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 :مقدمة
فنجد يف سريتو   تكمن أمهية دراسة السرية النبوية لفهم حقيقة اإلسالـ وحقيقة نبوتو 

 .أسوة حسنة  اؼبثل األعلى يف كل شأف من شؤوف اغبياة الفاضلة والكردية فلنا يف رسوؿ اهلل 
من خالؿ حياتو والظروؼ   فمن خالؿ دراسة السرية النبوية نعرؼ شخصية الرسوؿ 

اليت عاش فيها لتأكيد على حقيقة نبوتو ، ويكوف لدينا أكرب قدر من اؼبعرفة عن حقيقة 
 اإلسالـ الصحيحة فيما يتعلق بالعقيدة واألحكاـ واألخالؽ .

كة التاريخ اإلسالمي ، فأوؿ ما دوف والسرية النبوية تشكل الركيزة األساسية ؼبعرفة حر 
الكّتاب واؼبؤرخوف اؼبسلموف من وقائع وأحداث تارخيية كانت أحداث السرية النبوية على 

 صاحبها أفضل الصالة والتسليم وعلى آلو وصحبو أصبعني . 

 :اسمو ونسبو 
اسم و ىو ؿبمد بن عبداهلل بن عبداؼبطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ بن قصي بن كالب 

كتب ذكرت أنو سيأيت   توجد غري معروؼ لدى العرب ولكن عند أحبار اليهودكاف )ؿبمد(  
إىل بين ىاشم   فسماه جده عبداؼبطلب)ؿبمد( ويعود نسبو  ،رسوؿ اظبو "ؿبمد" أو" أضبد"

قبيلة قريش ىي من أشرؼ قبائل ، و وبنو ىاشم من أشرؼ األسر واألنساب ،قبيلة قريش من
 ِخَياٌر ِمْن ِخيَاٍر .من أشرؼ اأُلسر وأشرؼ القبائل العربية فكاف   العرب ، فكاف 

 :والده ووالدتو 

 والده: عبداهلل بن عبداؼبطلب. 
 والدتو : آمنة بنت وىب الزىرية .

ِخَياٌر   يلتقي نسبهما يف اعبد اػبامس )كالب(، اختارمها اهلل لو ليكونا والديو، فكاف 
 ِمْن ِخَياٍر.

 : مولده

ـ ٓٚ٘سنة إبريل  اؼبوافقالزماف: يف يـو االثنني ربيع األوؿ عاـ الفيل )قصة أبرىة اغببشي( 
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 ، ودايتو ىي الشفاء بنت عمرو )أـ الصحايب اعبليل عبدالرضبن بن عوؼ(ـٔٚ٘سنة  أو 
يف مكة اؼبكرمة ويف دار جده عبداؼبطلب بالقرب من الصفا، "ويعرؼ باسم   اؼبكاف : ولد 

. علي، تويف والده قبل مولده بشهرين ، وقيل بعد مولده بشهرين بين ىاشم أو شعب شعب
 وكانت حاضنتو بركة اغببشية موالة لوالده عبداهلل. 

 :  مرضعاتو
 أوؿ من أرضعتو جارية أليب ؽبب كاف إظبها )ثُػَويْػَبة(.  -
مث حليمة السعدية، حيث أنو عندما وصلت إىل مكة وجدت أف صبيع األطفاؿ قد  -

وزعوا على اؼبرضعات فلم ذبد غري ىذا الطفل يتيم األب فأخذتو إىل ديار بين سعد )بعد 
سنتني مث فطمتو، وكانت  فأرضعتو ؼبدةعندىا   وجوده  يفالطائف( فوجدت اػبري الكثري 

كل ستة شهور مث ترجع ، وعندما أكمل السنتني من عمره، طلبت لًتاه أمو وأسرتو   تأيت بو 
يف ديارىا مدة سنني أخرى مث أعادتو  السيدة حليمة السعدية من أمو أف يبقى معها، فعاش 

 إىل مكة وعمره أربع سنوات.  
وعاش بعيداً عن أىلو وبيتو وأسرتو وقومو وذلك غبكمو واألـ يتيم األب   النيب ولدوقد 

ويبقى بعيدًا عن عادات وتقاليد اعباىلية  ،ىت يكوف بعيدًا عن ؾبتمع الكفر والوثنيةإؽبية ح
 حىت ال يكوف لوالده ووالدتو وجده ونسبو تأثري على شخصيتو.و 

سنوات توفت والدتو فكفلو جده عبداؼبطلب فتويف عندما أصبح  ٙ  عندما صار عمره 
 ؽبجرة بثالث سنوات. سنوات فتكفلو عمو أبو طالب حىت قبل ا ٛ  عمره 

  :أىم األعمال التي مارسها قبل البعثة
كاف يرعى الغنم لقريش مقابل أجر مادي، واغبكمة يف ذلك ىي أف خيرج عن   الرعي: .ٔ

اجملتمع إىل الربية حيث يبقى منعزاًل ويكوف قادرًا على التأمل والتفكري يف الكوف بذىن 
 صاؼ.

رافق عمو للتجارة يف بالد الشاـ ، ويف اػبامسة كاف يف الثانية عشر من عمره  التجارة: .ٕ
والعشرين خرج بتجارة للسيدة خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها  فوجد فيو األمانة 

 ورحبت ذبارهتا .
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 كاف حيفظ األمانات لبين قريش حىت أهنم أطلقوا عليو األمني.   األمين: .ٖ

 األعمال التي شارك فيها: 
 حرب الفجار:  (1

   كانت حرب  جرت بني قريش وقبيلة ىوازف ، وظبيت بذلك لكثرة القتل فيها أو أهنا
 ا، وشارؾ فيها وعمره طبس عشرة سنة. يف األشهر اغبـر أو كالمه

 حلف الفضول:  (2
  يتكوف ىذا اغبلف من بين ىاشم، وبين عبداؼبطلب، وبين أسد، وبين زىرة، وبين

 سبيم. 
 لـو من الظامل مهما  يث كانوا يأخذوف حق اؼبظظبي بذلك ؼبا فيو من الفضائل ح

 يف العشرين من عمره.   يومئذ، وكاف عمره كانت مكانتو

 بناء الكعبة:  (3
حني هتدمت الكعبة يف ذلك الزماف فقاموا ببنائها وشارؾ  عليو السالـ يف البناء وىو  -

 وكاف الذي وضع  اغبجر األسود يف مكانو ،  .ابن طبس وعشرين سنة  

 :  زوجـاتو

ؼبا رأت فيو من أمانة وحسن اػبلق، رضي اهلل عنها  بالسيدة خدجية بنت خويلد تزوج 
أربعني سنة ومل يتزوج عليها حىت  وعمرىا رضي اهلل عنها طبسًا وعشرين سنة   عمره وكاف 
 : ، فأجنبت لو ماتت

 .  "القاسم وعبداهلل "كلهم توفوا قبل بعثتو 
  اهلل عنها  ، وزينب رضي اهلل عنها ، وأـ كلثـو رضي اهلل عنها ، بنات)رقية رضي أربع

 وفاطمة رضي اهلل عنها( .
 ٙبعد   فاطمة رضي اهلل عنها  اليت غبقت بو  السيدة ماعدا كلهم توفوا قبل وفاتو 

 .  أشهر من وفاتو 
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كما تزوج من عائشة بنت أيب بكر الصديق، كذلك تزوج من "سودة بنت زمعو"، 
و"زينب بنت جحش"، و"أـ سلمة بنت أيب أمية"، و"حفصة بنت عمر بن اػبطاب"، و"أـ 

بن  يػىحبيبة وإظبها رملة بنت أيب سفياف"، و"جويرية بنت اغبارث"، و"صفية بنت ح
نت خزدية"، و"مارية القبطية" رضي اهلل عنهم األخطب"، و"ميمونة بنت اغبارث"، و"زينب ب

 أصبعني. 

 :أول نزول الوحي
كثريًا ما خيرج من مكة إىل غار حراء للتأمل والتفكري والتعّبد ، فيبتعد    كاف الرسوؿ 

 عن اجملتمع اعباىلي من مكة .
أو  وىو يف األربعنيمن شهر رمضاف  االثننييف يـو  نزؿ الوحي ألوؿ مرة على النيب 

يف شهر رمضاف يف غار حراء يف جبل النور عندما كاف يتأمل و من عمره  اغبادي واألربعني
فضمو ثالثاً ، قائاًل لو وأمره أف يقرأ فقاؿ ما أنا بقارئ، عليو السالـ ويتعبد ، فنزؿ عليو جربيل 
ورة : ما أنا بقارئ ، حىت قرأ عليو جربيل عليو السالـ مطلع سيف كل مرة: اقرأ ، فريد 

 ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل ٱُّٱالعلق
 .إىل آخرىا َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

لكي يعلم أف األمر الذي ينتظره ليس  كملكاغبكمة من نزوؿ جربيل عليو السالـ بصورتو   -
 هبني بل ىو أمر عظيم. 

، وىو أف ما رآه حقيقة ال حلم أو خياؿ اغبكمة من ضمو ثالث مرات: حىت يؤكد لو -
  على أف ما يتلقاه حقيقة خارجية وليس حديث النفس. تأكيد
رضي اهلل عنها  قائاًل ؽبا زمليين  مهرواًل من جبل النور لزوجتو السيدة خدجية نزؿ 

وقالت لو: إف اهلل ال خيزيك أبداً، إنك لتصل  زمليين فواستو وخففت من روعو وطمأنتو،
، ويف اليـو التايل أخذتو البن ئب اغبقالرحم، وتصدؽ اغبديث وربمل الكلَّ، وتعني على نوا

  عمها ورقة بن نوفل الذي شرح ؽبما أنو الوحي الذي ينزؿ على األنبياء. 
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 :مراتب الوحي

 تتعدد مراتب الوحي وىي: 
 الرؤيا الصاغبة يف اؼبناـ.  األولى:المرتبة 
 . كملكيل عليو السالـ  يف صورتو  نزوؿ جرب  الثانية:المرتبة 
 .   نزوؿ جربيل عليو السالـ  على صورة رجل ىو الصحايب دحية الكليب الثالثة:المرتبة 

 : تأثير نزول الوحي على النبي 
 يتصبب عرقاً يف يـو شديد الربودة.   كاف    – ٔ
 نزؿ عليو الوحي مرة وىو  على دابة فربكت.  – ٕ
 على فخذ الصحايب فرضت فخذ الصحايب رضي اهلل عنو.  واضعاً رأسو عندما كاف  – ٖ

 :فتور الوحي
فخاؼ أف يكوف اهلل قد صرؼ عنو  -على األرجح  -،عدة أياـ  توقف الوحي عن النيب 
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱٱ:بقولو تعاىل الدعوة ولكن اهلل بشره

 .. اآلية. ...َّ ين ىن  نن من زن رن مم ام يل ىل مل  يك
 هب مب خب حب جب هئ مئ ٱُّٱبعدىا بدأ التكليف لو بإبالغ الرسالة عندما نزؿ قولو تعاىل: 

 C  {حج مث  هت مت خت حت جت
 مراتب الدعوة: 

طبسة مراتب وىي: النبوة، إنذار عشريتو األقربني، إنذار قومو )قريش(، إنذار العرب 
 قاطبة، إنذار صبيع من بلغتو الدعوة من اإلنس واعبن إىل أف تقـو الساعة. 

 :مراحل الدعوة
 سنة(:ٖٔمكة اؼبكرمة ومدهتا )يف  
وقد بدأ دعوتو باؼبقربني منو مثل زوجتو اؼبكرمة  سنوات يف مكة ٖالدعوة سرًا : ؼبدة    -ٔ
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بلغ عدد حىت  وأبنائو ومواله وربيبو وأصدقائو وكل من يطمئن إىل أهنم يكتموف السر
 . اً شخص ٓٗاؼبسلمني فيها

ت بدوف قتاؿ ال دفاعًا عن سنوا ٓٔؼبدة  وبدأ بدعوة قريش وىم قوموالدعوة جهراً:   -ٕ
،  َّ ىه مه  جه ين ىن من ُّٱٱٱالدين وال عن اؼبسلمني، حيث أمره اهلل

وقد قاـ فأخذ العدد بالتزايد ولكنهم كانوا خيفوف إسالمهم حىت ال يتعرضوا للتعذيب. 
اؼبشركوف من قريش بتعذيب اؼبسلمني أشد العذاب لردىم عن اإلسالـ، واعتدوا على 

يف  ، وزادوا من التنكيل والتعذيب للمسلمني ولكن دوف فائدة، واستمر الرسوؿ 
 الدعوة. 

 سنوات(: ٓٔيف اؼبدينة النبوية ومدهتا ) -
: حيث استمرت حىت صلح واؼببتدئني بالقتاؿ الدعوة جهرًا يف اؼبدينة مع قتاؿ اؼبعتدين  -ٔ

 اغبديبية. 
الدعوة: من بعد فتح مكة إىل وفاتو  نشر الدعوة جهرًا مع قتاؿ كل من يقف يف طريق  -ٕ

  . 

 :أول ىجرة في اإلسالم
إىل اغببشة كانت يف شهر رجب السنة اػبامسة من البعثة وكانت : الهجرة األولى -  أ

باؽبجرة إىل اغببشة  للصحابة وافق الرسوؿ فقد نساء،  ٖرجاًل و  ٕٔحيث كانوا 
حيث كاف حاكمها النجاشي عاداًل وعلى الشريعة النصرانية، وليس بينو وبني قريش 

وزوجتو رقية رضي اهلل عنها    معاىدة ،  وأوؿ من ىاجر منهم عثماف بن عفاف 
 أشهر مث عادوا إىل مكة بعد ذلك.  ٗوبقوا يف اغببشة 

 ٛٔرجاًل و ٖٛإىل اغببشة  حيث كانوا العاـ كانت يف شواؿ يف نفس  الهجرة الثانية: - ب
 امرأة. 

استمر اؼبشركوف من قريش يف اضطهاد وتعذيب اؼبسلمني، ولكن عندما أسلم ضبزة بن  
قد عّز وامتنع،  عبداؼبطلب، وكذلك عمر بن اػبطاب، عرفت قريش أف رسوؿ اهلل 
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وعندما رأت  فكفوا عنو بعض األذى، وكاف إسالـ عمر بن اػبطاب إعزاز لإلسالـ،
قريش زيادة الداخلني يف اإلسالـ ازبذت سياسة اغبصار واؼبقاطعة لبين ىاشم لدفاعهم 

 .  وضبايتهم للرسوؿ 

 :الحصار والمقاطعة
يف السنة السابعة للبعثة بعد ىجرة اغببشة بسنتني وكانت يف شعب  قد بدأ يف ؿبـر كاف

علي أو ما يسمى بشعب بين ىاشم، حيث حوصر كل بين ىاشم مسلمهم وكافرىم، )ماعدا 
يف الشعب فكانوا ال يبيعوىم وال يشًتوف منهم ال يصاىروىم  ،(أبو ؽبب من أعماـ الرسوؿ

وذلك دبوجب وثيقة مكتوبة ُعلقت يف جوؼ وال يكلموىم ومنعوا عنهم كل وسائل العيش 
 الكعبة أو يف رواية أهنا دفنت ربت الكعبة، واستمر اغبصار واؼبقاطعة مدة ثالثة سنوات. 

من كبار قريش اجتمعوا ووجدوا أف اغبصار فيو  أربعة أو طبسةوُفك اغبصار باجتماع 
أخربىم أف األرضة   إجحاؼ لبين ىاشم فتجمعوا ومزقوا الصحيفة ، ويف رواية أف الرسوؿ 

 )دورة األرض( أكلتها فبحثوا عن الوثيقة فلم جيدوىا ففكوا اغبصار. 

 :عام الحزن
جب،  ووفاة زوجتو يف العاـ العاشر من البعثة كانت وفاة عمو أبو طالب يف شهر ر 

السيدة خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها  يف رمضاف وىي يف اػبامسة والستني من العمر 
من الشدائد يف سبيل نشر الدعوة ، حيث   النيب  وأطلق عليو عاـ اغبزف لشدة ما كابد فيو

، ومل يدخل أحد يف   كاف اغبزف ليس للموت والفراؽ ولكن النغالؽ باب الدعوة أمامو
 اإلسالـ. 

وزوجتو األثر الكبري يف نشر الدعوة، حيث كاف أبو طالب حيميو من  كاف لوفاة عمو 
قريش وأفعاؽبم وكانت السيدة خدجية  بنت خويلد رضي اهلل عنها  هتوَّف عليو مصائبو وما 

عند   حيصل لو من األذى والضرر، يف ذلك العاـ ُسّدت كل أبواب الدعوة يف وجو النيب 
قريش ويف الطائف وغريىا من القبائل ، فوجد كل أنواع الصد والعدواف واالستهزاء ومل يؤمن بو 

  .بسبب ذلك   أحد ، فحزف 
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 :اإلسراء والمعراج
جاءت حادثة اإلسراء واؼبعراج وقد كانت يف السنة العاشرة من البعثة وقبل اؽبجرة بعاـ، 

 رغبة يف جعل مشركي قريش عنو وشدًا ألزره ال على عاـ اغبزف زبفيفاً   مكافأة للنيب 
، اإلسراء واؼبعراج ثابت بالقرآف والسنة، وقد ورد يف . وتُعد أوؿ رحلة بشرية  فضائيةيؤمنوف

ورد يف عشرين رواية، ويف ، يف القرآف الكرمي، ويف صحيح البخاري (سوريت )اإلسراء والنجم
اؼبعراج قطعي الثبوت، وإنكاره إنكار ؼبا ىو صحيح مسلم حنو شباين عشرة رواية، فاإلسراء و 

 معلـو يف الدين بالضرورة. 
 الرحلة من اؼبسجد اغبراـ إىل اؼبسجد األقصى.  اإلسراء: •
من اؼبسجد األقصى إىل السموات العليا فبلغ منزلة   الرحلة اليت فيها ُعرج بو  المعراج: •

 مل يبلغها بشر أو ملك من قبل . 
الرباؽ   كانت ىذه الرحلة يف ليلة واحدة بالروح واعبسد ويف اليقظة.  ركب فيها 

"حيواف بني اغبصاف والبغل" ، وارتقى بو إىل السماء وفيها فرضت الصالة ، ويف ىذا  بياف 
 صالة.   ٓ٘صلوات بأجر ٘صالة يف بادئة األمر فخففت حىت أصبحت  ٓ٘ألمهيتها فكانت 

 القبائل:  على عرض لرسول اهلل 
مواسم اغبج وأسواؽ العرب لعرض دعوتو على القبائل، ومنها: كنده،  استغل النيب  

وبنو عبداهلل بن كلب، وبنو حنيفة، وبنو عامر بن صعصعة، وبنو ربيعة، وبنو شيباف، ولكن  
رجاؿ من قبيلة  ٙمن البعثة جاءه  ٔٔكاف أىل يثرب )اؼبدينة( أكثر الناس ذباوباً، يف سنة 

 زرج من يثرب، فدعاىم لإلسالـ فأسلموا. اػب

 :بيعة العقبة األولى
مواظبًا على  من البعثة ، كاف  ٕٔتسمى أيضًا ببيعة النساء حيث كانت يف السنة 

رجاًل وبايعوه عند صبرة  ٕٔالسنة قدـ  ىذه الدعوة، وكاف يدعو الوفود القادمة للحج ويف
فكاف منهم إثناف من قبيلة األوس وعشرة من  األوىليعة النساء فكانت البيعة العقبة على بنود ب

 قبيلة اػبزرج. 
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 :بيعة العقبة الثانية
وبايعوه  من يثرب من الرجاؿ وامرأتاف  ٖٚ  من البعثة جاء النيب  ٖٔكانت يف السنة 

عليو السالـ عند صبرة العقبة وظبيت بيعة العقبة الثانية وتتفق بيعة العقبة األوىل والثانية يف 
رىا من الدخوؿ يف اإلسالـ وأخذ العهود واؼبواثيق على السمع والطاعة واإلخالص لدين جوى

 اهلل واالنصياع ألوامره

 :االختالف بين البيعتين
وعن   بيعة العقبة ألوىل ال يوجد فيها عهد أو مبايعة بالنصر واغبماية والدفاع عنو 

الدين واعبهاد بالقوة، أما البيعة الثانية فقد بايعوه على أف حيموه ويدافعوا عنو كما يدافعوف عن 
آبائهم وأبنائهم وتضمنت التصريح بضرورة اعبهاد والدفاع عن الرسوؿ ومناصرتو بكل وسيلة يف 

 لرسوؿ ضيق كفار مكة اػبناؽ على اؼبسلمني عندما عرفوا اتصاؿ ا سبيل  نشر الدعوة ؟.
باؼبسلمني وخطورة انتشار الدعوة يف اؼبدينة، فزادوا يف تعذيب اؼبسلمني، وكاف ىذا سببًا يف 

 تعجيل الرسوؿ وأمره هبجرهتم إىل اؼبدينة. 
أخذ منهم العهد باغبماية والنصر فكانت  بعد أف إىل اؼبدينة  وىكذا ىاجر الرسوؿ 

 ؿ عليو السالـ إىل اؼبدينة. ىاجر على أساسو الرسو  اليتالبيعة الثانية ىي 

 (:الهجرة إلى المدينة )يثرب
كانت بيعة  العقبة الثانية سبهيدًا  للهجرة إىل اؼبدينة حيث عاىده األنصار على النصرة 

وكاف قد سبقو العديد من الصحابة باؽبجرة ، فكانت ىي األساس ؽبجرتو  واغبماية،
 للمدينة .

  فوجدوا أف قتلو  ،عن الدعوة رغم ؿباوالت قريش العديدة دبنعو  الرسوؿ  يتوقف مل
ىو اغبل الوحيد، وـبافة الثأر والعصبية القبلية قرروا أف يأتوا برجل من كل قبيلة وينقضوا عليو 

   .ويضربوه ضربة واحدة حىت يضيع دمو بني القبائل 
ف  لو باؽبجرة للمدينة، دبا خططت لو قريش وأذ  الرسوؿ  عليو السالـ أخرب جربيل 

يف فراشو وأغشى   وعندما حاصره اؼبشركوف يف  بيتو عليو السالـ ترؾ علي بن أيب طالب 
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من أمامهم ولكنهم مل يروىم.   بصحبة أبو بكر الصديق   اهلل على أبصارىم فخرج 
فيها  أياـ كانت قريش ٖإىل غار ثور وبقيا فيو ؼبدة   وأبو بكر الصديق   اذبو النيب 

 تبحث عنهم. 
دبنطقة قباء ؼبدة ثالثة أياـ وبين فيها مسجد قباء الذي يعد   يف الطريق إىل يثرب وقف 

 أوؿ مسجد يف اإلسالـ. 
من البعثة اؼبوافق سبتمرب  ٗٔربيع األوؿ يف السنة  ٕٔيـو االثنني يف   كانت ىجرتو 

ف بظهور الدولة اإلسالمية سنة، فكانت اؽبجرة ىي األذ ٖ٘  ـ ، وكاف عمره  ٕٕٙسنة 
 .األوىل على يديو 

يومًا وكاف ؽبذا اغبدث العظيم الذي فيو ترؾ  ٕٔاستغرقت اؽبجرة إىل اؼبدينة اؼبنورة 
اؼبهاجروف أمواؽبم وأوالدىم وأراضيهم ابتغاء وجو اهلل تعاىل ونصرة لدينهم الفضل الكبري على 

 ة والطبقية والظلم واالستبداد. اإلسالـ الذي جاء بتعاليمو وآدابو فمحى الوثني

 "يثرب" وظباىا "طيبة" أو "طابو" أو "اؼبدينة".  وقد استبدؿ الرسوؿ  

 :إلى المدينة وصول النبي 
إىل اؼبدينة وضع األسس اليت بُنيت عليها بعد ذلك الدولة   عندما وصل النيب 

 اإلسالمية األوىل، فكانت األسس كاآليت: 

 :النبوي : بناء المسجد أوالً 
وىي الركيزة األساسية للدولة اإلسالمية ففيو جيتمع اؼبسلموف   أوؿ أساس وضعو  

 ويتدارسوف وىو دار للعبادة. 

 :ثانياً : المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار
حيث كانت اؼبؤاخاة فعليو رغم اختالؼ األنساب، فكاف اؼبهاجر يرث األنصاري 
ويشًتكاف يف بيت واحد حىت أف األنصاري يطلق زوجاتو ليتزوج هبا أخيو اؼبهاجر، فكانت 

 اؼبؤاخاة على أساس الدين والعقيدة وليس النسب. 
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 :وتأسيس المجتمع اإلسالمي الوثيقة والمعاىدة ثالثاً:
تُعد ىي الدستور األوؿ يف الدولة اإلسالمية الذي يُبني حقوؽ وواجبات اؼبسلمني وغريىم 

 يف الدولة اإلسالمية، وتتكوف من بابني: 
 حددت حقوؽ وواجبات اؼبسلمني يف الدولة اإلسالمية.  الباب األول:
"يهود :أبرزىماؼبسلمني يف الدولة اإلسالمية و حددت حقوؽ وواجبات غري  الباب الثاني:

بالدخوؿ يف الدين اإلسالمي أو البقاء على دينهم   اؼبدينة" ، حيث خريىم الرسوؿ 
فاختاروا اليهودية فلم جيربىم على اإلسالـ ولكن بني ؽبم حقوقهم على الدولة اإلسالمية من 

ىو عدـ خيانة و  أمهها حفظ أمواؽبم وأبنائهم وبني ؽبم أيضًا واجبهم ذباه الدولة اإلسالمية
 هد واؼبيثاؽ. الع

هبذا مت وضع األسس للدولة اإلسالمية ودخلت بذلك الدولة اإلسالمية بعدىا مرحلة 
، فكاف مشروعية القتاؿ واعبهاد إلسالميةأخرى وىي مرحلة اعبهاد يف سبيل  نشر الدعوة ا

 للدفاع عن اإلسالـ واؼبسلمني ونشر الدعوة اإلسالمية. 
 مّر تشريع اعبهاد يف اؼبدينة دبرحلتني: 

 قتاؿ اؼبعتدين واؼببتدئني بالقتاؿ واستمر حىت صلح اغبديبية.  : األوىل
قتاؿ صبيع اؼبشركني وكل من يقف يف طريق نشر الدعوة وبدأت بعد فتح مكة حىت  الثانية: 

 وفاتو. 
 والســرايا: الغــــــــــزوات

 السرايا: 
سرية، كانت  ٙ٘من اؼبسلمني بقيادة صحايب ، بلغ عدد السرايا  عدد قليلتشمل  السرية

 ىػ.  ٔأوؿ سرية يف اإلسالـ "سرية سيف البحر" اليت انطلقت يف شهر رمضاف سنة 
بإرساؿ السرايا والبعوث واليت كاف الغرض منها ال اؼبواجهة والقتاؿ وإمنا   أخذ النيب 

بأف يظهر للمشركني وقبائل العرب أنو قد أصبح للمسلمني قوة عسكرية ومل   رغبة منو 
 يعودوا مستضعفني. 
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 الغـــزوات: 
، حيث بلغ عدد الغزوات إما  الغزوة: يكوف فيها عدد اؼبسلمني كبري وتكوف بقيادتو 

 ىػ.  ٕغزوة. وكانت أوؿ غزوة ىي "غزوة األبواء" يف صفر سنة  ٖٗأو  ٕٚأو  ٜٔأو ٙٔ

 الغزوات الكبرى: 
 :غزوة بدر

 :ىػ، وتسمى غزوة الفرقاف ألهنا فرقت بني اغبق  ٕرمضاف  من سنة  ٚٔيف  الزمان
 والباطل. 

 :عند بئر بدر واليت ظبيت الغزوة نسبة إليو.  المكان 
 :اؼبسلمني العًتاض قافلة ذبارية لقريش قادمة من الشاـ وليس اػبروج من  خروجسببها

 أجل قتاؿ اؼبشركني . 
 :مقاتل . ٜٓ٘واؼبشركني  ٖٖٔعدد اؼبسلمني  األطراف 
  .شاركت اؼبالئكة يف القتاؿ فعلياً إىل جانب اؼبسلمني 

 نتائجها: 
 من اؼبشركني.  ٓٚوأسر  ٓٚانتصار اؼبسلمني على قريش ومقتل  -ٔ
 من اؼبسلمني.  ٗٔستشهاد ا -ٕ
 دخوؿ عدد من مشركي قريش يف اإلسالـ.  -ٖ
 ربطيم كربياء قريش دبقتل خرية أبنائها وشباهبا وقادهتا.  -ٗ
 عززت موقف اؼبسلمني يف اؼبدينة وأصبحت ؽبم السيادة.  -٘
 أثرت على القبائل العربية اليت بدأت  تعد العدة حملاربة اؼبسلمني.  -ٙ

 :غزوة أحد
 ىػ.  ٖ: يف شواؿ سنة الزمان 
 عند جبل أحد اؼبعروؼ يف اؼبدينة وظبيت بذلك. المكان : 
 رغبة قريش لإلنتقاـ لقتالىم يف بدر والقضاء على اؼبسلمني. سببها : 
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 مقاتل . ٖٓٓٓوعدد اؼبشركني  ٓٓٓٔ: عدد اؼبسلمني األطراف 
 يل قاتال للدفاع ، ويف رواية أف جربيل وميكائ ؼبالئكة اؼبسلمني ولكن بدوف قتاؿشاركت ا

  .عنو 

 نتائجها: 
كاف  النصر حليف اؼبسلمني يف البداية ولكن نزوؿ الرماة من أعلى اعببل رجح كفة  -

 اؼبشركني ومطاردهتم للمسلمني حىت ضبراء األسد اليت عسكر عندىا جيش اؼبسلمني. 
 .  من اؼبسلمني منهم ضبزة بن عبداؼبطلب  ٓٚاستشهاد عدد  -

 غزوة الخندق : )األحزاب(  
ىػ  "اػبندؽ وسيلة للدفاع يف اغبرب" وكاف سلماف الفارسي ىو  ٘: يف شواؿ سنة الزمان -

 يف حفر اػبندؽ وتسمى أيضاً بغزوة األحزاب .   الذي أشار على الرسوؿ 
 قريش وغريىا ضد اؼبسلمني. مع يهود بين النضري  وربالف ربريض سببها: -
 . ٖٓٓٓ، أو ٓٓٗٔ،ٖٓٓٔواؼبسلمني اختلف يف عددىم  ٓٓٓٓٔبلغ عدد األحزاب  -
سيد  -  و سعد بن عبادة  –سيد األوس   - سعد بن معاذ   أرسل النيب  -

فعرؼ أهنم غدروا دبعاىدة  ليعرؼ موقف يهود بين قريظة من األحزاب إىل اليهود -اػبزرج 
 الدفاع عن اؼبدينة. 

الـ سراً، يف الوقيعة بني ربالف األحزاب بعد أف دخل اإلس  جنح نعيم بن مسعود  -
، حيث زرع بذور الشك بينهم، حىت اهتم كل فريق بينهم الفريق اآلخر باػبيانة، واليهود

 . رىذا التحالف واهنا تفككف
 حدثت مناوشات ولكن مل ربدث مواجهة شاملة.  -
بعد أف استمر اغبصار ؼبدة  نصر اهلل اؼبسلمني بالريح الشديدة فرحل األحزاب عن اؼبدينة -

 بغزو بين قريظة وقتاؽبم لغدرىم باؼبسلمني.  بعدىا قاـ الرسوؿ  ليلة، ٕٗ
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 :الغزوات الموجهة إلى اليهود
 كانت قبائل اليهود يف يثرب ) اؼبدية اؼبنورة ( ىي : 

نُػَقاع ، وبنو النَِّضري حلفاء للخزرج قُػَرْيظَة حلفاء ، وبنو  وزعيم اػبزرج سعد بن عباده بنو قَػيػْ
يف يثرب قبل اإلسالـ وحينما ىاجر الرسوؿ  اليهود ، وعاشوزعيم األوس سعد بن معاذ لألوس
 اختاروا البقاء على اليهودية، وعاىدوا اؼبسلمني ف خريىم بني اإلسالـ واليهودية إىل اؼبدينة

على عدـ الغدر واػبيانة للمسلمني ولكنهم خالفوا ذلك فغزاىم الرسوؿ بسبب غدرىم 
 وخيانتهم ، وىذه الغزوات ىي : 

 غزوة بنو قينقاع:  -1
ىػ بعد غزوة بدر لقتلهم مسلماً أغاث مسلمة وانتهت خبروجهم من اؼبدينة  ٕيف شواؿ  -

 وترؾ أمواؽبم وسالحهم. 
 غزوة بني النضير:  -2

وانتهت خبروجهم من اؼبدينة مع ما   ىػ بعد غزوة أحد حملاولتهم قتل الرسوؿ ٗيف   -
 وترؾ سالحهم.  فقط حيملونو من متاع

 غزوة بني قريظة:  -3
ليلة  ٕ٘ىػ ػبيانتهم وغدرىم ونقضهم للمعاىدة حاصرىم اؼبسلموف  ٘واؿ سنة يف ش -

بقتل رجاؽبم وسيب نسائهم وذريتهم وتقسيم   ونفذ فيهم حكم سعد بن معاذ 
 أمواؽبم. 

 غزوة خيبر:  -4
ىػ بعد صلح اغبديبية حاصرىم اؼبسلموف وقاتلوىم واستشهد منهم  ٚيف ؿبـر سنة  -

 ومت الصلح على :  ٖٜ، وقُتل من اليهود ٜٔ
  .ترؾ األرض والنخيل ليعملوا فيها مقابل أجر 
 .ترؾ أمواؽبم وسالحهم وما يف حصوهنم غبقن دماءىم 
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 :صلح الحديبية
 موف ) يف الطريق ما بني مكة وجدة(. اغبديبية اسم البئر اليت عسكر عنده اؼبسل -
خرج معتمراً وال   وظبي صلحًا ألف الرسوؿ السنة السادسة من اؽبجرة النبوية،  كاف يف -

أف الرسوؿ عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو إىل قريش ليؤكد ؽبم  ، وقد أرسل يريد اغبرب
 جاءوا ألداء العمرة وليس اغبرب، وكاف عدد من خرج مع النيب  ومعو اؼبسلمني 

 رجل.  ٓٓٗٔ
 مل ربدث فيو حرب واتفق اؼبسلموف مع اؼبشركني باتفاؽ أىم شروطو:  -

 سنوات ال خيانة فيها وال غدر.  ٓٔالصلح مدتو  -ٔ
 يأيت اؼبسلموف العاـ القادـ إىل مكة للعمرة.  -ٕ
 ش ما عدا النساء. يرد اؼبسلموف من أسلم من قري -ٖ
 ال يرد اؼبشركوف من ارتد من اؼبسلمني إذا أتى قريش.  -ٗ
 .   دخلت بنو خزاعة يف حلف الرسوؿ  -٘

بعد الصلح إىل نشر الدعوة فكتب إىل اؼبلوؾ والرؤساء يدعوىم لإلسالـ   تفرغ الرسوؿ 
 وأشهرىم: 

ٔ- .  ىرقل قيصر الرـو
 كسرى أبرويز ملك الفرس.  -ٕ
 اؼبقوقس حاكم مصر.  -ٖ
 اغبارث الغساين ملك الغساسنة.  -ٗ

من اؼبدينة ألداء عمرة القضاء اليت مت االتفاؽ  ىػ، خرج الرسوؿ  ٚويف ذي القعدة سنة      
مكة ؿبرمًا ومعو عدد من اؼبسلمني وأقاـ يف مكة  عليها يف صلح اغبديبية. ودخل الرسوؿ 
 درىا صباح اليـو الرابع عائداً للمدينة اؼبنورة. ثالثة أياـ أكمل فيها مناسك العمرة، وغا
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 :فتح مكة " فتح مرحمة ال قتال وال ملحمة"
 ىػ.  ٛسنة رمضاف كانت يف  -
سببها: اعتداء بنو بكر على بين خزاعة "حلفاء اؼبسلمني" وىو نقض لشروط صلح  -

 اغبديبية . 
 رجل.  ٓٓٓ.ٓٔعدد اؼبسلمني :  -
أسلم يـو الفتح العباس بن عبداؼبطلب وأبو سفياف بن حرب رضي اهلل عنهم  الذي عاد  -

إىل مكة وأعلن من دخل البيت اغبراـ فهو آمن ومن دخل دار أيب سفياف فهو آمن ، وقد 
.   حرـّ اهلل القتاؿ يف مكة وأحلها للرسوؿ   ساعة من هنار من ىذا اليـو

 حامالً الراية من عايل مكة "مشاؿ مكة" . اـ ومعو الزبري بن العو  دخل الرسوؿ  -
 صنماً( ٖٙٙ -ٖٓٙدخل الرسوؿ البيت اغبراـ وحطم األصناـ ) -
 األذاف من أعلى الكعبة.   رفع بالؿ بن رباح  -
 وقف الرسوؿ على باب الكعبة خطيباً يف أىل مكة فقاؿ ؽبم: "أذىبوا فأنتم الطلقاء"  -
 ح على جبل الصفا. ثاين يـو الفت  بايع أىل مكة الرسوؿ  -
 يف مكة تسعة عشر يوماً.  بقى الرسوؿ  -

 غزوة حنين: 
 ىػ.  ٛكانت يف شهر شواؿ سنة  -
 وادي حنني )وادي الشرائع العليا( يف طريق الطائف. ظبيت نسبة إىل  -
 سببها فتح مكة وانتصار اؼبسلمني.  -
بعد فتح مكة وانتصار اإلسالـ واؼبسلمني اجتمعت العرب ويف مقدمتهم ىوازف وثقيف  -

 ومعهم حشد كبري من القبائل لقتاؿ اؼبسلمني والقضاء عليهم. 
ألف مقاتل، ودارت بني الطرفني  ٕٔباألمر خرج إليهم ومعو  عندما علم الرسوؿ  -

 النصر الكبري عبيش اؼبسلمني. معركة عظيمة يف وادي حنني، وشاءت إرادة اهلل أف يكتب 
 من نتائجها وقوع عدد كبري من السبايا يف يد اؼبسلمني وكذلك األمواؿ.  -
 الطائف، ولكنو فك عنهم اغبصار.  حاصر اؼبسلموف بقيادة الرسوؿ  بعدىا -
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 :غزوة تبوك 
يف فصل  ىػ وعرفت بغزوة العسرة ألهنا كانت يف شدة اغبر ٜسنة رجب كانت يف  -

 وعسرتو يف إعداد جيش ىذه الغزوة. ، ويف رواية قلة اؼباؿ الصيف
وصوؿ األخبار بأف الرـو حشدت جيوشها لقتاؿ اؼبسلمني فطلب الرسوؿ من  سببها: -

، ولكنهم مل جيدوا جيشاً ألفاً  ٖٓ، وكاف عدد جيش اؼبسلمني اؼبسلمني اػبروج لقتاؿ الرـو
األنبياء قبلي : ُنصرت بالرعب  : ) أُعطيت طبسا مل يعطهن أحد من للرـو ، وقاؿ 

 مسرية شهر....اغبديث(  فكاف نصراً للمسلمني . 
 عاد جيش اؼبسلمني بدوف قتاؿ وكانت ىذه آخر غزوة  يف اإلسالـ. -

 :حجة الوداع
 تعرؼ حجة الوداع حبجة اإلسالـ وحجة البالغ.  -
 ىػ وىي حجة واحدة فقط للرسوؿ صلوات اهلل وسالمو عليو.  ٓٔكانت يف سنة  -
 ألف مسلم.  ٓٓٔكاف عدد اؼبسلمني اؼبشاركني يف ىذه اغبجة  -
ىذه اغبجة ومناسكها ليكتمل الدين اإلسالمي ، بعدىا عاد الرسوؿ   أكمل الرسوؿ  -

   . إىل اؼبدينة اؼبنورة 
 : وـــــــــوفات

مرض الرسوؿ عليو الصالة والسالـ يف غرة ربيع األوؿ ، وسبرض يف بيت السيدة عائشة  -
 سنة.  ٖٙوعمره  ٔٔربيع األوؿ عاـ  ٕٔفاتو يـو االثنني كانت و   اهلل عنها  حىترضي 

دفن يف حجرة السيدة عائشة رضي اهلل عنها  وقربه صلوات اهلل وسالمو عليو معروؼ دوف  -
 غريه من األنبياء.
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