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السيـرة النبويـة
وتاريخ اخللفاء الراشدين

تدريس والتعليم  الرتبية  وزارة  قررت 
نفقتها عىل  طبعه  و ب  لكتا ا ا  هذ

رئيسـة جلـان التطـويـر
أ/ هيـلــة بنت نـاصــر الجـاســر

اخلرائط والتصميـم واإلخـراج الفنـي
لعتيق ا يز  لعز ا عبد بن  كي  تر
لعتيبي ا يض  فا بنت  ء  ا ز جو

شبييل هيم  ا بر إ بن  فيصل 
اخللف عبدالرمحن  بن  سلطان 

جلنة املراجعة

ن ا لعيد ا عيل  بنت  ينب  ز  . أ
اجلمعة عبدالعزيز  بنت  رشيفة  أ. 
الطرباق عبدالرمحن  بنت  نورة  أ. 

الصاحلي سليامن  بن  عبداللهّ  د. 
ة د لعو ا فهد  بن  لد  خا  . د
السعيد عبدالعزيز  بنت  بدرية  أ. 

اللجنـة العلميـة :
اخليل أبا  إبراهيم  بن  حممد  د. 
السنيدي راشد  بن  عبدالعزيز  د. 
كر لسكا ا عيل  بن  حممد   . د

املـراجعـة والتعديـل النهائـي
احلزيمي محد  بن  عبدالرمحن  أ. 

ي ر ملشا ا لح  صا بن  حممد   . اجلرجريأ راشد  بنت  اجلوهرة  أ.  ن لثنيا ا حممد  بن  يني  ثو  . أ

األحيدب سليامن  بنت  سناء  أ. 

لروقي ا محود  بنت  وحش  أ. 
لعميم ا مهيدي  بنت  مة  هتا  . أ

لـجنـة التطويـر

خللف ا د  محو بنت  هيلة   . أ
ملهنا ا مهنا  بنت  ينب  ز  . أ
الرقيبة اللهّ  عبد  بنت  زينب  أ. 

املرشد عبدالعزيز  بنت  سلوى  أ. 
حلسني ا منيف  بنت  طمة  فا . أ
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احلمد لل رب العاملني والصالة والسالم عىل رسول اللهّ حممد األمني..... وبعد،

فهذا كتاب التاريخ للصف األول متوسط يف طبعته اجلديدة الذي هيدف إىل تعريف الطالب بنبذة يسرية 
عن العرب قبل اإلسالم، ومن ثم النهل من سرية الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ العطرة وما فيها من دروس وعرب، وذكر 
غه للعامل من رسالة اإلسالم اخلالدة ثم دراسة تاريخ اخللفاء الراشدين وما هلم من دور  أعامله اجلسام، وما بلَّ

يف حركة الفتح اإلسالمي وكذلك يف تطبيقهم لإلسالم يف حياهتم اخلاصة والعامة.
وقد تضمن الكتاب إضافات تطويرية بعضها مقرر كالدروس والعرب وبعضها غري مقرر كاملفاهيم 

واألنشطة ولالطالع والوثائق.
وتم تقسيم املنهج عىل فصلني دراسيني، وكل فصل درايس يتضمن عدة أبواب عىل النحو التايل :

الفصل الدرايس األول
٭ الباب األول : العهد النبوي يف مكة، وينقسم إىل الفصول التالية :

    )العرب قبل اإلسالم ، النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قبل بعثته، الفرتة األوىل من العهد النبوي يف مكة، الفرتة الثانية من 
العهد النبوي يف مكة، الفرتة األخرية من العهد النبوي يف مكة(.

٭ الباب الثاين : العهد النبوي يف املدينة، وينقسم إىل الفصول التالية :
)الفرتة األوىل من العهد النبوي يف املدينة ، املرحلة األوىل من جهاد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ(. 

الفصل الدرايس الثاين
٭ تابع للباب الثاين : )املرحلة الثانية  من جهاد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ(.

٭ تابع للباب الثاين : )املرحلة الثالثة من جهاد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، الفرتة األخرية من العهد النبوي يف املدينة(.
٭ الباب الثالث : تاريخ اخللفاء الراشدين، وينقسم إىل الفصول التالية :

  ــ، عيل بن أيب طالب ــ  ــ، عثامن بن عفان ــ  ــ، عمر بن اخلطاب ــ  أبو بكر الصديق ــ(    
ــ(.

٭ الباب الرابع : الفتوحات يف عهد اخللفاء الراشدين، وينقسم إىل الفصول التالية :
    )أسباب الفتوحات ونتائجها ، حروب املرتدين ، فتوح العراق وبالد فارس ، فتوح بالد الشام ، فتوح 

مرص وشامل أفريقية ، فتوح اجلزيرة الفراتية وأرمينية(.
٭ الباب اخلامس : تنظيم الدولة يف عهد اخللفاء الراشدين، وينقسم إىل الفصول التالية :

    )التنظيم السيايس واإلداري، التنظيم املايل واالقتصادي، التنظيم االجتامعي والعلمي(.

مقـــدمـــــة



فـهــرس الـكـتـاب

الصفحةالمــوضــــــوع

ـ مـقـدمــة
الفصل الدراسي األول

الـبـاب األول
العهد النبوي في مكة

الفصـل األول :
    العرب قبل اإلسالم

الفصـل الثانـي :
    النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قبل بعثته

الفصـل الثـالث :
    الفترة األولى من العهد النبوي في مكة

الفصـل الرابـع :
    الفترة الثانية من العهد النبوي في مكة

الفصـل الخـامس :
    الفترة األخيرة من العهد النبوي في مكة

البـاب الثـاني
العهد النبوي في المدينة

الفصـل األول :
    الفترة األولى من العهد النبوي في المدينة

الفصـل الثانـي :
    المرحلة األولى من جهاد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ

الفصل الدراسي الثاني
الفصـل الثـالث :

    المرحلة الثانية من جهاد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ
الفصـل الرابـع :

    المرحلة الثالثة من جهاد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ
الفصل الخامس :

    الفترة األخيرة من العهد النبوي في المدينة
البـاب الثالـث

تاريخ الخلفاء الراشدين
تمهيد

الصفحةالمــوضــــــوع

الفصـل األول :
    أبو بكر الصديق ـ  ـ

الفصـل الثانـي :
    عمر بن الخطاب ـ  ـ

الفصـل الثالـث :
    عثمان بن عفان ـ  ـ

الفصـل الرابـع :
    علي بن أبي طالب ـ  ـ

البـاب الرابـع
الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين

الفصـل األول :
    أسباب  الفتوحات ونتائجها

الفصـل الثـاني :
    حروب المرتدين

الفصـل الثـالث :
    فتوح العراق وبالد فارس

الفصـل الرابـع :
    فتوح بالد الشام

الفصـل الخـامس :
    فتوح مصر وشمال أفريقية

الفصـل السـادس :
    فتوح الجزيرة الفراتية وأرمينية

البـاب الخـامس
تنظيم الدولة في عهد الخلفاء الراشدين

الفصـل األول :
    التنظيم السياسي واإلداري

الفصـل الثانـي :
    التنظيم المالي واالقتصادي

الفصـل الثـالث :
    التنظيم االجتماعي والعلمي
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تعريفــات

تضمن الكتاب بعض اإلضافات ، وهي :

3 - أسئلة الربط والتفكري :
أسئلة، أو طلب رجوع هدفها إثارة التفكري، أو الربط 

بموضوعات سابقة.
وُتكتب باللون األمحر هبذه العبارة هكذا :

)ملاذا ؟(  العربية(  اجلزيرة  )استنتج أمهية أخرى ملوقع 
)ما موقفنا جتاه اليتيم؟(

)هل تتمنى أن تكون أخالقك مثله؟( 
)ما العادة السئية التي كانت عند العرب قبل اإلسالم؟( 

)ختيهّل نفسك معهم !(

خريطة رقم )؟(  : خريطة اجلزيرة العربية وفلسطني

وثيقــــة
-4 النشاطات والوثـائق :

التعلم  وممارسة  املعلومات،  لزيادة  إضافات 
الذايت وهي غري مقررة. والوثيقة هي نص منقول 

من مصدره توضع عليه أسئلة. هكذا :

إثراءمفـاهـيـم
ظ  لفا أل ا من  ب  لعر ا كلمة 
أو  الصحراء  معناها  السامية 
غلب  وقد   ، الصحراء  ساكن 
أو  األقوام  عىل  اللفظ  هذا 
يسكنون  كانوا  الذين  )القوم( 
فسمي  العامل  من  اجلزء  هذا 

اجلزيرة العربية . 

العرب البائدة : هم الذين 
أهلكهم الل وأبادهم بسبب 
عصياهنم واستكبارهم عن 
العرب  وعكسهم  دعوته 

الباقية.

عن أيب هريرة ـ  ـ قال النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  : » ما بعث اهلل نبيًا إال رعى 
الغنم .فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال :  نعم كنت أرعاها عىل قراريط 
ألهل مكة«. أخرجه البخاري ، كتاب اإلجارة ، باب رعي الغنم عىل 

قراريط. 
يف ضوء احلديث السابق ؛ أجب عام يأيت :

أ( عىل ماذا يدل احلديث السابق؟ 
أنبياء  ثالثة  .اذكر  أخرى  بأعامل  الرعي  مع  األنبياء   قام  ب( 

-2 اإلحـاالت :
 إحالة إىل خمطط، أو جدول، أو صورة، أو رسم، 
 : العبارة  هبذه  األزرق  باللون  وُتكتب  أوخريطة. 

انظر اخلريطة رقم )1( هكذا : 

-1 حقول املفاهيم واالطالع :
حقول إضافية غري مقررة، وهي هكذا : 



.

بداية  يف  استهاللية   : أنواع  ثالثة  والنشاطات 
املوضوع هتيئة له.  ويف هناية املوضوع ، وختامية يف 
آخر الباب، أو بعد عدة فصول. وتوضع يف مستطيل 

أزرق فاتح هكذا : 

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )نسب النبي ـ ] ـ وأرسته(.

-1 جعل الل سبحانه نسب نبينا حممدًا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مـن 
       أعلـى العـرب نسبًا ؛ ألهنم ال يسمعـون إال

       لذوي األنساب العالية.
-2 ...................................  هل تذكر دروسًا أخرى ؟

نشــاط

طبهّق خمطط الطرق التجارية يف اجلزيرة العربية
عىل اخلريطة الصامء للجزيرة العربية

نشــاط استهاليل

بالنظر إىل الشكل الشجري رقم )1( أجب عام ييل:
      - إىل كم قسم ينقسم عرب اجلزيرة العربية ؟

     - ينقسم القسم الثاين من أقسام سكان جزيرة العرب إىل قسمني
         مها .................. و.................. 

نشــاط ختامي
أمامك سنوات عمر النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ منذ والدته إىل أن بلغ األربعني.

اكتب أمام كل فرتة زمنية من عمره احلدث الذي وقع فيه.

40

35

25

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

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

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

التطبيقات

س1 : أكمل الفراغات التالية بكلامت مناسبة مما درسته:  
            أ (  تقع جزيرة العرب يف اجلزء .............. من قارة .............. .

م املؤرخون العرب إىل قسمني عرب ............ وعرب ............ .             ب(  قسهّ
          ت( سكن أصحاب األيكة .......... وبعث الل إليهم النبي ......... عليه السالم.

-6 التطبيقات :
 ، باب  أو  درايس  فصل  كل  عىل  تطبيقية  أسئلة 

وتكتب باللون األزرق الغامق هكذا:

-5 الـدروس املستفادة :
خاصة بالسرية النبوية فقط ، وهي مقررة وهدفها 
استخالص الفوائد من املوضوع ، وقد ختمت برقم 
فارغ إلضافة مزيد من الدروس يستنتجها الطالب ، 

وهي هكذا : 



،



الفصل الدرايس األول



.

،



البـاب  األول

العهد النبوي يف مكة
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العـرب قبل اإلسالم )1(

الفصل
األول

أواًل : مـوقع اجلـزيـرة العربـيـة وأمهيـتـه :

مــوقــعـــهـا :

انظر خريطة اجلزيرة العربية بالنسبة للعامل القديم، 
ثم أجب عن األسئلة التالية :

خريطة اجلزيرة العربية بالنسبة للعامل القديم )شكل1(

)1( الفصل األول من ص 12 إىل ص25 غري مقرر عىل مدارس حتفيظ القرآن الكريم.
)2( تتدفق يف بالد العراق و الشام األهنار مثل دجلة والفرات وفروعها فاعتربت سطحًا مائيًا رابعًا.

إثراء
كلمة العرب من األلفاظ السامية نسبة إىل جدهم يعرب معناها الصحراء 
أو ساكن الصحراء ، وقد غلب هذا اللفظ عىل األقوام أو )القوم( الذين 

كانوا يسكنون هذا اجلزء من العامل فسمي اجلزيرة العربية. 
قسمت اجلزيرة العربية يف كتب التاريخ مخسة أقسام هي : هتامة، احلجاز، 

اليمن ، نجد، البحرين.
وحيدها رشقًا خليج عامن واخلليج العريب، وغربًا خليج العقبة والبحر 
الشام والعراق  العرب، وشاماًل بالد  األمحر، وجنوبًا خليج عدن وبحر 

)اهلالل اخلصيب(.

٭ يف أي قارة تقع اجلزيرة العربية؟

٭ أين موقع اجلزيرة العربية من تلك القارة؟
٭ من أي اجلهات ُتاط اجلزيرة العربية باملياه؟

ها اجلغرافيون جزيرة مع أن املاء ال ٭ ملاذا سامهّ
    حييط هبا من مجيع اجلهات؟
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اكتسبت اجلزيرة العربية أمهية كبرية لكوهنا :
1- تقع يف قلب بالد العامل القديم )ما املقصود بالعامل القديم ؟( حيث تتل جزءًا من قارة آسيا.

2- حلقة اتصال بني القارات الثالث ) أفريقيا ـ أوروبا ـ آسيا(.
العراق  إىل  أفريقيا  اهلند وجنوب رشق آسيا وبالد  املستوردة من  املنتجة، ومترُّ هبا  البضائع  3-تصدر منها 

والشام ومرص وبالد اليونان والرومان. 
انظر خريطة اجلزيرة العربية )استنتج أمهية أخرى ملوقع اجلزيرة العربية(

أمهـيـة مــوقـعــهـــا : 

طبهّق خمطط الطرق التجارية يف اجلزيرة العربية
عىل اخلريطة الصامء للجزيرة العربية

خريطة الطرق التجارية يف اجلزيرة العربية )شكل2(

نشــاط
كان يف اجلزيرة العربية طرق جتارية مهمة سامهت يف تسني أوضاع سكاهنا االقتصادية.

انظر خريطة وخمطط الطرق التجارية يف اجلزيرة العربية ثم قم بتحديد اآليت :
أ ( حدود اجلزيرة العربية.                                      ب( أحد الطرق التجارية التي تتجه إىل العراق.

ت( أحد الطرق التجارية  التي متر بمكة.
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نشــاط
 اجلزيرة العربية مهد العرب وموطنهم األول ، ولذلك ارتبط اسمها باسم العرب منذ القدم فسميت )جزيرة 

العرب( )1( . 

خريطة صامء للجزيرة العربية

          الشام
الطريق األول :               اليمن               مكة            املدينة             البرتاء         

                   مرص
          الطريق الثاين :              اليمن              الفاو           الياممة               شامل رشقي اجلزيرة العربية

ن                   الياممة       العراق الطريق الثالث :             حرضموت                    ُعاماَ
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شكل شجري لسكان اجلزيرة العربية وأقسامهم 

رشق اجلزيرة محيـر سبــأ معـني

املـدينـةمكــة

املنـاذرةالغساسنةتدمـراألنبـاط منطقة احلجازمنطقة نجد

دول شامل اجلزيرة العربيةدول وسط اجلزيرة العربية

عدنانيون قحطانيون

العرب الباقية العرب البائدة

أصحاب األيكة قوم ثمود قوم عاد

سكان اجلزيرة العربية وأقسامهم

دول جنوب اجلزيرة العربية

ل  ومن العرب البائدة عاد،وثمود،وأصحاب األيكة.وقد فصهّ
الل عزهّ وجلهّ أخبارهم يف القرآن الكريم.

ثـانـيـًا : العــرب البـــائــــدة :

)1( عرفت جزيرة العرب بعدة أسامء وهي: أرض العرب - بالد العرب- ديار العرب- شبه اجلزيرة العربية - شبه جزيرة العرب.

مفـاهـيـم

ين  لذ ا هم   : ة  ئد لبا ا ب  لعر ا
أهلكهم الل وأبادهم بسبب عصياهنم 
واستكبارهم عن دعوته، وعكسهم 

العرب الباقية.

نشــاط استهـاللـي

انظر الشكل الشجري لسكان اجلزيرة العربية وأقسامهم من األعىل إىل األسفل ، ثم أكمل :
- ينقسم سكان جزيرة العرب إىل قسمني مهـا العرب.......................... و العرب.........................

- العـرب البائـدة مثل قـوم  ............................  وقـوم .............................  و...........................
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خريطـة العـرب البائــدة )شكل3(

سكن قوم عاد منطقة األحقاف الواقعة بني حرضموت والربع اخلايل. )انظر خريطة العرب البائدة(  

وقـد بنيَّ اللـه عزهّ وجلهّ أن عادًا   كانوا عىل قوة عظيمة قال تعـالـى : }               { سورة 
الفجر :  آية)8(. فاستكربوا فـي األرض، وعبـدوا األوثـان من دون الل، فـأرسل الل عـزهّ وجـلهّ إليهـم النبي هـودًاـ  

عليه السالمـ   فأمـن بـدعـوتـه عـدد قليـل مـن القـوم، فعـاقب الل عزهّ وجلهّ العاصني واملتكربيـن منهـم عقـابـًا 
شديـدًا إذ أهلكهـم بالـريح كـام فـي قـولـه تعـالـى : }     
     

     { سورة احلاقة.

قــــوم عــــــــــاد :
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صورة آلثار مدائن صالح عليه السالم )صورة 1(

قــــوم ثمـــــــود :

كان قوم ثمود يسكنون الحِجر- منطقة اآلثار املسامة اآلن مدائن صالح )1(  )انظر خريطة العرب البائدة( 
وقد ظهروا بعد قوم عاد، ومنحهم الل عزهّ وجلهّ األرض يتخذون من سهوهلا قصورًا، وينحتون من جباهلا 
بيوتًا، إال أهنم مل يشكروا الل املنعم عليهم بل عبدوا األوثان من دونه، فأرسل الل عزهّ وجلهّ إليهم النبي 
صاحلًا  ـ عليه السالم ـ يدعوهم إىل عبادة الل وحده فآمن به املستضعفون منهم وكفر به املستكربون، 

مه من كيدهم وعاقبهم الل وا بقتل صالح ـ عليه السالم ـ وأهله لكن الل عزهّ وجلهّ سلهّ ومههّ
 عزهّ وجـلهّ بالصيحة قال تعالـى : }

          {  سورة هود : آية )67 66(.

الواقعة : قرب بلدة الُعال يف شامل املدينة النبوية .
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سموا أصحاب األيكة ، ألهنم أصحاب رياض )ما معنى رياض؟( وشجر كثيف مثمر وألهنم عبدوا 
ْدين( )1(، وكانـوا يعبدون مع الل آهلة أخرى  شجرة ضخمة معمرة بجوار بلدهم، وسكن أصحاب األيكة )ماَ
ُفون الكيل وامليزان )2(  يف البيع والرشاء فبعث الل عزهّ وجلهّ إليهم النبي شعيبًا ـ  فِّ ويقطعون الطريق، وُيطاَ
عليه السالم ـ ، فاستجاب لدعوته فريق منهم وحـاربه البـاقون، فـدعا ربه أن ينزل هبم سـوء العـذاب 

فاستجاب الل عـزهّ وجـل دعاءه، وعاقبهم الل عزهّ وجل بالرجفـة قال تعـاىل :

{

}        

)1( قرية من أرض »معان« شامل اجلزيرة العربية يف األردن.
)2( تطفيف الكيل وامليزان هو أن ينقصوا املكيال وامليزان إذا باعوا ، ويزيدوهنا يف الرشاء، وهذا من الغش والظلم.

أصحـاب األيكــــة :

س1 :   أكمل الفراغات التالية بكلامت مناسبة مما درسته :
أ    (  تقع جزيرة العرب يف اجلزء ........................ من قارة ........................ .

م املؤرخون العرب إىل قسمني عرب ........................ وعرب ........................ .  ب(  قسهّ
جـ( سكن أصحاب األيكة ..................... وبعث الل إليهم النبي ...................... عليه السالم.

التطبيقات

سورة العنكبوت.

نشــاط
اقرأ سورة الشمس ، واكتب اآليات التي وردت فيها قصة ثمود ، وابحث عن معنى كلامهتا الصعبة 

وعلقها يف صحيفة الفصل.

٭ مـاهي الـرجفـة ؟
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العقوبة من اهلّل عّز وجّلالنبـياملــوقــعالقـــوم

عـــاد

ثمــود

س3 : علـل مـا يأتـي :
أ   ( أمهية موقع اجلزيرة العربية.

ب(  تسمية أصحاب األيكة هبذا االسم .                             

 س4 : قال تعاىل: }   
         { سورة هود.

        يف ضوء اآلية الكريمة وضح ما يأيت :
أ    ( من املقصود باآلية ؟

 ب (  من هو نبيهم ؟

 س5 :  أمامك خريطة للجزيرة العربية 
حدد عليها موقع قوم عاد وثمود وأصحاب 

األيكة :

س2 :   قارن بني قومي عاد وثمود من خالل اجلدول التايل :

خريطة صامء للجزيرة العربية

 س6 :  ما الدروس املستفادة من دراستك لقصص األقوام السابقة ؟
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أقسـامهم : 
اجلنوب  : عرب  القسمني  يسمون هذين  إىل: قحطانيني وعدنانيني.وأحيانًا  الباقية  العرب  املؤرخون  قسم 
وعرب الشامل )1( . والقحطانيون ينتسبون إىل جدهم قحطان، أما العدنانيون فينسبون إىل جدهم عدنان وهو من 

ذرية إسامعيل بن إبراهيم عليهام السالم.

ثـالـثـًا : العــــــرب البــاقـيـــــة :

 )انظر خريطة دول جنوب اجلزيرة العربية وتعرف عىل مسمى هذه الدول(.

1 ــ  دول جنوب اجلزيرة العربية :

)1( ألن موطن قحطان األول ومركز أكثر دوهلم هو جنوب اجلزيرة العربية، وموطن العدنانيني وسط وشامل اجلزيرة العربية.

خريطة دول جنوب اجلزيرة العربية )شكل 4(

أمهيتها : ترتكز دول جنوب اجلزيرة 
؛  تشتهر هبا  التي  الزراعة  العربية عىل 
لوجود الرتبة اخلصبة واألمطار الغزيرة 
سقوط  سبب  )ما  الصيف  فصل  يف 
ويظهر  اليمن؟(  يف  صيفًا  األمطار 
اهتاممهم بالزراعة يف بناء السدود ومنها 
سد مأرب يف عهد السبئيني. وانتعشت 
املمتاز  اجلغرايف  ملوقعها  التجارة  فيها 
التجارية  الطرق  ملتقى  جعلها  الذي 
الربية والبحرية. )ما املسطحان املائيان 
اجلزيرة  جنوب  دول  تطل  اللذان 

عليهام؟(.

نشــاط
بالنظر إىل الشكل الشجري  أجب عام ييل :

- إىل كم قسم ينقسم عرب اجلزيرة العربية ؟
- تنقسم العرب الباقية إىل قسمني اثنني مها .......................... و..........................
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كام اهتمت هذه الدول باجلانب العمراين فبنت املدن مثل مأرب وظفار، وأحاطتها باألسوار والقالع ، وأنشأت 
القصور الفخمة مثل قرص غمدان وقرص بلقيس )ملكة سبأ(.

رياَ ومن أشهر الدول التي قامت عىل أرض اليمن : دولة معني، ودولة سبأ، ودولة مِحْ

نشــاط

1(  ابحث عن قصة سبأ يف اآليات التي يف سورة سبأ ، واكتب اآليات وعلقها يف الفصل.
للقصة من خالل فهمك   الربوج، واكتب ملخصًا  ابحث عن قصة أصحاب األخدود يف سورة   )2

لآليات وتفسريها وعلقه يف الفصل.

2 ــ  دول شمـال اجلزيرة العربية :

هذه  مسمى  عىل  وتعرف  العربية  اجلزيرة  شامل  دول  خريطة  )انظر 
الدول(.

متتد دول شامل اجلزيرة العربية من العراق إىل سواحل البحر املتوسط. 
والزدهار هذه املنطقة بالزراعة ووجود عدد من األهنار ذات الضفاف 

اخلصبة فيها سميت منطقة اهلالل اخلصيب.

املنطقة  هذه  يف  األهنار  أشهر  )ما 
؟(.

جغرافيًا  موقعًا  املنطقة  هذه  وتتل 
مهاًم، لذا قامت فيها وعىل أطرافها حمطات 
ر بعضها حتى أصبحت مراكز  جتارية تطوهّ
لدول عربية ذات كيانات خاصة. وأشهر 
تلك الدول : دولة األنباط، ودولة تدمر، 

ودولة الغساسنة، ودولة املناذرة.

مفـاهـيـم

لبناء  ا وهي  قلعة  مجع   : القـالع 
ن املمتنع يف اجلبل. املحصهّ

احلنيفية : دين إبراهيم عليه السالم.

خريطة دول شامل اجلزيرة العربية )شكل 5(
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3 ــ  دول بقية اجلزيرة العربية :

)1( املراد هبا املنطقة الرشقية للمملكة العربية السعودية حيث كان يطلق عليها هذا االسم قدياًم وليس املراد هبا مملكة البحرين حاليًا.

صورة لقرية الفاو )صورة 2(

)انظر خريطة دول شامل اجلزيرة العربية وتعرف 
عىل مسمى هذه الدول(.

تتكون من ثالث مناطق :
من  وتتكون  اجلزيرة،  رشقي  منطقة   : األوىل   

ُعامن والبحرين )1(.
كْندة  دولة  فيها  وقامت  نجد،  منطقة   : الثانية 

التي اختذت من الفاو مركزًا هلا.
 الثالثة : منطقة احلجاز، وأكثر سكانه ينتمون 
قحطان  إىل  تنتسب  فئات  منهم  لكن  عدنان،  إىل 
ااَعة  مثل األوس واخلزرج يف املدينة، وُجْرُهم وُخزاَ
كانوا  بادية وحارضة، واحلارضة  وكانوا  يف مكة، 

مستقرين يف بلدان أمهها :

1ـ  مكـة : ومن أشهر زعامئها : قيص بن كالب 
األمور يف  مقاليد  قريشًا، وسيطر عىل  د  الذي وحهّ

إثراء
الغريب من  إىل اجلنوب  تبعد حوايل 700كم   : الفاو  قرية 
عىل  تقع  حيث  جتارية  أمهية  ـ  قدياًم  ـ  وهلا  الرياض،  مدينة 
الطرق التجارية ، واشتهرت بالزراعة خاصة النخيل والثروة 

احليوانية والصيد.
وتعد من املناطق األثرية يف اململكة.

مكة، وهاشم بن عبد مناف، وعبداملطلب بن هاشم.
 وبقيت مكة عىل هذا احلال بأيدي قريش ، وكانوا يعبدون األوثان ، وقلة منهم كانوا متمسكني باحلنيفية حتى 

جاءت بعثـة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وأظهر اهلل اإلسالم فيها عىل يده.

ى املدينة بعد هجرة النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  إليها، وكان أول من سكنها العرب العامليق  2ـ  يـثرب : التي أصبحت ُتسمهّ
، ثم نزح إليها اليهود، وبعد اهنيار سد مأرب قدم إليها عرب األوس واخلزرج من اليمن، وملا رأى اليهود أن 
قوة األوس واخلزرج بدأت تزداد زرعوا بينهم الفتنة واحلرب ـ كعادهتم ـ ومل تنته آثار تلك احلروب إال عندما 

دخلوا يف اإلسالم.
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وفرض  الثأر  بغرض  وذلك  اإلسالم،  قبل  العرب  حياة  عىل  السائد  الطابع  هي  املتواصلة  احلروب  كانت 
السيطرة و القوة و التنافس عىل ما بني أيدهيم أو ما يملكون من متاع وأموال وأنعام.

والدينية عىل حياهتم  السياسية واالقتصادية  العرب  أحوال  انعكست 
بادية وحارضة،  يتكون من  العربية  املجتمع يف اجلزيرة  االجتامعية. وكان 

وكانت الرابطة القبلية قوية لدهيم. 
وتىل العـرب بصفـات محيـدة مـثل الوفـاء بالعهـد ومحاية اجلـار )اذكر 
صفات أخرى(، وكانوا يقدرون من يتمسك بالفضائل ويتصف بمكارم 

األخالق، وكانوا يعشقون احلرية ومل يعرفوا اخلضوع.
ولكن وجدت عندهم أيضًا عادات سيئة مثل األخذ بالثأر، وإثارة احلروب 

ألتفه األسباب، وحرمان املرأة من املرياث.

رابعًا : حياة العرب عامة قبيل اإلسالم :

احليــاة السيــاسيــة :

احليــاة االقتصـاديـة :

تباينت احلالة االقتصادية يف املجتمع العريب ،فالرعي هو عامد احلياة االقتصادية يف البادية. أمـا يف احلارضة 
فتعتمد عىل الزراعة والتجارة خاصة يف األماكن الواقعة عىل الطرق التجارية. وكان يف تلك احلوارض أسواق 
مشهورة جيتمع العرب فـيها للبيع والرشاء وألغراض أخرى ، أشهرها سوق عكاظ قرب الطائف. )هل تعرف 

أسواقًا أخرى للعرب قدياًم ؟ اذكرها(.

مفـاهـيـماحليــاة االجتمـاعيـة :
القيافـة : هو تتبع األثر.

علم األنساب : هو معرفة األقارب، 
ت  ال سال سة  ا ر د عىل  يعتمد  و

العائالت وأصوهلا.
مواقيت  معرفة  هو   : النجوم  علم 

وسري الكواكب.

وثيقــــة

قال الل تعاىل : }
{ )سورة النحل اآليات 58 و59(

س1 ـ ما املقصود باألنثى يف اآلية                                     س3 ـ ما رأيك يف هذه النظرة اجلاهلية للمرأة ؟
س2 ـ ما معنى الكلامت : كظيم، هون، يدسه ؟               س4 ـ كيف نظر اإلسالم للمرأة ؟
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شملت حضارة العرب جوانب خمتلفة، ففي جمال العمران متثهّلت حضارهتم فيام شيدوه من سدود وقصور 
مثل سد مأرب وقرص غمدان يف اليمن وقصور احلرية يف العراق والبرتاء يف الشام.

ويف جمال املعارف اشتهروا بالقيافة وعلم األنساب وعلم النجوم.
تسمى  التي  الطويلة  القصائد  أصحاب   : مثل  القمة  بلغوا  وحكامء  وشعراء  خطباء  فيهم  برز  كام 

باملعلقات )ما هي املعلقات؟(.

احليــاة احلضــاريــة :

إثراء
عبادة  دخلت   : األصنام  عبادة  ٭ 
عن  العرب  جزيرة  إىل  األصنام 
استقرت  عندما  خزاعة  قبيلة  طريق 
كبارها  أحد  جلب  حيث  مكة،  يف 
»عمرو بن حُلي اخلزاعي « صناًم من 
بالد الشام يقال له هبل فنصبه يف مكة 
وأمر الناس بعبادته فأخذ العرب يف 
بنصب األصنام حول  مكة وغريها 

الكعبة.
٭ كان راشد بن عبد ربه السلمي 
يبول  وثعلب  يوما  فرآه  صنام  يعبد 

عليه، فقال :
برأسه الثعلبان  يبول  أرب 

لقد ذل من بالت عليه الثعالب
ثم شدَّ عليه فكرسه.

كانت عبادة األصنام واألوثان هي الديانة السائدة بني العرب يف بعض 
فرتات تارخيهم.وألهنا خمالفة للدين القيهّم سميت فرتهتم )اجلاهلية(.

ومن أشهر معبوداهتم من دون الل : الالت والعزى ومناة )اذكر آية 
القبائل.  معظم  فعبـدتـه  األصنـام  أعظـم  مـن  ُهبـل  وكـان  ذلك(  عىل 

قـال تعـالـى : }

احلـيـاة الدينيـة :

}

سورة العنكبوت.

)1( رواه مسلم يف صحيحه كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها : واملراد بأهل الكتاب حينذاك املتمسكون بدينهم احلق من غري حتريف.

باَداَ بعضهم  وقد اعتنق بعض العرب اليهودية والنرصانية واملجوسية وعاَ
قليل منهم  الرياح وغريها، وبقي  مثل  الطبيعة  الكواكب وبعض مظاهر 

ْون باحلنفاء.  مَّ متمسك باحلنيفية دين إبراهيم عليه السالم، وُيساَ
وكانت األمم األخرى يف هذا اجلانب أسوء حااًل من العرب يف ذلك الوقت.

وهكذا عاشت البرشية -قبل مبعث النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف ظالم من اجلاهلية، وسادت الوثنيات واخلرافات 
والعصبيات والقبليات والطبقيات واملفاسد االجتامعية، وقد عربهّ النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  عن هذه احلقيقة يف قوله : »إن 

اهلل نظر إىل أهل األرض فمقتهم ؛ عرهبم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب« )1(. 
وهلـذا الفسـاد والضــياع الذي عاشـه العالـم يف اجلـزيـرة العربيــة وخارجـها، أرسـل الل سبحانه وتعاىل 

حممدًا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ للناس كافة لينقذهم من هذا الضياع واالنحراف وخيرجهم من الظلامت إىل النور.
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س1 :   ما الركيزة األساسية القتصاد الدول التي قامت يف اليمن ؟

س2 :   حتقق من صحة العبارات التالية مع تصويب العبارة اخلاطئة :
أ    (  كان أكثر سكان احلجاز ينتمون لقبائل قحطانية.

د قريشًا يف املدينة قيص بن كالب. ب (  الذي وحهّ
يت يثرب بعد هجرة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ باملدينة. جـ (  ُسمهّ

س3 :   أكمل الفراغات التالية بكلامت مناسبة :
أ ( يتكون رشقي اجلزيرة العربية من ................ و ................ .

ب ( كان الطابع السيايس السائد عىل حياة العرب قبل اإلسالم هو ................. للثأرأوالسيطرة .
جـ( كان الدين السائد لدى العرب قبل اإلسالم هو............... ، ومنهم من اعتنق ............... و ............... 

س4 :   علل ما يأيت :
أ   (   متيز دول جنوب اجلزيرة العربية بالتجارة.

ب(   تسمية املنطقة التي متتد من العراق إىل سواحل البحر األبيض املتوسط بمنطقة اهلالل اخلصيب.
جـ(  كثرة احلروب بني الدول والقبائل قبل اإلسالم.

س 5: أمامك خريطة للجزيرة العربية حدد عليها باأللوان دول جنوب اجلزيرة العربية ودول شامل اجلزيرة العربية :

التطبيقات

خريطة صامء للجزيرة العربية
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النبي ــ ] ــ قبل بعثتــه

الفصل
الثانـي

أواًل : نسـبـه وأســرتــه ــ ملسو هيلع هللا ىلص ــ :

شجرة نسب النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  )شكل 6(
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ينتمي نبينا حممد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل أرسة عريقة النسب نبيلة األخالق، ونسبه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من أطهر وأعىل أهل األرض 
نسبًا، وأرشفهم قومًا وقبيلة وأرسة، قال ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : »إن اهلل اصطفى كنانة من ولد إسامعيل، واصطفى قريشًا من 
ح اصطفاء النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من خالل  كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاين من بني هاشم«)2( . )وضِّ

هذا احلديث(.

فضـل نسبـــــــــه :

أســـــرتــــــــه :

يلتقي نسب نبينا حممد  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من جهة أبيه ، ونسبه من جهة أمه يف )كالب(. )انظر شجرة نسب النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ(.
ومن دالئل خصال أرسته النبيلة العالية ؛ ما قام به جده الرابع قيص بن كالب من أعامل جليلة، وهي :

3( االهتامم باحلجابة. 1( بناء دار الندوة.               2( القيام بالسقاية والرفادة. 
مت هذه األعامل بني أوالده ؛ فصارت رئاسة الندوة واحلجابة واللواء لبني  وبعد وفاة قيص بن كالب ُقسهّ

عبد الدار ، وصارت السقاية والرفادة لبني عبد مناف. )انظر شجرة نسب النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ(.

)1( تتمة نسبه عليه الصالة والسالم إىل عدنان هو: قيص بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النرض 
بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مرض بن نزار بن معد بن عدنان.

)2( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ . 

نشــاط استهـاللـي
انظر إىل شجرة نسب النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وأجب عام يأيت :
1( جد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الرابع هو  ...........................
2( جد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الثالث هو  ..........................
3( جد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الثاين  هو   .........................

4( جد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ األول هو  ...........................

5( ما اسم والد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ؟ ...........................
إذًا نسب النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  هو : حممد بن ...................... بن ......................بن ......................بن ......................

بن .....................  بن كالب ، من نسل عدنان)1(، من ذرية إسامعيل بن إبراهيم عليهام السالم.
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مفـاهـيـم

كالب  بن  قيص  بناها  دار   : الندوة 
برئاسته  قريش  زعامء  فيها  ليجتمع 

لبحث أمورهم العامة.
املاء  تقديم   : ة  والرفـاد  السقاية 

والطعام للحجاج واملعتمرين.
احلجابـة : وهي السدانة،وتعني خدمة 

الكعبة واالحتفاظ بمفاتيحها.
اللـواء : قيادة احلرب ومحل رايتها.

وقام جده الثاين هاشم بن عبدمناف بالسقاية والرفادة )ما الرفادة ؟( 
وسنهّ لقريش رحلتي الشتاء والصيف. )إىل أين؟(

ثم قام جده األول عبداملطلب بام كان يقوم به أبوه هاشم، وكان يعاين 
كثريًا من املشقة يف إحضار املاء لسقاية احلجاج حتى متكن من إعادة حفر 
عـدة  مطمـورة  ظلت  أن  بعد  زمـزم؟(  بئر  حفر  قصة  )مـا  زمـزم  بئر 
قـرون. )مـا معنى مطمور؟( فأصبحت له املنزلة الرفيعة يف مكة، وذاع 

صيته بني القبائل العربية كلها.)ما معنى صيته؟(
وكان أهم حدث وقع زمن عبداملطلب ؛ غزو أبرهة احلبيش ملكة ؛ كي 
هيدم الكعبة، وتسمى بحادثة الفيل، وقد ردَّ الل كيد أبرهة احلبيش، وزادت 

مكانة بيت الل احلرام يف نفوس العرب كافة، وقوي مركز قريش لدهيم بدرجة كبرية.)ما السبب ؟(.
وكان لعبد املطلب عدد من األبناء من بينهم؛ أبو طالب، والعباس، ومحزة، وعبدالل. )هل تعرف غري هؤالء 

ممن ورد ذكر اسمه يف القرآن الكريم ؟(

كان عبداملطلب حيب عبدالل حبًا كبريًا ، فاختار له آمنة بنت وهب بن عبدمناف زوجة، وكان عمره أربعة 
وعرشين عامًا. تزوج عبدالل آمنة ، ثم غادر مكة إىل بالد الشام للتجارة. لكنه مل يرجع ؛ إذ مات يف املدينة وهو 

يف طريق عودته من بالد الشام.

زواج أبيـــــــــــه :

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )نسب النبي ــ ملسو هيلع هللا ىلص ــ وأرسته(.

نبينا حممدًا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من أعىل العرب نسبًا ؛ ألهنم ال يسمعون إال لذوي  1 - جعل الل سبحانه نسب 
األنساب العالية.

2- أراد جده عبداملطلب ملا سامه )حممدًا( أن حيمده الل سبحانه يف السامء ، وخلقه يف األرض. 
3- كانت أرسته أرسة رشف، وذات زعامة، وأعامل جليلة خاصة خلدمة بيت الل احلرام.

4- ................................................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟
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ثانيًا : مولده ورضاعته ــ ] ــ :

مـــولـــده :

ولدت آمنُة نبيناَا حممدًا  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف مكة - بعد وفاة أبيه بأشهر- يف شهر 
املوافق عام  الفيل هبذا االسم ؟(  )ملاذا سمي عام  الفيل  ربيع األول عام 

571م.

رضـــــاعتـــــه :

كان من عادة أرشاف قريش وأهل املدن عامة أن يدفعوا بأطفاهلم إىل مراضع من البادية ليتلقوا فيها سالمة 
اللسان وفصاحة اللغة . )هل تذكر فوائد أخرى للنشـأة يف البادية؟(

انتظرت آمنة جميء املراضع من بني سعد لتدفع ابنها حممدًا إىل إحداهن، وكان من بينهن مرضعة يقال هلا 
حليمة السعدية قد سبقتها املراضع إىل أخذ األطفال، فلم جتد سوى حممد اليتيم فأخذته ُكرهًا أن تعود إىل موطن 

قومها بدون رضيع، فأصبح ذلك الطفل بركة عليها وعىل أرسهتا وبقي هناك حتى بلغ الرابعة من عمره.

إثراء
 : الاَ   قاَ ةاَ  ماَ راَ ْ خماَ ْبِن  ْيِس  قاَ ْن  عاَ
ُسوُل اللَّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  راَ ناَا واَ »ُولِْدُت أاَ
اماَ اْلِفيِل«.  رواه الرتمذي، كتاب  عاَ
املناقب عن رسول الل، باب ما جاء يف 

ميالد النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

نشــاط
كان النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بركًة عىل حليمة فقد درهّ ثدهيا باحلليب، ودرت ناقتها، وكانوا يرعون غنمهم دون غريهم. 
انظر القصة يف كتاب )سرية ابن هشام( املجلد األول صفحة 199 بعنوان )حديث حليمة عام رأته من اخلري 

بعد تسلمها له ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ(. واكتب ملخصًا للقصة ال يزيد عن عرشة أسطر ، وقدمه أمام زمالئك يف الفصل.

ولد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يتيم األب قال تعاىل: }                                     {سورة الضحى : آية )6(. وفرحت به أمـه، 
وفـرح جده عبد املطلب وسامه حممدًا )ما معنى اسم حممد؟(.

ثالثًا : نشـــأتـــه ــملسو هيلع هللا ىلص ــ :

وفـــــاة أمـــــــه :

عاد حممد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من ديار بني سعد إىل أمه آمنة بمكة، وبعد مدة مرضت أمه وتوفيت يف األبواء)1( وعمره 
ست سنوات، وهكذا أصبح يتيم األب واألم. )كيف نعامل اليتيم؟(

)1( بني مكة واملدينة ، وكانت قادمة به عىل أخوال جده عبداملطلب من بني عدي بن النجار ، وتوفيت وهي راجعة إىل مكة .
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ه بعطفه وحنانه، ومل يستمر هذا احلنان  كفله جده عبد املطلب بعد وفاة والدته، وأغدق عليه حمبته، وخصَّ
طوياًل حيث تويف عبد املطلب بعد سنتني من وفاة آمنة .)كم كان عمر النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عند وفاة جده؟(

أدرك عبد املطلب ما يتحىل به ابنه أبو طالب من صفات كريمة، فلام أحس بدنو أجله عهد إليه بكفالة حفيده 
حممد من بعده )ما معنى حفيد؟(. وكان أبو طالب عند حسن ظن أبيه فقام بكفالة ابن أخيه حممد خري قيام، رغم 

أنه قليل املال كثري العيال، وظل طيلة حياته يدافع عنه.

كفــالـــة جــــده :

كفــالـــة عمـــه :

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )مولد النبي ــ ] ــ ونشأته(.

1- كان أعظم خْلق الل سبحانه، وأرشف رسله، وخاتم أنبياءه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يتياًم.
2- يف ُيتم النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عزاء لأليتام يف كل زمان ومكان.

3- إن ما نكره قد يكون فيه اخلري والربكة، فحليمة كرهت أخذ هذا الغالم اليتيم فصار بركة عليها 
       }                                                                               { )سورة البقرة آية 216( 

4- اخلالق كفيل بخلقه، ال يضيعهم فقد تكفل الل سبحانه بنبيه يف صغره ؛ حيث رعته أمه آمنة، ثم جده
        عبداملطلب ، ثم عمه أبو طالب.

5- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟

لمـا بلغـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  الثانية عشرة من عمره، أراد عمه الخروج بتجارة إلى بالد الشام )انظر خريطة طـرق التجارة( 
ه خوفًا عليه من مشقة السفر لكن محمدًا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ألحهّ في ذلك ، فرقَّ له عمه  فرغب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الخروج معه فردهّ
رة بأحـوال الناس ، ومعـرفـة بالمـواطـن الـتـي مر عليها. )اذكر  ـْ وأخـذه معه، فاكتسـب من هـذه الرحلـة ِخـب

فوائد أخرى للسفر(.
وملا رأى حممد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من نفسه القدرة عىل الكسب؛ عمل برعي الغنم ليخفف عن عمه أيب طالب مئونة 

اإلنفاق عليه.

رابعًا : شبـــابــــه  ــ ملسو هيلع هللا ىلص ــ :
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خريطـة طـرق التجـارة )شكل7(

ار، وشارك أعاممه يف بعض أيامها دفاعًا عن املقدسات، كام شهد  وملا بلغ اخلامسة عرشة عايش حرب الِفجاَ
- وعمره عرشون عامًا - حلف الُفضول الذي تعاهد فيه زعامء قريش عىل نرصة املظلوم وإعطائه حقه.

ولقد أنبت الل حممدًا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ نباتًا حسنًا ، ووضع فيه من صفات الكامل ما مل يضع يف غريه من البرش. فقد كان 
ي )األمني(. أحسن أقرانه ُخلقًا وخْلقًا ، وكان أرجحهم عقاًل ، وأصدقهم حديثًا ، وأحفظهم أمانة حتى ُسمهّ

حفظه الل من الرذائل، فلم يعبد صناًم، ومل يرشب مخرًا، ومل يرتكب ما يدنس العرض، أو حيطهّ من الرشف 
والرجولة.)أال تتمنى أن تكون أخالقك مثله ؟( يمكنك تقيق الكثري من ذلك، فابذل جهدك.

إثــراء

٭ حرب الفجار : الِفجار بكرس الفاء من الفجور، وسببها استحالل قبيلتي كنانة وقيس عيالن للقتال يف األشهر احُلرم 
)التي حرم الل فيـها القتـال وهي حمـرم ورجـب وذو القعدة وذو احلجة(.

٭ حلف الُفضول : هو احللف الذي عقدته قريش وتعاهدوا عىل أن ال جيدوا بمكة مظلومًا من أهلها وغريهم ممن دخلها 
إال قاموا معه حتى ترد عليه مظلمته، وقال عنه النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ )لقد شهدت يف دار عبدالل بن جدعان حلفًا ما ُأحب أن يل به 

محر الناَعم ولو دعيت إليه يف اإلسالم ألجبت(.
ه ماريه القبطية التي أهداها املقوقس للنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عام 7 هـ ٭ إبراهيم ابن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : ُأمهّ
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ملهّا ُعرف حممد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بالصدق واألمانة ؛ عرضت عليه خدجية بنت خويلد ريض اللهّ عنها ذات الرشف 
والثراء ؛ املتاجرة بأمواهلا إىل بالد الشام، فانطلق حممدـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ   مع القافلة التجارية من مكة إىل بالد الشام يرافقه 

ميرسة غالم خدجية.
وعندما عادت القافلة من جتارهتا رابحة أخرب ميرسة سيدته بام رآه من صفات حممد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وكرم أخالقه، 

فأعجبها ذلك.)استنتج أسباب نجاح النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف جتارته(.
عرضت خدجية عىل حممد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الزواج منها ، وكان عمرها )40عامًا(، وعمره ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ )25عامًا( ؛ فوافق. 

وكانت أول امرأة يتزوجها ومل يتزوج غريها حتى توفيت بعد )25عامًا( من زواجهام. وقد عاشت معه 
حياة سعيدة كريمة أنجبت له ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مجيع أبنائه وبناته ـ ما عدا إبراهيم ـ وهم : القاسم وعبد الل )امللقب 
بالطاهر وبالطيب( ورقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة ـ ريض الل عنهن ـ. فأصبح يكنى أبا القاسم. وقد مات 

القاسم وعبد الل قبل البعثة.

خامسًا : زواجـــــــه  ـملسو هيلع هللا ىلص ـ  :

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )شبـــابـــه ــ ] ــ(.

1- يف رعي النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ لألغنام ؛ تعليم له عىل احللم والشفقة والصرب والتواضع.
2- يف رعي النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ لألغنام وعمله بالتجارة ؛ اعتامٌد عىل نفسه ، واكتساٌب من عمل يده.

3-كان نبينا حممد  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مصونًا عام ُيستقبح من أمور اجلاهلية قبل البعثة وبعدها.
4-كان نبينا حممد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أحسن الناس ُخلقًا، وأرجحهم عقاًل، وأصدقهم حديثًا، وأحفظهم أمانة.

5- الناس حيبون من يتحىل باألخالق احلسنة ؛ كالصدق واألمانة.
6- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟

وثيقــــة

عن أيب هريرة ـ  ـ قال النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  : » ما بعث اهلل نبيًا إال رعى الغنم .فقال أصحابه : وأنت ؟ فقال :  نعم 
كنت أرعاها عىل قراريط ألهل مكة«. أخرجه البخاري ، كتاب اإلجارة ، باب رعي الغنم عىل قراريط. 

يف ضوء احلديث السابق ؛ أجب عام يأيت :
أ( عىل ماذا يدل احلديث السابق؟          ب( قام األنبياء  مع الرعي بأعامل أخرى .اذكر ثالثة أنبياء وأعامهلم؟

ت( ما أمهية العمل؟                            ث( اذكر حديثًا حيث عىل العمل وكسب الرزق؟
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بعد  الكعبة  ببناء  قريش  قامت  عامًا  وثالثني  مخسة  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  حممد  بلغ  حني 
تصدعها من السيول التي جرفت مكة يف ذلك احلني . وملا انتهت من بنائها أرادت 
كل قبيلة من قبائل قريش أن تصل عىل رشف وضع احلجر األسود مكانه، فكادت 
أن تقع احلرب بينهم )ما العادة السيئة التي كانت عند العرب قبل اإلسالم؟(؛ 
م بينهم أول من يدخل عليهم، فكان حممد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فلام  لوال اتفاقهم عـىل أن حيكِّ

كاًم. رأوه قالوا : هذا األمني رضيناه حاَ
وملا علم باملشكلة أمرهم بإحضار ثوب، ثم وضع احلجر فيه وطلب من كبري 
كل قبيلة أن يمسك بطرف من الثوب ويرفعه إىل ما يوازي موضع احلجر من البناء 
، وبعد أن فعلوا ذلك أخذ احلجر من الثوب ووضعه يف مكانه  وبذلك حلهّ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص 

ـ تلك املشكلة بطريقة حكيمة أرضت اجلميع وقضت عىل بوادر الفتنة.

سادسًا : حـادثة احلجـــر األســـود :

إثراء

األسود  احلجر  يكن  مل 
أســود اللـون أصـاًل لقولـه 
ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف احلديث الصحيح ) 
اجلنة  األسود من  احلجر  نزل 
اللبن  من  بياضًا  أشد  وهو 

فسودته خطايا بني آدم (.
أخرجه الرتمذي، كتاب احلج عن 
فضل  يف  جاء  ما  باب  الل،  رسول 

احلجر األسود والركن واملقام.

صـورة للكعـبة املرشفـة يظهـر فيها احلجـر األسـود )صورة 3(
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سابعًا : حتنثه  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  يف غــار حـــراء :

عندما رأى حممد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ما كان عليه قومه من أعامل سيئة، وخصوصًا عبادة األوثان من دون الل ، كره ما 
كانوا عليه فأصبح خيلو يف غار حراء يتحنث فيه )1(  - خاصة يف شهر رمضان- بعيدًا عن ضجيج الناس بمكة، وما 
يرتكبونه من آثام، حتى أنزل الل عليه الوحي، وأرسله إىل العاملني هاديًا ومبرشًا ونذيرًا، وداعيًا إىل الل بإذنه ورساجًا 

منريًا بعد أن بلغ األربعني من عمره.

)1( التحنث : االنقطاع للعبادة .

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )حادثة احلجر األســود(.

-1 قبول قريش تكيم النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف أمر احلجر األسود، ووصفهم له باألمني؛ دليل عىل حمبة الناس له حلسن خلقه.
-2 احلل الذي توصل له النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف هذه األزمة دليل عىل حكمته وسداد رأيه.

-3 جاء حل مشكلة احلجر األسود لتلفت االنتباه للنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وأنه سيختار ملهمة أكرب وهي النبوة.
-4 ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟

صـورة جلبل النور يظهر فيه الغـار ـ غار حراء ـ )صورة 4(

نشــاط
م املعلُم طالباَ الفصل إىل جمموعات، كل جمموعة تقرتح حلواًل أخرى حلادثة احلجر األسود.  ُيقسهّ

ثم تقدم كل جمموعة حلها.
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س1 :  أكمل الفراغات التالية :
بن   .......... بن   ........... بن   ........... بن   ........... بن  بن...........  حممد   : ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  النبي  نسب   ) أ 

كالب.
ب( أعظم حدث وقع يف زمن عبد املطلب هو.................................... 

س2 :  ميز العبارة الصحيحة بوضع إشارة )( من العبارة اخلاطئة بوضع إشارة ) (فيام ييل :
أ (  تويف والد النبي ـملسو هيلع هللا ىلص ـ يف بالد الشام .     )          (
ب ( حادثة احلجر األسود تدل عىل حكمة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ .     )          (

جـ ( استمر زواج النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من خدجية ريض اهلل عنها مدة مخس وعرشين سنة.    )          (

س3 :  بّيـن  سبب ما ييل :
أ ( رعي النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ للغنم يف صغره .

ب( مشاركة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ألعاممه يف بعض األعامل قبل البعثة .
جـ (عرض خدجية نفسها للزواج بالنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ .

س4 :   حدد اسم املقصود بالعبارات اآلتية :
)          ( أ (  قام بحفر بئر زمزم بعد أن ظلت مطمورة قرونًا . 

التطبيقات

خريطـة اجلزيـرة العربيـة

ب (  مكان كان ينقطع فيه النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص 
ـ  للعبادة .  )                         ( 

س5 :  هات أمثلة من الدرس عىل اتصاف 
النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  بالصفات التالية : األمانة ، 

احلكمة ، البحث عن احلق.

س6  :  تتبَّع مسري النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من مكة إىل 
بالد الشام عىل خريطة اجلزيرة العربية 

التي أمامك : 
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نشــاط ختامي

أمامك سنوات عمر النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ منذ والدته إىل أن بلغ األربعني.
اكتب أمام كل فرتة زمنية من عمره احلدث الذي وقع فيه.
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الفترة األولى من العهد النبوي في مكة

الفصل
الثالث

أواًل : بــدء الــوحــي :

نشــاط استهاليل

مما سبق دراسته تالحظ أن نشأة نبينا حممد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ كانت متميزة ، وقد متثل ذلك يف عدة فضائل منها :
1( اصطفاء نسبه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.      2( رشف أرسته.     3( بركته عىل مرضعته.

4( كامل صفاته وأخالقه.      5( حفظه من الرذائل والدنس.    6( حكمته.
7( انقطاعه للعبادة يف غار حراء.      برهن عىل كل فضيلة مذكورة هنا بمثال مما سبق دراسته.

مفـاهـيـم
كام  تقع  التي  هي   : الصادقة  الرؤيا 
رآها، وهي عكس الكاذبة، وقد كان 
النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ   )ال يرى رؤيا إال جاءت 

مثل فلق الصبح( أي مثل طلوعه.
جربيل : ملاَك من املالئكة، ينزل عىل 

األنبياء، ويسمى الناموس.
الوحـي : نزول جربيل بالقرآن عىل 

النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ .
املـولـى : اململوك أو العبد املعتق.

قومه  منعزاًل عن ضالل  غار حراء  يتحنث يف  ـ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص  ظل حممد 
من  الناس  به  خُيْرج  عظيم  ألمر  ه  ُيِعدهّ وتعاىل  سبحانه  والل  وهلوهم، 
الظلامت إىل النور، وملا قارب األربعني سنة بدأت بوادر نبوته بالرؤيا 
الصادقة ، استمر كذلك حتى جاءه جربيلـ  عليه السالمـ  وهو يف غار 
حراء يوم االثنني من شهر رمضان، فقال له : اقرأ. قال: ما أنا بقارئ.  
أعاد جربيل ما قاله مرتني، فأجابه النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  بام أجابه يف املرة األوىل.

وبعد ذلك قـال جبـريل : }

فقرأ النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ما قرأه عليه جربيل ـ عليه السالم ـ فكان ذلك أول وحي ُأنزل عليه. 
ْنها  يِضاَ الل عاَ عاد حممدـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ   من غار حراء إىل بيته بمكة فزعًا يرجتف فؤاده، فلام دخل عىل زوجته خدجيةـ  راَ
ـ قال : زملوين)1(، زملوين وحتى ذهب عنه الفزع، فقص ما حدث عىل خدجية ـ ريض الل عنها ـ، وأبدى خشيته 
، وتاَقري الضيف، وُتْكِسب  لَّ من ذلك، فقالت له :»كال والل ما خيزيك الل أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتمل الكاَ

املعدوم، وُتعني عىل نوائب احلق )2( «)3(.

{ سورة العلق آية)1،5( .

)1( زملوين : غطوين .
)2( حتمل الكل: تعني الضعيف، َتقري الضيف : تكرم الضيف، تكسب املعدوم: تتصدق عىل الفقري.

)3( رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب رقم 3 ومسلم، كتاب اإليامن، باب بدء الوحي.
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ثم انطلقت به إىل ابن عمها ورقة بن نوفل الذي كان كبري السن عاملًا بالنرصانية وأحد احلنفاء )ما معنى احلنفاء؟(، 
وأخربه بام حدث فقال له ورقة )هذا الناموس الذي أنزله الل عىل موسى( واطمأنت نفسه بام قاله ورقة .

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )بــدء الــوحــي(.

1- اقتضت حكمة الل أن يكون النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أميًا اليعرف القراءة والكتابة إبعادًا لشبهة الشك يف مصدر القرآن.
2- دل ترصف خدجية مع النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف ما وقع له يف الغار عىل رجاحة عقلها، وحسن ترصفها، وسالمة 

فطرهتا.
3- ثناء خدجية عىل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بام كان يتحىل به من أخالق فاضلة ، دليل عىل أمهية األخالق وأثرها العظيم.

4- عظم دور املرأة الصاحلة العاقلة يف إعانة زوجها الداعي للحق املبلغ له .
5- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟

ثانيـًا : الدعوة السريــة :

ملـا أمر الل سبحانه وتعالـى حممـدًا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بـأن يدعـو إىل التوحـيد وينـذر من الرشك فـي قوله تعاىل :  }  

                                                                         { سورة املدثر آية )1 ،3( . بدأ دعوته ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وكانت رسًا ملدة 
ثالث سنوات )ملاذا كانت الدعوة رسية ؟(  فكانت زوجته خدجية ريض الل عنها أول من استجاب له.

وأسلم من بيت النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ربيبه عيل بن أيب طالب ـ  ـ وكان صبيًا عمره حوايل )10 سنوات( حيث 
كان يعيش يف بيت النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ختفيفًا عن عمه أيب طالب. وأسلم مواله زيد بن حارثة ـ  ـ. وكان أبو بكر 
الصديق ـ  ـ أول من أسلم من خارج بيت النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ. وقام ـ  ـ بجهـد كبري لنرش الدعوة، فأسلم عىل 
يديه عدد من كبار الصحابة منهم عثامن بن عفان، وطلحة بن عبيدالل، وسعد بن أيب وقاص، وعبد الرمحن بن 
عوف، والزبري بن العوام، وأبو عبيدة عامر بن اجلراح. كمـا دخل يف اإلسالم عامر بن يارس، وبالل بن رباح، 
وجعفر بن أيب طالب، واألرقم بن أيب األرقم الذي اختذ املسلمون داره مقرًا الجتامعاهتم رضوان الل عليهم 

أمجعني.
وأخذ عدد املؤمنني يزداد يومًا بعد يوم. وظلت الدعوة رسية ملدة ثالث سنوات )هل استمرار الدعوة رسًا 
أفضل؟ وملاذا؟( إىل أن أمر الل رسوله بإظهار دينه. )إذا كانت الدعوة يف املرحلة األوىل تسمى رسية فامذا تسمى 

يف املرحلة الثانية ؟(
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بعد أن نزل عىل النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قوله تعاىل : }          { سورة 

احلجر آية )94(. انطلق النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يدعو الناس جهرًا إىل الدخول يف اإلسالم. 

ُتُكْم أاَنَّ  ْ ْو أاَْخرباَ ْيتاَُكْم لاَ أاَ : أاَراَ الاَ قاَ وبدأ ذلك بأن صعد الصفا، ونادى يف أهل مكة، فاجتمع إليه الناس، فاَ
ْي  ُكْم باَنْياَ ياَداَ إيِنِّ ناَِذيٌر لاَ : فاَ الاَ ِذًبا، قاَ ْيكاَ كاَ لاَ ْبناَا عاَ رَّ ا جاَ اُلوا: ماَ ، قاَ ِقيَّ دِّ ُكْنُتْم ُمصاَ باَِل أاَ ا اجْلاَ ذاَ ْفِح هاَ ُرُج بِساَ ْ ْياًل ختاَ خاَ
اٍَب)1(  ا أاَيِب هلاَ بَّْت ياَداَ ُة تاَ وراَ ِذِه السُّ لاَْت هاَ ناَزاَ اماَ فاَ ا، ُثمَّ قاَ ا إاِلهّ هِلاَذاَ ناَ ْعتاَ اَ ا مجاَ ا لاَكاَ أاَماَ بَّ اٍَب تاَ : أاَُبو هلاَ الاَ قاَ ِديٍد، فاَ اٍب شاَ ذاَ عاَ

... سورة املسد آية )3-1(.
ومىض رسول ـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ   يدعو الناس صابرًا حمتسبًا، وساء املرشكني من قريش ما رأوه من ازدياد عدد الداخلني 
يف اإلسالم، وأغضبهم ما قـام به النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من إيضاح بأن آهلتهم ال تنفع وال ترض، فعرضوا عىل عمه أيب 

طالب أن حيمله عىل ترك ما جاء به أو خييل بينهم وبينه حتى هيلك أحد الفريقني .
فاخربه أبو طالب بام عرضه املرشكون عليه، فأجابه قائاًل  : »يا عم والل لو وضعوا الشمس يف يميني، 
والقمر يف يساري عىل أن أترك هذا األمر حتى يظهره الل أو أهلك دونه ما تركته« . فقال له أبو طالب : اذهب 
يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالل ال أسلمك ليشء تكرهه أبدًا، فواصل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ دعوته إىل دين الل يف مكة 
ملدة عرش سنوات وثبت ثبوت اجلبال ال يثنيه أذى وال يفتنه إغراء.)هل تذكر ما عهد به عبداملطلب البنه أيب 

طالب بشأن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ؟(

ثالثـًا : الدعوة الجهـريــة :

)1( رواه البخاري كتاب تفسري القرآن، باب تباب خرسان تتبيب تدمري ومسلم كتاب اإليامن، باب يف قوله تعاىل )وأنذر عشريتك 
األقربني(.

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )الدعـوة الرسيـة(.

1-قيام النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بالدعوة دليل عىل تمله املسؤولية، وقيامه باألمانة، وهي مسؤولية كل مسلم.
2- دور املرأة املسلمة، وأثرها يف هذا الدين؛ حيث كانت خدجية ـ ريض الل عنها ـ أول املؤمنات.

3- فخر لكل امرأة مسلمة أن تكون أول من خوطب بالدعوة امرأة، وأول من أسلم امرأة، وأول من نرص الدعوة امرأة.
4- أثر البيت واألرسة الصاحلة يف إسالم عيل  بن أيب طالب، وزيد بن حارثة ـ ريض الل عنهام ـ.

ِديق والرفقة الصاحلة يف إسالم أيب بكر الصديق ـ  ـ. 5- أثر الصاَ
6- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟
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عندما يئس كفار قريش من إيقاف الدعوة اإلسالمية، عمدوا إىل إيذاء املسلمني وتعذيبهم. )ملاذا ؟(

فمن الذين ناهلم األذى والتعذيب :
▲  عامر بن يارس ووالديه ـ ريض الل عنهم ـ ، وقال هلم النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ )صربًا آل يارس فإن موعدكم اجلنة(. 
فقتلها فكانت أول شهيدة يف  ب  ُتعذَّ بُسميهّة - والدة عامر - ريض الل عنها وهي  أبو جهل  وقد مر 

اإلسالم. 
▲  ومن املعذبني بسبب إسالمهم بالل بن رباح ـ  ـ  الذي كان يقول إذا اشتدهّ عليه التعذيب بحرارة الشمس 

ٌد « )ما معنى هذه الكلمة؟(. ٌد ، أحاَ املحرقة : »أحاَ
وقد اشرتاه أبو بكرـ  ـ  من أمية بن خلف فأعتقه ، كام اشرتى أفرادًا آخرين ممن كانوا ُيعذبون فاعتقهم، 

وأنقذهم الل سبحانه بذلك من العبودية والتعذيب.
ب،  ▲ وقد امتد إيذاء املرشكني إىل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وتوجيه أنواع اإلساءة إليه، وكان ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من أشد من ُعذهّ
فقد خنقه عقبة بن أيب معيط خنقًا شديدًا وهو يصيل، ويف مرة أخرى وضع هذا الشقي سال جزور)1( 
، ورضبوه مرة  عىل ظهره ـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  وهو ساجد، وقد جترأ املرشكون عليه فرضبوه حتى ُغيش عليهـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ 
ب بالدماء ، وتسلهّط عليه ُعتْيبة بن أيب هلب باألذى وشق قميصه وتفل يف وجههـ  ملسو هيلع هللا ىلص  أخرى حتى ُخضهّ

ـ إال أن البزاق مل يقع عليه. كام اهتموه باجلنون والسحر والكذب. )هل تذكر آية وردت يف ذلك ؟(
واستمر أيضًا إيذاؤهم للمسلمني وتعذيبهم وبقي النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  وأصحابه صابرين عىل ما يناهلم يف سبيل 

الل من أذى وإساءة وتعذيب. )ختيهّل نفسك مع الصحابة وأصابك هذا اإليذاء ، ماذا ستفعل ؟(

رابعًا : إيذاء قريش للمسلمين :

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )الدعـوة اجلهـريـة(.

1-قيام النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ باجلهر بالدعوة دليل عىل شجاعته وجرأته.
2- فشل قريش باستخدامهم الضغوط، واستغالهلم أيب طالب؛ ليثنوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن دعوته.

3- ثبات النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عىل دعوته، وعدم التنازل عنها حتى ولو أدت إىل هالكه.
4- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟

)1( سال اجلزور : اجللدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من الدواب، وهي من الناس املشيمة.
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عندمـا اشتد أذى قريش للمسلمني أمرهم النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  باهلجرة إىل احلبشـة.)انظر 
خريطة طريق اهلجرة إىل احلبشة(.

خامسًا : اهلجرة إىل احلبشة :
مفـاهـيـم

من  اخلروج   : اهلجرة 
أرض إىل أخرى بقصد 

االستقرار فيها.

وقد اختارها هلم ألن ملكها املسمى النجايش كان عاداًل ال ُيظلم عنده أحد. )هل تستطيع أن تذكر أسبابًا أخرى 
الختيار احلبشة ؟(

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )إيذاء قريش للمسلمني(.

1-اإليذاء والتعذيب أسلوب من أساليب مقاومة هذا الدين.

2- وعد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ألصحابه باجلنة جزاء إيامهنم وصربهم.
3- فخٌر لكل امرأة مسلمة أن يكون أول من استشهد يف سبيل الل تعاىل امرأة.

4- فضل أيب بكر الصديق ـ  ـ حيث اشرتى املامليك وأعتقهم يف سبيل الل تعاىل.
ب يف سبيل الل تعاىل. 5- كان نبينا حممد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أشدَّ من أوذي وُعذهّ

6- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟

خريطة طريق اهلجرة إىل احلبشة )شكل 8(

فهاجر من الصحابة اثنا عرش رجاًل وأربع نساء، 
يف مقدمتهم عثامن بن عفان ـ  ـ وزوجته رقية ـ 
ريض الل عنها ـ بنت رسول الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ،ثم حلق هبم 
مهاجرون آخرون حتى بلغ عددهم )83( مهاجرًا، 
وكان ذلك يف السنة اخلامسة بعد بعثة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ، 
وصدق حدس النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  فاستقبلهم ملك احلبشة، 

ب هبم وأكرمهم. ورحَّ
ساء ذلك الكفار، فأرسلوا اثنني من دهاهتم 
)ما معنى داهية ؟( مها عمرو بن العاص وعبداللهّ 
ملحاولة  النجايش  إىل  ثمينة  هدايا  مع  ربيعة  ابن 
إقناعه برد املهاجرين إىل مكة، ولكنه رفض ذلك 
خصوصًا بعد أن أوضح له جعفر بن أيب طالب ـ 

 ـ ما عليه املسلمون من احلق، وردهّ إىل قريش هداياها. فكانت اهلجرة إىل احلبشة أول هجرة يف اإلسالم.
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بعض الدروس املستفادة من موضوع : )اهلجرة  إىل احلبشة(.

1- حرص النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عىل أصحابه وشفقته عليهم من إيذاء قريش هلم.
2- يف هجرة الصحابة إىل احلبشة وتركهم لوطنهم ؛ تضحية باملال والنفس يف سبيل الل سبحانه.

3- فضل العدل وعدم الظلم ، حيث اختار النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بلدًا ملكها عادل ال ُيظلم عنده أحد.
4- فضل الصدق والثبات عىل احلق، حيث أنقذ املهاجرين.
5- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟

وثيقــــة

عن أم سلمة بنت أيب أمية بن املغرية زوج رسول الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قالت ملا نزلنا أرض احلبشة جاورنا هبا خري جار النجايش، أمنا 
عىل ديننا وعبدنا الل تعاىل ال نؤذى وال نسمع شيئا نكرهه فلام بلغ ذلك قريشًا، ائتمروا بينهم أن يبعثوا إىل النجايش فينا رجلني 
منهم جلدين وأن هيدوا النجايش هدايا مما ُيستطرف من متاع مكة، ثم كلامه فقاال له أهيا امللك إنه قد ضوى إىل بلدك منا غلامن 
سفهاء فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينك ، وجاءوا بدين ابتدعوه ال نعرفه نحن وال أنت وقد بعثنا إليك فيهم أرشاف قومهم 
هم إليهم فهم أعىل هبم عينا ، وأعلم بام عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. فدعاهم النجايش فقال  من آبائهم وأعاممهم وعشائرهم لرتدَّ

هلم ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا يف ديني، وال يف دين أحد من هذه امللل.
قالت فكان الذي كلمه جعفر بن أيب طالب فقال له أهيا امللك كنا قومًا أهل جاهلية نعبد األصنام ونأكل امليتة ونأيت الفواحش 
ونقطع األرحام ونيسء اجلوار ويأكل القوي منا الضعيف فكنا عىل ذلك حتى بعث الل إلينا رسواًل منا ، نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه فدعانا إىل الل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان وأمرنا بصدق 
احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم وحسن اجلوار والكف عن املحارم والدماء وهنانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال 
اليتيم وقذف املحصنات وأمرنا أن نعبد الل وحده - ال نرشك به شيئا - وأمرنا بالصالة والزكاة والصيام قالت : فعدد عليه أمور 
م علينا ، وأحللنا  اإلسالم - فصدقناه وآمنا به واتبعناه عىل ما جاء به من الل فعبدنا الل وحده فلم نرشك به شيئا ، وحرمنا ما حرَّ
ونا إىل عبادة األوثان عن عبادة الل تعاىل ، وأن نستحل ما كنا  ما أحلَّ لنا ، فعدا علينا قومنا ، فعذبونا، وفتنونا عن ديننا ، لريدهّ
نستحل من اخلبائث فلام قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا ، وحالوا بيننا وبني ديننا ، خرجنا إىل بالدك واخرتناك عىل من سواك 
، ورغبنا يف جوارك ، ورجونا أن ال ُنظلم عندك أهيا امللك . قالت : فقال له النجايش: هل معك مما جاء به عن الل من يشء ؟ 
قالت : فقال له جعفر : نعم. فقال النجايش : فاقرأه عيل. قالت : فقرأ عليه صدرًا من سورة مريم ، قالت فبكى والل النجايش ، 
حتى اخضلت حليته وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حني سمعوا ما تال عليهم. ثم قال النجايش : إن هذا والذي جاء 

به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة، انطلقا، فال والل ال ُأسلمهم إليكام ، وال يكادون .
     

        سرية ابن هشام/ املجلد األول/ ص 336-334.

 1 ـ استخرج من الوثيقة السابقة :  أ ( مظـاهـر مكر ودهاء رسويل قريش.           ب( موقف النجايش مما قاله رسوال قريش.              
ت ( مظاهر حكمـة رد جعفر عىل النجايش.      ث( سبب اختيار جعفـر لسورة مريـم.

2 ـ مـاذا قصـد النجاشـي بعـبـارة )إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة؟(.
3 ـ ما معني الكلامت التي حتتها خط.
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س1 :   أكمل الفراغات التالية بكلامت مناسبة مما درسته:
أ (  أول من آمن بالنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من الرجال ........................... ومن النساء ........................ ومن     

      الصبيان ..................... ومن املوايل .........................
ب( ظلت الدعوة رسية ................... سنوات.

جـ( كان ممن ُعّذب من املسلمني ................... و................... و ................... .

س2 :   كيف بدأت بوادر نبوة حممد  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ؟

س3 :   علل ما يأيت :
أ    (  معيشة عيل بن أيب طالب ـ  ـ يف بيت النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.

ب(  انطالق خدجية ـ ريض اهلل عنها ـ بالنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل ورقة بن نوفل.        
جـ(  اختيار النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ احلبشة للهجرة إليها .

              د (  أمُر النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ألصحابه باهلجرة إىل احلبشة.         

س4 : ما موقف النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من إيذاء املرشكني للمسلمني ؟

س5 :   اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس فيام يأيت :
)الشام ، اليمن ، احلبشة(   أ  (  أحسن النجايش ملك ................................ إىل املسلمني.   

 )60 ، 50 ، 40( ب (كان عمر النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عندما نزل عليه الوحي............ عامًا.   
)85 ، 83 ، 80( جـ ( بلغ عدد املهاجرين إىل احلبشة يف املرة الثانية .............. مهاجرًا.  

س6 : ماذا تتوقع لو مل يصرب الصحابة ريض اهلّل عنهم عىل تعذيب املرشكني؟

التطبيقات
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الفترة الثانية من العهد النبوي في مكــة

الفصل
الرابـع

أواًل: حصــار الشعب :

نشــاط استهاليل

متيزت الفرتة األوىل من العهد النبوي يف مكة باآليت :
1( نزول الوحي عىل رسول الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.                    2( بدء الدعوة واإلنذار.

3( الدعوة الرسية.                                                     4( الدعوة اجلهرية.
5( إيذاء قريش للمسلمني وتعذيبهم.                       6( هجرة بعض املسلمني فرارًا بدينهم إىل احلبشة. 

ماذا تتوقع أن تتميز به الفرتة الثانية ؟

أدرك كفار قريش أن كل ما عملوه ضد املسلمني مل ينجح يف صدهم عن دينهم ، وأن أعداد الداخلني يف اإلسالم 
ازداد، ومل ينجحوا يف إعادة املهاجرين إىل مكة، وفشلوا يف إقناع أيب طالب أن يتخىل عن النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  بل إن أبا طالب 

متكن من إقناع بني هاشم ـ باستثناء أيب هلب ـ بالوقوف معه يف محاية النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ .
فكر املرشكون وعقدوا أمرهم عىل القيام بعمل عدواين جديد، وهو مقاطعة بني هاشم وبني املطلب، فال 
يتزوجون منهم وال يزوجوهنم، وال يبيعوهنم شيئًا وال يشرتون منهم ؛ حتى يسلموا رسولـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  للقتل، وكتبوا 

بذلك صحيفة علقوها يف جوف الكعبة ، )ملاذا يف جوف الكعبة ؟(. 
وانحاز بنو هاشم وبنو املطلب إىل أيب طالب يف ِشْعبِه )1( ، فحارصهم املرشكون.

وقد لقي املسلمون يف حصارهم كثريًا من اجلهد واجلوع )ختيهّل نفسك معهم( ، لكن عددًا من ذوي الشهامة 
من كفار قريش آملهم ما وصلت إليه حال املحارصين ، خاصة النساء واألطفال.  

وتزعم هؤالء هشام بن عمرو- الذي كان ُيدخل الطعام رسًا إىل املحارصين- فتشاوروا حتى استقر رأهيم 
( )2( عىل  ةاَ ضاَ راَ عىل نقض ما جاء يف صحيفة املقاطعة ، وقد أخرب النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عمه أبا طالب بأن الل سلهّط )األاَ

الصحيفة فأكلتها إال )باسمك اللهم( ، فلام ذهب القوم لنقض الصحيفة وجدوها كام أخرب النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.
وبذلك انتهت املقاطعة يف السنة التاسعة من البعثة بعد ميض ثالث سنوات.

)2( األرضة: دويبة بيضاء تشبه النملة ، تأكل اخلشب ونحوه. )1( الشعب : انفراج بني اجلبلني.  
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يف السنة العارشة من البعثة مرض أبو طالب مرضًا شديدًا، وبذل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ جهدًا كبريًا إلقناعه بالدخول يف 

اإلسالم ؛ ألنه كان يدافع عنه بكل ما يستطيع، لكنه مات عىل دين آبائه فحزن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عىل موت عمه، ونزل فيه 

قول الل تعاىل : }     { سورة القصص آية )56(. 
ْنها بعد أيام ، فحزن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عىل وفاة زوجته التي كانت أول من آمن  يِضاَ الل عاَ ثم توفيت خدجية راَ
؟(. وأطلق املؤرخون  بدعوته والتي ظلت طول حياهتا نعم الزوجة املؤمنة املخلصة )كم أوالدها من النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ 

عىل هذا العام )عام احلزن( )ملاذا؟(

ثانيًا : موت أيب طالب وخدجية ريض اهلّل عنها :

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )حصار الشعب ، ووفاة أيب طالب(.

1- ما أصاب النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من ابتالء ؛ عزاء لكل مؤمن فيام يصيبه يف هذه احلياة من بالء ومصائب.
2-ال خيلو زمان وال مكان من أهل املروءة مهام كان دينهم ، الذين يقفون مع املستضعفني ويساعدوهنم.

3-صرب النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وصحابته عىل احلصار واجلوع واملقاطعة درس لكل املبتلني باملصائب.
4- البد للظلم أن يزول، وللباطل أن يزهق -ولو بعد حني- ويظهر احلق ويسطع نوره.

5-يف وفاة أيب طالب عىل الكفر دليل عىل أثر اجلليس السيئ ؛ حيث كان جيلس عنده وهو حيترض أصحاب 
له حيذرونه من الدخول يف اإلسالم. 

6-....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟

فقد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بموت عمه أيب طالب وزوجته خدجية ـ ريض الل عنها ـ أهم نصريين له، فاشتد عليه 
غ رسالة ربه )اذكر  أذى كفار قريش، فخرج إىل الطائف  أماًل يف أن جيد لدى أهلها من ينرصه وحيميه حتى ُيبلِّ
أسبابًا أخرى الختيار الطائف(، لكنهم مل يستجيبوا له، بل آذوه أشد األذى وأغروا به سفهاءهم، وجعلوا 
يرمونه باحلجارة حتى ُأدميت قدماه. وجلأ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل بستان هناك، ثم أخذ طريقه عائدًا إىل مكة سائاًل الل أن 

جيعل له من كل ضيق خمرجًا بدعاء كله إيامن وخشية)1(. 

ثالثًا : خروجه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل الطائف :

)1( ) اللهم إليك أشكو ضعف قويت ، وقلة حيلتي ، وهواين عىل الناس يا أرحم الرامحني أنت رب املستضعفني وأنت ريب ، إىل من تكلني ؟ إىل 
بعيد يتجهمني ؟ أم إىل عدو ملكته أمري ؟ إن مل يكن بك عيل غضب فال أبايل، ولكن عافيتك هي أوسع يل، أعوذ بنور وجهك الذي أرشقت له 

الظلامت وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة من أن تنزل يب غضبك، أو حيل عيل سخطك لك العتبى حتى ترىض، وال حول وال قوة إال بك (
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تأيت هذه املعجزة تكرياًم وتثبيتًا للنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بعد وفاة عمه الذي كان حيميه، وزوجته التي كانت تواسيه، 

ي به لياًل من املسجد احلرام إىل املسجد األقىص )انظر خريطة اجلزيرة العربية  فبعد عودته من الطائف إىل مكة ُأرْسِ

وفلسطني(. قال تعاىل: }     

      { سورة اإلرساء آية )1(.

رابـعـًا : اإلســراء واملعــراج :

مفـاهـيـم

اإلرساء : من رسى أي سار بالليل، 
من  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  النبي  رحلة  به  ويقصد 

املسجد احلرام  إىل املسجد األقىص.

املعراج : من عرج أي صعد ورقى، 
ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  النبي  صعود  به  ويقصد 

للساموات.

ثم ُعِرجاَ به من هناك إىل السامء لريى من آيات ربه الكربى ما رأى. 

قال تعاىل: }                                                                      { سورة النجم 

آية )18( وُفِرضت عليه وعىل أمته يف معراجه الصلوات مخسني صالة ، ثم 

فت إىل مخس بأجر مخسني، فكانت قرة عني له، وملا أصبح أخرب قريشًا  ُخفهّ
برحلته، فلم يصدقوه، بل مل تزدهم كل األدلة الواضحة التي جاء هبا إال 
عتوًا ونفورًا، أما أبو بكر ـ  ـ فكان كلام أخرب النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بيشء من 
ي بذلك الصديق. )ملاذا مل يصدق كفار قريش  ذلك قال له : صدقت. فُسمهّ

خرب اإلرساء واملعراج؟(

إثراء

عندما خرج النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من الطائف، حدثت له قصتان :

األوىل : لقي النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  يف بستان غالمًا نرصانيًا ، يقال له عداس فقدم له عداس قطفا من عنب، فلام وضع رسول 
الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يده فيه قال : )باسم الل( ثم أكل فنظر عداس يف وجهه ثم قال : والل إن هذا الكالم ما يقوله 
أهل هذه البالد، فقال له : رسول الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ومن أهل أي البالد أنت يا عداس وما دينك؟ قال : نرصاين ، 
وأنا مـن أهل نينوى ، فقال : رسول الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من قرية الرجل الصالح يونس بن متى، فقـال لـه : عداس 
وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقـال : رسول الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ذاك أخي ، كان نبيًا وأنا نبي، فأكب عداس عىل 

رسول الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يقبل رأسه ويديه وقدميه. 

الثانية : يف وادي نخله حيث آمن بعض اجلن برسالته ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عندما استمعوا إليه أثناء قراءته القرآن الكريم وُذكر 
ذلك يف سوريت األحقاف واجلن. 
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خريطة اجلزيرة العربية وفلسطني )شكل 9(

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )خروجه ــ ] ــ إىل الطائف، واإلرساء واملعراج(.

1- حرص النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عىل نرش الدعوة وإبالغها لكل الناس، وتمل نتائج ذلك.
2- صرب النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  عىل معارضيه ورمحته وحلمه وبعد نظره بلغ حدًا عظياًم.

3- جاءت معجزة اإلرساء واملعراج للنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  بعد املحن التي ابُتيل هبا لتجدد عزيمته وختفف مصابه.
4- يف مرسى النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  من املسجد احلرام، ومعراجه من املسجد األقىص؛ دليل عىل االرتباط الوثيق بني 

هذين املسجدين، والتأكيد عىل املسلمني باحلرص عليهام ومحايتهام واحلفاظ عليهام من مطامع األعداء.
5- فرض الصلوات اخلمس ليلة اإلرساء واملعراج؛ دليل عىل أمهية هذا الركن العظيم من أركان اإلسالم 

ووجوب املحافظة عليه.
6- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟
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وثيقــــة

بِيِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ َهْل َأَتى َعَلْيَك َيْوٌم َكاَن َأَشدَّ ِمْن َيْوِم ُأُحٍد َقاَل : »  ا َقاَلْت لِلنَّ َ بِيِّ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ َأهنَّ ُ َعْنَها َزْوَج النَّ َعْن َعائَِشَة َريِضَ اهللَّ
َلَقْد َلِقيُت ِمْن َقْوِمِك َما َلِقيُت َوَكاَن َأَشدَّ َما َلِقيُت ِمْنُهْم َيْوَم اْلَعَقَبِة إِْذ َعَرْضُت َنْفِس َعىَل اْبِن َعْبِد َيالِيَل ْبِن َعْبِد ُكالٍل َفَلْم 
َعالِِب َفَرَفْعُت َرْأيِس َفإَِذا َأَنا بَِسَحاَبٍة َقْد  جُيِْبنِي إىَِل َما َأَرْدُت َفاْنَطَلْقُت َوَأَنا َمْهُموٌم َعىَل َوْجِهي َفَلْم َأْسَتِفْق إالَّ َوَأَنا بَِقْرِن الثَّ
وا َعَلْيَك َوَقْد َبَعَث إَِلْيَك َمَلَك اجْلَِباِل  َ َقْد َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك َوَما َردُّ ْتنِي َفَنَظْرُت َفإَِذا ِفيَها ِجرْبِيُل َفَناَدايِن َفَقاَل إِنَّ اهللَّ َأَظلَّ
ُد َفَقاَل َذلَِك ِفياَم ِشْئَت إِْن ِشْئَت َأْن ُأْطبَِق َعَلْيِهْم ْاأَلْخَشَبنْيِ  مَّ َم َعيَلَّ ُثمَّ َقاَل َيا حُمَ لَِتْأُمَرُه باَِم ِشْئَت ِفيِهْم َفَناَدايِن َمَلُك اجْلَِباِل َفَسلَّ

ارُي وُمْسِلٌم ُك بِِه َشْيًئا« رواه الُبخاَ َ َوْحَدُه ال ُيرْشِ ُ ِمْن َأْصاَلهِبِْم َمْن َيْعُبُد اهللَّ ِرَج اهللَّ بِيُّ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ َبْل َأْرُجو َأْن ُيْ َفَقاَل النَّ
ِفيِه،  ْيِه واَ اِهب إِلاَ ناَا ذاَ ْوِضِع الَِّذي أاَ لِْلماَ ايِل واَ بَّه حِلاَ ناَ تاَ أاَ ْ أاَْفِطن لِناَْفيِس واَ الِب( أاَْي : ملاَ ْرِن الثَّعاَ ْم أاَْستاَِفق إاِلَّ بِقاَ لاَ ْوله ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : )فاَ ▲  قاَ

ي الَِّذي ُكْنت ِفيِه. ِّ ِة مهاَ ْثراَ الِب لِكاَ ْرن الثَّعاَ ناَا ِعْند قاَ أاَ إاِلَّ واَ
ة. ويسمى اليوم السيل  كَّ ة ِمْن ماَ ْيلاَ لاَ ىلاَ ياَْوم واَ ُهواَ عاَ ْرن امْلاَناَاِزل أاَْيًضا، واَ ُه قاَ ال لاَ ُيقاَ ات أاَْهل ناَْجد واَ الِب : ُهواَ ِميقاَ ْرِن الثَّعاَ ▲ قاَ

ابِلُه.  الَِّذي ُيقاَ ْيٍس واَ ة أاَُبو ُقباَ كَّ باَال ماَ ا جاَ باَنْي : مُهاَ ْخشاَ ا. األاَ ل هِباَ كَّ لاَك اجْلِباَال : أاَْي امْلُواَ الكبري. ماَ
باِماَ  اىلاَ )فاَ ْولِِه تاَعاَ اِفق لِقاَ ُهواَ ُمواَ ْلِمه، واَ حاَ رْبه واَ ِزيد صاَ ماَ ْومه، واَ ىلاَ قاَ بِيهّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عاَ ة النَّ قاَ فاَ ِديث باَياَان شاَ ا احْلاَ ذاَ ▲ يِف هاَ

نِي(.  املاَ ًة لِْلعاَ مْحاَ ْلناَاك إاِلَّ راَ ا أاَْرساَ ماَ ْوله )واَ قاَ ْم( واَ ُ ِ لِْنت هلاَ ٍة ِمْن اللَّ مْحاَ راَ
صحيح البخاري، كتاب اجلهاد،باب ذكر املالئكة. صحيح مسلم،كتاب اجلهاد والسري، باب ما لقي النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من أذى املرشكني واملنافقني. والرشح من فتح الباري والنووي.

من خالل الوثيقة السابقة ، أجب عن اآليت :
1( ما أشدُّ يوم مرَّ عىل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ                               2( ملاذا خرج النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مهمومًا عىل وجهه ؟

 3( صف موقف النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ومسريه بدون شعور منه هذه املسافة بني الطائف والسيل الكبري )امُلسّمى قدياًم قرن 
الثعالب أو قرن املنازل( وتقدر بـ 50 كم .

 4( يف احلديث بيان شفقته ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عىل قومه ،  ما الدليل عىل ذلك من خالل نص الوثيقة ؟
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التطبيقات
س1 :   أكمل الفراغات بام يناسبها :

استمرارها............  بعد  البعثة  السنة............ من  يف  املطلب  وبني  هاشم  لبني  قريش  مقاطعة  انتهت   ) أ   
سنوات. 

ب ( تويف أبو طالب  يف السنة........................ للبعثة.
جـ ( فرض الل عىل رسوله ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وأمته يف املعراج ................................

س2 :   أثبت فشل كفار قريش يف إيقاف انتصار اإلسالم ،بذكر أمثلة عىل ذلك من خالل الدرس.

س3 :   علل ما يأيت :  أ   (  حمارصة قريش للمسلمني يف الشعب. 
ْنها ـ . يِضاَ الل عاَ ب ( ُحْزُن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عىل وفاة عمه أيب طالب وزوجته خدجية ـ راَ

جـ( خروج النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل الطائف .
د  ( إطالق لقب الصديق عىل أيب بكر ـ  ـ.           

س4 :   ما هي املعجزة التي أكرم اهلل هبا النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بعد عودته من الطائف ؟ 

س5 :   ما موقف كفار قريش من خرب اإلرساء واملعراج ؟

س6 : )صرَبَ النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وصحابُته عىل األذى يف سبيل احلق ونرش الدعوة اإلسالمية، ومل ييأسوا وهينوا  
                    بل طلبوا املعونة من اهلل.( يف ضوء هذه العبارة :

           أ   (  استشهد من الدرس ما يؤكد ذلك .      
          ب(  ماذا يمكن أن تفعله إذا تعرضت ألحد هذه املواقف؟
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الفترة األخيرة من العهد النبوي في مكــة

الفصل
اخلامس

أواًل: بيعتا العقبــة :

نشــاط استهاليل

بعد حادثة اإلرساء واملعراج استكمل النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  وصحابته رضوان الل عليهم رحلة الدعوة إىل اإلسالم، 
وأخذ النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يستغل موسم احلج يف دعوة القبائل القادمة من املدينة إىل مكة.

يف أي سنه كان ذلك ؟  ما األماكن التي يمكن أن جيتمع فيها النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مع العرب ؟

كان اليهود يف املدينة )1( يفخرون بدينهم عىل العرب الوثنني من قبيلتي األوس 
واخلزرج، ويقولون بأنه سيظهر نبي ينترصون به عليهم، وبخاصة إذا قامت بينهم 

احلروب،فكان العرب يتطلعون إىل التخلص من فخر اليهود عليهم.
وبينام كان النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يدعو القبائل القادمة إىل مكة يف موسم احلج - يف السنة احلادية عرشة من البعثة - لقي 
ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ستة رجال من اخلزرج فعرض عليهم اإلسالم، وتيقنوا أنه النبي الذي يتحدث اليهود عن قرب ظهوره، 
ورأوا أن يسبقوا يف تصديقه فرشح الل صدورهم لإلسالم وأسلموا، وملا رجعوا إىل املدينة أخذوا يدعون قومهم 

إىل اإلسالم.

يف موسم احلج من السنة الثانية عرشة من البعثة قدم إىل مكة من أهـل املدينة اثـنا عرش رجـاًل، ولقوا النبي ـ 
ملسو هيلع هللا ىلص ـ عند العقبة، فبايعوه عىل أن ال يرشكوا بالل شيئًا، وأن يأمتروا بام أمر به وينتهوا عام هنى عنه، وُسميت )بيعة 

العقبة األوىل(.
وقد أرسل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مع من بايعوه من أهل املدينة مصعب بن عمري ـ  ـ الذي كان يطلق عليه 
امُلْقرئ ؛ ليقرئهم القرآن الكريم، ويعلمهم اإلسالم، ويفقههم يف الدين، فكان قدومه إىل املدينة سببًا يف ازدياد 
الداخلني يف اإلسالم، )ماذا تعرف عن مصعب بن عمري؟( وممن أسلم عىل يديه يف ذلك الوقت سعد بن 

أ( بيعـة العقبـة األولـى :

مفـاهـيـم
الرعية  من  عهد   : بيعـة 
لسمع  با مر  أل ا يل  لو

والطاعة.

)1( املدينة : كانت تسمى يثرب قبل هجرة النبي ـ ] ـ إليها.
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معـاذ ـ  ـ الـذي كان أعظـم زعمـاء األوس )ما اسم القبيلة األخرى يف املدينة ؟( ، والذي أدى إسالمه إىل 
إسالم عدد كبري من أفراد قبيلته. )ملاذا ازداد عدد الداخلني يف اإلسالم بعد ذلك؟(

يف موسم احلج للسنة الثالثة عرشة من البعثة قدم من مسلمي املدينة إىل مكة ثالثة وسبعون رجاًل وامرأتان واتصلوا 
بالنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ،فطلب منهم أن يقابلوه عند العقبة، وملا اجتمع هبم اتفقوا عىل أن حيموه وينرصوه إذا هاجر إليهم، عىل 
أن يبقى معهم حيارب من حيارهبم ويسامل من يساملهم، ثم طلب منهم أن خيتاروا اثني عرش رجاًل منهم ليبايعوه عىل ما 

اتفقوا عليه، فاختاروا تسعة من اخلزرج وثالثة من األوس وبايعوه . وهبذا متت )بيعة العقبة الثانية(. 

ب( بيعـة العقبـة الثانية :

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )بيعتا العقبة(.

1- إذا اشتدت األمـور جـاء الفـرج من الل ، فبعد اإليذاء والتعذيب واحلصار والتكذيب ؛ قيهّض الل 
إسـالم األنصار.

2- كره األوس واخلزرج هتديد اليهود هلم بمبعث نبي ، وصار ذلك خريًا هلم فبادروا ملتابعته قبل أن 
يسبقهم إليه هيود.

3- مصعب بن عمري ـ  ـ مثال الشاب الداعية الذي انترش اإلسالم يف املدينة عىل يديه.
4- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟

عـاد الـذين بايعـوا النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بيعـة العقبة الثـانية إىل املدينة،وملا علم كفار قريش بتلك البيعة خافوا 
مـن نتائجهـا وازداد ظلمهم للمسلمـني بمكـة، فـأِذِن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ للمسلمني باهلجرة إىل املدينة )مـا 
معنى هجـرة ؟( التي أصبح هلم فيها أعوان وأنصار حيث قالـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  : »إين رأيت دار هجرتكم ذات نخل 

بني البتني، مها احلرتان «)1(.
بادر املسلمون باهلجرة إىل هناك وبعد فرتة وجيزة مل يبق من املسلمني بمكة إال رسول الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وأبو بكر 

وعيل بن أيب طالب ـ ريض الل عنهام ـ، ومن حبسه املرشكون من املستضعفني .

ثانيًا : هجرة املسلمني إىل املدينة :

)1( رواه البخاري، كتاب مناقب األنصار، باب هجرة النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وأصحابه إىل املدينة.
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ـٍة  ناَعاَ ملـا رأى املرشكـون هجـرة املسلمني إىل املدينة زاد خـوفهم ؛ ألهنـم يعلمون أن عرب هذه البلدة أهل ماَ
وبـأس وتيقنـوا بأن حلـاق النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ باملسلمني هناك سيكون له شأن عظيم، فاجتمعوا يف دار الندوة )ما دار 
الندوة؟ ومن بناها؟( واستقر رأهيم عىل أن يقتلوا النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ، وذلك بأن يأخذوا من كل قبيلة من قريش فتى 
ُجٍل واحد، فيتفرق دمه يف القبائل، وال يدري أقاربه  باَة راَ ْ قويًا ويعطوه سيفًا صارما، ثم يقوم هؤالء برضبه رضاَ

من بني عبد مناف ما يصنعون ويرضون بالدية )ما الدية ؟(، إال أن الل أطلع نبيه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عىل كيد املرشكـني لـه. 

قال تعاىل : }     {                      

                                                                   سورة األنفال آية )30(. فـذهب إىل أيب بكر ـ  ـ وأخربه أن الل أِذن له باهلجرة، 
فسألـه أبو بكر ـ  ـ أن يكون صاحبًا له ، قال: نعم. فبكى أبو بكر ـ  ـ من الفرح )ما رأيك يف موقف أيب بكر ـ 
 ـ عندما علم بصحبة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ؟( وراح ُيِعدُّ راحلتني هلام، كام استأجر دلياًل ماهرًا يدهلام عىل الطريق)1(  مع إبقاء 

ة أن يمر باألغنام ؛ ليخفي آثار أقدامهم.  رْياَ الراحلتني عنده، وأمر مواله )ما معنى مواله ؟( عامر بن ُفهاَ
أمر النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عيل بن أيب طالب ـ  ـ أن ينام يف فراشه تلك الليلة التي اجتمع فيها املتآمرون حول بيته 
لقتله،ثم خـرج مـن البيـت وهم جالسون ينتظرونه فأعامهم الل عنه، وأخذ حفنة من تراب فجعل يذرها عىل 

رؤوسهم وهو يتلو قول الل تعاىل : }

                                    { سورة يس : آية)9(. ومىض يف طريقه إىل بيت أيب بكر ـ  ـ. 
أما املتآمرون فمرهّ هبم رجٌل وقال هلم : ما تنتظرون هاهنا ؟ قالوا : حممدًا، قال : »خبتم وخرستم، قد والل 
مرهّ بكم، وذرهّ عىل رؤوسكم الرتاب«. قالوا : »والل ما أبرصناه«. وقاموا ينفضون الرتاب عن رؤوسهم وتطلعوا 
 ـ عن الفراش فسألوه،  فرأوا عليًا نائاًم عىل الفراش، فلم يشكوا يف أنه رسول الل.فلام أصبحوا قام عيل ـ 

فخجلوا وانقلبوا خائبني. )ما املعجزة اإلهلية يف خروج النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من بيته ؟(

ثالثًا : تآمر قريش عىل قتل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ :

)1(  عبد اهلل بن أريقط .

نشــاط
قال تعاىل: }                         {

سورة األنفال : آية)30(. اشتملت اآلية الكريمة عىل احللول التي اختذها املرشكون للخالص من النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ. 

)3( هل نجحت مؤامرهتم ؟ وملاذا ؟ أجب عام ييل:  )1( ما احللول التي اختذوها ؟        )2( ما الذي نفذوه منها ؟   
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رابعًا : هجرة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل املدينة :

خرج النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وصاحبه أبو بكر ـ  ـ خفية إىل غار يف جنوب مكة )ملاذا توجه إىل جهة اجلنوب؟( يسمى 
غار ثور )انظر خمطط مدينة مكة(، بعد أن أعدت هلام أسامء بنت أيب بكر ـ ريض الل عنها ـ الطعام ووضعته يف جراب 

)ما معنى جراب؟( وقطعت من نطاقها )ما معنى نطاق؟( فربطت به اجلراب فبذلك سميت ذات النطاقني. 
ظل أبو بكر خيشى عىل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، فمرة يميش أمامه، ومرة خلفه ،ثم دخل الغار قبله ؛ ليطمئن إىل عدم 
ِر  حاَ وجود ما يكره، ثم دخل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ. وكان عبد الل بن أيب بكر ـ  ـ يوافيهام باألخبار لياًل ويرجع يف السَّ

ر؟(. حاَ )ما معنى السَّ
بخروج  علموا  ملا  فإهنم  قـريش  كفـار  أمـا 
وا يف طلبهـام  النبـي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وأبـي بكر ـ  ـ جدهّ
ثور،  غار  عنهام حتى وصلوا  البحث  وواصـلوا 
فقال أبو بكر:)يا رسول الل لو أن أحدهـم نظر 
إىل مـا تت قـدمـه ألبرصنا( فأجابه قائال : )ما 
ظنك باثنني الل ثالثهام ؟ ال تحزن إن الل معنا( )ما 

معنى ذلك ؟(..قال الل تـعــالــى : } 

خمطط مدينة مكة يظهر فيه غار ثور يف جنوهبا )شكل 10(

}

 سورة التوبة : آية )40(.

وبعـد مـرور ثالثـة أيـام عـىل مكوثهام يف غـار ثـور )ملاذا هذه املدة ؟(. أتى إليهام الدليل بالراحلتني، ثم 
بالنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فجدهّ  انطلق اجلميع إىل املدينة، وكان كفار قريش قد أعلنوا أهنم سيدفعون مئة ناقة إىل من يأيت 

الطامعون يف املال يبحثون عنه.
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ة بن مالك الذي اقتفى أثرهم عىل فرس حتى اقرتب منهم، فدعا عليه النبي  اقاَ وكان من هؤالء الطامعني رُساَ
ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فغاصت قوائم فرسه يف األرض، وأدرك رساقة أن ما حدث له كان بسبب ذلك الدعاء، فسأل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ 
أن يدعو الل ليخلهّصه وسوف يردهّ الناس عنه ؛ فدعا له، وخلصت قوائم الفرس، وانطلق خيرب من قابله بأنه بحث يف 
الطريق فلم جيد أحدًا. وهكذا تغريت حال رساقة من باحث عن رسول الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ لُيْسلمه إىل املرشكني طمعًا يف املال، 

هّل ألولئك املرشكني وفاء بام تعهد به. لاَ إىل ُمضاَ
وبذلك انتهت فرتة العهد النبوي املكي.

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )هجرة املسلمني إىل املدينة، وتآمر قريش عىل قتل النبي  ـ] ـ ، وهجرة النبي ـ ] ـ إىل 
املدينة(.

1- حرص النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عىل استخدام كل األسباب والوسائل املادية يف الدعوة إىل الل تعاىل.
2- شجاعة عيل بن أيب طالب ـ  ـ حيث نام يف فراش النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.

3- دور الشباب الرئييس يف اهلجرة؛ عيل بن أيب طالب وعبدالل بن أيب بكر وأسامء بنت أيب بكر ـ ريض الل  عنهم ـ.
ر ماله وأرسته يف خدمة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عند اهلجرة. 4- فضل أيب بكر الصديق ـ  ـ ومنزلته العظيمة ؛ إذ سخهّ

5- ثقة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بربه وقوة إيامنه وتوكله عليه.
6- حفظ الل سبحانه لنبيه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  من كيد األعداء ؛ بل تغريهّ بعضهم ليكون مدافعًا عنه كام حصل لرساقة بن مالك.

7- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟

نشــاط

1( كان التخطيط يف هجرة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ظاهرًا ، وشارك فيه عدد من الرجال والنساء. 
سجل يف نقاط خطوات التخطيط املنظم من خالل ما درسته. وقدمها أمام زمالئك.

2( برهن ـ بمثال واحد ـ عىل دور املرأة املسلمة يف السرية النبوية من خالل األحداث اآلتية :
1 ـ بداية الدعوة :
2 ـ ايذاء قريش :

3 ـ اهلجرة إىل احلبشة :
4 ـ بيعة العقبة :

5 ـ اهلجرة إىل املدينة :
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س1 :   ما االتفاق الذي تم بني النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ومسلمي املدينة يف بيعة العقبة الثانية ؟

س2 :   علل ما يأيت :  
أ    ( ازدياد تعذيب املرشكني للمسلمني بعد بيعة العقبة الثانية .

ب ( هجرة املسلمني إىل املدينة .    
جـ ( إمجاع قريش عىل قتل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قبل اهلجرة .

س3 : ملاذا مل تتمكن قريش من تنفيذ خطتها يف قتل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ؟ 

س4 :   اخرت اإلجابة الصحيحة فيام بني األقواس :
 أ   - أرسل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مع من بايعه يف بيعة العقبة األوىل :

   )زيد بن حارثة، مصعب بن عمري، سعد بن معاذ(
         ب - متت بيعة العقبة األوىل يف السنة :

         )احلادية عرشة ، الثانية عرشة ، الثالثة عرشة( من البعثة.

س5 :  ما الدرس املستفاد من موقف عيل ـ  ـ عندما نام  يف فراش النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عند اهلجرة.

س6 :  ما دورالشخصيات التالية يف اهلجرة إىل املدينة :
أ ( أبو بكر الصديق ـ  ـ.                                ب ( أسامء بنت أيب بكر ريض الل عنهام .

جـ ( عامر بن فهريه ـ  ـ.                               د ( عبد الل بن أيب بكر ريض الل عنهام .

س7 :  احتوى الدرس عىل بعض املعجزات التي أكرم اهلل هبا نبيه حممدًا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ اذكرها.

التطبيقات
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نشــاط ختامي

أمامك سنوات العهد املكي 
من العام الثالث من مبعثه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل العام الثالث عرش.

اكتب أمام كل سنة احلدث الذي وقع فيها.
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الفترة األولى من العهد النبوي في المدينة

الفصل
األول

أواًل: وصول النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل املدينة :

مىض النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وأبوبكر ومن معهام يف سريهم إىل املدينة يف 
درب غري مطروق كثريًا )ملاذا؟( بالقرب من ساحل البحر األمحر. 
)انظر خريطة طريق اهلجرة إىل املدينة( وكان املسلمون يف املدينة - منذ 
علموا بخروج النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من مكة متوجهًا إليهم- خيرجون كل 

يوم ؛ النتظار قدومه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.
ويف يوم االثنني الثاين عرش من ربيع األول يف السنة الرابعة عرشة من 
البعثة وصل إىل ُقباء، وتلقاه املسلمون هناك مبتهجني، وأخذوا يكربون 

الل ويشكرونه عىل ما تم هلم من نعمة وصوله ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إليهم.
انظر  ُقباء  أيام أسس خالهلا مسجد  ُقباء عدة  مكث ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف 
صورة مسجد ُقباء الذي كان أول مسجد ُبني يف اإلسالم، وقد حلق 
ى األمانات التي  به عيل بن أيب طالب ـ  ـ قادمًا من مكة بعد أن أدهّ
كانت عند النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل أصحاهبا. )ما داللة بقاء أمانات بعض 

كفار قريش عند النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف ذلك الوقت؟(
داخل  إىل  ُقباء  من  معه  ومن  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  النبي  توجه  ذلك  وبعد 

املدينة. 
وخرج املسلمون يستقبلونه بغبطة ورسور، ويقولون )جاء حممد، 

جاء رسول الل، الل أكرب، جاء حممد(.
ى  ومنذ أن استقر ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فيها سامها )املدينة( )ماذا كانت ُتسمهّ
ي املسلمون من أهلها )األنصار( )ملاذا؟( ، كام  خريطة طريق اهلجرة إىل املدينة )شكل 11(قبل ذلك؟(، وُسمهّ

ي املسلمون القادمون إليها )املهاجرين( )ملاذا؟(. ُسمهّ
وكانت اهلجرة بداية مرحلة جديدة يف تاريخ اإلسالم، لذلك اختار املسلمون العام الذي حدثت فيه اهلجرة 

بداية للتأريخ اإلسالمي، وسمي هذا التاريخ )بالتاريخ اهلجري(.)كم عامًا مىض عىل هجرة النبي ] إىل املدينة؟(
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صورة حديثة ملسجد قباء )صورة 5(

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )وصول النبي ــ ] ــ إىل املدينة(.

1-شدة حمبة األنصار للنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وخروجهم كل يوم النتظاره.
2-حرص النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عىل أداء األمانات ألهل مكة عن طريق عيل بن أيب طالب ـ  ـ.

3-أمهية اهلجرة وأثرها العظيم حيث ؛ كانت بداية مرحلة جديدة، وتغري يف حياة املسلمني.
4- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟

ثانيًا : أعامل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف املدينة :

بناء مسجده وحجرات سكنه :

)1( سرية ابن هشام ، املجلد األول ، ص 494. 
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)1( كانت ملك غالمني يتيمني من بني النجار مها سهل وسهيل ابنا عمرو.
)2(  حجرة لزوجته سودة ثم حجرة أخرى لزوجته عائشة مها أول بيتني بنيا ثم تتابع بناء حجرات نسائه األخريات كلام تزوج بواحدة منهن.

املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار :

الود  يسوده  إسالميًا  يؤسس جمتمعًا  أن  ـ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  رأى 
واإلخاء؛ فآخى بني املهاجرين واألنصار، بأن جعل لكل أنصاري 
أخًا من املهاجرين، يشاركه األكل والرشب واملسكن واملال، وآثر 
األنصار إخواهنم املهاجرين عىل أنفسهم، بل ما نزل مهاجري دار 
أنصاري إال بقرعة )عالم يدل ذلك؟( وانطلق اجلميع يعملون 
جنبًا إىل جنب يف ميادين احلياة املختلفة. فزادت روابط املجتمع 

متانة، وأصبح اجلميع أمًة إسالميًة واحدة. 
)كيف تستطيع تطبيق مبدأ املؤاخاة مع زمالئك ؟(

إثراء

▲ من صور املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار 
ـِدماَ  َّا قاَ ـالاَ :» ملاَ ْن أاَناَسـ  ـ  قاَ ما رواه الرتمذي عاَ
بِي  ى النَّ ـْوٍفـ  ـ  امْلاَِديناَةاَ آخاَ ِن ْبـُن عاَ مْحاَ ْبُد الرَّ عاَ
ُه  الاَ لاَ قاَ بِيعـ  ـ  فاَ ْعـِد ْبـِن الرَّ باَنْياَ ساَ ُه واَ ْيناَ ـ ملسو هيلع هللا ىلصـ   باَ
ُق  لِّ ُأطاَ اِن فاَ أاَتاَ يِلاَ اْمراَ نْيِ ، واَ ايِل نِْصفاَ اِسُمكاَ ماَ ُلمَّ ُأقاَ : هاَ
الاَ  قاَ فاَ ا.  ْجهاَ وَّ تاَزاَ فاَ ا  هُتاَ ِعدَّ ْت  ضاَ اْنقاَ ا  إِذاَ فاَ ا  امُهاَ إِْحـداَ
ىلاَ  ويِن عاَ ُدلُّ الِكاَ ،  ماَ أاَْهِلكاَ واَ ُ لاَكاَ يِف  كاَ اللَّ باَاراَ   :
ئٍِذ إاِلَّ  عاَ ياَْوماَ جاَ اماَ راَ وِق فاَ ىلاَ السُّ وُه عاَ لُّ داَ وِق ، فاَ السُّ

ُه « )1( لاَ ْد اْستاَْفضاَ ْمٍن قاَ ساَ ٌء ِمْن أاَِقٍط واَ ْ ُه يشاَ عاَ ماَ واَ

)1( واحلديث رواه البخاري ومسلم يف صحيحهام.

م العالقة معهم، فكتب بينه  كان اليهود يف املدينة يمثلون خطرًا عىل اإلسالم )ملاذا؟( فأراد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ينظِّ
وبينهم كتابًا، من أهم ما ورد فيه أهنم آمنون عىل دينهم ومـاهلم برشط أن يقفوا معه ضد أي عدٍو هياجم املدينة. 

)هل تعتقد أن يفي اليهود بالعهد ؟ وملاذا ؟(

املعاهدة مــع اليــهود :

عندما قدم النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل املدينة كان كل واحد من أهلها يعزم عليه بالبقاء عنده، فكل واحد منهم يمسك بزمام الناقة 
إال أنه قال ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  : »خلوا سبيلها فإهنا مأمورة «)1(، فسارت إىل أن بركت يف أرٍض فسأل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ صاحبي)1(  األرض 
التي بركت فيها ناقته أن يبيعاها له ليتخذها مسجدًا. فقاال : بل هنبها لك يا نبي الل، فأبى أن يقبلها إال بثمن )ملاذا؟(، ثم رشع 
ومعه املسلمون يف بناء املسجد وكان ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يساعدهم وينقل معهم مواد البناء، وقد ُبني املسجد بالطني واحلجارة، وجعلت 
أعمدته من جذوع النخل، وُسِقف جزء منه باجلريد وترك باقية بدون سقف، ووضع يف مقدمته منرب من جذوع النخل، وملا تم 

بناء املسجد ُبنِيت حجرات لنساء)2( النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مالصقة له بنفس الطريقة التي ُبني هبا املسجد. 
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نشــاط

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )أعامل النبي ــ ] ــ بعد وصوله إىل املدينة(.

1-أمهية املسجد ودوره الرئييس يف اإلسالم ؛ لذلك بدأ به النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.
2-صدق األنصار وإيثارهم ، وعفة إخواهنم املهاجرين .

3-رغم معاهدة النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ لليهود إال أهنم ظلوا يكيدون لإلسالم بشتى الوسائل واألساليب ، وال زالوا كذلك.
4- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟

ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  ُسوُل اللَّ بِثاَ راَ لاَ الاَْت يف حديث اهلجرة الطويل: )فاَ بِيِّ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قاَ ْوجاَ النَّ ا زاَ ْنهاَ ُ عاَ يِضاَ اللَّ ةاَ راَ ائِشاَ عن عاَ
ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص  ُسوُل اللَّ ىلَّ ِفيِه راَ صاَ ى واَ ْقواَ ىلاَ التَّ ساَ عاَ ساَ امْلاَْسِجُد الَِّذي ُأسِّ ُأسِّ ًة واَ ْيلاَ ةاَ لاَ رْشاَ ْوٍف بِْضعاَ عاَ ْمِرو ْبِن عاَ يِف باَنِي عاَ
يلِّ ِفيِه  ُهواَ ُيصاَ ِة واَ ُسوِل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بِامْلاَِديناَ ْسِجِد الرَّ ْت ِعْنداَ ماَ كاَ تَّى باَراَ ُه النَّاُس حاَ عاَ اراَ ياَْميِش ماَ ساَ ُه فاَ تاَ اِحلاَ ِكباَ راَ ـ ُثمَّ راَ
الاَ  قاَ ةاَ فاَ اراَ داَ ْبِن ُزراَ ْجِر أاَْسعاَ نْيِ يِف حاَ تِيماَ نْيِ ياَ ْهٍل ُغالماَ ساَ ْيٍل واَ ْمِر لُِسهاَ اناَ ِمْرباًَدا لِلتَّ كاَ اٌل ِمْن امْلُْسِلِمنياَ واَ ئٍِذ ِرجاَ ياَْوماَ
ُهاماَ  ماَ اواَ ساَ نْيِ فاَ ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ اْلُغالماَ ُسوُل اللَّ ا راَ عاَ ُ امْلاَْنِزُل ُثمَّ داَ اءاَ اللَّ ا إِْن شاَ ذاَ ُتُه هاَ اِحلاَ ْت بِِه راَ كاَ ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ِحنياَ باَراَ ُسوُل اللَّ راَ
ُه  تَّى اْبتاَاعاَ ًة حاَ ُه ِمْنُهاماَ ِهباَ لاَ ْقباَ أاَْن ياَ  ِ ُسوُل اللَّ باَى راَ أاَ فاَ  ِ ُسولاَ اللَّ ُبُه لاَكاَ ياَا راَ اَ اال : ال باَْل هناَ قاَ ْسِجًدا فاَ ُه ماَ تَِّخذاَ بِامْلِْرباَِد لِياَ

ْسِجًدا( رواه البخاري اُه ماَ ناَ ِمْنُهاماَ ُثمَّ باَ

تالحظ من خالل احلديث السابق أن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بدأ عند وصوله إىل قباء واملدينة ببناء املسجد. 
بنيهّ دور املسجد يف اإلسالم - قدياًم وحديثًا - يف نقاط وعلقها يف الفصل.
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س1 :   أكمل الفراغات بام يناسبها :
أ  (  وصل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل املدينة يف يوم .............. من شهر .............. يف عام .............. للبعثة. 

ب ( عندما استقر النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف يثرب ُسّميت ............... وُسّمي أهلها ............... .

س2 :   علل ما يأيت :
أ ( قيام النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ باملؤاخاة بني املهاجرين واألنصار .

ب ( اختيار السنة التي هاجر فيها النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل املدينة بداية للتأريخ اإلسالمي .

س3 :   ما الذي قام به النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ لتنظيم عالقة املسلمني بيهود املدينة؟

س4 :   اخرت اإلجابة الصحيحة فيام بني األقواس :
أ ( ُبني مسجد النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وحجرات نسائه من :)اخلشب واحلديد، الطني واحلجارة، اإلسمنت( 

ب ( ُسّمي القادمون من مكة إىل املدينة :) األنصار ، املهاجرين ، املسلمني ( .

س5 :   ما آثار املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار ؟ مبديًا رأيك يف ذلك .

س6 :   قارن بني استقبال سكان املدينة وسكان الطائف للنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.

س7 : ما النتائج التي أسفرت عنها هجرة النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل املدينة ؟

س8 : أثبت من الدرس ما ييل: 
 أ ( تواضع النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.         

ب( اإليثار عىل النفس .
جـ ( حب اهلل تعاىل لنبيه حممد  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.      

د  ( حب الصحابة واملؤمنني للنبي حممد  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ .

التطبيقات
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المرحلة األولى من جهاد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ

الفصل
الثـاين

مفـاهـيـمأواًل : مرشوعية اجلهاد وأهدافه :
اجلهاد : من بذل اجلهد ، ويقصد به 

هنا قتال أعداء الدين من الكفار.
اإلسالم  يظهر  الذي  هو   : املنافق 

وخيفي الكفر.
الغـزوة : هـي التـي قــادها النـبـي 

ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ضد أعدائه.
الرسية : هي احلمالت التي وجهها 
النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ضد أعداء املسلمني ومل 

حيرضها.
األرسى : األرس هو القيد واحلبس، 

وهم من يستسلم للجيش املنترص.
املنترصون  يأخذه  ما  هي   : الغنائم 
من أعدائهم بعد احلرب من سالح 

وأموال وأنعام.
قطع  أو  القتيل  تشويه  هي   : املثلة 

بعض أعضائه.

ظل النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  يدعو الناس باحلكمـة واملوعظـة احلسنة، وبعد هجرتـه 
إىل املدينة قام بتنظيم أمور املسلمني حتى أصبحوا جبهة متامسكة.

كره ذلك أعداؤه من املرشكني، واليهود، وراح كل فريق من هؤالء 
يعمل ضد املسلمني.

وكان ال بد من الدفاع عن حدود الدولة اإلسالمية الناشئة ،فبذلك 
أذن الل للمسلمني بالقتال يف قوله تعاىل: }

 
 
 

وبذلك نجد أن اهلدف وراء ترشيع اجلهاد ؛ الدفاع عن النفس، ودرء 
األخطار التي هتدد املجتمع اإلسالمي، ونرش اإلسالم بني الناس.

وقد أرسى النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قواعد النظام العسكري اإلسالمي، وجاهد وأصحابه يف سبيل الل حق 
جهاده. وكان املسلمون أرأف الناس وأعدهلم؛ فقد هنى النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عن املثلة وعن إيذاء األرسى وعن 
 ، قتل النساء واألطفال والشيوخ وكان إذا بعث جيوشه قال: »بسم اللهّ تقاتلون يف سبيل اللهّ من كفر باللهّ

التغدروا، والتغلوا، وال متثلوا، وال تقتلوا الولدان وال أصحاب الصوامع«.)1( 

}

سورة البقرة آية )190(.

)1( رواه أمحد ج1/ ص300.

نشــاط

عن أم عطية األنصارية ريض الل عنها قالت )غزوت مع رسول الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ سبع غزوات أخلفهم يف رحاهلم 
فأصنع هلم الطعام وأداوي اجلرحى وأقوم عىل املرىض(. رواه مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب النساء الغازيات...

عن أنس بن مالك ريض الل عنه )كان رسول الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يغزو بأم سليم ونسوة من األنصار معه إذا غزا 
فيسقني املاء ويداوين اجلرحى( رواه مسلم، كتاب اجلهاد والسري، باب غزو النساء مع الرجال.
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خريطة غزوات الرسـول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ )شكل 12(

قال النووي يف رشحه عىل صحيح مسلم : قوله : )كان النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يغزو بالنساء فيسقني املاء ويداوين 
اجلرحى( فيه خروج النساء يف الغزوة واالنتفاع هبن يف السقي واملداواة ونحومها، وهذه املداواة ملحارمهن 

وأزواجهن وما كان منها لغريهم ال يكون فيه مس برشة إال يف موضع احلاجة.
من خالل النص السابق أجب عن اآليت :

2( ما الضابط الرشعي ملشاركة املرأة يف اجلهاد ؟ د دور املرأة يف اجلهاد يف سبيل الل.  1( حدهّ
4( اخرت عنوانًا مناسبًا هلذا النشاط. د بعض الدروس املستفادة من النص.   3( عدهّ

بدأ املسلمون جهادهم برسايا وغزوات صغرية ، 
وكان من أكرب أهدافها :

ظلمتهم  الذين  للمسلمني  االنتصار  حتقيق   )1
قريش سابقًا بالتعذيب ومصادرة األموال.

2( إضعاف اقتصاد القرشيني ليضعفوا عسكريًا، 
فيذعنوا لفسح الطريق أمام الدعوة اإلسالمية 

كي تنترش.
فكانـت أوُل سـريـة بعثـها النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بقيادة 
 ـ ومعه ثالثون رجاًل من  محزة بن عبد املطلب ـ 
املهاجرين يف رمضان من السنة األوىل للهجرة، وأول 
غزوة غزاها النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  غزوة األبواء)1(  يف أول السنة 

الثانية للهجرة.
)ملاذا بدأت غزوات النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بعد اهلجرة ؟(.

)2( رواه مسلم ، كتاب اجلهاد والسري ، باب اإلمداد باملالئكة يف غزوة بدر. )1( وتسّمى وّدان.   

ثانيًا : غـزوة بــدر الكـبـرى 2 هـ:

سبب الغــزوة :

َعِلم النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أن أبا سفيان خرج من بالد الشام إىل مكة بقافلة جتارية كبرية لقريش، فخرج مرسعًا من 
املدينة ومعه ثالث مئة وتسعة عرش رجاًل )2( العرتاض تلك القافلة، وتوجهوا إىل بدر .
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املدينة،  من  املسلمني  خروج  سفيان  أبا  بلغ  وقد 
وتوجههم إليه، فأرسل رجااًل إىل مكة يستنهض قريشًا 

إلنقاذ قافلتها التجاريـة.

فخرجت قريش خمتالة متكربة بجيش يزيد عىل تسع 
مئة رجٍل ، وعندما علم أبو سفيان بُقرب جيش املسلمني 

منه غرّي خط سري القافلة نحو ساحل البحر األمحر.

يربها  قريش  إىل  بعث  سالمتها  إىل  اطمأن  فلام 
زعامء  من  عدد  فاَمَل  مكة،  إىل  تعود  أن  عليها  وُيشري 
ملتابعة  عليهم  أرصَّ  جهل  أبا  لكن  العودة،  إىل  قريش 

سريهم حتى وصلوا بدرًا. 

وهكذا أصبح املسلمون مواجهني لقريش، وكانت 
قريش تفـوق املسلمني عـددًا وعـدة، فاستـشار النبيـ  

ملسو هيلع هللا ىلص ـ أصحابه يف قتال املرشكني فأيدوه عىل قتاهلم.

ارحتل النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  بجيشه حتى نزل بمشورة احلباب 
بن املنذر ـ  ـ عند أقرب بئر من آبار بدر إىل قريش، 
املسلمون  مأل  ثم  )ملاذا؟(  اآلبار،  من  سواها  ما  ودفن 

حوضًا من ماء تلك البئر. 
م  ضهم النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  عىل الثبات يف القتال، ونظَّ وحرَّ
صفوفهم، ودعا اهلل أن ينرصهم وهيزم أعداءهم، وألّح 
يف الدعاء وترضع إىل ربه حتى أشفق عليه أبو بكر من 

كثرة دعائه. فأنزل اهلل تعالـى قولـه : 

{

             { سورة آل عمران : آية)125(.

أحــداث الغــزوة :

إثراء
عنها  وتبعد  املدينة،  غرب  جنوب  تقع  بلدة   : بـدر 

155كم، وهي اليوم حمافظة تتبع منطقة املدينة.
غزوة بـدر : تعد أول مواجهة بني النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  وقريش.

والباطل  احلق  بني  فرقت  ألهنا  الفرقان(  )يوم  وسميت 
ت أهل احلق وأذلت أهل الباطل. فأعزهّ

ومما ورد يف فضل من شارك فيها :
اناَ  كاَ بِيِه واَ ْن أاَ ِقيِّ عاَ راَ اِفٍع الزُّ ةاَ ْبِن راَ اعاَ اِذ ْبِن ِرفاَ ْن ُمعاَ 1( عاَ
الاَ  قاَ بِيِّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فاَ اءاَ ِجرْبِيُل إىِلاَ النَّ اَ)جاَ ال  أاَُبوُه ِمْن أاَْهِل باَْدٍر قاَ
ًة  ِلماَ ِل امْلُْسِلِمنياَ أاَْو كاَ الاَ ِمْن أاَْفضاَ وناَ أاَْهلاَ باَْدٍر ِفيُكْم قاَ ا تاَُعدُّ ماَ
ِة( رواه البخاري،  ِهداَ باَْدًرا ِمْن امْلاَالئِكاَ ْن شاَ لِكاَ ماَ ذاَ كاَ الاَ واَ ا قاَ هاَ ناَْحواَ

كتاب املغازي، باب شهود املالئكة بدرًا.

لَّ  الاَ  : »لاَعاَ بِيَّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قاَ ْنُه أنَّ النَّ ُ عاَ يِضاَ اللَّ يِلٍّ راَ ْن عاَ 2( عاَ
ْد  قاَ ا ِشْئُتْم فاَ ُلوا ماَ الاَ اْعماَ قاَ ىلاَ أاَْهِل باَْدٍر فاَ عاَ عاَ لاَ لَّ اطَّ جاَ زَّ واَ اَ عاَ اللَّ

ْرُت لاَُكْم« رواه البخاري كتاب املغازي، باب من شهد بدرًا. فاَ غاَ

خمطـط غـزوة بـدر )شكل 13(
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ويف صباح يوم اجلمعة السابع عرش من رمضان من السنة الثانية للهجرة ، بدأت احلرب بني املسلمني وقريش 
باملبارزة ، ثم التحم املسلمون واملرشكون يف غزوة حامية الوطيس، )انظر خمطط غزوة بدر( وأبلـى املسلمون فيها 
بالء األبطال ، وكان النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من أشدهم شجاعة يقول عيل بن أيب طالب ـ  ـ وهو من أشجع الصحابة 
)لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ )1( برسول اهلل  وهو أقربنا للعدو، وكان من أشد الناس بأسًا( رواه اإلمام أمحد، 

مسند عيل بن أيب طالب ـ  ـ.

فقتلوا سبعني  انتصارًا عظياًم،  املرشكني  املسلمون عىل  انترص 
رجاًل منهم، بينهم أبو جهل، وُأَميَّة بن خلف، وأرسوا سبعني رجاًل، 
وفرَّ الباقون من املرشكني عائدين إىل مكة. أما املسلمون فاسُتشهد 

منهم أربعة عرش رجاًل.
وملا انتهت الغزوة دفن املسلمون شهداءهم ، أما املرشكون فرتكوا 
قتالهم ؛ فطرحهم املسلمون يف َقِلْيِب)2(  بدر، وارحتلوا عائدين إىل 

املدينة ظافرين فرحني بنرص اهلل، ومعهم األرسى والغنائم.

)2( هي البئر. )1( الذ باليشء، جلأ إليه واسترت به وحتصن.   

إثراءنـتـائـج الـغــزوة :

بَّاٍس  الاَ ُقْلُت اِلْبِن عاَ رْيٍ قاَ ِعيِد ْبِن ُجباَ ْن ساَ )عاَ
ا  ماَ ُة  اِضحاَ اْلفاَ ِهياَ  ْوباَُة  التَّ الاَ  قاَ  ، ْوباَِة  التَّ ُة  ُسوراَ
لاَْن  ا  اَ أاَهنَّ وا  نُّ تَّى ظاَ ِمْنُهْم حاَ واَ ِمْنُهْم  واَ ْنِزُل  تاَ الاَْت  زاَ
ا ، َقاَل ُقْلُت ُسوَرُة  ًدا ِمْنُهْم إاِلَّ ُذِكراَ ِفيهاَ ُتْبِقياَ أاَحاَ
ُة  ُسوراَ ُقْلُت  الاَ  قاَ  ، َبْدٍر  يِف  َنَزَلْت  َقاَل  ْاأَلْنَفاِل 
لاَْت يِف باَنِي النَِّضرِي( رواه البخاري،  الاَ ناَزاَ رْشِ قاَ احْلاَ
كتاب  ومسلم،  احلرش.  سورة  تفسري  باب  التفسري،  كتاب 

التفسري، باب يف سورة براءة واألنفال واحلرش.

وهكذا نرص اهلل يف بدر الفئة القليلة املؤمنة عىل الفئة الكثرية الكافـرة. قـال تعاىل : }
                                                                                      { سورة آل عمران : آية )123(. )ما سبب نرص اهلل للمؤمنني يف هذه الغزوة ؟(

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )إعداد املسلمني للجهاد وغزوة بدر الكربى(.

1- ُكْرُه أعداء هذا الدين من املرشكني واليهود واملنافقني وحدة املسلمني واتفاقهم.
2- اجلهاد يف سبيل الل سبحانه هو سبيل عز املسلمني ونرصهتم عىل أعدائهم.

3- تأكيد مبدأ الشورى يف اإلسالم وتطبيق النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ له.
4- قوة إيامن األنصار وصدقهم يف عهدهم مع النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.

5- ثقة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بوعد الل سبحانه له بالنرص والتأييد.
6- التالزم بني فعل األسباب والتوكل عىل الل سبحانه.

7- أمهية الدعاء وحرص النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عليه يف مجيع املواطن.
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وثيقــــة
ُسولاَ  الاَ ياَا راَ ُموِح قاَ ْ احُلباَاباَ ْبناَ امْلُْنِذِر ْبِن اجْلاَ ُروا : )أاَنهّ كاَ ْم ذاَ ُ ةاَ أاَهنهّ ماَ لاَ اٍل ِمْن باَنِي ساَ ْن ِرجاَ ْثت عاَ ُحدهّ اٍق : فاَ الاَ اْبُن إْسحاَ قاَ
الاَ باَْل  ُة؟ قاَ امْلاَِكيداَ ْرُب واَ احْلاَ ْأُي واَ ْنُه أاَْم ُهواَ الرهّ راَ عاَ أاَخهّ تاَ الاَ ناَ ُه واَ ماَ دهّ تاَقاَ ا أاَْن ناَ ناَ ُ لاَْيساَ لاَ ُه اللهّ لاَكاَ ْنزاَ ْنِزاًل أاَ ا امْلاَْنِزلاَ أاَماَ ذاَ أاَْيتاَ هاَ أاَراَ  ِ اللهّ
ْوِم،  اٍء ِمْن اْلقاَ ْدناَى ماَ ْأيِتاَ أاَ تهّى ناَ اهْناَْض بِالنهّاِس حاَ ْنِزِل فاَ ا لاَْيساَ بِماَ ذاَ إِنهّ هاَ ِ فاَ ُسولاَ اللهّ الاَ ياَا راَ قاَ ُة ؟ فاَ امْلاَِكيداَ ْرُب واَ احْلاَ ْأُي واَ ُهواَ الرهّ
ُسوُل  الاَ راَ قاَ ُبوناَ فاَ ال ياَرْشاَ ُب واَ ناَرْشاَ ْوماَ فاَ اتُِل اْلقاَ اًء ُثمهّ ُنقاَ ُؤُه ماَ ْملاَ ناَ ْوًضا فاَ ْيِه حاَ لاَ ْبنِي عاَ ُه ِمْن اْلُقُلِب ُثمهّ ناَ اءاَ راَ ا واَ ُر ماَ وهّ ُه ُثمهّ ُنغاَ ْنِزلاَ ناَ فاَ
ْوِم  اٍء ِمْن اْلقاَ ْدناَى ماَ ا أاَتاَى أاَ تهّى إذاَ اراَ حاَ ساَ ُه ِمْن النهّاِس فاَ عاَ ْن ماَ ماَ ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ واَ ُسوُل اللهّ ضاَ راَ ناَهاَ ْأِي . فاَ تاَ بِالرهّ ْ ْد أاَرشاَ قاَ ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ لاَ اللهّ
( سرية ابن  ُفوا ِفيِه اآلنِياَةاَ ذاَ اًء ُثمهّ قاَ ُمِلئاَ ماَ ْيِه فاَ لاَ لاَ عاَ ِليِب الهِّذي ناَزاَ ىلاَ اْلقاَ ْوًضا عاَ باَناَى حاَ ْت واَ راَ ُغوهّ راَ بِاْلُقُلِب فاَ ْيِه ُثمهّ أاَماَ لاَ لاَ عاَ ناَزاَ

هشام، املجلد األول ص620.
عىل ضوء الوثيقة السابقة بنيهّ ما يأيت :

1( أدب احلباب بن املنذر يف عرض رأيه.              2( تواضع النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من خالل القصة.
3( خالصة فكرة احلباب بن املنذر.                       4( الصفة التي اتصف هبا النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف هذا املوقف.

5( الدرس والعربة املستفادة من القصة.

8- شجاعة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وإقدامه يف ميدان احلروب.
9- أن العاقبة والنرص للمؤمنني الصادقني الصابرين وإن كانوا قلة.

10- ال يقوم الدين إال عىل البذل والتضحية؛ باملال والنفس، وكل غاٍل ونفيس يف سبيل الل تعاىل.
11- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟

عزم مرشكو قريش عىل أن يثأروا ملا أصاهبم يف 
املسلمني يف  أن هيامجوا  بـدر، وصمموا عىل  غزوة 
عقر دارهم وذلك الستعادة هيبتهم ومركزهم بني 
القبائل العربية. )إًذا أين ستكون غزوة أحد ؟ وملاذا 

ُسميت هبذا االسم ؟(
تزعم أبو سفيان قريشًا، فجهز جيشًا كبريًا قوامه 

ثالثًا : غــزوة أحـــد 3 هـ :

سبب الغــزوة :

صورة جلبل أحد يظهر فيها جبل الرماة )صورة 6(
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ثالثة آالف مقاتل، وتوّجه به نحو املدينة حتى اقرتب من جبل ُأحد،وملا رأى النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ذلك استشار أصحابه 
يف اخلروج ملقاتلة املرشكني أو التحصن يف املدينة، فألحَّ عليه بعض من فاهتم اجلهاد يف بدر من الشباب أن يرجوا 
للقتال، فدخل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بيته ولبس لباس احلرب وخرج بألف مقاتل، ثم انخذل املنافق عبداهلل بن أيّب بثلث 

اجليش تقريبًا )كم عدد الذين انخذل هبم ؟(

اإلعـــداد للـغـزوة :

خمطط غزوة أحد )شكل 14(

أحــداث الغــزوة :

)1( جبل الرماة الذي يعرف حاليًا بجبل عينني.

سار النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ حتى نزل الشعب )ما الشعب؟( من جبل ُأحد ، وجعل اجلبل خلفه )ملاذا؟(، فلام أصبح 
يوم السبت السادس عرش من شوال من السنة الثالثة للهجرة، هيأ املسلمني للقتال فوضع مخسني رجاًل من 
الرماة عىل جبل )1(  يرشف عىل أرض الغزوة وأمرهم أال يرتكوا مراكزهم، وأن يرموا خيل املرشكني بالنبال 
لئال يأتوا املسلمني من اخللف. هتيأ املرشكون للقتال وكان عىل ميمنة خيلهم خالد بن الوليد ،وعىل ميرسهتا 

عكرمة بن أيب جهل.
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بدأت الغـزوة بني املسلمـني واملشـركني )انظر خمطط غزوة ُأحد( ثـم اشتـد القتال بينهم، وكان ممن أبىل بـالًء 
، ومحزة بن عبد املطلب، وعيل بن أيب طالب، وأبو ُدَجانه، وسعد بن أيب وقـاص،  حسنًا من املسلمني النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ 
والزبـري بن العـوام، وطلحـة بن ُعَبْيِد اهلل َريِضَ اهلل َعْنُهم أمجعني، ومضـى املسلمـون يتقدمـون، وأعـداؤهم من 
املشـركني يرتاجعـون،وملـا رأى الرمـاة أن املشـركني قـد اهنزمـوا عزموا عىل ترك مواقعهم ألخـذ ما يستطيعون 
أخـذه من الغنائم، وملـا تـرك الرماة مراكزهم كـّر فرسـان املرشكني عىل املسلـمني ، وأحاطوا هبم من اخللف.

ُأصيب املسلمون يف هذه الغزوة ، فُجرح النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ واسُتشهد من املسلمني سبعون رجاًل منهم: محزة بن 
عبد املطلب عم النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ، ومصعب بن عمري )حامل اللواء(، وكان أكثرهم من األنصار ريض اهلل عنهم. 

وهكذا كاَد املسلمون أن حيرزوا انتصارًا كبريًا يف غزوة ُأحد حتى حدث ما حدث من الرماة، ودارت عليهم 

الدائرة، وكان يوم ُأحد يوم بالء ومتحيص مّيز اهلل به املؤمنني عن املنافقني، وأكرم فيه من أراد كرامته بالشهادة. 

قـال تعاىل:  }     

        

                                                                            { سورة آل عمران : آية )140ـ141(.

نتـائــج الغــزوة :

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )غــزوة أحد(.

1- استشارة النبي ألصحابه يف اخلروج لقتال املرشكني تطبيقًا ملبدأ الشورى. 
2- تعريف املؤمنني بسوء عاقبة املعصية والفشل والتنازع.

3- حكمة الل سبحانه وسنته يف األخذ باألسباب وأال يكون النرص دائاًم للمؤمنني ، لكن تكون العاقبة هلم.
4-االبتالء متحيص وتكفري من الل سبحانه لذنوب عباده ، وفرصة لنيل الشهادة يف سبيله.

لون املؤمنني ، ويتخلون عنهم يف مواقف الشدة. 5- املنافقون خيذِّ

6- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟
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نشــاط

كان يوم أحد يوم بالء ومتحيص اخترب الل عز وجل به املؤمنني وأظهر به املنافقني ممن كان يظهر اإلسالم 
بلسانه وهو ُمْستاَْخٍف بالكفر فأكرم الل فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل واليته فكان مما نزل من القرآن يف 

يوم ُأحد ستون آية من آل عمران أوهلا : }      {
)آل عمران 121( إىل آخر القصة.  زاد املعاد البن القيم اجلوزية / املجلد الثالث / 189

من خالل النص السابق ، أجب عام ييل :
1( ما املقصود بأن يوماَ ُأحد يوُم بالء ومتحيص؟

2( كيف اخترب الل بيوم ُأحد املؤمنني وأظهر به املنافقني؟
3( أذكر بعضًا ممن أكرم الل يف غزوة أحد بالشهادة.

4( نزل من القرآن يف يوم ُأحد ستون آية من آل عمران أوهلا         
  . }                                        

)أ( ما آخر آية من الستني؟  وكم رقمها؟  
)ب( عم تتحدث هذه اآليات الستني؟                                              

 رابعًا: غــزوة اخلندق )األحــزاب( 5 هـ :

سبب الغــزوة :

بعد غزوة أحد ازدادت مكائد اليهود واملنافقني 
مكة،  إىل  اليهود  من  نفر  فذهب  املسلمني،  ضد 
املدينة  يف  املسلمني  غزو  عىل  القرشيني  ضوا  وحرَّ
قبائل  اليهود  أولئك  ض  حرَّ ثم  هلم،  فاستجابوا 
أخرى عىل غزو املسلمني فاستجابوا هلم، وأخذت 
أحزاب املرشكني تتجه صوب املدينة. )ملاذا سميت 

هذه الغزوة باألحزاب ؟(
خمطط غزوة اخلندق

)شكل 15(
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كـان النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  عىل علم بتحركـات األعـداء، فاستشار 
 ـ بحفر  أصحابه يف األمر، فأشار عليه سلامن الفاريس ـ 
ْوُل بني األعداء وبني املدينة يف اجلهة الشاملية )ملاذا  خندق حَيُ
هذه اجلهة؟(، استحسن النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  رأيه، فأمر بحفر اخلندق 

. وشارك النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ املسلمني يف حفره.

أحـــــداث الغــزوة :

وبقي األحزاب يف مراكزهم قرابة شهر يرتاشقون بالنبال مع املسلمني، ويف أثناء ذلك استطاع أفراد من فرسان 
املرشكني اقتحام اخلندق وطلبوا املبارزة، فبارز عيل بن أيب طالب ـ  ـ أشجع أولئك الفرسان وقتله. )من هو 

هذا الفارس املرشك؟(.

نتائــج الغــزوة :

إثراء

1ـ   قال ابن إسحاق وحدثت عن سلامن الفاريس 
أنه قال )رضبت يف ناحية من اخلندق، فغلظت 
مني؛  قريب  ـ   ـ ملسو هيلع هللا ىلص  الل   عيل صخرة ورسول 
نزل  عيل  املكان  شدة  ورأى  أرضب  رآين  فلام 
به رضبة ملعت  املعول من يدي، فرضب  فأخذ 
تت املعول برقة قال ثم رضب به رضبة أخرى، 
فلمعت تته برقة أخرى؛ قال ثم رضب به الثالثة 
فلمعت تته برقة أخرى. قال قلت : بأيب أنت 
وأمي يا رسول الل ما هذا الذي ملع تت املعول 
وأنت ترضب ؟ قال أوقد رأيت ذلك يا سلامن 
فتح  الل  فإن  األوىل  أما  قال  نعم   : قلت  قال  ؟ 
عيل هبا اليمن؛ وأما الثانية فإن الل فتح عيل هبا 
الشام واملغرب وأما الثالثة فإن الل فتح عيل هبا 

املرشق(.

2 ـ روى البخاري يف صحيحه أن النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  
قال حني أجىل األحزاب عنه )اآلن نغزوهم وال 

يغزوننا نحن نسري إليهم(.

خطــة الغــزوة :

املدينة  قرب  اجتمع  للهجرة  اخلامسة  السنة  من  شوال  يف   
بقيادة  األحزاب  أولئك  من  مقاتل  آالف  عرشة  عىل  يزيد  ما 
أيب سفيان يريدون القضاء عىل املسلمني، فخرج النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ 

بأصحابه، وكان عددهم ثالثة آالف مقاتل.
وجعل اجلبل خلفه واخلندق أمامه )انظر خمطط غزوة اخلندق( 
ثم وقـف هيـود بني قريظة مع األحزاب بعد أن نقضـوا عهدهم 
مع املسلمني، فازدادت خماوف املسلمني، )ملاذا ازدادت خمـاوف 

املسلمـني بعد نقض هيود بني قريظة العهد؟(

هيأ اهلل الفرج والنرص للمسلمني، عندما أتى رجل من قبيلة غطفان يقال له نعيم بن مسعود إىل النبي ـ 
ملسو هيلع هللا ىلص ـ مسلاًم فقام بعمل جليل، حيث استطاع بذكائه وبعالقته احلسنة بكٍل من املرشكني واليهود أن جيعل 
كاًل منهام يشكُّ يف اآلخر، )كيف أوقع الشك بينهم؟( وكان هلذا العمل أثره الكبري يف إضعاف املتحالفني، ثم 
أرسل اهلل رحيًا عاصفة عىل األحزاب كفأت قدورهم، واقتلعت خيامهم فأصاهبم اهللع واخلوف، وارحتلوا 

برسعة عائدين  إىل بالدهم خائبني .
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نشــاط

قـال تعـالـى : } 

              { سورة األحزاب آية )9 ،10(.
من خالل قراءتك لآليتني السابقتني وإطالعك عىل تفسريها من مكتبة املدرسة، أجب عن اآليت:

1( ما املقصود بـ)اجلنود( و)الريح( وما معنى )مل تروها(؟
2( من الذين جاءوا املسلمني يف اآلية رقم 10؟

3( ما معنى اآليت :
)من فوقكم ومن أسفل منكم( و)إذ زاغت األبصار( و)بلغت القلوب احلناجر( و)تظنون بالل الظنونًا(؟

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )غــــزوة اخلــنــدق(.

آية  األنفال           } 1- حفر اخلندق يدخل يف فهم املسلمني لقول الل تعاىل : }          
.)60(

2- تآمر أعداء هذا الدين من املرشكني واليهود واملنافقني عىل املسلمني ، واتفاقهم عىل حربه، وهكذا حاهلم 
يف عدائهم لإلسالم واملسلمني اليوم. 

3- استشارة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ألصحابه يف حفر اخلندق تطبيقًا ملبدأ الشورى.
4- نقض اليهود لعهدهم مع النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف غزوة اخلندق دليل عىل أن اخليانة متأصلة فيهم.

5- )احلرب خدعة( قاهلا النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف غزوة اخلندق ، وطبقها نعيم بن مسعود ـ  ـ.
6- حسن صرب املسلمني رغم كثرة األعداء، وشدة الربد واجلوع.

7- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟
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س1 :   أكمل الفراغات بام يناسبها :
أ  ( كانت الفئات التي عادت املسلمني زمن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ هم ...................... و ...................... و ...................... .
ب(  أول رسية بعثها النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بقيادة ............... ومعه ............... رجاًل  يف السنة............... للهجرة.

س2 :   بدأ املسلمون جهادهم برسايا وغزوات صغرية . ما اهلدف منها ؟
س3 :   علـل ملـا يأتـي :

أ ( حدوث غزوة بدر.    ب( اهنزام املسلمني يف غزوة أحد.  جـ(  تسمية غزوة األحزاب هبذا االسم.
س4 :   قارن بني غزوة بدر وغزوة أحد ، من حيث األسباب والنتائج. وماذا تستنتج من ذلك؟

س5 :   كيف حتقق للمسلمني النرص يف غزوة اخلندق ؟
س6 : ماذا فعل املسلمون بشهدائهم، وماذا فعل املرشكون بقتالهم بعد انتهاء غزوة بدر؟

س7 : من يـكون املشار إليه يف العبارات التالية :
.)                       (      أ ( محل لواء املسلمني يف غزوة أحد .                          
   ب ( أثار اخلالف بني املرشكني واليهود يف غزوة اخلندق .                                   )                        (.
.)                      (    جـ ( أشار عىل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بحفر اخلندق .                      

س8 : برهن يف جدول بني غزوة أحد واخلندق من حيث : املوقع، سبب الغزوة، قائد املسلمني، قائد املرشكني، النتيجة.
س9: اربط اجلمل يف القائمة ) أ ( باألسامء التي تناسبها يف القائمة )ب( :

التطبيقات

س10 : استنتج عوامل النرص واهلزيمة لكل من املسلمني واملرشكني يف الغزوات التالية:بـدر، أحـد، اخلنـدق.
س11: برهن عىل تواضع النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف غزوة اخلندق .

س 12: ما الفرق بني النميمة واخلدعة يف احلرب؟ اثبت ذلك من خالل موقف نعيم بن مسعود ـ  ـ.

1 -    أبو سفيان .
2 -   نعيم بن مسعود .

3 -   محزة بن عبد املطلب .
4 -   أبو جهل .

أ  - ممن أبىل بالًء حسنًا يف غزوة أحد .
ب - قائد جيش قريش يف غزوة بدر .

ج- كان له دور كبري يف إضعاف األحزاب يف غزوة اخلندق.

القـائمـة ) ب (القـائمـة )  أ  (



،،



الفصل الدرايس الثاين
.
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المرحلة الثانيـة من جهاد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ

الفصل
الثـالـث

أواًل : صلــح احلديبيـة 6هـ:

فيها األحزاب ونرص  الل  التي هزم  اخلندق  مرت شهور عىل غزوة 
الل  بيت  وزيارة  العمرة  أداء  إىل  دائاًم  يتطلعون  املسلمون  وكان  جنده، 

احلرام الذي أصبح ِقْبلة هلم منذ السنة األوىل من اهلجرة.

خروج النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ واملسلمني ألداء العمرة :

وذات صباح أخرب النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أصحابه رضوان الل عليهم برؤياه الصادقة )ما معنى رؤيا صادقة؟(، وهي 
أهنم سيدخلون املسجد احلرام آمنني حملقني رؤوسهم ومقرصين ال خيافون، فازداد تطلع اجلميع إىل ذلك وفرحوا 

فرحًا شديدًا. 

خمطط صلح احلديبية )شكل 16()1( القريبة من مكة وتسمى اليوم الشميس.

مفـاهـيـم

طرفني  بني  النزاع  حل   : الصلح 
برضامها. 

احلرام  املسجد  زيارة  هي   : العمـرة 
للعبادة بالصفة املرشوعة.

اهلـدي : هو ما ُيذبح لل من األنعام 
يف مكة أثناء احلج والعمرة.

قــال تـعـالـى  :  }

ويف شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة 
من  مئة  وأربع  بألف  املدينة  من  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  النبي  خرج 
من  كثري  هدي  ومعه  العمرة  أداء  قاصدًا  أصحابه 

اإلبل.
يريدون  بأهنم ال  الناس  أمام  ـ  أعلن  ـ ملسو هيلع هللا ىلص  وقد 
حربًا، بل يريدون العمرة، وواصل املسلمون سريهم 
حتى بلغوا احلديبية)1(. )انظر خمطط صلح احلديبية(.

 سورة الفتح : آية )27(.

}
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رأى بعض زعامء قريش أن جميء املسلمني إىل مكة ربام كان هدفه االستيالء عليها ردًا عىل غزوة األحزاب، 
ورأى بعضهم اآلخر أن ارتداء املسلمني لباس اإلحرام يدل عىل أهنم مل يأتوا للقتال. وخوفًا من أن تفرس قبائل 
العرب دخوهلم مكة بأنه ضعف من قريش، فقد قرروا منع املسلمني من دخوهلا مهام كان هدف جميئهم، وأخرجوا 

جيشًا يقود فرسانه خالد بن الوليد، وعكرمة بن أيب جهل ؛ لصدهم عن دخوهلا .

بيعــة الــرضــوان :

كان النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  حريصًا كل احلرص عىل أداء العمرة ، فأرسل عثامن بن عفانـ  ـ  إىل مكة ؛ ليؤكد لزعامئها 
أن املسلمني مل يأتوا للقتال، وإنام أتوا معتمرين. لكن أولئك الزعامء أخربوا عثامن ـ  ـ بأهنم أقسموا أال يدعوا 
املسلمني يدخلون مكة ذلك العام، فلام طال بقاء عثامنـ  ـ  بمكة ،وأشيع أنه ُقتِلاَ ؛ عزم النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  عىل مقاتلة 

قريش ودعا املسلمني إىل البيعة، فبايعوه تت الشجرة عىل املوت )أالهّ يفروا وأن يصربوا عند اللقاء(. 
وملا انتهى اجلميع من مبايعته رضب ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يدًا عىل األخرى وقال :» هذه عن عثامن « فنال عثامن بذلك فضل البيعة. 

     موقف زعامء قريش من جميء املسلمني إىل مكة :

وقـد سميت تلك البيعة ببيعة الرضوان ؛ ألنه سبحانـه قـال عنـها : 
                                                  { سورة الفتح  : آية )18(.

مـا إن متت بيعـة الرضـوان حتى عـاد عثامن بن عفان ـ  ـ من مكة ، ثم تعاقبت رسل قريش إىل النبي ـ 
ملسو هيلع هللا ىلص ـ ملفاوضته، ويف هناية األمر توصل الطرفان إىل صلح احلديبية املشهور الذي كان أهم رشوطه ما ييل :

ل املسلمون دخوهلم مكة للعمرة إىل العام القادم . 1 -   أن يؤجهّ
2 -   أن تقف احلرب بني الطرفني عرش سنني .

3 -   أن يردهّ املسلمون من أتاهم من قريش ، وأال تردهّ قريش من أتاها من املسلمني. 
4 -   ترك احلرية للقبائل يف االنضامم إىل املسلمني أو إىل قريش.

فتحالفت قبيلة خزاعة مع املسلمني، وتالفت قبيلة بكر مع قريش .
وملا متت كتابة هذا الصلح تلل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وأصحابه من اإلحرام )كيف يكون التحلل من اإلحرام ؟(، ثم 

ارتلوا من احلديبية عائدين إىل املدينة.

صلـح احلـديبية وشــروطـه :
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نتائج صلـح احلـديبية :

1 - أتاح صلح احلديبية للمسلمني فرصة القيام بنرش 
دين الل سبحانه وتعاىل دون خوف من قريش.

2- أدى صلح احلديبية إىل دخول أعداد كثرية من 
العرب يف دين اإلسالم.

3 - تفرغ النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ لغزو اليهود يف خيرب، ووْضِع 
حٍد لشغبهم.

إثراء
من املعجزات يف صلح احلديبية ما روى جابر بن عبدالل ريض 
الل عنهام قال )عطش الناس يوم احلديبية، والنبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  بني يديه 
ركوة فتوضأ، فجهش الناس نحوه، فقال ما لكم، قالوا ليس عندنا 
الركوة  ماء نتوضأ وال نرشب إال ما بني يديك، فوضع يده يف 
فجعل املاء يثور بني أصابعه كأمثال العيون فرشبنا وتوضأنا، قلت 
كم كنتم، قال لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا مخس عرشة مائة( رواه 

البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم.
الركوة : بفتح الراء وسكون الكاف ظرف من جلد، أي دلو صغري من جلد 

يتوضأ منه ويرشب فيه املاء واجلمع ركاء.

نشــاط
بعد زيارتك للمكتبة سواء يف املدرسة أو املنزل أوغريمها؛ قم باآليت :

1( قراءة تفسري سورة الفتح.
2( تلخيص ما تناولته السورة عن صلح احلديبية يف حدود مخسة أسطر.

3( تقديم هذا امللخص أمام زمالئك.

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )صلح احلديبية(.

إضافة ملا ورد ذكره من فوائد صلح احلديبية :
1- تعلق املسلمني ببيت الل احلرام ، واشتياقهم له ، وفرحهم بإخبار النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ هلم بالعمرة.

2-صدق املسلمني مع النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ حيث بايعوه تت الشجرة عىل املوت.
3-إكرام الل سبحانه للمبايعني تت الشجرة بأن ريض عنهم.

ْيئًا  ُهوا شاَ ى أاَْن تاَْكراَ ساَ عاَ 4-كراهية بعض املسلمني لبعض بنود الصلح ، وكان فيها خري هلم قال تعاىل : } واَ
رْيٌ لاَُكم{ )البقرة:216(. ُهواَ خاَ واَ

5- ................. هل تذكر دروسًا أخرى ؟

4 - تفرغ النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ملكاتبة ملوك وأمراء الدول وشيوخ القبائل لدعوهتم إىل اإلسالم.
وليس أدلهّ عىل عظمة صلح احلديبية من أن الل عزهّ وجلهّ أنزل سورة الفتح تتحدث عنه وتصفه بأنه فتح مبني. 

ومع أن بعض الصحابة رضوان الل عليهم مل يكونوا مرسورين بكل ما تم االتفاق عليه أول األمر، إال أهنم 
مؤمنون بأن ما وافق عليه النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ هو اخلري هلم، وكان ذلك هو احلق فعاًل.
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وثيقــــة

غاَ ِمْن  راَ امَّ فاَ لاَ مما يبني دور املرأة املتميز يف اإلسالم القصة التي رواها البخاري يف صلح احلديبية وفيها : )... فاَ
تَّى  ُجٌل حاَ اماَ ِمْنُهْم راَ ا قاَ ِ ماَ اللَّ واَ الاَ فاَ ُروا ُثمَّ اْحِلُقوا، قاَ اْنحاَ ابِِه ُقوُموا فاَ ْصحاَ ِ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ألاَ ُسوُل اللَّ الاَ راَ ِة اْلِكتاَاِب، قاَ ِضيَّ قاَ
ةاَ  ماَ لاَ الاَْت ُأمُّ ساَ قاَ ا لاَِقياَ ِمْن النَّاِس، فاَ اَا ماَ راَ هلاَ كاَ ذاَ ةاَ فاَ ماَ لاَ ىلاَ ُأمِّ ساَ لاَ عاَ خاَ ٌد داَ ُقْم ِمْنُهْم أاَحاَ ْ ياَ امَّ ملاَ لاَ اٍت، فاَ رَّ ثاَ ماَ لِكاَ ثاَالاَ الاَ ذاَ قاَ
جاَ  راَ خاَ ، فاَ كاَ ياَْحِلقاَ كاَ فاَ الِقاَ ْدُعواَ حاَ تاَ راَ ُبْدناَكاَ واَ ْنحاَ تَّى تاَ ًة حاَ ِلماَ ًدا ِمْنُهْم كاَ ْم أاَحاَ لِّ لِكاَ اْخُرُج ُثمَّ الاَ ُتكاَ ِ أاَُتِبُّ ذاَ ا ناَبِيَّ اللَّ ياَ
ِلُق  ْ لاَ باَْعُضُهْم حياَ عاَ جاَ اُموا واَ لِكاَ قاَ أاَْوا ذاَ امَّ راَ لاَ ُه، فاَ قاَ لاَ حاَ ُه فاَ الِقاَ ا حاَ عاَ داَ راَ ُبْدناَُه واَ لِكاَ ناَحاَ لاَ ذاَ عاَ تَّى فاَ ًدا ِمْنُهْم حاَ ْم أاَحاَ لِّ ْم ُيكاَ لاَ فاَ

ًا(. مهّ ْقُتُل باَْعًضا غاَ اداَ باَْعُضُهْم ياَ تَّى كاَ باَْعًضا حاَ

من خالل الوثيقة السابقة أجب عن األسئلة اآلتية :
1( من هي أم سلمة ريض الل عنها ؟

2( ملاذا مل ينفذ الصحابة ريض الل عنهم أمر النبي ـ ] ـ يف أول األمر ؟
3( ملاذا ذكر النبي ـ ] ـ األمر ألم سلمة ريض الل عنها ؟

4( متى نفذ الصحابة ريض الل عنهم أمر النبي ـ ] ـ ؟
5( ما الفوائد املستفادة من رأي أم سلمة ريض الل عنها ؟

6( عالم يدل قوله )حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غاًم( ؟

ثانيًا : فـتـح مـكــة 8 هـ :

كان صلح احلديبية وما نتج عنه من آثار سببًا يف اقتناع عدد من القرشيني بأن املسلمني عىل حق، فأسلم عدد 
منهم، وكان من أبرزهم خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص ريض الل عنهام .

سـبــب الفــتــــح :

مل تلتزم قريش برشوط صلح احلديبية طوياًل ، وحدث أن اعتدت قبيلة بكر عىل قبيلة خزاعة بمعونة قريش، 
وقتلت عددًا من اخلزاعيني ، فكان ذلك العمل نقضًا للصلح )كيف ذلك؟(.

فاستنرصت خزاعة بالنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، وأدركت قريش خطورة املوقف فقِدم زعيمهم - أبو سفيان - إىل املدينة 
حماواًل تأكيد الصلح، ومدَّ فرتته، لكن حماولته مل تنجح. إذ عزم النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عىل معاقبة قريش.



80

خطة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ لفتح مكة :

أمر النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  بالتجهيز للغزو ثم توجه 
هبم نحو مكة يف العارش من رمضان سنة ثامن 
للهجرة ، وقد بلغ عدد من ساروا معه عرشة 
يف  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  النبي  كـان  وبينـام  جماهد،  آالف 
ابن عبد  العبـاس  لقيه عمه  إىل مكة  الطريق 

املطلب بأهله وعياله مسلاًم مهاجرًا.
وملا اقرتب املسلمون من مكة أمرهم النبي 
ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أن ينزلوا، ويـوقدوا النريان ؛ إلظهار 

قوهتم أمام األعداء ففعلوا.
٭ ما عالقة إيقاد النريان بمظهر القوة؟

نفسها  عىل  خافت  قد  قريش  وكانت 
فلقيه  األخبار،  يتحسس  سفيان  أبو  فخرج 
قريشًا  أن  فأخربه  املطلب  عبد  بن  العباس 
لن تستطع مقاومة املسلمني، ثم ذهب به إىل 
النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  ليأخذ له األمان ، وملا حرض عنده 
فأسلم،  اإلسالم  يف  الدخول  عليه  عرض 
فقال العباس : )يا رسول الل إن أبا سفيان 
رجل حيب الفخر، فاجعل له شيئًا( فقال نبي 

خمطط فتح مكة )شكل 17(

تابع النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ السري باملسلمني إىل داخل مكة مطأطئ الرأس تواضعًا لل وشكرًا عىل نرصه وتأييده، وأمر 
م أصحابه إىل عدة فرق ، ووضع عىل كل فرقة قائدًا  أتباعه أال يقاتلوا إال من قاتلهم، وكان النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قد قسهّ

لدخول مكة من جهاهتا املختلفة. انظر خمطط فتح مكة.

دخــول مكــة :

الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : »من دخل دار أيب سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل املسجد فهو آمن«.
ثم أمر العباس أن يوقف أبا سفيان يف مكان معني حتى متر به جنود املسلمني فرياها، وتأكد أليب سفيان قوة 

املسلمني أكثر من ذي قبل، ثم دخل مكة وأخرب أهلها بام أحاط هبم، وبام أعلنه النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من أمان.
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موقف النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من كفار قريش :

وقف النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  عىل باب الكعبة، وقريش صفوف يف املسجد ينظرون ماذا يصنع هبم، فقال : »ال إله إال الل 
وحده ال رشيك له، صدق وعده، ونرص عبده، وأعز جنده، وهزم األحزاب وحده«، ثم قال : » يا معرش قريش، 

ما ترون أين فاعل بكم؟ قالوا : خريًا أٌخ كريٌم وابن أٍخ كريٍم. قال : اذهبوا فانتم الطلقاء« . 
وهكذا تم فتح مكة، ورضب النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أروع مثل يف التواضع لل، والعفو عند املقدرة.

ودخل أهل مكة مع من دخل يف دين الل أفواجًا. )اقرأ سورة النرص(.

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )فتــح مكــة(.

1- كان فتح مكة نتيجة من نتائج صلح احلديبية.
2- املسلم ال ينقض عهدًا التزم به ؛ ألن عاقبة نقض العهد وخيمة.

3-تواضع النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ حيث دخل مكة مطأطئ الرأس. 
3-عفو النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وصفحه وتساحمه عن كل ما فعل به املرشكون ، وهذا هو العفو عند املقدرة.

4- بروز شخصية النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف القيادة العسكرية حيث نجح يف فتح مكة بأقل اخلسائر وأكرب املكاسب وهو إسالم قريش.
5- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟

نشــاط

تِِه،  ىلاَ ناَاقاَ ةاَ عاَ كَّ ْتِح ماَ ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ياَْوماَ فاَ ُسولاَ اللَّ أاَْيُت راَ ٍل ياَُقوُل )راَ فَّ ِ ْبناَ ُمغاَ ْبداَ اللَّ ِمْعُت عاَ الاَ ساَ ةاَ قاَ ةاَ ْبِن ُقرَّ اِوياَ ْن ُمعاَ عاَ
ُمْسِلٌم، كتاب صالة املسافرين، باب ذكر  اِرُي، كتاب فضائل القرآن، باب الرتجيع. واَ اُه اْلُبخاَ واَ ع٭( راَ جِّ ْتِح ُيراَ ةاَ اْلفاَ ُأ ُسوراَ ْقراَ ُهواَ ياَ واَ

قراءة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ سورة الفتح يوم فتح مكة.

1( ملاذا كان النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يقرأ سورة الفتح ؟
٭ الرتجيع ترديد القارئ احلرف يف احللق. 2( ما الصلة بني فتح مكة وصلح احلديبية ؟ 

ودخل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مكة من أعالها، وأمر ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  خالد بن الوليد أن يدخلها من أسفلها وأن يقيض عىل كل من 
يقف ضده. وهكذا استسلمت قريش، ونرص الل املسلمني نرصًا عزيزًا. 

دخل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مكة وكان حول البيت 360 صناًم ، فجعل يطعنها بعود يف يده ويقول : )جاء احلق وزهق 
الباطل إن الباطل كان زهوقا، جاء احلق وما يبدىء الباطل وما يعيد(.
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ملا تمهّ فتح مكة شعرت قبيلة هوازن - التي تسكن قرب الطائف- وقبيلة ثقـيف - التي تسـكن الطائف- أن 
املسلمني سيقومون بغزوها، فرأى زعامؤها أن هيامجوا املسلمني قبل أن يقوم املسلمون بمهامجتهم.

ثالثًا : غزوة ُحَننْي وحصار الطائف :

أسـبـابـهـا :

ترأس اجلميع مالك بن عوف، فحشد املقاتلني، وساق معهم نساءهم وأوالدهم وأنعامهم وأمواهلم ؛ كي 
يستبسلوا يف القتال.

وملا علم النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  بذلك خرج لقتاهلم يف األيام األوىل من شوال سنة ثامن للهجرة، وكان معه اثنا عرش ألف 

رجل وهو أكرب جيش إسالمي يف حياة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف ذلك احلني، وقد أدخلت كثرة اجليش اخليالء والعجب 

يف نفوس بعض املسلمني، قال تعاىل : }     

.}                

أحـــداثــها :

مفـاهـيـم
السبي : هي ما يأخذه املنترصون من 
األعداء بعد احلرب من أطفال ونساء.

املنجنيق : آلة حربية قديمة من آالت 
األسوار  عىل  األحجار  تقذف  احلصار 

فتهدمها، تشبه املدفع اليوم. 
الدبابة : آلة حربية قديمة من آالت 
احلصار يدخل تتها اجلنود حلفر فتحة 
يف األسوار،وختتلف عن الدبابة اليوم.

)ما الذي زاد عدد جيش املسلمني عن فتح مكة ؟(
وكـان املقاتلـون من هوازن وثقيف قد وصلوا إىل وادي ُحناَنْي)1(، 
وكمنوا عىل جانبيه يف انتظار املسلمني. )انظر خمطط غزوة حنني وحصار 

الطائف(.
أمطرهم  الفجر  عند  الـوادي  ذلك  مـضيق  املسلمون  دخل  وملا 
فولوا  ؛  واحد  رجل  محلة  عليهم  ومحلوا   ، النبال  من  بوابل  أعداؤهم 
قليل من  امليدان وثبت معه عدد  ثبت يف  ـ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مدبرين، لكن 
بن  وأبو سفيان  والعباس  بكر وعمر وعيل  أبـو  مقدمتهم  أصحابه يف 

)1( واد من أودية مكة، يقع رشقها بقرابة ثالثني كيال ، يسمى اليوم وادي الرشائع.
)2( الذين بايعوا حتت الشجرة يف احلديبية )بيعة الرضوان( .

التوبة اآلية)25(

ْنُهم ، وأخذ النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ حيث املسلمني عىل القتال قائاًل  : »أنا النبي ال كذب أنا ابن عبد  يِضاَ الل عاَ احلارث راَ
ه العباس - وكان جهري الصوت- أن ينادي بقوله : )يا معرش األنصار ...يا معرش املهاجرين... املطلب « ثم أمر عمهّ

يا أصحاب الشجرة()2(  فلام سمع ذلك املسلمون قالوا : لبيك. ثم عادوا للقتال بحامس وشجاعة.
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خمطط غزوة حنني وحصار الطائف )شكل 18(

نتيجتــها :

ت فلول املرشكني أمامهم تاركني نساءهم وأوالدهم سبايا،  ل الل هزيمة املسلمني إىل نرص مؤزر، وفرَّ حوهّ
وأمواهلم وأنعامهم غنائم.

وكانت غزوة حنني درسًا للمسلمني، وقـد أشار الل إىل ذلـك بقوله تعـاىل: }

     
     

 }            

سورة التوبة : آية )-25 26(.

بعد غزوة حنني ترك النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ السبي والغنائم )ما الفرق بينهام؟( تت احلراسة، واقتفى أثر املنهزمني من 
هوازن وثقيف إىل الطائف، فحارصها حوايل عرشين يومًا، واستخدم املنجنيق والدبابة ولكن تصيناهتا القوية 

حالت دون فتح املسلمني هلا فرحل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عنها بعد أن دعا ألهلها باهلداية.
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نشــاط

 ْ ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ملاَ ُسولاَ اللَّ : لاَِكْن راَ الاَ قاَ ، فاَ ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ياَْوماَ ُحناَنْيٍ ُسوِل اللَّ ْن راَ ْرُتْم عاَ راَ اءاَ : )أاَفاَ اَ ْيٍس اْلرباَ ُجٌل ِمْن قاَ أاَلاَ راَ ساَ
أاَْيُت  ْد راَ قاَ لاَ اِم، واَ هاَ ا بِالسِّ اْسُتْقبِْلناَ ائِِم فاَ ناَ ىلاَ اْلغاَ ْبناَا عاَ ْكباَ أاَ ُفوا فاَ شاَ ْيِهْم اْنكاَ لاَ ْلناَا عاَ اَ َّا محاَ ا ملاَ إِنَّ اًة ، واَ اِزُن ُرماَ واَ اناَْت هاَ ، كاَ ِفرَّ ياَ
ناَا  الاَ :  أاَ اَ ُثمَّ قاَ اْستاَْنرصاَ لاَ واَ ناَزاَ ا، فاَ اِمهاَ اِرِث آِخٌذ بِِزماَ باَا ُسْفياَاناَ ْبناَ احْلاَ إِنَّ أاَ اِء واَ تِِه اْلباَْيضاَ ىلاَ باَْغلاَ ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عاَ ُسولاَ اللَّ راَ
اباَُه( رواه البخاري، كتاب املغازي، باب قول الل تعاىل ويوم حنني إذ  فَّ أاَْصحاَ ِلبْ، ُثمَّ صاَ ْبِد امْلُطَّ ناَا اْبُن عاَ ِذْب  أاَ بِيُّ ال كاَ النَّ

أعجبتكم كثرتكم...

من خالل احلديث السابق ، أجب عن اآليت:
1( بنيهّ جوانب شجاعة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.

2( ما خطة هوازن الستدراج املسلمني ؟
3( ما الدرس املشرتك بني غزوة أحد وحنني ؟

4( ما معنى بيت الشعر الذي قاله النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ؟ وهل يقول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الشعر ؟

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )غزوة حنني وحصار الطائف(.

1- ُينرص املسلمون بإيامهنم وليس بعددهم }                   { )التوبة:25(. 
2- شجاعة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وثباته يوم فرهّ الفارون من هجوم األعداء. 

3- فضل املهاجرين واألنصار وأصحاب بيعة الشجرة يف صلح احلديبية ألن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ دعاهم دون غريهم.
4- حرص النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عىل دخول الكفار يف اإلسالم.

5- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟
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س1 :   أكمل الفراغات بام يناسبها :
يف شهر ذي القعدة من السنة ............... للهجرة خرج النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من ............... بألف و أربع مئة  من 

أصحابه قاصدًا ...............ألداء العمرة ومعه كثري من .......................
س2 :   علل ما يأيت :

أ   ( إرسال النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ للقبائل من يربها بقدومه إىل مكة.
ب( عقد بيعة الرضوان .

جـ( عدم رضا بعض الصحابة رضوان اهلل عليهم بام تم يف صلح احلديبية .
د ( قرار زعامء قريش منع دخول املسلمني مكة يف السنة السادسة.

س3 :   اذكر رشوط صلح احلديبية.
س4 :   بني فوائد صلح احلديبية  لإلسالم واملسلمني من خالل رشوط الصلح .

س5 :   ما سبب تسمية صلح احلديبية بالفتح املبني مع االستشهاد باآلية الدالة عىل ذلك ؟
س6 :   قارن بني جيش املسلمني وجيش هوازن وثقيف يف غزوة حنني من حيث العدد واالستعداد .

س7:    أثبت من الدرس ما ييل :
  أ ( حكمة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وبعد نظره.     

ب( تريث النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وحلمه.
جـ( مبادرة الصحابة رضوان اهلل عليهم بتنفيذ أوامر النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ . 

 د  ( ثقة الصحابة رضوان اهلل عليهم بالنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ .  
 هـ( فضل عثامن بن عفان ـ  ـ.

س8 :   اذكر السبب ملا يأيت :
   أ  ( إقدام النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عىل فتح مكة .       

 ب ( أمُر النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أصحابه أن يوقدوا النار عندما اقرتبوا من مكة.
جـ ( دخول النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ملكة وهو مطأطئ الرأس. 

  د  ( عدم استمرار النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ واملسلمني يف حصار الطائف.
س9 :   ارسم خمططًا مبسطًا يصور خطة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ لفتح مكة.

س10: خرج النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف السنة السادسة )صلح احلديبية( وكان عدد املسلمني 1400 ، ويف السنة الثامنة  
                     )عام الفتح( كان عددهم 10000. عىل ماذا يدل ذلك؟ 

س11: اذكر من الدرس ما يثبت الصفات التالية للنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ :)ثباته ، تواضعه ، عفوه (.

التطبيقات
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المرحلة الثالثـة من جهاد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ

الفصل
الـرابـع

أواًل : غــزوة تبـــوك )الُعرْسة( 9 هـ :

إثراء

ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  لنبي   ا ذهب  عندما 
باحِلْجر  مروا  تبوك  إىل  واملسلمون 
)مدائن صالح( فقال ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : ) ال 
أاَْن  إاِلَّ  بنِي  ذَّ امْلُعاَ ُؤالِء  هاَ ىلاَ  عاَ ْدُخُلوا  تاَ
ا  ماَ ِمْثُل  ُيِصيباَُكْم  ْن  أاَ باَاِكنياَ  تاَُكوُنوا 
املغازي،  كتاب  البخاري،  رواه  ْم(  ُ اهباَ أاَصاَ

باب نزول النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ احلجر.

بعد أن فتح املسلمون مكة، وانترصوا يف حنني، ودخلت احلجاز كلها 
املسلمني، وبدأوا  للروم قوة  التابعون  العرب  تقريبًا يف اإلسالم، خيش 
يستعدون مع الروم لرضب املسلمني، فعلم النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بذلك، وكان 
النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  قد رأى أن الوقت مناسب، لنرش الدين القويم شامل اجلزيرة 

العربية، وإظهار قوة املسلمني ملن هناك من العرب والروم.
وهكذا أصبح كل من الفريقني مهيئًا للتحرك العسكري، فأمر النبي 

ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بالتجهيز للغزو.

استعداد املسلمني للغزوة :

كـان اجلـو حـارًا، واألرض جـدبـاء، والنـاس يف عسـرة، واملسافة بعيدة، والعدو قويًا؛ فحث الناس 
عىل البـذل يف جتهـيز الغـزاة فتسابـق املؤمنون للبـذل، ودفـع أبو بكر ـ  ـ ماله كله يف سبيل الل، وعمر ـ 
 ـ نصف ماله، وأنفق عثامن ـ  ـ نفقة كثرية. وكذلك تسابقوا للجهاد بأنفسهم حتى أصبح عدد اجليش 

ثالثني ألف.
وختلف عن الغزوة عدد من املنافقني ، كام مل يشارك عدد قليل من الصحابة من أهل األعذار)1(  إال ثالثة مل 
يكن هلم عذر، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهالل بن أمية ـ ريض الل عنهم ـ، لكن الل تاب عليهم. 
)اقرأ اآلية 118 من سورة التوبة( وعىل النقيض من ذلك أتى إىل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مجاعة يطلبون منه الذهاب معه 
هم ألنه مل جيد ما حيملهم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا عىل حرماهنم من رشف  إىل اجلهاد فردهّ
اجلهاد يف سبيل الل بسبب فقرهم، وبذلك كانوا عرضة لغمز وملز املنافقني فأنزل الل فيهم قرآنًا. )اقرأ اآلية رقم 

79 من سورة التوبة(.

)1( وهم الذين ورد ذكرهم يف القرآن ) َلْيَس َعىَل اأَلْعَمى َحَرٌج َوال َعىَل اأَلْعَرِج َحَرٌج َوال َعىَل امْلَِريِض َحَرٌج( سورة الفتح آية 17.
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التاسعة  السنة  املدينة يف رجب من  باملسلمني من  ـ  النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص  سار 
ـ(  ـ ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  )انظر خريطة غزوات  تبوك.  إىل  للهجرة حتى وصل 
وكان الروم وأتباعهم من العرب قد رأوا من املسلمني الذين مل يتجاوز 
عددهم ثالثة آالف مقاتل يف رسية مؤتة)1( ما رأوا من شجاعة وبطولة، 

أحــداث الغــزوة :

نتـــائــج الغــزوة :

أقام النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف تبوك عرشين يومًا، عقد خالهلا معاهدات مع أمراء تلك اجلهات عىل أن يدفعوا اجلزية، 
ه خالد بن الوليد بفرقة من اجليش إىل دومة اجلندل)2(  ففتحها.  ووجهّ

وهكذا أظهر النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  للروم وأتباعهم قوة املسلمني، وبسط سلطان اإلسالم يف شامل اجلزيرة العربية. 

ثم عاد إىل املدينة ظافرًا منصورًا. قال تعاىل: }

     

مفـاهـيـم
يؤخذ  مبلغ زهيد  :  هي  اجلزيـة 
)اليهود  الذمة  أهل  رجال   من 
مقابل  البالد  أهل  من  والنصارى( 

محاية املسلمني هلم.

وملا علموا أن عـدد املسلمني الذين وصلوا إىل تبوك ثالثني ألفًا ؛ أحجموا عن مقاتلتهم وتفرقوا. 

)1( أرسلها النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ سنة 8هـ إىل بالد الروم وأّمر عليهم زيد بن حارثة.
)2( وهي قرية يف اجلوف شامل تيامء يف اجلهة الشاملية للمملكة.

ثانيًا : وفود القبائل واإلعالن عن إسالمها :

لقد أدركت فئات من قبائل اجلزيرة العربية قوة املسلمني، خاصة بعد صلح احلديبية، فانضمت إليهم.
وملا تمهّ للمسلمني فتح مكة، واالنتصار يف حنني ؛ أدركت كل قبائل اجلزيرة العربية قوهتم، ثم ازداد إدراك 

القبائل لتلك القوة عندما متكنوا من تدي الروم وأتباعهم يف غزوة تبوك.
وما إن عاد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  من تلك الغزوة إىل املدينة حتى بدأت القبائل ترسل وفودها معلنة اإلسالم، وكان 
يف طليعة هذه الوفود وفد ثقيف، ووفد بني متيم، ووفد بني عامر، ووفد عبد قيس، ووفد بني حنيفة، ووفد طيء، 

ثم تتابعت الوفود من سائر أنحاء اجلزيرة العربية يف أواخر العام التاسـع للهجرة. )انظر خريطة وفود القبائل(.
ي )عام الوفود(، وكان النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يرسل مع كل وفد صحابيًا يرشح هلم  ولكثرة الوفود يف ذلك العام ُسمهّ

أركان اإلسالم ويفقههم يف الدين.

سورة التوبة : آية )117(.

}
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خريطة وفود القبائل )شكل 19(

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )غزوة تبوك ووفود القبائل(.

1- حرص النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  عىل نرش هذا الدين يف كل مكان.
2- فضل الصحابة ريض الل عنهم حيث تسابقوا للبذل واإلنفاق يف سبيل الل سبحانه.

3- انكشاف املنافقني يف مواقف الشدة.
4- تكفل الل سبحانه بنرص هذا الدين وتأييده حيث وفدت قبائل العرب معلنة إسالمها.

5- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟

نشــاط
 ِ ُسوُل اللَّ اناَ راَ الٍِك ـ  ـ ياَُقوُل كاَ ْعباَ ْبناَ ماَ ِمْعُت كاَ الاَ ساَ الٍِك قاَ ْعِب ْبِن ماَ ِ ْبِن كاَ ْبِد اللَّ ِن ْبُن عاَ مْحاَ ْبُد الرَّ ْن عاَ )عاَ

ِديٍد  رٍّ شاَ ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يِف حاَ ُسوُل اللَّ ا راَ اهاَ زاَ غاَ ُة تاَُبوكاَ فاَ ْزواَ اناَْت غاَ تَّى كاَ ا حاَ رْيِهاَ ى بِغاَ رَّ ا إاِلَّ واَ ًة ياَْغُزوهاَ ْزواَ اماَ ُيِريُد غاَ لَّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قاَ

ُهْم  اَ أاَْخرباَ ِهْم واَ ُدوِّ ُبوا ُأْهباَةاَ عاَ هَّ أاَ تاَ ُهْم لِياَ ىلَّ لِْلُمْسِلِمنياَ أاَْمراَ جاَ ثرٍِي فاَ ُدوٍّ كاَ ْزواَ عاَ ْقباَلاَ غاَ اْستاَ اًزا واَ فاَ ماَ ًرا باَِعيًدا واَ فاَ ْقباَلاَ ساَ اْستاَ واَ

ْجِهِه الَِّذي ُيِريُد( رواه البخاري، كتاب املغازي، باب حديث كعب بن مالك. بِواَ



89

ثالثًا : املسلمـون واليـهـود :

قال تعاىل: }
              { سورة املائدة آية : )82(.

اًل من عند الل، وكانوا يقولون: كان اليهود قبل اإلسالم يفخرون عىل العرب بأهنم أهل كتاب يعتنقون دينًا ُمنزَّ
إن نبيًا سيبعث قريبًا سيكون النرص ملن اتبعه، فلام ُبِعث النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من العرب ساءهم ذلك ومل يؤمنوا بنبوته.

وبعد هجرة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل املدينة التي كان فيها من اليهود )بنو قينقاع ، وبنو النضري ، وبنو قريظة ( حاول 
ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أن يقيم عالقات حسنة مع أولئك اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابًا ، ومما ورد فيه أن لليهود احلرية يف 

موقف اليهـود من اإلسـالم :

من خالل احلديث السابق ، أجب عام يأيت :
1( ما معنى الكلامت التي تتها خط.

ي يف الغزوات؟ 2( ملاذا كان النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يورهّ
3( اذكر ظروف غزوة تبوك.

4( اقرأ قصة الثالثة الذين خلفوا يف تتمة احلديث.

خمطط هيود املدينة )شكل 20(

االحتفاظ بدينهم برشط أن يقفوا مع املسلمني ضد أعدائهم، 
لكن اليهود قابلوا احلسنى باإلساءة والوفاء بالغدر، فأنكروا 
رون  رسالة حممد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وهم يعلمون أهنا حق، وراحوا ينفهّ
وتعاليمه،بل  أصوله  يف  ويشككوهنم  اإلسالم  من  الناس 
زعموا أن الوثنية خري منه، ومل يرتكوا وسيلة ملحاربة اإلسالم 
العدواين  املوقف  ذلك  يكن  ومل  اختذوها،  إال  واملسلمني 
موقف واحد من فئة هيودية دون األخرى،وهلذا كان ال بد 
أن يتخذ املسلمون جتاه كل فئة من فئات اليهود األربع )بنو 
قينقاع ، بنوالنضري، بنو قريظة يف املدينة ، وهيود خيرب( ما 

يناسبها من املواقف.)انظر خمطط هيود املدينة(.  
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كان بنو قينقاع صاغًة وُصنَّاع أسلحة، وقد ساءهم ارتفاع شأن املسلمني - خاصة بعد غزوة بدر - وحدث 
أن  دخلت امرأة مسلمة إىل سوقهم لتشرتي حاجة هلا من أحد الصاغة، فأحاط هبا عدد من اليهود وآذوها بفعٍل 
ة، فاستغاثت باملسلمني، فهبَّ أحدهم وقتل اليهودي الذي أساء إليها أكثر من غريه، فهجم  تأنف منه كل ُحرهّ

بقية اليهود عىل املسلم فقتلوه.
ه إليهم النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مع نفر من أصحابه، وحذرهم من نتيجة  أمام ذلك الترصف املشني من بني قينقاع توجهّ
ثم فك  ليلة  باملسلمني وحارصهم يف حصوهنم مخس عرشة  بالتحدي، ولذلك سار  أجابوه  ترصفاهتم لكنهم 

احلصار عنهم، وأجالهم عن املدينة بعد أن أخذ أسلحتهم، ثم ارتلوا إىل حدود بالد الشام.

هيـود بني قينقـاع 2هـ :

الرابعة  السنة  األول من  ربيع  النضري يف  بني  إىل  ـ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  خرج 
للهجرة ليستعني هبم يف دفع دية رجلني، لكنهم حاولوا إلقاء صخرة كبرية 
عليه من فوق سطح بيٍت جلس عنده، فأطلعه الل عىل ما عزموا عليه من 

غدر، وقام من مكانه عائدًا إىل داخل املدينة.
ثم خرج باملسلمني ملحاربتهم، وحارصهم ست ليال يف حصوهنم، فطلبوا 
منه أن يفك احلصار عنهم عىل أن جيلوا عن املدينة بدون سالح، فوافق عىل 

طلبهم، وكان منهم من سار إىل خيرب ومنهم من رحل إىل بالد الشام .

هيـود بني النضيـر 4هـ :

هيـود بني قريظة 5هـ :

كان بنو قريظة آخر فئة من اليهود بقيت يف املدينة ،وقد نقضت عهدها مع النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عندما انضمت إىل 
األحزاب يف غزوة اخلندق، وكان من املتوقع أن يتعظوا بام حدث من قبل إلخواهنم اليهود نتيجة خيانتهم، فعندما 
عاد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ باملسلمني إىل املدينة بعد أن شتت الل جيش األحزاب، أمره الل سبحانه أن يسري ملحاربة بني 
م  قريظة، فخرج باملسلمني مرسعًا إىل حصوهنم، وحارصهم مخسًا وعرشين ليلة حتى نزلوا عىل حكمه، فحكَّ
م أمواهلم. فقال له النبي ـ  فيهم سعد بن معاذ ـ  ـ  فحكم أن ُيقتاَل رجاهلم، وُتسباَى نساؤهم وذرارهيم، وُتقسَّ
ت املدينة من تلك الفئات الغادرة التي كانت ترتبص  ملسو هيلع هللا ىلص ـ : »لقد حكمت فيهم بحكم امللك«)1(. وبذلك ختلصهّ

باملسلمني الدوائر.

إثراء

الْبِن  ُقْلُت  الاَ  قاَ رْيٍ  ُجباَ ْبِن  ِعيِد  ساَ ْن  عاَ
ِهياَ  ْوباَُة  التَّ الاَ  قاَ  ، ْوباَِة  التَّ ُة  ُسوراَ بَّاٍس  عاَ
ِمْنُهْم  واَ ِمْنُهْم  واَ ْنِزُل  تاَ الاَْت  زاَ ا  ماَ ُة  اِضحاَ اْلفاَ
ًدا ِمْنُهْم إاِل ُذِكراَ  ْن ُتْبِقياَ أاَحاَ ا لاَ اَ وا أاَهنَّ نُّ تَّى ظاَ حاَ
لاَْت  الاَ ناَزاَ اِل قاَ ُة األْنفاَ الاَ ُقْلُت ُسوراَ ا ، قاَ ِفيهاَ
رْشِ َقاَل َنَزَلْت  يِف باَْدٍر ، ]َقاَل ُقْلُت ُسوَرُة احْلَ
يِف َبنِي النَِّضري[ رواه البخاري، كتاب التفسري، باب 
تفسري سورة احلرش. ومسلم، كتاب التفسري، باب يف 

سورة براءة واألنفال واحلرش.

)1( رواه البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب إذا نزل العدو عىل حكم رجل.
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هيـود خيبــر 7هـ :

)1( خيرب : تقع شامل املدينة تبعد عنها 165 كياًل شامال، وكانت من أغنى مناطق جزيرة العرب بالزراعة خاصة النخيل.

نشــاط
1( من خالل دراستك ملوضوع )املسلمون واليهود( ، قم باآليت:

 أ( اذكر الغزوات التي سبقت كل جالء لليهود          ب( اربط بني هذه الغزوات وبني سبب جالء اليهود.
2( أكمل اجلدول اآليت:

النتيجةمدة احلصارسبب اجلالءتاريخ اجلالءاليهود
هيود بني قينقاع
هيود بني النضري
هيود بني قريظة

ليلة
ليال
ليلة

ازداد عدد هيود خيرب)1( بانضامم بعض بني النضري إليهم بعد جالئهم من املدينة، وأصبحت خيرب قاعدة هيودية 
غنية املوارد منيعة احلصون، كثرية املقاتلني ترتبص باملسلمني. 

رأى النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ - حتى يأمن رشهم - أنه ال بد من عقاب أولئك اليهود، والقضاء عىل قوهتم. 
ويف شهر حمرم من السنة السابعة خرج إليهم بألف وأربع مئة جماهد، وملا وصل إىل حصوهنم بدأت احلرب بني 
الذي فتح الل عىل يديه أعظم تلك احلصون، ثم  ـ،    ـ  الطرفني، وكان ممن محل راية املسلمني عيل بن أيب طالب 
أخذت بقيتها تستسلم واحدًا بعد اآلخر حتى اكتمل فتحها، وأصبحت تلك املنطقة اخلصبة وما فيها من أموال غنيمة 
للمسلمني، وكان يف نية النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  أن جييل اليهود عنها، لكنهم طلبوا أن يبقوا فيها ويزرعوها مقابل أن يدفعوا نصف 

ما تنتجه األرض إىل املسلمني وُيسمى ذلك بـ )اخلراج(. 
فوافقهم النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  عىل ذلك عىل أن يكون للمسلمني احلق يف إخراجهم منها متى أرادوا، وقد بقوا فيها 

حتى أخرجهم منها اخلليفة عمر بن اخلطاب ـ  ـ. )من خالل ما سبق ما الصفة التي يشرتك فيها اليهود؟(

بعض الدروس املستفادة من موضوع : )املسلمون واليهود(.

1- اليهود طبعهم الغدر واخليانة ونقض العهود. 
2- محية املسلم باقية ضد من حياول انتهاك عرضه والتعرض لنسائه.

3- مكانة املرأة العظيمة يف اإلسالم؛ حيث ُطردت قبيلة بأكملها ملا اعتدت عىل امرأة.
4- اليهود قتلة األنبياء عليهم السالم قال الل سبحانه عنهم }      { )آل عمران:112(

5- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟ 
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س1 :   علل ما يأيت :
أ - قيام القبائل املختلفة يف اجلزيرة العربية بإرسال وفودها معلنة إسالمها بعد صلح احلديبية .

ب - تسمية جيش العرسة هبذا االسم.       ث- تسمية عام الوفود هبذا االسم . 
س 2: حدد سري غزوة تبوك عىل اخلريطة التالية :

التطبيقات

س 3 : استنتج األسباب التي جعلت املنافقني يتخلفون عن غزوة تبوك.
س 4 : ما فوائد إظهار القوة أمام أعداء اإلسالم ؟ 

س 5 : برهن عىل أن الثقة باهلل ثم بالنفس سبب يف حل املشكالت، والتغلب عىل مجيع الصعاب .

ء للجزيرة العربية خريطة صامهّ
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س 6 : احكم عىل العبارات التالية بالصح أواخلطأ مع تصويب العبارة اخلاطئة :

س7 : كيف غدر بنو قريظة باملسلمني ؟
س8 : علل موقف اليهود العدائي من اإلسالم .

س9 : اربط العبارات يف القائمة ) أ ( بام يناسبها يف القائمة ) ب ( يف اجلدول التايل :

التصويبصح  خطأالعبـــــارات

1 - كان جزاء اليهودي الذي أساء إىل املرأة املسلمة طرده من املدينة.
2 - ازداد عدد هيود خيرب بانضامم بعٍض من هيود بني النضري إليهم.

3 - كانت خيرب من أغنى املناطق الرعوية يف جزيرة العرب .
4 - حارص املسلمون هيود بني النضري ثالث ليال يف حصوهنم .

)        (
)        (
)        (
)        (

القـائمــة )ب(القـائمــة ) أ (

محل راية املسلمني يف غزوة خيرب.
أمره الل أن يسري إىل حماربة بني قريظة .

حكم عىل هيود بني قريظة .

1 - حممد نبي الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.
2- عمر بن اخلطاب ـ  ـ.

3 - سعد بن معاذ ـ  ـ.
4 - عيل بن أيب طالب ـ  ـ.

س10 : )لقد حكمت فيهم بحكم امللك( .
  أ ( من قائل العبارة السابقة ؟  

 ب(  ما املناسبة التي قيلت فيها ؟
 جـ(  من املقصود بالعبارة ؟

  د ( من الذين ُحِكم عليهم ؟
 هـ( ماذا كان احلكم فيهم ؟       
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الفترة األخيرة من العهد النبوي في المدينة

الفصل
اخلامس

أواًل : حجة الوداع ووفــاته ـ ] ـ :

حجـــة الـــوداع :

 أدى النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ العمرة يف السنة السابعة بعد صلح احلديبية بعام، ثم أدى أخرى بعد فتح مكة، وثالثة بعد 
غزوة حنني، ويف السنة التاسعة بعـث ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أبا بكر ـ  ـ أمريًا عىل احلج، ويف أثناء ذلك نزلت سورة براءة 
)التوبة( فأرسل عليًا ـ  ـ ليلحق بأيب بكر ـ  ـ يف مكة وأمره أن يقرأ تلك السورة عىل الناس، وخيربهم بأنه 

لن حيج البيت احلرام مرشٌك بعد ذلك العام )اقرأ أول سورة التوبة(.
ويف اخلامس والعرشين من شهر ذي القعدة من السنة العارشة للهجرة بدأ النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يتجهز للحج، وأمر 

من استطاع من املسلمني أن حيجوا معه.
مهم املناسك قواًل وعماًل، وخطب  سارع املسلمون لتلبية أمرهـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  حتى بلغ عددهم أكثر من مائة ألف، فعلَّ
فيهم يف عرفات )انظر صورة جبل عرفات( خطبة بليغة قال فيها : »أهيا الناس اسمعوا قويل فإين ال أدري لعيل 
ال ألقاكم بعد عامي هذا، أهيا الناس : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إىل أن تلقوا ربكم...أهيا 
الناس إن ربكم واحد،وإن أباكم واحد،كلكم آلدم وآدم من تراب،إن أكرمكم عند الل أتقاكم،ال فضل لعريب 

عىل أعجمي إال بالتقوى« وكان كلام انتهى من مسألة قال : »أال هل بلغت؟ اللهم فاشهد« )ملاذا؟(. 
وفـي ذلـك اليـوم نزل عليه قـول الل تعـالـى: }

                                                { سورة املائدة : آية)3(. 

صورة جبل عرفات )صورة 7(
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نشــاط

تأمل خطبة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف حجة الوداع املذكورة يف الدرس، واستخرج منها أهم املبادئ التي حوهتا.

وفــاتــه ـ ملسو هيلع هللا ىلصـ :

بعد أن أكمل النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ حجه عاد إىل املدينة، وبعد وقت قصري من 
وصوله إليها أمر بتجهيز جيش للجهاد يف بالد الشام، وجعل قيادته ألسامة 

بن زيد ـ  ـ وكان عمره ال يتجاوز عرشين عامًا.
لكن هذا اجليش مل يغادر املدينة بسبب مرض النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ)1( الذي بدأ 
يف آخر صفر سنة 11 هـ. وكانت عائشة ـ ريض الل عنها ـ تقرأ املعوذتني 

إثراء

يـوم اإلثـنـني فـي حـيـاة النـبـي  
ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ :

، ونزل عليه  ولد فيه النبي ـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ 
الوحي، وخرج من مكة، ودخل 

املدينة، وفيه تويف  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.

)1( تم تسيري هذا اجليش يف عهد أيب بكر الصديق ـ  ـ كام ستدرس يف الدرس القادم.

واألدعية الكثرية التي حفظتها عن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وتنفث هبا عليه.
هم هبا.  وأخذ املرض يشتد يومًا بعد يوم، وملا عجز عن إمامة الناس يف الصالة أمر أبا بكر ـ  ـ أن يؤمَّ

ملكت  ما  معنى  وما  الصالة؟  )ملاذا  أيامنكم  ملكت  وما  بالصالة  الوصية  به  نطق  ما  آخر  من  وكان 
أيامنكم؟(.

ويف ضحى يوم االثنني الثاين عرش من ربيع األول انتقل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل الرفيق األعىل، فانتهت بذلك حياة نبينا 
غ الرسالة وأدى األمانة، ونصح األمة، وجاهد يف الل حق جهاده، وترك أمته عىل املحجة  الكريم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الذي بلَّ
البيضاء ليلها كنهارها،وترك فيها ما إن اتبعته ال تضل أبدًا كتاب الل وسنته. فجزاه الل عن أمة اإلسالم خريًا 

ورزقنا اتباعه.

موقف املسلمني من وفاة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  :

ملا علم املسلمون بوفاة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ حزنوا حزنًا عظياًم، وأصاب بعضهم الذهول )ما معنى الذهول؟(.

فقدم إليهم أبو بكر ـ  ـ وخطبهم قائال : »أهيا الناس: من كان يعبد حممدًا فإن حممدًا قد مات، ومن كان 

يعبد الل فإن الل حي ال يموت«. ثم تال قوله تعاىل :  }

                                            { سورة آل عمران : آية )144( .
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بعض الدروس املستفادة من موضوع : )حجة الوداع ووفاة النبي ــ ] ــ(.

1- حرص النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  عىل أمته بتعليمهم أحكام الدين.
2- أكرُم الناس عند الل سبحانه هو أتقاهم له، وال فضل للجنس واللون إال بالتقوى.

3- دور الشباب املهم يف اإلسالم حيث جعل النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  قيادة اجليش لشاب دون العرشين من عمره.
4- فضل أيب بكر الصديق حيث جعله النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  إمامًا للصالة باملسلمني يف مرضه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ . 

5- النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  برش يصيبه ما يصيب البرش من مرض وموت وغريه.
6- شدة حمبة الصحابة ريض الل عنهم للنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ .

7- أمهية الصالة يف هذا الدين، وأهنا عامده ، ووصية نبي الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  هبا يف مرض موته.
8- ....................................... هل تذكر دروسًا أخرى ؟

نشــاط

ل الزيادة من خالل إكامل اجلدول التايل: زاد عدد املسلمني يف أواخر حياة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، علهّ

العبـــــارات
غزوة أحد

فتح مكة

غزوة ُحنني

غزوة تبوك

حجة الوداع

3هـ

9هـ

10000

100000

بعد اهلجرة وإسالم األنصار

بعد إسالم أهل مكة

سبب الــزيــادةعدد املسلمني فيهاتاريهـا

فكان كالمه ـ  ـ سببًا يف هدوء الناس. فثبتهم الل سبحانه بكالمه ـ  ـ.
ن صىل عليه مجاعة بعد أخرى وملا اكتملت صالهتم عليه ُدِفن يف املكان الذي تويف  ل النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  وُكفِّ وملا ُغسِّ

يِضاَ الل عنها. )أين يقع اآلن؟ وملاذا؟( فيه يف بيت أم املؤمنني عائشة راَ
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التطبيقات
س1 :   أكمل الفراغات التالية بكلامت مناسبة مما درسته :

أدى النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  العمرة يف العام ............ بعد فتح مكة، وحج ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  يف العام ............ ثم عاد  
        إىل ...............  وأمر بتجهيز جيش كبري لغزو............. وجعل قيادته لـ.............. الذي كان عمـره  

                  حينذاك ال يتجاوز ............ عامًا. 
س2 :   ِصْف بأسلوبك اخلاص موقف املسلمني مَلَّا علموا بوفاة النبي بعد مرضه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  . 

س3 : اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس :
أ( الذي توىل إمامة الناس يف الصالة نيابة عن النبي حني مرضه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  :

 )عثامن بن عفان،أبو بكر الصديق،عمر بن اخلطاب( ـ  ـ.
ب( بلغ عدد الذين حجوا مع النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  حوايل :                 )10 آالف،50 ألف،100  ألف( 
جـ( أدى النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  قبل فتح مكة العمرة يف السنة :                )السابعة ، الثامنة، العارشة(

 د  ( أرسله النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف السنة التاسعة أمريًا عىل احلج :
                                                             )عيل بن أيب طالب، أبو بكرالصديق، عمر بن اخلطاب( ـ  ـ.

س4 : اذكر أبرز ثالث فوائد استفدهتا من قراءتك خلطبة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.
س5: أثبت من الدرس ما ييل :

 أ   ( فضل أيب بكر الصديق ـ  ـ. 
 ب ( أن اإلسالم أكمل األديان، وهو الدين الذي ارتضاه الل تعاىل جلميع الناس.

جـ ( أن احلج فريضة عىل كل مسلم .    

س6 : أمامك خريطة صامء للجزيرة العربية، 
التي  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  النبي  غزوات  مواقع  عليها  حدد 

درستها سابقًا.

خريطة صامء للجزيرة العربية
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نشــاط ختامي

أمامك سنوات العهد النبوي يف املدينة
اكتب أمام كل سنة األحداث التي وقعت فيها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 هـ

10 هـ

9 هـ

8 هـ

7 هـ

6 هـ

5 هـ

4 هـ

3 هـ

2 هـ

1 هـ



البـاب الثالث

تاريخ اخللفاء الراشدين
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ربه،  إىل جوار  ـ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  انتقل  األول سنة 11هـ  ربيع  يف 12 
نيِّ من خيلفه يف حكم املسلمني،  ب، دون أن ُيعاَ ق ومكذهّ والناس بني مصدهّ
ن ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من تأسيس دولة إسالمية  وترك األمر شورى بينهم بعد أن متكهّ
انطلقت من املدينة إىل باقي أنحاء اجلزيرة العربية، وجعل من سكاهنا أمة 
متامسكة مستعدة للجهاد يف سبيل الل تعاىل، كام رشع يف نرش اإلسالم بني 

األمم املجاورة .

مفـاهـيـم

اخللفاء : مجع خليفة وهو رئيس الدولة 
اإلسالمية بعد الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ .

الراشدون : مجع راشد وهو املستقيم 
عىل طريق احلق.

فأصبح لزامًا عىل املسلمني انتخاب خليفة لرسول اللـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  يتوىل شؤوهنم ، فاجتمع املسلمون من مهاجرين 
  وأنصار)ما معنى مهاجرين وما معنى أنصار ؟(، وبعد تبادل الرأي تم االتفاق عىل مبايعة أيب بكر الصديق ـ
ـ - وهو أول خليفة للمسلمني - وتبعه باقي اخللفاء الراشدين وهم عمر بن اخلطاب ،وعثامن ابن عفان، وعيل 

بن أيب طالب ـ ريض اللهّ عنهم أمجعني ـ.
ُكوا  اَسَّ اِشِديَن متاَ َلَفاِء امْلَْهِديِّنَي الرَّ ِة اخْلُ تِي َوُسنَّ ْيُكْم بُِسنَّ لاَ هم الرسولـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  باخللفاء الراشدين بقوله : )عاَ وقد سامهّ

اِجِذ()1( .  ا بِالنَّواَ ْيهاَ لاَ وا عاَ ضُّ عاَ ا واَ هِباَ

قـال ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : »اخلـالفـة يف أمتي ثـالثـون«)2(.
 امجـع مـدة حكم اخللفـاء الراشديـن ثم ارسم جـدواًل بيانيًا ملـدة حكمهم :

نـشــاط

)1( رواه أبو داود، كتاب السنة، باب يف لزوم السنة.
)2( رواه الرتمذي، كتاب الفقه عن رسول اهلل، باب.

تـمـهـيـــد :

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

الـخـليفـة
أبوبكر الصديـق
عمر بن اخلطـاب
عثامن بن عفـان

عيل بن أيب طالب

بـدايـة خـالفـتـه
11هـ
13هـ

23 هـ
35 هـ

نـهـايـة خـالفـتـه
13  هـ
23هـ

35 هـ
40 هـ

مـدة حكمـه تـقـريـبـًا
5،2

5،10

12
5

سنتان ونصف
عرش سنوات ونصف

اثنتا عرشة سنة
مخس سنوات

                   مجمـوع مـدة حـكم الخلفـاء الراشديـن
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شجــرة نـسب اخللفــاء الراشديـن

النضـر )قـريـش(

كـعــب

مـــرة

تـيــم

سـعـد

كـعـب

عـمـرو

عـامــر

عـثمـان

كــالب

قـصـي

عبدمنـاف

عـــدي

رزاح

قــرط

ربــاح

عبدالعزى

نـفـيـل

اخلـطـاب

عـمــر

عثمـان

عـفـان

أبو العاص

أمـيــة

عبد شمس

حــرب

أبو سفيان

هـاشـم

عبداملطلب

حـمـزةعبـداهلّلعـبـاسأبو طالب

عـلـــي

مـحـمـد ملسو هيلع هللا ىلصعبداهلّل )أبو بكر(
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أبو بكر الصديق ـ  ـ )13-11هـ(

الفصل
األول

نسـبـه ومـولـده :

نسب اخلليفة األول من اخللفاء الراشدين أيب بكر الصديق ـ  ـ هو : عبدالل بن عثامن)1(  بن عامر التيمي 
القريش. )انظر شجرة نسب اخللفاء الراشدين(كناه النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بأيب بكر لتبكريه يف دخول اإلسالم. ) ملاذا ُلقب 

ـ  ـ بالصديق ؟(

إثراء

أوليات أيب بكر الصديق ـ  ـ :
1( أول من آمن من الرجال.

2( أول خطيب دعا إىل الل تعاىل، 
عىل  بنعل  ربيعة  بن  عتبة  فرضبه 

وجهه حتى سقط مغميًا عليه.
احلج  إىل  ُأْرِسل  أمري  أول   )3

بالناس )يف أي سنة؟(
4( أول خليفة يف اإلسالم.

5( أول من مجع القرآن الكريم.

القـريشالـتيميعـامـرعثمـانعـبـداللهّ

ولد يف مكة بعد عام الفيل بعامني وبضعة أشهر. )أهيام أكرب سنًا الرسول 
ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أم أيب بكر ـ  ـ ؟ وكم الفرق بينهام ؟( 

 ▲نشأـ  ـ  نشأة كريمة، واشتهر يف اجلاهلية بحميد األخالق وحسن 
املعارشة وامتناعه عن رشب اخلمر.

 ▲كان صديقًا محياًم للرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قبل النبوة وبعدها. 
 ▲كان أبو بكر ـ  ـ أول من أسلم من الرجال. )كم كان عمره ؟(

 ▲كان تاجرًا ثريًا ، وحني أسلم أنفق أمواله يف سبيل الل تعاىل. 

نـشـأتـه وفـضـلــه :

أواًل : نسبـه ومولـده ونشـأتـه وفضـلـه :

)1( وُيكنى أبوه بـ )أيب قحافة(.

 ▲رافق الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف هجرته من مكة إىل املدينة فكان صاحبه يف الغار )اذكر اآلية الواردة يف ذلك؟(
 ▲شهد مجيع الغزوات مع النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ، والزمة حتى وفاته ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ. 

▲أشار القرآن الكريم إىل منزلة أيب بكر ـ  ـ فـي عـدد من اآليـات.)انظـر سـورة الليل آيـة 17،   
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والتوبة آية 40، والنور آية 22( 
 ▲كان ـ  ـ أحد العرشة املبرشين باجلنة )1(.

  )اذكر مواقف أخرى تدل عىل فضل أيب بكر الصديق ـ  ـ مما درست سابقًا(.
اجتمع بعض املسلمني يف سقيفة بني ساعده )2( وانتخبوا أبا بكر ـ  ـ خليفة لرسول الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ، وبايعوه 

البيعة اخلاصة.
ثانيـًا : اختياره للخالفـة وأهـم أعاملـه :

ح أسلوبه يف احلكم.  ويف اليوم التايل بايعه املسلمون البيعة العامة، فخطب يف الناس خطبًة وضهّ
وقد وردت إشارات من النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ تدل عىل تفضيله عىل غريه - زيادة عىل ما ورد يف فضله سابقًا - منها : 
استخالفه بالصالة حني اشتد املرض بالنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وغضبه أن يصيل غري أيب بكر، وأمره بإغالق األبواب النافذة 

لياًِل من أمتي الختذت أبا بكر( )3(. إىل املسجد إال بيت أيب بكر، وقوله ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عنه  : )لو ُكْنُت ُمتاَِخذًا خاَ
بالرغم من قرص مدة خالفة أيب بكر ـ  ـ إال أنه قام بأعامل جليلة داخل الدولة وخارجها، منها :

)كان الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قبل وفاته جُيِهز جيشًا للجهاد يف إحدى البالد. ما هي؟ ملاذا مل يتوجه اجليش إليها؟( 

اخـتـيــاره للـخـالفــة :

)1( العرشة املبرشون باجلنة هم أبو بكر الصديق، عمر بن اخلطاب، عثامن بن عفان، عيل بن أيب طالب، الزبري بن العوام، طلحة بن 
عبيداهلّل، عبدالرمحن بن عوف، أبو عبيدة بن اجلراح، سعد بن أيب وقاص، سعيد بن زيد ريض اهلّل عنهم أمجعني.

)2( السقيفة هي املكان املظلل، وسقيفة بني ساعدة مكان كان األنصار جيتمعون فيه، وبنو ساعدة حي من األنصار.
)3( رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب هجرة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وأصحابه إىل املدينة.

وثيقــــة

خطبة أيب بكر ـ  ـ عند توليه اخلالفة

 قال : ) أهيا الناس إين قد وليت عليكم ولست بخريكم فإن أحسنت فأعينوين وإن أسأت فقوموين، 
الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ احلق له، والقوي فيكم ضعيف عندي 
حتى آخذ احلق منه -إن شاء اهلل-، ال يدع قوم اجلهاد يف سبيل اهلل إال رضهبم اهلل بالذل، وال تشيع الفاحشة يف 
قوم قط إال عّمهم اهلل بالبالء.  أطيعوين ما أطعُت اهلل ورسوله فإذا عصيت اهلل ورسوله فال طاعة يل عليكم( 

سرية ابن هشام اجلزء 4 ص  318
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اهلل  ريض  زيد  بن  أسامة  محلة  إنفاذ   - أ 
عنهام :

الفتوحات  حلركة  ـ    ـ  بكر  أبو  مهد 
ريض  زيد  بن  أسامة  محلة  بإنفاذ  اإلسالمية 
الل عنهام املتجهة إىل بالد الشام والتي جهزها 
النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قبيل وفاته، فأشار عليه بعض 
الصحابةـ  ـ  بتأجيل احلملة، ولكنه أنفذها 
قبل حروب الردة قائال : )إين ال أحل لواء 

عقده رسول الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ(.
إىل  عنهام  الل  ريض  زيد  بن  أسامة  سار 
بالد الشام ومعه سبع مئة مقاتل ومكث أكثر 
من شهرين، هزم فيها بعض املرتدين، وثبَّت 
اإلسالم يف تلك املواقع، ثم رجع بعد أن أدى 

مهمته بنجاح. 
ـ  النبي  أمر  ـ    ـ  أبو بكر  ذ  نفهّ وهكذا 

أهـم أعـمـالــه :

خريطة مسري محلة أسامة بن زيد ـ ريض اللهّ عنهام ـ )شكل21(

من خالل الوثيقة السابقة، أجب عن اآليت :
1 - ما اهلدف من هذه اخلطبة ؟

2 - ما األخالق التي حث أبو بكر ـ  ـ عليها ؟
3 - ما موقفه ـ  ـ من القوي والضعيف ؟

4 - متى يعم البالء يف الناس ؟
5 - ما حكم طاعة ويل األمر؟

6 - ما الصفة التي متثلت يف قوله : )ولست بخريكم ( ؟

ملسو هيلع هللا ىلص ـ، وحققت احلملة أهدافها، وألقى الرعب يف قلوب الذين ظنوا أن وفاة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قد أهنت املسلمني، كام 
أشعر الناس بقوة مركز اخلالفة فهابوها.
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ب - حـرب املرتدين : 

ما كاد أبو بكر ـ  ـ  يتوىل أمر املسلمني يف املدينة حتى أطلت الفتنة برأسها ، فقد ارتدت بعض قبائل العرب 
عن اإلسالم وظهر املتنبئون والتف حوهلم رجال من ذوي املصالح الشخصية املليئة باحلقد عىل اإلسالم واملسلمني 

والطامعة يف اجلاه واملنصب.
ه الصديقـ  ـ   بعد عودة محلة إسامة - اجليوش ملحاربة املرتدين بقيادة أبطال املسلمني، فنجح هؤالء  فوجهّ
النبوة، ونرص الل تعاىل اإلسالم، وفرق كلمة عدوهم  عي  القبائل املرتدة، والقضاء عىل ُمدَّ القادة يف إخضاع 

وكرس شوكتهم. 
ت - الـفـتـوحـات : 

بعد أن تمهّ القضاء عىل املرتدين ؛ اجته أبو بكر ـ  ـ إىل مواصلة ما بدأه النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من الفتوحات خارج 

اجلزيرة العربية )ما الفتوحات التي بدأها النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ خارج 
فارس والروم يف  لفتح بالد  العربية ؟( فسريَّ جيوشًا  اجلزيرة 
وقت واحد، ففتحت اجليوش املتوجهة إىل فارس معظم بالد 
العراق، وتقدمت اجليوش املتوجهة إىل بالد الروم وخاضت 
اخللفاء  عهد  يف  الفتوحات  خريطة  )انظر  فيها.  معارك  عدة 

الراشدين(.
ث - مجـع القـرآن الكريـم :

فقد  املرتدين  حروب  يف  اظ  احُلفَّ من  ُقتِل  من  لكثرة  نظرًا 
أشار عمر بن اخلطاب ـ  ـ عىل أيب بكر ـ  ـ بجمع القرآن 

إثراء

 ، كان أبو بكرـ  ـ  إذا جهز جيشًا للجهاد يف سبيل اللهّ
، ال تعصوا  قام يف اجليش فقال : أوصيكم بتقوى اللهّ
تعرقوا  وال  بيعة،  هتدموا  وال  والجتبنوا،  تغلوا،  وال 
نخاًل، وال ترقوا زرعًا، وال ترقوا شجرة مثمرة، وال 
تقتلوا شيخًا كبريًا وال صبيًا صغريًا، وستجدون أقواما 
فذروهم  له  أنفسهم  حبسوا  للذي  أنفسهم  حبسوا 
وما حبسوا أنفسهم له، وسرتدون بلدا يغدو عليكم 
يأتيكم لون إال ذكرتم  الطعام فال  ألوان  فيه  ويروح 

اسم اللهّ عليه)1(

)1( املنتظم ج4/ ص116.
)2( رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب مجع القرآن.

ُجـٌل  لَّف اخلليفة أبو بكر الصديق ـ  ـ زيد بن ثابت ـ  ـ بجمع القرآن الكريم بقوله )إِنَّـكاَ راَ الكريم، فكاَ
ْعُه()2(  )ما الصفات  امْجاَ ـْع اْلُقْرآناَ فاَ بَّ ـتاَ تاَ ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فاَ ُسوِل اللَّ ْحياَ لِراَ ْكُتـُب اْلواَ ْد ُكْنتاَ تاَ قاَ ِهُمـكاَ واَ تَّ اِقٌل ال ناَ ـابٌّ عاَ شاَ

ْت زيدًا ؟(. لاَ التي أههّ
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خريطة الفتوحات يف عهد اخللفاء الراشدين )شكل 22(

)1( واحدهتا رقعة، وهي قطعة من الورق أو اجللد يكتب عليها.
والصحابة  الراشدين  اخللفاء  سرية  وكتب  الباشا،  الرمحن  لعبد  الصحابة  حياة  من  وصور  للعقاد،  الصديق  لعبقرية  ارجع   )2(

األخرى.

ثـالـثـًا : أخـالقـه ووفـاتـه :

اشتهر الصديقـ  ـ  يف اإلسالم بسابقته إىل الدين، وجهوده الكبرية يف الدعوة إىل الل تعاىل حيث أسلم عىل 
يديه عدد من كبار الصحابةـ  ريض اللهّ عنهمـ  )اذكر بعضًا منهم(. ُعرف باخلصال الكريمة مثل: العفة، والشهامة، 
والكرم، والتواضع، واحللم، والزهد، والرأفة باملسلمني.كام كان عاملًا بأنساب العرب، وأعلم الناس بأنساب 

قريش. )برهن من سريته عىل هذه الصفات()2(.

أخـالقــه وصفاتـه :

اظ، ومن الرقاع)1( ، وقطع األديم )اجللد( التي  مجع زيدـ  ـ  القرآن الكريم يف مصحف واحد من صدور احُلفَّ

كـان مكتوبًا عليها ؛ حفظـًا له من الضيـاع، وتقيقًا لقوله تعاىل: }                                                               

                        { سورة احلجر :آية )9(.
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وفــاتـــه :

تويف أبوبكر ـ  ـ يف املدينة سنة 13هـ وعمره 63 عامًا، وقد أوىص باخلالفة من بعده لعمر بن اخلطاب ـ  ـ.
وكانت مدة خالفته ـ  ـ سنتني ونصفًا تقريبًا، مألها بإنجازات عظيمة، منها تثبيت أركان اخلالفة، وقضاؤه 

عىل فلول املرتدين، وفتوحاته يف بالد الشام والعراق. )انظر خريطة الفتوحات يف عهد اخللفاء الراشدين(

ظهرت حكمته وثباته يف وفاة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ )اذكر موقفه يف ذلك(، وظهرت شخصيته القوية وحنكته السياسية 
وقدرته عىل إدارة الدولة يف حربه للمرتدين وتوجيه الفتوح لبالد العراق والشام )اذكر أمثلة عىل ذلك(.

س1 : أكمل الفراغات التالية بكلامت تاريية مناسبة :
          ولد أبو بكر الصديق ـ  ـ يف ..............................  بعد عام ............................، وتويف سنة ..........................
...... وعمره ..........................  وبالرغم من قرص مدة خالفته ـ  ـ إال أنه قام بأعامل جليلة  منها : تنفيذ محلة 

.............................. وحرب .............................. ومجع .................................

س2 :   علل ما يأيت :
أ (  مجع أيب بكر الصديق ـ  ـ القرآن الكريم.

ب ( تنفيذ أيب بكر ـ  ـ محلة أسامة بن زيد ـ  ـ.

س3 : استشهد من سرية أيب بكر الصديق ـ  ـ عىل صفاته التالية :
)احلكمة، الثبات ، الشخصية القوية ، احلنكة السياسية(.

         
س4 :  ) لو كنت متخذًا خلياًل من أمتي الختذت أبابكر(.  

 أ ( من قائل العبارة السابقة ؟         
ب ( ما املناسبة التي قيلت فيها ؟       

جـ ( ما داللة العبارة ؟           

التطبيقات
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عمـر بـن الـخـطــاب ـ  ـ )13 ــ 23هـ(

الفصل
الثـاين

أواًل : نسـبه ومـولـده ونـشـأته وفـضـلـه :

نـسـبـه  ومـولـده :

نسب اخلليفة الثاين من اخللفاء الراشدين عمر بن اخلطابـ  ـ  هو 
: عمر بن اخلطاب بن نفيل  العدوي القريش. 

)انظر شجرة نسب اخللفاء الراشدين( 
كنيته أبو حفص.

إثراء

أوليات عمر بن اخلطاب :
1( أول من ُسّمي بأمري املؤمنني.

2( أول من اختذ التاريخ اهلجري.
3( أول من اختذ بيت املال.

4( أول من عّس بالليل.
5( أول من سن قيام شهر رمضان   

        مجاعة.

ه أبو بكر ـ  ـ ؟(. ولد يف مكة بعد ميالد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بثالث عرشة سنة )كم سنًة يْكرُبُ

الـقـريش الـعـدوي نفـيـل اخلـطـاب عـمـر

نـشـأتــه وفـضـلــه :

▲ كان يف اجلاهلية من أبطال قريش وأرشافهم، وكانت له السفارة فيهم.
▲ كان النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ حريصًا عىل إسالمه حتى دعا الل تعاىل أن ُيِعزَّ به اإلسالم. 

 ▲رشح الل تعاىل صدره لإلسالم يف السنة السادسة من البعثة. )كم كان عمره؟(.
 ▲لقبه النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بـ )الفاروق()1( ألنه عندما أعلن إسالمه ظهر للناس الفرق بني احلق والباطل.

ماَ  ًة ُمْنُذ أاَْسلاَ ا أاَِعزَّ ا ِزْلناَ ْسُعوٍد ـ  ـ )ماَ ْبُد اللِ ْبِن ماَ الاَ عاَ  ▲أعزهّ الل تعاىل بإسالمه الدين وقوي به املسلمون قاَ
ُر()2(. ُعماَ

▲ صحب بعد إسالمه النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فأحسن صحبته، ونرصته والدفاع عنه، والذود عن اإلسالم.
▲ شهد الغزوات مع النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، وأرسله النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف عدة رسايا. 

)2( رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن اخلطاب. )1( رواه ابن سعد.    
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ٌد  تِي أاَحاَ إِْن ياَُك يِف ُأمَّ ُثوناَ فاَ دَّ ِم حُماَ ُكْم ِمْن اأُلماَ ْبلاَ اناَ ِفياماَ قاَ ْد كاَ قاَ ٌث )أي ُمْلهم( فقال : )لاَ دَّ  ▲شهد له النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  أنه حُماَ
ُر()1(. ُعماَ ٌد فاَ تِي ِمْنُهْم أاَحاَ إِْن ياَُكْن ِمْن ُأمَّ ْنبِياَاءاَ فاَ رْيِ أاَْن ياَُكوُنوا أاَ ُموناَ ِمْن غاَ لَّ اٌل ُيكاَ ُر ( ويف رواية )ِرجاَ ُه ُعماَ إِنَّ فاَ

  كان النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يستشريه يف كثري من األمور. )اذكر مواقف أخرى تدل عىل فضل عمر بن اخلطاب ـ ▲
ـ مما درست سابقًا(.

ري  ّن، َوِقيَل َمْن جَيْ اِدق الظَّ ُجل الصَّ )1( رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن اخلطاب وقيل معنى حُمّدث ُهَو الرَّ
َواب َعىَل لَِسانه ِمْن َغرْي قْصد. الصَّ

وثيقــــة

ْو  ِ لاَ ُسولاَ اللَّ ُقْلُت )ياَا راَ يبِّ يِف ثاَالٍث فاَ ْقُت راَ افاَ اِب ـ  ـ  واَ طَّ ُر ْبُن اخْلاَ الاَ ُعماَ الاَ قاَ الٍِك ـ  ـ  قاَ ناَِس ْبِن ماَ ْن أاَ عاَ
اِب ُقْلُت  ُة احْلِجاَ آياَ لاَْت }                                                                     {، واَ ناَزاَ ىلىًّ فاَ اِهيماَ ُمصاَ اِم إِْبراَ قاَ ْذناَا ِمْن ماَ اَ اختَّ
بِيِّ ـ  اُء النَّ عاَ نِساَ اْجتاَماَ اِب، واَ ُة احْلِجاَ لاَْت آياَ ناَزاَ اِجُر فاَ اْلفاَ ُّ واَ ُمُهنَّ اْلرباَ لِّ ُه ُيكاَ إِنَّ تاَِجْبناَ فاَ ْ كاَ أاَْن حياَ اءاَ ْرتاَ نِساَ ْو أاَماَ ِ لاَ ُسولاَ اللَّ ياَاراَ
ِذِه اآلياَة لاَْت هاَ ناَزاَ }                                                                                  {فاَ نَّ ُ ُقْلُت هلاَ ْيِه فاَ لاَ ِة عاَ رْياَ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يِف اْلغاَ

 رواه البخاري،كتاب الفضائل،باب فضائل عمر بن اخلطاب.
يبِّ  نِي راَ قاَ افاَ يبِّ يِف ثاَالث( امْلاَْعناَى واَ ْقت راَ افاَ ْوله : )واَ قال ابن حجر يف فتح الباري رشح صحيح البخاري : قاَ
د بِالثَّالِث  داَ ِصيصه اْلعاَ ْ لاَْيساَ يِف ختاَ ة إىِلاَ ناَْفسه. واَ قاَ افاَ ب أاَْسناَداَ امْلُواَ داَ ِة األاَ اياَ أاَْيت، لاَِكْن لِِرعاَ ا راَ ْفق ماَ ىلاَ واَ لاَ اْلُقْرآن عاَ ْنزاَ أاَ فاَ
الة  ة الصَّ ِقصَّ ى باَْدر واَ اراَ ة ُأساَ ا ِقصَّ ْشُهورهاَ ِذِه ِمْن ماَ رْي هاَ ة يِف أاَْشياَاء غاَ قاَ افاَ ُه امْلُواَ ْت لاَ لاَ صاَ نَُّه حاَ ا؛ أِلاَاَ ْيهاَ لاَ ة عاَ ياَاداَ ْنِفي الزِّ ا ياَ ماَ
لاَ بِالنَّاِس أاَْمر  ا ناَزاَ الاَ »ماَ ُه قاَ نَّ ر ـ  ـ  أاَ ِديث اِْبن ُعماَ ِمِذيهّ ِمْن حاَ ْ حاَ الرتِّ حَّ صاَ ِحيح، واَ ا يِف الصَّ مُهاَ ، واَ ىلاَ امْلُناَاِفِقنياَ عاَ
ا  أاَْكثاَر ماَ ته، واَ قاَ افاَ ة ُمواَ ْثراَ ىلاَ كاَ الٌّ عاَ ا داَ ذاَ هاَ ر« واَ الاَ ُعماَ ا قاَ ىلاَ ناَْحو ماَ لاَ اْلُقْرآن ِفيِه عاَ ر إاِلَّ ناَزاَ الاَ ِفيِه ُعماَ قاَ اُلوا ِفيِه واَ قاَ طهّ فاَ قاَ

 . رشاَ ة عاَ ساَ ْ ىلاَ مخاَ ْعينِِي عاَ ا بِالتَّ ا ِمْنهاَ ْفناَ قاَ واَ
من خالل الوثيقة السابقة والرجوع لبعض املراجع يف املكتبة، أجب عن اآليت:

)1( قوله تعاىل }                                                            { يف أي سورة ؟ وما رقم اآلية ؟
)2( قوله تعاىل }                                                                                   { يف أي سورة ؟ وما رقم اآلية ؟

)3( آية احلجاب وردت يف سورة األحزاب آية 59. ما هي اآلية ؟
)4( كيف تكون موافقة عمر للقرآن من عظيم فضائله ؟

)5( ما قصة أسارى بدر؟ وما قصة الصالة عىل املنافقني ؟
)6( عدد بعضًا من موافقات عمر للقرآن غري ما ذكر.

جـ(  تسمية غزوة األحزاب هبذا االسم.
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ثانيـًا : اختيـاره للـخالفـة وأهـم أعاملـه :

اخـتـيــاره للـخـالفــة :

رأى أبو بكر ـ  ـ أن يويص باخلالفة من بعده حرصًا عىل توحيد كلمة املسلمني، وخوفًا من اختالفهم حول 
اخلالفة فيتمكن العدو منهم، فاستشار الصحابة ـ ريض الل عنهم ـ يف اختيار عمر بن اخلطاب ـ  ـ فوافقوا، فتسلم 

ي خليفة خليفة رسول الل وفيام بعد سمي بـ )أمري املؤمنني(. اخلالفة بعد وفاة أيب بكر ـ  ـ، وُسمِّ

أهــم أعـمــالـــه :

٭  الـتنظيمـات اإلداريـة 

أ- نظـام اخلـراج واجلزيـة :
أبقى عمر ـ  ـ األرايض املفتوحة يف أيدي أصحاهبا ؛ ألهنم أدرى وأقدر عىل استغالهلا واالستفادة منها، 

وهو ما ُعِرفاَ باسم اخلراج )من أول من وافق عىل هذا النظام قبل عمر ـ  ـ؟ انظر فتح خيرب(. 
م اجلزية )ما اجلزية؟ انظر  بيها الفرس والرومان ظلاًم، وكذلك نظَّ كام أبطل كثريًا من الرضائب التي كان جياَ
م التعامل  غزوة تبوك( التي كانت جُتبى من غري املسلمني، وأعفى منها النساء واألطفال والشيوخ والفقراء، كام نظًَّ

التجاري مع الدول املعارصة له.

ب - إنشـاء الـدواويـن:
)1( ديوان اخلراج : لرصد موارد الدولة ومرصوفاهتا.

أعطياهتم  لتحديد  اجلنود  أسامء  فيه  حُيىص    : اجلند  ديوان   )2 (
)رواتبهم(.

)3( ديوان العطاء : لتسجيل أسامء املسلمني وعطائهم من بيت املال.

ت - وضـع التاريـخ اهلجـري)1( :

مفـاهـيـم
معناها  فارسية  كلمة   : الديـوان 
السجل أو الدفرت الذي يكتب فيه ما 
خيص الشؤون اإلدارية، ثم أصبحت 
فيه  يعمل  الذي  املكان  عىل  تدل 

الُكتَّاب، وهي الوزارات اليوم.

اختذ عمر بن اخلطابـ  ـ  من هجرة الرسولـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  إىل املدينة بداية التاريخ اهلجري الذي يؤرخ به املسلمون 
دُّ نقطة تول هامة يف تاريخ الدعوة وانتصارها )كم مىض من اآلن عىل هجرته ـ ملسو هيلع هللا ىلص  اليوم؛ ألن تلك اهلجرة ُتعاَ

)1( سبب وضع التاريخ اهلجري أن أبا موسى األشعري ـ [ ـ كتب إىل عمر ـ [ ـ أنه يأتينا منك كتب ليس هلا تاريخ. فجمع عمر 
الناس للمشورة، فقال بعضهم : أّرْخ بمبعث النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وبعضهم بمهاجره ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فإن هجرته فرقت بني احلق والباطل.
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)1(  العامل هو الوايل ويسمى اليوم باألمري أواملحافظ.
)2( احلراسة بالليل.

)3( سيأيت تعريف هبذا النظام يف الباب اخلامس.
ي بذلك تشبيها لغبار السموم الذي حتمله الرياح كالرماد. )4( ُسمِّ

خريطة بناء املدن يف عهد عمر بن اخلطاب ـ  ـ )شكل 23(

ـ ؟(.
ث - تنظيـم الـواليــات : 

م عمرـ  ـ  البالد املفتوحة إىل واليات،  قسَّ
يف  عنه  ينوب  عاماًل)1(   والية  كل  عىل  وعنيَّ 
ترصيف شؤون الوالية، ويساعده عامل اخلراج 
حسابًا  والته  حياسب  عمر  وكان  والقايض، 

دقيقًا.

ج - إنـشـاء املـدن :
بن  عمر  ه  وجهّ -نسبيًا-  الفتوح  استقرار  بعد 
اخلطاب ـ  ـ ببناء بعض املدن، وأن تكون قريبة 
من املاء واملرعى، وأن جيتمع فيها املسلمون؛ لتكون 

قواعد انطالق للجيوش اإلسالمية.
وقد تمهّ اختيار مواقع املدن اجلديدة بعد مشاورات بني اخلليفة عمرـ  ـ  وقادته امليدانيني ؛ فبنى عتبة بن غزوان 
  ـ مدينة الكوفة وكلتامها يف العراق، كام بنى عمرو ابن العاص ـ  ـ مدينة البرصة، وسعد بن أيب وقاص ـ  ـ

ـ مدينة الفسطاط يف مرص. )انظر خريطة بناء املدن يف عهد عمر بن اخلطاب ـ  ـ (.

ح - األنظمـة اإلداريـة : 
استحدث عمر ـ  ـ عدة أنظمة منها : نظام العسس)2(، ونظام احلسبة)3(، ونظام الربيد، ونظام القضاء.

٭  دوره يف عـام الـرمـادة :

ي بعام الرمادة)4( سنة 18هـ أجدبت فيه األرض، وانقطع  حدث يف عهد عمر ـ  ـ قحط يف احلجاز ُسمهّ
نزول املطر، وماتت املوايش، وجاع الناس كثريًا. ومل يكن اخلليفة بعيدًا عن واقع رعيته، فبعث إىل البالد اإلسالمية 
إلرسال ما زاد عن حاجتهم بعد أن التجأ هو والصحابة إىل رهبم يدعونه لتفريج كربتهم، فام أن مضت فرتة من 

الزمن حتى هطلت األمطار، ونبت العشب، وعادت احلياة اهلانئة.
) اذكر مواقف لعمر ـ  ـ يف عام الرمادة(
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)1( التوبة من اآلية 60 .       )2( أي أمثاله ، نقاًل عن كتاب اخلراج أليب يوسف، ص 126.

ثـالـثـًا : أخــالقـه ووفـاتـــه :

كان عمر بن اخلطاب ـ  ـ ثاقب الرأي حاد الذكاء قوي البصرية وافقه القرآن الكريم يف كثري من املواقف.
كام كان شديدًا يف احلق، متواضعًا لل، عاملًا بالقرآن الكريم وتأويله، من أكثر الصحابة شجاعة وجرأة، وكان 

إىل جانب كل ذلك ورعًا عاداًل بني الناس زاهدًا يف الدنيا. 
أظهر يف خالفته حسن السياسة، واحلزم والتدبري، والتنظيم لإلدارة واملالية، والسهر عىل مصالح الرعية، 

وإقامة العدل يف البالد، ورسم خطط الفتح وسياسة املناطق املفتوحة.

أخــالقـــه وصفاته :

٭  الفتـــوحـــات :
من  ـ    ـ  بكر  أبو  بدأه  ما  ـ    ـ  عمر  أكمل 
معركة  يف  الفرس  فُهزم  العراق،  بالد  يف  الفتوحات 
املدائن  الفرس  عاصمة  املسلمون  ودخل  القادسية، 

وامتدت الفتوحات إىل حدود اهلند والسند.
فتح  املسلمون  استكمل  فقد  الشام  بالد  يف  أما 
البالد، وهزموا الروم يف معركة الريموك ودخلوا بيت 

املقدس. كام ُفتحت مرص وليبيا واحلزيرة الفراتية.

إثراء
العجز  عند  له  اإلسالمية  الدولة  بكفالة  الذمي  يتمتع 
ـ    ـ  اخلطاب  بن  عمر  مر  فقد  الشيخوخة  أو  الفقر  أو 
عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل، وكان شيخًا كبريًا رضير 
البرص، فرضب عضده من خلفه وقال : من أي أهل الكتاب 
أنت؟ فقال: هيودي. قال ما أجلأك إىل ما أرى؟ قال : أسأل 
إىل  به  وذهب  بيده  عمر  فأخذه  والسن.  واحلاجة  اجلزية 
منزله فأعطاه، ثم أرسل إىل خازن بيت املال فقال: انظر هذا 
ورضباءه، فواللهّ ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند اهلرم 

)1(}                                                                       {

أهل  من  املساكني  من  وهذا  املسلمون  هم  والفقراء 
الكتاب، ووضع عنه اجلزية وعن رضبائه.)2(

ذها أبو لؤلؤة املجويس  اسُتشِهد عمر بن اخلطاب ـ  ـ غدرًا يف مؤامرة دبهّرها بعض أعداء اإلسالم، ونفَّ
ِداَ الل تعاىل عىل أن قاتله  الذي طعنه بخنجر وهو يصيل بالناس صالة الفجر، وملهّا ُأخرب ـ  ـ بمن طعنه محاَ
 ـ سنة23 هـ وعمره 63سنة. ومدة خالفته عرش سنوات وستة  مل يسجد لل تعاىل قط. وكانت وفاته ـ 

أشهر.

وفــاتـــه :
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نشــاط

ْو  ْهٍل أاَ يِب جاَ نْيِ إِلاَْيكاَ بِأاَ ُجلاَ ْيِن الرَّ ذاَ بِّ هاَ ُهمَّ أاَِعزَّ اإِلْسالماَ بِأاَحاَ الاَ )اللَّ ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قاَ راَ ـ  ـ أاَنَّ نبي اللَّ ْن اْبِن ُعماَ عاَ
ُر( رواه الرتمذي، كتاب املناقب عن رسول اهلل ـ # ـ، باب يف مناقب عمر ابن اخلطاب ـ  ـ.  ْيِه ُعماَ ُهاماَ إِلاَ بَّ اناَ أاَحاَ كاَ الاَ واَ اِب قاَ طَّ راَ ْبِن اخْلاَ بُِعماَ

ىلاَ  الًِبا عاَ ْلُه غاَ اْجعاَ ُه واَ اْنرُصْ ِه واَ وِّ ( أاَْي قاَ ُهمَّ أاَِعزَّ ْاإِلْسالماَ ْوُلُه : )اللَّ قال يف تفة األحوذي رشح سنن الرتمذي: قاَ
ْيِه( أاَْي إىِلاَ  ُهاماَ إِلاَ بُّ اناَ أاَحاَ كاَ ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ )واَ ( أاَْي نبي اللَّ الاَ كِّ )قاَ ْنِويِع ال لِلشَّ اِب( أاَْي لِلتَّ طَّ راَ ْبِن اخْلاَ ْهٍل أاَْو بُِعماَ يِب جاَ اْلُكْفِر )بِأاَ

.) ماَ ْسلاَ أاَ ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فاَ ىلاَ نبي اللَّ ُر عاَ ا ُعماَ داَ غاَ ْصباَحاَ فاَ أاَ بَّاٍس ـ  ـ )فاَ ِديِث اِْبِن عاَ يِف حاَ , واَ اىلاَ تاَعاَ اناَُه واَ ِ ُسْبحاَ اللَّ
من خالل احلديث السابق ورشحه وما يف السرية النبوية، أجب عن اآليت :

1( متى دعا النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ هبذا الدعاء ؟                            
2( ملاذا خصهّ النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ هذين الرجلني دون غريمها ؟

3( ما معنى قول الشارح )للتنويع ال للشك( ؟              
 4( اذكر بعض مظاهر عزة املسلمني بعد إسالم عمر.

5( عدد بعض الدروس املستفادة من احلديث.

التطبيقات

س1 :   كيف توىل عمر بن اخلطاب ـ [ ـ اخلالفة ؟

س2 :   أكمل الفراغات التالية بكلامت مناسبة مما درست :
  أ  (  رَشح اهلل تعاىل صدر عمر بن اخلطاب ـ  ـ لإلسالم يف السنة ............................ من البعثة.

ب (  كان عام الرمادة سنة ............................
جـ ( أمر اخلليفة عمر بن اخلطاب ـ  ـ ببناء بعض املدن مثل .......................... و .......................... يف العراق 

و............................ يف مرص

س3 : صحح الكلامت التي حتتها خط :
 أ (  ولد عمر بن اخلطاب ـ  ـ بعد ميالد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بثالث وعرشين سنة.

ب ( اختذ عمر بن اخلطاب ـ  ـ هجرة الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل احلبشة بداية التأريخ اهلجري. 
جـ (  قّسم عمر بن اخلطاب ـ  ـ البالد املفتوحة إىل أقاليم.
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س4 :   علل مـا يأتـي :
أ    (  تسمية عام 18 هـ بعام الرمادة .

ب (  إبقاء عمر بن اخلطاب ـ  ـ األرايض املفتوحة يف أيدي أصحاهبا.
جـ ( إنشاء نظام الدواوين.

 د  ( إطالق لقب الفاروق عىل عمر بن اخلطاب ـ  ـ.

س5 : حدد عىل اخلريطة التي أمامك ما يأتـي :
 أ    ( امتداد الفتوحات يف عهد عمر بن اخلطاب ـ  ـ.

ب ( موقع املدن التي أنشئت يف عهد عمر بن اخلطاب ـ  ـ. 

س6 :   حدد املقصود بالعبارات اآلتية :

-   حُيىص من خالله أسامء اجلند لتحديد أعطياهتم.

م اجلزية التي كانت جُتبى من غري املسلمني. ْن نظَّ -   هو ماَ

-  ُترصد من خالله موارد الدولة ومرصوفاهتا.

)                              (

)                              (

)                               (

خريطة صامء المتداد الفتوحات يف عهد اخللفاء الراشدين
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عـثـمــان بـن عـفــان ــ  ــ )23 ــ 35هـ(

الفصل
الثـالث

أواًل : نسـبـه ومـولـده ونـشأتـه وفـضـلـه :

نـسـبــه ومــولـــده :

نسب اخلليفة الثالث من اخللفاء الراشدين عثامن بن عفان ـ  ـ هو : عثامن بن عفان بن أيب العاص اأُلموي 
القريش. )انظر شجرة نسب اخللفاء الراشدين( كنيته أبو عمرو.

ولد يف الطائف بعد ميالد الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بخمس سنني )كم الفرق يف 
الُعْمر بينه وبني أيب بكر وعمر ريض الل عنهام ؟(.

الـقـريش األمـوي أيب العاص عـفـان عثـمـان

نـشـأتــه وفـضـلــه :

 ▲كان من كبار األثرياء قبل اإلسالم وبعده.
 ▲أسلم عىل يد أيب بكر ـ  ـ، وكان من السابقني األولني لإلسالم. 

)كم كان عمره عندما أسلم ؟(.
▲ الزم رسول الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ طوال حياته.

▲ حرض مجيع الغزوات عدا غزوة بدر)1(.
 ▲هو صاحب اهلجرتني؛ ألنه هاجر إىل .......... و.......... ، وهو أول 

مهاجر بأهله من هذه األمة.

)1( ألن الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أمره أن يكون بجانب زوجته رقية ريض اهلّل عنها، التي كانت مريضة حينذاك يف املدينة وقال له : )إن لك 
أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه( أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عثامن بن عفان.

إثراء

أوليات عثامن بن عفان :
1( أول من خصص راتبًا للمؤذنني 

من بيت املال.
2( أول من اختذ صاحب الرشطة.

3( أول من مجع الناس عىل قراءة 
واحدة للقرآن.

4( أول من زاد النداء الثاين للصالة 
يوم اجلمعة.

5( أول من فوض إىل الناس أمر 
إخراج زكاهتم.

جه ابنته األخرى أم كلثوم ريض  جه ابنته رقية فلام توفيت زوهّ ب بذي النورين؛ ألن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ زوهّ  ▲ُلقِّ
الل عنهام.
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▲ هو سفري الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ لدى قريش يف صلح .................. )سنة كم من اهلجرة ؟(
▲ كان أحد ُكتهّاب الوحي، ومن العرشة املبرشين باجلنة.

    )اذكر مواقف أخرى تدل عىل 

اخـتـيـــاره للـخـالفـــة :

عندما ُطعن عمرـ  ـ  طلب الصحابة منه تعيني خليفة له، فلم ُيعنيِّ أحدًا للخالفة بل جعلها يف الستة الباقني 
من العرشة املبرشين باجلنة)1( ليتشاوروا وينتخبوا واحدًا منهم خالل ثالثة أيام، وحني تناقشوا استقر الرأي يف 

آخر األمر عىل مبايعة عثامن بن عفان ـ  ـ باخلالفة؛ فبايعه املسلمون.

)1( هم : عثامن بن عفان وعيل بن أيب طالب وطلحة بن عبيداهلّل والزبري بن العوام وسعد بن أيب وقاص وعبدالرمحن بن عوف.
)2( وتسمى أيضًا ذات السواري نسبة إىل سواري السفن الكثرية.

أهــم أعـمـالـــه :

أ - الفتـوحـات : 
امتدت الفتوحات يف عهد عثامن ـ  ـ غربًا إىل إفـريقية )تونس(، وجنوبًا إىل بالد النوبة، وشاماًل إىل أرمينية 
وأذربيجان.)اذكر أشهر القادة والفاتني لتلك املناطق( )انظر خريطة الفتوحات يف عهد اخللفاء الراشدين( وملا 

ُفتحت هذه البالد الواسعة؛ كُثر اخلراج عىل عثامن، وأتاه املال من كل وجه حتى اختذ اخلزائن وأدرهّ األرزاق.

ب - إنـشـاء البحريـة اإلسـالميـة :
يف عهد عثامن ـ  ـ استقرت الفتوحات اإلسالمية الربية. والستكامل تلك الفتوحات ونرش اإلسالم بني 
الناس كان ال بد من التوجه إىل البحر، فقامت يف عهد عثامن ـ  ـ أول معركة بحرية ضد الروم وهي ذات 

الصواري)2(  سنة 34هـ وانترص فيها املسلمون انتصارًا عظياًم.
)انظر خريطة الفتوحات يف عهد اخللفاء الراشدين(.

 ت -  كتـابـة الـقـرآن الكـريـم :
من مناقبه الكبار وحسناته العظام أنه مجع الناس عىل قراءة واحدة يف القرآن الكريم، وكان سبب ذلك أن 
  ِدماَ عىل عثامن ـ ِن ـ  ـ الحظ يف إحدى املعارك اختالف املسلمني يف قراءة القرآن الكريم، فقاَ ة بن الياَاماَ ْيفاَ ُحذاَ

ثـانـيـًا : اختيــاره للخـالفــة وأهـم أعـمـالــه :
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ْنها - يطلب منها إرسال ما  يِضاَ الل عاَ ـ وأخربه بام رأى، فأرسل عثامن ـ  ـ إىل أم املؤمنني حفصة بنت عمر -راَ
مُجِع يف عهد أيب بكر ـ  ـ. فأمر زيد بن ثابت ـ  ـ بتدقيق املصحف وترتيب سوره وُكتب منه عدة نسخ عىل 

هلجة قريش. ثم أرسل لكل بلدٍ مسلم مصحفًا ؛ منعًا لوقوع االختالف يف القراءات.

 ث -  إخـمـاد الثـــورات :
قامت ثورات وفتن يف أطراف الدولة اإلسالمية، يف مناطق ُخراسان وأرمينية. فأمر عثامن  ـ  ـ بإرسال 

جيوش فقضت عىل هذه الثورات.

ِة(. نَّ )1( روى الرتمذي أن النَّبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قاَل )َمْن َيْشرَتي بِْئَر ُروَمُة َفَيْجَعُل ِفيَها َدْلَوُه َمَع ِدالِء امُلْسِلمنَي بَخرْيٍ َلُه ِمْنَها يِف اجْلَ
)2( رواه الرتمذي، كتاب املناقب عن رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ،باب يف مناقب عثامن بن عفان ـ  ـ.

)3( رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة ـ ريض اهلل عنهم ـ، باب من فضائل عثامن بن عفان ـ  ـ.

ثـالـثـًا : أخــالقـــه ووفــاتـــه :

كان طيب النفس، نقي الرسيرة، ُعرف باجلود والكرم والسامحة والبذل يف القريب والبعيد، حيث اشرتى بئر 
رومة وتصدق هبا عىل املسلمني)1( ، وكان ممن أسهم يف جتهيز جيش الُعرسة يف غزوة تبوك مع بعض الصحابة، 
ِملاَ باَْعداَ اْلياَْوِم()2( ، وأهم خصلة ميزه هبا النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ هي)احلياء(،  ا عاَ ناَ ماَ َّ ُعْثاماَ ا رضاَ حتى قال عنه النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : )ماَ

حيث كان يقول عنه ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ : )أال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة()3( . 

أخــالقـــه وصفاته :

دخل اليهودي عبد الل بن سبأ يف اإلسالم نفاقًا ليكيد له وألهله، 
عيًا أن عليًاـ  ـ  أحق باخلالفة  فأخذ يتنقل بني البلدان اإلسالمية مدَّ
األنصار  حوله  ومجع  الشبهات،  أثار  وبالفعل  ـ،    ـ  عثامن  من 
  ـ  املدينة، ولكن عليًا  إىل  البرصة والكوفة ومرص  وزحفوا من 
إنام هو إضعاف  ـ تصدى هلم وأوضح أن أي اعتداء عىل اخلليفة 

لإلسالم، وتفريق للمسلمني، فأقنع املتمردين، وقفلوا راجعني.
هنا أدرك عبد الل بن سبأ أنه ُهزم وأن الفرصة أوشكت أن تضيع، 

إثراءوفــاتـــه :
رفض اخلليفة عثامن ـ  ـ مقاتلة 

املتمردين لعدة أسباب منها :
1( عدم رغبته بأن يكون عهدُه عهَد 

سفك لدماء املسلمني.
البغاة ال يريدون غريه،  2( ظنه بأن 

فأحب أن يقي املسلمني بنفسه.
هي  الفتنة  هذه  تكون  أن  توقعه   )3
حني  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  النبي  عناها  التي 

برشه باجلنة عىل بلوى تصيبه.
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نشــاط

الاَ  قاَ ْأِذُن فاَ ْستاَ ُجٌل ياَ اءاَ راَ جاَ ائِِط فاَ يِن بِِحْفِظ باَاِب احْلاَ راَ أاَماَ ائًِطا واَ لاَ حاَ خاَ بِيَّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ داَ ى ـ  ـ أاَنَّ النَّ ْن أاَيِب ُموساَ )عاَ
ْأِذُن  ُر ياَْستاَ اءاَ آخاَ ُر ُثمَّ جاَ ا ُعماَ إِذاَ ِة فاَ نَّ ُه بِاجْلاَ ْ باَرشِّ ُه واَ ْن لاَ الاَ اْئذاَ قاَ ْأِذُن فاَ ْستاَ ُر ياَ اءاَ آخاَ ا أاَُبو باَْكٍر ُثمَّ جاَ إِذاَ ِة فاَ نَّ ُه بِاجْلاَ ْ باَرشِّ ُه واَ ْن لاَ اْئذاَ
رواه البخاري،كتاب   .) اناَ فَّ ُن ْبُن عاَ ا ُعْثاماَ إِذاَ ُتِصيُبُه فاَ ى ساَ ىلاَ باَْلواَ ِة عاَ نَّ ُه بِاجْلاَ ْ باَرشِّ ُه واَ ْن لاَ الاَ اْئذاَ ًة ُثمَّ قاَ ْيهاَ تاَ ُهناَ كاَ ساَ فاَ

املناقب، باب مناقب عثامن بن عفان ـ  ـ

من خالل احلديث السابق، وما درسته سابقًا  :
1( استنتج فضل اخللفاء الراشدين الثالثة.

2( اذكر أربعة من املبرشين باجلنة غري هؤالء.
3( ما البلوى املذكورة يف احلديث والتي ستصيب عثامن ـ  ـ ؟

ْد بعض الدروس املستفادة من احلديث. 4( َعدِّ

ولـذلـك دبهّر مـؤامرة جعلت املتمـردين يرجعـون وحييطون ببيت عثامن ـ  ـ، وحيـارصونه ثم تسلق بعضهم 
الدار، وقـتلوا عثامن ـ  ـ وهو يقرأ القرآن الكريم يف سنة 35هـ. وبمقتله يـكون ابن سبأ اليهودي املنافق قد 

فتح بابًا لفتٍن أخرى طال أمدها بني املسلمني.
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التطبيقات

س1 : ما الفرق بني مجع أيب بكر الصديق ـ [ ـ للقرآن الكريم ، وكتابة عثامن ـ [ ـ للقرآن الكريم؟

س2 :   علل ما يأيت :
         أ ( إطالق لقب ذي النورين وصاحب اهلجرتني عىل عثامن بن عفان ـ  ـ.     

      ب ( كتابة القرآن الكريم يف مصحف واحد يف عهد عثامن بن عفان ـ  ـ.
       جـ(  توُجه املسلمني للمعارك البحرية يف عهد اخلليفة عثامن بن عفان ـ  ـ.

س3 : وضح كيف تم اختيار عثامن  ـ [ ـ  للخالفة ؟ 

س4 : ضع عالمة ) ▲ ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) * ( أمام العبارة اخلاطئة مع تصحيح اخلطأ :
 أ  (   عثامن بن عفان ـ  ـ هو أول مهاجر بأهله من هذه األمة.                      )            (
ب(   من مآثر عثامن ـ  ـ جتهيز جيش العرسة يف غزوة بدر .                         )            (

جـ(   نسب عثامن هو: عثامن بن عفان بن أيب العاص اأُلموي القريش.             )            (
  د (   تويف عثامن ـ  ـ شهيدًا وهو يقرأ القرآن الكريم سنة 35هـ.                )            (

س5 : اذكر بعضًا من أخالق وصفات عثامن ـ [ ـ.

س6 : أكمل الفراغات التالية بعبارات مناسبة:
ولد عثامن بن عفان ـ  ـ بعد ميالد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بـ............................  سنوات ، وأسلم عىل يد ...........
....................... ، وحرض مجيع الغزوات مع النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ما عدا ................................، وكان سفري النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص 

ـ إىل قريش يف ..........................................

س7 : اكتب عن أفضل أعامل عثامن بن عفان ـ [ ـ  من وجهة نظرك، مع بيان سبب التفضيل.

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

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

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

........................................................................................................................................................................
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خريطة صامء المتداد الفتوح يف عهد عثامن ـ  ـ

س8 : حدد عىل اخلريطة التي أمامك توسع الفتوح يف عهد عثامن بن عفان ـ [ ـ.
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علـي بـن أبـي طـالـب ـ [ ـ )35 ــ 40هـ(

الفصل
الرابـع

نـسـبــه ومــولـــده :

نسب اخلليفة الرابع من اخللفاء الراشدين عيل بن أيب طالب ـ  ـ  هو:عيل بن أيب طالب بن عبداملطلب 
اهلاشمي القريش. )انظر شجرة نسب اخللفاء الراشدين( )ما صلة القرابة بني عيل ـ  ـ والرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ؟( 

كنيته أبو احلسن وأبو تراب.

ولد يف مكة قبل البعثة النبوية بعرش سنوات )كم الفرق يف الُعْمر بينه وبني النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ؟(.

الـقـريش اهلاشمي عبداملطلب أيب طالب عـلـي

نـشـأتــه وفـضـلــه :

 ▲ابن عم النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ، وتربى عىل يده، وهنل من أخالقه الفاضلة.
▲ هو أول من آمن برسالة النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من ............... . 

)كم كان عمره عندما أسلم؟(
▲ نرص النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  وآزره يف نرش الدعوة اإلسالمية والزمه طوال 

حياته.
ذ أمره ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ باملبيت يف فراشه )متى كان ذلك ؟(.  ▲نفهّ

إثراء

أوليات عيل بن أيب طالب ـ  ـ :
1( أول من آمن من الصبيان.

2( أول فدائي يف اإلسالم.
3( أول خليفة من بني هاشم.

4( أول من نقل العاصمة من املدينة.
5( أول من جيثو للخصومة بني يدي 

اللهّ يوم القيامة.

أواًل : نسبـه ومـولـده ونشـأتـه وفضلـه :

 ▲تزوج من ابنة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فاطمة ريض الل عنها فولدت له احلسن واحلسني وزينب وأم كلثوم ريض 
الل عنهم.

 ▲شارك يف مجيع الغزوات ما عدا غزوة تبوك)1(.

َفُه يف املدينة عىل أهله. )1( ألن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ َخلَّ
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▲قال عنه النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ )من كنت مواله فعيل مواله()1( وقال)أنت مني وأنا منك()2(  أي يف النسب   
والصهر والسابقة.

 ▲هو أحد ُكتَّاب الوحي، وأحد العرشة املبرشين باجلنة.
   )اذكر مواقف أخرى تدل عىل 

إثراء

اللهّ  أعطى رسول  خيرب  يف غزوة 
ـ  أيب طالب  بن  لعيل  اللواء  ـ  ـ ملسو هيلع هللا ىلص 
أنه سيعطيه غدًا  ـ بعد أن أعلن   
وحيبهام.  ورسوله  اللهّ  حيبه  رجاًل 
وقد أصبح عيٌل أرمد، فتفل يف عينه 
فلم يرمد بعدها أبدًا، وأعطاه اللواء 
اللهّ  فتح  حتى  املسلمني  مع  وقاتل 

عليهم بالنرص.

)1( رواه الرتمذي.
)2( رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عيل بن أيب طالب ـ  ـ.

اخـتـيــاره للـخـالفــة :

عندما استشهد عثامن  ـ  ـ أقبل الناس إىل عيل ـ  ـ بصفته الرجل 
الثاين -بعد عثامن- الذي كانت اخلالفة انحرصت فيهام بعد اجتامع الستة 
الباقني املبرشين باجلنة، فقال : ليس ذلك لكم، إنام ذلك ألهل بدر. أين 
واألنصار  املهاجرون  قام  ثم  وبايعوه،  فأقبلوا  وسعد؟  والزبري  طلحة 

بمبايعته، ثم بايعه الناس. 

أهـم األحــداث فـي عـهـده :

1( نقل مركز اخلالفة : وقد نقله من املدينة إىل الكوفة؛ رغبة منه ـ  ـ يف توسيط عاصمة الدولة اإلسالمية 
بني الواليات لرسعة االتصال هبا.

2( ظهور فرقة اخلوارج : كانوا يف جيش عيل ـ  ـ ثم خرجوا عليه وحاربوه، وسموا باخلوارج ألهنم خرجوا 
عىل عيل ـ  ـ وسموا باحلرورية ألهنم رفضوا دخول الكوفة، ومكثوا يف حروراء قرب الكوفة . 

  ـ اقناعهم، فاقتنع فريق منهم، لكن فريق آخر استمر عىل موقفه، فاضطر عيل ـ  وقد حاول عيل ـ
ل من املسلمني، ودرات بينهم معركة يف مكان يقال له النهروان )انظر  ـ إىل مقاتلتهم لغلوهم، وقتلهم الُعزَّ

خريطة بالد العراق(، وانترص عليهم سنة 38هـ.

ثانـيًا : اختياره للخالفـة وأهم األحـداث يف عهـده :
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خريطـة بـالد العـراق تظهر عليها : الكوفـة، البصـرة، النهـروان )شكل 24(

ثـالـثـًا : أخــالقـــه ووفــاتـــه :

أخــالقـــه وصفاته :

ق بصفاته الكريمة. تربى يف بيت رسول الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فتأدب بآدابه العالية، وختلَّ
اشتهر بالشجاعة فكان من أول املبارزين يف غزوة بدر، كام بارز أشجع فرسان املرشكني يف غزوة اخلندق 

وقتله. 
كام اشتهر بالتضحية )فيم يتمثل ذلك؟( واملروءة والوفاء والزهد والورع واحرتام العهود واحلرص عىل أموال 

املسلمني، كان مرضب األمثال يف اخلطابة والفصاحة.
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دبهّر ثالثة من اخلوارج)1(  مؤامرة لقتل عيل ومعاوية وعمرو بن العاص ريض الل عنهم يف وقت واحد؛ وقد 
متكن عبد الرمحن بن ُمْلِجم من قتل عيل بن أيب طالب ـ  ـ بينام أخفق صاحباه يف مهمتهام.

وكان استشهاده ـ  ـ سنة 40هـ بعد أن أمىض قرابة مخس سنوات يف اخلالفة، وعمره 63 سنة.
وباستشهاده ـ  ـ انتهى عرص اخللفاء الراشدين . )من اخللفاء الذين توفوا وأعامرهم 63سنًة ؟(

)1( هم : عبدالرمحن بن ملجم، والربك بن عبداهلّل، وعمرو بن بكري.

وفــاتـــه :

نشــاط

يِلٌّ  ُه عاَ الاَ لاَ قاَ اِزيِه فاَ غاَ ُه يِف باَْعِض ماَ فاَ لَّ ُه خاَ ـِ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  ياَُقوُل لاَ ُسولاَ اللَّ ِمْعُت راَ الاَ : )ساَ اٍصـ  ـ  قاَ قَّ ْعِد ْبِن أاَيِب واَ ْن ساَ عاَ
اُروناَ ِمْن  ِة هاَ ْنِزلاَ ا تاَْرىضاَ أاَْن تاَُكوناَ ِمنِّي بِماَ ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أاَماَ ُسوُل اللَّ ُه راَ الاَ لاَ قاَ ْبياَاِن فاَ الصِّ اِء واَ عاَ النِّساَ ْفتاَنِي ماَ لَّ ِ خاَ ُسولاَ اللَّ ياَا راَ
ُسوُلُه  راَ ُ واَ ُه اللَّ حُيِبُّ ُه واَ ُسولاَ راَ اَ واَ ُجال حُيِبُّ اللَّ اياَةاَ راَ َّ الرَّ اَ أُلْعِطنياَ ْيرباَ ِمْعُتُه ياَُقوُل ياَْوماَ خاَ ساَ ةاَ باَْعِدي، واَ نَُّه ال ُنُبوَّ ى إاِل أاَ ُموساَ
ِذِه  لاَْت هاَ َّا ناَزاَ ملاَ ْيِه ، واَ لاَ ُ عاَ تاَحاَ اللَّ فاَ ْيِه فاَ ةاَ إِلاَ اياَ عاَ الرَّ فاَ داَ ْينِِه واَ قاَ يِف عاَ باَصاَ داَ فاَ ُأيِتاَ بِِه أاَْرماَ ا فاَ ِليىًّ الاَ اْدُعوا يِل عاَ قاَ اَا فاَ ا هلاَ ْلناَ اواَ تاَطاَ الاَ فاَ قاَ
ُؤالِء  ُهمَّ هاَ الاَ اللَّ قاَ ْيًنا فاَ ُحساَ ًنا واَ ساَ حاَ ةاَ واَ اِطماَ فاَ ا واَ ِليىًّ ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عاَ ُسوُل اللَّ ا راَ عاَ ُكْم( داَ ْبناَاءاَ أاَ ناَا واَ ْبناَاءاَ ْوا ناَْدُع أاَ الاَ ُقْل تاَعاَ ُة )فاَ اآلياَ

أاَْهيِل( رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عيل بن أيب طالب ـ  ـ.

من خالل احلديث السابق أجب عن اآليت :
1( ما الفضائل الثالث املذكورة يف احلديث لعيل بن أيب طالب ـ  ـ ؟

2( ما الغزوة التي خلَّف فيها النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عيل بن أيب طالب ـ  ـ ؟
3( كم رقم اآلية املذكورة يف احلديث ؟ ويف أي سورة؟

4( ملاذا دعا النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ عليًا وفاطمة وحسنًا وحسينًا ريض الل عنهم دون سواهم ؟
5( اذكر بعض الدروس والعرب املستفادة من احلديث.
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التطبيقات

س1 : أكمل الفراغات التالية بكلامت مناسبة :
ابنته  وتزوج   ................ بيت  يف  فرتبى  بـ................سنوات  البعثة  قبل  ـ     ـ  طالب  أيب  بن  عيل  ولد    ) أ  

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

ب(  َدّبر ............. مؤامرة لقتل كل من : عيل بن أيب طالبـ  ـ  و ..............  و .............. يف وقت واحد. 
وقد متكن  .............. من قتل عيل ـ  ـ سنة .............. بعد أن حكم ُقرابة  .............. سنوات.

س2 :   اكتب بأسلوبك عن تويل عيل بن أيب طالب ـ [ ـ اخلالفة.

س3 :   ضع عالمة ) ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) * ( أمام العبارة اخلاطئة مع تصحيح اخلطأ إن وجد 
:

    أ -  ُيعد عيل بن أيب طالب  ـ  ـ أول من آمن بالنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ من الصبيان .                         )          (
ب -   متكن أمري املؤمنني عيل  ـ  ـ من هزيمة املرتدين يف معركة النهروان.                          )          (
جـ - السبب الرئيس يف قيام الفتن بني املسلمني هم املنافقون وعىل رأسهم عبداهلل بن سبأ. )          ( 
   د - كان استشهاد عىل   ـ  ـ سنة 40هـ .                                                                              )          (

س4 : ) تربى عيل بن أيب طالب  ـ [ ـ  يف بيت الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ فتأدب بآدابه العالية ،وختلق بصفاته الكريمة (. 
     يف ضوء هذه العبارة اذكر ما تعرفه عن أخالق عيل بن أيب طالب  ـ  ـ.مع رضب أمثلة عىل ذلك. 

س5 علل ما يأيت :
  أ  -  عندما استشهد عثامن   ـ  ـ أقبل الناس إىل عيل  ـ  ـ ليبايعوه باخلالفة.

ب - نقل عيل بن أيب طالب ـ  ـ مركز اخلالفة من املدينة إىل الكوفة.
جـ - تسمية اخلوارج هبذا االسم.

   د  -  اضطرار عيل بن أيب طالب ـ  ـ ملقاتلة اخلوارج. 

س6 : اخرت اإلجابة الصحيحة من بني األقواس فيام يأيت :
  أ  -  عيل بن أيب طالب بن عبداملطلب )األموي ، اهلاشمي ، التيمي(.

ب - شارك عيل بن أيب طالب ـ  ـ يف مجيع الغزوات ما عدا غزوة )بدر ، أحد ، تبوك(.
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وثيقــــة

فضـل اخللفـاء الراشـديـن

اءاَ أاَُبو  جاَ ِء فاَ اماَ اَ ِمْن السَّ ْلًوا ُديلِّ أاَنَّ داَ أاَْيُت كاَ ِ )إيِنِّ راَ ُسولاَ اللَّ الاَ ياَا راَ ُجال قاَ ةاَ ْبِن ُجْنُدٍب ـ  ـ أاَنَّ راَ ُمراَ ْن ساَ عاَ

ُن  اءاَ ُعْثاماَ عاَ ُثمَّ جاَ لَّ تَّى تاَضاَ باَ حاَ ِ ا فاَرشاَ اِقيهاَ راَ ذاَ بِعاَ أاَخاَ ُر فاَ اءاَ ُعماَ ِعيًفا ُثمَّ جاَ ًبا ضاَ باَ رُشْ ِ ا فاَرشاَ اِقيهاَ راَ ذاَ بِعاَ أاَخاَ باَْكٍر فاَ

ٌء(  ْ ا يشاَ ْيِه ِمْنهاَ لاَ حاَ عاَ اْنتاَضاَ ْت واَ طاَ اْنتاَشاَ ا فاَ اِقيهاَ راَ ذاَ بِعاَ أاَخاَ يِلٌّ فاَ اءاَ عاَ عاَ ُثمَّ جاَ لَّ تَّى تاَضاَ باَ حاَ ِ ا فاَرشاَ اِقيهاَ راَ ذاَ بِعاَ أاَخاَ فاَ

رواه أبوداود،كتاب السنة، باب يف اخللفاء.

ا(:  اِقيهاَ راَ ذاَ بِعاَ أاَخاَ ْدلِياَة أاَْي ُأْرِسلاَ )فاَ (:ِمْن التَّ اَ أاَْيت(: أاَْي يِف امْلاَناَام )ُديلِّ قال يف عون املعبود رشح سنن أيب داود : )راَ

اِفًرا  باَ واَ ِ (: أاَْي رشاَ عاَ لَّ تَّى تاَضاَ ة )حاَ ا ُعْرُقواَ هتاَ اِحداَ ْبل واَ ا احْلاَ ق هِباَ لَّ ُتعاَ ْلو واَ ى الدَّ دُّ يِف ُعراَ ا ُثمَّ ُتشاَ ْينهاَ الِف باَ اد خُتاَ ِهياَ أاَْعواَ

ْيِه(:  لاَ حاَ عاَ اْنتاَضاَ ا )واَ اُؤهاَ ْنتاَِضح ماَ تَّى ياَ ا حاَ اهباَ ْلو اِْضِطراَ اط الدَّ ْت(: اِْنتِشاَ طاَ اْنتاَشاَ ُضُلوعه )فاَ ْنبه واَ داَ جاَ دَّ تاَماَ تَّى ُرِوياَ فاَ حاَ

ًبا  باَ رُشْ ِ ْوله يِف أاَيِب باَْكر فاَرشاَ ا قاَ أاَمَّ : واَ ايِب ُّ طَّ الاَ اخْلاَ ء ِمْن امْلاَاء. قاَ ْ ء(: أاَْي يشاَ ْ ْلو )يشاَ ا(: أاَْي ِمْن الدَّ يِلهّ )ِمْنهاَ ىلاَ عاَ أاَْي عاَ

باَِقياَ  ء واَ ْ يشاَ تاَنْيِ واَ ناَ ة أاَْكثاَر ِمْن ساَ ْ ياَِعْش باَْعد اخْلِالفاَ ُه ملاَ نَّ لِكاَ أاَ ذاَ ة أاَْمر ِوالياَته واَ ة إىِلاَ ِقرصاَ ُمدَّ اراَ إِنَّاماَ ُهواَ إِشاَ ِعيًفا ، فاَ ضاَ

ااَللَّ أاَْعلاَم. عه واَ لُّ ْعناَى تاَضاَ لِكاَ ماَ ذاَ ْيًئا ، فاَ شاَ رْش ِسننِياَ واَ ر عاَ ُعماَ

من خالل الوثيقة السابقة، وما درسته عن اخللفاء الراشدين، أجب عن اآليت :

1( أشارت الرؤياء إىل أن الرشب ُعربهّ بمدة احلكم. كم مدة حكم كل خليفة من اخللفاء الراشدين؟
2( يف الرؤياء معجزة حيث أخربت بتويل اخللفاء الراشدين. وضح ذلك.

3( أشار الرشح إىل ضعف رشب أيب بكر ـ  ـ بقرص مدة خالفته. فبامذا تشري الرؤياء لعيل ـ  ـ ؟
4( اذكر حديثًا يشري لفضل كل خليفة من اخللفاء الراشدين.

5( عدد بعضًا من الدروس املستفادة من احلديث.
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نشــاط ختامي

أمامك سنوات األحداث يف عهد اخللفاء الراشدين
اكتب أمام كل سنة األحداث التي وقعت فيها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 هـ

13 هـ

18 هـ

23 هـ

34 هـ

35 هـ

36 هـ

37 هـ

38 هـ

40 هـ



)1( غري مقرر عىل مدارس تفيظ القرآن الكريم.

البـاب الـرابـع)1(

الفتـوحـات فـي عهـد 
اخللفـاء الـراشديـن
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أواًل : مـقــدمـــة :

أسـبـاب الـفتـوحـات ونـتـائـجـهــا

الفصل
األول

أرسل الل نبيه حممدًا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ إىل مجيع الناس كام قال تعاىل }               { 
سورة سبأ : آية)28(. وقال الرسولـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  : »كان كل نبي ُيبعث إىل قومه خاصة وُبعثت إىل الناس كافة«)1(، ولذلك أرسل 

ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ يف حياته كتبًا إىل امللوك والرؤساء خارج اجلزيرة العربية يدعوهم فيها إىل توحيد الل واإليامن برسالته.
وما إن تويف النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  بعد أن أكمل الل به الرسالة، وأدى األمانة، وترك أمته عىل املحجة البيضاء ليلها 
كنهارها، فنشأ أصحابه عىل العقيدة الصحيحة التي أصلت يف نفوسهم البذل والتضحية دون انتظار مقابل من 

أغراض هذه الدنيا حتى أكمل خلفاؤه الراشدون املهمة ورفعوا راية احلق ابتغاء ما عند الل والدار اآلخرة،  فوقع 

هلم بذلك النرص والتمكني والقوة والقيادة والوحدة واملال، قـال تعاىل: }                                
                                          { سورة احلج : آية)40(.

ثانيًا : أسباب الفتوحات :

1- الدفاع عن العقيدة اإلسالمية، قال تعالـى: }
                                                        { سورة البقرة : آية)190(.

2- الدعوة إىل الل باملوعظة احلسنة، قال تعاىل: }
 }                                                                                                                                                      

3ـ  نرش اإلسالم خارج اجلزيرة العربية؛ لتبليغ الشعوب األخرى اإلسالم، ونرش العدل بني تلك الشعوب؛ 
لتصان احلرمات واملقدسات كام أراد الل تعاىل.

)1( رواه البخاري، كتاب أبواب املساجد، باب قول النبي  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ جعلت يل األرض مسجدًا وطهورًا. ومسلم، كتاب املساجد 
ومواضع الصالة، باب جعلت يل األرض مسجدًا وطهورًا

سورة النحل : آية )125(
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)1( رواها البخاري يف مواضع خمتلفة ما عدا )فتح مرص واليمن( فرواه مسلم.
تقوم  ال  باب  الساعة،  وأرشاط  الفتن  كتاب  ومسلم،  اإلسالم.  يف  النبوة  عالمات  باب  املناقب،  كتاب  البخاري،  رواه   )2(

الساعة...

ثـالـثـًا : األوضـاع قـبـل الفـتـوحــات :

ْن؟( عزموا عىل استكامل ما بدأه النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  من نرش اإلسالم  ملا قىض املسلمون عىل حركة املرتدين )يف عهد ماَ
وإعالء كلمة الل تعاىل خارج اجلزيرة العربية. 

وكان جياورهم دولتان كبريتان مها :
ب ملكها بـ)كرسى( وكانت تسيطر عىل مناطق واسعة تشمل فارس والعراق ورشق  )أ(  دولة الفرس التي ُيلقهّ

بالد الشام وشامل اجلزيرة العربية وأجزاء من أرمينية. )انظر خريطة دولتي الفرس والروم(
)ب(  دولة الروم التي ُيسمى ملكها بـ )قيرص( وكانت تسيطر عىل مناطق واسعة تشمل بالد الشام 

خريطة دولتي الفرس والروم )شكل 25(

أرمينية ومرص وشامل  )تركيا( وأجزاء من  الصغرى  )فلسطني وسوريا واألردن ولبنان( وآسيا 
أفريقية. )انظر خريطة دولتي الفرس والروم ( .

وقد استطاع اخللفاء الراشدون ـ ريض اللهّ عنهم ـ أن يقضوا عىل دولة الفرس بأكملها، وان ينتزعوا بالد 

4ـ  وضوح تعاليم الفتح اإلسالمي؛ ترغيبًا يف دخول الناس يف اإلسالم، فالدين اإلسالمي هو الدين الكامل 

الذي أنعم الل به عىل خلقه وارتضاه لعباده؛ ألنه أعلم بام يناسبهم.
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الشام وفلسطني ومرص وأجزاء من شامل أفريقية وأرمينية من دولة الروم. )انظر خريطة الفتوح يف 
عهد اخللفاء الراشدين صفحة 106(

وبدخول تلك األقطار تت حكم املسلمني انفتح املجال أمامهم لنرش اإلسالم بني سكاهنا.

رابـعـًا : نتـائـج الفتـوحـات اإلسـالمـيـة :

نجم عن الفتح اإلسالمي نتائج كثرية منها :
-1 دخول كثري من الناس يف اإلسالم.

-2 اتساع رقعة الدولة اإلسالمية .  
لقرآن  ا لغة  لعربية  ا للغة  ا ر  نتشا ا  3-

الكريم.
-4 انتشار األمن والطمأنينة يف مجيع أجزاء 
ثم  الل  من  بفضل  اإلسالمية  الدولة 

تطبيق مبادئ اإلسالم السمحة.
الفارسية  اإلمرباطورية  عىل  القضاء   5-
الرومانية.  اإلمرباطورية  وإضعاف 
اخللفاء  عهد  يف  الفتوح  خريطة  )انظر 

الراشدين، صفحة  106(
بالدولة  ملال  ا بيت  موارد  اتساع   6-

اإلسالمية.

إثراء
قال ابن كثري : كان أصحاب رسول اللهّ ال يثبت هلم العدو 

فواق ناقة ـ وقت حلبها ـ عند اللقاء.
فقال هرقل ـ وهو عىل إنطاكية ـ ملا قدمت منهزمة الروم : 
ويلكم ! أخربوين عن هؤالء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا 

برشًا مثلكم ؟!
قالوا : بىل. قال : فأنتم أكثر أم هم ؟

قالوا : بىل نحن أكثر منهم أضعاًفا يف كل موطن.
قال : فام بالكم تنهزمون كلام لقيتموهم ؟!

الليل،  يقومون  أهنم  أجل  من   : عظامئهم  من  شيخ  فقال 
باملعروف،  ويأمرون  بالعهد،  ويوفون  النهار،  ويصومون 
وينهون عن املنكر، ويتناصفون بينهم، ومن أجل أنا نرشب 
اخلمر ونزين ونرتكب احلرام وننقض العهد ونغضب ونظلم 
يف  ونفسد   ، اللهّ يريض  عام  وننهى   ، اللهّ يسخط  بام  ونأمر 

األرض.
فقال : أنت صدقتني.

 البداية والنهاية/ اجلزء السابع.
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حـــروب الـمـرتـديــن

الفصل
الثانـي

حركة الردة وموقف أيب بكر ـ [ ـ منها :

ترجع عوامل الردة إىل أمور من أمهها:
1ـ عدم تغلغل اإلسالم واإليامن يف القلوب لتأخر إسالمهم.

2ـ العصبية القبلية جعلتهم يأنفون من االنقياد لقريش.
3ـ الطمع يف الزعامة وحب السيطرة لدى بعض الزعامء.

4ـ الرغبة يف التخلص من التكاليف الرشعية.

ما إن بويع أبو بكرـ  ـ  باخلالفة حتى جرت حركة واسعة 
)ما  الكبرية.  العربية  القبائل  أوساط  يف  اإلسالم  الردة عن  من 

معنى الردة ؟(
ومن أشهرهم : قبيلة بني أسد يف شامل نجد ورشق املدينة 
بزعامة طليحة بن خويلد األسدي، وقبيلة بني حنيفة يف وسط 
ى هذان الزعيامن  نجد بزعامة مسيلمة الكذاب احلنفي، وقد ادعهّ

عي نبوة غريمها ؟( النبوة. )هل تعرف مدهّ
كام امتنعت بعض القبائل عن دفع الزكاة ظنًا منهم أن الزكاة 

ال تدفع إال للنبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ.

إثراء

جهز أبو بكر الصديقـ  [ـ  أحد عرش جيشًا لقتال 
املرتدين، وأّمر عليهم :

1( خالد بن الوليد إىل طليحة األسدي يف بني أسد 
ثم مالك بن نويرة يف بني متيم.

2( عكرمة بن أيب جهل إىل مسيلمة ففشل فوّجهه 
إىل ُعامن.

3( املهاجر بن أيب أمية إىل اليمن ثم حرضموت.
4( خالد بن سعيد بن العاص إىل مشارف بالد الشام.

5( عمرو بن العاص إىل ُقضاعة.
6( حذيفة بن اليامن إىل ُدبا.

7( عرفجة بن هرثمة إىل مهرة.
8( رشحبيل بن حسنة ملساعدة عكرمة يف ُعامن.

9( طريفة بن حاجز إىل بني ُسليم.
10( سويد بن مقّرن إىل هتامة اليمن.

11( العالء بن احلرضمي إىل البحرين.

فـئــات المـرتـديــن :

عــوامـــل الـــردة :

مـوقـف أبـي بـكـر :

وفق الل أبا بكر للرأي السديد وذلك بتصميمه عىل حرب من خرج عن اإلسالم، ومن امتنع عن أداء الزكاة 
عىل حٍد سواء، وسمى اجلميع مرتدين. 
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)1( رواه البخاري ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنة رسول اهلل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ .

خريطة حروب املرتدين )شكل 26(

وقد حاول عمر بن اخلطاب ـ  ـ إقناع أيب بكر ـ  ـ بتأجيل قتال املمتنعني عن دفع الزكاة حتى ينتهوا 
الاَ  ْد قاَ قاَ اتُِل النَّاساَ واَ ْيفاَ ُتقاَ يِب باَْكٍر كاَ ُر ألاَ الاَ ُعماَ من املرتدين، لكن أبا بكر كان أقوى حجة وأوضح برهانًا فقد )قاَ
ُه  ناَْفساَ ُه واَ الاَ ماَ ِمنِّي ماَ صاَ ُ عاَ هاَ إاِل اللَّ الاَ ال إِلاَ ْن قاَ ماَ ُ فاَ هاَ إاِل اللَّ تَّى ياَُقوُلوا ال إِلاَ اتِلاَ النَّاساَ حاَ ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ُأِمْرُت أاَْن ُأقاَ ُسوُل اللَّ راَ
ناَُعويِن  ْو ماَ ِ لاَ اللَّ قُّ امْلاَاِل واَ اةاَ حاَ كاَ إِنَّ الزَّ اِة فاَ كاَ الزَّ الِة واَ قاَ باَنْياَ الصَّ رَّ ْن فاَ نَّ ماَ اتِلاَ ِ أُلقاَ اللَّ الاَ واَ قاَ ِ فاَ ىلاَ اللَّ اُبُه عاَ ِحساَ ِه واَ قِّ إاِل بِحاَ
أاَْيُت  ا ُهواَ إاِل أاَْن راَ ِ ماَ اللَّ واَ ُر فاَ الاَ ُعماَ قاَ ْنِعِه فاَ ىلاَ ماَ ْلُتُهْم عاَ اتاَ قاَ ِ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ لاَ وناَُه إىِلاَ نبي اللَّ دُّ اُنوا ُيؤاَ ناَاقًا - كاَ ااًل - ويف رواية عاَ ِعقاَ

.)1() قُّ ُه احْلاَ نَّ ْفُت أاَ راَ عاَ ْدراَ أاَيِب باَْكٍر لِْلِقتاَاِل فاَ حاَ صاَ اَ ْد رشاَ اَ قاَ اللَّ

ه أبو بكرـ  ـ  أحد عرش جيشًا ملحاربة املرتدين بقيادة أبطال املسلمني إىل مناطق جزيرة العرب املختلفة،  وجهّ
وبعث مع كل قائِد جيٍش خطابًا إىل املرتدين يدعوهم فيه إىل السمع والطاعة وإال قوتلوا. )انظر خريطة حروب 

املرتدين(.

قـــتال المـرتـديـن :

جيش  اجليوش  أكرب  وكان 
الذي  ـ    ـ  الوليد  بن  خالد 
ُطليحة  وهم:  الردة  زعامء  هزم 
ابن خويلد األسدي ومالك بن 
نويرة التميمي ومسيلمة الكذاب 
عىل  حديثنا  وسنركز  احلنفي. 
)انظر  خلطورهتم  الثالثة  هؤالء 
خريطة حروب خالد بن الوليد  

للمرتدين(.
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خالد بن الوليد ـ  ـ وطليحة األسدي :

ْن اجتمع معه من طيء، وكان لعدي بن حاتم  ه خالد بن الوليد ـ  ـ بجيشه لقتال طليحة األسدي وماَ توجهّ
الطائي ـ  ـ فضل يف إقناع من انضم إىل طليحة من الطائيني برتكه والعودة إىل السمع والطاعة.

 ـ هبم واقتحم   ـ حتى التقى بطليحة وأتباعه، وكاد املسلمون ينهزمون، فصاح خالد ـ  مىض خالد ـ 
باقي  وتشتت  طليحة  وهرب  النرص.  هلم  الل  كتب  حتى  عظيم  بحامس  يقاتلون  املسلمون  واندفع  الصفوف 

أتباعه.
وكان ذلك النرص سببًا يف عودة القبائل القريبة من مكان املعركة إىل السمع والطاعة خلليفة رسول الل ـ  ـ.

وقد أسلم طليحة فيام بعد وحسن إسالمه. )انظر خريطة حروب خالد بن الوليد  للمرتدين(.

خالد بن الوليد ـ  ـ ومالك بن نويرة :

بعد أن هزم خالٌد ـ  ـ  طليحةاَ وأتباعه ؛ انطلق لقتال مالك بن نويرة وأتباعه من متيم. وملا سمع أتباع مالك 
وا الزكاة. بتوجه املسلمني إليهم ندم بعضهم وأعلنوا السمع والطاعة وأدهّ

وأدرك  مالك أنه غري قادر عىل جماهبة املسلمني فأمر من كانوا معه أن يتفرقوا، فلام علم خالد  ـ  ـ بذلك 
بعث رسايا لتعقب أولئك القوم. ومتكنت إحدى الرسايا من القبض عىل مالك فُقتل.  ويف هناية األمر عاد بنو 

متيم كلهم إىل السمع والطاعة. )انظر خريطة حروب خالد بن الوليد  للمرتدين(. 

خالد بن الوليد ـ  ـ ومسيلمة الكذاب :

ن لديه جيش كبري جدًا. عى النبوة يف عهد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وتبعه أكثر قومه من بني حنيفة، وتكوهّ كان مسيلمة قد ادهّ
ه بجيشه لقتال مسيلمة. وبعد أن وصل  وملا فرغ خالد بن الوليد ـ  ـ من أمر مالك بن نويرة توجهّ
إىل بالد بني حنيفة دارت بينه وبني مسيلمة عدة مناوشات. ثم وقعت بينهام أكرب معركة يف حروب الردة 
كلها؛ وهي معركة عقرباء)1(، وقد تقاتل املسلمون وبنو حنيفة قتااًل شديدًا، وكادت اهلزيمة تل باملسلمني 
وا عىل أعدائهم حتى هزموهم. وجلأ مسيلمة وأتباعه إىل حديقة هناك  لوال أن الل سبحانه ثبهّتهم فانقضهّ
يت تلك احلديقة  فاقتحمها عليهم املسلمون ودار بني الطرفني قتال عنيف مات فيه كثريون ؛ حتى سمهّ

)حديقة املوت(. 

)1( بجوار بلدة اجلبيلة القريبة من مدينة الرياض.
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ولقد استشهد من املسلمني يف قتال مسيلمة وأتباعه ألف ومئتا رجل بينهم زيد بن اخلطاب والرباء بن 
مالك وكثري من حفظة القرآن ـ ريض الل عنهم ـ . لكن قتىل بني حنيفة كانوا أكثر من عرشة آالف بينهم 

مسيلمة الكذاب.
وهكذا تمهّ القضاء عىل أخطر حركة من حركات املرتدين، كام تمهّ القضاء عىل حركاهتم يف مناطق جزيرة 

العرب. )انظر خريطة حروب خالد بن الوليد  للمرتدين(.
وعـادت إىل الدولـة اإلسالمـيـة قوتـها وهيبتـها. وكان الفضل يف ذلك - بعد الل - إىل سداد رأي أيب 

بكر ـ  ـ، وتضحية املسلمني بأنفسهم.

خريطة حروب خالد بن الوليد  للمرتدين )شكل 27(
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فـتـوح الـعـراق وبــالد فــارس

الفصل
الثـالث

خريطة معارك الفتح اإلسالمي يف العراق وفارس )شكل 28(

أواًل : فتـوح العـراق يف عهـد أيب بكـر ـ  ـ  :

العراق  ـ جيوشه إىل بالد    ـ  بكر  أبو  ه  وجهّ
ملحاربة الفرس الذين رفضوا دعوة اإلسالم بقيادة 

خالد بن الوليد ـ  ـ.
كاظمة  يف  الطرفني  بني  معركة  أول  ودارت 
فاهنزم الفرس وُقتِل قائدهم وغنم املسلمون غنائم 

كثرية.
ثم توالت انتصارات املسلمني يف عدة معارك 
أمهها معركة ذات السالسل)1(، حتى دخلت أكثر 
املناطق الواقعة غرب الفرات تت حكمهم حربًا 
أو سلاًم، ففتحوا احلرية واألنبار وغريها من املدن، 

واختذوا احلرية مركزًا هلم.
أمر أبو بكر ـ  ـ خالد بن الوليد ـ  ـ يف 
ه مع قسم من جيشه إىل  أوائل سنة 13هـ أن يتوجهّ
بالد الشام ملساعدة املسلمني عىل الروم، وأن خيلهّف 

اِرثاَة ـ  ـ. نهّى بن حاَ عىل العراق امْلُثاَ
العراق  يف  اإلسالمي  الفتح  معارك  خريطة  )انظر 

وفارس(

)1( تسمى ذات السالسل ألن الفرس ربطوا جنودهم بالسالسل حتى ال يفروا من املعركة وكان قائد الفرس هرمز.

نهّى ـ  ـ املدد  أصبح جند املسلمني قليلني، فتشجع الفرس وحشدوا جيوشهم حلرب املسلمني فطلب امْلُثاَ
من اخلليفة أيب بكر ـ  ـ وكان يف مرضه األخري- فأوىص عمر بن اخلطاب ـ  ـ بإرسال نجدة للمسلمني يف 

العراق.
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ثانيًا : فتوح العراق وبالد فارس يف عهد عمر بن اخلطاب ـ  ـ :

ْيٍد الثقفي ـ  ـ وصارت له القيادة العامة للمسلمني يف بالد العراق.  جهز عمر ـ  ـ جيشًا بقيادة أيب ُعباَ
الفتح  معارك  خريطة  )انظر  الفرات.  هنر  عند  املسلمني  جيش  مع  تقابل  كبريًا  جيشًا  الفرس  قائد  ُرْسُتم  أعد 

اإلسالمي يف العراق وفارس(.
ويف شعبان سنة 13هـ عبـر املسلمـون النهر عن طريـق جرٍس، وبدأت املعركـة بني الطرفني فُقتِل أبو عبيد ـ 
 ـ واختلفت صفوف املسلمني، فقام أحد املسلمني بقطع اجلرس ليدفعهم إىل االستبسال، لكن عمله كان سبـبًا 
يف زيـادة اضطـراب املسلمني، ومـات منهم نحو أربعة آالف بني قتيل وغريق. واستبسل امُلثنهّى بن حارثة ـ  ـ 

مع عدد من الفرسان حتى متكن بقية املسلمني من إقامة اجلرس مرة أخرى وعربوا النهر.
وكانت هذه املعركة هي املعركة الوحيدة التي انترص فيها الفرس عىل املسلمني. )ما أسباب هزيمة املسلمني ؟( 

معـركـة الجسـر سنة 13هـ :

معـركـة الـُبـوْيـب سنة 13هـ :

  ـ بعد معركة اجلرس سوى ثالثة آالف مقاتل، وملا علم عمر بن اخلطاب ـ  مل يبق مع املثنى بن حارثة ـ
ـ بذلك بعث مددًا. اجتمع املسلمون عند مكان يقال له الُبوْيب عىل هنر الفرات يف رمضان سنة 13هـ. )انظر 

خريطة معارك الفتح اإلسالمي يف العراق وفارس(
واستعد الفرس بجيش كبري لقتال املسلمني، فرتك املثنىـ  ـ  الفرس يعربون النهر)ملاذا ؟(، وبدأت املعركة 

بني الطرفني واستبسل املثنى ـ  ـ رغم ما به من جراح ُأصيب هبا يف معركة اجلرس. 
تاَلاَ املسلمون من الفرس عددًا كبريًا بينهم  وبدأ الفرس ينهزمون فسبقهم املثنى ـ  ـ إىل اجلرس وقطعه وقاَ

قائد جيشهم وتشتت الناجون. 

نشــاط
قم بإجراء مقارنة بني معركتي اجلرس والُبوْيب من خالل اجلدول التايل :

أحـداثـهـــامـوقـعـهــاقـيـادتـهــا نـتـيـجـتـهــاالـمـعـركــة

الـجـســر
الـُبـوْيــب
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معـركـة الـقـادسية سنة 15هـ :

اختار الفرس يزدجرد ملكًا عليهم، فجمع جيشًا 
كبريًا جدًا يقدر عدده بـ 120 ألف مقاتل، وجعل قيادته 

لُرْسُتم أعظم قادة الفرس.
وأدرك املثنى ـ  ـ خطورة املوقف فانسحب بجنده 
إىل )ذي قار( بعد أن أبلغ عمر بن اخلطاب ـ  ـ بذلك.

عدده  كبري  جيش  إعداد  إىل  ـ    ـ  عمر  سارع 
ثالثون ألف جماهد وجعل قيادته لسعد بن أيب وقاص 

ـ  ـ.
له  ُيقال  مكان  إىل  باملسلمني  ـ    ـ  سعد  وصل 
معارك  خريطة  )انظر  الفرات.  هنر  قرب  القادسية 
ُرْسُتم  ووصل  وفارس(  العراق  يف  اإلسالمي  الفتح 
بجيشه وعرب النهر ثم بدأت املعركة بني الطرفني سنة 
15هـ، واستغرقت ثالثة أيام رجحت كفة الفرس يف 
اليوم األول ؛ الستخدامهم الفيلة يف القتال، لكن كفة 
املدد من بالد  إليهم  بعد أن وصل  املسلمني رجحت 

إثراء

رسوال  القادسية  معركة  يف  الفرس  قائد  رستم  طلب 
فأرسل له سعد بن أيب وقاص ربعي بن عامر ، فدخل عليه 
وأظهر  احلرير  والزرايب  املذهبة  بالنامرق  جملسه  زينوا  وقد 
اليواقيت والآللئ الثمينة والزينة العظيمة وعليه تاجه وغري 

ذلك من األمتعة الثمينة، وقد جلس عىل رسير من ذهب.
ودخل ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصرية 
نزل  ثم  البساط،  طرف  عىل  هبا  داس  حتى  راكبها  يزل  ومل 
وربطها ببعض تلك الوسائد وأقبل عليه سالحه ودرعه وبيضة 
عىل رأسه فقالوا له : ضع سالحك فقال : إين مل آتكم وإنام 
جئتكم حني دعومتوين فإن تركتموين هكذا وإال رجعت. فقال 
رستم : ائذنوا له. فأقبل يتوكأ عىل رحمه فوق النامرق فخرق 
عامتها فقالوا له : ما جاء بكم ؟ فقال : اللهّ ابتعثنا لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إىل عبادة اللهّ ومن ضيق الدنيا إىل سعتها 
ومن جور األديان إىل عدل اإلسالم فأرسلنا بدينه إىل خلقه 
لندعوهم إليه فمن قبل ذلك منا رجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه 
. قالوا : وما موعود اللهّ ؟ قال :  أبدا حتى نفيض إىل موعود اللهّ

اجلنة ملن مات عىل قتال من أبى والظفر ملن بقي.
البداية والنهاية، اجلزء السابع، ص40 .

)1( واسمه : هالل بن علقمة.

الشام، فهجم أبطال املسلمني عىل ُرْسُتم فهرب وحلق به أحد املسلمني)1(  فقتله. ثم اهنزم الفرس بعد أن ُقتل 
منهم نحو ثالثني ألفًا، وغنم املسلمون كثريًا من اخليل والعتاد واستولوا عىل راية الفرس الكربى. واستشهد 
من املسلمني حوايل ثامنية آالف.وكان ممن أبىل فيها بالء حسنًا طليحة األسدي وأبو حمجن الثقفي والقعقاع بن 

عمرو وغريهم.
وكان من نتائج معركة القادسية ما يأيت :

1( اهنارت معنويات الفرس.
2( اعتنق كثري من عرب العراق اإلسالم.

3( انفتح الطريق أمام املسلمني إىل املدائن عاصمة دولة فارس.
4( كانت بداية النهاية لدولة الفرس.
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معـركـة الـمـدائـن سنة 16هـ :

؛ لريتاح  القادسية  ـ شهرين يف    ـ  أقام سعد بن أيب وقاص 
املسلمون  استأنف  ثم  ـ،    ـ  عمر  اخلليفة  أوامر  وينتظر  جيشه 
تركهم شاماًل ورشقًا والتقوا مع فلول الفرس يف عدة أماكن فانترصوا 
الفرات  بني  الواقعة  املناطق  مجيع  حكمهم  تت  ودخلت  عليهم. 
ودجلة، )انظر خريطة معارك الفتح اإلسالمي يف العراق وفارس( ثم 
ساروا نحو املدائن عاصمة الفرس سنة 16 هـ ، فحارصوها حوايل 
شهرين ، ثم اقتحموها ففرهّ منها ملكها يزدجرد كام هرب املقاتلون 

إثراء

وعد  تقق  16هـ  سنة  املدائن  بفتح 
ـ:    ـ  حاتم  بن  لعدي  قال  حني  النبي 
ُكُنوُز  نَّ  ُتْفتاَحاَ لاَ اٌة  ياَ حاَ بِكاَ  الاَْت  طاَ ئِْن  لاَ »واَ
الاَ :  . قاَ ى اْبِن ُهْرُمزاَ ى. ُقْلُت : ِكرْساَ ِكرْساَ
ُكْنُت  « قـال عـدي : »واَ ى اْبِن ُهْرُمزاَ ِكرْساَ

» ى ْبِن ُهْرُمزاَ تاَحاَ ُكُنوزاَ ِكرْساَ ْن اْفتاَ ِفيماَ
رواه البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة يف اإلسالم

معلنًا كلمة التوحيد يف ذلك القرص وأمخد نريان املجوس وأقام صالة اجلمعة فيه. 

من سكاهنا. وهكذا سقطت عاصمة الفرس يف أيدي املسلمني وغنموا غنائم هائلة من خزائن كرسى، فدخلوا 

القرص األبيـض، وسعد بن أيب وقاص ـ  ـ يقرأ قوله تعاىل : }   

                                                                                                                  { سورة الدخان : اآليات )25ـ29( . ورفع ـ  ـ األذان 

حماواًل  هناوند  يف  كبرية  قوات  الفرس-  ملك  يزدجر-  مجع 
االنتقام هلزيمته واستعادة ما فقده من بالده، فعندما علم عمر ابن 
ـ    ـ  ن  رِّ ُمقاَ بِن  ِن  الُنْعاماَ بقيادة  ـ بعث جيشًا كبريًا    ـ  اخلطاب 

سنة 21هـ. 
ِن ـ  ـ وطال حصارها  كانت هناوند حُماَصنهّة فحارصها الُنْعاماَ
فاستشار قادة جيشه واستقر رأهيم عىل خطة استدرجوا هبا الفرس 
ِن فسقط منها  من حصوهنم ثم قاتلوهم ببسالة فتعثرت فرس الُنْعاماَ
ِن ـ  ـ. ومل ينته  ُة بُن الياَاماَ ْيفاَ ومات ـ  ـ، فتوىل القيادة بعده ُحذاَ
النهار الذي بدأت فيه املعركة حتى اهنزم الفرس، واستوىل املسلمون 
البلدان  ألن  الفتوح(  )فتح  بـ  املعركة  هذه  وُسميت  هناوند،  عىل 
الفارسية أخـذت تتهـاوى أمـام املسلمني حتى امتد سلطاهنم إىل 

إثراء

من  فكرًة  الفرس  استدراج  خطة  كانت 
أن  أرى  إين   : قال  حيث  األسدي  طليحة 
نبعث رسية فتحدق هبم ويناوشوهم بالقتال 
إلينا  فليفروا  إليهم  برزوا  فإذا  شوهم،  وحيمهّ
وراءهم  استطردوا  فإذا  أيدهيم،  بني  هرابا 
كلنا،  الفرار  عىل  أيضا  عزمنا  إلينا،  وانتهوا 
فإهنم حينئذ ال يشكون يف اهلزيمة فيخرجون 
تكامل  فإذا  أبيهم،  بكرة  حصوهنم عن  من 
حتى  فجالدناهم  إليهم  رجعنا  خروجهم 

يقيض اللهّ بيننا.
البداية والنهاية، اجلزء السابع، ص112 .

مـعـركــة نـهـاونــد )فـتـح الـفـتــوح( سـنـة 21هـ :
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ثالـثـًا : فـتـوح فـارس يف عهـد عثمـان بن عفـان ـ  ـ :

ثارت بعض الواليات الفارسية عىل املسلمني يف عهد اخلليفة الراشد الثالث عثامن بن عفان ـ  ـ.
ان فأعاد املسلمون فتحها. )انظر خريطة معارك الفتح اإلسالمي يف العراق وفارس( اساَ فقد ثارت ُخراَ

وأعلن الفرس يف أذربيجان عصياهنم ومنعوا اجلزية فسري هلم عثامن ـ  ـ جيشًا فأخضعهم.
وكثر مترد أهل الري ونقضهم للصلح فقاتلهم املسلمون حتى اضطروهم إىل التسليم والعودة للطاعة.

اهلند والسند، ومل تقم للفرس بعدها قائمة. )انظر خريطة معارك الفتح اإلسالمي يف العراق وفارس(.

خريطة صامء للفتوحات يف عهد اخللفاء الراشدين

نشــاط

تتبع عىل اخلريطة التي أمامك معارك الفتح اإلسالمي يف العراق وفارس يف عهد اخللفاء الراشدين
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فـتــوح بــالد الـشــام

الفصل
الرابـع

أواًل : فـتـوح بـالد الـشـام يف عـهـد أيب بكـر ـ  ـ :

لقـد بـدأت املناوشـات بـني املسلمـني والـروم منـذ عهد النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  )ما 
الغزوات التي حدثت يف عهد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مع الروم؟ ما آخر جيش أعده النبي 
ه أبو  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ؟ وملاذا؟( واسُتْكِملْت يف عهد اخللفاء الراشدين ـ  ـ ؛ حيث وجهّ

بكر الصديق ـ  ـ أربعة جيوش لفتح بالد الشام :

اح ـ  ـ ووجهته إىل محص. ة عامر بن اجلرهّ ْيداَ األول : بقيـادة أيب ُعباَ
اناَ ـ  ـ ووجهته إىل دمشق . اـَ ِزْيداَ بِن أيب ُسْفي الثاين : بقيادة ياَ

ناَة ـ  ـ ووجهته إىل األردن. ساَ بِْيلاَ بِن حاَ حاَ ْ الثـالث : بقيادة رشاَ
اِصِ ـ  ـ ووجهته إلـى فلسطني. اـَ ْمِرْو بِن الع الرابـع : بقـيـادة عاَ

)انظر خريطة معارك فتح بالد الشام(.

فلام وصلت جيوش املسلمني إىل مشارف بالد الشام يف سنة 13هـ دارت 
بينهم وبني جيوش الروم عدة اشتباكات تلتها معارك كبرية وفتوحات عظيمة 

، أمهها :

إثراء

الشام  وبالد  مرص  كانت 
تابعة  واليات  أفريقية  وشامل 
البيزنطية.  الروم  إلمرباطورية 
والديانة العامة للدولة ورعاياها 
ن  كا حيث   ، نية ا لنرص ا هي 
مكانه  النصارى  الدين  لرجال 
بقية  عن  به  يتميزون  ملا  خاصة 
عليا  طبقة  يعدون  إذ  الناس 
أحوال  يف  الترصف  حق  هلم 
وعباداهتم.  ومعامالهتم  الناس 
الرعية  ظلموا  قد  الروم  وكان 
وأرهقوهم بالرضائب الباهظة، 
وضاقوا  حكمهم  الناس  فملهّ 

بظلمهم.

معـركـة أجـنـادين سنة 13هـ :

 ـ فأمر خالدًا أن  أعد ملك الروم )هرقل( جيشًا كبريًا ملقاتلة املسلمني. واستنجد املسلمون بأيب بكر ـ 
يتوجه من العراق بقسم من جيشه ملساعدة املسلمني يف بالد الشام. 

اخرتق خالد بن الوليدـ  ـ  بادية بالد الشام برسعة مذهلة وتوىل قيادة اجليش فأحكم ترتيبه وتنظيمه وانطلق 
اجلميع للوقوف مع عمرو بن العاص ـ  ـ الذي يواجه جيشًا قويًا للروم يف أجنادين من أرض فلسطني. وملا 

التقى الطرفان سنة 13هـ ُهِزم الروم هزيمة كبرية. )انظر خريطة معارك فتح بالد الشام(



142

خريطة معارك فتح بالد الشام )شكل 29(

ثانيًا : فـتـوح بـالد الـشـام يف عـهـد عـمـر بن اخلطـاب ـ  ـ :

فـتــح دمـشــق سنة 14هـ :

 ـ أمريًا جليوش املسلمني يف بالد   ـ اخلالفة عنيهّ أبا عبيدة بن اجلراح ـ  بعد توىل عمر بن اخلطاب ـ 
الشام، وظل خلالد بن الوليد ـ  ـ مكانته املرموقة يف التنظيم العسكري وإدارة املعارك. )انظر خريطة معارك 

فتح بالد الشام(
هت اجليوش اإلسالمية إىل دمشق سنة 14هـ فحارصهتا أكثر من شهرين، واستطاع خالد بن الوليد ـ  توجهّ
 ـ  وعدٌد من الشجعان تسلق سورها، ومتكنوا من فتح أبواهبا، فتدفق اجليش اإلسالمي إىل داخلها، وسارع 

زعامؤها إىل طلب الصلح فدخلت دمشق منذ ذلك التاريخ يف طاعة الدولة اإلسالمية.

إثراء

الشام  بالد  إىل  يتوجه  أن  خالد  قرر 
الروم  يعلم  لئال  الصحراء  طريق  عن 
ونظرًا  جيوشهم  فتعرتضه  بمسريته 
خالد  عمد  فقد  املياه  من  الطريق  خللو 
عن  اجلامل  منع  بأن  عجيبة  طريقة  إىل 
أطلقها  ثم  عطشت،  حتى  املاء  رشب 
عىل املاء فرشبت كثريًا ثم ربط أفواهها 
حتى ال جترت فتعطش ثم استكثر من املاء 
ومحله عىل ظهور اإلبل، وعندما نفذ املاء 
جعل ينحر اجلامل واحدًا واحدًا ويرشب 
اجليش من أكراشها، حتى متكن من قطع 

الصحراء يف 5 أيام.

البداية والنهاية، اجلزء السابع، ص112 .
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معـركـة اليرمـوك سنة 15هـ :

حشد  املسلمني  انتصارات   - الروم  ملك   - هرقل  رأى  أن  بعد 
أكثر من مائتي ألف عند هنر الريمـوك ملقاتلتهم، ونزل جيش املسلمني 
وعددهم حوايل ثالثني ألفًا بقيادة أيب عبيدةـ  ـ  قبالة الروم سنة 15هـ، 
وكلهّف أبوعبيدة ـ  ـ خالد بن الوليد ـ  ـ بتنظيم جيش املسلمني، 
فرتب خالد اجليش ترتيبًا جيدًا مل يعهده العرب من قبل، والتقوا بالروم 
الروم  فرسان  بني  فصلوا  حتى  ببسالة  املسلمني  فرسان  عليهم  فهجم 
اتِه، وانسحب فرسان الروم بعد أن سقط منهم آالف بسبب  وبني ُمشاَ
الذين  الروم  رضبات فرسان املسلمني، ثم انقض املسلمون عىل مشاة 
أخذوا يتساقطون قتاًل أو غرقًا يف النهر. وهكذا انترص املسلمون رغم 

ددهم وُعدِدهم.  قلة عاَ
وقد ُقتل أكثر من مائة ألف من الروم، واستشهد من املسلمني حوايل 

ثالثة آالف من املسلمني.
الشام.  بالد  مدن  بقية  فتح  املسلمون  استكمل  املعركة  هـذه  وبعد 

)انظر خريطة معارك فتح بالد الشام(.     

إثراء
بن  خالد  تنظيم  عن  كثري  ابن  قال 
كة  معر يف  ملسلمني  ا جليش  ليد  لو ا
الريموك: )خرج خالد يف تعبئة مل تعبهّها 
العرب قبل ذلك ؛ فخرج يف ستة وثالثني 
كردوسًا إىل األربعني، كل كردوس ألف 
يف  عبيدة  أبا  وجعل  أمري  عليهم  رجل 
القلب، وعىل امليمنة عمرو ابن العاص 
ومعه رشحبيل بن حسنة، وعىل امليرسة 
يزيد بن أيب سفيان، وعىل الطالئع قباث 
بن  عبدالل  األقباض  وعىل  أشيم،  بن 
أبوالدرداء،  يومئذ  والقايض  مسعود، 
عىل  وحيثهم  يعظهم  الذي  وقاصهم 
القتال أبو سفيان، وقارئهم الذي يدور 
عىل الناس فيقرأ سورة »األنفال« وآيات 

اجلهاد املقداد بن األسود(
البداية والنهاية، اجلزء السابع، ص7، 8 .

فتـح بيـت المقدس سنة 15هـ :

ت إىل بيت املقدس بعد هزيمتها  كانت جيوش الروم يف فلسطني قد فرهّ
يف أجنادين. 

إىل  ـ    ـ  العاص  بن  عمرو  عاد  الريموك  يف  الروم  هزيمة  وبعد 
ليقطع  البحر  وساحل  املقدس  بيت  بني  الواقعة  مدهنا  يفتح  فلسطني 
أربعة  املقدس فحارصها  الروم حتى وصل إىل بيت  إمدادات  خطوط 
أشهر وملهّا يئس أهلها من الصمود طلبوا الصلح عىل أن يتمهّ تسليمها عىل 

إثراء

املقدس  بيت  بفتح  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أخرب 
الٍِك  ْوِف ْبِن ماَ فقد روى البخاري عن عاَ
ْي  ا باَنْياَ ياَداَ : )اْعُدْد ِستىًّ الاَ بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قاَ أنِّ النَّ
ْويِت ُثمَّ َفْتُح َبْيِت امْلَْقِدِس ......   ِة: ماَ اعاَ السَّ

احلديث()1(
ما  باب  واملوارثة،  اجلزية  أبواب  كتاب   )1(

حيذر من الغدر.

يد أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ـ  ـ  نفسه. فسار إليها وكتب ألهلها أمانًا عىل أنفسهم وكنائسهم وأمواهلم 
عىل أن يدخلوا تت حكم املسلمني ويدفعوا اجلزية. ودخل بيت املقدس أواخر سنة 15هـ وأمر ببناء مسجـد 
فيـها ُسمـي فيـام بعـد )مسجـد عمر(. ومن ثاَمَّ دخـلت بقية بلدان فلسطني تت حكم املسلمني. )انظر خريطة 

معارك فتح بالد الشام(.
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صورة حديثة ملدينة القدس )بيت املقدس( يظهر فيها املسجد األقىص )صورة 8(

ثالثـًا : فـتـوح بـالد الـشـام يف عـهـد عـثمـان بن عـفـان ـ ـ :

صــد هـجـمـات الــروم :

 ـ ؛ فطمع يف اسرتداد ما فقده من أراض فجمع   ـ وتوليه عثامن ـ  بلغ ملك الروم وفاة عمر ـ 
عددًا عظياًم وجيشًا قويًا حتى خاف أهل الشام، وبعثوا إىل عثامن ـ  ـ يستمدونه ويتعجلون املدد حتى ال 

يباغتهم العدو.
فكتب عثامنـ  ـ  إىل اجليش الذي يف أذربيجان يستحثهم عىل إمداد أهل الشام - رغم أهنم مل يسرتحيوا 
بعد من عناء غزو أذربيجان - فنفر منهم ثامنية آالف انضموا جليش بالد الشام، وتوجهوا إىل أرض الروم 
بقيادة حبيب بن مسلمة ـ  ـ فشنوا غارات عىل بالد الروم، فغنموا وسبوا شيئًا كثريًا وفتحوا حصونًا 

عديدة.
واسرتد املسلمون هيبتهم ولقنوا الروم درسًا مل ينسوه.
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فـتـح قـبـرص سـنـة 28هـ :

الالزمة  املراكب  ـ    ـ  معاوية   أعد 
سنة 28هـ وخرج بجيش من املسلمني إىل 

قربص، فصالح أهلها.

حتى  صلحهم  عىل  قربص  أهل  ظل 
الروم وأجربوهم عىل إمداد  ضغط عليهم 
الصلح  برشوط  فأخلوا  بالسفن،  جيشهم 
مع املسلمني، فسار هلم املسلمون بجيشني، 
مرص  من  والثاين  الشام  بالد  من  األول 
وقتلوا وأرسوا وسبوا وغنموا غنائم كثرية. 
واستسلم أهلها فاقرهم معاوية  ـ  ـ عىل 

صلحهم األول.

معركة ذات الصواري سنة 34هـ :

مجع الروم سنة 34هـ جيشًا بحريًا عظياًم عدد سفنه مخسمئة سفينة. فجهز هلم معاوية ـ  ـ جيشًا بإمرة 
يت ذات الصواري  عبدالل بن أيب الرسح ـ  ـ ، فالتقى بالروم يف عرض البحر ودارت معركة عظيمة ُسمهّ

ر أسطوهلم وفروا تاركني وراءهم عرشات اآلالف من القتىل. يت بذلك؟(، ُهزم فيها الروم وُدمهّ )ملاذا ُسمهّ

طلب أمري دمشق معاوية بن أيب سفيان  ـ  ـ من اخلليفة عمر بن اخلطاب  ـ  ـ أن يأذن له يف غزو البحر 
فمنعة عمر  ـ  ـ من ذلك. وعاد معاوية  ـ  ـ يستأذن عثامن  ـ  ـ بعد وفاة عمر  ـ  ـ - يف غزو البحر 

ومل يزل به حتى وافق.

إثراء
أخرب النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بغزو املسلمني البحر وتقق ذلك يف فتح قربص حيث 
الٍِك ـ  ناَِس ْبِن ماَ ْن أاَ شاركت أم حرام بنت ملحان ريض الل عنها يف الغزوة ) عاَ
ُهواَ  ظاَ واَ ْيقاَ اْستاَ ا فاَ ْيتِهاَ ْوًما يِف باَ ٭ ياَ الاَ بِيَّ ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ قاَ اٍم أاَنَّ النَّ راَ ْتنِي ُأمُّ حاَ ثاَ دَّ الاَ حاَ  ـ قاَ
ُبوناَ  تِي ياَْركاَ ْوٍم ِمْن ُأمَّ ِجْبُت ِمْن قاَ الاَ عاَ ا ُيْضِحُككاَ قاَ ِ ماَ ُسولاَ اللَّ الاَْت ياَا راَ ُك قاَ ياَْضحاَ
الاَ  قاَ نِي ِمْنُهْم فاَ لاَ عاَ ْ اَ أاَْن جياَ ِ اْدُع اللَّ ُسولاَ اللَّ ُقْلُت ياَا راَ ِة فاَ رِسَّ ىلاَ ْاألاَ امْلُُلوِك عاَ اْلباَْحراَ كاَ
ا  ًثا ُقْلُت ياَ نْيِ أاَْو ثاَالاَ تاَ رَّ لِكاَ ماَ الاَ ِمْثلاَ ذاَ قاَ ُك فاَ ُهواَ ياَْضحاَ ظاَ واَ ْيقاَ اْستاَ أاَْنِت ِمْنُهْم ُثمَّ ناَاماَ فاَ
ُة ْبُن  ا ُعباَاداَ جاَ هِباَ وَّ تاَزاَ لنِياَ فاَ وَّ ياَُقوُل أاَْنِت ِمْن األاَ نِي ِمْنُهْم فاَ لاَ عاَ ْ اَ أاَْن جياَ ِ اْدُع اللَّ ُسولاَ اللَّ راَ
ْت  قَّ اْنداَ ْت فاَ عاَ قاَ واَ ا فاَ باَهاَ كاَ ْ ٌة لرِتاَ ابَّ باَْت داَ ْت ُقرِّ عاَ جاَ امَّ راَ لاَ ْزِو فاَ ا إىِلاَ اْلغاَ جاَ هِباَ راَ خاَ اِمِت فاَ الصَّ
ا( رواه البخاري، كتاب اجلهاد والسري، باب ركوب البحر. ومسلم،  ُعُنُقهاَ

كتاب اإلمارة، باب فضل الغزو يف البحر.
                                     ٭ نام القيلولة
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خريطة فتح بالد الشام

نشــاط

التي  الشام  بالد  فتح  خريطة  خالل  من 
أمامك أجب عن  اآليت :

 أ  ( اخلليفة الذي أرسل اجليوش اإلسالمية 
إىل بالد الشام هو .............................

........

فيه  وصلت  الذي  اهلجري  التاريخ    ) ب 
الشام  بالد  إىل  اإلسالمية  اجليوش 

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

جـ ( أهم املعارك التي حدثت يف بالد الشام 
........................................

  د (  ضع عالمة ) * ( عند موقع املعارك 
التالية: أجنادين ، الريموك ، دمشق.

هـ (  اكتب أسامء القادة حسب السهم املشار 
به لكل منطقة.
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فـتــوح مـصــر وشـمــال أفـريـقـيــة

الفصل
اخلامس

خريطة معارك الفتح اإلسالمي يف مرص وشامل أفريقية )شكل 30(

أواًل : فـتـح مـصـر سنة 20هـ :

أهـمـيـة الـفـتــح :

اِصِ ـ  ـ عىل اخلليفة عمر بن اخلطاب ـ  ـ بأمهية فتح مرص لألسباب التالية : ْمُرْو بُن العاَ أشار عاَ
1( تأمني فتوحات املسلمني يف بالد الشام.

2( تضييق اخلناق عىل اإلمرباطورية البيزنطية. 
3( جعل مرص قاعدة لنرش اإلسالم يف الشامل اإلفريقي. 

بالد النوبة
فـّزان

فـتـح حـصـن بـابلـيـون :

سار إليها املسلمون سنة 20هـ وعددهم أربعة آالف جماهد بقيادة عمرو بن العاص ـ  ـ حتى وصلوا 
إىل بلبيس فاشتبك مع جيش الروم بقيادة األرطبون، فهزم اجليش وقتل قائده وفتح البلدة، ثم واصل زحفه 
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فـتـح اإلسكـنـدريــة :

ْمُرٌو ـ  ـ  إىل اإلسكندرية -عاصمة مرص آنذاك- ففتح ما يف طريقه من حصون وقالع، وملا وصل  زحف عاَ
ُس- حاكم مرص- مع املسلمني صلحًا سنة 21هـ تمهّ االتفاق بموجبه  ْوقاَ إليها حارصها أربعة أشهر، ثم عقد امْلُقاَ

عىل أن خيرج جيش الروم من اإلسكندرية وأن يدفع سكاهنا اجلزية وأن يتمتعوا بحريتهم الدينية. 
ْفتاَُحوناَ ِمرْصاَ  تاَ اِصِ ـ  ـ من فتح مرص وتقق وعد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بقوله ) إِنَُّكْم ساَ ْمُرْو بُن العاَ وبذلك متكن عاَ
ِصْهًرا()1(.  ًة واَ الاَ ِذمَّ ا أاَْو قاَ مِحً راَ ًة واَ ْم ِذمَّ ُ إِنَّ هلاَ ا فاَ ْحِسُنوا إىِلاَ أاَْهِلهاَ أاَ ا فاَ تاَْحُتُموهاَ ا فاَ إِذاَ اُط فاَ ا اْلِقرياَ ى ِفيهاَ مَّ ِهياَ أاَْرٌض ُيساَ واَ

)انظر خريطة معارك الفتح اإلسالمي يف مرص وشامل أفريقية(

)1( رواه مسلم، كتاب فضائل الصحابة ـ ريض اهلل عنهم ـ، باب وصية النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بأهل مرص.

ثـانيـًا : شـمـال أفـريقيـة :

فـتـح بـرقـة وطـرابلـس :

ن ذلك الفتح من أي خطر يأيت من غرهبا أو جنوهبا  اِصِ ـ  ـ أن يؤمِّ ْمُرْو بُن العاَ بعد أن تمهّ فتح مرص رأى عاَ
ه ببقية اجليش إىل طرابلس، وتم إجبار جيش الروم عىل  فسار باجليش إىل ُبْرقة وصاحله أهُلها عىل دفع اجلزية، وتوجَّ
ْسُب ما تركوه من غنائم وأرسل فرقة من جيشه بقيادة عقبة بن نافع -رمحه الل- إىل  الفرار بسفنهم من طرابلس، وكاَ

ان فنجح يف فتحها وذلك سنة 21هـ. )انظر خريطة معارك الفتح اإلسالمي يف مرص وشامل أفريقية( فزهّ

فـتـح إفـريقيـة )تـونـس( :

  ـ غزا وايل مرص وليبيا اجلديد - عبد الل بن أيب الرسح ـ  ملـا جـاء عهـد اخلليفـة عثامن بن عفان ـ
ـ إفريقية )تونس( سنة 26هـ واستطاع أن ُيْنِزل هزيمة ساحقة بالبيزنطيني ويقتل ملكهم، وقبل سكاهنا دفع 

اجلزية.

وجاءته االمدادات من اخلليفة، فاستدرج جيش الروم وأباد كثريًا منهم، وهرب الناجون إىل )حصن بابليون( 
فحارصه املسلمون عدة أشهر ثم اقتحموه وفتحوه فقبل رجال احلامية أن جيلوا عن البالد تاركني ما معهم من 

سالح وعتاد وأموال. 
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فـتـح بــالد الـنـوبــة :

أرسل عبد الل بن أيب الرسح ـ  ـ يف سنة 31هـ محلة إىل بالد النوبة - جنوب مرص- وتوصل مع أهلها إىل 
عقد اتفاقية هدنة وأمان وتبادل جتاري. )انظر خريطة معارك الفتح اإلسالمي يف مرص وشامل أفريقية(

نشــاط

تتبع عىل اخلريطة التي أمامك معارك الفتح اإلسالمي يف مرص وشامل أفريقية يف عهد اخللفاء الراشدين

خريطة صامء للفتوحات يف عهد اخللفاء الراشدين
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فـتـوح الجـزيـرة الـفـراتيـة وأرمـينيـة

الفصل
السادس

أواًل : فـتح اجلـزيـرة الفـراتيـة سنة 18هـ :

ْنم ـ  ـ، ومل ينته العام  توجهت اجليوش اإلسالمية سنة 18هـ إىل اجلزيرة الفراتية)1( بقيادة عياض بن غاَ
الذي يليه إال وقد تمهّ إدخاهلا صلحًا تت حكم املسلمني.)يف عهد أي من اخللفاء الراشدين؟( )انظر خريطة 

فتوح اجلزيرة الفراتية وأرمينية(.

خريطة فتوح اجلزيرة الفراتية وأرمينية )شكل 31(

)1( تشمل أجزاء من شامل رشقي سوريا وأجزاء من شامل غريب العراق الواقعة بني هنري دجلة والفرات، وكان حيكمها الروم.
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ثانيًا :  أرمينيـة سنة 25هـ :

هي منطقة واسعة)1(  متتد بني بالد الروم وبالد الفرس، وأدى موقعها اجلغرايف املمتاز إىل نشوب نزاع بني 
الدولتني الكبريتني، فانقسمت إىل جزأين األكرب تت سيطرة الفرس واألصغر تت سيطرة الروم.

وعندما تأكد اخلليفة عثامن بن عفان ـ  ـ من أمهية أرمينية وخطرها عىل املسلمني ؛ أمر وايل بالد الشام 
-معاوية بن أيب سفيان ريض الل عنهام - أن يرسل جيشًا لغزوها فبعث إليها ستة آالف جماهد بقيادة حبيب 
بن مسلمة ـ  ـ فتوغل حبيب  ـ  ـ يف أرمينية وفتحها سنة 25هـ. )انظر خريطة فتوح اجلزيرة الفراتية 

وأرمينية(

)1( تقع بني البحر األسود وبالد القوقاز شاماًل، وأرض اجلزيرة جنوبًا، وأذربيجان جنوبًا ورشقًا، وآسيا الصغرى غربًا.

نشــاط

تتبع عىل خريطة الفتوح يف عهد اخللفاء الراشدين فتوح اجلزيرة الفراتية وأرمينية

خريطة صامء للفتوحات يف عهد اخللفاء الراشدين
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س1 : اذكر بعض عوامل الفتح اإلسالمي.

س2 : أكمل الفراغات التالية بكلامت مناسبة :
  أ ( من أهم املعارك التي حدثت بني املسلمني والفرس يف العراق سنة 13هـ معركة .................... و.................  

ب( توجهت اجليوش اإلسالمية إىل اجلزيرة الفراتية بقيادة .......................... يف سنة ..................... هـ.

س3 : أمامك يف العمود األول ) أ ( أسامء قادة جيوش فتح بالد الشام يف عهد أيب بكر الصديق ـ  ـ، 
ويف العمود الثاين ) ب ( أسامء بعض البلدان الشامية ، اربط بني اسم القائد ووجهته يف ذلك الفتح :

العمـود ) أ (

1 -  أبو عبيـدة بن اجلـراح ـ  ـ
2 -  رشحبيـل بن حسنـة ـ  ـ

3 -  عمـرو بن العـاص ـ  ـ
4 -  يزيد بن أيب سفيان ـ ريض اهلل عنهام ـ

العمـود ) ب (

األردن 
دمشـق 
محـص 

فلسطـني 
لبـنـان

س4 : اذكر سبب ما يأيت :
أ     (   تسمية معركة هناوند بـ) فتح الفتوح (.                             ب (  قيام معركة الريموك . 

س5 : استكمل بيانات اجلدول التايل :

املعـركـة

1 -  هنـاونـد

2 -  القـادسيـة

3 -  أجنـاديـن 

سنـة حـدوثـهـا اسم القائـد املسلـم

التطبيقات
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نشــاط ختامي

أمامك سنوات الفتوحات يف عهد اخللفاء الراشدين
اكتب أمام كل سنة الفتوحات التي وقعت فيها.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

31 هـ

27 هـ

25 هـ

21 هـ

18 هـ

16 هـ

15 هـ

14 هـ

13 هـ



البـاب الـخامــس)1(

تنظيم الدولة يف عهد 
اخللفـاء الراشديـن

)1( غري مقرر عىل مدارس تفيظ القرآن الكريم.
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درست سابقًا أن العرب يف جزيرهتم كانوا قبائل شتى متفرقة ومتنافرة تكثر بينهم 
الفتن، وحتتدم املعارك عىل أتفه األسباب، ومل تكن بينهم رابطة أو وحدة، ومل يفكر أيٌّ 
منهم يف مجع شملهم وتوحيد كلمتهم. ناهيك عن عدم وجود قانون أو دستور ينظم 

حياهتم اليومية أو عالقة بعضهم مع بعض.

الدولة  تنظيم  ـ  ملسو هيلع هللا ىلص  ـ  النبي  وبقي احلال عىل ذلك حتى ظهر اإلسالم حيث أكمل 
اإلسالمية يف اجلزيرة العربية )مّثل عىل ذلك( ثم سار خلفاؤهـ  ريض الل عنهمـ  من بعده 

عىل هنجه الذي وضح هلم أسسه.

تـمـهـيـــد :
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التنظيـم السـيـاسـي واإلداري في العهد الراشدي

الفصل
األول

أواًل :  الـتنظيـم السيـايس :

هو طريقة احلكم التي يتبعها احلكام وحقوقهم وواجباهتم، ويرأس التنظيم السيايس اخلليفة، وُيعدُّ أبو بكر 
الصديق ـ  ـ أول من محل لقب خليفة رسول الل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ، ألنه خلفه يف رئاسة الدولة اإلسالمية ورعاية شؤون 

املسلمني الدينية والدنيوية والذود عن حياض الدين اإلسالمي.
وكان اخلليفة كأي فرد من األمة ال حيتجب عنهم، ويستعني بكبار الصحابة ـ ريض الل عنهم ـ، وال يقطع 

أمرًا إال بعد مشاورهتم واالتفاق عىل ذلك معهم. 

وكان أمر اخلليفة واجب الطاعة امتثااًل ألمر الل تعـاىل: }

                               { سورة النساء : آية)59(.

ثانيـًا :  الـتنظيـم اإلداري :

كان النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  وصاحبه أبو بكر الصديقـ  ـ  يقومان بالقضاء بني الناس بنفسيهام، مع من اشتهر بالقضاء 
واإلفتاء من الصحابة ـ ريض اللهّ عنهم ـ  يف عهدهيام. وكـان عمر بن اخلطاب ـ  ـ أول من عني القضاة يف الواليات عىل 

أن يكون القايض ورعًا فقهيًا، وحيكم بالعدل. 
)ما اسم اجلهاز احلكومي الذي يرشف عىل القضاء يف اململكة العربية السعودية؟(

الـقـضـــاء :

هّ

يسمى القائم باحلسبة املحتسب ومهمته األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتنظيم عملية البيع والرشاء، وتأديب 
اخلارجني عن اآلداب العامة، واحلض عىل الرفق باحليوان، ومعاقبة الغشاشني يف املوازين واملكاييل، ومراقبة أداء 

ـِْسبـة : إنـشـاء ُدور الـح
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وظيفتها احلفاظ عىل أرواح الناس وأعراضهم وأمواهلم واملساعدة يف استتباب األمن وحفظ النظام.
كان عمر بن اخلطاب ـ  ـ أول من أدخـل نظام العسس لياًل )ما املقصود بالعسس؟(.

ِـّمت الرشطة يف عـهد عيل بن أيب طالب ـ  ـ.وأطلق عىل من يقوم هبا )صاحب الرشطة( . ثم ُنظ

عندما اتسعت مساحة الدولة اإلسالمية وانترشت فتوحاهتا، ُعنيهّ عىل الواليات املختلفة والٌة وأمراء ينوبون 
عن اخلليفة يف حكمها، ويساعدهم موظفون يف إدارة شؤون الوالية. )ما االسم الذي يطلق عىل من يقوم بمهام 

الوايل يف العرص احلايل ؟(.
وكان الوالة خُيتارون اختيارًا جيدًا حتى تتحقق املصلحة العامة املرجوة من توليتهم، ومع أن الوالة كانوا 

ثقات أكفاء ؛ فقد كان اخللفاء يراقبوهنم وحياسبوهنم، وجتىل ذلك يف عهد عمر بن اخلطاب ـ  ـ.

الـشـرطــة :

واليــة األقـالـيــم :

نشــاط
قم بإجراء مقارنة بني النظام السيايس واإلداري يف عهد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، وعهد اخللفاء الراشدين 

ريض الل عنهم.

الصالة إىل غري ذلك من األمور. وكان أمري املؤمنني عمر ـ  ـ هو أول من أنشأ دار احلسبة.)ما املسمى الذي 
يطلق عىل من يقوم بوظيفة املحتسب يف وطننا يف الوقت احلايل ؟(

النظام السيايس واإلداري يف عهد اخللفاء الراشدينالنظام السيايس واإلداري يف عهد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ
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التنظـيـم المــالـي واالقتصـادي في العهد الراشدي

الفصل
الثـانـي

أواًل :  مـوارد الدولـة ومرصوفـاهتـا املالية :

املالية تتكون من اجلزية واخلراج والغنائم والزكاة  الدولة  كانت موارد 
والعشور. وكانت هذه املوارد تتجمع يف بيت مال املسلمني، ويقوم باإلرشاف 
عليها وتدبري شؤوهنا اخلليفة، فيرصفه يف حاجة الدولة ومصالح املسلمني مثل: 
العطاء بني املسلمني ورواتب القضاة والوالة واملوظفني الذين يقومون بأعامل 

ثـانـيـًا : الـدواويــن :

ِرُد من مبالغ إىل بيت املال، ومل  ل فيه املبالغ املحددة عىل األرايض املفتوحة، وما ياَ جَّ ديوان اخلراج هو الذي ُتساَ
يكن موجودًا يف عهد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وال يف عهد أيب بكر ـ  ـ ؛ ألن األموال توزع عىل الناس أواًل بأول. 

أما يف عهد عمر ـ  ـ فقد اتسعت الدولة، وكثرت موارد بيت املال، فأوجد هذا الديوان ؛ لتنظيم النفقات 
والواردات عىل الدولة اإلسالمية، فكان عمر بن اخلطاب ـ  ـ أول من اختذ بيت مال للمسلمني. 

أ ــ ديـوان الخـراج أو الجبـايـة :

مفـاهـيـم
العشـور :  مبلغ من املال مقداره 10% 
من قيمة البضاعة التي جيلبها التجار 
البالد اإلسالمية،  املسلمني إىل  غري 

وتدفع مرة واحدة سنويًا.

الدواوين، إضافة لعامرة املساجد وبناء املدن وحفر السدود وإنشاء اجلسور وغريها )اذكر أشياء أخرى؟(.

ب ــ ديــوان الـجـنــد :

كان املجاهدون زمن النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وأيب بكر الصديق ـ  ـ يأخذون أربعة أمخاس)1( الغنائم )ما الغنائم؟( 
التي حيصلون عليها من األعداء وتوزع بينهم، وملا كثرت الغنائم عن حاجة املجاهدين من أمواٍل وأراٍض يف عهد 
عمر بن اخلطاب ـ  ـ رأى أن تدخل الغنائم بيت املال، وأن خيصص للمجاهدين رواتب ثابتة تكفيهم وتكفي 

أرسهم، فأسس ديوان اجلند ؛ لرصد أسامئهم، ومقدار ما يرصف لكل واحد منهم .

)1( تساوى بالكرس العرشي 80% .
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ت ــ ديــوان الـعـطــاء :

وهذا الديوان هو الذي تسجل فيه أسامء املسلمني ومقدار ما ُيرصف لكل فرد منهم. 
وقد رأى عمر ـ  ـ أن يرصف لكل فرد حسب قرابته من النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وحسب بالئه وجهاده يف سبيل الل.

ثـالـثـًا : اإلصــالحـــــات :

قامت الدولة يف عرص اخلالفة الراشدة باإلنفاق عىل املنشآت العامة، ومتثلت يف اإلنفاق عىل العمران مثل:

أ ــ عـمــارة المسـاجــد :

متت عامرة املساجد يف األمصار اجلديدة ، كام حظي احلرمان الرشيفان )املسجد احلرام واملسجد النبوي( بعناية 
د بنياهنام ووسعت مساحتهام. خاصة ؛ حيث ُجدهّ

ب ــ بـنــاء الـمــدن :

ملا طالت خطوط املواصالت بني املدينة )عاصمة الدولة اإلسالمية( وميادين القتال يف الثغور كان البد 
من اختاذ قواعد عسكرية داخل املناطق املفتوحة تصلح لسكن املقاتلني وتوفر هلم اخلدمات الرضورية، وقد تم 
اختيار املدن اجلديدة بعد مشاورات بني اخلليفة عمر ـ  ـ والقادة امليدانيني، فبنى عتبة بن غزوان ـ  ـ مدينة 
البرصة، وبنى سعد بن أيب وقاص ـ  ـ مدينة الكوفة، وبنى عمرو بن العاص ـ  ـ مدينة الفسطاط. )أين 

ُبنيت هذه املدن ؟(

وقد نبه عمر ـ  ـ قادته إىل رضورة قرب املدن من املاء واملرعى، وقد لوحظ يف اختيار املوقع أن املدن ال 
تفصلها عن الصحراء عوائق طبيعية من أهنار وجبال )ملاذا ؟(.

أنفقت الدولة اإلسالمية عىل عدة مشاريع منها: تسني املواصالت البحرية كحفر اخللجان والقنوات املائية، 
ومنها تشييد السدود، وبناء اسرتاحات للحجاج توفر املاء والظل عىل الطريق بني مكة واملدينة، واختذ عمر ـ 

 ـ دار الدقيق حلفظه وقت احلاجة.

ت ــ حفر األنهـار والخلجـان وإقامـة السـدود والمنشـآت :
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خريطة للمدن التي ُبنيت يف عهد اخللفاء الراشدين )شكل 32(

نشــاط

قم بإجراء مقارنة بني النظام املايل واالقتصادي يف عهد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، وعهد اخللفاء الراشدين.
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التنظـيـم االجتمـاعي والعـلـمي في العهد الراشدي

الفصل
الثـالث

أواًل : أثر اإلسالم يف البالد املفتوحة :

فتح املسلمون - يف عهد اخللفاء الراشدين ـ ريض اللهّ عنهم ـ بالدًا واسعة. وكان أكثر سكان هذه البالد 
تت حكم أكارسة الفرس أو قيارصة الروم. وكانوا يعاملون رعاياهم بالقسوة والطغيان، ويرهقوهنم بالرضائب 

املختلفة، وهم يرفلون بمباهج احلياة والبذخ عىل حساب عامة السكان.
وملا قىض املسلمون عىل حكم الفرس، وفتحوا البالد اخلاضعة للروم ؛ عاملوا السكان بام يأمر به الدين 
اإلسالمي من عدل وتسامح وإصالح. فزال الظلم والطغيان وتقق األمن للجميع يف أنفسهم وديانتهم 

وأمواهلم.
اللغة  وتعلمهم  اإلسالم  املفتوحة  البالد  سكان  من  كثري  اعتناق  يف  الكبري  أثرها  الطيبة  املعاملة  لتلك  وكان 

العربية.

ثـانـيـًا : احلـيـاة االجتمـاعيـة :

كان جمتمع الدولة اإلسالمية يف عهد النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  يتكون من سكان اجلزيرة العربية فقط، وملا حدثت الفتوحات 
اإلسالمية الواسعة يف عهد اخللفاء الراشدين أصبح ذلك املجتمع مكونًا من أقوام خمتلفة من عرب وفرس وأقباط 

وبربر وفئات من الروم وعنارص أخرى.
وظل أبناء البادية من سكان اجلزيرة العربية رعاة يعتمدون عىل الثروة احليوانية ومنتجاهتا. وبقي أبناء احلارضة 

اعًا وجتارًا. وظلت القبائل - بادية وحارضة - يف مواطنها القديمة بصفة عامة. من أولئك السكان ُزرهّ
وقد أقام رجال الفتوحات اإلسالمية مع عائالهتم يف املدن التي شيدت هلم واملدن املفتوحة وإىل جانبهم 

السكان املحليني. وكان هؤالء جنودًا يف املدن أو الثغور - احلدود - للمحافظة عىل األمن والدفاع عنها.
وقد اختلطوا بالسكان وسامهوا يف نرش اإلسالم واللغة العربية ، وكان هلم أثرهم يف احلياة االجتامعية.

وقد تسنت احلالة االجتامعية واالقتصادية لسكان البالد املفتوحة، فمن أسلم منهم أصبح له ما للمسلمني 
ْت منه جزية قليلة جدًا بالنسبة ملا كانوا يدفعونه من رضائب حلكامهم  وعليه ما عليهم، ومن بقي عىل دينه ُأِخذاَ

الساسانيني )الفرس( والبيزنطيني )الروم(.
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ثـالـثـًا : الـحـيـاة العـلـمـيـة :

سار اخللفاء الراشدون عىل هنج النبيـ  ملسو هيلع هللا ىلصـ  يف احلرص عىل تعليم الناس أمور دينهم، فبعثوا إىل األقطار التي 
دخلت تت احلكم اإلسالمي نخبة من الصحابة ؛ ليعلموا الناس ويفقهوهم.

م والتعليم، باإلضافة إىل ذلك ُفتحت كتاتيب )مدراس( لتعليم األطفال  وكانت املساجد أهم مواضع التعلهّ
القراءة والكتابة زمن اخلليفة عمر بن اخلطاب ـ ريض الل عنهم ـ.

واحتل القرآن الكريم املكانة األوىل يف اهتامم الصحابة العلمي، وبلغت عناية اخللفاء الراشدين به وحرصهم 
عىل تعلمه أن أبا بكر ـ  ـ كان يأخذ العهد عىل القبائل بتعلمه وتعليمه األوالد والنساء، وكان عمر ـ  ـ 

ل من حيفظه عىل من ال حيفظه يف العطاء. يفضهّ
وإىل جانب القرآن الكريم اهتم الصحابة - ويف طليعتهم اخللفاء الراشدون - بالسنة النبوية تعلاًم وتعلياًم، 
وبالسرية النبوية فأخذ الصحابة يتحدثون عن حياة النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وغزواته. كام اهتموا بالشعر العريب وحفظوا 

اجليد منه ملا حيتويه من معان راقية وألفاظ مجيلة وأخبار قد ال توجد يف غريه.

نشــاط

قـم بإجـراء مقـارنـة بني التنظيم االجتـامعي والعلمـي يف عهد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ، وعهد اخللفاء 
الراشدين ـ ريض الل عنهم ـ.
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نشــاط ختامي

أكمل اجلدول التايل  من خالل دراستك السابقة للدرس :

سبب إنشائه مـهـمـتــهالنظام اإلداري أول مـن أنـشـأه

ديوان اجلند

ديوان اخلراج واجلباية

لتنظيم النفقات 

والواردات عىل

 الدولة اإلسالمية

عمر بن اخلطاب ـ  القضاء

احلسبة

الناس  أرواح  عىل  احلفاظ 
هلم  ا مو أ و ضهم  ا عر أ و
ب  ستتبا ا يف  ة  عد ملسا ا و

األمن وحفظ النظام.

ـ

ـ

  عمر بن اخلطاب ـ
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التطبيقات
س1 : أكمل العبارات التالية : 

و...................  و...................   ................... و   ................... من  تتكون  للدولة  املالية  املوارد  كانت   ) أ 
والعشور.

ب( أقام رجال الفتوحات اإلسالمية مع .................. يف املدن التي شيدت هلم واملدن .................. وإىل جانبهم 
السكان ...................... وكان هؤالء جنودًا يف املدن و...................... للمحافظة عىل األمن و الدفاع عنها.

س2 :   أكمل اجلدول اآليت :

س3 : ضع عالمة ) ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )*( أمام العبارة اخلاطئة مع تصحيح العبارة اخلاطئة فيام 
ييل :

أ -  أول من عني القضاة يف الواليات عثامن بن عفان ـ  ـ.
ب -  أول حمتسب يف اإلسالم عمر بن اخلطاب ـ  ـ.

جـ - أول من أدخل نظام العسس لياًل عيل بن أيب طالب ـ  ـ.
د- نظمت الرشطة يف عهد أيب بكر الصديق ـ  ـ.

س4 :   علل ما يأيت :
       أ ( عدم تعيني قضاة يف عهد النبي ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ وأيب بكر الصديق ـ  ـ.

      ب ( إنشاء ديوان اجلند واخلراج يف عهد عمر بن اخلطاب ـ  ـ.
      جـ( تعدد األنظمة يف عهد اخللفاء الراشدين ـ ريض اللهّ عنهم ـ .

س5 : من خالل األنظمة التي درستها، َسمِّ األنظمة التي بدأها عمر بن اخلطاب ـ ـ.

ما يقابلها من األجهزة احلكوميـة احلاليـة الـنـظـم

ديوان اجلنـد

ديـوان اخلـراج

املحـتسـب
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الــمـــراجـــــع
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أ . عبدالرمحن بن محد احلزيمي      اإلدارة العامة للمناهج                                                 رئيسًا

أ. فالح بن سعيد اخلطيب                         اإلدارة العامة لإلرشاف الرتبوي                                عضوًا
أ. إسامعيل بن زامل السليم                    اإلدارة العامة للمناهج                                                  عضوًا
أ. عبدالعزيز بن صالح املحيسني         اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة القصيم             عضوًا

أ. عيل بن إبراهيم العثامن                      اإلدارة العامة للرتبية والتعليم بمنطقة القصيم            عضوًا
أ. فيصل بن إبراهيم شبييل                   اإلدارة العامة للتقنيات الرتبوية واملعلوماتية             عضوًا
أ. هيلة بنت محود اخللف                         مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم             عضوًا

أ. رشيفة بنت حممد الطيار                    مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم             عضوًا
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أ. مزنة بنت حممد الثويني                     مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم             عضوًا 9

أعضاء اللجنة املكلفة بدراسة كتب االجتامعيات وموازنتها للبنني والبنات يف املرحلتني 
االبتدائية واملتوسطة، والتي أوصت هبذا الكتاب بعد تعديله.

أ. سلوى بنت عبدالعزيز املرشد            مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم             عضوًا

أ. فاطمة بنت منيف احلسني                     مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم             عضوًا
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أ. وحش بنت محود الروقي                      مرشوع تطوير كتب االجتامعيات بمنطقة القصيم     عضوًا 12






