
 
 
 

 21م,و منذ علمت قريش بدعوته بدأت فيي أييهيه و أايهابه,و ليوال  026رمضان سنة  12االثنين في يوم   صلى هللا عليه و سلل نزل الوحي على الرسول 

مسلمين.و لمل اشهد األيى من قريش,أمر الرسول في مكة إلى دعوة الهوحيد,كانت قريش تزيد في تعذيب ال  صلى هللا عليه و سل سنة الهي دعي فيها الرسول 

 ة من مكة إلى يثرب,فهركوا أموالهم و أمالكهم و بيوتهم و يويهم و هاجروا بدينهم.أاهابه بالهجر  صلى هللا عليه و سل 

وَّ ذِيُْتوَُِلََو  َْو   ﴿ دبيروا ليه مكييدة لههليه و هيو نيا م   صلى هللا عليه و سلل و لما خاف المشركون في قريش أن يلهق بهم الرسول  ُُ َُل ََ ُُ ِِلَ  َّذِلِنيَك  َوإِْذ يَْمُكل

ُِيَك يَْقَُلََُو  َْو يُ  َِ ُُ َّْذَما ُُ هللِاُ َوهللِاُ َخْي وَن َويَْمُك ُُ ُُِجََو َويَْمُك    صلى هللا عليه و سل  لكن هللا خيب أملهم ,فخرج 16األنفال ﴾  ْخ

َّ فَأَْغَشْينَ  ﴿ من بين افوفهم و قد أعمى هللا أبصيارهم   َّ َوِمْك َخْلُِِهْ  َسد ًّ ونَ َوَجَعْلنَا ِمْك َِْيِك  َْيِديِهْ  َسد ًّ ُُ . و قصيد الرسيول 9يي   ﴾ اُهْ  فَُهْ  ََل يُْوِص

 .و ااحبه أبو بكر الصديق المدينة من لريق مخهلف عن الطريق الر يسي المعهاد  صلى هللا عليه و سل 

لبهير األحمير و معهميا عليى ا شاق و لويل سلكا فيه الطريق السياحليو دخلوا غار ثور و مكثوا فيه ثالثة أيام حهى هدأ بهث قريش عليهم.و بعد سفر 

في بنا ه بنفسه.و دخل المدينة   صلى هللا عليه و سل و لما مر بهرية قباء أس  بها أول مسجد في اإلسالم و شارك دليل يرشدهما للطريق ]عبد هللا بن أريهط[.

فرحا و ابههاجيا بمهدميه رج{ بالههليل و الهكبير و اسههبله أهلها } األنصار=األوس و الخزم. 011هـ/سبهمبر سنة 2يوم الجمعة من ربيع األول سنة في 

 و واوله سالما.  صلى هللا عليه و سل 

 بناء المسجد النبوي و المآخاة بين األنصار و المهاجرين و إقامة المجهمع اإلسالمي على أساس الهوحيد.  صلى هللا عليه و سل و كان أول عمل قام به 

 

 

 

 

فيي في المدينية المنيورة,تفرل لهنمييم الهيياة فيهيا و وسيع أسي  المجهميع اإلسيالمي األول ليعييش المسيلمون   صلى هللا عليه و سل لما اسههر الهال بالرسول 

ما لفهوا يخططون للهضاء على اإلسالم قبل أن ينهشر في الجزيرة العربية و العيالم ين }داخليا{ هنافمأمان.لكن مشركي قريش }خارجيا{ و اليهود و ال

.و ت بنصير اإلسيالم إلى إعداد العدة للهصدي لهم قبل أن يباغهوه,فجرت بينه و بيينهم حيروب انههي  صلى هللا عليه و سلل بطردهم من يثرب,فاسطر الرسول 

} ج غيزوات { و كيل مواجهية بعيث فيهيا أايهابه دون أن يشيارك فيهيا تسيمى  غلوو تسيمى   صللى هللا عليله و سلل هكذا فكل مواجهة شارك فيها الرسيول 

 } ج  سرايا { و كلها كانت للرد على مؤامرات و عدوان المشركين. سُية

 :هـ : 2رمضان  71َّذجمعة           غوو  ِدر 

 ذ أن خرج األنصار من مكة بدون مال و ال أمالك و الذي اسهولى عليها كفار قريش,أابح المسلمون يههينون الفراية السيهرجام ميا سيام مينهم.ومن

وم قافلة مهمة دوريات لالسهكشاف و تأمين المدينة المنورة مع مراقبة قوافل قريش الهجارية.و لما علم المسلمون بهد  صلى هللا عليه و سلل هكذا نمم الرسول 

ى من الشام خرجوا العهراسها مما جعل قريش تخرج لمالقاتهم خوفا على مالها.و كانت هذه أول معركة بيين المسيلمين و كفيار قيريش فيي مكيان يسيم

لشيهادة فيي سيبيل هللا فهيزم و للمسلمين رغيم قليههم و يليس بسيبب إيميانهم و شيجاعههم و لليبهم جيزاء ا  صلى هللا عليه و سل  بدرا و كهب هللا النصر للرسول 

ِدفِيكَ  ﴿ الكفار شر هزيمة. ُْ ْ  ِِأَْذٍف ِمَك َّْذَمََلئَِكِة ُم َُ  ﴾ إِْذ تَْسََِغيتََُن َرُِِكْ  فَاْسَََجاَب ذَُكْ   َنِّي ُمِمدُّ

 :هـ : 3شََّل   6َّذسوت            غوو   حد 

 لم يرض المشركون بهزيمههم في بدر فأعدوا العدة لالنههام من المسلمين في المدينة و أخد ثأرها.
 

 َّذـهـجــُ  َّذـنـوــَيــة مــك مـكــة إذـى يـتــُب 

www.9alami.com  

 ِِ ِحيِ  ُِ ْحمِك َّذ ُِ  ِِْسِ  هللاِ َّذ

وَّ ثَانَِي َّْثنَْيِك إِْذ ُهَما فِي َّْذَغاِر إِْذ ﴿  ُُ َُ ََ َجهُ َّذِِنيَك  َُ هُ هللِاُ إِْذ  َْخ َُ وهُ فَقَْد نََص ُُ هللِاَ  يَقَُُل ذَِصاِحوِِه ََل تَْحَوْن إِنِ إَِِل تَْنُص

وَّ َّذسُّ  ُُ َُ ََ لَِمةَ َّذِِنيَك  ََ ْوَها َوَجَعَل  َُ لَِمةُ هللِاِ ِهَي َّْذُعْليَا َوهللِاُ َعِويو  َمَعنَا فَأَْنَوَل هللِاُ َسِكينَََهُ َعلَْيِه َو َيَِدهُ ُِِجنٍَُد ذَْ  تَ ََ ُْلَى َو

 ﴾ َحِكي   

 عوُ و دروس مك حدث َّذهجُ  
 صلى هللا عليه و سل  مين على أيى المشركين و إخالاهم و وفا هم للرسول ابر المسل  . 

 .ترك الغالي و النفي  في سبيل اإلسالم 

  بالههليل و الهكبير و الفرح و االبههاج.  صلى هللا عليه و سل  اسههبال أهل يثرب للرسول 

  و تثبيت الـهآلف و الهآزر بينهم.ن من أجل يهاب الوحشة و الغربة بين األنصار و المهاجري  صلى هللا عليه و سل  مآخاة الرسول 

   صلى هللا عليه و سل  غــووَّت َّذــُســـــــــَل   
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و الذين نزلوا من مكانهم لجمع   صلى هللا عليه و سل لفة الرماة للرسول و الههى الجيشان في منطهة أحد شمال المدينة,و كاد المسلمون ينهصرون لوال مخا

أايب بجروح في رأسه و كسرت   صلى هللا عليه و سل المشركون من وراء ظهورهم و اسهشهد كثير من الصهابة حهى أن الرسول  الغنا م.فهاجمهم

 و أخطر. هه لكانت العاقبة أكثرلى رسوله و جنده برحمارك هللا تعارباعيهه و تهول نصر المسلمين إلى هزيمة.و لوال أن تد

 الغرور باالنهصارات {. –و لكن الملمون فهموا الدرس و عرفوا سبب الهزيمة }مخالفة أمر الرسول 

  :} هـ : 5َّذسوت  شََّل            غوو  َّذخندق }َّألحوَّب 

 بني المصطلق ...... –و كان قبلها غزوات أخرى  غزوة يات الرقام 

 كان المسلمون يهعرسون لمؤامرات الداخل}اليهود+المنافهين{ و الخارج}قريش{.

]  و من تآمر يهود بني النضير أنهم اتصلوا بهريش و مدوهم بالميال و السيالح للهضياء عليى المسيلمين مميا جعيل المشيركين يخرجيون فيي حملية ها لية

 مهاتل [ إلى المدينة المنورة. 26666

و ايهابهه,اقهرح سيلمان الفارسيي أن يهفيروا خنيدقا حيول   صللى هللا عليله و سلل مهاتل و بعد مشاورات بيين الرسيول  1666في  و قد تصدى لهم المسلمون

مما جعلها تبهى قرابة شهر في حصار المسلمين دون أن تدخل المدينة.و قيد سياهم  المدينة يمنع هجوم المشركين و يصدهم.و قد تفاجأت به قريش كثيرا

 ركين و هروبهم في هزيمة المش

                 .لعبها أحد الصهابة أدت إلى زرم الفرقة بينهم و شههت افوفهم 

 .إرسال هللا تعالى ريها عاافة زرعت الرعب في قلوبهم و بعثرت حوا جهم 

 هـ : 6ذي َّذقعد             :صلح َّذحديوية

مكية و الطيواف بالكعبية لكين قريشيا ظنيت أنيه أتيى للهيرب . و بعيد مفاوسيات عسييرة اتفيق  ناويا الذهاب إلى العمرة فيي  صلى هللا عليه و سل كان الرسول 

 أهم بنودها و من  مع قريش على معاهدة الح سميت بصلح الهديبية  صلى هللا عليه و سل الرسول  

                      ج.إلى المدينة دون أن يه   صلى هللا عليه و سل رجوم الرسول 

                      أيام. 1العمرة في العام المهبل و لمدة 

                     سنوات. 26لمدة  ةهدن 

 :هـ :8رمضان    71َّألرِعاء                    فَح مكة 

ها لا فية مين قيريش حاقيدة كانت قبيلة خزاعة داخلة في حلف المسلمين,و قبيلة بكر في حلف قريش,و كانت بينهما عداوات كثيرة منيذ الجاهلية,فاسيهغله

 ,فأغارت هي و قبيلة بكر على قبيلة خزاعة ليال,مما أدى إلى نهض الح الهديبية.و ألن ما فعلوه يعهبير غيدرا و عدوان,فهيد خيرج الرسيولةعلى الهدن

 و تصميمهم على الدخول إلى مكة. مسلم قاادين مكة ففاجئوا المشركين الذين فزعوا من أعداد المسلمين 26666و أاهابه في   صلى هللا عليه و سل 

مك دخل ِيت  ِي  ﴿ : صلى هللا عليه و سل ,فأسلم مضطرا فهال الرسول   صلى هللا عليه و سل ي  قريش أبو سفيان خا فا يليال يهرجى عفو الرسول  فجاء ر

 . ﴾ سُيان فهَ آمك و مك  غلق عليه ِيَه فهَ آمك و دخل َّذمسجد َّذحَُّم فهَ آمك
اينما فكسيرها جميعيا و لهير الكعبية  106و أاهابه األبرار مكة فاتهين من غير قهال حهى أتيى البييت الهيرام و بيه   صلى هللا عليه و سل  و دخل الرسول

لانَ  ﴿ داخلها و خارجها من األوثان و الصور و الهما م و وحد هللا و هو يهول  ََ لَل  ُِ لُل إِِن َّْذوَا ُِ و ايلى داخيل  ﴾ َهُهَقًّلا َوقُْل َجلاَء َّْذَحلقُّ َوَهَهلَق َّْذوَا

ْ  ُشلُعًَِّا َوقَوَائِلَل ذَََِعلاَرفََُّ  ﴿ الكعبة و ألهى خطبة في قريش دعاهم فيها لنبذ نخوة الجاهلية قار ا  َُ ٍُ َو ُْنتَى َوَجَعْلنَا ََ ْ  ِمْك َذ َُ يَا  َيَُّها َّذنِاُس إِنِا َخلَْقنَا

ْ  إِنِ  َُ َمُكْ  ِعْنَد هللِاِ  َْتقَا َُ َْ ُ   إِِن  َ صللى هللا عليله و ثم قال  يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا  خيرا.أخ كريم و ابن أخ كريم. قال  ﴾ هللِاَ َعلِي   َخوِي

إَِذَّ  ﴿واجيا. ف ايهبوا فأنهم الطلهاء.و بعدها أين بالل على الكعبة .لهد كان هذا الفهح العميم قضياء عليى الوثنيية و جعيل النياس ييدخلون فيي ديين هللا أ  سل 

ا َّجًّ ََ َُْح َوَر َْيَت َّذنِاَس يَْدُخلََُن فِي ِديِك هللِاِ  َْف ُُ هللِاِ َوَّْذَُ  .﴾  َجاَء نَْص

 

 

 

بهجة اليودام و الهيي   هللا عليه و سل صلى هـ سيهوم الرسول  26تمت أعمال الدعوة و إبالل الرسالة و بناء مجهمع جديد على أساس عهيدة الهوحيد.ففي سنة 

يا معاذ إن  عسى  ن َل تلقلاني ِعلد  ﴿ حين بعث معاي لليمن قال له   ظهر للناس أن مهامه قد أوشس على النهاية و يلس كان له عالمات كثيرة منها  

 ﴾ عامي هنَّ و ذعل   ن تمُ ِمسجدي هنَّ و قوُي
فخيرج مين المدينية }فيي   صللى هللا عليله و سلل  الهجة المبرورة,فهدم المدينة بشر كثير كلهم يلهم  أن يأتم برسول هللا بهصده لهذه  صلى هللا عليه و سلل أعل النبي 

 هـ { و لما بلغ يا الهليفة أهل بالهج و العمرة بعد أن اغهسل و تطيب و لب  إزاره و رداءه. 26أواخر يي الهعدة 

توجه إلى المسجد الهرام فطاف بالبيت,فرمل ثالثا و مشى أربعا,و نفذ إلى مهام إبراهيم ثم سيعى بيين  هـ { و 26فدخل مكة } يوم األحد من يي الهجة 

ألف  211أو  211هـ [ توجه إلى منى ثم عرفة,فخطب فيها خطبة حجة الودام أمام خلق كثير }  26يي الهجة  6الصفا و المروة.و في يوم الهروية ] 

 و منها  { 

 َذي,فإني َل  دري ذعلي َل  ذقاَ  ِعد عامي هنَّ ِهنَّ َّذمَقف  ِدَّ.إن دماءَ  و  مََّذك  حَُّم عليك  َحُمة يَمك  هنَّ في  يها َّذناس,َّسمعََّ ق

 ...شهَُ  هنَّ في ِلدَ  هنَّ
  ك ِاذمعُوففاتقََّ هللا في َّذنساء,فإنك   خنتمَهك ِأمانة هللا,و َّسَحللَ  فُوجهك ِكلمة هللا ....و ذهك عليك  رهقهك و َسَته  و أيضا 

 ..و قد تَُت فيك  ما ذك تظلََّ ِعده إن َّعَصمَ  ِه:ََاب هللا :و أيضا

 قاذََّ:نشهد  ن  قد ِلغت و  ديت و نصحت. و  نَ  تسأذَن عني,فما  نَ  قائلَن؟...  و أيضا 

 ..َّذله  فاشهد... َّذله  فاشهد... َّذله  فاشهد.  فهال .
ْسََلَم ِدينًّا ﴿خطبهه نزل قول هللا تعالى    من  صلى هللا عليه و سل و لما فرل  َمْلُت ذَُكْ  ِدينَُكْ  َو َْتَمْمُت َعلَْيُكْ  نِْعَمَِي َوَرِضيُت ذَُكُ  َّْْلِ َْ َم  َ َْ . ثم أتم ﴾ َّْذيَ

 .  صلى هللا عليه و سل بهية المناسس 

 

 

 

  حــجــــــــة َّذـــــــــــَدَّع 



 
 

 

 
 

 و تمهر في عباراته و أفعاله   صلى هللا عليه و سل الدعوة و سيطر اإلسالم,أخذت عالمات الهوديع للهياة تطلع من مشاعره لما كملت 

يوميا {,و اشيهد علييه  21أو  21يوما و هو مريض } أيام مرسه كانت  22هـ بدأ الصدام برأسه و اتهدت حرارته,و الى بالناس  22افر  19و في 

 حيث قضى آخر أسبوم له. رضي هللا عنهافنهل إلى بيت زوجهه عا شة  المرض

 و مع يلس كان يخرج للصالة بالناس مههامال على نفسه اابرا,و يخطب فيهم نااها و معلما 

 واى أبا بكر بالصالة بالناس ألن المرض قد اشهد عليه كثيرا.  صلى هللا عليه و سل أيام من وفاته  1و قبل 

ااعا  16دنانير,و وهب للمسلمين سالحه و درعه مرهونة عند يهودي بـ 7ه و تصدق بـ أعهق غلمان  صلى هللا عليه و سل و قبل يوم واحد من وفاته 

 شعيرا.

أخد السواك من   صلى هللا عليه و سل على المسلمين و أبو بكر يصلي بهم,فابهسم.و عند احهضاره   صلى هللا عليه و سل و في اليوم األخير,في االة الفجر,ألل 

ربيع األول سنة  21في سهى يوم االثنين   صلى هللا عليه و سل ,و رفع أابعه و شخص نهو السهف و فاست روحه الطاهرة ارضي هللا عنهفم السيدة عا شة 

 هـ. 22

 صلى هللاول هللا اشهد هول الفاجعة بالصهابة و أظلمت الدنيا و المدينة في أعينهم حهى قال أن  }....و ما رأيت يوما أقبح و ال أظلم من يوم مات فيه رس

 {.  عليه و سل 

  أما بعد,فمن كان منكم يعبد مهمدا فإن مهمدا قد مات, و من كان منكم يعبد هللا,فإن هللا حي ال يموت   و قام أبو بكر في الناس واعما  

ُسُل  َفَإِْن َماَت  َْو قَُِلَ  ﴿قال هللا تعالى   ُُّ ُِ هللِاَ  َوَما ُمَحِمد  إَِِل َرُسَل  قَْد َخلَْت ِمْك قَْولِِه َّذ َّْنقَلَْوَُْ  َعلَى  َْعقَاُِِكْ  َوَمْك يَْنقَلِْب َعلَى َعقِوَْيِه فَلَْك يَُض

ُِيك َِ  .﴾ َِ َشْيئًّا َوَسيَْجِوي هللِاُ َّذِشا
 .رضي هللا عنهاأثواب بيض و دفن في بيت زوجهه عا شة  1و كفنوه في   صلى هللا عليه و سل و في يوم الثالثاء غسلوا الرسول 

   صلى هللا عليه و سل  مــُضـــه و وفــاتـــــــه   

  .تدارسه جبريل الهرآن مرتين 
   فإني َل  دري ذعلي َل  ﴿في حجة الودام    صلى هللا عليه و سل   قال

 ﴾  ذقاَ  ِعد عامي هنَّ

   ي رمضان.يوما ف 16ظل معهكفا 
  خنوَّ عني مناسكك   ﴿عند جمرة العهبة    صلى هللا عليه و سل   قال

 ﴾ فلعلي َل  حج ِعد عامي هنَّ

  االته االة المودم على شهداء أحد و أهل البهيع  .نزلت عليه سورة النصر 

  فبكى أبو بكر  ﴾ ا ما شاء,و ِيك ما عنده,فاخَار ما عنده إن عودَّ خيُه هللا  ن يؤتيه مك ههُ  َّذدني ﴿ألاهابه   صلى هللا عليه و سل    قال

 الصديق قا ال فديناك بآبا نا و أمهاتنا.ألنه عرف أن الرسول قد دنا أجله.

  ﴿ كما فعل اليهود و النصارى.﴾  َل تَخنوَّ قوُي وثنا يعود 

 عيوَي  وصيك  ِاألنصار فإنه  َُشي و ﴿ أوااهم باألنصار خيرا ﴾  

  ذَ َنت مَخنَّ خليَل غيُ رِي َلتخنت  ِا ِكُ خليَل﴿  أوااهم بصاحبه أبي بكر الصديق خيرا ﴾ 


