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 بسم اهلل الرحمن الرحيم   

                                             الدرس األول                                                                    
 دقائق( 01)زمن الدرس 

  بالنبي المدينة فرح         
 

 بلدتهم ستصبح إذ به، اختصهم الذي والشرف إياه، اهلل ممنحه الذي الفضل المدينة أهل استشعر  
 يهللون المدينة أهل خرج ولذلك اإلسالم، لنصرة ثم المهاجرين، وصحابته  اهلل رسول إلقامة موطنا

 يا:  ينادون الطرق في الغلمان وتفرق البيوت، فوق والنساء الرجال صعد حتى وابتهاج، فرح في
    اهلل رسول يا، اهلل رسول يا محمد

  اهلل رسول فيه علينا دخل يوم من أضوأ وال أحسن كان قط يومًا رأيت ما: "  مالك بن أنس قال
  " 

 وكَبر عوف، بن عمرو بني في والَتْكِبيُر الَرَجُة وُسِمَعِت: " المعاد زاد كتابه في القيم ابن وقال
قال  عليه ينِزل تغشاه،والوحي والَسكينة وحَيْوه، فتلقْوه للقائه، وخرجوا بقدومه، فرحًا المسلمون

 .1: التحريمسورة : تعالى

 فكانوا مكة، من  اهلل رسول بمخرج بالمدينة المسلمون سمع: )  قال  الزبير بن عروة عن
 انتظارهم، أطالوا بعدما يوما فانقلبوا الظهيرة، حر يردهم حتى فيتنظرونه، الحرة إلى غداة كل يغدون

 إليه، ينظر ألمر( المرتفع البناء) آطامهم من ُأُطم على يهود من رجل أوفى بيوتهم إلى أووا فلما
 يملك فلم السراب، بهم يزول ،(أي عليهم الثياب البيض)مبيضين وأصحابه  اهلل برسول فبصر

 إلى المسلمون فثار: قال.  تنتظرونه الذي جدكم هذا العرب، معشر يا: صوته بأعلى قال أن اليهودي
 اليمين ذات بهم فعدل ،(حجارة سوداءأرض بالمدينة ذات )الحرة بظهر  اهلل رسول فلقوا السالح،

 . األول ربيع شهر من االثنين يوم وذلك عوف، بن عمرو بني في بهم نزل حتى
 اهلل رسول ير لم ممن األنصار من جاء من فطفق صامتا،  اهلل رسول وجلس للناس، بكر أبو فقام
 اهلل رسول الشمس أصابت حتى ، بكر أبا يحيَُّي  ، بكر أبو فأقبل  بردائه، عليه ظلل حتى 

 ليلة، عشرة بضع عوف بن عمرو بني في  اهلل رسول فلبث.  ذلك عند  اهلل رسول الناس فعرف
 معه يمشي فسار راحلته ركب ثم ، اهلل رسول فيه وصلى التقوى، على أسس الذي المسجد وأسس
 . المدينة باتجاه الناس

 والعصبية، الُفْرقة حالها ُيكدر وكان ، النبي بقدوم تشرف أن قبل بيثرب تسمى كانت التي  المدينة
 إليها،  النبي بهجرة وتبّدل تغير ما سرعان الحال هذا ولكن واألسقام، الفقر أهلها عيش وينغص

 المنورة، المدينة فصارت حال، إلى حال من يثرب مدينة تاريخ مجرى غير الذي الحدث ذلكم
 الدار تبوؤوا الذين وموطن واألنصار، المهاجرين ملتقى الطِيبَة، وَطْيبَة ، بالنبي الستنارتها
 السنة من األول ربيع من الثامن االثنين اليوم هذا كان ثم ومن للمسلمين، األولى والعاصمة واإليمان،

 يصفه قبل، من المدينة تشهده لم مشهودا يوما ـ الهجرة من األولى السنة - النبوة من عشرة الرابعة
 .  اهلل برسول فرحهم بشيء فرحوا المدينة أهل رأيت ما: " فيقول  عازب بن البراء
 إذ  اهلل رسول بذلك سماها كما سبحانه، اهلل بالد أطيب المدينة أصبحت: "حجر ابن الحافظ يقول

 تربتها لطهارة الطيب الشيء من واشتقاقها بمعنى لغتان والطيب والطاب ،"طيبة"و" طابة" سماها
 هذه صحة على شاهد دليل وهوائها ترابها طيب وفي بها العيش طيب ومن لساكنيها، ولطيبها

 " . غيرها في توجد تكاد ال طيبة رائحة وحيطانها تربتها من يجد بها أقام من ألن التسمية،
 مرحلة وتمت المنورة، المدينة إلى يثرب من وتحولت وشرفت، استنارت المدينة  النبي وبدخول

  المكية المرحلة وهي النبوية السيرة مراحل من
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 دقائق( 01)زمن الدرس                                                      الدرس الثاني 
 هذا المنزل إن شاء اهلل  

 
من دون بيوت المسلمين جميعًا لينزل  بيت الصحابي الجليل أبو أيوب األنصاري   عز وجلاختار اهلل 

 .بذلك فخرًا  وحسبُه، لّما حّل في المدينة مهاجرًا  فيه النبي الكريم 
حين بلغ  ذلك أن النبي ، يحلو تردادها ويلذ تكرارها  أبي أيوب قصة في بيت ولنزول الرسول 

 .المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافٌد 
 . . شوق الحبيب إلى حبيبه  تبثهاونهم وتطلعت إليه عي

 .وفتحوا له قلوبهم ليحل منها في السويداء 
 .له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل  فتحواو

بنى خاللها ، قضى في قباء من ضواحي المدينة أياما أربعة  المدينة بعد أن  الرسول  وصل 
 .مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى 

كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول ، فوقف سادات يثرب في طريقها ، ثم خرج منها راكبًا ناقته 
 . . . في بيته  اهلل 

 : ويقولون ، إثر سيٍد  ًاوكانوا يعترضون الناقة سيد
 . .القوة التي تمنع من يريده بسوء : المنعة * أقم عندنا يا رسول اهلل في العدد والمنعة

 ( .دعوها فإنها مأمورة : ) فيقول لهم 
 . . . وتحف بها القلوب ، وتظل الناقة تمضي إلى غايتها تتبعها العيون 
 .بينما يشرق األمل في نفوس من يليهم ، فإذا جازت منزاًل حزن أهله وأصابهم اليأس 

وهم يتلهفون شوقًا لمعرفة السعيد ، والناس يمضون في إثرها ، وما زالت الناقة على حالها هذه 
 . . . وبركت فيها ، المحظوظ حتى بلغت ساحة خالء أمام بيت أبي أيوب األنصاري 

  . . . لم ينزل عنها  لكن الرسول 
ثم ما لبثت أن عادت أدراجها  ،ها ماَملها ِز رٍخوالرسول ُم، فما لبثت أن وثبت وانطلقت تمشي 

 .وبركت في مبركها األول 
 .المنزل اهلل شاء إن هذا: راحلته بركت حين  اهلل رسول فقال

وحمل متاعه ، يرحب به  وبادر إلى رسول اهلل ، عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب األنصارِي 
 . وكأنما يحمل كنوز الدنيا كلها ومضى به إلى بيته، بين يديه 

فيها  لية من متاعه ومتاع أهله لينزَلفأخلى الُع، ة  ِيِلكان منزل أبي أيوب يتألف من طبقٍة فوقها ُع
 .  رسول اهلل 
 .وأنزله حيث أحب ، فامتثل أبو أيوب ألمره ،أثر عليها الطبقة السفلى  لكن النبي 

ا وزوجه إلى العلية وما إن أغلقوب صعد أبو أي، إلى فراشه  وأوى الرسول ، ولما أقبل الليل 
 : عليهما بابها حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال 

 !ماذا صنعنا ؟ ،ويحك 
 ! ونحن أعلى منه ؟ ، أسفل  أيكون رسول اهلل 

 !ّ؟ أنمشي فوق رسول اهلل 
 .ا إذن لهالكون إّن! والوحي ؟   أنصير بين النبي

 .وهما ال يدريان ما يفعالن  ،وندما وركبهما الهم  رضي اهلل عنهما وتحير الزوجان
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 ة الذي ال يقع فوق رسول اهلل َيِلولم تسكن نفساهما بعض السكون إال حين انحازا إلى جانب الٌع
 .والتزماه ال يبرحانه إال ماشيين على األطراف متباعدين عن الوسط ،

 .لنا جفن في هذه الليلة ال أنا وال أم أيوب واهلل ما أغمض :  ؛ قال للنبي   فلما أصبح أبو أيوب
 ! ( .ومم ذاك يا أبا أيوب ؟ : )  فقال 
 ثم إني غدوت ، وأني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فآذاك ، ذكرُت أَني على ظهر بيت أنت تحته : قال 

 .بينك وبين الوحي 
  (ناالكثرة من يغش، إنه أرفق بنا أن يكون في السفل ، هون عليك يا أبا أيوب :)  فقال له الرسول 

 .  (من الناس يزورنا : يغشانا )
إلى أن كانت ليلة باردة فانكسرت لنا جرة وأريق  فامتثلت ألمر رسول اهلل :   قال أبو أيوب
وجعلنا ،وليس لدينا إال قطيفة كنا نتخذها لحافًا ، فقمت إلى الماء أنا وأم أيوب ، ة َيِلماؤها في الُع

 . ننشف بها الماء خوفًا من أن يصل إلى رسول اهلل 
إني أكره أن أكون  بأبي أنت وأمي  :وقلت ، فلما كان الصباح غدوت على الرسول صلوات اهلل عليه 

ونزلت ، ة َيِلوصعد إلى الُع، فاستجاب لي ، خبر الجرة  وأن تكون أسفل مني ثم قصصت عليه، فوقك 
في بيت  أقام النبي حبًا ملك قلبه ولبه  رسول اهلل  أحب أبو أيوب  .فل أنا وأم أيوب إلى الُس

، حتى تم بناُء مسجده في األرض الخالء التي بركت فيها الناقة ، أبي أيوب نحوًا من سبعة أشهر 
أكرم بهما من ، فغدا جارًا ألبي أيوب ، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له وألزواجه 

 . متجاورين 
 ،،،تم بحمد اهلل 
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 دقائق( 01)زمن الدرس                                                                         الدرس الثالث

 األنصارمناقب 

 
 في سبأ مملكة من جاءتا ،وهما قبيلتان ثعلبة، بن حارثة ابني والخزرج األوس قبائل هم األنصار  

 وصدقتها، بها آمنت عشيرة أول كانا اإلسالم رسالة مجيء وبعد مأرب، سد خراب إثر على اليمن
 ثابت بن حسان قال األنصار، باسم يعرفون جميعا وأصبحوا كلمتهم وتوحدت  النبي إليهم فهاجر
 : 

 تستعر الحرب وعوان الهدى دين         بنصرهم أنصارًا اهلل سماهم
  النبي أنصار مجتمع خصال وكريم ونبل عراقة في مجتمعًا تشهد لم اإلنسانية المجتمعات ولعل

 البيئة وهيأ حماه، عن ودافع  الدين هذا احتضن حصن أول كانوا الذين البررة أولئكم عنهم، ورضي
 . السماء في وفرعه ثابت أصله سامقًا بنيانًا فكانت اإلسالم دولة عليها بنيت التي المناسبة

 الرباني لالختيار مؤهلين جعلتهم نادرة بصفات جميعهم يتحلون كانوا  النبي صحابة أن جرم وال
 في المؤمن به يوصف ما أفضل على صفتهم ثبتت الذين وهم ، سماوية رسالة آلخر حملة واليكون

 : تعالى قال والقرآن؛ واإلنجيل التوراة

  لجميع ثابت الوصف هذا ،29: الفتحسورة 

 جميع رفضتها حين الدعوة احتضنوا الذين بأنهم هم   تميزوا خصوصا األنصار أن إال الصحابة
 طريقها، عن العوائق إزالة و عنها الدفاع سبيل في وديارهم وأنفسهم أموالهم وسَخروا القبائل،
 تعهدوا اللتين البيعتين أصحاب وهم لإلسالم، الوالء أخلصوا و الجاهلية في تحالفاتهم من وتبرؤوا

 فترة طيلة اإلسالم خالفة عاصمة وهم ونسائهم، أنفسهم منه يحمون مما  النبي يحموا أن فيهما
 .الراشدة الخالفة

 نص عن - إجرائيا – خارجة كانت التي بدر معركة في األنصار لعزيمة حقيقي اختبار أول وفي
 حماية وإنما ديارهم خارج حرب أي إلى األنصار خروج على تنص لم التي العقبة بيعة معاهدة
 بن سعد لسان على صارخا األنصار جواب كان منها، إخراجه وعدم فقط المدينة داخل  الرسول

 وصدقناك، بك آمنا قد): قائال  اهلل لرسول خطابه موجها وقف الذي – األنصار راية حامل - معاذ
 والطاعة، السمع على ومواثيقنا، عهودنا ذلك على وأعطيناك الحق، هو به جئت ما أن وشهدنا
 فخضته البحر هذا بنا استعرضت لو بالحق، بعثك الذي فو معك، فنحن أردت لما اهلل رسول يا فامض

 ُصْدٌق الحرب، في لُصْبٌر إنا غدا، عدونا بنا تلقى أن نكره وما واحد، رجل منا تخلف ما معك، لخضناه
 . البداية والنهاية إلبن كثير ( اهلل بركة على بنا فسر عينك، به تقر ما منا يريك اهلل ولعل اللقاء، في

  بأنهم، لهم شهد قد اهلل أن ويكفيهم

 ، بالفالح لهم بالشهادة وختم : 

   9: الحشرسورة . 

 سنقف لكننا الحصر، يطالها أن من أكثر - مواقفهم وحتى بل – ومآثرهم األنصار فضل أن والواقع
 :كله اإلنساني التاريخ في ربما المجتمعاتمن مواقف  ة نادر  قفامو عند عجلى وقفة
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 تلك العرب قبائل وأعطى الناس في الخير وفرق  رسوله على اهلل أفاء بعدما حنين غزوة ختام يفف
 ألبي ولنستمع والمال، والفضة الذهب ومن والغنم، والشاء النعم من الفضاء رحب مألت التي العطايا
 في العطايا تلك من أعطى ما  اهلل رسول أعطى لما: يقول إذ ماحدث؛ يحكي وهو  الخدري سعيد

 أنفسهم، في األنصار من الحي هذا وجد شيء، منها األنصار في يكن ولم العرب، قبائل وفي قريش
 عبادة بن سعد عليه فدخل قومه،  اهلل رسول واهلل لقي: قائلهم قال حتى القالة، منهم كثرت حتى
 الفيء هذا في صنعت لما أنفسهم في عليك وجدوا قد األنصار من الحي هذا إن اهلل، رسول يا: فقال
 من الحي هذا في يكن ولم العرب، قبائل في عظاما عطايا وأعطيت قومك، في قسمت أصبت، الذي

  ؟" سعد يا ذلك من أنت فأين: "قال شيء، منها األنصار
 رجال فجاء قال" الحظيرة هذه في قومك لي فاجمع: "قال قومي، من إال أنا ما اهلل، رسول يا: فقال
 لك اجتمع قد: فقال سعد أتى له، اجتمعوا فلما فردهم، آخرون وجاء فدخلوا، فتركهم المهاجرين، من
 معشر يا: "قال ثم أهله هو بما عليه وأثنى اهلل فحمد ،  اهلل رسول فأتاهم األنصار، من الحي هذا

 فهداكم ضالال آتكم ألم أنفسكم، في علي وجدتموها ( غضب:وجد عليه) ووِجَدٌة عنكم، بلغتني قالة ما األنصار،
 ثم وأفضل، أمن ورسوله اهلل بلى، قالوا ؟" قلوبكم بين اهلل فألف وأعداء اهلل، فأغناكم وعالة بي، اهلل
 " األنصار معشر يا تجيبونني أال: "قال

: ولصدقتم لقلتم شئتم لو واهلل أما: "قال والفضل، المن ولرسوله هلل اهلل، رسول يا نجيبك بماذا: قالوا
 معشر يا أوجدتم سيناك،فوا وعائال فآويناك وطريدا فنصرناك، ومخذوال فصدقناك، اًبَذَكُم أتيتنا

 إلى ووكلتكم ليسلموا، قوما بها تألفت الدنيا، من (البقيه اليسيره:اللعاعة) لعاعة في أنفسكم في األنصار
 إلى  اهلل برسول وترجعوا والبعير بالشاة الناس يذهب أن األنصار معشر يا ترضون أال إسالمكم،
 شعبا الناس سلك ولو األنصار، من امرأ لكنت الهجرة لوال إنه بيده محمد نفس الذي فو رحالكم،
 أبناء وأبناء األنصار، وأبناء األنصار، ارحم اللهم األنصار، شعب لسلكت شعبا األنصار وسلكت
 ثم وحظا، قسما  اهلل برسول رضينا: وقالوا لحاهم، أخضلوا حتى القوم فبكى: قال" األنصار
 .المحدث األلباني صحيح–فقه السيرة  .وتفرقوا  اهلل رسول انصرف
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 دقائق( 01)زمن الدرس                                                                       الدرس الرابع        

 ( األنصار  مناقب  )تابع  
 

"" ن في الدين ار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهنعم النساء نساء األنص""  رضي اهلل عنها تقول عائشة   
 مسلم 

 .المهاجرين واألنصار وعن سائر الصحابة أجمعين  ي اهلل عنفرض
والعباس على مجلس ألنصار وهم  لما مرض مرض الموت مر الصديق  وفي أخريات حياته 

منا وهو في مرض  ذكرنا مجلس رسول اهلل يبكون فقال الصديق والعباس لهم ما يبكيكم ؟ قالوا 
وخرج من بيته  وأخبراه الخبر فقام  فقاما من عندهم ودخال على رسول اهلل ، نخاف فيه عليه 

إلى  رغم مرضه وعصب رأسه حتى يتوقى شدة المرض وصعد المنبر وكان آخر صعده ورقى له 
يشهد لهم وهذا هو الشرف العظيم وقال  المنبر كان آخر خطبة خطبها فأوصى باألنصار خيرًا وقال 

أنهم قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فتجاوزوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم ودعا لهم ثم نزل 
  ،المباركون قال اهلل عنهم في كتابه والسابقون األولون من المهاجرين واألنصار ءهؤال. 

 .يل إليها أما األولى فهم المهاجرون األولون فقد مضت وال سب
 .أما الثانية وهم األنصار فقد مضت وال سبيل إليها 

أسال اهلل بمنه وكرمه أن يجعلنا ( والذين اتبعوهم بإحسان ) بقيت الثالثة وهي قول اهلل جل وعال 
 ( . بإحسان  والذين اتبعوهم) قال اهلل فيهم جميعًا ممن 

 بن الهيثم يروي التحديد، وجه على  بكر أبي خالفة وفي األعلى الرفيق إلى  النبي انتقال بعدو 
 فغضبت الناس، بين فيه فساوى ،  بكر أبي إلى البحرين من مال جاء: قال عوانة عن عدي

 للدنيا، عملتم ما صار فقد أفضلكم أن أردتم إن صدقتم،: بكر أبو لهم فقال َفِضلنا،: وقالوا األنصار
 .وانصرفوا هلل إال عملناه ما واهلل: فقالوا! والدين هلل ذلك كان شئتم وإن

 :قال ثم  نبيه على وصلى عليه وأثنى اهلل فحمد المنبر بكر أبو فرقى
 بأنفسنا ونصرناكم أموالنا في وشاركناكم آويناكم إنا: تقولوا أن شئتم لو األنصار، معشر يا واهلل" 

 :الغنوي قال كما وأنتم فنحن األمد، به طال وإن عددًا نحصيه ال ما الفضل من لكم وإن لقلتم،

 
 فزلت الواطئين في نعلنا بنا...  أزلقت حين جعفرًا عنا اهلل جزى
 وأظلت أدفأت حجرات إلى...    وألجئوا بالنفوس خلطونا هم

  لملت منا القوه الذي تالقي...     أمنا أن ولو يملونا، أن أبوا

 وتحمل الخصال وكريم السجايا نبل من  النبي أنصار عليه كان ما نستنتج سبق  خالل ما  من
 من أجمعين اهلل رسول صحابة وعن عنهم اهلل رضوان به تمتعوا وما والدين، الشهادة ليةومسؤ

 هذا استمرارية على تدل كذلك وهي نوعه، من فريد هلل اإلخالص من ومستوى عاليه أخالق
 وربي صلوات النبي موت بعد تضاعف بل فقط، الدعوة من األولى الفترة في يكن لم وأنه  اإلخالص
 وحظوظ الدنيا أطماع على والتعالي والتعفف اإليثار في منهجهم على استمروا فقد عليه وسالمه
 أصبح الذي الكلمة ووحدة واالتحاد اللحمة مدى على يدل فإنه كذلك مجاهدة، من ذلك في وكم النفس،

 .باآلخر منهم فريق كل يتربص أعداء كانوا أن بعد اإلسالم بعد األنصار عليه
 من القرن وربع قرنا والخزرج األوس بين استمرت الطاحنة الحروب أن تذكر المصادر بعض إن بل

 نارها، فأطفأ اإلسالم جاء حتى تنته ولم يثرب على والسيادة للرئاسة طلبا( سنة 122 نحو) الزمان
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 الدنيا، وطلب الرئاسة وحب والفرقة الشقاق من عليه كان ما عن كامال تحوال األنصار مجتمع وتحول
  ولرسوله، هلل والحب اإليمان مظاهر من العظيمة المظاهر هذه لروعة ويا

 أنس رواه كما" األنصار بغض النفاق وآية األنصار حب اإليمان آية: " تصبح أن عجب فال ثم ومن
 .  البخاري ومسلم  عند كما  النبي عن  مالك بن
 يبغضهم وال مؤمن إال يحبهم ال األنصار: "  يقول  النبي سمعت:  قال  عازب بن البراء روى و
 في بهم وجمعنا حبهم، اهلل رزقنا ،ومسلم يالبخار "  اهلل أبغضه أبغضهم ومن اهلل أحبه أحبهم فمن منافق إال

 .قدير ذلك على إّنه وكرمه، بمّنه والنعيم، الكرامة دار
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 دقائق( 01)زمن الدرس                               الخامسالدرس           

 دـالمسج اءــــــبن
 
 

 فشهدت ، الناشئة اإلسالمية الدولة دعائم يوّطد أن األول هّمه كان ، المدينة إلى  النبي قدم عندما
 ، مستقبلها تؤّمن أن شأنها من والتي المباركة الخطوات من بعدد القيام وصوله من األولى األّيام

 . أفرادها بين العالقات وتنّظم ، أرضها وتحمي
 عديدة أعوام فبعد ، النبوي المسجد بناء ، المباركة الهجرة بها أتت التي الخير نسمات أولى وكانت

 التعبدية بالشعائر المجاهرة من والحرمان ، والتضييق الشّدة من والمعاناة ، والقلق الخوف حياة من
 بهم إذا ، البيوت في خفيًة أو ، واألودية الشعاب في الناس أعين عن بعيدًا الصالة إلى واالضطرار ،

 .  تعالى اهلل بيوت في ، وجل أو خوٍف دون شعائرهم وإقامة صالتهم أداء في الكاملة حرّيتهم يجدون
 الصالة أدركته حيث يصلي كان فقد ،  النبي مقدم من قصيٍر وقٍت بعد النبوي المسجد إنشاء وجاء

 ، للبناء مناسب مكان عن البحث في شرع حتى وصوله على أسبوعان يمض ولم ، األمر باديء
 المدينة في يتيمين لغالمين ملكًا كان - التمر فيه ُيجّفف الذي الموضع وهو - مربد على رأيه واستقّر
 فيه راحلته بركت عندما المكان ذلك على  النبي اختيار ووقع ، زرارة بن أسعد عند يعيشان

 . البخاري رواه(  المنزل اهلل شاء إن هذا: )  حينها وقال ، بحثه أثناء
 ، األرض تلك شراء عليهم ليعرض الغالمين ومعهم الحضور النجار بني سادات من  النبي طلب ثم

 ال واهلل ال: "  فقالوا ،( - ثمنا له اطلبوا أي – هذا بحائطكم ثامنوني ، النجار بني يا: )  لهم وقال
 ، بحاجتهما لعلمه أبى  النبي أن إال ،"  اهلل رسول يا لك نهبه بل: "  الغالمان وقال ،"  ثمنه نطلب

 . البخاري رواه ، المناسب بالثمن وعّوضهما
 صّف من يتمّكنوا ،حتى النخيل ،وقطع األرض تسوية المسلمين على كان البناء في الشروع وقبل

 . آنذاك المقدس بيت نحو تتجه كانت التي المسجد قبلة في الحجارة
 تلين ال وعزيمة ، صلبة وإرادة ، عالية بهّمة ، جنب إلى جنبًا يعملون وهم الصحابة سرور أعظم وما

 ذلك فمن ، العمل مشّقة عنهم وتخّفف ، نشاطهم من تزيد الشعر من بأبيات أنفسهم عن ويرّوحون ،
 : قولهم

  وأطهر ربنا أبر هذا           خيبر حمال ال الحمال هذا                   
 يرتجز كان أنه البخاري صحيح في فثبت ، األشعار وإنشاد الحجارة نقل في يشاركهم  اهلل ورسول

 :   الشاعر بقول
  والمهاجرة األنصار فارحم           اآلخرة أجر األجر إن اللهم                   

 لبنتين يحمل  ياسر بن عمار كان ، لبنة لبنة الحجارة فيه يحملون الصحابة كان الذي الوقت وفي 
 ، عمار يا: )  ويقول رأسه عن التراب ينفض فجعل الحال هذه على وهو  النبي فرآه ، مّرة كّل في
 . البخاري رواه"(  اهلل عند األجر أريد إني: "  قائاًل عليه فرّد ،(  ؟ أصحابك يحمل كما لبنة لبنة تحمل أال
 جعلوا وقد ، المسجد بناء من ينتهوا أن عليهم اهلل رضوان الصحابة استطاع ، وجيزة فترٍة وخالل 

 ثم ، يومًا عشر اثني بناؤه واستغرق النخيل وسعف بالجريد مظلل وأعاله ، النخل جذوع من سواريه
 والشرق الشمال جهة من المسجد تحد بحيث موقعها وحّدد ، لنسائه حجرات ببناء  النبي أمر

 . فيها للسكنى وانتقل  أيوب أبي دار  النبي ترك اكتمالها وبعد ، والجنوب
لكن ،جذع نخلة يخطب عليها وضع لرسول اهلل ، بناء المسجد وُعِمَر بالصالة والحياة  تم  أنوبعد 

فال ،   والناس تريد أن تستمع إلى خطب رسول اهلل ، والمهاجرون يزدادون ، الوفود تكثر كل يوم 
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لكن ،على هذا االقتراح  وافق . بد من بناء منبر مرتفع يمكن الحاضرين من االستماع والرؤية 
 .ر حقًا شيء غريب ومؤث. . شيئًا حدث فأحزن من في المسجد وأبكاهم 

يقوم إذا خطب إلى خشبة كانت في  كان رسول اهلل : ) الساعدي ( سهل بن سعد ) قال    
يا رسول اهلل لو جعلت منبرًا تشرف على الناس منه ؟ : فلما ذاع الناس وكثروا قيل له ، المسجد 

فعمله  (نوع من الشجر) فقطع منها أثاًل،فانطلقت معه حتى أتى الغابة  .فبعث إلى النجار فانطلق 
فو اهلل ما هو إال أن قعد عليه  والثالثة مقعد لرسول اهلل ( درجتين)فكان ، ثم أتينا نحمله ، وهيأه 

وكثر البكاء ،فخارت كخوار الثور لها حنين حتى فزع الناس ، وفقدته الخشبة ،فتكلم  رسول اهلل 
) ، ( سبحان اهلل أال ترون إلى هذه الخشبة :)وهو على المنبر  فقال رسول اهلل ، مما رأوا بها 

يث حد( فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت ،حتى أخذها فضمها إليه  فنزل رسول اهلل 

وسوف يفتقد إلى ذكر ، لن يخطب عليه بعد اليوم هذا الجذع بكى ألن رسول اهلل ف . صحيح رواه اإلمام البخاري
لقد عبر عليه السالم عَما بأعماق هذه الشجرة عندما قال ،  اهلل يفوح عطرًا وهدايًة من رسول اهلل 

 .  حديث صحيح رواه البخاري( بكت على ما كانت تسمع من الذكر عندها : )

 منبرًا من الجنة 
وأما ما بين   حديث صحيح( ب في الجنة إن قوائم منبري هذا روات: ) إلى منبره يومًا فقال  التفت 

ما )  فمساحة من الربيع الخالد والفيض الغامر الواعد بالنعم فقد قال  المنبر وبيت رسول اهلل 
  حديث صحيح رواه البخاري ومسلم( بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 

 دور يتوّقف ولم ، اهلل وذكر للعبادة االجتماع في الكبير حلمهم للمسلمين تحّقق النبوي المسجد بناء
 من للفقراء ومأوى ،وسياستها الدولة وإدارة والقضاء، للحكم موضعًا صار بل الحد هذا عند المسجد

 . هذا يومنا حتى الهدى أنوار تشّع ، والكتابة القراءة لتعليم ومنارة ، الصّفة أهل
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 دقائق( 01)زمن الدرس                                      الدرس السادس 

 الموآخاه  بين المهاجرين واألنصار

 
 

ه سّطرلف، قام بعمل آخر من أروع ما مركز التجمع والتآ  : بجانب قيامه ببناء المسجد ثم إن النبي 
بين  رسول اهلل  ىخآثم   : واألنصار، قال ابن القيم التاريخ، وهو عمل المؤاخاة بين المهاجرين

المهاجرين واألنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا تسعين رجًلا، نصفهم من المهاجرين، ونصفهم 
بينهم على المواساة، ويتوارثون بعد الموت دون ذوى األرحام إلى حين وقعة  ىخآمن األنصار، 

رد نسخ العمل بهذا الحكم و ، 21  : األنفال     : بدر،فلما أنزل اهلل عز وجل

   . التوارث إلى الرحم دون عقد األخوة
وقد امتزجت عواطف اإليثار والمواساة والمؤانسة وإسداء الخير في هذه األخوة، ومألت المجتمع 

    . الجديد بأروع األمثال
 ودورهم قلوبهم وفتحوا العميق، وبالفرح والطاعة، بالسمع  الرسول أوامر األنصار تلقى وقد

 إخواننا وبين بيننا اقسم:   للنبي األنصار قالت: ) قال  هريرة أبي فعن العقيدة، في إلخوانهم
(  وأطعنا سمعنا فقالوا الثمرة، في ونشرككم( والعمل السقي) المؤونة تكفوننا: فقالوا ال،: قال النخيل،

 . البخاري رواه
 الذين أولئك على عالة يكونوا أن رافضين كامل، بتقدير إخوانهم إيثار المهاجرون قابل المقابل وفي

 مثل سوى الربيع بن سعد األنصاري أخيه مع عوف بن الرحمن عبد قصة وليست وقاسموهم، آووهم
 . والعطاء األخذ في األخوي التقابل هذا على األمثلة من عديد من واحد

 فجاء األنصاري، الربيع بن سعد وبين بينه آخى  اهلل رسول أن: )   عوف بن الرحمن عبد عنف
 ما إذا حتى عنها لك أتنازل إليك أحب زوجتّي أّي انظر: له وقال ماله، يقاسمه أن عليه فعرض سعد

 على دّلني ولكن ومالك، أهلك في لك اهلل بارك: له وقال الرحمن عبد فأَبى. تزوجتها عدتها انتهت
 من نواة بوزن األنصار من امرأة وتزوج مال، له صار حتى وابتاع فباع السوق، على فدّله السوق،

 . البخاري رواه(  بشاة ولو أولم: النبي له فقال ذهب،
 عاليا مثال  عوف بن الرحمن عبد وضرب اإليثار، في فريدا مثال  الربيع بن سعد ضرب وهكذا
  . واالكتساب العمل في والرغبة النفس لعزة

وهذا يدلنا على ما كان عليه األنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية واإليثار 
والود والصفاء، وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره، فلم يستغلوه ولم ينالوا منه 

انت هذه المؤاخاة حكمًة فذًة، وسياسًة حكيمًة، وحًلا رشيًدا لكثير وحًقا فقد ك  . إال بقدر ما يقيم أودهم
   . من المشاكل التي كان يواجهها المسلمون، والتي أشرنا إليها

 المهم من كان التي الطيبة المعاني من كثيرا طياتها في حملت واألنصار المهاجرين بين المؤاخاة إن
 أثر من لها لما اإلسالم، تاريخ من الهامة المرحلة تلك في خاصة الصحابة، نفوس في ُتغرس أن

 : المعاني هذه ومن المسلمة، الدولة بناء في قوي
 القبلية على والقضاء واإليثار، والعطاء اهلل، في والتناصح والحب ، العقيدة خالل من التآخي يكون أن

 ،12: الحجرات  : تعالى اهلل قال والكافرين، المؤمنين بين الوالية وقطع والعصبيات،

 : وقال

   9:الحشرسورة 
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 المعنى هذا تعميق على  النبي حرص ولذلك اإلسالمية، األمة بناء في الدعائم أقوى من   فالمؤاخاة
 المتحابون أين:  القيامة يوم يقول تعالى اهلل إن: )   اهلل رسول فقال الجديد، المسلم المجتمع في

 عقدا المؤاخاة أصبحت اهلل في فبالحب.   مسلم ( ظلي إال ظل ال يوم ظلي في  أظلهم اليوم ، بجاللي
 عواطف كانت ثم ومن األلسنة، بها تنطق كلمة ال واألموال، بالدماء يرتبط وعمال فارغا، لفظا ال نافذا

 . األمثلة بأروع الجديد المجتمع وتمأل األخوة، هذه في تمتزج والمؤانسة والمواساة اإليثار
 كأفراد ـ اليوم ـ واقعنا لنقيم بل فحسب، لتأملها ال معها، نقف بأن جديرة وغيرها المعاني وهذه 

 . عليها ومجتمعات
 المدينة، في الجديد المسلم المجتمع تقوية في واألنصار المهاجرين بين المؤاخاة ساهمت لقد

 المجتمع في وأشاعت والمؤمنين، ورسوله هلل إال والء فال النفس، وحظوظ العصبية ذابت وبتحقيقها
 جسدا وجعلته واإليثار، والتناصح والعطاء األخوة من األمثلة بأروع ومألته الحب، ومشاعر عواطف

 به يقوم عمل أول جعل في  حكمته كانت هنا ومن واآلمال، واآلالم والضراء، السراء في واحدا
 من لكثير حال كانت والتي المؤاخاة، على للمجتمع تأسيسه ـ المسجد بناء بعد ـ المدينة، مقدمه حين

  .. األرضوجه   على أمة أقوى ليكونوا المسلمين وأهلت المشاكل،
 ،،،تم بحمد اهلل 
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 دقائق( 01)زمن الدرس                                                   الدرس السابع   
 اإلسالم شعيرة  اآلذان

 

 
 المهاجرين شمل واجتمع ، المبارك مسجده بنى بها واستقراره المدينة إلى  الحبيب هجرة بعد

 يأتون وكانوا ، للصالة المسجد في يجتمعون المسلمون وأصبح ، اإلسالم لواء وارتفع ، واألنصار
 .. وينصرفون فيصلون إعالم بدون الصالة وقت

 بعضهم فقال ، الصالة ألداء الوقت بدخول الناس ُيْعِلم شيء إليجاد أصحابه مع  اهلل رسول تشاور
 ينبه وال النائم يفيد ال بأنه الرأي هذا على فاعترضوا الناس، ليراها الصالة وقت حان إذا راية نرفع

 آخرون وأشار..  أيضًا الرأي هذا يقبل فلم الهضاب، من مرتفع على نارًا نشعل آخرون وقال.  الغافل
 الكتاب أهل مخالفة يحب كان ألنه  الرسول فكرهه لصلواتهم تستعمله اليهود كانت ما وهو ببوق

  الرسول فكرهه النصارى يستعمله ما وهو الناقوس باستعمال الصحابة بعض وأشار.  أعمالهم في
 .. الرأي هذا فقيل بها وينادي الصالة حانت إذا الناس بعض فيقوم ، بالنداء آخر فريق وأشار..  أيضًا

 وقد ، النبي فأقره ،  (زيد بن اهلل عبد) األخيار الصحابة أحد المنام في األذان برؤية تشرف ثم
 . والسيرة السنة كتب في مروية بكاملها والقصة ، الخطاب بن عمر رؤيا رؤياه وافقت

 الناس يجمع كيف للصالة  النبي اهتم: )  قال األنصار من له عمومة عن أنس بن عمير أبى عن
:  قال.  ذلك يعجبه فلم بعضا بعضهم آذن رأوها فإذا الصالة حضور عند راية انصب:  له فقيل ، لها

 يعجبه فلم اليهود شبور:  زياد وقال ،( الصوت إلحداث فيه ينفخ ما)  الشبور يعنى- القنع له فذكر
 .  النصارى أمر من هو:  فقال ، الناقوس له فذكر:  قال.  اليهود أمر من هو:  وقال ذلك

 على فغدا:  قال ، منامه في األذان فُأِرَى  اهلل رسول ِلَهِم مهتم وهو  (زيد بن اهلل عبد) فانصرف
:  قال ، األذان فأراني آت أتاني إذ ويقظان نائم لبين إني اهلل رسول يا:  له فقال فأخبره،  اهلل رسول
:  له فقال ، النبي أخبر ثم:  قال..  يوما عشرين فكتمه ذلك قبل رآه قد  الخطاب بن عمر وكان

 قم بالل يا:   اهلل رسول فقال ، فاستحييت زيد بن اهلل عبد سبقني:  فقال ،! تخبرني؟ أن منعك ما
 .داود أبو.. (  بالل فأذن:  قال ، فافعله زيد بن اهلل عبد به يأمرك ما فانظر
 وكان ، مكتوم أم بن اهلل عبد واآلخر ، بالمدينة  اهلل رسول مؤذني أحد  رباح بن بالل وكان
  الرسول وأقّره ، مرتين النوم من خير الصالة:  الفالح على حّي بعد الصبح أذان في يقول بالل

 .. ذلك بعد( المئذنة) المنارة استحدثت ثم مرتفع مكان من البداية في يؤذن وكان ، عليها
 بدأ ألنه ، العقيدة مسائل على مشتمل ألفاظه قلة على األذان:  وغيره القرطبي قال: "  حجر ابن قال

 الرسالة بإثبات ثم ، الشريك ونفي بالتوحيد ثنى ثم ، وكماله اهلل وجود تتضمن وهي:  باألكبرية
 جهة من إال تعرف ال ألنها بالرسالة الشهادة عقب المخصوصة الطاعة إلى دعا ثم ،  لمحمد

 ، توكيدًا أعاد ما أعاد ثم ، المعاد إلى اإلشارة وفيه ، الدائم البقاء وهو الفالح إلى دعا ثم ، الرسول
 .. " . اإلسالم شعائر وإظهار الجماعة، إلى والدعاء ، الوقت بدخول اإلعالم األذان من ويحصل

 الدنيا أرجاء في والليلة اليوم في مرات خمس المؤذن صوت به ينطلق الذي األذان قصة هي هذه
 أخبرنا كما ، القيامة يوم له شهد إاَل ، شيء وال إنس وال جن المؤذن صوت مدى يسمع وال ، كلها
 ..  النبي بذلك
 البشرى وتحمل صالحة المؤمن رؤيا أن:  منها كثيرة ِعَبر النبوية السيرة أحداث من الحدث هذا وفي

 أن وبيان ، ذلك ومشروعية والنصارى اليهود مخالفة في  اهلل رسول وهدي ، له رؤيت ولمن له
 .. اإلسالم في مؤذن أول وأنه  بالل وفضل ، غيره من باألذان أولى الندي الصوت صاحب المؤذن
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 دقائق( 01)زمن الدرس                                                الدرس الثامن        
 وعبر دروس القبلة تحويل

 
 كاليهود ـ الجاهلية مجتمعات من غيره عن المنورة المدينة في المسلم المجتمع تمّيز ما بعد 

 بصرف  اهلل رسول على الوحي زل ن بأن تمّيزًا، اهلل زاده ـ وغيرهم والنصارى العرب ومشركي
 وهي خاصة اإلسالم قبلة إلى المقدس، بيت وهي اليهود فيها يشاركهم كان التي القبلة عن المسلمين

 .  المشرفة الكعبة
 قال أو - أجداده على نزل المدينة قدم ما أول كان  النبي أن: ) .. قال  عازب بن البراء عن

 وكان شهرًا، عشر سبعة أو شهرًا عشر ستة المقدس بيت ِقَبل صلى  وأنه األنصار من - أخواله
 فخرج قوم، معه وصلى العصر صالة صالها صالة أول صلى وأنه البيت، ِقبل قبلته تكون أن يعجبه
 اهلل رسول مع صليت لقد باهلل، أشهد: فقال راكعون، وهم مسجد أهل على فمر معه صلى ممن رجل
  المقدس بيت قبل يصلي كان إذ أعجبهم قد اليهود وكانت البيت، ِقبل هم كما فداروا مكة، ِقبل 

 . الحاكم ( ذلك أنكروا البيت قبل وجهه ولى فلما الكتاب، وأهل
 معها الوقوف ينبغي والتي الكثير، والعبر الدروس من فيه عظيما، حدثا القبلة تحويل كان لقد

 : ومنها لالستفادة،
 بيت من القبلة تحول عند اليهود سيقوله بما وتعالى تبارك اهلل أخبر فقد ،  النبي نبوة إثباتــ  

 هو إذ : اهلل رسول نبوة على يدل فهو داللته ولهذا بالتحويل، األمر وقوع قبل الكعبة، إلى المقدس

 : تعالى اهلل يقول ذلك وفي . غيبي أمر

   112:البقرةسورة . 

 : ـ  ولرسوله تعالى، هلل الكامل واالنقياد المطلق التسليم ــ  
 ويسارع بحماس، لذلك ورضا،ويستجيب حب بكل ألوامره وينقاد بأحكامه تعالى،يسلم هلل عبد فالمسلم
 وأساس االنقياد، اإليمان وخالصة التسليم، اإلسالم فأصل وجهد، قوة من أوتي ما بكل لالمتثال
 لحكمه، واالستجابة اهلل أمر ما فعل هو إيمانه وقوة المسلم صدق عنوان كان لذا الطاعة، المحبة

 ألنه بها، واقتناعه الحكمة معرفة والطاعة االمتثال عن يوقفه ال األحوال، جميع في ألمره واالمتثال
 ذلك علم سواء مصلحته في كان إال شيء، عن نهاه وال بأمر تعالى اهلل أمره ما أنه اليقين، علم يعلم

 .يعلمه لم أو
 قال كما ورسوله، هلل والتسليم والطاعة، السمع على للصحابة وتربية اختبارا القبلة تحويل فكان

 .114م: البقرةسورة    : تعالى

: قال  عمر ابن فعن ورسوله، اهلل ألمر والتسليم لالستجابة فسارعوا ، عنهم اهلل رضي  ونجحوا ثبتوا وقد

 وقد قرآن، : النبي على أنزل قد: فقال رجل جاء إذ قباء، مسجد في الصبح يصلون الناس بينا) 
 .  الترمذي(  الكعبة إلى فتوجهوا فاستقبلوها، الكعبة يستقبل أن أمر
 المؤمنين تأمر التي اآليات نزلت فحينما له، الخير وحب أخيه على المؤمن حرصوهنا دليل على ــ  

 نحو صلوا وقد ماتوا الذين إخوانهم عبادة مصير عن المؤمنون تساءل الكعبة، إلى القبلة بتحويل

 .  مقبولة صالتهم أن  وجل عز      اهلل فأخبر المقدس، بيت
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 بإخواننا كيف اهلل، رسول يا: قالوا الكعبة إلى  النبي وِجه لما: )  قال عنهما اهلل رضي عباس ابن فعن

 114: البقرةسورة   :تعالى اهلل فأنزل ؟ المقدس بيت إلى يصلون وهم ماتوا الذين

 ( .. صالتكم يعني)
 وكان الكعبة، إلى صالته في يتوجه أن يريد  اهلل رسول كان فقد والنصارى، اليهود مخالفةــ  

 كاليهود وغيروا وبدلوا حرفوا الذين السابقة، الديانات أهل عن متميزًا يكون أن على حريصا
 فيما الوقوع من ويحذر بمخالفتهم، يأمر بل بهم، والتشبه تقليدهم عن ينهى كان ولهذا والنصارى،

 قبلتهم، في يخالفهم أن الحرص هذا مقتضى من كان ثم ومن واالنحراف، الزلل من فيه وقعوا
 وهذا للناس، وضع بيت أول وهو ،  إبراهيم األنبياء أبي قبلة إلى دائم بشكل صالته في ويتوجه

 .  اهلل رسول يتمناه ما كان
قال الرسول المظاهر، من مظهر الشعائر،أو من شعيرة بأي الكفار مشاركة وعدم العبادة في فالتميزــ 
 : (والنصارى اليهود خالفوا  )حبان ابن  . 

 وصفات المباحات من كثير في بمخالفتهم أمته أمر في  بالغ قد: "  رمحه اهلل  تيمية ابن يقول  

 ذلك في المخالفة ولتكون أمورهم، من ذلك غير في موافقتهم إلى ذريعة ذلك يكون لئال الطاعات،
 عن أبعد كان الجحيم أصحاب وبين بينك المخالفة كثرت كلما فإنه أمورهم، سائر عن ومانعًا حاجزًا
       الجحيم أهل أعمال

 األمور في ومشاكلة مشابهة توجب الظاهرة األمور في والمشاكلة فالمشابهة: "  اهلل رمحه قال ثم

 أمر وهذا والزمان، المكان بعد وإن وائتالفًا مناسبة توجب الظاهر الهدي في والمشاركة الباطنة،
 " . محسوس

 ال التي المتميزة، المسلمة للشخصية وتشكيال ولألمة، للصحابة تربية القبلة تحويل حدث كان وهكذا
 .. للحياة كامال ومنهجا دينًا باإلسالم إال ترضى
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 دقائق( 01)زمن الدرس                                         الدرس التاسع 
 وعبر دروس..  مكة فتح

 
 

 روعة في مكة فتح ُيضاهي وفتًحا نصرا ـ وحديثا قديما ـ كلها البشرية تاريخ في المتأمل يجد قلما
 العز ويوم والعفو، البر ويوم المرحمة، يوم وهو األعظم، الفتح يوم فهو أخالقه، وسمو قيمه

 .والتواضع
 حين هلل، تواضًعا رأسه خافض وهو مكة  اهلل رسول دخل ـ األكبر الفتح يوم ـ العظيم اليوم هذا فيف

 سورة يقرأ وهو ودخل الرحل، واسطة يمس ليكاد ذقنه إن حتى الفتح، من به اهلل أكرمه ما رأى
 بماض يذكره المبين الفتح فهذا، العزيز النصر وإفاضة الذنوب، وغفران الفتح نعمة مستشعًرا الفتح
 اهلل حفه عظمى كرامة وأي مؤيًدا؟، منصوًرا اليوم يعود وكيف ُمطاَرًدا؟ خرج كيف: الفصول طويل
 . . وتواضعا وانحناء وانكسارا، خشوًعا هلل ازداد النعمة هذه استشعر وكلما بها؟،

 دخول يدخل ولم للعالمين، رحمة اهلل أرسله من دخول كريم، نبي دخول مكة  النبي دخل لقد
 وأموالهم ديارهم من أخرجوهم الذين أعدائهم من وينتقمون يبطشون الذين الجبارين المنتصرين

 ولكن لفعل، وينتقم يثأر أن شاء ولو الجميل، والصفح الكريم، بالعفو ذلك قابل بل وقاتلوهم، وآذوهم
 على يطبق أن عليه فعرض الجبال مَلُك جاءه أن سبق الذي ، أخالقه من وال طبعه من ليس هذا
 شيئا به يشرك ال وحده اهلل يعبد من أصالبهم من اهلل يخرج أن أرجو بل: )  فقال الجبلين، آذاه من
 . البخاري رواه( 

 مبينا، فتحا وجهادهم، أصحابه وصبر صبره ثمار يقطف وتمكينه، انتصاره قمة في اليوم هو وها
 الشهيرة قولته فقال إليه، أساء عمن جميل وعفو هلل، تواضع في بل فساد، وال األرض في علو دون
 كريم، أخ وابن كريم، أخ خيرًا،: قالوا ؟، بكم فاعل أني ترون ما: ) وأصحابه هو وآذاه حاربه لمن

سورة   : يوسف أخي قال كما أقول: فقال

  . البيهقي رواه(  الطلقاء فأنتم اذهبوا ،92:يوسف
 التوحيد لحمى وضمها الشرك، براثن من المباركة البقعة تلك انتزع أنه مكة فتح فوائد أولى من إنو
 وهو المشرفة، الكعبة حول المنصوبة األصنام كَسر أن فعل ما أول من فكان مكة  النبي دخل فقد. 

: وقوله  11:  اإلسراءسور   :تعالى قوله يردد

   فكانت ، باألذان وصدح الكعبة سطح على بالل وصعد ،19:سـبأسورة 

 .  والتوحيد النور عصر وبدء ، والشرك الخرافة عهد انتهاء معلنة مكة أرجاء في تتردد كلماته
 سواء- مكة أهل من المستضعفين رقاب على المسلط الكفر سيف رفُع مكة فتح فوائد من كان وقد
 اختيار في حقهم وَسَلَب ، قريش سيف أرهبهم الذين- اإلسالم في يرغب كان ممن أو ، أسلم ممن
 .  وجل أو خوف دون اهلل دين في وليدخلوا رقابهم عن السيف ليرفع الفتح ذاك فجاء ، الحق الدين
 كانت التي ، العرب قبائل قلوب من قريشكفار  رهبة وإزالة تحطيم العظيم الفتح هذا عنه أسفر ومما
 بن عمرو عن صحيحه في البخاري روى هزيمة، أو نصر من قريش حال إليه يؤول ما لترى إسالمها تؤخر
 نبي فهو عليهم ظهر فإن انظروا يقولون ، الفتح بإسالمها- تنتظر - َتَلَوُم كانت العرب أن: "  سلمة

 " .  بإسالمهم قوم كل بادر الفتح وقعة جاءتنا فلما صادق،
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 والطواف البيت دخول ، ربهم وعد بتحقق المؤمنين إيمان زيادة المبارك النصر هذا فوائد من وكان

 : سبحانه فقال المشركون، منه منعهم أن بعد ، به

  22: الفتحسورة  . 

 عند المكانة من لهم جعل مما ، وخدمته البيت حماية شرف المسلمين اكتساب مكة فتح فوائد ومن
 .  وأعظم بل ، قبل من لقريش كان ما نظير العرب
 القتال إلى الكفر رؤوس وتحول ، العرب جزيرة في والشرك الكفر مركز تضعضع مكة فتح فوائد ومن
 حتى جولتان أو جولة إال هي وما ، وهوازن كثقيف العرب عند مكانة وال منزلة لها ليس جبهات على

 وانطلقت الجديد الدين لنشر مركزًا الجزيرة وأصبحت ، اإلسالمي للحكم العرب جزيرة خضعت
 لحكم الشر إمبراطوريات أكبر ولتخضع ، وقيصر كسرى عروش لتدك الفاتحة المسلمة الجيوش

 .اإلسالمي الدين
 منذ العداء ناصبوه الذين أهلها من  اهلل رسول موقف مكة فتح عنها أفصح التي الدالالت أهم ومن

 ترون ما لهم ليقول أهلها إلى توجه مكة بدخول وجل عز اهلل أكرمه أن فبعد ، دعوته بتبليغ بدأ أن
 من له فيا البيهقي رواه(  الطلقاء فأنتم اذهبوا: )  قال ، كريم أخ وابن ، كريم أخ: قالوا ؟ بكم فاعل أني

 .  للعالمين رحمة اهلل أرسله بمن يليق كريم موقف
 سماه حتى ، وأهميته مكانته في يوازيه فتح ثمة ليس الذي الفتح ذلكم ، مكة فتح فوائد بعض هذه

 األرض في بقعة أعظم إعادة أقلها ليس عظيمة نتائج من عليه ترتب لما وذلك ، العظيم الفتح العلماء
 دين في الناس بدخول المبارك الفتح هذا اقتران أدناها وليس ، التوحيد حمى إلى الشرك براثن من

  : تعالى قال كما ، أفواجًا اهلل

  4-1:النصرسورة   . 
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 دقائق( 01)زمن الدرس                                            الدرس العاشر     
  الرسول حياة من األخيرة  األيام      

 

 
، مهما كانت درجة قربه من اهلل تعالى ، شاءت حكمة اهلل تعالى أن يكون  الموت أمًرا عاًما لكل أحد 

حتى يدرك الناس أنه لو سلم أحد من الموت لسلم منه خير البشر وأفضل الخلق صلوات اهلل وسالمه 

 . 42الزمر قال اهلل تعالى ، عليه 

 كلها وأقواله حياته أن ريب وال والعبر، الوصايا من الكثير حملت  النبي حياة من األخيرة األيامو
 :  النصائح ببعض أمته اختص ـ عليه وسالمه اهلل صلوات ـ لكنه والعظة، للعبرة موضع
 :باألنصار وصيته

 يبكون، وهم األنصار مجالس من بمجلس عنهما اهلل رضي والعباس بكر أبو مَر: ) قال  مالك بن أنس عن

 فخرج: قال بذلك، فأخبره  النبي على فدخل منا،  النبي مجلس ذكرنا: قالوا يبكيكم؟ ما: فقال
 اهلل فحمد اليوم، ذلك بعد يصعده ولم المنبر، فصعد: قال برد، حاشية رأسه على عصب وقد  النبي
 الذي قضوا وقد ،(وخاصتي بطانتي) وعيبتي كرشي فإنهم باألنصار، أوصيكم: قال ثم عليه، وأثنى

 . البخاري رواه(  مسيئهم عن وتجاوزوا محسنهم، من فاقبلوا لهم، الذي وبقي عليهم،
 صلى قد ـ عليه وسالمه اهلل صلوات ـ وكان  اهلل برسول الوجع اشتد أيام بخمسة الوفاة وقبل

 يقرأ  النبي سمعت: )قالت الحارث بنت الفضل أم فعن بالمرسالت، وقرأ اليوم هذا مغرب بالناس
 . البخاري رواه(  اهلل قبضه حتى بعدها لنا صلى ما ثم عرفا، بالمرسالت المغرب في

 قال العرب، جزيرة من المشركين وإخراج باهلل، الظن بإحسان أوصى أيام بثالثة  موته وقبل
 .  مسلم رواه(  وجل عز باهلل الظن أحسنوا: بثالث موته قبل يقول  اهلل رسول سمعت: )  جابر
 جعل الوفاة حضرته لما  اهلل رسول أن أخبراه وعائشة عباس ابن أن اهلل عبد بن اهلل عبيد وعن
 على اهلل لعنة: ) كذلك وهو فقال وجهه عن كشفها بها اغتم فإذا خميصة، طرف وجهه على يلقي

 . مسلم رواه(  صنعوا الذي مثل يحذر: عائشة تقول(  مساجد أنبيائهم قبور اتخذوا والنصارى اليهود

 
 : الصالة الصالة

 أيمانكم، ملكت وما الصالة، الصالة: )  اهلل رسول وصية آخر من كان: قالت عنها اهلل رضي سلمة أم عن

 ماجه ابن رواه(  لسانه بها يفيض ما حتى يقولها زال فما
 من(: أيمانكم ملكت ما) عنها، تغفلوا وال بشأنها واهتموا الزموها أي(: الصالة: " )السندي قال

 حقوقهم أدوا أي واإلماء، بالعبيد وصية يكون أن ويحتمل فيها، تسامحوا وال زكاتها أدوا أي األموال
 " . لسانه الكلمة بهذه يسيل وال يجري ما أي(: لسانه بها يفيض ما حتى) ملكتهم، وحسن

 
 : األخير اليوم

 بشيء فسارها دعاها، ثم فبكت، بشيء فساَرها عنها اهلل رضي فاطمة  النبي دعا الضحى، ارتفع ولما  

 ُيقبض أنه:  النبي سارني: فقالت- بعد فيما أي- ذلك عن فسألنا:  عنها اهلل رضي عائشة قالت فضحكت،

 وبشر  . البخاري رواه(  فضحكت يتبعه أهله أول أني فأخبرني سارني ثم فبكيت، فيه، توفي الذي وجعه في
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 لم الحوار هذا أن األخرى الروايات بعض وتدل العالمين، نساء سيدة بأنها عنها اهلل رضي فاطمة  النبي

   حياته من ـ أسبوع آخر في بل يوم آخر في يكن
 . وذكرهن فوعظهن أزواجه ودعا خيرا، بهما وأوصى قبلهما، والحسين الحسن ودعا

 فقال أباه، واكرب: ) فقالت يتغشاه، الذي الشديد الكرب من  اهلل برسول ما  عنها اهلل رضي  فاطمة ورأت

 . البخاري رواه(  اليوم بعد كرب أبيك على ليس: لها

 
 أزال ما عائشة، يا: ) يقول كان حتى بخيبر أكله الذي السم أثر ظهر وقد ويزيد، يشتد الوجع وطفق

 . البخاري رواه(  السم ذلك من أبهري انقطاع وجدت ان أو فهذا بخيبر، أكلت الذي الطعام ألم أجد
 وألحقني وارحمني، لي اغفر اللهم: ) قائال يدعو احتضاره ولحظات الموت سكرات في وهو  وكان

 . أحمد رواه(  األعلى بالرفيق
 ثالث له تم وقد الهجرة من عشرة الحادية السنة األول ربيع من عشر الثاني االثنين يوم هذا وقع

 .واألشهر األصح على ـ أيام أربعة وزادت سنة وستون
 أحسن كان قط يومًا رأيت ما: "   مالك بن أنس قال منه، أظلم اإلسالم تاريخ في ُيَر لم اليوم وهذا
 فيه مات يوم من أظلم وال أقبح كان يومًا رأيت وما ،  اهلل رسول فيه علينا دخل يوم من أضوأ وال

 " .  اهلل رسول
 انتهت ـ عليه وسالمه اهلل صلوات ـ بموته إذ األنبياء، أو الناس سائر كوفاة ليست    وفاته إن

 عنها اهلل رضي عائشة فعن المصيبة، هذه عظم إلى  النبي نبه وقد األرض، عن الوحي وانقطع النبوات،

 بكر أبي وراء يصلون الناس فإذا سترا كشف أو الناس وبين بينه بابا   اهلل رسول فتح: )قالت
 أيما الناس أيها يا فقال رآهم بالذي فيهم اهلل يخلفه أن رجاء حالهم حسن من رأى ما على اهلل فحمد
 بغيري تصيبه التي المصيبة عن بي بمصيبته فليتعز بمصيبة أصيب المؤمنين من أو الناس من أحد
 . ماجه ابن رواه(  مصيبتي من عليه أشد بعدي بمصيبة يصاب لن أمتي من أحدا فإن
 . العظيمة المصيبة هذه بتذّكر المصيبة تلك مؤونة نفسه على يخِفف( فليتعّز: " )السندي قال

 ُمَخَلِد َغْيُر اْلَمْرَء ِبَأَن َواْعَلْم       َوَتَجَلِد ُمِصيَبٍة ِلُكِل ِاْصِبْر

 ُمَحَمِد ِبالَنِبِي ُمَصاَبَك َفاْذُكْر     ِبَها َتْشَجى ُمِصيَبٌة َأَتْتَك َوِإَذا
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