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 :اوال : العهد المكي 

 . الوحي

 احل الدعوة مرة بثالث مراحل :مر

 سريه واستمرت ثالث سنوات . 

  الهجرةجهريه .. باللسان فقط واستمرت الى . 

  الحديبيةجهريه مع قتال المعتدين والبادئين بالقتال والشر , واستمرت الى عام صلح . 

 في ذلك . الواردةاالحاديث 

 

 ولى المحاضرة األ



 
 

 2الصفحة  د . عبدالرحمن الشهري         اعداد اخوكم عبدهللا العنزي ) ابو عشوان (  فقه السيرة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بمن الكتا

 التحليل:

 ال يبغض شيئا اكثر مما يبغض االصنام واالوثان ولم يعظم صنما او يسجد له قط . السليمةالنبي بفطرته  -

جعلته ينفر من تصرفات ذلك المجتمع ويذهب بعيدا عنهم ليتأمل ويتفكر في ابداع  السليمة الفطرةهذه  -

 الخالق وعظمة الكون ويتحنث ويخلو بنفسه في غار حراء.

 لالستقبالتقود إلى حسن التأمل والى تداعي االحساس النبيل بعظمة الخالق والى صفاء النفس  الخلوة -

 األمثل لتلقي الوحي بعيداً عن مشاغل الدنيا وفتن العصر. 

لنا قدوة حسنه في النبي فالواجب على كل واحد منا ان يخلو بنفسه بقصد الصفاء والنقاء ويتأمل في  -

 ن النفس و وسائس الشيطان.ملكوت هللا ليزيح عنه اضغا

يفهم مما حصل للنبي عند نزول الوحي انه لم يكن يعلم انه نبي ولم يطمح الن يكون كذلك , وان ذلك  -

 كان مفاجأة كبرى له عليه الصالة والسالم .

أما زوجه خديجه وابن عمها ورقه بن نوفل فلم يكن ذلك مفاجأة لهما ألن سلوك النبي وتصرفاته  -

 ه داله على ان النبي انسان اهل للنبوة.وصفاته وأخالق

 لماذا حرص أعداء اإلسالم على التشكيك في الوحي !! :

 فيه تزعزع كل شيء وانهدم االسالم . الثقةاالصل الذي اذا تزعزعت  ألنهحرصوا على ذلك  -

 لذلك حرصوا على تفسير ذلك الوحي بأنه اوهام وانه حديث نفس وانه ربما كان نوعاً من الصرع. -

يفكر حتى تكونت في نفسه بطريقة الكشف التدريجي  أولوا الوحي : بأن النبي لم يزل يفكر ويفكر وو -

 . الوثنيةبالقضاء على  الكفيلةالمستمر لعقيده كان يراها 

 ماذا فوجئ النبي بالوحي ؟!!:ل
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اخليه وإنما من تصورات د ناشئان هذه المفاجأة تدل داللة قطعية على ان الوحي لم يكن حديث نفس وال  -

 هو امر خارجي غير معهود وال مأمول عند النبي.

والمالحظ ان النبي قد خاف خوفاً شديداً من ذلك : وهذا الخوف له حكمه ودالله. فالنبي هو حبيب هللا  -

والخوف ال يرضاه الحبيب لحبيبه .ولكن ذلك ليقطع كيد المشككين القائلين ان الوحي هو حديث نفس وانه 

 ورات وتهيئات ذاتية النفس .فلو كان الوحي هو ذلك: لما ارتعد النبي وخاف. نابع من تص
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 مرت بثالث مراحل : 

 ريه ..ـس -

  سنوات . ثالثعلى قريش بدأ النبي دعوته سراً ولمدة  المفاجأةتالفياً لوقوع 

 . لم يكن يدعو اال من كانت تشده إليه صلة قرابه او معرفه سابقه 

  االولى من المسلمين يلتفون فيها ويتعلمون  القلةاختار النبي دار االرقم بن ابي االرقم لتكون مقراً لهذه

 من رسول هللا

 ما هو وجه السرية في الدعوه !!!:

وألن ذلك كان  الشرعية السياسةنفسه وإنما فعل ذلك لما تقتضيه  خوفا علىالواقع ان النبي لم يفعل ذلك 

                 .والبد من االخذ باألسباب والمسبباتوال توأد في مرحلتها االولى .  الدعوةكي تستمر بوحي من هللا ل

  أقرباء للنبي واخرون من عموم قريش   السرية الدعوةشملت. 

 

 : الجهرية الدعوة -
ه جمل الدعوة استئصالاالبعد ان أخذ بأسباب عدم  الجهريةإلى  السرية الدعوةلم ينتقل النبي من  

 واحده .

 بعد امر ربه له بذلك .. بالدعوةعندما صدع  

 (“.فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ”)قال تعالى :  

 “وأنذر عشيرتك األقربين(: “)       

 

 نادى النبي في قريش بأن صعد على الصفا وأخذ يقول :  

أرأيتم لو أخبرتكم أن خيالً : ”فأخذ الناس َيِفدون على الصفا ثم قال قولته ” يابني فهر , يابني عدي  

خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ , فقالوا : ماجربنا عليك كذباً . قال: فإني نذير 

 .   ” لكم بين يدي عذاب شديد 

 “تبت يدا ابي لهب وتب(“)يقول ابو لهب :تباً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزل قوله تعالى:  

 

 لهذا النداء.لم تستجب قريش  

عدم استجابه قريش لهذا يرد رداً قاطعاً على من قال إن دعوة النبي انما كانت تمثل تطلعات وآمال  

فلو كان االمر كذلك الستجابت قريش لهذا ألنه يحقق رغبتها و  العرب في السيطرة واالماره..

 آمالها .

 موروثه .دعوة النبي لقريش: لتحرير عقولها وسلوكها من اسر التقاليد ال 

 و في هذا القطع بأن هذا الدين هو دين العقل والمنطق ال دين العصبيه والتقليد األعمى والعواطف. 

  الثانية لمحاضرة ا
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 ليس هناك تقاليد اسالميه.. بل اتباع للمبادئ والهدي االسالمي. 

------------------------------------------------------------------ 

 

 مرحلة القتال  -

 -ال إكراه في الدين ”ي قتاالً قط من أجل أن يدخل الناس في الدين .. لم يبدأ النب..” 

 - . و إنما كان النبي يدافع عن دينه ومن معه .. وكل غزوات النبي كانت دفاعيه 
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  الهجرة إلى الحبشة:

 سبب الهجرة . -

 سبب اختيار الحبشه دون سواها . -

 حجم الوفد سياسياً واجتماعياً . -

 الهجره.أهداف  -

 الخطاب السياسي لعمرو بن العاص , وجعفر بن ابي طالب. -

 سبب انزعاج قريش من هذه الهجره . -

 سبب بقاء سيدنا جعفر في الحبشه إلى زمن فتح خيبر . -

 هدية قريش وهدية النبي . -

 

 

 يعود إلى اآلتي : الهجرةسبب 

  سبب امني . 

  سبب ديني . 

  واقتصاديسبب سياسي . 

 

 فهو حماية المسلمين في مكة من ضغط قريش واستهزائهم.  ني :فأما السبب األم 

 : فهو وجود مناخ الحرية لممارسة العبادة وغرس شجرة القدوة  و أما السبب الديني

 . للدين هناك والدعوة الحبشةفي 

   فهو األمل والرغبة في وجود قاعدة حرة و آمنه للدعوة  :و أما السبب السياسي

 و ينتشر اإلسالم هناك  اإلسالميةم فيه الدولة وإيجاد مجتمع ووطن تقا

  ووجود  الحبشةفإن قريش كانت على صلة تجارية مع  : االقتصاديوأما السبب

به اذية قريش  ال يقصدوهذا السبب  اقتصادياقاعدة إسالمية هناك سيؤثر على قريش 

ي فليس ذلك شأن النبي صل هللا عليه وسلم ولكن القصد من ذلك إيجاد عامل قو

 يجعلها تفكر تفكيراً سليماً  و إيجابياً نحو اإلسالم ليدفعها ذلك إلى اإلسالم .

 . سلطه  -3مجتمع تقام فيهم الدولة  – 2وطن تقام عليه الدولة .  – 1اركان اساسية وهي .  3من اجل ان تقام دولة ال بد ان تتوفر 

 

 

 

 :سبب الهجرة 

 المحاضرة الثالثة 
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 في سبب الهجرة .بعض ما جاء في الكتاب 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .فيه (( فخرجنا إليها إرساال حتى اجتمعنا بها (                            
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  الهجرة إلى الحبشة:

 سبب الهجرة . -

 سبب اختيار الحبشه دون سواها . -

 حجم الوفد سياسياً واجتماعياً . -

 أهداف الهجره. -

 الخطاب السياسي لعمرو بن العاص , وجعفر بن ابي طالب. -

 ج قريش من هذه الهجره .سبب انزعا -

 سبب بقاء سيدنا جعفر في الحبشه إلى زمن فتح خيبر . -

 هدية قريش وهدية النبي . -

 

 

o  ألن الحبشه هي الدولة الوحيده ذات السيادة والمنظمة تنظيماً سياسياً وإقتصادياً ومدنياً ,القريبة من

 مكة .

o  قبول مبدأ الدين عند ساسة تلك الدولة الن الحبشة دولة دينية وليست وثنية . ولذلك أثر كبير في

 وعدم إنكاره 

o  لمراعاة الجانب األمني ,إذ الحبشة في معزل أمني عن قريش لوجود الفاصل االمني الطبيعي وهو

 البحر

o  لعدم مالئمة األوساط السياسية المحيطة بمكة لتلك الهجرة . فاليمن يخضع انذاك للفرس وهم على

ترف باألديان السماوية ويعبدون النار فهم وثنيون ولن يقبلوا بمبدأ الدين الديانة المجوسية التي ال تع

 السماوي . 

o  وأما الشام والرومان فلبعد المسافة ولتمكن الوثنية يصعب التنازل عنها بسهولة من اجل هذا الدين

 الجديد.

o . أضف إلى هذا كله وجود عالقات تجاريه مع كل من اليمن والطائف ويثرب والشام 

o تعتبر عمق سياسي للحبشه وكل دوله تراعي وتراقب كل اإلحداث الجارية في عمقها السياسي  مكه

وتحتاط لجميع االيجابيات والسلبيات الحاصلة في ذلك العمق . وما حصل في مكه : حدث سياسي 

وديني واجتماعي عظيم والحبشه دوله منظمه وملكها عادل وسياسي .فالبد أن ينظر لهذا الحدث 

 الذي ظهر في مكه بمنظار السياسي المحنك والسياسي الحريص على مصالح دولته وبالده .الجلل 

o . ًفكان المأمول في مكه أن يتفاعل هذا الملك مع هذا الحدث تفاعالً إيجابيا 

o  لم يشأ النبي )وهو الحريص( على الهدي والنور أن يجعل من هذه الهجره سبباً للقتال والفرقة . و

فلم يشأ ان يرسل هؤالء إلى بالد قريبة من مكه و لمكه معها صالت قبليه  إثارة العصبيات.

واجتماعيه ولغويه ومصالح.. فتكون هذه الهجره سبباً للنزاعات بين قريش ومن يؤي هؤالء وتقوم 

 :سبب اختيار الحبشه دون سواها 

  الرابعة  المحاضرة 
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حروب بين القبائل ويتحول اإلسالم إلى نزاعات قبلية وغيرها.. ويخرج عن هدفه الذي جاء به , 

 الحبشه .. فآثر الهجرة الى

 

 

 

 ما يعصمهم من األذى  -في بيئة قبلية-الوفد الذي هاجر إلى الحبشه :رجال ذو عصبيات لهم من عصبيتهم

 ويحميهم من الفتن , وهم من سادات قريش وِكبارها.

  ونالحظ أن المستضعفين في قريش كأمثال بالل وحبيب وغيرهما. لم يهاجروا مع هذا الوفد. إنما هاجر

ة القوم نسباً و وجاهًة وماالً . كعثمان و ابن عوف و ابنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. رجال من علي

 وابن عمه سيدنا جعفر بن ابي طالب . 

 : وعظمة هذا الوفد 

  يغرينا بالقول بأن هناك أهدافاً دينيه وسياسيه واقتصادية ترجى من وراء هذه الشخصيات , إنها بحق

ها مهمة كبرى وستقابل عظماء وسياسيين فالبد أن تكن على مستوى شخصيات تمثل عليه القوم ول

الحدث وأن تكن ذات قدرة على الحوار الديني و السياسي . وهذا يرجح أن هؤالء  لم يهاجروا للنجاة 

بأنفسهم من بطش قريش وإنما هاجروا ألداء مهمة دينيه وسياسيه ويدخل في ذلك ضمناً الرغبة في 

 ارسة الدين اإلسالمي  .األمن والحرية في مم

 من الكتاب

 

 

 

 

 حجم الوفد سياسياً و اجتماعياً :
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 ما يعصمهم من األذى  -في بيئة قبلية-الوفد الذي هاجر إلى الحبشه :رجال ذو عصبيات لهم من عصبيتهم

 ويحميهم من الفتن , وهم من سادات قريش وِكبارها.

 ا الوفد. إنما هاجر ونالحظ أن المستضعفين في قريش كأمثال بالل وحبيب وغيرهما. لم يهاجروا مع هذ

رجال من علية القوم نسباً و وجاهًة وماالً . كعثمان و ابن عوف و ابنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

 وابن عمه سيدنا جعفر بن ابي طالب . 

 : وعظمة هذا الوفد 

 بحق  يغرينا بالقول بأن هناك أهدافاً دينيه وسياسيه واقتصادية ترجى من وراء هذه الشخصيات , إنها

شخصيات تمثل عليه القوم ولها مهمة كبرى وستقابل عظماء وسياسيين فالبد أن تكن على مستوى 

الحدث وأن تكن ذات قدرة على الحوار الديني و السياسي . وهذا يرجح أن هؤالء  لم يهاجروا للنجاة 

الرغبة في  بأنفسهم من بطش قريش وإنما هاجروا ألداء مهمة دينيه وسياسيه ويدخل في ذلك ضمناً 

 األمن والحرية في ممارسة الدين اإلسالمي  .

 

 

 

      ًتتداخل أهداف الهجرة مع سبب الهجرة المذكورة آنفا 

 . فالنبي كان يسعى إلى إقامة دوله تكون وعاء لإلسالم و آله لتنفيذ مبادئه وأخالقه وأحكامه 

  ثالثة أركان أساسيه : ألن من شروط إقامة الدولة وجود  –ولم يكن ذلك ممكناً في مكة

 . -الوطن, و المجتمع و السلطة 

  فلم تكن مكة وطناً سياسياً للنبي وان كانت موطنه األصلي , بسبب رفض المجتمع في مكة لما

 جاء به صلى هللا عليه وسلم.

 . ولم يتوفر المجتمع السياسي الذي تقام فيه الدولة في مكة 

 يمكن ان تقيم الدولة في غياب ركنين أساسيين من  و أما السلطة المتمثلة في شخص النبي فال

 الوطن , المجتمع . –أركان الدولة 

 : ًلذا من أهداف هذه الهجرة أيضا 

 إيجاد مجتمع سياسي ديني في الحبشة . -

 إيجاد وطن تقام فيه الدولة . -

خراج اإلسالم من المحلية في مكة المكرمة إلى العالمية إلى ما إ -

 أخرىوراء البحر و إلى قارة 

  وفي ذلك: عامل ضغط قوي جداً على قريش علَّ ذلك يكون سبباً في تغيير نمط تفكيرها إلى

 االيجابية . 

 حجم الوفد سياسياً و اجتماعياً :

 أهداف الهجرة :

  الخامسة  المحاضرة 
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 :         نص خطاب سيدنا عمرو بن العاص . 

و اإلساءة األخالقية للوفد وعدم مراعاة  –محتوى خطاب سيدنا عمرو إذ يتضح منه فحوى الجاهلية     

 المقام أمام النجاشي . 

 :خطاب سيدنا جعفر بن أبي طالب  نص �

محتوى خطاب جعفر الذي تخلق بأخالق اإلسالم وبرغم اضطهاد قريش لهم إال انه لم يجرح قريش     

 بكلمة سيئة او غير أخالقية كما فعل عمرو متأثراً بأدب اإلسالم ومراعياً للمقام الذي هو فيه.

   

 من الكتاب  

      

 

 جعفر بن أبي طالب :الخطاب السياسي لعمرو ابن العاص و
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     إلى اآلتي : ب انزعاج قريشبس

  معرفتها بصحة نبوة الرسول (1

 تقديرها لعظم وثقل ذلك الوفد إذ فيهم أقرباء النبي كجعفر ورقيه. وصهره عثمان ....و إلخ . (2

 . لوجود تجار كبار كأبن عوف وعثمان (3

 للخوف الكبير من إنتشار اإلسالم في الحبشة , وذلك يهدد تجارتهم ومستقبلهم السياسي والتجاري. (4

 .ساس بالهزيمة النفسية أن خرج اإلسالم من بين أظهرهم إلى العالميةاإلح (5

 

 

 عاماً. 14بقي سيدنا جعفر وقلة أخرى معه في الحبشة  -

برغم هجرة النبي إلى المدينة وزوال خطر أذية قريش إالّ أنه لم يعد إلى المدينة ويشارك النبي في  -

 . غزواته 

 :الجواب ما سبب ذلك ؟  -

فر : كان يؤدي مهمة كبرى هو ومن معه في إفريقيا إذ كان يقوم بمهمة النبي نفسه من أن سيدنا جع       

 الدعوه لإلسالم هناك , وتحقيق القدوة الصالحة والحسنة , وتنفيذ آداب و أخالق اإلسالم في الحبشه. 

 ونحن نرى آثار ذلك :  

ليها اذا استثنينا شمال افريقيا إذ دخل االسالم الى شعوب افريقيا دون ان تصل جيوش الفتح االسالمي ا  

 .كل ذلك بجهد جعفر ومن معه من اصحاب النبي.

 بعثت  قريش بهدايا مع عمرو للبطارقه ومن هم حول النجاشي , وبعثت بهديه ضخمة للنجاشي .  

 النبي لم يبعث بهديه ماديه للنجاشي و إنما بعث بهديه تتضاءل حولها جميع الهدايا ,, لقد وصفه بأنه :  

 ”  .ملك عادل ”                       

 

 

 

 

 

 سبب انزعاج قريش من هذه الهجرة :

 :سبب بقاء سيدنا جعفر إلى يوم خيبر ؟!!
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 السادسةالمحاضرة 
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 )) العهد المدني للدعوة ((

 تنظيم المجتمع النبوي 

 قام النبي بأعمال عند وصوله إلى المدينة لتنظيم المجتمع النبوي ولهيكلة الدولة وبسط األمن تمثلت في األتي :

 . بناء المسجد النبوي .1

 .اة بين المهاجرين واألنصار المؤاخ .2

 .وثيقة المدينة ) الدستور اإلسالمي (   .3

 

  

  بناء المسجد يدل على االستقرار. 

  بناء المسجد يدل على إعالن الدولة في المدينة. 

 . المسجد هو دار حياة المسلم 

 المسجد هو مقر للعبادة ولدوله . 

 المسجد مكان التعليم والتوجيه. 

 الدولة  هو بمثابة كل وزارات. 

 

 

: وجود  المشكلة األولى االجتماعيةصادفت النبي في المدينة المنورة مشكلتان أساسيتان مشكلة اجتماعيه , ومشكله سياسيه 

: وجود يهود في المدينة الذينهم على غير الملة .  المشكلة الثانية السياسيةبدون أكل أو شراب أو مأوى   المدينةالمهاجرين في 

 .رساالت والنبوات .ويشكلون حوالي ثلث سكان المدينة وهم أعداء ال

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

 هاتان المشكلتان : تعيق مسيرة الدولة السياسية واالجتماعية وال بد من وجود حل لها تين المشكلتين ,,

 

 المشكلة االولى :

 دون مأوى أو مأكل.... المدينةوجود المهاجرين في في  المتمثلة االجتماعية المشكلةوهي  

 . ورسوله_ تركوا أهلهم وأموالهم وأرضهم في مكة وهاجروا إلى هللا  المدينةعدد من المهاجرين في  •

 ليس لهم أموال  •

 وليست لهم أمالك في المدينة . •

 وليس لهم أعمال ينتفعون بها أو وظائف •

 .هؤالء ما يعطيالنبي ليس عنده  •

 وليس لها مقدرات ماليه . كي تعطيهم . شأةن الدولة •

 وقد هاجروا الى هللا ورسوله . مكةليس باإلمكان إعادة هؤالء الى  •

 ابقائهم على هذا الحال . باإلمكانوليس  •

 

 

  السابعة المحاضرة 

  النبويأوال : بناء المسجد 

 ثانيا : المؤاخاة بين المهاجرين و االنصار 
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 فعل بهم النبي صلى هللا عليه وسلم ؟ ذاما

 

 " تأخوا في هللا اخوين اخوين " .  المدينةفي  ألصحابهقال النبي  •

 ين المهاجرين واالنصار .النبي ب ااخ •

 . البشريةهذا العمل لم يسبق له مثيل في تاريخ  •

 ولم يأتي عن طريق القمع وااللزام . •

 دعوة النبي لالنصار . بإنقاذبل جاء عن طريق الرضا والقبول والتلذذ  •

 كان لهذه المؤاخاة اثر نفسي بالغ على المهاجرين اذ تحول الوضع من حال الى حال . •

 سكن الجميع  -

 اكل الجميع  -

 عمل الجميع  -

  . المدينةانسجم المجتمع في 

 

 المشكلة الثانية 

 وهي المشكلة السياسية . وهي تتمثل في وجود اليهود في المدينة المنورة . تقريبا ثلث سكان المدينة المنورة من اليهود 

الخزرج وهم على غير الملة . ويشكلون بني القينوقاع وبني النضير وبني قريضيه و بعض من قبائل االوس وبعض من قبائل 

% من سكان المدينة المنورة . وبينهم وبين االوس والخزرج صراع شديد وحروب وكان اليهود قبل بعثة النبي صلى هللا 33

اه و ان نبياً قد اطال زمانه فا اذا ظهر هذا النبي اتبعناه ثم قتلنعليه وسلم . يتنبؤون ببعثة النبي ويقولون لالوس والخزرج 

 قتلناكم معه . 

فماذا يفعل النبي بهم وهم يتوعدون النبي . فما كان باإلمكان ان يقاتلهم النبي في بداية تأسيس الدولة . فالمهاجرين لهم اعراف 

هللا و تقاليد قبائلية و االوس والخزرج لهم اعراف وتقاليد قبائلية و اليهود لهم اعراف وتقاليد دينية وقبائلية . فا النبي صلى 

عليه وسلم عمل وثيقة دستورية في المدينة المنورة لتنظيم المجتمع في المدينة سواء كان المجتمع المسلم او المجتمع غير 

 الحقوق والواجبات .المسلم وتضمنت هذه الوثيقة 

 

 

 

 اوال :

 . اإلسالمية الدولةحقوق وواجبات المسلمين في  الوثيقةهذه  نظمت •

 ولها اثر ايجابي على المجتمع المسلم .. -. الجاهليةالعراف التي في على بعض ا الوثيقةابقت  •

 فيما يتعلق بالتعاون لفك االسير . وتحمل الديه . الجاهليةعليه في  ما همفالمهاجرين على  •

 عليه في هذا الجانب . ما هم. على  المدينةوكذلك المسلمين في  •

 واجبات .ويهود هذه الفئات مع المسلمين فيما يتعلق بتلك ال •

 ثانيا :

 . الدولةحقوق وواجبات غير المسلمين في  •

  هؤالء يتبعون قبائلهم . في الحقوق والواجبات –هناك من تهود من االوس والخزرج . 

كبني النضير وبني قريضه وبنو قينقاع ولها قياداتها  القبلية التبعيةمستقله خارجه عن  يهوديةهناك تجمعات  •

 مع السهود والتي من ضمن بنودها . الوثيقةرجين تحت احكام وزعاماتها فقد كانوا مند

 . المدينةحرية العبادة في  •

 تحريم الظلم . •

 . الدولةيعتبرون من مواطني  المدينةيهود  •

 . الدولةالدفاع عن  المدينةعلى يهود  •

 الدستور االسالمي –ثالثا : وثيقة المدينة 
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 . الدولةمع  بالنفقةالمشاركة  المدينةوعلى يهود  •

 . الدولةمنع االخذ بالثأر وتحويل ذلك ليد  •

 من سلم او حرب يسري على الجميع . الدولة متكررةكل  •

 . الدولةعلى تراب  هؤالءلكل من  اإلنسانيةصيانة الكرامة  •

----------------------------------------- 

 نقض اليهود للمعاهدة 

 اول من نقض المعاهده . يهود بني قينقاع . •

 ر .ضيثاني من نقض المعاهدة . يهود بني الن •

 من نقض المعاهده يهود بني قريضه .ثالث  •
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 تنظيم المجتمع النبوي 

 ثانيا :

 حقوق وواجبات غير المسلمين في الدولة   -

 هؤالء يتبعون قبائلهم . في الحقوق و الواجبات  –هناك من تهود من االوس و الخزرج 

ير وبني قريضه وبنو قينقاع ولها قياداتها كبني النض القبلية التبعيةمستقله خارجه عن  يهوديةهناك تجمعات  •

 مع السهود والتي من ضمن بنودها . الوثيقةوزعاماتها فقد كانوا مندرجين تحت احكام 

 . المدينةحرية العبادة في  •

 تحريم الظلم . •

 . الدولةيعتبرون من مواطني  المدينةيهود  •

 . الدولةالدفاع عن  المدينةعلى يهود  •

 . الدولةمع  بالنفقةاركة المش المدينةوعلى يهود  •

 . الدولةمنع االخذ بالثأر وتحويل ذلك ليد  •

 من سلم او حرب يسري على الجميع . الدولة متكررةكل  •

 . الدولةعلى تراب  هؤالءلكل من  اإلنسانيةصيانة الكرامة  •

----------------------------------------- 

 نقض اليهود للمعاهدة 

)) كانت بالسنة الثانية للهجرة في غزوة بدر وهو عدم خروجهم معه  وبعد انتصار  .هود بني قينقاع . ي المعاهدةاول من نقض  •

ه من المسلمين جالسه في السوق وجاء انت اعمالهم هذه تخالف الوثيقة (( . )) وفي حادثه اخرى كانت امراءالمسلمين  كان اليهود يقللون من االنتصار و ك

قينقاع وقام بربط طرف ثوبها من تحت بي اعلى الثوب من فوق فلما قامت المراءة انكشفت عورتها فسارع رجل من المسلمين   من وراءها رجل من يهود بني

جميعا ولكن تشفع  وقتله . حين اذن جاء النبي عليه السالم واعتبر هذا اعالن صريح من يهود بني قينقاع لنقض العهد النبي ذهب اليهم وكان يريد ان يقتلهم

 . عبدهللا بن ابي ابن سلول راس المنافقين والح على النبي وعدل النبي عن قتلهم و اجالهم الى خارج المدينة وطردهم من المدينة  (( بهم

) وجبت ديتان على المسلمين . كان احد رجال المسلمين قد قتل رجلين بالخطاء . ) ير .ضثاني من نقض المعاهدة . يهود بني الن •

ب النبي صلى هللا عليه وسلم الى يهود بني النضير من اجل ان يساهمون مع الدولة في دفع الدية وذلك النهم من مواطنين الدولة وهذا من فوجبت الديه .فاذه

ة ان يجلس ت الخطشروط الدولة  وعند علم يهود بني النضير بقدوم النبي فريحو واعدو مكيدة لقتل النبي صلى هللا عليه وسلم وفعال تم العمل على ذلك وكان

وعند قدوم النبي اطلعه جبريل على الخطة النبي عند احد الجدران و يقوم احد من اليهود برمي حجر كبير على الرسول من فوق فيقتله وكانت هذه الخطة . 

  فعرف ان هناك مكيدة له  فرجع للمدينة ورجع لهم و حاصرهم لمدة شهر وقطع اشجارهم ودك حصونهم واذن لهم بالخروج . ((

) في غزوة الخندق كانت المدينة محاصرة وكان يهود بني قريضه في المدينة وعلم ) يهود بني قريضه . المعاهدةثالث من نقض  •

هر وقتلهم جميعا الرسول بخيانة بني قريضه للنبي و لكن بحمد هللا لم يستطيعوا الكفار الدخول الى المدينة وبعد غزوة الخندق ذهب الرسول وحاصرهم حول ش

 (( .ا عدا النساء واالطفال م
 من الكتاب 

 

  لثامنة االمحاضرة 
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 (( العهد المكي)) 
 جهرة النيب صىل هللا عليه وسمل من مكة املكرمة ا ىل املدينة املنورة

 أسباب الهجرة : -

 والتقديم والتهيئة للهجرة . التوطئة 

 . إحساس قريش بهجرة النبي 

  الهجرةتدابير قريش لمنع النبي من . 

 الخطة من قبل النبي للنجاة . إحكام 

 . آلية الخطة للهجرة 

 . دور الشباب في تنفيذ آلية الخطة 

 . ما تقتضيه السياسة الشرعية من سرية الهجرة 

 .أحداث صاحبت الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة 

  !ماذا تعني الهجرة دينياً وسياسياً ؟ 

  لقريش بسبب فشل خطتها لقتل النبي النفسيةالهزيمة . 

 .آثار تلك الهزيمة 

  الرسول صلى هللا عليه وسلم . الستقبالاستعداد المجتمع المدني 

  السياسية ؟!!  الناحيةالنبي من  الستقبال المدينةأهل ماذا يفسر تجمهر 

 

بعد محاربة النبي  له في مكة وصعوبة تكوين دولة اسالمية . بداء النبي يبحث عن مكان ليكون فيه دولة اسالمية  -

 . 

 اول خطواته كانت بالهجرة الى الحبشة .  -

ذهب النبي بنفسة الى الطائف بعد ان مل من تصرفات اهل مكة . وعرض على اهل الطائف االسالم ولم يكن اهل  -

الطائف اقل وطئه على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من اهل مكة فقد اذوه  و حذقوه بالحجارة .  ولم يجد النبي 

م صدى في اهل الطائف لقيام دولة اسالمية . النبي صلى هللا عليه وسلم عاد من الطائف صلى هللا عليه وسل

 مكسور الخاطر لم يتحقق هدفه في اسالم اهل الطائف ولكنه بلغهم باإلسالم . 

عاد النبي الى مكة المكرمة ومعه سيدنا زيد بن حارثه و قال له سيدنا زيد يا رسول هللا اتدخل مكة وقد اخرجتك  -

ر عليك ولن تسكت قريش عن هذا . فقام النبي صلى هللا عليه وسلم باإلرسال الى بعض اهل قريش يطلب خط

 منهم االجارة . ولم يستجب له اال ) المطعم بن عدي ( ودخل النبي صلى هللا عليه وسلم الى مكة مره اخرى . 

بهم النبي صلى هللا عليه وسلم سراً   الخطوة الثالثة هي اجتماعه بنفر من االوس والخزرج جاءوا للحج واجتمع -

عند جمرة العقبة في منى . وكان معه سيدنا العباس بن عبدالمطلب ) عمة ( . وكان سيدنا العباس لم يسلم بعد 

نفرا وعرض  13وانما ذهب مع النبي صلى هللا عليه وسلم لحمايته . واجتمع معهم وهم عدد بسيط لم يتجاوز 

جميعا وبايعوا النبي بيعة العقبة االولى  وبايعوه على )) االسالم و االيمان فقط (( .  عليهم االسالم  . واسلموا

وعادو الى المدينة المنورة وبعث معهم سيدنا مصعب بن عمير ليعلمهم االسالم وبداء ينتشر االسالم في المدينة 

 المنورة . 

ومنهم غير مسلمون واجتمع بهم النبي في وفي العام الذي يليه جاء مجموعة من االوس والخزرج منهم مسلمون  -

رجل وامرأتين .  73مكة في ذات المكان عند جمرة العقبة في منى . ومعه العباس بن عبدالمطلب وكان عددهم 

  التاسعة  المحاضرة 
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اجتمع مع هؤالء الذين قدموا من المدينة المنورة وعرض عليهم النبي االسالم و وااليمان وكانت هناك مفاوضات 

 كانت البيعة على )) االسالم و االيمان وعلى النصرة اذا قدم اليهم (( بيعة العقبة الثانية .  .  دينية و سياسية .  وقد

 كانت بالهجرة الى الحبشة  الخطوة�االولى

 كانت بذهابه بنفسه الى الطائف  الخطوة�الثانية

 كانت  ببيعة العقبة االولى والثانية . الخطوة�الثالثة

جتمع في المدينة المنورة حتى جن جنونها وارتبكت ارتباكا شديدا وخافت على بعد ان علمت قريش بتنامي الم

مكانتها وعلى سلطتها في مكة المكرمة لذلك عبرت عن هذا بآن زادت من ضغطها على المسلمين في مكة 

 المكرمة و زادت من اذيتها على المسلمين وعلى النبي صلى هللا عليه وسلم . 

التكاثر االسالمي في المدينة النها احست ان النبي له انصار واصبح له مجتمع حق لقريش ان تنزعج من هذا 

 واصبح له من يدافعون عنه واصبح االسالم منتشر في المدينة المنورة الن هذا فعال يهدد من كيانها . 

 ومن غباء قريش ان ضيقت على المسلمون كي ال يهاجروا من مكة المكرمة الى المدينة . 

مكة تقتضي ان ال يضغطوا قريش على المسلمين في مكة كي ال يهاجروا . فالنبي أذن ألصحابه السياسة في 

بالهجرة الى المدينة المنورة طبعا هذه تعتبر الخطورة الرابعة . بعد بيعة العقبة االولى والثانية من الخطوات التي 

 اتبعها النبي لتأسيس أركان الدولة  .

جرة الى المدينة المنورة بداء اصحابه يهاجرون سراً . الن اي شخص يهاجر جهرا عندما أذن النبي ألصحابه باله

نهاراً تأخذه قريش و تقتله . مكة عملت حصار حول مكة المكرمة ال تأذن الحد من المسلمين ان يهاجر الى 

 المدينة المنورة . 

بناءه ويترك امواله وحالله ويهاجر وكان من يهاجر خفية سرا ال يستطيع ان يحمل معه شيئا يترك اهله و يترك ا

 بنفسه هلل و لرسوله . 

كل المهاجرين هاجروا خفيه ليال ما عدا سيدنا عمر بن الخطاب نزل الى الكعبة البساً سيفه وعدته الحربية وطاف 

ى بالبيت متمكنا وكان من عادة قريش ان تجلس بالبيت حلقات حول الكعبة المشرفة . وبعد ان طاف بالبيت مر عل

اليرغم هللا إال هذه المعاطس يا قريش اما اني مهاجرا الساعة  من اراد ان يثكله امه قريش حلقة حلقه وقال لهم " 

ال يوجد احد من صناديد قريش استطاع ان يلحق به هذا او يوتم ولده او يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي "  

 من جانب شجاعة سيدنا عمر . 

لت المسلمون بالهجرة من مكة الى المدينة المنورة وخليت مكة المكرمة تقريبا من المسلمين كثرت الهجرة و تناس

ولم يبقى فيها اال النزر اليسير و الشي القليل الذي لم يهاجر النبي عليه الصالة و السالم لم يأذن الثنين من 

جليلة  إلعمالعنه . وإنما استبقاهم الصحابة بالهجرة وهما سيدنا علي رضي هللا عنه وسيدنا ابو بكر رضي هللا 

يريدها النبي ان ينفذوها . لم يأذن لهما بالهجرة  وألعمالتنتظر هما و لخصوصيات مع النبي صلى هللا عليه وسلم 

 و لمكانتهما عند رسول هللا و لسبقهما الى االسالم .  لعظمتهما

 .   ابو بكر اول من اسلم من الرجال و علي اول من اسلم من الصبيان

 

 الخطوات التي قام بها النبي إليجاد دولة 

 كانت بالهجرة الى الحبشة  الخطوة�االولى

 كانت بذهابه بنفسه الى الطائف  الخطوة�الثانية

 كانت  ببيعة العقبة االولى والثانية الخطوة�الثالثة

 كانت بالهجرة الى المدينة المنورة الخطوة�الرابعة�
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 (( العهد المكي)) 
 رة النيب صىل هللا عليه وسمل من مكة املكرمة ا ىل املدينة املنورةجه

 أسباب الهجرة : -

 والتقديم والتهيئة للهجرة . التوطئة 

 . إحساس قريش بهجرة النبي 

  الهجرةتدابير قريش لمنع النبي من . 

 . إحكام الخطة من قبل النبي للنجاة 

 . آلية الخطة للهجرة 

 خطة .دور الشباب في تنفيذ آلية ال 

 . ما تقتضيه السياسة الشرعية من سرية الهجرة 

 .أحداث صاحبت الهجرة من مكة إلى المدينة المنورة 

  !ماذا تعني الهجرة دينياً وسياسياً ؟ 

  لقريش بسبب فشل خطتها لقتل النبي . النفسيةالهزيمة 

 .آثار تلك الهزيمة 

  لم .الرسول صلى هللا عليه وس الستقبالاستعداد المجتمع المدني 

  السياسية ؟!!  الناحيةالنبي من  الستقبال المدينةأهل ماذا يفسر تجمهر 

 

 

. قريش بعد ان علمت ورات هجرة الصاحبة الى  هجرة�النبي�صلى�هللا�عليه�وسلم��من�مكة�المكرمة�الى�المدينة�المنورة

اطات لمنع النبي عليه الصالة والسالم من المدينة المنورة واحساسهم بان شيئا ما يجري فبدأت قريش باخذ التدابير واالحتي

الهجرة هذا يعني انه اذا هاجر النبي عليه الصالة والسالم ان قريش سيلحقها اذى كثيرا وسيهدد كيان قريش كلها . فعند 

لمدينة احساس قريش لماذا المجتمع المسلم هاجر الى المدينة المنورة ؟  البد ان محمداً يبيت النية هو االخر للهجرة الى ا

 المنورة . ال بد أن نعمل جميع االحتياطات الن ال نأذن للنبي بالهجرة الى المدينة . 

 ماذا�فعلت�قريش�

الندوة اجتماعا كبيرا موسعا حضرة كبار بيوتات قريش وزعمائهم من ضمن من  قريش تنادت فيما بينها واجتمعت في دار

حضر ابو جهل عدو هللا ورسولة و اجتمعت قريش في دار الندوة لتتدارس الكيفية و االلية التي تمنع عن طريقها النبي 

عليه الصالة والسالم الهجرة الى المدينة المنورة . واثناء التحضير لالجتماع و الجلوس دخل على من في الندوة رجل كبير 

في السن ال يعرفه احد من الحاضرين . فسألوه / من الرجل  ؟�فقال�انا رجل يهمني من امر محمد ما يهمكم . يعني هو عدو 

معكم وسوف لن يعدمكم مني راي �لي وانا اكرهه ويهمني شأنه مثل ما يهمكم ايضا وسمعت باجتماعكم فوددت ان احضر

مكن ان افتح لكم افاق معينة تستفيدوا منها . فرحبوا به وقالوا مرحبا بك ولنعم المجيء جئت ما دمت عدو او مشورة . م

�عدونا اهال و سهال بك تفضل .  

هو ابليس الشيطان اتي على صورة هذا الشخص المسن وبقى معهم .  اتدرون�من�هو�هذا�الرجل�؟�  

ون وماهي الخطة المحكمة كي يسيطروا على النبي صلى هللا عليه وسلم بداء الحوار و بداء الكالم في المجلس ماذا يفعل

ويمنعوه من الخروج الى المدينة المنورة . فقال�قائلهم�: اما انا فأرى ان نطرده .�فقال�ابليس�: انتم تعرفون حالوة لسانه 

وعذوبة كالمة وسوف يسحرهم كما سحر اصحابكم ويتقوى بهم وينقض عليكم هذا ليس برأي ابحثوا عن رأي غيرة .�

وقال�رجل�اخر�: انا ارى ان نحبسه  فقال�ابليس�:ال ال هذا ليس برأي انتم تعلمون ان بنو هاشم وبنو عبدالمطلب لن يسلموه 

 إليكم وتبقوا معهم في صراع والنتيجة ال شيء .   

والثاني . ويريد اقتراح يؤدي الى الشيطان كان حريص على قتل النبي عليه الصالة والسالم ولهذا رفض االقتراح االول 

قتل النبي عليه الصالة والسالم. فقام�ابو�جهل�وقال�الرأي عندي إذن اما ان نأخذ من كل قبيلة شابا صلدا قويا ونعطي كل 

واحدا سيفا ويجتمعون عليه ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فال تستطيع ال بنو هاشم وال بنو 

  ان يطالبوا بدمة . عبدالمطلب 

 

  العاشرة  المحاضرة 
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�  
 نام النبي عليه الصالة والسالم في تلك الليلة ونادى سيدنا علي واخبره الخبر وبما اطلعة هللا عليه . والشبان جاهزون وكل واحد بسيفه

الن هللا امام الباب والنبي عليه الصالة والسالم خرج وذر التراب على رؤوسهم وشاهت الوجوه وخرج من بين اظهرهم ولم يروه 

 معه . الشبان استبطئوا النبي وفتحوا الباب ودخلوا وقلبوا اللحاف يردون قتل النبي. 

ابوجهل وامية بن خلف وغيرهم مجموعة من اعداء النبي عليه الصالة والسالم ينتظرون متى يظهر خبرة ويذهبون ليتفرجوا على 

ومتأكدين بأن النبي سيتقتل تلك اللية . الجماعة فتشوا اللحاف فوجودا جثة النبي عليه الصالمة والسالم . وكانوا مسرورين وسعداء 

سيدنا علي وهو غالم الزال في العشرين سنة او حولها . فقالوا اين محمداً ال حاجة لنا بك  . فقال لهم محمد خرج لتوه وذر التراب 

سية منكرة . على رؤوسكم . كل واحد بداء يتحسس التراب على رأسه ويرى . فكانت هزيمة نف  

النبي عليه الصالة والسالم قد رتب امر الهجره مع سيدنا عمر وسيدنا علي رضي هللا عنهما ولذلك النبي استبقى ابو بكر لمهمة 

الرحلة والهجرة و الصحبة مع النبي علية الصالة والسالم لترتيب خطوات الرحلة . ولترتيب تنفيذ الية الخطة التي وضعها النبي 

.  ة والسالمعليه الصال  

النبي وقع خطه للهجرة فقريش كلها تعادية وهو فرد بينهم واحكموا الخطة لتقله يجب ايجاد خطه محكمة ايضا للخلوص من هذا 

الوسط ومن هذا المجتمع الحربي البد من ايجاد خطه محكمة للخالص من قريش . فالنبي عليه الصالة والسالم استبقى ابو بكر من 

  بكر�يهئ�للهجرة�ويعد�الراحلتين�والمال�و�الالزم�والزاد�وكل�ما�يتعلق�بالهجرة�وتلك�مهمة�ابو�بكر.ابو�قبل ذلك كان 

 ماهي�مهمة�سيدنا�علي�بن�ابي�طالب�أن�لم�يأذن�له�النبي�بالهجرة�الى�المدينة�المنورة�.�

 
وهي مهمة خطيرة  للغاية فداء للنبي وجهة  اذا هذه مهمة سيدنا علي رضي هللا عنه ان ينام في فراش النبي عليه الصالة والسالم

 ايضا مهمة اعادة هذه االمانات الى اهلها . مهمتان ليستا باالمر الهين . 

 



 
 

 27الصفحة  د . عبدالرحمن الشهري         اعداد اخوكم عبدهللا العنزي ) ابو عشوان (  فقه السيرة 
 

 الية�الخطة�للهجرة�:�
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. 
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  فقال الرسول صىل هللا عليه وسمل لرساقه : كيف بك اي رساقه وانت تتقدل سواري كرسا و اتجه و منطقتة

  فقال هل النيب اكمت عنا . وكتب هل كتااب.

 

 
 

 النبي وهو ذاهب وجد خيمة فيها امرأة عجوز جالسة محتبية امام الباب . فسيدنا ابو بكر طلب منها الزاد كي يشترينه . فالمال معهم . 

لدي شيء فالغنم سرحت ال يوجد لدي  قالت : وهللا ما يعوزكم القرى لكن أنا ال يوجد لدي شيء انما انا ارحب بالضيوف لكن ال يوجد

فالنبي وجد شاه رابضه في الخيمة فقال : ما لهذه الشاة ؟ فقالت : اعوزها المرض ان تلحق بالغنم ) مريضة ( فاستأذن النبي .  حليب

مسح على ظهرها وعلى . فأذنت له واعطته قدحا . النبي  ان يحلبها . فقالت ال يوجد بها حليب إنها هزيلة فالنبي استأذن أن يحلبها 

ضرتها فباعدت بين ارجلها ودرت .. فحلبها النبي حتى امتال القدح وظهر الرغوة . فشرب  واعطى ابو بكر واعطى ابن اريقط 

 وشرب ثم حلب مره اخرى حتى امتال القدح وبقي في الخيمة . 

ام معبد ما هذا ؟ قالت جاءنا رجال مواصفاته كذا  ذهب النبي وعاد زوجها الذي كان يسرح بالغنم في الصباح ورأى الحليب وقال يا

 وكذا ووصفته بأوصاف عظيمة جدا . فقال ابو معبد : هذا هو الذي تطلبه قريش لو ادركته لذهبت معه . 
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 المدينة المنورة ما ان عملت بهجرة النبي عليه الصالة والسالم حتى بدأت تتجمهر وتخرج خارج المدينة المنورة . وتخرج نسائهم

واطفالهم ورجالهم ومسلميهم ويهودهم خرجوا الستقبال النبي صلى هللا عليه وسلم من الصباح الى المساء فال ياتي ويعودون . 

 ويكررون ذلك اليوم الثاني وهكذا . 

يريدون أن واما المسلمون يخرجون طمعا وحبا وكرامه للنبي صلى هللا عليه وسلم واما اليهود فيخرجون غدرا ونفاقا وخبثا وكرا و

 يتعرفوا على الرسول وصفاته ان كان هو الموصوف في كتبهم ام ال . 

يتأملوا فيه هل هذا الذي  اوحينما طلع النبي صلى هللا عليه وسلم على هؤالء في المدينة المنورة استقبله المسلمون واما اليهود فبدوء

. ىهو موصوف في الكتاب واصيبوا بخيبة امل وهزيمة نفسية أخر  

 

اذا�تعني�الهجرة�من�مكة�المكرمة�الى�المدينة�المنورة�دينيا�وسياسيا�؟�م  

 تعني دينيا إنتصار الحق على الباطل وظهور االسالم اما سياسيا قيام الدولة االسالمية 

 

كيف�اقرأ�هذا�التجمهر�وكيف�افسره�سياسيا�؟��  

 

  وسلم .  هو الوالء والطاعة .جاءوا ليوالوا النبي و يطيعوه صلى هللا عليه
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بدر�الكبرى((�غزوة�))  

رمضان  17سنة الثانية الهجرية   

 

 : هاأسباب -

 عير أبي سفيان القادمة من الشام . االستيالءفي  الرغبة 

  مكرمةال مكةالى الشام لجلب البضائع واالرزاق الى  –لما له من الخبرة  –اوفدت قريش ابا سفيان . 

 . ذهب ابو سفيان الى الشام . في قافله ضخمه 

  اكثر من الف بعير . القافلةعدد هذه 

  القافلةسار معه عدد من قريش للمساندة والمساعدة في مسيرة هذه . 

  االقتصادية القافلةشاركت قريش كلها في االشتراك في هذه . 

  . الرزاق .الى الشام . وحملها بالمؤن وا بالقافلةسار ابو سفيان 

  مكةقفل عائدا الى . 

  من الشام . القافلةعلم النبي بقدوم هذه . 

 .آثار تلك الهزيمة 

  القافلةعلى هذه  يستولياراد النبي ان . 

  عالء على العير . لالستيالءندب النبي صحابته للخروج 

  وثقل بعضهم . وتخلف عنه بشر كثير . الصحابةاستجاب بعض . 

 يانا . ولكن النبي ندب الى ذلك ندبا وقال " من كان ظهره حاضرا فليركب معنا "سبب تخلف هؤالء . ليس عص 

  مقدم العير . المعلومات عنبعث النبي رجلين من اصحابه لجمع 

  فوجدوا النبي قد خرج فلحقابه واخبراه عن العير . المدينةعادا الى 

 يظهر هنا سؤال مهم ؟؟؟؟ -

 ي سفيان قطعا للطريق واخافة الطريق ؟هل يعد خروج النبي لإلستيالء على عير اب

 :  ان ذلك ال يعد قطعا للطريق .الجواب 

 الن النبي في حالة حرب مع قريش واموال الحرب غير محترمه .

 كان للنبي ان يقطع الطريق وهو الذي جاء بحماية الحرمان . وتاميين الطرقات . وما

 ه .الى ابي سفيان بان النبي يترصد لقافلت االنباءوصلت 

 الموقف . إلنقاذوتحرك ابو سفيان سريعا 

 . ليخبر قريش بخبر النبي . مكةضمضم بن عمرو الفضاري . بعشرين بعشرين مثقاال وبعثه الى  استأجر

. وانحرف عن الطريق المعهود . وويمم نحو الساحل . " نحو ينبع " . مخالفا  القافلةحنكة ابي سفيان غيرت مسار 

 الطريق المعهود .

 . المدينةجابت قريش فورا .وتجهزت ونفرت نحو است

 علم النبي بمسار ابي سفيان الجديد .

 وعلم بخروج قريش .

 تغيرت االمور االن . وتغيرت االهداف .

 لم يعد ممكنا مالحقة ابي سفيان والحالة هذه .

 . ةللمدينعندها : استشار النبي اصحابه في حرب قريش . ام العودة 

خول في الحرب . ولم ياخذ النبي برايه . ثم اشار عليه عمر فلم ياخذ برايه وقال اشيروا عليه ايها اشار ابو بكر بالد

 الناس . ثم اشار عليه المقداد فلم ياخذ برايه . 

 لذلك وقال لكانك تقصدنا يارسول هللا .  تنبه سعد بن معاذ سيد االنصار

 اقصدكم معشر االنصار . –قال النبي نعم  •

  الحادية عشر  المحاضرة 
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 نبي راي االنصار . ولم يكتفي براي المهاجرين ؟.لماذا طلب ال •

الن االنصار بايعوا النبي في بيعة العقبه على نصرته داخل المدينه . فاراد النبي . ان يعرف ما اذا كان الجواب : 

 فال شئ عليهم . –االنصار سيوسعون دائرة حمايتهم له خارج المدينه ام انهم ملتزمون بذلك داخل المدينه 

 معاذ وسع دائرة الحمايه للنبي واشار بالدخول في المعركه . سعد بن •

 هنا تتضح اهمية الشورى وان النبي محتاج للشورى في االمور ذات التدبير العقلي واالنساني 

 العمل االستخباراتي والتكتيك العسكري 

 جمع المعلومات امرا سياسي في الحروب , وتبنى على ذلك كل الخطط العسكريه  •

 لنبي ان يدخل المعركه دون رؤيه استخباراتيه عن العدوماكان ل •

 وماكان له ان يدخل المعركه دون خطة عسكرية محكمة •

 لقد قام عليه الصالة والسالم بذلك كله  •

 فعلى الصعيد االستخباراتي:

  البد ان يعرف بالتحديد مكان القوم •

  البد ان يعرف بالتحديد عدد وعدة القوم •

  اتجاهات القوم وخطتهمالبد ان يعرف بالتحديد  •

 قام بذلك بنفسه حين تلمس عدد القوم ومكانهم  •

 

 عرف النبيكيف 

 ذهب النبي وأبا بكر للتحسس ولمعرفة عدد القوم فوجد رجل راعي غنم كبير في السن 

 فساله النبي : اين قريش 

 فقال : إن صدق الذي اخبرني فهم في الموقع الفالني كذا وكذا 

 قال : فأين محمد 

 ال : ان صدق الذي اخبرني فإنه في كذا وكذا ق

 فالنبي سأله كم عدد قريش ؟ 

 قال : ال ادري فأنا لم أراهم ولم احسبهم 

 فقال له كم ينحرون من االبل 

 ولكن من أنت قالرجل بانهم ينحرون مره تسعه ومره عشرة اخبره 

 قال له النبي : انا من ماء 
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؟ ماذا�النبي�صلى�هللا�عليه�وسلم�طلب�رأي�األنصار�ولم�يكتفي�برأي�المهاجرين�:�للكن يبقا سؤال هنا   

هناك من قال الن االنصار أكثيريه .  وهناك من قال ألن األنصار أقرب إلى المدينة . وهناك من قال الن األنصار 

: صحيح�هو�الجواب�الأصحاب معرفة بمسالك األرض هناك ..... ولكن الجواب ليس هذا هو الجواب ..   

ان النبي قد أبرم معاهدة وبيعة العقبة االولى والثانية . بيعة العقبة االولى مع نفر من االوس وكانت على االسالم  و االيمان 

فقط . واما البيعة الثانية بايع فيها االنصار على االسالم و االيمان و النصرة اذا قدم إليهم . . ولذلك بيعة األنصار للحماية 

. وبمقتضى هذه البيعة فإن االنصار غير ملزمين بالدفاع عن النبي خارج المدينة المنورة  ي داخل المدينة المنورة انما ه

 اما داخلها فهم ملزمين بموجب العقد و البيعة .

تحت اي االنصار نسوا هذا نتيجة حبهم لرسول هللا وكأنهم نسوا محدودية هذا العقد و أنهم فداء هلل و لرسوله في اي وقت و

ارض . ... النبي كان واضح بهذا الموضوع  وسيدنا سعد تنبأ لهذا الموضوع وأراد أن يخرج من محدودية ذلك المكان إلى 

 االفق البعيد . 

.سعد وسع دائرة الحماية لرسول هللا ولم تعد دائرة الحماية داخل المدينة كما كان في موضوع العقد و بيعة العقبة الثانية   
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 )) غزة بدر الكبرى ((
 

 

 مره ينحروا تسع ومن االبل ومره عشر .  1999الى  099بعدد القوم وقال ألبوبكر القوم ما بين  علمالنبي عليه الصالة والسالم 

 فيهم من صناديد قريش .  اذن تحدد االن اين هن القوم وكم عددهم . وأيضا علم عليه الصالة والسالم من فيهم من زعماء ومن

 

 وعلى الصعيد العسكري :

  من عدمه  المعركةتشاور مع اصحابه في الدخول في 

  استجاب فورا لرأي الحباب ابن المنذر حول موقع تمركز المسلمين التكتيكي 

ا الموقع سيدنا الحباب رجل الى الموقع ) بدر ( الذي حدثت فيه المعركة . وحينما نزل الحباب ابن المنذر الى هذحينما نقل الجيش 

 فكره عسكري وله رؤيه في التكتيك العسكري . فحينما رأى ان النبي نزل في هذا المكان في بدر لم يرق له هذا ولم يعجبه المكان . 

من اإلجالل  ولم يشأ أن يأتي الى النبي عليه الصالة والسالم ويقول يا رسول هللا هذا المكان ال يصلح من الناحية العسكرية . النه

يارسول هللا هل هذا المنزل منزل انزلكه هللا ) أي ربنا قال لك انزل في هذا العظيم لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم سأل النبي : 

 المكان ؟( 

 هل هذا المنزل منزل أنزلكه هللا ؟ أم أنه أمر متعلق بالحرب والمشورة والخدعة .

 هنا المسألة تتعلق بالحرب والخديعة و الشورى .  هو ليس بوحي أنا نزلت النبي قال : ال 

 عندئذ اطماء الحباب أنه سيقول كالمه للنبي صلى هللا عليه وسلم دونما عتاب منه . 

ان هذا المنزل ليس بمنزل عسكري ولكن دعنا يارسول هللا ننزل بماء بدر . بدر كلها ليس فيها ماء إال هذا  فقال يا رسول هللا 

 ال يشربون و نرد وال يردون و ناخذ بسبب من اسباب النصر . البئر فنشرب و 

 استجاب النبي فورا لرأي الحباب ابن المنذر حول موقع تمركز المسلمين التكتيكي وحرك حتي وصلوا إلى ماء بدر ونزلوا فيه  .

  لم تعهدها العرب مسبوقةوجاء بخطه غير  للمواجهة العسكرية الخطةعمل 

  البد أن يكون القائد له مكان يعرفه الجند فاتخذ موقع للقيادة . ()  للقيادةاتخذ مكان 

  اعطى تعليمات معينة في كيفية القتل و الكر )   المعركةقبل الدخول في  ال صحابهاعطى تعليماته وتوجيهاته

انت خطه والفر ومتى هو النبل هو التراجع ومتى هو القدوم ومتى االختراق ومتى يعطي الفرصة للعدو لكي يدخل وك

 عسكرية محكمة غير مسبوقة ( 

اضف الى ذلك ما فعله النبي عليه الصالة والسالم وما واصاهم به من االمور االخالقية , فأصدر توجيهاته لصاحبته فقال : 

ومن وجد  –عم النبي وال زال كافرا وجاء مع قريش لمهاجمة النبي في بدر    -من وجد العباس بن عبدالمطلب فال يقتله  

 تري بن هشام فال يقتله , هؤالء الشخصان النبي ندب المسلمين الى عدم قتلهم وان كانا مع الجيش الكافر . خابا الب

�السؤال�هنا�لماذا�النبي�يأمر�اصحابه�أال�يقتلوا�العباس�وابا�البختري�بن�هشام�؟

ي بيعة العقبة هو المفاوض السياسي وكان الن العباس ما كان ليقاوم النبي في مكة بل كان يدافع عن النبي في مكة وكان ف

هو الذي يشترط للنبي على الذين هم في بيعة القبة االولى والثانية ويقف مع النبي ووقف معه في الشعب وفي الحصار ولم 

لم يكن ليؤذي النبي عليه الصالة والسالم في مكة المكرمة . فلذلك جمائله ومعروفه وله يد لرسول هللا صلى هللا عليه وس

والنبي لم يرد لينكرها ولهذا أن يخبر المسلمين وقمه بأن الوفاء واجب . الحظ انه صنع لك معروفا وال بد أن تفي بهذا 

 المعروف والبد أن تقدره وال تنسى هذا المعروف وان كان على غير ملتك فإن الوفاء وااللتزام واجب . 

كان يتعقب ابا جهل وكان يضربه امام النبي عليه الصالة والسالم اما ابا البختري فهو األخر صنع معروفا لرسول هللا و

وبذل جهد في نقض الحصار وفك الصحيفة في مكة المكرمة عن النبي صلى هللا عليه وسلم وتلك الصحيفة الجائرة وعن 

 طريق هذه الصحيفة حوصر النبي صلى هللا عليه وسلم واصحابه ثالث سنين في مكة . 
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والنبي حفظ له هذه وان جاء ليعلم الناس ان رد الجميل وقال : من صنع لكم  1نقض هذه الصحيفة  سعى ابا البختري في

معروفا من الناس فكافئوه فإن لم تستطيعوا فادعوا له . النبي من هذا الجانب وصى اصحابه أال يقتلوا العباس وابا البختري 

 . 

لمين . فكيف يزج النبي بالمسلمين في هذه المعركة . أي اذن ضعفي عدد المس 319وعدد المسلمين  1111عدد الكفار 

. وكل حسابات النصر و الهزيمة تقول ان المسلمون سينهزمون . لكن لماذا النبي دخل بهؤالء المسلمين في  اسباب هذه

ختالف الكمية المعركة ؟ النبي اخذ باألسباب جميع التسليح الذي عند الكفار هو عند المسلمين النوع ) نوع التسليح مع ا

 عند رسول هللا وهم هناك ايضا . السيف عند رسول هللا وهناك سيف . الرمح والقوس .... الخ والعدد ( الرجال 

 اذا السالح من حيث النوع ال يوجد تفوق بينهما انما من حيث العدد نعم . 

 مين انما الكفار متفوقون بالعدد . ولكن عند النبي قوة االيمان والعزيمة والنصر من هللا . هذا التفوق عند المسل

 استغرق�في�الدعاء�والضراعة�لربه�قبل�الدخول�للمعركة 

من اسباب النصر ايضا ان النبي صلى هللا عليه وسلم جلس ليلته كلها يدعوا هللا استغرق في الدعاء و الضراعة لربه قبل 

 وحتى سقط رداءه من على رأسه .  الدخول للمعركة . ويتضرع الى هللا ويرفع يديه حتى بان بياض ابطيه

 ذهب اليه ابو بكر وقال : يا رسول هللا ان هللا منجز لك وعدك , هللا وعدك بالنصر  . 

ولكن سؤالنا نحن : أن هللا وعد النبي بالنصر وحتى عندما وصل بأصحابه إلى بدر كان يشير ويقول هذا مصرع أبا جهل 

 القوم وان هللا وعده بالنصر ومع ذلك جلس طوال الليل يدعوا .  وهذا مصرع أميه بن خلف . يحدد لهم مصارع

ال أبدا ولكن هذا من باب الشكر النبي صلى هللا عليه وسلم يتضرع الى هللا سبحانه وتعالى  لماذا هل هو عدم ثقه بربه ؟ 

 ويستغرق في الدعاء ذلك هو من باب الشكر هلل تعالى . 

تى تفطرت قدماه فقالت له السيدة عائشة )) قد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر حينما كان النبي يصلى طوال الليل ح

. والصالة هي أعظم مظهر من مظاهر الشكر هلل تعالى فلماذا ترهق نفسك بالدعاء فقال لها : أال اكون عبدا شكورا (( 

�واعظم مظهر تعظيم هللا وإجالله وتقديسه . 

 اسهيئ�هللا�النفوس�بالغيث�والنع 

من رحمة هللا بالمسلمين هيئ هللا النفوس بالغيث والنعاس . ربنا انزل الغيث وانزل الماء , ) ال تقولون انزل المطر فالمطر 

يستعمل في العذاب ( انما هو غيث ورحمة . وانزله هللا تعالى تلك الليلة تطهروا و اغتسلوا واالرض كانت رخوة رملية 

 حيث اصبحت صلبة وهذا من اسباب النصر والرحمة لرسول هللا .  تغوص القدم فيها . وتثبت االرض

فناموا تلك الليلة نومة عميقه . ناس مقبلين على حرب الرجل ربما يكون غدا حي او ميت و الحسابات قائمة االقرب انه 

دو هناك في قلق وفي سيموت غدا . ولكن  هؤالء من عليهم سبحانه وتعالى بالنعاس فناموا نومة هنيئة مريحة وفي حين الع

 ريب و في شك . بينما المسلمون في راحة وسرور . 

 فالنعاس هنا كان له اثر في القوة البدنية و الصحية و النفسية وفي ثبات االعصاب . كل هذا من اسباب النصر .

 لعدة�ونفذ�المسلمين�الخطة�وكانت�النتيجة�النصر�المبين�للمسلمين�مع�تفوات�في�العدد�وا�المعركةوقعت� 

 بدون خطة كر وفر  اضرب واهرب وكانت هذه هي سمة الحروب . كانت المعارك قبل بدر 

ولكن في بدر واجهوا خطة عسكرية غير معهودة و استنزفوا العدو وكان الرمي في وقت محدد والهجوم في وقت محدد 

 . واعطاء فرصة للعدو في وقت محدد . بخطة  مدروسة  راح ضحية هذه الخطة االعداء 

ودارت هذه المعركة على غير هذا الشأن المتكافئ وقتل من صناديد قريش و اكابرها ابا جهل وامية بن خلف وكثيرون جدا 

 اهلكوا وشيبة و رتبه والذين كانوا يستهزئون بالنبي في الحرم ويؤذونه كلهم قتلوا في بدر . 

 من المالئكة يقاتلون . .  5111وميكائيل  وكانوا ربنا سبحانه وتعالى امد المسلمين بالمالئكة كان جبريل يقاتل 

حتى العباس اسر ولم يقتل في بدر وحينما جاء به النبي قال ) وهللا ما اسرني هذا .. من الذي أسرك ؟ قال انسان عليه 

 مالبس بيضاء وراسه كذا وكذا )) ملك (( الذي اسره .( .

 ين .فالمالئكة شاركت في الغزوة وجعل هللا النصر للمسلم

إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وهو يشاهد المعركة  تأتيكانت البشائر كانت هناك حماية للرسول صلى هللا عليه وسالم . و 

 فهذا الذي جاء الى النبي وقال قتلت أبا جهل .. 

 فذهب و أتي برأس ابو جهل يحمله الى رسول هللا 

 .فقال هللا الذي ال اله اال هو 

 قتل صناديد وكبار قريش .  71و اسر منهم  71لمعركة كان هناك قتلى فالمشركون قتل منهم بعد االنتهاء من ا
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 وبعد ان انتهت كان هناك اسرى ماذا يفعل بهم النبي . هل يقتلهم او يفتديهم او يطلقهم .. ماذا يفعل بهم النبي ؟

تبقي هؤالء . لكي يعلموا المسلمين القراءة و النبي صلى هللا عليه وسلم تشاور مع اصحابه فقالوا له : يا رسول هللا نس

 الكتابة. 

 قال عمر : مكني منهم يا رسول هللا مكني من رقابهم ودعنا نقتلهم . النبي لم يأخذ برأي عمر واخذ برأي جل الصحابة . 

جارة وقد سعى لفك لو كان المطعم بن عدي حيا )) من كبار قريش وقد أوى النبي حينما عاد من الطائف وا :قال رسول هللا 

 الصحيفة الجائرة (( فأراد النبي ان يخبر االمة كما في قضية العباس وابا البختري بوجوب الوفاء ورد المعروف. 

 قال رسول هللا " لو ان المطعم بن عدي حيا ثم جاءني  ليتشفع في هؤالء النتنى ) االسرى ( لشفعتهم فيه "  
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�

�

�))�عزوة�بدر�الكبرى�((�

�
 :�الغزوةاهمية�

 اإلسالمية�.�الحركةكانت�فرقاناً�بين�عهدين�في�تاريخ� •

الحركة االسالمية بدأت في مكة المكرمة بالمصابرة و الصبر و بالتجمع و االنتظار هذه هي المرحلة االولى . ما كان للنبي 

عاما ومثابرا وفي المدينة المنورة صابر على اذية  13وكان النبي صابرا على االذية في مكة  أن يقاتل أو يحمل سالح

اليهود وعلى تجميع الناس . كل هذه المرحلة قبل بدر فهي فرقان بين مرحلة ومرحلة وبين الحق والباطل وبين تاريخ 

 االسالم نفسه . 

ويمثل هذا طرفا من العهد المكي وطرفا من العهد  .ار والصبر والتجمع واالنتظ المصابرةعهد العهد االول :  - أ

 النوي المدني قبل غزوة بدر. 

والمبادأة واالندفاع واالسالم بوصفه تصوراً جديداً للحياة ومنهج  والحركةعهد القوة العهد الثاني :    - ب

 البشريةا لتحرير وبوصفه اعالنا عام للدولةونظاما جديدا للمجتمع وشكال جديدا   جديدا للوجود االنساني 

فكانت غزوة بدر انقالب الوهية هللا وحدة . في االرض من عبودية غير هللا الى عبادة هللا وذلك بتقرير 

حقيقي في التاريخ االسالمي و االنساني وكانت فاصلة بين عهدين في تاريخ الحركة االسالمية ما بين حركة التجمع 

 ج االسالم . واالنتظار وما بين حركة القوة وتفعيل منه

 . البشريةوكانت فرقاناً بين عهدين من تاريخ  •

 بمجموعها بعد قيام النظام االسالمي  البشريةبمجموعها قبل النظام االسالمي هي غير  فالبشرية •

هذا النظام الجديد وهذا المجتمع الوليد وهذه القيم التي تقوم عليها حياة المسلم هذا كله بعد غزوة بدر لم يعد  •

 كلها  للبشريةاصاً للمسلمين او تشريعاً خاصاً للمسلمين بل ملكاً ملكاً خ

الكبرى بفضل ما تحقق في بهذا النظام الجديد وهذه القيم  لإلسالموقد تأثر الصليبيون والتتار رغم عدائهم  •

 . غزوة بدر

مي هذا النظام الجديد وهذا فالبشرية بمجموعها قبل النظام االسالمي هي غير البشرية بمجموعها بعد قيام النظام االسال

المجتمع الوليد وهذه القيم التي تقوم عليها حياة المسلم هذا كله بعد غزة بعدر . كان الناس يسمعون عن النبي الذي ظهر 

وعن هجرته من مكة الى المدينة ولكن لم يكن السمع ذا وقع قوي عظيم في مسامع االخرين و العرب و العجم اال بعد 

كانت فرقان بين الحق وبين الباطل . فتاريخ البشرية كلها لم يعد ملكا خاصا للمسلمين او تشريعا خاصا  غزوة بدر التي

للمسلمين بل ملكا للبشرية كلها وقد تأثر الصليبيون و التتار رغم عدائهم لإلسالم بهذا النظام الجديد وهذه القيم الكبرى 

عزوة بدر وانفتح العالم على الفضيلة وعلى ما يتفق مع العقل  بفضل ما تحقق في غزوة بدر . العالم كله تغير بعد

نظام العالم كله بعد نتائج  تأثروالفطرة . الغيت كل السلبيات الدينية و السياسية و أشرقه نور االسالم على االرض . 

 غزوة بدر . 

 ن لعوامل النصر والهزيمة . الناس كلها لهم تصور معيوكانت فرقاناً بين تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة  •

حتى هم انفسهم جاءوا بزهو ونفخة وبزعمه ويرون هذا العدد الكبير كل عوامل النصر الظاهرية في صف المشركين  •

يروا بعضهم بعوامل النصر والهزيمة برون وذاك العدد القليل وان كان انبأنا القرآن أنهم يرون المسلمين أكثر ولكن قبل أن 

  النصر للمشركين.
 حتى قال المنافقون ) غر هؤالء دينهم (  في صف المسلمين الظاهريةوكل عوامل الهزيمة  •

 النصر والهزيمة  ال سبابكانت فرقاناً بين تصورين و تقديرين  الغزوةهذه  •

القوية  ةالصالح للعقيدةوعلى الزاد والعتاد فتبين للناس ان النصر  العديدةعلى الكثرة  القويةولتنتصر العقيدة  •

 ال لمجرد السالح والعتاد 

 وهي فرقاٌن بين الحق والباطل على مستوى الكون كله  •

  عشر   الثالثةالمحاضرة 
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لكي ينتصر الباطل ووعدها بأال  والمساندةهي قريٌش جاءت بكل خيالئها وساندها ابليس ووعدها بالدعم  فها •

 تأتيهم كنانه من خلفهم 

 بينما نرى في الطرف االخر وهو طرف المسلمين  •

  ورسوله وان المسلمين قد اخذوا بكل اسباب النصر الممكنة هلل المعركةان قيادة  •

 الى جانب المسلمين  المعركةوفوق هذا كله نجد المالئكة تشارك في  •

 ومحمد من طرف اخر  وجبريلمعركة على رأسها ابليس وابو جهل من طرف  •

  هل يمكن ان يكون في الوجود كله اخطر منها ؟!

ذلك وهرب وحينما قال له ابا جهل الى اين انت ذاهب ؟ قال : اني ارى ما ال ترون وهرب اذن النصر للمسلمين . ابليس رأى 

 ورمى نفسه في البحر . 

 

 أثار غزوة بدر :
 نجملها في االتي : متعددةكان لغزوة بدر اثار 

 اثرها بالنسبة للدعوة ... - 1

 وغيرهما  ومكة المدينةمن  لإلسالمانضمت اعداد كبيره 

 ة لقريش اثارها بالنسب - 2

 هشمت كبرياء وغطرسة قريش  -

 وقتل جل قياداتها -

 خسرت مكانتها التي كانت تطمع إليها عند العرب  -

  المدينةوعلى المسلمين في  - 3

 تعززوا واصبحوا سادة المنطقة كلها  -

 فرح النجاشي بالنصر وبشر جعفراً ومن معه  -

  المدينةاما بالنسبة لليهود في  - 4
 ئصهم رتعدت لذلك فراا -

 وأصبحوا يستشعرون عن يقين خطورة االسالم عليهم  -

 علموا ان انتصار المسلمين يمثل الحياة او الموت لهم  -

 لذلك واجهوا الرسول وتحدوا قوة المسلمين  -

 واما أثارها بالنسبة للعرب كافة  - 5

حداث بل اصبحت االحداث شعرت العرب بأن القوة االسالمية مرهوبة الجانب وان المسلمين لم يعودوا على هامش اال -

  بأيديهم   
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 ))�عزوة�احد�((
في السنه الثالثة للهجرة وقت   

 اسباب الغزوة :

 
  السبب�الرئيسي

 

هو االخذ بالثأر من هزيمة قريش في بدر . ولم تكتف قريش بقوتها فحسب بل طلبت مساندة القبائل  •

 .    مع قريش المتحالفة

  ..ثة اضعاف جيش بدر أي اكثر من ثالثة االف رجل , بقيادة ابي سفيان جهزت قريش جيشاً قوامه ثال •

 . علم النبي بنية قريش عن طريق رسالة وصلته من عمه العباس بن عبد المطلب  •

 

 

 

  عشر   الرابعةالمحاضرة 
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 بين بدر واحد : 

  خبيث من الطيب [] ليميز هللا ال قال هللا تعالى .

 بين بدر واحد . إذن نحن امام تمييزين ما 

  التمييز االول و الكفار  المسلمينفي بدر كان بين: 

  . في احد بين المسلمين و المنافقين  ) مثل ابي سلول من المنافقين (  :  التمييز الثاني

  االسالم مجاراة لقوة االسالم وانصياعاً امام انتصاراته .ونفاقاً  المدينةبعد بدر دخل كثير من اهل 

 افقين , عن المن المسلمين فكانت احد تمييز 

  كان هدفهم األساسي هو طمس الدعوة وقتل النبي صلى هللا عليه .  -وقتل النبي- للمدينةكان هدف قريش الدخول

ان تقضي على النبي صلى هللا عليه وسلم و دخول المدينة و تثأر لنفسها وكان هذا هو هدف الغزوة وهدف قريش هو 

وسلم .  

  االحتياطاتعندما علم النبي بقدومهم البد من ان يأخذ كافة .  المنورة المدينةاقبلت قريش ومن معها . وقربت من 

فالنبي عندما علم بمالحقة قريش بدأ في  ,  نورةهذا الطغيان على المدينة المالمناسبة لمواجهة هذا الحدث الجلل ومواجهة 

ماذا يفعل النبي ؟ هل  االستعداد لخطر محدق بالمدينة المنورة والبد أنه قد تشاور مع أصحابه في شأن هذا الغزو الجلل .

. يخرج خارج المدينة المنورة ام يبقى داخلها ليقاتل .  

  المدينةيبقى داخل  رأي النبي صلى هللا عليه وسلم .انكان  

  االسالمفكيف يدخل علينا منها في .  الجاهليةوهللا ما دخل علينا منها في ”يا رسول هللا :  الصحابةقال  

  رغبته ألحوا على النبي في الخروج بمخالفته الصحابة هنا  , ولبس عدة الحرب وخرج . الصحابةالنبي اخذ برأي

فقال لهم : ما كان لنبي إذا لبس ألمته )) عمامته (( أن يخلعها حتى االمر إليك فافعل ماذا تأمر . ول هللا : ال يا رسفقالو له 

لرأي و الثبات وهذا النبي هو قدوة للبشرية كلها ال يلبس العدة ثم يقول ال او يتراخى .فهو بقوة العزيمة واالرادة وايقاتل . 

حابه وقومه الى احد . عند الرأي خرج بأص 

  وكان نحبه . و عليه وسلم احد يحبنا حد جبل في المدينة المنورة كما قال النبي صلى هللاا . المعركةكانت احد ساحة

النبي يمشي على احد ومعه ابو بكر و عمر فارتج الجبل وتحرك فقال النبي : اثبت احد فما عليك إال نبي وصديق وشهيد 

فسكن الجبل . .  

 ولم يترك سببا من اسباب النصر إال اخذ به .   النبي اخذ بأسباب النصر

 هناك ربوة  اية ظهر المسلمين .وخمسين راميا معه للبقاء على الجبل في احد , لحم جبيربن  كلف عبدهللا

ن الموقع النبي كلف عبدهللا بن جبير ومن معه من الرماة أال ينزلوا من مكانهم سواء انتصر المسلمون او مرتفعة قليال ع

لقائد أن ال يبرحوا قط من الجبل وهو تكليف منه إليهم . روا وهذا امر الم ينتص 

 .وجود خبير عسكري ليبين لنا ابعاد واهداف هذا التكتيك من النبي جب ي هذه خطه يقتضيها التكتيك العسكري

ويشرحه لنا شرحا عسكريا .  

 عالم ندري ما”. قائالً:  المدينة الىرأس المنافقين بثلث الجيش . وعاد  سلولبن  ابيبن  انحرف عنه عبدهللا 

 399من الصحابة من ضمنهم منافقين كثيرون معه اكثر من  1999حينما ذهب النبي الى احد ومعه .  ” انفسنانقتل 

منافقين بثلث الجيش وعاد الى المدينة قائال " ما ندري عالم نقتل انفسنا "  بن ابي سلول رأس المنافق انحرف عنهم عبدهللا

عاد المنافقون الى وهكذا  ليميز الخبيث من الطيب " "قال  وتعالى وهللا سبحانهما هو الهدف ؟ هكذا هو يقول ألنه منافق 

من المسلمين .   799المدينة المنورة وتركوا رسول هللا بحوالي 
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 انهزموا  امسلمون ينزلوا من مكانهم . سواء انتصر الم األ. الرماةومن معه من  جبيربن  كلف النبي عبدهللا 

  . ي بداية المعركة انتصر المسلمون في بدايتها وانهزم المشركون شر ف يجمعون الغنائم . وبدوءاانتصر المسلمون

م ولت هرب الكثيرون وتفرقوا في كل مكان رجالهم ونساءهم و خيولهو .هزيمة وهرب الكثيرون وتفرقوا في كل مكان 

  يجمعون الغنائم . بدوءاوالمسلمين  

  . هرب المشركون 

  في جمع الغنائم. ونزلوا من الجبل . اخوانهمفي مشاركة  الرماةرغب 

 على الجبل  جبيربن  بقى عبدهللا 

 جبيرقتل ابن  ظهر المسلمين قد انكشف فكر بالخيل والتف حول الجبل وتمكن من رأى خالد بن الوليد ان  

  وانقض على المسلمين من خلفهم . 

 .عنه دفاع االبطال  ومن يدافعون  تبعثر المسلمون وتشتتوا بقي عدد من المسلمين حول رسول هللا يدافعون عنه

ما نظر في مكان اال وراها . بينهم نسيبة بنت كعب االنصارية وغيرها و دافعت عن النبي وسر بها سرورا كبيرا .  

  ًلم ينهزموا لضعف او جبن وانما انهزموا للبعثرة لماذا انهزم المسلمون في احد .   قتل من المسلمون سبعون شهيدا

خالد . غلوا بجمع الغنائم عندما فر المشركين بداية المعركة و انش اعتقدوا ان المسألة انتهت عندما انتصرواالتي حصلت . 

يدنا حمزة بن عبدالمطلب سيد الشهداء . وقد فترت الحرب ولهدا انهزموا و استشهد من بينهم ساخرى  انقض عليهم مره 

 ولقي النبي عناء شديدا ووقع في حفرة وشجت جبهته وكسرت ثنيته واشيع قتله ولقى  وضعت الحرب اوزارها

المسلمين ما لقوا كل هذا بسبب مخالفة اوامر النبي .  

 ن و أذية للنبي صحصح حصل طرح وضيق على المسلمي .تصرت حست انها انعد ان اب. مكة  عادت قريش الى

جاءت لتدخل المدينة و تقتل النبي ولكن لم تحصل على صلى هللا عليه وسلم  ولكن قريش لم تحقق اهدافها . 

قتالنا في الجنة و قتالكم شهيدا .  79إذن ماذا فعلت ؟ قتلت لم تقتل النبي و لم تدخل المدينة المنورة . شيء  . 

فعادت قريش الى مكة المكرمة بعد ان احست بالنصر . في النار .  

 من عند هللا ( االبيد هللا .) وما النصر  وانتهاء النصر ابتداء 

 لجيش انتصر وحقق أهدافه , اذن ال بد من حتى نقول ان ا.  بها االخذالبد من  النصر له نواميس وقوانين ثابته

وجود قواعد وقوانين حصل عليها هذا الجيش كي نقول ان الجيش انتصر .  

 ذا الفرقة او اللواء او الكتيبة تخالف امر ا. النصر  اسبابضرورية  وهي من  المعركةوقائد  طاعة ولي االمر

القائد البد ان تحدث ثغره في صف الجيش .  

 خصوصا في غزوات يقودها النبي  الهزيمةالعدة ليس على كل حال هو سبب  نقص العدد او . 

 من  اميالعلى بعد ثمانية  االسدحمراء  الىبمتابعة قريش . وسار بمن كان معه في احد .  اصحابهالنبي  امر

ابعهم ليرهبهم ت  المدينة .

 ابي الىرأى تجمع المسلمين . وجاء  وبرسول هللا  -وهو مازال مشركا – الخزاميمعبد  مر معبد بن ابي 

اراد ان يرهبهم وان يقاومهم وان يطردهم واال يحققوا هدفهم من النبي  سفيان واخبره بأن النبي قادم لمتابعته.

يه الصالة والسالم دخول المدينة وقتل النبي عل 

 ك بجيش ال قبل لك لكن ابا معبد قال " ان محمد عاد لو . اخرىينقض على المدينة مره  انسفيان يريد  كان ابو

به و جاءك بجيش جرار لم ارى مثله قط "  

 مكه الىالرسول يتبعه حرك جيشه سريعاً عائداً  لكنه بعدما علم ان . 

تبعثر المسلمون ولم  حينماعت في بداية المعركة و  الهزيمة التي وق للمسلميننصر الواقع المعركة فيها نصران . في 

اما النصر الثاني حينما تبع المسلمون قريش و قرح .  يكونوا في مواجهة واحدة مع المشركين وهذه هزيمة وانما

 قريش ولت وهربت وعادت الى مكة المكرمة  . 
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 آثار غزوة احد :

 

 

 :من حيث جرأة العرب على المؤمنين 

 القبائل المجاورة تطمع في النيل من المسلمين . اصبحت 

  وغيرها  يعوالرج معونهكما حصل في بئر  المدينةفكانت هناك مناوشات مع من حول 

  دق حتى غزوة الخن المدينةوامتدت هذه الجرأة على 
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 :من حيث الموقف مع قريش 

 وسلطاناً  بهينزل  مالمباهلل  عب )سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركواقذف هللا في قلوب قريش الر 

  15مثوى الظالمين ( آل عمران  وبئسمأواهم النار 

  مكة . الىالعودة  واجههم المسلمون بثبات عجيب اضطروا الى–في الغزوة نفسها 

 . تراجعهم قصراً عن متابعة مهاجمة المدينة 
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 :فضح المنافقين 

  واكاذيبهمواتضحت نواياهم  المدينةانكشف حال المنافقين في  . 

  العسكرية  الهزيمةعسكريه . بمعنى  هزيمهالرسول . وليست  اوامر. هي هزيمة مخالفة  الهزيمةهذه 

  فلم يقتل الرسول 

  ولم تحصل قريش على غنائم 

  ولم تستأصل المسلمين 

 ولم تقض على دولة االسالم  

 وعادت خائفة 

 المسلمين هي:  الهزيمة التي اصابت

 نداولها بين الناس [.. إذا هي  االيامالقوم قرُح مثله * وتلك  قرح كما قال تعالى :] إن يمسسكم قرٌح فقد اصاب

 ...  إبادةوليست هزيمة .ة مباشرة وتمحيص وعقوب ابتالء
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