخزرج األوس وبٌن بٌنهم وكان والخزرج األوس على ٌستفتحون الٌهود

..  به ماجاء وٌعلموا به ٌجتمعوا أن وقبل ٌروه أن قبل النبً بقتل ٌهددون الٌهود هإالء إلى أنظر " معه اكموقتلن قتلناه ثم اتبعناه

 النبً ٌظهر أن قبل والخزرج لألوس الكالم هذا ٌقولون وكانوا. والنبوات واألخالق الوحً وأعداء الرساالت أعداء ألنهم !؟ لماذا

 وموجود مسطر وماهو واإلنجٌل التوراة من الكالم هذا عرفوا!؟ عرفوه أٌن ومن الكالم اهذ لهم أٌن من..  والسالم الصالة علٌه

 لهذا تعالى هللا أوصاؾ من " أبناءهم ٌعرفون كما ٌعرفونه: "  ٌقول وتعالى سبحانه فاهلل . العظٌم الكرٌم النبً هذا عن كتبهم فً

 كتبهم فً أوصافه خالل من سٌظهر الذي المنتظر هذا هو النبً نا ٌعرؾ الٌهودي ٌراه أن بمجرد ، ٌعرفونه االنجٌل فً النبً

 اإلسالم بدأ. النبً هذا عن األخبار وٌتسمعون ٌتحسسون وٌبدوا العظٌم النبؤ هذا من المنورة المدٌنة فً الٌهود فارتج . السابقة

 فً العقبة جمرة عند هإالء باٌع ٌنماح والسالم الصالة علٌه النبً. شخص إلى شخص ومن بٌت إلى بٌت من فشٌبا   شٌبا   ٌنتشر

 وجد فإذا الدولة أركان من ركن إٌجاد ٌعنً مجتمع إٌجاد ثم الرسالة تبلٌػ هذا من والقصد واإلٌمان اإلسالم على باٌعهم منى

 لدولةا فٌه تقام أن الممكن من أصبح الحالة هذه إلى المجتمع وصل فإذا ، السٌاسً المجتمع درجة إلى وصل وتكاثر المجتمع

 من ركن ٌتحق كً المجتمع وتؤسٌس وتبلٌؽة اإلسالم انتشار هو العقبة بٌعة فً الدعوة هذه من وسلم علٌه هللا صلى النبً هدؾ.

 الٌهود أما .. قال وماذا شكله كٌؾ ظهر الذي النبً هذا عن الحدٌث اال لهم ولٌس وانتشر المدٌنة فً فشى اإلسالم . الدولة أركان

 ٌلٌه الذي العام من . الرساالت وأعداء النبوات أعداء ألنهم والوجل واأللم الخوؾ من وٌعتصرون المنورة ٌنةالمد فً فٌموجون

 مكة فً أٌضا والسالم الصالة علٌه النبً بهم واجتمع مسلمون ؼٌر ومنهم مسلمون منهم والخزرج األوس من مجموعة جاء

 مع ٌؤتً ولكن بدر بعد متؤخرا   أسلم العباس عبدالمطلب بن العباس عمه ومعه منى فً العقبة جمرة عند المكان ذات فً المكرمة

 مع اجتمع.  وامرأتان رجال   وسبعون ثالثة حوالً المنورة المدٌنة من قدموا الذٌن مع اجتمعا - – كالهما عمه ألنه حمٌة النبً

 علٌه هللا صلى النبً بٌن مفاوضات هناك انتوك واإلٌمان اإلسالم النبً علٌهم وعرض المنورة المدٌنة من قدموا الذٌن هإالء

 وطلب منه وطلبوا علٌهم وأخذ لهم فؤخذ إلٌهم سٌهاجر النبً . سٌاسٌة ومفاوضات دٌنٌة مفاوضات ٌفاوضونه ، وهإالء وسلم

 على باٌعوه الثانٌة العقبة بٌعة ٌعنً . إلٌهم قدم هو إن النصرة وعلى اإلٌمان وعلى اإلسالم على محكم اتفاق واتفقوا ، منهم

 النبً حكمة هً هكذا .. إلٌهم وصل إن ٌنصروه أن النبً منهم ٌطلب لم األولى العقبة بٌعة فً . النصرة وعلى واإلٌمان اإلسالم

 هللا رسول ٌا:  قالوا . األهداؾ إلى للوصول والتدرج الؽاٌات إلى والوصول التبلٌػ فً التدرج ، التبلٌػ فً وسلم علٌه هللا صلى

 والنصرة موجود المجتمع . ترٌد ما وكل تطلب ما كل ونفعل علٌنا ونسودك وذرارٌنا ونسابنا وأموالنا أنفسنا به نحمً مام نحمٌك

 .. تحق الوطن إن ٌعنً فهذا وسلم علٌه هللا صلى النبً سٌسود المدٌنة مجتمع كان فإذا . ووطن مجتمع وجود ٌعنً موجودة

 فً تحققا أساسٌان شرطان اذن . والسالم الصالة علٌه النبً وٌمثلها السلطة هو بقً الذي ؟ الدولة أركان من إذن بقً مالذي

 الدولة أركان وإٌجاد الدولة لتؤسٌس وتوطبات ومقدمات ارهاصات اال وماهما . والثانٌة األولى العقبة بٌعة بفضل المدٌنة

 إال بٌت ٌبقى ولم الهشٌم فً النار إنتشار ٌنتشر اإلسالم وبدأ المنورة المدٌنة إلى هإالء عاد . المنورة المدٌنة فً اإلسالمٌة

 ٌوم بعد ٌوما   وٌكبر ٌتنامى وبدأ المنورة المدٌنة فً اإلسالم وانتشر ظهر الذي النبً بهذا وسمعت إال أذن تبقى ولم اإلسالم ودخله

 األوس المنورة المدٌنة مسلمً أما رهوأخبا أحواله وٌتحسسون الكرٌم النبً هذا أخبار وٌسمعون ألما ٌعتصرون المدٌنة وٌهود

 ستؤتٌنا معلومات وأي عنه سٌؤتٌنا خبر وأي الكرٌم النبً هذا سٌؤتً ومتى الكرٌم النبً هذا لرإٌة ٌتشوقون معهم ومن والخزرج

 تعج المدٌنة وبدأت أٌضا الوطن وتكون المدٌنة فً المسلم المجتمع فتكون . لنبٌه المسلم تشوق ٌتشوقون ، الكرٌم النبً هذا من

 فً المسلمون ٌعد لم كبٌر سٌاسً مجتمع ، السٌاسً المجتمع درجة إلى وصل حتى تطور مسلم مجتمع هناك وأصبح بالمسلمٌن

 مسلم مجتمع هناك أصبح أن بعد . أكثرٌة تحت تندرج أقلٌة المسلمون مازال مكة فً أما أكثرٌة أصبحوا بل أقلٌة المنورة المدٌنة

 المكرمة مكة فً المجتمع هذا وتقوٌة المسلم المجتمع هذا،تعزٌز النبً أراد ، مسلم ومجتمع كٌان هناك أصبح المنورة المدٌنة فً

 صلى ذهابه:  الثانٌة الخطوةوالحبشة  إلى الهجرة:  هً األولى الخطوة ان قلنا نحنو. الدولة أركان إلٌجاد األخرى بالخطوة فقام

 أركان إلٌجاد ومقدمات ارهاصات بؤنهما وقلنا شددنا والثانٌة األولى العقبة بٌعتا:  الثةالث والخطوة الطابؾ إلى وسلم علٌه هللا

 باإللتزام وسٌاسٌا   دٌنٌا   حوارا   وكان والثانٌة األولى العقبة بٌعتً فً الحوار أدار الذي هو النبً.  المنورة المدٌنة فً الدولة

 المنورة المدٌنة فً المجتمع بتنامً قرٌش علمت إن ما قرٌش مع ٌصارع مةالمكر مكة فً والسالم الصالة علٌه النبً . والبٌعة

 وعن الربكة هذه عن عبرت لذلك المكرمة مكة فً سلطتها وعلى مكانتها على وخافت شدٌدا   ارتباكا   وارتبكت جنونها جن حتى



 الصالة علٌه النبً وعلى سلمٌنالم على أذٌتها من وزادت المكرمة مكة فً المسلمٌن على ضؽطها من زادت بؤن انزعاجها

 مجتمع له وأصبح أنصار له النبً أن أحست ألنها المنورة المدٌنة فً اإلسالمً التكاثر هذا من تنزعج أن حق لقرٌش. والسالم

 النبً أحست وقرٌش كٌانها من ٌهدد فعال   هذا ألن. المنورة المدٌنة فً منتشرا اإلسالم وأصبح عنه ٌدافعون من له وأصبح

 من ٌهاجروا ال كً المسلمون هإالء على ضٌقت أن قرٌش ؼباء ومن . األٌام من ٌوم فً علٌهم انقض ربما وانه بهإالء تقوىسٌ

 أذن فالنبً ، ٌهاجروا كٌال مكة فً المسلمٌن على قرٌش ٌضؽطوا ال ان تقتضً مكة فً السٌاسة . المدٌنة إلى المكرمة مكة

 النبً اتبعها التً الخطوات من ، والثانٌة االولى العقبة بٌعة بعد الرابعة الخطوة هذه طبعا   المنورة المدٌنة إلى بالهجرة ألصحابه

 ٌهاجر شخص أي ألن ، سرا   ٌهاجرون أصحابه بدأ المنورة المدٌنة إلى بالهجرة ألصحابه النبً أذن عندما. الدولة أركان لتؤسٌس

 إلى ٌهاجر ان المسلمٌن من ألحد تؤذن وال المكرمة مكة حول حصار عملت مكة ، تقطٌعا   وتقطعه وتقتله قرٌش تؤخذه نهارا   جهرا

 شٌبا   معه ٌحمل أن ٌستطٌع ال ٌهاجر من وكل وسرا   خفٌة ٌهاجرون بدءوا وسلم علٌه هللا صلى النبً صحابة لكن. المنورة المدٌنة

 عمر ماعدا لٌال   خفٌة هاجروا المهاجرٌن كل.. هولرسول هلل بنفسه هكذا وٌهاجر وحالله أمواله وٌترك أبناءه وٌترك اهله ٌترك ،

 حول حلقات بالبٌت تجلس ان قرٌش عادة من وكان متمكنا بالبٌت وطاؾ الحربٌة وعدته سٌفه البسا   الكعبة إلى نزل الخطاب بن

 أن أراد من ، معاطٌسال هذا إال هللا الٌرؼم"  لهم وقال حلقة حلقة قرٌش على مر متمكنا بالبٌت طاؾ أن وبعد . المشرفة الكعبة

 هذا ، به ٌلحق أن استطاع قرٌش صنادٌد من أحد ٌوجد ال" الوادي هذا وراء فلٌلقنً ، زوجته ٌرمل أو ، ولده ٌوتم أو ، أمه ٌ ثكل

 شجاعة وعدم عمر حق فً شجاعة ٌعتبر هذا هل..  نهارا   هاجر وعمر سرا هاجر النبً ان ولنجد . عمر سٌدنا فً شجاعة جانب

 .. كلها األمة وال عمر ؼٌر وال عمر ال..  الشمس علٌه طلعت من أشجع فالنبً..  ال بالطبع ؟ والسالم الصالة علٌه لنبًاق ح فً

 قتل لو لكن ، وسٌستمر سٌسٌر فاإلسالم عمر قتل لو .. سرا   وسلم علٌه هللا صلى النبً ٌهاجر أن تقتضً الشرعٌة السٌاسة لكن

 مكة وخلٌت المنورة المدٌنة إلى مكة من بالهجرة المسلمون وتناسلت الهجرة كثرت اإلسالم هًسٌنت والسالم الصالة علٌه النبً

 ٌؤذن لم والسالم الصالة علٌه النبً . ٌهاجر لم الذي القلٌل والشًء الٌسٌر النزر اال فٌها ٌبقى ولم المسلمٌن من تقرٌبا   المكرمة

 تنتظرهما جلٌلة ألعمال استبقاهما وانما . عنهما هللا رضً بكر وأبو علً سٌدنا:  وهما بالهجرة الصحابة من الثنٌن

 عند ولمكانتهما لعظمتهما بالهجرة لهما ٌؤذن فلم.  ٌنفذوها أن النبً ٌرٌدها وألعمال وسلم علٌه هللا صلى النبً مع ولخصوصٌات

 إذن ، الصبٌان من أسلم من أول وعلً جالالر من أسلم من اول بكر أبو .. اإلسالم إلى ولسبقهما وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول

 . الحقا   منهم النبً سٌطلبها مهمات آلداء هللا رسول استبقاهما اإلسالم فً ولسبقهما لشانهما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  العاشرة المحاضرة

 المكً العهد

 : المنورة المدٌنة الى المكرمة مكة من النبً تابع هجرة

 التدابٌر باخذ قرٌش فبدأت ، ٌجري ما شٌبا بؤن وإحساسهم المنورة المدٌنة إلى الصحابة هجرة ورأت علمت أن بعد قرٌش

 سٌلحقها قرٌش أن والسالم الصالة علٌه نبًال هاجر اذا انه ٌعنً هذا ، الهجرة من والسالم الصالة علٌه النبً لمنع واإلحتٌاطات

 من البد ؟ فٌها تكون ولماذا ؟ المدٌنة إلى هاجر المسلم المجتمع لماذا:  قرٌش احساس فعند. كلها قرٌش كٌان وسٌهدد كثٌرا   أذى

 إلى بالهجرة للنبً نؤذن ال ألن اإلحتٌاطات جمٌع نعمل أن البد لذلك ، المنورة المدٌنة إلى للهجرة اآلخر هو النٌة ٌبٌت محمدا   أن

 أظهرها بٌن من المسلمون الناس خرج أن بالنكسة أصٌبت قرٌش طبعا   ؟؟ الخطة إلحكام قرٌش عملت ماذا. المنورة المدٌنة

 ٌبقى لم ؟ لدها بقً ماذا ، أٌدٌها بٌن من خرجوا الذٌن هإالء ترى لم ، شٌبا   تفعل أن استطاعت ما . المنورة المدٌنة إلى وخرجوا

 ٌتصور كان هكذا..  المكرمة مكة على وٌنقض بهم وٌتقوى المنورة المدٌنة إلى ٌذهب ال ألن وتمنعه تحاصره وأن النبً إال لدٌها

 قرٌش فعلت ماذا . الهجرة من وسلم علٌه هللا صلى النبً لمنع معٌنة تدابٌر وعملت والحذر بالحٌطة أخذت قرٌش:  إذن !! قرٌش

 من ضمن من ، وزعمابهم قرٌش بٌوتات كبار حضره موسعا   كبٌرا   اجتماعا   الندوة دار فً واجتمعت بٌنها فٌما تنادت قرٌش ؟

 الهجرة النبً طرٌقها عن تمنع التً واآللٌة الكٌفٌة لتتدارس الندوة دار فً قرٌش اجتمعت ، ورسوله هللا عدو جهل أبو هو حضر

 من احد ٌعرؾ ال السن فً كبٌر رجل الندوة فً من على دخل سوالجلو لإلجتماع التحضٌر وأثناء . المنورة المدٌنة إلى

 من وٌهمنً أكرهه وأنا لً عدو هو ٌعنً . ٌهمكم ما محمد أمر من ٌهمنً رجل أنا:  فقال! ؟ الرجل ممن:  فسؤلوه..  الحاضرٌن

 آفاق لكم أفتح أن ممكن مشورة أو رأي منً ٌعدمكم لن وسوؾ معكم أحضر أن فوددت باجتماعكم وسمعت أٌضا   ٌهمكم ما شؤنه

 هو من أتدرون تفضل بك وسهال   أهال عدونا عدو مادمت..  جبت المجًء ولنعم بك مرحبا   وقالوا به فرحبوا منها تستفٌدوا معٌنة

 المجلس فً الكالم وبدأ الحوار بدأ . معهم وبقً المسن الشخص هذا صورة على أتى الشٌطان ، إبلٌس هو ؟ المسن الرجل هذا

 وسلم علٌه هللا صلى النبً على ٌسٌطروا كً المحكمة الخطة ماهً..  ٌفعلون وماذا وسلم علٌه هللا صلى النبً عن الكالم ٌتداولن

 وعذوبة لسانة حالوة تعرفون أنتم:  ابلٌس فقال نطرده أن فؤرى أنا أما:  قابلهم فقال . المنورة المدٌنة إلى الخروج من وٌمنعوه

:  فقال آخر وقام . ؼٌره رأي عن ابحثوا برأي لٌس هذا ، علٌكم وٌنقض بهم وٌتقوى أصحابكم سحر كما ٌسحرهم وسوؾ كالمة

 وتبقوا إلٌكم ٌسلموه لن عبدالمطلب وبنو هاشم بنو أن تعلمون أنتم برأي لٌس هذا ال ال ال:  الشٌطان فقال ، نحبسه أن أرى أنا

 والثانً األول اإلقتراح رفض ولهذا وسلم علٌه هللا صلى النبً تلق على حرٌص كان الشٌطان .. شًء ال والنتٌجة صراع فً معهم

 كل ونعطً قوٌا   صلدا   شابا   قبٌلة كل من نؤخذ أن فؤرى أنا أما إذن عندي الرأي وقال جهل أبو فقام النبً قتل إلى ٌإدي رأٌا   ٌرٌد ،

 أن عبدالمطلب بنو وال هاشم بنو ال تستطٌع فال القبابل فً دمه فٌتفرق واحد رجل ضربة وٌضربونه علٌه وٌجتمعون سٌفا واحدا  

 هللا صلى النبً قتل وهو أال األمر هذا على قرٌش فاتفقت ، تنفٌذه على اعملوا الرأي هو هذا:  وقال الشٌطان سعد . بدمه ٌطالبوا

 وٌقتلونه علٌه وٌطبقون ونجاهز الشبان بٌته محمدا دخل إذا:  وقالوا . للؽاٌة متقن وبإحكام بسرٌة الخطة وأحكموا وسلم علٌه

 علٌه النبً نام . بذلك وأخبره أنبؤه وهو وتعالى سبحانه هللا ومعه بالوحً موصول والسالم الصالة علٌه النبً ، الخطة هً كما

 الباب أمام بسٌفه واحد كل جاهزون والشبان ، علٌه هللا أطلعه وبما الخبر وأخبره علً سٌدنا ونادى اللٌلة تلك فً والسالم الصالة

 . معه هللا ألن ٌروه ولم أظهرهم بٌن من وخرج الوجوه وشاهت رإوسهم على التراب وذر خرج والسالم الصالة علٌه والنبً

 من مجموعة وؼٌرهم خلؾ بن وأمٌة جهل أبو. النبً قتل ٌرٌدون اللحاؾ وقلبوا ودخلوا الباب وفتحوا النبً استبطبوا الشبان

 كانوا ، والسالم الصالة علٌه النبً جثة على لٌتفرجوا وٌذهبون خبره ٌظهر متى ٌنتظرون الموالس الصالة علٌه النبً أعداء

 العشرٌن فً الزال ؼالم وهو علً سٌدنا فوجدوا اللحاؾ فتشوا الجماعة. اللٌلة تلك سٌقتل النبً بؤن ومتؤكدٌن وسعداء مسرورٌن

 بدأ واحد كل.. رإوسكم على التراب وذرّ  لتوه خرج محمد:  لهم فقال !! .. بك لنا حاجة ال محمدا   أٌن:  فقالوا ، حولها أو سنة

ابً  سٌدنا مع الهجرة أمر رتب قد والسالم الصالة علٌه النبً. منكرة نفسٌة هزٌمة فكانت!!  وٌرى رأسه على التراب ٌتحسس

 والسالم الصالة علٌه النبً مع صحبةوال والهجرة الرحلة لمهمة بكر أبو استبقى النبً ولذلك هللا عنهما رضً علً بكر وسٌدنا

 فقرٌش ، للهجرة خطة وقع النبً. والسالم الصالة علٌه النبً وضعها التً الخطة آلٌة تنفٌذ ولترتٌب ، الرحلة خطوات ولترتٌب

 المجتمع هذا ومن الوسط هذا من للخالص أٌضا   محكمة خطة إٌجاد ٌجب ولهذا لقتله الخطة وأحكموا ، بٌنهم فرد وهو تعادٌه كلها

 بكر أبو كان ذلك قبل ومن بكر أبو استبقى والسالم الصالة علٌه فالنبً . قرٌش من للخالص محكمة خطة إٌجاد من البد ، الحربً

 ؟ ماهً طالب بن علً مهمة أما.. بكر أبو مهمة تلك ، بالهجرة ٌتعلق ما وكل والزاد الالزم والمال الراحلتٌن وٌعد للهجرة ٌهًء

 للؽاٌة كبٌرة لمهمة استبقاه النبً ان البد ؟ المنورة المدٌنة إلى بالهجرة النبً له ٌؤذن لم إن طالب أبً بن علً ناسٌد مهمة ماهً

 ؼبابها من قرٌش ؟ النبً استبقاه لماذا أتدرون.  لشرعٌةا والسٌاسة واإلستخباراتً األمنً الجانب فٌها ٌدخل عظٌمة مهمة ،

 أو فضة أو ذهب عنده أحد إذا اللٌل وفً ، وكذاب مجنون ساحر محمد ٌقولون والظهر عصرال وفً النهار فً ، تناقض فً تعٌش

 ٌوجد ال ، عندك هذه سؤستودع!!  هذه لً إحفظ محمد ٌا:  وٌقول والسالم الصالة علٌه النبً إلى وٌذهب ٌؤخذها ، ثمٌنة أشٌاء

 انه ٌقولون كانوا انهم حٌث عجٌب تناقض هذا. والسالم ةالصال علٌه بالنبً إال بؤحد ٌثقون وال الشًء لحفظ أو كالبنوك مكان

 األمانات هذه ٌؤخذ أن للنبً ٌمكن وال قرٌش أمانات من الكثٌر عنده النبً كان ولهذا !!! هذه لً احفظ ٌقولون ثم ومجنون ساحر

 هذه ،، أصحابها إلى بنفسه اناتاألم هذه ٌرد أن ٌمكن وال . والسالم الصالة علٌه األمٌن وهو إلٌه ٌوحى الذي النبً هو ألنه

 ٌرد ال ان تقتضً الشرعٌة السٌاسة.. لشًء وٌخطط ٌدبر انه!!!  األمانة علً محمد ٌرد لما ،، واإلستؽراب السإال إلى ستدعوا



 الممكن من ولٌس ٌتلفها أن ٌمكن وال إلٌه ٌوحى الذي النبً وهو . بنفسه أصحابها إلى األمانات هذه والسالم الصالة علٌه النبً

 الحربٌة الظروؾ هذه ظل فً التخفً من الشرعٌة السٌاسة تقتضٌه ما وفق السٌر مع أهلها إلى ٌعٌدها أن والبد ٌؤخذها أن

 ٌعٌد أال وأوصاه ...... و ، وفالن ، فالن أمانة هذه بؤن وأوصاه أهلها إلى االمانات هذه إلعادة عنه هللا رضً علً سٌدنا فاستبقى

 عنه هللا رضً علً سٌدنا مهمة هذه إذن . أمن قد وأنه حدودها ومن مكة من خرج قد النبً أن من ٌتٌقن أن بعد إال األمانات هذه

 هللا وكرم عنه هللا رضً علً سٌدنا من للنبً فداء الؽاٌة فً خطرة مهمة وهً والسالم الصالة علٌه النبً فراش فً ٌنام أن

:  عنه هللا رضً بكر أبو سٌدنا مهمة أما . والٌسٌر الهٌن باألمر لٌستا مهمتان . اأهله إلى األمانات هذه إعادة مهمة أٌضا   وجهه

 كل ، قرٌش أسر فً لوقع الخطة هذه ولوال للهجرة محكمة خطة وضع النبً ، للهجرة والسالم الصالة علٌه النبً خطة تنفٌذ فهو

 من البد لكن..  شًء كل قبل وعال جل المولى رعاٌة قووف خطة وفق خرج أنه البد!!  وٌخرج الفرد هذا ٌؤتً ثم فرد ضد البلد

 بؤٌدٌكم تلقوا وال"  التهلكة فً الوقوع عدم ومسببات النصر أسباب ، باألسباب ٌؤخذ نفسه هو النبً ، والمسببات باألسباب األخذ

  رةالمنو المدٌنة إلى وللهجرة مكة من للخروج خطة وضع والسالم الصالة علٌه فالنبً " التهلكة إلى

 هللا رضً بكر أبو عدا ما شباب كلهم ،، الشباب إنهم ؟ والسالم الصالة علٌه النبً خطة بتنفٌذ قام الذي من : للهجرة الخطة آلٌة

 المدٌنة إلى مكة من ٌذهبون والذٌن ، المكرمة مكة شمال المنورة المدٌنة ، المكرمة مكة من اللٌلة تلك خرج النبً .. عنه

 فً ثور ؼار ، الجنوب نحو واتجها ذلك خالؾ وانما ، المعهودة الطرٌقة ٌؤتً لم وسلم علٌه هللا صلى بًالن ، الشمال ٌقصدون

 بخطوات قام من هناك. والمسببات باألسباب واألخذ والتؽطٌة التموٌه فً إمعانا   الجبل أعلى حتى وصعد له ذهب والنبً الجنوب

 ؟ مهمته ماهً..  بكر أبً بن عبدهللا سٌدنا.. كلهم شباب هإالء والسالم الصالة علٌه النبً وجهة لتؽطٌة ، للتؽطٌة معٌنة وأدوار

 بن عبدهللا فاتخذ..  وراءه من قرٌش تفعله عما االخبار تصله أن والبد ، قرٌش ماتفعل ٌعلم أن البد والسالم الصالة علٌه النبً

 أن والبد اإلستخباراتً والعمل الحربً التكتٌك من والبد رٌشق مع حرب حالة فً النبً..  االستخباراتً العمل هذا لتنفٌذ بكر أبً

 أقل أو عمره من الثالثٌن فً شاب وهو بكر أبً بن عبدهللا سٌدنا األمر هذا فارس فكان ، ٌحتاط كً وراءه ٌدور ماذا النبً ٌعرؾ

 باللٌل ٌؤتً ثم !! خططها وماهً تقول وماذا قرٌش بال فً ٌدور وماذا الخبر وٌتحسس وٌتسمع قرٌش أندٌة إلى ٌذهب وكان ،

 الباكر الصباح من ٌقوم .. بكر أبً ؼنم راعً..  فهٌره بن عمر سٌدنا . بالتفصٌل مكة فً ٌدور ما بكل وٌطلعه للنبً وٌذهب

 قفى هذا أن وٌعرفون القٌافة فً ٌعرفون مكة أهل طبعا   ، األثر وٌطمس بكر أبً بن عبدهللا سٌدنا آثار على وٌؤتً بالؽنم وٌسرح

 الحلٌب ٌعطٌهم و إلٌهم الؽنم ٌوصل نفسه فهٌرة ابن. بكر أبً بن عبدهللا قدم آثار ٌطمس بؽنمه فهٌره بن فعامر ... وفالن فالن

 مازال الذي وهو شابا   كان أٌضا أرٌقط ابن . الزاد تعد كانت العشرٌن فً وهً بكر أبً بنت أسماء السٌدةو. الزاد لهم وٌوصل

 وسلم علٌه هللا صلى النبً خطة نفذت شبابٌة منظومة كلها المنظومة . الطرٌق على ٌدلهم وهو وابوبكر النبً ٌؤمنه ولكن كافرا  

 لم لما والسالم الصالة علٌه النبً . وٌقضة ودقة ومعٌشة زاد ومن اإلستخباراتً والعمل الرحلة احتٌاجات وتلبٌة التخفً فً

 شؤن هذا..  ؟ جهارا   نهارا   عمر سٌدنا هاجر لماذا . وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسو حاشاه..  ال!!  جبن هذا هل ؟ جهرا   ٌهاجر

 اإللهً باألمر تتعلق فهً ، بالشجاعة تتعلق هجرته تكن لم والسالم الصالة علٌه النبً لكن .. الشجاعة وهو عمر سٌدنا ٌخص

 هللا صلى النبً خرج حٌنما قرٌش الواقع . فٌقتل جهارا   نهارا   النبً ٌهاجر ان تقتضً ال الشرعٌة فالسٌاسة ، الشرعٌة والسٌاسة

 هإالء تجٌٌش وبٌن ، الندوة دار فً عقدوه الذي الكبٌر المإتمر ذلك وبعد المحكمة الخطة تلك بعد أظهرها بٌن من وسلم علٌه

 ورق على حبر فعلته ما كل بؤن قرٌش فوجبت . وسلم علٌه هللا صلى النبً بقتل والتفاإل األمل فً اإلؼراق وبعد ، الشباب

 الجوابز جعلت بؤن الكبرى هزٌمتها عن وعبرت معمعٌات فً ووقعت.. قط بمثلها تصب لم منكرة نفسٌة بؤزمة قرٌش فؤصٌبت

 لنقل ، اإلبل أنواع أحسن من ناقة مبتا له بكر أبو وبخبر محمد بخبر ٌؤتً من الشباب فً فؤشٌع . محمد بخبر ٌؤتٌهم لمن الكبرى

 ٌؤتٌهم لمن لاير ملٌون مبتٌن. لاير ملٌون مبتً الجابزة هذه قٌمة هذا معنى ، لاير ملٌون قٌمتها النٌاق هذه من حدةوا قٌمة إن

 بٌن من محمد خرج أن قرٌش أحسته الذي والضٌق النفسٌة الهزٌمة على هذا ٌدل !؟ هذا ٌدل شًء أي على..  محمد بخبر

 وبحثوا إال مكانا   ٌدعوا ولم مكة حول الشباب فانتشر العمالقة الجابزة هذه على صلٌح أن ٌرٌد كل ، لعابهم سال الشباب . أظهرهم

 . والسالم الصالة أفضل علٌه بالنبً ٌلحقوا أن استطاعوا وما ، وشمال وجنوب ؼرب شرق وسلم علٌه هللا صلى النبً عن فٌه

 : المنورة المدٌنة إلى مكة من الهجرة صاحبة أحداث

 وكادوا ، عنده قرٌش وصلت وقد الؽار فً كان والنبً ، والسالم الصالة علٌه بالنبً اللحاق ٌرٌدون رواانتش الشباب إن قلنا

 على حزن إنما نفسه على قرٌشا   من ٌخؾ ولم نفسه على ٌحزن لم وهو ، شدٌدا   حزنا حزن بكر وأبو ، معه هللا ولكن إلٌه ٌصلون

 تصٌبه أن من وسلم علٌه هللا صلى النبً على حزن ولكنه وبماله هبنفس مضحً هو. قرٌش من مكروه ٌصٌبه أن هللا رسول

 اذ " وسلم علٌه هللا صلى النبً صاحب بكر أبو أن العزٌز كتابه فً هللا قرر ، معهما هللا بإثنٌن مابالك:  قال ؟ قال فماذا.  قرٌش

 للسٌدنا الشباب انتشار هو اآلخر الحدث أما .. الهجرة صاحبت التً األحدداث من حدث هذا " معنا هللا ان تحزن ال لصاحبه ٌقول

 وأبا النبً رأى م 744 أو م 844 مسافة وعلى والسالم الصالة علٌه بالنبً لحق مالك بن سراقة

 ٌداه ونزلت عثرت فرسه النبً من قرب عندما لكنه ، بٌدٌة الجابزة هذه ٌالمس أن كاد ألنه شدٌدا فرحا   فرح رآهما ولما بكر

 ، شدٌدة رخوة منطقة لٌست منطقة ، ؼٌر عادة على السماء عنان إلى ٌتطاٌر ؼبار فإذا ٌدٌها رفعت ثم األرض لىع األمامٌتان

 وتروضت سقط ثالثة مرة ثم ، الفرس وسقط الحال نفس قلٌال  وأعٌد مشى ثم أخرى مرة وركب وقام وجهه وتعثر سراقة وسقط

 علٌه هللا صلى النبً من قرب .. األمان وأعطاهما علٌه ٌرد ال والنبً ناداهما النبً اقترب من ولم ، النبً من منع أنه وعلم نفسه



 هبل أو ونسر وٌؽوث ٌعوق وعن الشرك وعن الٌهود وعن النار وعن الجنة عن النبً حدثه هل؟  النبً له قال وماذا..  وسلم

 نسٌر ٌجب أن الذي المنهج..  الدعوة منهجٌة ىإل انظروا وانما الوقت ذلك فً ذلك ٌستوعب ال سراقه ففكر..  ال ؟ الواألصنام

 من ٌؤتً ان النبً فشاء. ورؼباته أحاسٌسه وعلى سراقة فكر على ٌسٌطر الذي ماهو علم ، سراقة فٌه ٌفكر ما علم النبً. علٌه

 عندما حالك ٌكونس كٌؾ ٌعنً ؟ ومنطقته كسرى وتاجه سوار تتقلد وأنت ٌاسراقة بك كٌؾ:  فقال..  االعالمً المادي الجانب هذا

 إضافة وأسورته كسرى بتاج عوضه والنبً ناقة 544 فً ٌفكر سراقة !؟ والحزام واألسورة الفرس ملك كسرى تاج أنت تلبس

 مكة إلى ٌؤتً أن اإلعالمٌة الحالة فً ٌطمع سراقة . ومنطقته واسورته كسرى تاج تقلد هو سٌكسبها إن التً اإلعالمٌة الحالة إلى

 نفخة ستكون..  محمد بالنبً وجاء ظفر الذي من عن العرب قرٌش وتتحدث ستتحدث والسالم الصالة علٌه ًالنب ٌقتاد وهو

 لذلك نبً ٌعلم أنه فهو نفسه تروضت فرسه تعثرت عندما سراقة ، مادٌا تعوٌضا وعوضه سراقة عند هذا راعى النبً . إعالمٌة

 ، راؼبا طامعا   لدودا عدوا النبً إلى جاء سراقة ،، انظروا . كتابا   له وكتب عنا أكتم وسلم علٌه هللا صلى النبً له وقال وسكت قبل

 جعله مالذي ، ورؼباته ومزاجه وعقله فكرة فً رهٌبة تؽٌر لحظة . وسلم علٌه صلى هللا النبً عن مدافعا ورجع إال ثوانً كلها

 أثمرت كٌؾ انظر. تثمر كً الدعوة فً النبوي المنهج ، هجالمنا هذه نتعلم أن علٌنا ، الدعوة فً السلٌم النبوي المنهج انه ؟ هكذا

 من عدة واجه الوادي أعلى فً ماشً وهو سراقة عاد. الدعوة لسالمة المؽرٌات هذه عن سراقة وتنازل الفور على الدعوة هذه

 كوفبتم:  قال ،، محمدا   نطلب ذاهبون:  قالوا . والسالم الصالة علٌه بالنبً حاق؟ ذاهبون أنتم أٌن إلى قال ، خٌولهم على الشبان

 الشباب هإالء عاد..  النبً عن ٌدافع بدأ كٌؾ أنظروا.. هنا محمد لٌس ، ومسحته إال األرض هذه فً شبرا   ٌبقى لم الجانب هذا

 سٌدناف ، الباب أمام محتبٌة جالسة عجوز امرأة فٌها خٌمة وجد ذاهب وهو النبً . وسلم علٌه هللا صلى محمد لسٌدنا ٌظهروا ولم

 أرحب أنا انما شًء لدي ٌوجد ال أنا لكن القرى ٌعوزكم ما وهللا:  قالت .. معهم فالمال ، ٌشترونه الزاد كً منها طلب بكر أبو

 ؟ الشاة مالهذه:  فقال الخٌمة فً رابضة شاه وجد فالنبً !! حلٌب لدي ٌوجد ال سرحت شًء فالؽنم لدي ٌوجد ال لكن بالضٌوؾ

..  هزٌلة إنها حلٌب ٌوجد بها ال مرٌضة:  قالت..  ٌحلبها أن النبً فاستؤذن"  مرٌضة"  بالؽنم تلحق ان المرض أعوزها:  قالت

فحلبها ..  ودرت أرجلها بٌن فباعدت ضرتها وعلى ظهرها على مسح النبً..  قدحا   وأعطته له فؤذنت . ٌحلبها أن إستؤذن فالنبً

 القدح امتأل حتى مرة أخرى حلب ثم وشرب أرٌقط ابن وأعطى بكر أبو طىوأع فشرب..  الرؼو وظهر القدح امتأل حتى النبً

 جاءنا ؟ قالت ماهذا معبد أم ٌا وقال الحلٌب ورأى الصباح فً بالؽنم ٌسرح كان الذي زوجها وعاد النبً ذهب . الخٌمة فً وبقً

 معه لذهبت أدركته لو..  قرٌش تطلبه وهللا الذي هذا:  معبد أبو قال . جدا عظٌمة بؤوصاؾ ووصفته...  وكذا كذا مواصفاته رجال

.. 

 نساءهم تخرج ، المنورة المدٌنة خارج وتخرج تتجمهر بدأت حتى والسالم الصالة علٌه النبً بهجرة علمت إن ما المنورة المدٌنة

 ،، وٌعودون ٌؤتً الف المساء إلى الصباح من وسلم علٌه هللا صلى النبً الستقبال خرجوا وٌهودهم ومسلمٌهم ورجالهم وأطفالهم

 الٌهود وأما وسلم علٌه هللا صلى للنبً وكرامة وحبا   طمعا   ٌخرجون المسلمون وأما.. وهكذا الثانً الٌوم فً ذلك وٌكررون

 وحٌنما ،، ال أم كتبهم فً الموصوؾ هو كان ان وصفاته الرسول على ٌتعرفوا أن وٌرٌدون ومكرا وخبثا ونفاقا ؼدرا فٌخرجون

 هو الذي هذا هل فٌه ٌتؤملوا فبدإا الٌهود وأما المسلمون استقبله المنورة المدٌنة فً هإالء على وسلم علٌه هللا ىصل النبً طلع

 ؟ وسٌاسٌا   دٌنٌا   المدٌنة إلى المكرمة مكة من الهجرة تعنً ماذا . أخرى نفسٌة وهزٌمة أمل بخٌبة وأصٌبوا الكتاب فً موصوؾ

 ألن ؟ لماذا المدٌنة الى هجرته اإلسالمٌة الدولة قٌام تارٌخ سٌاسٌا   أما اإلسالم وظهور طلالبا على الحق إنتصار دٌنٌا   تعنً

 من بقً ومالذي المدٌنة فً والخزرج األوس به إلتزم الذي الوطن وألن المنورة المدٌنة فً مهٌؤ الدولة أركان من ركن المجتمع

 وهذه اإلسالمٌة الدولة قٌام تارٌخ الهجرة نعتبر لذلك. والسالم صالةال علٌه النبً بها جاء التً السلطة بقٌت ؟ الدولة أركان

 افسره وكٌؾ التجمهر هذا اقرأ كٌؾ . حوله هإالء وٌتجمهر المدٌنة الى ٌدخل وهو والنبً التارٌخ وجه ؼٌرت التً هً الهجرة

 . وسلم علٌه هللا صلى وٌطٌعوه النبً لٌوالو جاءوا..  والطاعة الوالء هو ؟ سٌاسٌا  

 اذا نلخص اسباب الهجره 

 للهجرة والتهٌبة والتقدٌم التوطبة  

 النبً بهجرة قرٌش إحساس  

 الهجرة من النبً لمنع قرٌش تدابٌر  

 النبً قبل من الخطة احكام  

 للهجرة الخطة آلٌة  

 الخطة آلٌة تنفٌذ فً الشباب دور  

 الهجرة سرٌة من الشرعٌة السٌاسة تقتضٌه ما  

 المنورة المدٌنة إلى مكة من الهجرة صاحبت أحداث  

 .وسٌاسٌا   دٌنٌا   الهجرة تعنً ماذا . 

 الهزٌمة تلك آثار النبً لقتل خطتها فشل بسبب لقرٌش النفسٌة الهزٌمة  

 وسلم علٌه هللا صلى الرسول الستقبال المدنً المجتمع استعداد  

 ؟ السٌاسٌة الناحٌة من النبً الستقبال المدٌنة أهل تجمهر ٌفسر ماذا  



 عشر الحادٌة المحاضرة

 الكبرى بدر ؼزوة

 . الشام من القادمة سفٌان أبً عٌر على االستٌالء فً الرؼبة النبً : سببها

 ؟ للطرٌق قطعا سفٌان ابً عٌر على لالستٌالء النبً خروج ٌعد هل  مهم سإال هنا ٌظهر

 ٌقطع ان للنبً كان وما محترمه ؼٌر الحرب وأموال قرٌش مع بحر حالة فً النبً الن. للطرٌق قطعا ٌعد ال ذلك ان:  الجواب

 ابو وتحرك . لقافلته ٌترصد النبً بان سفٌان ابً الى األنباء وصلت. الطرقات وتامٌن الحرمان بحماٌة جاء الذي وهو الطرٌق

 حنكة. النبً بخبر قرٌش خبرلٌ مكة الى وبعثه مثقاال بعشرٌن الفضاري عمرو بن ضمضم استؤجر . الموقؾ إلنقاذ سرٌعا سفٌان

 المعهود الطرٌق مخالفا" . ٌنبع نحو. "  الساحل نحو وٌمم المعهود الطرٌق عن وانحرؾ القافلة مسار ؼٌرت سفٌان ابً

 . المدٌنة نحو ونفرت وتجهزت فورا قرٌش استجابت.

 سفٌان ابً مالحقة ممكنا ٌعد لم الهداؾا وتؽٌرت االن االمور تؽٌرت. قرٌش بخروج وعلم. الجدٌد سفٌان ابً بمسار النبً علم

 النبً ٌؤخذ ولم الحرب فً بالدخول بكر ابو اشار. للمدٌنة العودة ام قرٌش حرب فً اصحابه النبً استشار:  عندها هذه والحالة

 معاذ بن سعد تنبه . برأٌه ٌؤخذ فلم المقداد علٌه اشار ثم الناس اٌها علٌه اشٌروا وقال برأٌه ٌؤخذ فلم عمر علٌه اشار ثم برأٌه

 ولم االنصار رأي النبً طلب لماذا–.  االنصار معشر اقصدكم نعم النبً قال ؟ هللا ٌارسول تقصدنا لكؤنك وقال لذلك االنصار سٌد

 اذاكان ما ٌعرؾ ان النبً فؤراد المدٌنة داخل نصرته على العقبة بٌعة فً النبً باٌعوا االنصار الن.؟ المهاجرٌن برأي ٌكتفً

 وسع معاذ بن سعد. علٌهم– شًء فال المدٌنة داخل بذلك ملتزمون انهم ام المدٌنة خارج له حماٌتهم دابرة سٌوسعون صاراالن

 التدبٌر ذات االمور فً للشورى محتاج النبً وان الشورى اهمٌة تتضح هنا. المعركة فً بالدخول وأشار للنبً الحماٌة دابرة

 واإلنسانً العقلً

 : الدكتور شرح

 ؼزوة فً الربٌسً السبب هو القافلة خروج وكان والبضابع االرزاق لجلب جدا ضخمة قافلة فً سفٌان أبو أرسلت قرٌش

 المدٌنة عن ٌبعد وهو بدر اسمه موقع فً رمضان 47 الجمعة ٌوم وفً الهجرٌة الثانٌة السنة من رمضان فً وقعت بدر بدرؼزوة

 ان سببها. السالم علٌه هللا صلى النبً فٌها ٌشارك اإلسالم فً كبرى ؼزوة لأو ؟ وقعت كٌؾ ؟ سببها ماهو.. تقرٌبا   كلم 484

 من البضابع لجلب أموال من لدٌها بما القافلة هذه فً شاركت مكة بٌوتات كل تقرٌبا ، بعٌر ألؾ ومعه سفٌان أبو ارسلت قرٌش

 الصالة علٌه رؼب مكة إلى طرٌقها فً وهً لةالقاف هذه بعودة علم وحٌنما الشام إلى القافلة هذه بخروج النبً علم. الشام

 المدٌنة فً انتعاش تشكل انها والشك والبضابع والمإن باألرزاق محملة بعٌر وألؾ القافلة هذه على ٌستولً أن فً والسالم

 سفٌان أبو مع سار الشؤن هذا فً تجارٌة خبره من له لما أرسل سفٌان أبو . لقرٌش وسٌاسٌة واجتماعٌة اقتصادٌة ضربة وتشكل

 أهل ندب والسالم الصالة علٌه النبً. القافلة هذه فً للعمل ناس إلى تحتاج..  بعٌر 4444 ألنهم للمساعدة قرٌش من مجموعة

 لهذا الصحابة بعض واستجاب ندبهم إنما أمرا   ٌؤمرهم لم ، سفٌان أبو عٌر على لالستٌالء للخروج المسلمٌن ندب المنورة المدٌنة

 تخلؾ ان الواقع . رجال   646 حدود فً خرجوا الذٌن كل ، كثٌرون بشر عنه وتخلؾ  النبً مع ٌخرج لم أي  مبعضه وثقل الندب

 جمله كان من أي"  معنا فلٌخرج حاضرا ظهره كان من" وقال فقط ندبهم ألنه أبدا عصٌانا ٌعتبر لم خروجهم وعدم المسلمٌن

 دابما فلٌخرج ٌخرج أن أراد من وقال ندبهم ألنه عصٌانا   ٌعتبر ال ٌبقىفل مرضٌة أو صحٌة ظروؾ لدٌه الذي أما فلٌخرج جاهزا  

 من رجلٌن النبً أرسل.. تصل متى وال وصلت أٌن وال القافلة أٌن ٌدري وال عمٌانا هكذا ٌذهب فال والمسببات باألسباب ٌؤخذ النبً

 عادا قد الرجالن هذان العٌر على لالستٌالء المفٌدة المعلومات ، سفٌان أبو مع الذٌن الناس عدد هو وما العٌر مقدم لٌرى أصحابه

 بٌن ما الطرٌق::  للؽاٌة جدا مهم سإال . وصلت وأٌن القافلة هذه عن وأخبراه به فلحقا منها خرج قد النبً ان فوجدا المدٌنة الى

 لحماٌة جاء لذي وهو اٌقطعه النبً فلماذا .. دولً شبه تعتبرطرق وهً كثٌرون خلق معها وٌمر سالكة طرٌق والشام مكة

 قطع ذلك ٌعتبر ؟ ال الطرٌق وٌقطع بتحرٌمه ٌؤمر النبً فلماذا.. أموال الناس على واالستٌالء الطرٌق قطع وبتحرٌم المحرمات

 قتل على التآمر ، قتل من قتل ، مكة فً أمواله ، أصحابه وأخرجت أخرجته قرٌش وقرٌش النبً بٌن قابمة الحرب ألن ،، للطرٌق

 زات وما حرب الفالنٌة الدولة وبٌن محترمة بٌنً ؼٌر الحربٌٌن أموال اإلسالمٌة الشرٌعة فً خرج خفٌة لدٌنا النبً ، النبً

 وال سرقة ٌعتبر وال محترمة لٌست..  حالل هو الدولة هذه من علٌه االستٌالء أستطٌع شًء أي.. هدنة هناك ولٌس قابمة الحرب

 الحربٌٌن و أموال قرٌش مع حرب حالة فً النبً ألن للطرٌق قطع سفٌان أبو لقافلة نبًال اعتراض ٌعتبر ال قطع للطرٌق لذلك

داهٌة  كان سفٌان وأبو ، لقافلته ٌترصد وسلم علٌه هللا صلى النبً أن سفٌان أبً إلى األنباء ذلك وصلت والحالة محترمة ؼٌر

 ولم وٌنبع البحر نحو وٌمم القافلة طرٌق ؼٌر ولكنه طرٌقه فً سفٌان أبو ٌستمر وكفره لم عناده على الزال لكنه النبً صهر وهو

 الؽفاري عمر بن ضمضم سفٌان أبو أرسل الوقت ذات جمٌعا  وفً للناس ومعلومة معروفة هً الطرٌق التً على ٌستمر

 الى وصلت اوإذ قرٌش الى ضمضم ٌا اذهب له قال. النبً بخبر لٌخبرهم لقرٌش مكة لٌذهب إلى وبعثه مثقاال 54 ب واستؤجره

 فً بهم واستنجد قرٌش فً المحدق الخطر وهذا الجلل الحدث بهذا وأخبرهم فً قرٌش وأذن مالبسك وشق الناقة أنؾ اقطع هناك

 وتجهزت بٌنها تنادت فٌما وقرٌش ، النبً بخبر علمت عندما المنورة المدٌنة نحو ونفرت وتجهزت فورا استجابت قرٌش. القافلة



 علم عندما تؽٌر النبً عند الذي لقتله الهدؾ أحكموا الخطة وهم أظهرهم بٌن من خرج اذ بالنبً والتشفً حقدال وبدافع قوٌا جهازا

 لمواجهة أخرى خطة تؤتً أن البد ،، والمقاصد األهداؾ حٌره تؽٌرت فً اآلن النبً ، أقبلت وقرٌش نجت سفٌان أبو عٌر بؤن

النبً  ٌفعل ماذا ،، أقبلت وقرٌش سفٌان أبو النبً ٌالحق أن ممكنا ٌعد لم اؾواألهد األمور تؽٌرت . أجله من أقبلت والذي قرٌش

 طرٌق ٌنبع عن وجاء الطرٌق ؼٌر ولكنه الشام إلى ٌعد ولم الطرٌق فً ٌستمر ولم بعٌره نجى سفٌان أبو ؟ والسالم الصالة علٌه

 جمع عندها ؟ قرٌش ٌواجه هل ؟ المدٌنة إلى ودٌع هل ؟ سفٌان أبو ٌتابع ؟ هل النبً ٌفعل ماذا ، أقبلت بالعٌر قرٌش ونجى

 وتكلم بكر أبو قام.. الناس أٌها علً المدٌنة أشٌروا الى ٌعود أو سفٌان أبو مواجهة أو قرٌش حرب هل واستشارهم الصحابة

 بكر أبو برأي ٌؤخذ لم ومواجهتهم النبً مع قرٌش الحرب فً بالدخول النبً على وأشار رسوله وعلى هللا على وأثنى فؤحسن

 الحرب فً بالدخول أٌضا النبً على وأشار رسوله وعلى هللا على وأثنى فؤحسن وتكلم عمر قام.. الناس أٌها علً أشٌروا:  وقال

 وعلى هللا على وأثنى فؤحسن وتكلم المقداد الناس وقام أٌها علً أشٌروا:  وقال برأٌه ٌؤخذ لم النبً ومواجهتهم اٌضا مع قرٌش

الناس  أٌها علً أشٌروا:  ابدا هإالء برأي ٌؤخذ لم ومواجهتهم النبً مع قرٌش الحرب فً بالدخول أٌضا النبً على وأشار رسوله

 مهاجرون هنا المسلمون؟  الناس مشورة وطلب المشورة بهذه ٌكتفً لم لما ؟ هإالء بمشورة النبً ٌكتفً لم لم:  سإال هنا ٌبدأ

 إال ذلك ولم ٌفعل ، رأٌهم ٌسمع أن ٌرٌد وهو ، األنصار رأي ٌسمع لم إذن..  رٌنالمهاج من والمقداد وعمر بكر أبو.. وأنصار

 ٌا لكؤنك تقصدنا:  قال كرٌم شهم رجل عمره من الثالثٌن فً رجل وهو معاذ بن سعد والمدٌنة األوس سٌد معٌنة سعد لحكمة

 وقال األنصار سٌد ، وأحسن وتكلم قام سعد .. بالحر ندخل هل االنصار معشر رأٌكم أسمع أن أرٌد نعم:  الرسول هللا قال رسول

آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ماجبت به هو الحق ، واعطٌناك على ذلك عهودنا ومواثٌقنا على السمع هللا " أمرك حٌث إمضً

ه معك ، ما والطاعة ، فامض ٌارسول هللا لما أردت ، فنحن معك . فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضنا

تخلؾ منا رجل واحد . وما نكره أن تلقى بنا عدونا ، إنا لصبر فً الحرب ، صدق عند اللقاء ، لعل هللا ٌرٌك منا ما تقر به عٌنك ، 

 العزم عقد واألنصار المهاجرٌن من والسالم الصالة علٌه النبً سمع ان بعد .... سعد ماقال آخر الىفسر بنا على بركة هللا" 

 األنصار ألن قال من هناك ؟ المهاجرٌن برأي ٌكتفً ولم األنصار رأي طلب النبً لماذا:  السإال ٌبقى لكن. المعركة فً للدخول

 هناك األرض بمسالك معرفة أصحاب األنصار ألن وٌقول ٌجٌب من وهناك المدٌنة إلى أقرب األنصار ألن قال من وهناك أكثرٌة

 على األوس من نفر مع األولى والثانٌة األولى العقبة وبٌعة معاهدة أبرم قد لنبًا ان:  الصحٌح .. الجواب هو هذا لٌس لكن

 انما للحماٌة األنصار بٌعة ولذلك ، إلٌهم قدم هو ان والنصرة واإلٌمان اإلسالم على األنصار باٌعه الثانٌة أما فقط واإلٌمان اإلسالم

 فهم داخلها أما المنورة المدٌنة خارج النبً عن بالدفاع ملزمٌن لٌسو األنصار فإن البٌعة هذه وبمقتضى المنورة المدٌنة داخل هً

 هللا لرسول حبهم نتٌجة هذا نسوا كؤنهم األنصار أبدا وعدا وال عهدا ٌنقض وال ٌؽدر ال والنبً . والبٌعة العقد بموجب ملزمٌن

 فً األنصار ٌقحم أن ٌرد لم النبً أرض أي وتحت وقت أي فً هللا لرسول و هلل فداء وأنهم العقد هذا محدودٌة نسوا وكؤنهم

 النبً العقد مقتضى خارج معه مجامله أو محاباة نتٌجة ٌدخلهم أن ٌرٌد وال المنورة المدٌنة فً وهو أال العقد خارج عنه الدفاع

 امضً وقال ووقؾ النبً لحماٌة البعٌد األفق إلى المكان ذلك محدودٌة من ٌخرج أن وأراد الموضوع لهذا تنبؤ سعد وسٌدنا واضح

 فً كان كما المدٌنة داخل الحماٌة دابرة تعد ولم وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول الحماٌة دابرة وسع سعد هللا امرك حٌث بنا

 لحماٌته ٌدع لم إذن"  وراءك لخضناه البحر هذا خضت لو وهللا"  الحماٌة دابرة وسع وانما الثانٌة العقبة بٌعة فً العقد موضوع

 وفً مكان أي فً هللا لرسول مفتوحة الحماٌة بل قابمة تعد لم النورة المدٌنة فً العقد محدودٌة أن للنبً أعلن سعد ذلك ، حدود

 نبً وهو الحال بهذه وهو النبً هل لكن..  الشورى ضرورة لنا تظهر هنا ، المعركة فً الدخول على النبً عزم عندها . زمان اي

 وال بالتشرٌع لها عالقة ال األمور هذه ألن للشورى محتاج النبً ان الواقع فً ؟ لشورى جمحتا بالسماء وموصول إلٌه ٌوحى

 إلى ٌحتاج بشر النبً لذلك والخبرة والمكان الزمان ظروؾ تقتضٌها عقلٌة آنٌة قضاٌا هذه إنما ، والفضابل واآلداب بالؽٌبٌات

 بتدبٌر تتعلق بل ، أحكام أو بتشرٌع وال بؽٌب تتعلق ال الشورى فهنا خبرة فٌه للناس وما واآلنٌة العقلٌة القضاٌا فً الشورى

 . عقلً

 معركة فهذه مدروسة عسكرٌة خطة وفق ٌدخل أن البد المعركة إلى ٌدخل أن قبل النبً : العسكري والتكتٌك االستخباراتً العمل

من  خرج النبً. للنصر المإدٌة األسباب بجمٌع اخذ النبً ولهذا ، عشوابٌة معركة تكون أن ٌمكن وال ٌقودها والنبً مصٌرٌة

 رجل 74 حوالً العٌر جماعة ، العٌر على لإلستٌالء خرجوا انما قرٌش سٌواجهون بانهم ٌعلمون ٌكونوا ولم المدٌنة وأصحابة

 هذه لمثل الكافً العدد لدٌه ولٌس قرٌش سٌواجه بؤنه ٌعلم ٌكن لم النبً . المدٌنة من 646 حوالً خرجوا الذٌن والجماعة

 واالسباب التدابٌر كل فاتخذ الحساب هذا ٌحسب أن البد ولهذا الكافً والعتاد العدة لدٌه ولٌس لها ٌستعد ولم الضخمة المعركة

 كلهم ، للحرب راضٌة بقلوب ودخل !؟ ندخل ال أو ندخل هل:  أصحابه استشار أنه هً التدابٌر هذه ومن النصر إلى المإدٌة

 مطلق وبصفاء واحد رجل قلب على وهم المعركة دخلوا فكلهم واالستشهاد واإلسالم النبً وحماٌة المعركة فً وراؼبون راضون

 أالستخباراتً الصعٌد على ٌعرؾ أن البد الجٌش حرك حٌنما النبً. والنصر العزٌمة فً جدا كبٌر دور له وهذا ، مطلقة وعزٌمة

 رالنص ألسباب متالزمان وهما عسكري تخطٌط هناك ٌكون أن والبد

 ان ٌرٌدوا مكان أي فً ، بعٌدٌن أو ، قرٌبٌن مازالوا هم هل ) القوم مكان بالتحدٌد ٌعرؾ ان البد:  أالستخباراتً الصعٌد فعلى

 قرٌش عدد كم ) القوم وعدة عدد بالتحدٌد ٌعرؾ ان البد  -( ؟ اهدافهم هً وما ؟ أهدافهم إلى للوصول وقت ٌحتاجون كم ؟ ٌنزلوا

 القوم عدد معرفة فً بنفسه بذلك قام وهو بطرٌقته العدد النبً عرؾ ( ؟ قرٌش صنادٌد من فٌهم من ؟ عدتهم هً ما ؟

 بكر وأبا النبً ذهب ؟ ذلك النبً عرؾ كٌؾ وخطتهم القوم اتجاهات بالتحدٌد ٌعرؾ ان البد  -. هم وأٌن فٌهم ومن واتجاهاتهم



 اخبرنً الذي صدق إن:  فقال ؟ قرٌش أٌن:  النبً فسؤله..  السن فً كبٌر ؼنم راعً رجل فوجد القوم عدد ولمعرفة للتحسس

 فالنبً ........... وكذا كذا فً فإنه أخبرنً الذي صدق ان:  قال ؟ محمد فؤٌن:  قال ........... و كذا  وكذا الفالنً الموقع فً فهم

 ٌنحرون بؤنهم:  الرجل أخبره ؟ اإلبل من نحرونٌ كم:  له فقال أحسبهم ولم أراهم لم فؤنا أدري ال:  له قال ؟ قرٌش عدد كم:  سؤله

 أو محمد أنا له ٌقول ان تقتضً ال الشرعٌة السٌاسة . راجعا   قفل  ماء من انا:  النبً له قال ؟ أنت من ولكن ، وعشر تسع بٌن ما

 الرجل فبدأ ( دافق وماء مهٌن ءما من ٌعنً )..  أبدا   ٌكذب أن ٌمكن فال النبً فكونه ماء من أنا قال وانما..  ال..  محمد قوم من

 عمله عن بنفسه معلومات أخذ فالنبً قبٌلة أي أو هو ماء أي ٌفكر وجلس...  قبابل ،، ربٌعة ماء ، مضر ماء من نفسه مع ٌعدد

  والسالم الصالة علٌه ٌكذب ولم عنه معلومات ٌعطً ولم االستخباراتً

 العسكري والتكتٌك االستخباراتً العمل

 رإٌة دون المعركة ٌدخل ان للنبً كان ما - العسكرٌة الخطط كل ذلك على وتبنى ، الحروب فً سٌاسً امرا تالمعلوما جمع

 كله بذلك والسالم الصالة علٌه قام لقد  -محكمة عسكرٌة خطة دون المعركة ٌدخل ان له كان وما - العدو عن استخباراتٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عشر الثانٌة المحاضرة

 الكبرى بدر ؼزوة

 عشر ومرة اإلبل من تسع ٌنحروا مرة ، األلؾ إلى التسعمابة مابٌن القوم بكر ألبو وقال القوم بعدد علم والسالم الصالة علٌه النبً

 .. ٌنحرون ما خالل من القوم عدد عرؾ أن وفهمه واستشعاره والسالم الصالة علٌه النبً احساس إلى انظروا ..!

 . قرٌش صنادٌد من فٌهم ومن زعماء من فٌهم من والسالم الصالة علٌه علم وأٌضا! ؟ عددهم وكم القوم هم أٌن اآلن تحدد إذن

 : العسكري الصعٌد وعلى

 على ووافق اتفق قد وكان عاد احٌنم ، عدمه من المعركة فً الدخول فً اصحابه مع تشاور حٌنما والسالم الصالة علٌه النبً

 المنذر ابن الحباب ، الموقع لهذا نزل وحٌنما . نفسها المعركة فٌه حدثت الذي)  بدر(  موقع الى الجٌش نقل المعركة فً الدخول

 لمو هذا له ٌرق لم بدر فً المكان هذا فً نزل النبً ان رأى فحٌنما . العسكري التكتٌك فً رإٌة وله عسكري فكر فكره رجل

 ، العسكرٌة الناحٌة من ٌصلح ال المكان هذا هللا ٌارسول وٌقول والسالم الصالة علٌه النبً الى ٌؤتً أن ٌشؤ ولم !! المكان ٌعجبه

 ٌؤتً أن ٌمكن ال ( عنهم هللا رضً الصحابة أدب الى انظروا ) النبً سؤل وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول العظٌم اإلجالل مع ألنه

 .. ال أم فٌه وسلم علٌه هللا صلى للنبً أوحً المكان هذا هل ٌرى حاجة أول ..! هللا رسول ٌا بمنزل لٌس منزلال هذا وٌقول

 األمر من لنا لٌس فإذن ؟ المكان هذا فً انزل لك قال ربنا أي ؟ هللا أنزلكه منزل المنزل هذا هل هللا رسول ٌا:  وقال سؤل فالحباب

 ال:  قال النبً والخدعة والمشورة بالحرب متعلق أمر أنه أم ؟ هللا أنزلكه منزل المنزل هذا هل ممتثلون ونحن هللا أمر هذا ، شًء

 هللا صلى للنبً كالمه سٌقول أنه الحباب اطمؤن عندبذ. والشورى والخدٌعة بالحرب تتعلق المسؤلة هنا نزلت أنا ، بوحً لٌس هو ،

 بدر بماء ننزل هللا رسول ٌا دعنا ولكن ، عسكري بمنزل لٌس المنزل هذا نا هللا رسول ٌا:  فقال . منه عتاب دونما وسلم علٌه

 لرأي فورا النبً استجاب. النصر أسباب من بسبب ونؤخذ ٌردون وال ونرد ٌشربون وال فنشرب..  الببر هذا إال ماء فٌها لٌس كلها

 للشورى محتاج هنا فالنبً . فٌه ونزلوا بدر اءم إلى وصلوا حتى وحرك التكتٌكً المسلمٌن تمركز موقع حول المنذر ابن الحباب

 ٌعتبر إذن بؤٌدٌهم السبب هذا والمسلمون العٌن هذه إال ماء بها ٌوجد ال كلها المنطقة كون أٌضا   النصر اسباب من سبب وهذا

 . للمسلمٌن عزٌمة الوقت ذات وفً األعداء قوة فً نقص

 فعلها التً العسكرٌة الخطط ضمن من أٌضا النبً للقتال االستراتٌجً الموقع تحدٌد ، استخباراتً عمل : العسكري التكتٌك من هذا

 النبً ٌكتفً ولم للقٌادة موقع فاتخذ الجند ٌعرفه مكان له القابد ٌكون أن البد للقٌادة عرٌشا واتخذ بدر فً للقٌادة موقع بنى أن

 تعالى هللا بعد لها وكان أبدا   ٌعرفونها وال العرب هاتعهد ولم الحروب عالم فً مسبوقة ؼٌر عسكرٌة بخطة جاء بل أٌضا بهذا

 ولكن للمسلم ضرورة التوكل شًء كل فً والمسببات باألسباب األخذ وجوب على ٌدلنا ؟ ماذا على ٌدلنا هذا . النصر فً الدور

  ( وتوكل اعقلها ) أساسً باألسباب األخذ

 فً الدخول قبل ألصحابه وتوجٌهاته والسالم الصالة علٌه تعلٌماته اعطى. بدر فً عسكرٌا الممكنة األسباب بكافة أخذ النبً

 متى النبل هو ومتى والفر والكر القتل كٌفٌة فً ٌنةمع تعلٌمات أعطى. والسالم الصالة علٌه النبً االوحدده شًء من ما ، المعركة

 مسبوقة ؼٌر محكمة عسكرٌة خطة كانت ، ٌدخل لكً اللعدو الفرصة ٌعطً ومتى اإلختراق ومتى القدوم هو ومتى التراجع هو

 من:  فقال ابتهلصح توجٌهاته فؤصدر ، االخالقٌة األمور من به وصاهم وما والسالم الصالة علٌه النبً فعله ما ذلك الى أضؾ

 البختري أبا وجد ومن)  بدر( فً النبً لمهاجمة قرٌش مع وجاء كافرا زال وال النبً عم(  ٌقتله فال عبدالمطلب بن العباس وجد

:  والسإال . قرٌش ومع الكافر الجٌش مع كانا وان قتلهما عدم الى المسلمٌن ندب النبً الشخصان هإالء (، ٌقتله فال هشام بن

 مكة فً النبً عن ٌدافع كان بل مكة فً النبً لٌقاوم كان ما العباس ألن ؟ البختري وأبا العباس ٌقتلوا أال أصحابه ٌؤمر ًالنب لماذا

 مع وٌقؾ ، والثانٌة األولى العقبة بٌعة فً هم الذٌن على للنبً ٌشترط الذي هو وكان السٌاسً المفاوض هو العقبة بٌعة فً وكان

 ومعروفة جمابله فلذلك . المكرمة مكة فً والسالم الصالة علٌه النبً لٌإذي ٌكن ولم الحصار وفً الشعب فً معه ووقؾ النبً

 صنع انه الحظ . واجب الوفاء بان وقومه المسلمٌن ٌخبر أن ولهذا لٌنكرها ٌرد لم والنبً وسلم علٌه هللا صلى هللا لرسول ٌد وله

 فإن مسلم ؼٌر كان وان ملتك ؼٌر على كان وان المعروؾ هذا تنسى وال درهتق أن والبد المعروؾ بهذا تفً أن بد وال معروفا لك

 علٌه النبً أمام ٌضربه وكان جهل أبا ٌتعقب وكان هللا لرسول معروفا صنع اآلخر فهو البختري ابا أما واجب واإللتزام الوفاء

 الصحٌفة تلك ، وسلم علٌه هللا صلى النبً عن المكرمة مكة فً الصحٌفة وفك الحصار نقض فً جهد وبذل والسالم الصالة

 نقض فً البختري أبا سعى. مكة فً سنٌن ثالث وأصحابه وسلم علٌه هللا صلى النبً حوصر الصحٌفة هذه طرٌق وعن الجابرة

 لم فإن فكافبوه الناس من معروفا لكم صنع من " وقال الجمٌل رد ان الناس لٌعلم جاء وان هذه له حفظ النبً ، الصحٌفة هذه

 ضمن ومن التهٌبة ضمن من هذا . البختري أبا وال العباس ٌقتلوا أال أصحابه وصى الجانب هذا من فالنبً"  له فادعوا ستطٌعوات

 . الحرب فً الدخول قبل والتعلٌمات التوجٌهات

 هذه ًف بالمسلمٌن النبً ٌزج فكٌؾ .. المسلمٌن عدد ضعفً اذن 646 فقط هإالء ثلث المسلمٌن وعدد 4444 القوم عدد

 النبً لماذا لكن!  سٌنهزمون المسلمون ان تقول والهزٌمة النصر حسابات وكل ، جدا   مضاعؾ العدد !! هذه أسباب أي ؟ المعركة



 نوع ) النوع ، المسلمٌن عند هو الكفار عند الذي التسلٌح جمٌع ، باألسباب أخذ النبً نعم ؟ المعركة فً المسلمٌن بهإالء دخل

 والقوس الرمح ، سٌؾ وهناك هللا رسول عند السٌؾ ، أٌضا   هناك وهم هللا رسول عند الرجال ( والعدد الكمٌة اختالؾ مع التسلٌح

 من والنصر والعزٌمة اإلٌمان قوة النبً عند انما نعم العدد حٌث من انما..  بٌنهما تفوق ٌوجد ال النوع حٌث من السالح اذن ....

 لٌلته جلس وسلم علٌه هللا صلى النبً ان أٌضا النصر أسباب من بالعدد متفوقون الكفار اانم ، المسلمٌن عند التفوق هذا .. هللا

 ، ابطٌه بٌاض بان حتى ٌدٌه وٌرفع هللا إلى وٌتضرع ، للمعركة الدخول قبل لربه والضراعة الدعاء فً استؽرق ، هللا ٌدعوا كلها

 ولكن بالنصر وعدك هللا ، وعدك لك منجز هللا ان هللا رسول ٌا:  وقال بكر أبو إلٌه ذهب .. رأسه على من رداءه سقط وحتى

 ممصرع وهذا جهل أبا مصرع هذا وٌقول ٌشٌر كان بدر إلى بؤصحابه وصل عندما وحتى بالنصر النبً وعد هللا ان:  نحن سإالنا

 بربه ثقة عدم هو هل!!  لماذا. . ٌدعوا اللٌل طوال جلس ذلك ومع بالنصر وعده هللا وان القوم مصارع لهم ٌحدد ... خلؾ بن أمٌة

 فً وٌستؽرق سبحانه هللا الى ٌتضرع وسلم علٌه هللا صلى النبً ( العبادة مخ الدعاء ) الشكر باب من هذا ولكن أبدا   الال !؟

 . تعالى هلل الشكر باب من هو ذلك الدعاء

 فلماذا تؤخر وما ذنبك من تقدم ما لك هللا ؼفر قد " عابشة السٌدة له فقالت قدماه تفطرت حتى اللٌل طوال ٌصلً النبً كان حٌنما

 مظهر واعظم تعالى هلل الشكر مظاهر من مظهر أعظم هً والصالة ! "؟ شكورا   عبدا   أكون أال:  لها فقال ؟ بالدعاء نفسك ترهق

 عن تؤخر وما ذنبه من تقدم ما له ؼفر أن على وٌشكره وٌعظمه هللا ٌقدس النبً اذن. وتقدٌسه وإجالله هللا تعظٌم مظاهر من

 .وتعظٌمه تعالى هلل والشكر العبادة مظاهر أعظم من هً التً الصالة طرٌق

 تعالى هلل الشكر مظاهر من مظهر هذا وانمابالنصر وعده قد وهو به ثقة عدم هذا ٌعنً ال اللٌل طوال تعالى هللا ٌدعو حٌنما فالنبً 

 ٌستعمل فالمطر المطر أنزل )التقولون  الماء أنزل ، الؽٌث انزل ربنا ، والنعاس بالؽٌث النفوس هللا هٌا بالمسلمٌن هللا رحمة من 

 رملٌة رخوة كانت واألرض واؼتسلوا تطهروا المسلمٌن على اللٌلة تلك تعالى هللا أنزله.. ورحمة ؼٌث هو انما ( العذاب فً

 اللٌلة تلك فناموا وأصحابه هللا لرسول والرحمة النصر بابأس من وهذا ، صلبة أصبحت حٌث األرض تثبت فٌها، القدم تؽوص

 أن ٌعقل فهل!  ؼدا سٌموت انه األقرب قابمة والحسابات مٌت او حً ؼدا ٌكون ربما الرجل حرب على مقبلٌن ناس ، عمٌقة نومة

 فً هناك العدو حٌن وفً رٌحةم هنٌبة نومة فناموا..  بالنعاس وتعالى سبحانه علٌهم من هإالء لكن ؟!! نوم اللٌل طول ٌؤتٌنً

 القوة فً أثر له كان هنا فالنعاس الصدر وٌشرح النفس ٌبهج الؽٌث وسرور راحة فً المسلمون بٌنما ، شك وفً رٌب وفً قلق

  الخ....  االعصاب ثبات وفً والنفسٌة والصحٌة البدنٌة

 بدون بدر قبل المعارك كانت والسالم الصالة علٌه النبً بخطة المسلمٌن مع الكفار وتقابل المعركة وقعت النصر أسباب من هذا كل

 العدو واستنزفوا معهودة ؼٌر عسكرٌة خطة واجهوا بدر فً ولكن الحروب سمة هً هذه وكانت واهرب اضرب ، وفر كر خطة

 لخطةا هذه ضحٌة راح مدروسة بخطة محدد وقت فً للعدو فرصة واعطاء محدد وقت فً والهجوم محدد وقت فً الرمً وكان

 جدا وكثٌرون خلؾ بن وأمٌة جهل أبا وأكابرها قرٌش صنادٌد من وقتل المتكافا الشؤن هذا ؼٌر على المعركة هذه ودارت األعداء

 .بدر فً قتلوا كلهم وٌإذونه الحرم فً بالنبً ٌستهزبون كانوا والذٌن وعتبه وشٌبة أهلكوا

 أسر العباس حتى .. ٌقاتلون المالبكة من 8444 وكانوا ومٌكابٌل ٌقاتل جبرٌل كان بالمالبكة المسلمٌن أمد وتعالى سبحانه ربنا 

 انسان قال ؟ أسرك الذي من.. هو ٌكن لم به جاء الذي ٌعنً.. هذا أسرنً ما وهللا:  قال النبً الى به جاء وحٌنما بدر فً ٌقتل ولم

 تؤتً البشابر كانت للمسلمٌن النصر هللا وجعل لؽزوةا فً شاركت فالمالبكة أسره الذي ملك... وكذا كذا ورأسه بٌضاء مالبس علٌه

 )مثل : ورسوله هللا:  له قال جهل أبا قتلت وقال النبً إلى جاء الذي فهذا ، المعركة ٌشاهد وهو وسلم علٌه هللا صلى النبً إلى

  ( وشكر تعجب كلمة ) هو اال اله ال هللا:  قال هللا رسول الى ٌحمله جهل ابو برأس وأتى وذهب ( علٌك باهلل

 فٌها وثبت المالبكة فٌها وشاركت فٌها وشارك النبً قادها ؼزوة ، والباطل الحق بٌن ما الفاصلة األولى الؽزوة هً بدر ؼزوة

 بدر وؼزوة والباطل الحق مابٌن فاصلة وكانت وسلم علٌه هللا صلى النبً حول هم الذٌن الرجال فٌها وثبت للمسلمٌن النصر

 انتهت ان وبعد قرٌش وكبار صنادٌد قتل 74 منهم واسر 74 منهم قتل فالمشركون قتلى هناك كان انتهابها وبعد بحالها مدرسة

 مع تشاور وسلم علٌه هللا صلى النبً ؟ النبً بهم ٌفعل ماذا!!  ٌطلقهم أو ٌفتدٌهم أو ٌقتلهم هل النبً بهم ٌفعل ماذا..  أسرى هناك

 من واسر قتل من وقتل المسلمون وانتصر أوزارها الحرب وضعت بعدما طبعا هإالء ًنستبق هللا ٌارسول:  له فقالوا ، أصحابه

 نستبقٌهم هللا ٌارسول:  قالوا الصحابة جل. ٌتوقعوها ٌكونوا لم التً المنكرة الهزٌمة أذٌال ٌجرون الكفار وهرب الكفار من أسر

 عمر برأي ٌؤخذ لم النبً نقتلهم ودعنا رقابهم من مكنً هللا رسول ٌا منهم مكنً:  عمر قال والكتابة القراءة المسلمون لٌعلمون

 الطابؾ من عاد حٌنما النبً آوى وقد قرٌش كبار من ) حٌا عدي بن المطعم كان لو:  هللا رسول قال الصحابة جل برأي واخذ

 ورد الوفاء بوجوب ختريالب وابا العباس قضٌة فً كما األمة ٌخبر ان النبً فؤراد ( الجابرة الصحٌفة لفك سعى وقد وأجاره

 .. تكافبه ان البد مسلم ؼٌر أو مسلم سواء كان ألي المعروؾ

 من به فعل لما وفاء له لفكهم هإالء فك لوقال فٌه لشفعتهم ( األسرى النتنى) هإالء فً لٌتشفع جاء ثم حٌا عدي بن المطعم ان لو

  مكة فً معروؾ

 ال قال جهل أبو محمدا نقاتل وال لمكة نعود دعونا قالوا ، نجت العٌر قرٌش تشاورت حٌنما جهل ابو:  المعركة فً الدخول قبل

 أٌن إلى والجهالة الؽطرسة أنظر العرب بنا وتعلم الجزور وننحر القٌاثر علٌنا وتعزؾ الخمر ونشرب بدرا نرد حتى نعود ال وهللا

 فً الثبات وعلٌكم وراءكم من لتنحركم كنانة مجًء عدم لكم وأضمن لكم جار إنً وقال إبلٌس قابلهم المعركة فً دخلوا وحٌنما

 المعركة



 عشر الثالثة المحاضرة

 الكبرى بدر ؼزوة

 : الؽزوه اهمٌة •

 : االسالمٌة الحركة تارٌخ فً عهدٌن بٌن فرقانا   كانت •

 سالح ٌحمل أو ٌقاتل أن للنبً كان ما ، هً هذه واالنتظار وبالتجمع والصبر لمصابرةبا المكرمة مكة فً بدأت االسالمٌة الحركة

 هذه كل الناس تجمٌع وعلى الٌهود أذٌة على صابر المنورة المدٌنة وفً ومثابرا عاما 46 مكة فً األذٌة على صابرا النبً وكان

 . نفسه االسالمٌة تارٌخ بٌنو والباطل الحق وبٌن ومرحلة مرحلة بٌن فرقان فهً بدر قبل المرحلة

 النبوي العهد من وطرفا المكً العهد من طرفا العهد هذا وٌمثل واالنتظار والتجمع والصبر واألناة المصابرة عهد : األول العهد

 بدر ؼزوة قبل المدنً

 للوجود جدٌدا ومنهج للحٌاة جدٌدا   تصورا   بوصفه واإلسالم واالندفاع والمبادأة والحركة القوة عهد بدر بعد ما:  الثانً العهد

 الى هللا ؼٌر عبودٌة من االرض فً البشرٌة لتحرٌر عاما اعالنا وبوصفه للدولة جدٌدا وشكال للمجتمع جدٌدا ونظاما االنسانً

 ٌنب فاصلة وكانت واالنسانً االسالمً التارٌخ فً حقٌقً انقالب بدر ؼزوة فكانت . وحده هللا إلوهٌة بتقرٌر وذلك هللا عبادة

 االسالم منهج وتفعٌل القوة حركة ومابٌن واالنتظار التجمع حركة مابٌن االسالمٌة الحركة تارخ فً عهدٌن

 قٌام بعد بمجموعها البشرٌة ؼٌر هً االسالمً النظام قبل بمجموعها : فالبشرٌة البشرٌة تارٌخ من عهدٌن بٌن فرقانا   وكانت 

 كان . بدر ؼزوة بعد كله هذا المسلم حٌاة علٌها تقوم التً القٌم وهذه الولٌد مجتمعال وهذا الجدٌد النظام هذا االسالمً النظام

 مسامع فً عظٌم قوي وقع ذا ٌكن لم ولكن ٌسمع كالم و المدٌنة الى مكة من هجرته وعن ظهر الذي النبً عن ٌسمعون الناس

 خاصا   ملكا   ٌعد لم كلها البشرٌة فتارٌخ الباطل وبٌن الحق بٌن فرقان كانت التً بدر ؼزوة بعد اال والعجم والعرب اآلخرٌن

 الجدٌد النظام بهذا لإلسالم عدابهم رؼم والتتار الصلٌبٌون تؤثر وقد كلها للبشرٌة ملكا   بل للمسلمٌن خاصا   تشرٌعا   او للمسلمٌن

 ٌتفق ما وعلى الفضٌلة على المالع وانفتح بدر ؼزوة بعد تؽٌر كله المجتمع اذن بدر ؼزوة فً تحقق ما بفضل الكبرى القٌم وهذه

 نتابج بعد كله العالم نظام تؤثر اذن األرض على االسالم نور وأشرق والسٌاسٌة الدٌنٌة السلبٌات كل ألؽٌت ، والفطرة العقل مع

 بدر ؼزوة

 المسؤلة انقلبت ، والهزٌمة النصر لعوامل معٌن تصور لهم كلهم الناس الهزٌمة وعوامل النصر لعوامل تصورٌن بٌن فرقانا   وكانت

 العدد وذاك الكبٌر العدد هذا وٌرون وبزعمه ونفخة بزهو جاءوا أنفسهم هم حتى المشركٌن صؾ فً الظاهرٌة النصر عوامل كل

 للمشركٌن النصر ٌرون والهزٌمة النصر بعوامل بعضهم ٌروا أن قبل لكن أكثر المسلمٌن ٌرون أنهم القرآن أنبؤنا كان وان القلٌل

  ( دٌنهم هإالء ؼر ) المدٌنة فً المنافقون قال حتى المسلمٌن صؾ فً الظاهرٌة الهزٌمة عوامل وكل وعوامل

 الزاد وعلى العدٌدة الكثرة على القوٌة العقٌدة ولتنتصر والهزٌمة النصر ألسباب تقدٌرٌن و تصورٌن بٌن فرقانا   كانت الؽزوه هذه

 . والعتاد السالح لمجرد ال ٌةالقو الصالحة للعقٌدة النصر ان للناس فتبٌن والعتاد

 بالدعم ووعدها ابلٌس وساندها خٌالبها بكل جاءت قرٌش   هً فها  كله الكون مستوى على والباطل الحق بٌن فرقان   وهً

 بن سراقة صورة على ابلٌس جاءهم المعركة ٌدخلوا أن قبل ، خلفهم من كنانة تؤتٌهم بؤال ووعدها الباطل ٌنتصر لكً والمساندة

 أن ٌرٌد كان وإبلٌس لقرٌش مثبط عامل ذلك وٌكون الخلؾ من تؽزوها كنانة ان تخشى قرٌش وكانت ، كنانة من جعشم بن مالك

 لفهم لؾ ومن جهل ابو هناك اذن خلفكم من كنانة تؤتٌكم أال لكم ضامن أنا وقال لهم فوقؾ ، النبً وتقتل المعركة فً قرٌش تدخل

 وان ورسوله هلل المعركة قٌادة ان المسلمٌن طرؾ وهو االخر الطرؾ فً نرى بٌنما ، حدتت والباطل الشر قوى هذه ابلٌس ومعه

 على ،معركة المسلمٌن جانب الى المعركة فً تشارك المالبكة نجد كله هذا و فوق الممكنة النصر اسباب بكل اخذوا قد المسلمٌن

 النصر اذن !؟ منها اخطر كله الوجود فً ٌكون ان ٌمكن هل اخر طرؾ من ومحمد وجبرٌل طرؾ من جهل وأبو ابلٌس رأسها

 ورمى وهرب ترون ال ما أرى انً:  قال ؟ ذاهب أنت أٌن إلى جهل أبا له قال وحٌنما وهرب فر ذلك رأى لما ابلٌس للمسلمٌن

 البحر فً نفسه

 : االتً فً نجملها متعددة كبرى اثار بدر لؽزوة كان: بدر ؼزوة أثار

 ومكة المدٌنه من لإلسالم كبٌره اعداد انضمت المنورة المدٌنة إلى وعادوا المسلمون انتصر ٌنماح : للدعوة بالنسبة اثرها

 هذا من تؤلموا حٌنما كثٌرون مكة اهل ومن المدٌنة أهل من أو والخزرج االوس من سواء أسلموا المدٌنة من كثٌر وؼٌرهما

 وقوته الدٌن هذا بسالمة الناس وعلم بالدٌن الناس قبول فً ٌركب أثر لها كان اذن..  أسلم من مكة ؼٌر ومن ، أسلموا الموضع

 . فٌها وانتصارهم الؽزوة اثار نتٌجة الٌه الناس فانضم



 قٌاداتها جل وقتل، إلخ....  بدرا نرد حتى نعود ال وهللا جهل ابو قال قرٌش وؼطرسة كبرٌاء هشمت قد : لقرٌش بالنسبة اثارها

 ،خسرت العرب عند مكان لهم ٌعد ولم شدٌد وصؽار منكرة بهزٌمة وعادوا جهل أبو وقتل قرٌش صنادٌد من 74 وأسر 74 وقتل

 وكانت البٌت حامٌة كانت قرٌش ، اآلفاق تمأل كانت التً العرب عند سمعتهم انهارت ، العرب عند إلٌها تطمع كانت التً مكانتها

 . بدر فً هزٌمتها بعد وانهارت السمعة هذه تهشمت لكن العرب عند جدا كبٌرة سمعة لها

 المدٌنة فً المسلمون اآلن والٌهود المنافقٌن هناك ، كلها المنطقة سادة وأصبحوا تعززوا:  المدٌنه فً اثرها على المسلمٌن

 هذا تعزز ان ولكن كذلك قبل من كانوا وان والرٌادة السٌادة أصحاب وأصبحوا مكانتهم وكبرت ثقتهم وزادت مكانتهم تعززت

 قد النبً ان بشره ، معه ومن جعفر وبشر الحبشة فً وهو بالنصر النجاشً فرحوالمنورة  المدٌنة فً مسلمونال لدى الشعور

 . نكراء هزٌمة هزمت قرٌش وان للمسلمٌن الدولة وان قرٌش على انتصر

 لذلك ارتعدت رٌشق على لمسلمٌن بنصر علموا حٌنما والحق والرسالة هللا اعداء الٌهود : المدٌنة فً للٌهود بالنسبة اما 

 ٌستشعرون وأصبحوا ، موت أو حٌاة مسؤلة المسؤلة بؤن وأحسوا المدٌنة فً لهم مكانة ال وأن منكرة بهزٌمة وأحسوا فرابصهم

 انتصار ان علموا، ومجهول ؼامض مصٌر مصٌرهم وان بها لهم قبل ال قوة ٌواجهون وأنهم علٌهم االسالم خطورة ٌقٌن عن

 بؤنهم وعهود مٌثاق الٌهود وبٌن النبً بٌن ، المسلمٌن قوة وتحدوا الرسول واجهوا لذلك ،لهم الموت وا الحٌاة ٌمثل المسلمٌن

 المدٌنة الى المسلمون عاد وعندما العهد بنقض فبدءوا التارٌخ مدى على ووعد عهد لهم لٌس الٌهود ولكن ، الدولة مواطنً من

 ٌؽرنكم ال:  فقالوا"  بدر مصٌر مصٌركم ٌكون ال"  قٌنقاع بنً ٌهود حذر محذره والنبً الٌهود قلوب تهدا لم النصر بهذا فرحٌن

 نحن قابلتمونا لو ولكن الحرب ٌحسنوا وال وحجاج تجار قرٌش ، بالحرب لهم عناٌة وال لهم بصر وال عالقة ال أناس قابلتم انكم

 ٌوجب ما كل وٌفعلون المدٌنة فً بالمسلمٌن أٌضا ٌتحرشون وبدءوا النصر هذا من ٌقللون فبدءوا " الناس انا لعلمتم ٌهود معشر

 فانكشفت أعلى من بطرفه ثوبها وربط مسلمة فً السوق امرأة الى الٌهودي جاء حٌنما بلة الطٌن وزاد بٌنهم الذي العهد نقض

 قتلهم عن النبً فعدل سلول أبً بن أبً بن عبدهللا المنافقٌن رأس ففٌهم تشفع ولكن كلهم ٌقتلهم ان ٌرٌد النبً وكان عورها

 . المنورة المدٌنة من وطردهم

 ؼبار لها ٌشق ال وانها الجانب مرهوبة االسالمٌة القوة بؤن العرب شعرت : العربٌة الجزٌرة فً كافة للعرب بالنسبة أثارها واما

 هامش على عودواٌ لم المسلمٌن وان الجانب مرؼوب وانه وٌعظمونه االسالم ٌكبرون العرب بدءوا السماء من مدعومة وانها

 . بؤٌدٌهم االحداث اصبحت بل االحداث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عشر الرابعة المحاضرة

 أحد ؼزوة

 . المنورة المدٌنة فً للهجرة الثالثة السنة فً أحد ؼزوة وقعت

 : الربٌسً السبب : الؽزوة اسباب

 بقوتها تكتفً لم والسالم الصالة علٌه النبً لقتال وتتجهز جٌشها تعد وهً قرٌش ، بدر فً قرٌش هزٌمة من بالثؤر االخذ هو •

 جٌش اضعاؾ ثالثة قوامه جٌشا   فً نفسها وأعدت قرٌش تجهزت لذلك.  قرٌش مع المتحالفة القبابل مساندة طلبت بل فحسب

 هللا رسول صهر وهو حقٌقة صنادٌدها ومن قرٌش كبار من سفٌان )أبو(  سفٌان ابً ٌادةبق ، رجل آالؾ ثالثة من اكثر أي بدر)

 جلٌال (علم صحابٌا   وأصبح مكة فتح فً أسلم ، عنها هللا رضً المإمنٌن وأم سفٌان ابو زوجة رقٌة ابنته وسلم علٌه هللا صلى

 ضمن من بدر ؼزوة فً وكان بعد ٌسلم لم العباس(  المطلب عبد بن العباس عمه من وصلته رسالة طرٌق عن قرٌش بنٌة النبً

 المنورة المدٌنة على للهجوم قرٌش بنٌة فٌها أخبره للنبً رسالة أرسل العباس هنا)  أطلقه والنبً األسرى

 . واحد بدر مابٌن تمٌٌزٌن امام نحن إذن(  الطٌب من الخبٌث هللا لٌمٌز ) تعالى هللا قال : واحد بدر بٌن الفرق •

 بها كان المنورة المدٌنة . المنافقٌن و المسلمٌن بٌن احد فً:  الثانً التمٌٌز -والكفار المسلمٌن بٌن كان بدر فً:  االول زالتمٌٌ

 االسالم المدٌنة اهل من كثٌر دخل بدر بعد . لفه لؾ ومن سلول أبً فابن ، الكفر وٌبطنون اإلٌمان ٌظهرون ومنافقٌن مسلمٌن

 أسلموا منهم كثٌر بدر فً وانتصاره اإلسالم ظهور بعد المدٌنة أهل من ،كثٌر ونفاقا   انتصاراته امام ٌاعا  وانص االسالم لقوة مجاراة

 هدفهم ؟ الموقعة هذه من قرٌش هدؾ ماهو . الحقٌقٌٌن المسلمٌن عن نفاقا أسلموا الذٌن لهإالء تمٌٌز أحد ؼزوة فكانت.

 وهدؾ الؽزوة هدؾ هو هذا كان ، لنفسها وتثؤر ، المدٌنة ودخول وسلم علٌه هللا صلى النبً وقتل الدعوة طمس هو األساسً

 الهزٌمة هذه أم ؟ ال أم أهدافه حقق الجٌش وهل ؟ ماترٌد قرٌش حققت هل . وسلم علٌه هللا صلى النبً على تقضً أن هو قرٌش

 من معها تعاون ومن وبجٌشها بهابخٌال قرٌش جاءت ، المنورة المدٌنه من وقربت معها ومن قرٌش اقبلت ؟ تربوٌة هزٌمة هً

 اإلحتٌاطات كافة ٌؤخذ أن البد علم حٌنما النبً طبعا . المنورة المدٌنة من قرٌبا عسكرت حتى وأقبلت معها المتحالفة القبابل

 لم موالسال الصالة علٌه النبً تالحق قرٌش ، المنورة المدٌنة على الطؽٌان هذا ومواجهة الجلل الحدث هذا لمواجهة المناسبة

 األحزاب فً أٌضا تالحقه التً وهً أحد فً الٌوم تالحقه التً وهً بدر فً والحقته مكة من أخرجته التً هً ، هو ٌالحقها

 هذا شؤن فً أصحابه مع تشاور قد أنه والبد المنورة بالمدٌنة محدق لخطر االستعداد فً بدأ قرٌش بمالحقة علم عندما فالنبً

 كما شوارع حرب مسؤلة المسؤلة وتكون لٌقاتل داخلها ٌبقى أم المنورة المدٌنة خارج ٌخرج هل ؟ لنبًا ٌفعل ماذا . الجلل الؽزو

 المدٌنة شوارع داخل الى تدخل ان قرٌش وعلى المدٌنه داخل ٌبقى ان وسلم علٌه هللا صلى النبً رأي كان الواقع فً ٌقولون

 على أصعب الشوارع حرب ألن ، األصل فً والسالم الصالة علٌه نبًال رؼبة هً هذه كانت، شوارع قتال القتال وٌكون المنورة

:  هللا رسول ٌا:  قالوا الصحابة من كثٌر لكن .. المسلمٌن تحمً دروعا تشكل والمبانً واألزقة البٌوت ، المدافع من المهاجم

 النبً. المدٌنة خارج النبً ٌواجههم أن مرأٌه وكان"  االسالم فً منها علٌنا ٌدخل فكٌؾ الجاهلٌة فً منها علٌنا دخل ما وهللا”

 أو ، والسالم الصالة علٌه النبً على ضؽطوا انهم لو كما الصحابة من كثٌر وأحس وخرج، الحرب عدة ولبس الصحابة برأي اخذ

 إذا لنبً كان ما: "  مله فقال..  تؤمر ماذا فافعل إلٌك األمر هللا رسول ٌا ال:  له فقالوا رؼبته بمخالفة الخروج فً النبً على ألحوا

 بقوة فهو..  ٌتراخى..  ال ٌقول ثم العدة ٌلبس ال كلها للبشرٌة قدوة هو نبً وهذا".  ٌقاتل حتى ٌخلعها أن ( عمامته ) ألمته لبس

 كما المدٌنة فً جبل أحد و المعركة ساحة احد كانت . أحد إلى وقومه بؤصحابه خرج الرأي عند والثبات والرأي واإلرادة العزٌمة

 وتحرك الجبل فارتج وعمر بكر أبو ومعه أحد على ٌمشً النبً وكان"  نحبه ونحن ٌحبنا أحد" وسلم علٌه هللا صلى النبً قال

 من سببا ٌترك ولم النصر بؤسباب اخذ كعادته النبً. الجبل فسكن"  وشهٌد وصدٌق نبً إال علٌك فما أحد اثبت"  النبً فقال

 موصول وهو الوحً إلٌه وٌتنزل إلٌه ٌوحى الذي النبً هذا من نفهم ماذا إذن..  هللا نبً وهو ال ؾفكٌ ، به أخذ إال النصر أسباب

 ما ضمن من .. والمسببات األسباب على قابمة الحٌاة وسنة واألرض السماء.  باألسباب ٌؤخذ هذا كل ومع ربه ٌناجً بالسماء

 هناك..  المسلمٌن ظهر لحماٌة ، احد فً الجبل على للبقاء معه امٌار وخمسٌن جبٌر بن عبدهللا كلؾ والسالم الصالة علٌه فعله

 انتصر سواء مكانهم من ٌنزلوا أال الرماة من معه ومن جبٌر بن عبدهللا النبً كلؾ النبً الموقعة ساحة عن قلٌال مرتفعة ربوة

 ، العسكري التكتٌك ٌقتضٌها خطة هذه لٌهمإ منه تكلٌؾ وهو الجبل من قط ٌبرحوا ال أن القابد أمر هذا ، انهزموا ام المسلمون

 عبدهللا عنهم انحرؾ منافق 644 أكثرمن معه كثٌرون منافقٌن ضمنهم من الصحابة من 4444 ومعه أحد إلى النبً ذهب حٌنما

 هو كذاه!!  الهدؾ ماهو”  انفسنا نقتل عالم ندري ما: ”قابال   المدٌنة الى وعاد الجٌش بثلث المنافقٌن رأس سلول بن ابً بن

 بحوالً هللا رسول وتركوا المدٌنة إلى المنافقون عاد وهكذا"  الطٌب من الخبٌث لٌمٌز"  قال وتعالى سبحانة وهللا منافق ألنه ٌقول

 بداٌتها فً المسلمون انتصر الحرب رحى دار وحٌنما المعركة بداٌة فً. المنورة المدٌنة إلى ٌرجؾ وعاد المسلمٌن من 744

 بدءوا والمسلمون ولت وخٌولهم ولوا ونساءهم رجالهم ، مكان كل فً وتفرقوا الكثٌرون وهرب هزٌمة شر المشركون وانهزم

 هنا فروا، المشركون رءوا حٌنما الجبل من ونزلوا الؽنابم جمع فً اخوانهم مشاركة فً الرماة ورؼب قرٌش من الؽنابم ٌجمعون

 ولم أبدا   ٌنزل لم جبٌر بن هللا عبد سٌدنا ، وسلم علٌه هللا صلى لرسولا أوامر مخالفة فً أخطإوا فهم ، واإلشكالٌة الخطورة

 من الساحة فضٌت أن بعد ونزلوا انفضوا منهم كبٌرة ومجموعة حوله هم الذٌن ولكن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أمر ٌخالؾ



 المعركة وجهة تؽٌر فً سبب الرماة نزول انك ، الؽنابم جمع فً أصحابهم ٌشاركوا أن وأرادوا الؽنابم فقط أمامهم وأصبح قرٌش

 ٌعد ولم انكشؾ المسلمٌن ظهر أن رأى قد وكان فرسانها من فارسا وكان قرٌش مع المقاتلٌن أحد كان الولٌد بن خالد ، ونتابجها

 جبٌر ابن قتل من وتمكن الجبل حول وإلتؾ بالخٌل كر نزلت قد المسلمٌن تحمً كانت التً القوة أن رأى بعٌد من لهم حماٌة هناك

 الولٌد بن خالد وأوؼل وهناك هنا تفرقوا قد المسلمون وكان الؽنابم بجمع الهون وهم المسلمٌن على وانقض الجبل على هم ومن

 جدا كبٌر دور لها واإلشاعة أحد فً قتل قد والسالم الصالة علٌه النبً بؤن وأشٌع شدٌدة ربكة هناك وأصبحت المسلمٌن قتل فً

 من عدد بقً ، وتشتتوا المسلمون تبعثر أحد فً المسلمٌن على أثرت قد الربكة تلك ان الحاصل ، معٌنة اهٌممف تؽٌٌر فً

 بها وسر النبً عن دافعت ، وؼٌرها األنصارٌة كعب بنت نسٌبة بٌنهم من األبطال دفاع عنه ٌدافعون هللا رسول حول المسلمٌن

 من)  استشهد(  قتل.  اإلسالم فً المرأة دور تستحضري أن المرأها أٌها نتأ لك ، ورآها إال مكان فً نظر ما ، كبٌرا سرورا

 ، حصلت التً للبعثرة انهزموا وانما جبن أو لضعؾ ٌنهزموا لم ؟ أحد فً المسلمون انهزم لماذا ، ا   شهٌد سبعون المسلمون

 وقد أخرى مرة علٌهم انقض خالد ، المشركٌن فر عندما الؽنابم بجع وانشؽلوا بداٌة انتصروا عندما انتهت المسؤلة ان اعتقدوا

 النبً ولقً اوزارها الحرب وضعت)  الشهداء سٌد المطلب عبد بن حمزة(  بٌنهم من واستشهد انهزموا ولهذا الحرب قوى فترت

 لنبًا أمر مخالفة بسبب هذا كل ، مالقوا المسلمٌن ولقً قتلة وأشٌع ثنٌته وكسرت جبهته وشجت حفرة فً ووقع شدٌدا عناء

 صحٌح ، النبً لقتل المنورة المدٌنة إلى تعد ولم مكة فً إنتصرت انها أحست ان بعد ، مكة الى قرٌش عادت الجبل من والنزول

 لم أنها بٌد النبً وتقتل المدٌنة لتدخل جاءت ، أهدافها تحقق لم قرٌش أن بٌد للنبً وأذٌة المسلمٌن على وضٌق طرح حصل

 بعد المكرمة مكة إلى قرٌش فعادت ، النار فً وقتالكم الجنة فً قتالنا ،، شهٌدا   74 قتلت ؟ علتف ماذا إذن !! شًء على تحصل

 بها االخذ من البد ثابتة وقوانٌن نوامٌس له ( النصر هللا عند من إال النصر وما ). هللا بٌد وانتهاء ابتداء ،النصر بالنصر أحست أن

 الجٌش إن نقول كً الجٌش هذا علٌها حصل وقوانٌن قواعد وجود من البد ذنإ ، أهدافه وحقق انتصر الجٌش إن نقول حتى ،

 أن البد القابد أمر تخالؾ الكتٌبة أو اللواء أو الفرقة اذا ، النصر اسباب من وهً ضرورٌة المعركة وقابد االمر ولً طاعة انتصر

 وامر النبً ٌقودها ؼزوات فً خصوصا ٌمةالهز سبب هو حال كل على لٌس العدة او العدد نقص و الجٌش صؾ فً ثؽرة تحدث

 وسار)  قرح ٌقال ان ٌفضل إنما خلل بسبب ٌنهزموا لم المسلمٌن(  قرح من النبً لحق ما برؼم ، قرٌش بمتابعة اصحابه النبً

 المسلمٌن معتج ورأى معبد أبا به مر ، لٌرهبهم تابعهم المدٌنة من امٌال ثمانٌة بعد على االسد حمراء الى احد فً معه كان بمن

 من هدفهم ٌحققوا وأال ٌطردهم وأن ٌقاومهم وأن ٌرهبهم أن أراد النبً ، لمتابعته قادم النبً ان له وقال سفٌان أبً إلى وجاء

 عاد محمد ان"  قال معبد أبا لكن المدٌنة على فعال ٌنقض أن ٌرٌد سفٌان أبا كان ، والسالم الصالة علٌه النبً وقتل المدٌنة دخول

 فً . المكرمة مكة إلى وهرب الجٌش وحرك سفٌان أبا فخاؾ". قط مثله أرى لم جرار بجٌش وجاءك به لك قبل ال شبجٌ لك

 ٌكونوا ولم المسلمون تبعثر حٌنما وقعت التً الهزٌمةو ، المعركة بداٌة فً المسلمٌن نصر : نصران فٌها المعركة ان أرى الواقع

 وهرب ولت وقرٌش قرٌش المسلمون تبع حٌنما الثانً النصر أما ،، قرح وانما هزٌمة وهذه المشركٌن مع واحدة مواجهة فً

 . المكرمة مكة إلى وعادت

 المإمنٌن على العرب جرأة حٌث من؟ فٌها انهزموا المسلمون أن المإرخون ٌقول كما التً أحد ؼزوة آثار هً ما: احد ؼزوة آثار

 -. المنورة بالمدٌنة الطمع فً العرب تجرأت أن فً أثر له وكان لقرٌش المحدود النصر هذا بسبب جرأة اكثر العرب أصبحت: 

 معونة ببر فً حصل كما المدٌنه حول من مع مناوشات هناك كانت - المسلمٌن من النٌل فً تطمع المجاورة القبابل اصبحت

 ، الخندق ؼزوة حتى المدٌنه على الجرأة هذه وامتدت - والسالم الصالة علٌه إلستضعافه النبً تناوش -وبدأت وؼٌرها والرجٌع

 . لفهم لؾ ومن وقرٌش ومرة ؼطفان بنو فٌها تجمع التً)  األحزاب(  الخندق ؼزوة تحصل كانت ما أحد فً الهزٌمة لوال

 ٌنزل مالم باهلل اشركوا بما الرعب كفروا الذٌن قلوب فً سنلقً( الرعب قرٌش قلوب فً هللا قذؾ  : قرٌش مع الموقؾ حٌث من 

 ، مكة الى العودة الى اضطروا عجٌب بثبات المسلمون واجههم نفسها الؽزوة فً الظالمٌن مثوى وببس النار مؤواهم و لطانا  س به

!  النبً قتلوا هل!  المدٌنة دخلوا هل!!  حققوها التً أهدافهم وماهً الخلؾ من المسلمون على انقض عندما قرٌش – حقق ماذا

 فً ، أحد ؼزوة من تولدت أخرى عزٌمة للمسلمٌن فؤصبح اإلنفجار ٌولد الضؽط دابما انما....  دا  أب ال ؟! اإلسالم نور أطفإوا هل

 تستبصله ولن ومتؤصل متمكن الدٌن هذا أن وعلمت قرٌش أرهبت قوٌة بعزٌمة المشركون المسلمون واجه نفسها الؽزوة هذه

 جاءه النبً بان سمع عندما خاؾ لكنه المدٌنة ٌرٌد سفٌان أبو كان ، المدٌنة مهاجمة متابعة عن قصرا   تراجعهم. الحروب هذه مثل

 . والسالم الصالة علٌه النبً ٌالقً أن من وخوؾ نفسٌة هزٌمة إذن فهً مكة إلى مهزوما فعاد بمثله ٌسمع لم بجٌش

 حٌث واكاذٌبهم نواٌاهم واتضحت المدٌنه فً المنافقٌن حال انكشؾ"  الطٌب من الخبٌث لٌمٌز"  تعالى هللا قال : المنافقٌن فضح

 الرسول اوامر مخالفة هزٌمة هً، تجوزا هزٌمة سمٌناها ان الهزٌمة هذه نفاقهم واتضح المسؤلة واتضحت الجٌش بثلث رجعوا

 أمر عصوا ألنهم ؟ لماذا..  للمسلمٌن تؤدٌب هزٌمة فهً ( للؽاٌة مهمة نقطة ) العسكرٌة الهزٌمة بمعنى عسكرٌة هزٌمة ولٌست

 سٌستهزأ ؟ سٌحصل مالذي ، وسلم علٌه هللا صلى النبً أمر مخالفة مع مستمرا النصر بقً لو ،، والسالم الصالة علٌه هللا رسول

 تربٌة هزٌمة كانت ولهذا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول وسٌكذب تشرٌعٌة ولٌست حكٌمة لٌست أوامره وأن وبؤوامره بالنبً

 على قرٌش تحصل ولم الرسول ٌقتل فلم!!  واحد هدؾ قرٌش تحقق لم - وسلم لٌهع هللا صلى النبً لطاعة للمسلمٌن وتؤدٌب

 !! هذا نصر فؤي ، خابفة وعادت االسالم دولة على تقض ولم المسلمٌن تستؤصل ولم ؼنابم

 بٌن نداولها ماالٌا وتلك*  مثله قرح   القوممس  فقد قرح   ٌمسسكم إن :[ تعالى قال كما قرح :هً المسلمٌن اصابت التً الهزٌمة

 ... إبادة هزٌمة ولٌست ، وتمحٌص مباشرة وعقوبة ابتالء هً إذا]..  الناس
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