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 رة ـــجـــهـــال

 
   عشرة أعوام بالمدينة  -       ا بمكةثالثة عشر عام     -ا  :   ثالثة وعشرون عام     ←  يبعثة النب    :مقدمة  ❖

       -                                                                                                                                                         ا بمكة  :ثالثة عشر عام            
 ا :  الدعوة سر        سنوات األولى الثالث  -    
                                                                                                                  مفاوضات + إيذاء ألصحابه فقط ) منعة النبي بأهله (  ←ا   العام الرابع                :  الدعوة جهر    -    

 مرتين                           الهجرة إلى الحبشة    ←:  اشتداد اإليذاء ألصحابه           العام الخامس       -    
 ات،محاوالت لقتله(  :                         :  إيذاء شخصي للنبي )سب،إشاعات،،إلقاء قاذور    العام  السادس           -    

 إسالم حمزة بن عبد المطلب                         ←.  سبه من أبي جهل                                                
       إسالم عمر بن الخطاب          ← .  محاولة قتله                                                     

 هاشم ، وتعليق وثيقة بذلك في جوف الكعبة           يقتصادي في شعب بنالحصار اال  : العاشرالعام  -لعام السابع ا     -  
 قتصادي          نتهاء الحصار االا . :                العام العاشر   -    

 ديجة              .  وفاة  عمه أبي طالب والسيدة خ                 )عام الحزن(       
 .  خروجه للطائف ) ليأسه من إسالم أهل مكة ، ورفض قريش دخوله مكة (                      

                                                        (من هللا للنبي بعد ما القاه من أهل مكة والطائفإلسراء والمعراج ) تسرية وتثبيت .  معجزة ا                
                                                                            ،  ولوفاة عمه وزوجته السيدة خديجة                      نغالق أبواب الدعوة تماما ++ ال ←ملحوظة : سمي"بعام الحزن"                

 عتراض على قضاء هللا  !! (ا زنه على وفاة عمه وزوجته وفي ذلك بالغ في ح ملسو هيلع هللا ىلص فتراء من يدعون أنهاا على  ) رد         
 = منى ، العقبة(  = أيام التشريق ، المكان ه بست نسمات من يثرب في موسم الحج ) الزمانالعام الحادى عشر  :  لقاؤ    –   

       ) عرفوه مما سمعوه عنه من من يهود يثرب عن نبي آخر الزمان (                          
 نفس الزمان ) ثاني أيام التشريق (  ،  نفس المكان ) منى ، العقبة (            .  ←: "بيعة العقبة األولى"  عشر يالعام الثان    -    

 ثنا عشر رجال           ا.                                        
 ها من األمر بالقتال (    . بيعة النساء ) لخلو                                       

 . إرسال أول سفير في اإلسالم " مصعب بن عمير"                                         
 " الوحيد الذي جاء مع األنصار في " بيعة العقبة األولى" ،    "األنصاري المهاجر  ←ملحوظة : "العباس بن عبادة"               

 ة مع قومه ، وأقام مع النبي بمكة حتى الهجرة  ، واستشهد يوم أحد .    ورفض العودة إلى المدين       

 نفس الزمان ، نفس المكان          .  ←:  " بيعة العقبة الثانية " العام الثالث عشر    -    

 ن  اثنان وسبعون رجال وامرأتا  .                                                   

 بايعوه .. أن ينصروه ويمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأهلهم ولهم الجنة    .                                                   

                                                                                                       ملحوظة : "سعد بن عبادة" األنصاري الوحيد الذي نال من أذى المشركين بمكة ما ناله المهاجرون األوائل                 

 من العام الرابع عشر من البعثة ، هاجر إلى المدينة كل المسلمين القادرين    "صفر"في  خالل شهرين من "بيعة العقبة الثانية" . 

 وغير القادرين على الهجرة   ، وعلي بن أبي طالب ، والعباس)مخفيا إسالمه(  ،على الهجرة ماعدا النبي وأبي بكر     

 مدى حب أصحاب النبي له واستعدادهم     –خوفهم من شخصية النبي وقوة تأثيره على من حوله  ←إحساس قريش بالخطر. 

 قوة ومنعة األوس والخزرج ، و حاجتهم الشديدة لمن يوحدهم وينشر السالم بعد    -للدفاع عنه                    

 قريش إلى الشام     في تجارة   ستراتيجي وتأثيرهموقع المدينة ال   –ل قتال طو                    

 من البعثة وقرارهم بقتل النبي في نفس الليلة        14صفرعام  26جتماع  سادة قريش في "دار الندوة" يوم الخميس ا. 

 صفر(، واإلذن له بالهجرة  27ليلة الجمعة  نزول الوحي على النبي في نفس اللحظة ، وأمره أل يبيت في فراشه تلك الليلة )   .

 
 مراحل الهجرة )أحداثها( : ❖

 
    ( 1)شكل                                                    (1)شكل المرحلة األولى : من مكة إلى غار ثور :   •

  هـ  1عام َصَفر 27ديق ليلة الجمعة خروجه من مكة مع أبي بكر الص  -        
 ثة ليالي حتى يخف الطلب عليهما هما في غار ثور لمدة ثالؤ اختبا  -        

  
 (1)شكلالمرحلة الثانية : من الغار إلى قباء :  •

 امخروجهما من الغار يوم االثنين غرة ربيع األول مع "عبد هللا بن األريقط" ليدلهما على الطريق ، و عامر بن ُفهيرة لخدمته  -        
 ).. فشرب حتى رضيت .. ( الغنم   براعيهما ؤ لقا  -        
 .  )في ُقديد( حادثة ُسراقة بن مالك   -        
 (  )حلبه للشاه العازب ، وصف أم معبد للنبي مرورهما بخيمتي أم معبد   -        
 و إسالمهم جميعا  ( في المكافأة  طمعا   كانوا قد خرجوا في طلبهم )من قومههما بأبي ُبريدة و سبعين رجل ؤ لقا  -        
 من الشام ، و كسوة الزبير لهما بثياب بيض القائهما بالزبير بن العوام عائد    -        
 عند "كلثوم بن الهدم" ) من األوس(في دار بني عمرو بن عوف   و نزوله (ه1) ربيع األول 8وصولهما قباء يوم االثنين   -        

 
 (2)شكل مدينة : المرحلة الثالثة : من قباء إلى ال •

                    ء مسجد قباءا ببناقام خالله م،مكث في قباء أربعة أيا  -        
 المدينة  ه مدججين بالسالح وخرج إلءو فجابني النجار  أرسل إلى أخواله من ربيع األول(12الجمعة  )فلما كان اليوم الخامس   -        
 دار           في  )القصواء(دخل المدينة ، وبركت ناقته  ، واتجه شماال حتى ) من الخزرج(سالم بن عوف ر بني صّلى الجمعة في دا  -        

  )موضع المسجد النبوي اليوم(النجارمن بني لغالمين يتيمين  لتجفيف التمر( اء)أرض فض مربد  ، في   )أخواله(  بني النجار             
 سجد النبوي و شرع في بناء الم ،  ).. المرء مع رحله ..( من بني النجار  " األنصاري أبي أيوب " في دار  نزل  -        
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  ( :2شكل )      

                               (.مآذن أربع ) اإلسالم في بُني مسجد أول=  قباء مسجد   -1        
 " وثور عير بين حرم المدينة"  المدني للحرم الجنوبي  الحد=  عير جبل -2
 (. المدني للحرم  الشمالي الحد أحد، خلف جبل=  ثور)     

 .(. هـ  3) أحد غزوة سفحه عند وقعت المدينة، شمال  في=  أحد بلج  -3       
ب   ةر  ح    -5                         واقم ةر  ح   -4                                                                                                                                                                                         رةالو 
 . (  وغربًا شرقًا المدني الحرم  يحد   تعتبران ،انيةبرك حمم بقايا أنها يُعتقد سوداء حجارة  ذات أرض =  ةب الال   أو  الحرة)
   عد الهجرة .ب قباء  وصول  عند  النبي دهمعن نزل( = األوس) عوف بن عمرو بني دار  -6

 . المدينة  في  له جمعة أول  النبي عندهم صلى( =  الخزرج) عوف بن سالم بني دار  -7

 .المدينة في له  جمعة أول  صالته مكان=  الجمعة  مسجد - 8
. النجار يبن عند القصواء فيه بركت الذي اليتيمين الغالمين مرب د مكان=  النبوي المسجد -9
 . القبلة تحويل عند عندهم يصلي  النبي كان=  س ِلمة بني دار  -99
 (.نامأذنت) القبلة تحويلء أثنا  النبي صالة مكان=  القبلتين مسجد  -99
   (  ـه9)  المدينة من  النبي  أجالهم ، بالمدينة الثالث اليهود قبائل إحدى=   اعق  نُ ي  ق   بنو -99

.. معه عهدهم همض لنقبدر   بعد                      
                                                                                              (  هـ4)  المدينة من  النبي  أجالهم ، بالمدينة الثالث اليهود قبائل إحدى= النضير بنو -99

. بيالن قتل محاولتهم بعد                      
                                                                                                                          له خيانتهم بعد( هـ 5)الخندق  غزوة بعد  النبي قاتلهم ، بالمدينة الثالث اليهود قبائل إحدى=   قريظة بنو -99

                                                                                                                                                       .حربه على األحزاب  مع  فاقهموات                     

 هاجر = ترك الشيء مضطر ا -جر = ترك الشيء كاره ا له    ه  ةلغ.  يالحظ :

                                                                 األساس الذي قامت يكانت ه من البعثة(  13)ذي الحجة سنة العقبة الثانية بيعة   .
  ينصروه ويمنعوه مما يمنعون منه ه الهجرة حيث بايعه األنصار على أن علي    
 .  أنفسهم وأهلهم ولهم الجنة   
                                               نة من أهل مكة "أبو سلمة بن عبد األسد" بعد عودته من لمديى لإ أول من هاجر  . 

 .  (من البعثة   99سنة  )هاجر قبل بيعة العقبة الثانيةالحبشة    
   . هـ(  9 - )هاجر عام فتح مكة لمدينة من أهل مكة "العباس بن عبد المطلب" عم النبي ى ل إ هاجرآخر من  . 
 ، فلو أنه   مشّرع يأخذ عنه الناس ، وذلك ألنه  متخفي ا ليال   ، بينما هاجر النبي  هاجر عمر بن الخطاب مجاهر ا نهار ا . 

 .  ، وأنه ال يجوز أخذ الحيطة والحذر والتخفي عند الخوف بهجرته وفعل كما فعل عمر لحسب الناس أن هذا هو الواجب جاهر    
 من دروس الهجرة :

 رايته :    رفعار اإلسالم  و انتش •
رفعت الهجرة صوت الحق على الباطل ، فبعد أن كان اإلسالم مغمور ا في مكة و أهله خائفين، مشردين، في بالء شديد، جاءت الهجرة 

 و أعزت اإلسالم و أورثت أهله حياة عزيزة و مقام ا كريم ا.  
 

 اإليمان باهلل ال ينافى األخذ باألسباب :    •
    –، رؤيا رأها ..( ستراتيجي ، ملتقى قوافل التجارة بين شمال وجنوب الجزيرة العربية ، منعة األوس والخزرج )موقعها االاختياره المدينة للهجرة  : للهجرة  ه تخطيط     

 – (لمدينة قبله ا  إلى  أمره أصحابه بالهجرة، لها "بيعة العقبة الثانية" أخذه البيعة من أه ، لمدينة "بيعة العقبة األولى" ا  إلى مصعب بن عمير ) إرساله تهيئته المدينة للهجرة           
     جنوبي مكة  ختباؤه في غار ثورا  -أبي بكر في بيت  ة خوخ ا منخروجه ليال  متخفي   -بكر لصحبته  ا ختياره أبا  -في فراشه لتمويه المشركين  انائم   ا علي  تركه            
   إلى المدينة ..الخاتخاذه طريقا غير معتاد  – الطريق  أثناء ته بعبد هللا بن األريقط ستعانا -ثالثة أيام            



 :  لنبيامحبة     •
  ا بحياته  في فراشه مضحي   ا ينام. جعلت علي    
   -ة عندما أخبره النبي باإلذن بالهجر  ايبكي فرح   -"فداك أبي و أمي "كالمه مع النبي بقوله يبدأ     ←بكر  . جعلت أبا  

    أسماء تأتي لهما    هللا بن ابي بكر يتسمع لهما أخبار قريش ،   عبدتجنيده    -عهجميع ماله م  )أخذهيضحي بكل ما يملك إلنجاح الهجرة     
  –ند عودته لمكة(  هللا بن أبي بكر ع  ا عليهما في الغار ليشربا من ألبانها و يمحو أثر أقدام عبدهغنمه و يريح  بن ُفهيرة يرعى ، عامربالطعام       
   بعد أن أدمت ر عند صعوده جبل ثو  حمله للنبي  -للهجرة  اهللا بن األريقط استعداد   بدع ه ناقتين و إيداعهما عندؤ شرا    
   رع الذي ، نفضه التراب واألذى عن الض  تسويته األرض للنبي لينامعند لقائه براعي الغنم) –تأمين الغار للنبي قبل دخوله فيه  –قدماه     

  )تذكره الرصد( وأمامه تارة كره الطلب()تذ سيره خلف النبي تارة  -شرب النبي للبن ".. فشرب حتى رضيت .. " ( حلب منه للنبي ، تعليقه على      
 ".. رجل يهديني الطريق .. "النبي بالكالم إلخفاء  تعريضه  –الطريق أثناء     

    نتظارا للنبي حتى يردهم  حر الظهيرةاوم إلى الحرة خرجت األنصار كل يأ  .             
                    ي دور "بني النجار" لينزل عنده أيوب األنصاري" يسرع  لرحل رسول هللا بعد بروك " القصواء " ف "أباجعلت  .              

    وولده ووالده والناس أجمعين "  ى أكون أحب إليه من نفسه " اليؤمن أحدكم حت                             
 

 ه لوطنه :     ئمدى محبة النبي ووال  •
    وعند هجرته وظل محبا وفيا له حتى بعدما أجبره أهله على تركه ،    وطنه لم يذكره بسوء قط ،القاه من إيذاء في  مامبالرغم     
  أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت .."  وهللا إنك ألحب أرض هللا إلى هللا ، ولوال ا   " ..نظر إليه مودع       
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 :   دور الشباب في نجاح الهجرة   •
  كان كذلك ا وكلهم كانوا شباب، عامر بن فهيرة  –أسماء بنت أبي بكر  –عبد هللا بن أبي بكر   –علي بن أبي طالب           

     إلسالمفي تثبيت دعائم الصحابة حول النبي أثناء دعوته و جهاده ا  أغلب          
 

 دور المرأة في نجاح الهجرة :    •
 )أم عمارة من بني النجار( ، وأسماء بنت عمرو) من بني سلمة (  تبايعان النبي في بيعة العقبة الثانية: "نسيبة بنت كعب" امرأتان. جاءت    
 وأبي بكر بالغار بالرغم من لطم  تحضر  لهما الزاد في الغار ،  عدم  إفشائها مكان اختباء النبي  ← . أسماء بنت أبي بكر   
 عند خروجهما  من الغار إلى المدينة  طعام السفر( ) فرة،  شقت نطاقها لتربط لهما الس  طار منها قرطها  أبي جهل لها لطمة      
    يءش "..إنكم تسألون عن سمحت للنبي بحلب الشاة ، تعريضها عندما سئلت عنهم بعد مرورهم بها ← . أم معبد الخزاعية    
 ما  سمعت به قبل عامي هذا .. "      
         

 التناقض العجيب الذي كان عليه المشركون :  •
   اتركه علي  و   بدليل تركهم لودائعهم و أماناتهم عند النبي ، في صدقه  اشك  أو   ا  لهحيث لم يكن كفرهم بدعوته تكذيب          

    على زعامتهم و مصالحهم  او خوف   ستعالء  اا  و إنما كان هذا الكفر كبر  و ،   أبي طالب بمكة لرد هذه الودائع بن       
    
    ، ورد الودائع ألصحابها حتى لو كانوا غير مسلمين عدم استحالل األمانات   •



 ا في التضحية والفداء لنصرة دين هللا :     الهجرة كانت درس   •
 والمال والولد لنصرة دين هللا            سطر النبي وأصحابه صفحات مشرقة في التضحية بالنفس   

 
 من يحفظ هللا يحفظه: •

     للنبي رؤيتهم  عدمو  وقوفهم على باب الغار –سهم سليم ا معاف ا و نيهم يحثو التراب على رؤ اوجه بين ظهر )خر أثناء الهجرة  حفظ هللا لنبيه  
 دعوته ، و ليس من و  سنة هللا في حفظ دين المؤمن ( قة ..إلخ ئة ناامن سراقة بن مالك بعد أن تبعه طمع ا في الم نجاته – صحبهو 
 لذنوبه  عصمه من االبتالءات التي قد يصاب بها رفع ا لدرجاته أو تكفير االضرورة أن ي 

                     
 إن النصر مع الصبر :  •

 بها صبره ، و يعظم بها أجره ، و ليعلم أتباعه  ظهرليلكن سنة االبتالء أصابته ، ذى عن النبي كان هين ا على هللا أن يصرف األ  
 الشدائد و يصبرون على ما يالقون  كيف يقتحمون   

    
         مالقاة اإلساءة باإلحسان :   •

ا مكة    عفا و صفح عمن آذاه من قومه "..اذهبوا فأنتم الطلقاء.."  هـ(  8) أخرجه قومه من مكة ، و عندما عاد فاتح 
 

 لفه كان على هللا خلفه : ما كان في هللا ت    •
 غربهاكهم شرقها و ملّ ضهم هللا بأن فتح عليهم الدنيا و في سبيل هللا ، فعوّ أهلهم م وأموالهم و ترك المهاجرون دياره            

  
 االعتدال حال السراء و الضراء :  •

ا ) عند خروجه من مكة مهاجر ا ، لم يذل و لم يضعف و لم يفقد ثقته في هللا ، و حاله   حاله  هـ( متواضع ا 9عند عودته إليها فاتح 
ا شاكر ا فضل ربه عليه   معيشته حين عاد إليها ختلف عن تحتى معيشته في مكة حين كان يالقي أذى قريش لم  – حامد 

ا ، و      وصل إلى حدود دولة الروم  المسلمين و فتح له جزيرة العرب و الم و حين أقر هللا عينه بعز اإلسفاتح 
 

 من عالمات اإلخالص في الدعوة إلى هللا :    •
   ( ، وهذا حال الدعاة المخلصين أن تكون كلها خالصة لوجه هللا   أرادها  الهجرة كانت عبادةف ) على أخذ الراحلة بالثمن  إصرار النبي  
 

 ان و أهل النفاق عند الشدائد :الفرق بين أهل اإليم   •
 الثبات و اليقين بأن هللا لن يتخلى عنهم ".. ما ظنك يا أبا بكر باثنين هللا ثالثهما .."  أهل اإليمان  -  
    الخوف و االنهيار ، ثم ال تجد لهم من دون هللا ولي ا وال نصير ا     أهل النفاق -  
 

 العاقبة للتقوى و المتقين :   •
 أعظم حدث في اإلسالم   النظرة األخيرة للهجرة  -                انهيار الدعوة  لنظرة األولى للهجرة ا -    

    ، و الذين هم مصلحون فقد يكون للباطل جولة ، و ألتباعه صولة ، و لكن العاقبة دائم ا للذين صبروا         
 

   بيان فضل المدينة :    •
 فُألّفت  إلى ربوعها حتى أتم هللا دينه ،  ي انتقال الوحو  أصحابه إليهاو  رة المصطفى مدينة معروفة قبل هجم تكن الل   
     لذكر فضائل و مزايا المدينة.المؤلفات    
 

 الهجرة كانت سبب ا في بداية التقويم اإلسالمي الهجري :   •
    ( .. الخ   لحزن مدعاة ل اختالف، ووفاته  ه و مبعثه  )ميالد الهجرة بداية للتقويم اإلسالمي ن توفيق ا من هللا لسيدنا عمر اتخاذهكا 
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 أثناء الهجرة :  معجزاته من  ❖
        هرانيهم و قد أعمى هللا أبصارهم ليال  بين ظ   خروجه -        

   (   كسرى  ي ر بسوار و  سَ يُ الفرس في األرض + الغبار + إخباره بأنه س اساخت يد )  حادثة سراقة بن مالك -    
   العازب بخيمة أم معبد الخزاعية  حلبه اللبن من الشاه  -    

   على رجليه بعد وصوله قباء   شفاء علي بن أبي طالب فور مسحه   -    
 

   حكم الهجرة : ❖
   ، وإقامة المجتمع اإلسالمي. على كل مسلم لنصرة رسول هللا كانت واجبة إلى المدينة  ←قبل فتح مكة   -   

 ،     "ال هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا" لم تعد الهجرة إلى المدينة واجبة ←إقامة الدولة اإلسالمية و بعد فتح مكة   -
 .  ل بالجهاد والنية في الجهاد ص  أي أن ثواب الهجرة  انقطع بالفتح ولكن ُيحَ             
 : ( رض بقعة من األ  )إلى أي لذا قد تكون الهجرة             

 عند عدم التمكن من إقامة الشعائر اإلسالمية من صالة وصيام.. الخ  ← . واجبة        
                                                                      عند عدم تحمل ما يصيب المسلم من بالء واضطهاد. ←. جائزة        
 ة سياحة..  لتحصيل دنيا من عمل وتجار   ←. مباحة        
  الخ   تعليم القرآن..،  عندما تؤدي إلى إهمال واجب من الواجبات اإلسالمية التي ال يقوم بها غير المسلمين كاألذان  ←. محرمة        

 
 افتراءات حول الهجرة : •

 

 
 (اختالف) :  السنة الهجرية( رأس )  الحتفال بالهجرةا ❖

 القراءة عن الهجرة من كتب السيرة، واالستماع إلى كل ما يقال عنها   -         عليه كثرة الصالة والسالم    -      
  ل سيدنا أبي بكر الصديق. أحداثها والدروس المستفادة       . فض    :   التحدث مع األهل واألصدقاء عن    -      

 الخ (  لحلوى ..طعام ، بانئة ، بال) بالتهتذكير اآلخرين و بخاصة األطفال بأحداث الهجرة  -
إحياء ُسنة من سننه  -



 

 الرد االفتراء 

 * الهجرة كانت هروب ا من الفتن 
  الهجرة كانت تبديال للفتن وليست هروب ا منها )من فتنة التعذيب  -
 ء بمكة إلى فتنة الغربة والتضحية باألهل والمال والوطن( واإليذا   
 الهجرة كانت بإذن من هللا  -
 ( = خروج المضطرة  الهجرة )لغ -

 مقدسة للمسلمين ، بل كانت   الم تكن مكة في ذلك الوقت أرض    * تركه مكة )األرض المقدسة في اإلسالم( بدال من الدفاع عنها 
 أرض شرك  

 ء قريش بدال من من نصرتهم والدفاع  * تركه أصحابه إليذا
 عنهم  

 مسلم واحد قادر على الهجرة  لم يكن بمكة عند هجرته  
  ولم يهاجر ، ففي خالل شهرين من بيعة العقبة الثانية خلت مكة من 
   المسلمين الذين خرجوا جميعا مهاجرين للمدينة إال من عجز عن  
 الهجرة 

ا، * إذا كانت الهجرة بإذن من هللا      ، فلماذا هاجر متخفي ا، خائف 
 بينما هاجر عمر بن الخطاب مجاهر ا ، نهار ا ، شاهر ا      

 سيفه ؟    
 

 هاجر متخفي ا ألنه كان مشرّ ع ا يأخذ عنه الناس -
 لم يكن خائف ا بل مطمئن ا أن هللا سيتم أمره وينصره ، بدليل  -

 بي بكر لذا لم يقل  قوله تعالى "فأنزل سكينته عليه" )المقصود أ   
 لم يكن خائف ا عليهما( ألنه   

 * إذا كان نبي ا مرسال ، فلماذا لم يؤمن به قومه؟ 
 لم يؤمنوا به خوف ا على مصالحهم ، وسلطانهم وليس تكذيب ا له 

 بدليل :   
 كانوا يلقبونه بالصادق األمين  -       
   على ردها لهم  تركهم ودائعهم عنده ، وحرصه  -       

 قبل هجرته           

 *االحتفال بالهجرة بدعة ، ولم يعرف عن أحد من السلف  
 الصالح االحتفال بها !   

لم يعرف عن أحد من السلف الصالح االحتفال بها ألنها كانت ماثلة  
في أذهانهم ، لذلك سادوا الدنيا وصنعوا الحضارة، أما االحتفال بها 

غوبة لتذكير مسلمي اليوم بهذا  اليوم فهو بدعة حسنة بل مطلوبة ومر 
وقيم عظيمة من والء للوطن   ل بكل مايحمله من معان  الحدث الجلي

وتضحية من أجل الدين واألرض والعرض حتى يربوا عليها أبناءهم 
 وبناتهم 
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 ( غير ذي زرع ..  واد    –البلد   –البلد األمين   –أم القرى   –بكة ) =  :مكة *

 : بداية مكة تاريخي ا غير معلومة إال ماأخبرنا عنه الحق سبحانه و تعالى في كتابه الكريم .        
                           َُل َبْيت  و َع ل لن  إ ن  َأو  يَن    ااس  َلل ذ ي ب َبك َة ُمَباَرك  ض   (96)آل عمران: َوُهدى  ل ْلَعاَلم 

 ،كم    80حوالي  عن البحر األحمر في جزيرة العرب محاط بالجبال و الصحارى و الرمال من كل جانب ، تبعد عبارة عن واد   مكة .    
 وبالعراق شرق ا ) ميناء جدة (   من جنوب ا  و بالبحر األحمر غرب ا طرق رئيسية بالشام شماال و بالي ةوتربطها أربع      
 " الَمسَفلة " نوب المسجد الحرام جو  ، والواقعة  غرب" الَمعالة " الواقعة شرق المسجد الحرام ، و "البطحاء" تسمى المناطق المنخفضة في مكة .   

    ملحوظة : كان النبي  جر ، ثم دخل منها أثناء فتح مكة كن بها حتى هامن أهل "المعالة"  ُولد فيها ، و س 
 
 :  فضلها -

  اختارها هللا لبناء بيته الحرام مكة .     

  مكة مولد نبيه خاتم األنبياء ، و مبعثه  .     

  لة المسلمين في شتى بقاع العالممكة بها قب.     

 ة مما في سواه فيه مائة ألف صال مكة بها المسجد الحرام الذي تعدل الصالة.     

    ( 9)التين وهذا البلد األمين"  ..، "( 9) البلد " ال أقسم بهذا البلد مكة أقسم هللا بها في كتابه  العزيز في موضعين : ".     

 ا صيد ،      فيه رف   ُينقطع فيها شجر ، و السفك فيها دماء  ، و ال يُ حمل فيها سالح ، و ال يُ رم ا آمن ا ال يُ مكة جعلها هللا حَ .     
 .ف ، و ال يسكنها كافر.رّ  عَ لتقط فيها ُلَقطة إال لمُ ال تُ و        

 ..مكة أوجب هللا على الناس أال يدخلوها إال متواضعين ، خاشعين ، متذللين كاشفي رؤوسهم ، متجردين من لباس الدنيا .     

 بها زمزم خير ماء على وجه األرض مكة .     

 غير مكة رض بقعة يجب على كل قادر السعى إليها بالعمرة و الحج ليس على وجه األ.     

  و تقبيله غير الحجر األسود بمكة)تحيته( شرع استالمه ى وجه األرض موضع يُ ليس عل.     

 الحجر األسود و مقام إبراهيم (   ) ليس على وجه األرض ياقوتتان من ياقوت الجنة إال بمكة .     

 بات          رُ كشف فيها الكُ ى فيها السيئات ، و تُ محَ قال فيها العثرات ، و تُ ستجاب فيها الدعوات ، و تُ مكة بها مواضع تُ .     
 عند الشرب من زمزم .. إلخ (   –في ح جر إسماعيل   –عند الملتزم   –خلف مقام إبراهيم   –)عند الحجر األسود                   

اؤه اطَ يَ إال سَ  الئكة ، فال يدخلهما الدجال " ليس من بلد  مكة و المدينة تحرسهما الم.              هاقاب  ل إال مكة و المدينة ، ليس له من ن  لدج 
   ]= الثقب أو الطريق في الجبل  سيدخله ، النقب = سيطؤه[( ) البخاري سونها .." صافين يحرُ  إال عليه المالئكةُ نقب                 

 )إبراهيم(الناس تهوي إليهم .."  فاجعل أفئدة من " واشتياٌقا استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم وا لها حب امكة كلما زارها الناس ازدا.    

 : مكة قال عنها النبي .    

 ( لترمذي ا)  " ولوال أّني ُأخر جُت مْنك  ماخرجت ، إلى هللا    هللا   وأحُب أرض   هللا   لخيُر أرض   إنك   "وهللا   -           
"  أطيَبك   "ما -        )الترمذي(  من بلد  وَأحب ك إلى  ، ولوال أن قومي أخَرجوني منك  ماسكنُت غيرك 
"  "ما أطيَبك   -        ( ابن ماجه)وأطيَب ريَحك . . ماأعظَمك  و أعظَم ُحرَمَتك 

   ئنْ ولم يطم ، قط أقرُب لألرض  منها بمكةَ  بمكان   ، وإني لم أَر السماءَ  لَسكْنُت مكةَ  لوال الهجرةُ  مكة  قالت عنها السيدة عائشة : ".   
 " بمكان  أحسَن منُه بمكةَ  بمكَة ، ولم أَر القمرَ اطمئن    قلبي قط  ما    

 " وكُل حسنة  بمائة  ألف   ، بمكَة بمائة  ألف  ، وصدقُة صوُم يوم  بمكَة بمائة  ألف   ":    )إمام التابعين(  مكة  قال عنها الحسن البصري .  
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ْجَرة - َطْيَبة – َطاَبة  - )قبل الهجرة(َيْثر ب) =    : ةالمنور ة المدين  * رة ب َساك ْنَها  - داُر اله   (  المدينة الُمَنو 
يب  هوائ ها وتراب ها َطْيبة  -الَطيّ ب يءَطاَبة = من الش  -وكالهما مستقبح.. الفساد  = من الَثْرب  أو والمالمة  يثرب إما من التثريب = التوبيخ  .                  = ل طيب  ساك ن ها أوط 

َي َطاَبة"  َمن َسم ى المدينَة َيْثر ب َفْلَيْسَتْغف ْر هللَا َعَز َو َجلَ  ".               َي َطاَبة .. ه   ()رواه أحمد  .. ه 
   حدود المدينة :  -     

ينُة َحَرٌم ما َبْيَن َعْير إلى َثور " .                 ث  ، َفَمن َأْحَدَث ف يَها َحَدث   الَمد   ئ َكة  و الن اس   َفَعليه  َلْعَنُة هللا  و َالَمال اا أو َأوَى ُمْحد 
ْنُه َيوَم الق يامة  َصْرف  َيْقبُل هللاُ  الْجَمعي ن ،أ                          مسلم()و ال َعْدال "   ا  م 

                        َال نافلةا و ا وال عدال  = أي فرض  صرف   - (جبل أحمر صغير خلف جبل ُأحد ) َثْور=حد المدينة الشمالي  جبل  -يَعْيَر=حد المدينة الجنوب ل جب   
ينةإنّ ي ُأَحرّ  " .                                                         ؟ م بركانية مَ بقايا ح   ،   أرض ذات حجارة سوداء =  الَحر ة = ةالاَلبَ  )مسلم( " ُم َما َبيَن البتي الَمد 

َتين  )             (حد المدينة الغربي  )َحر ة الَوَبَرة(  الحر ة الغربية ، حد المدينة الشرقي   )َحر ة َواق م(   الحر ة الشرقية: تقع المدينة بين َحر 
ْجَرت ُكم َأْرض  أُ  " .       خة = أرض تعلوها الملوحةَسبْ َسْبخة  َذاَت َنْخل  َبيَن الَبَتْين"   اريُت َداَر ه 

 فضل المدينة :   -
ب م ن َنَبات ها(  َحرمٌ    المدينة حرم النبي .          = أي ال ُيحمل فيها سالح ، وال ُيعَضد شوُكَها )يقطع شجرها( ، وال ُيْخَتَلي َخالها )ُيقطع الَرط 
ف( و                                       د= الُمَعرّ ف= –اُللَقَطة=المتاع الضائع) ال ُتلتقط ُلَقَطُتها إال ل ُمَعرّ ف وال ُيَنّفر صيُدها )ُيَخو      الُمْعل ن عن الُلَقَطة( الُمْنش 

 َوْتُه و احتضنتُه و نصرتُه ، و دافع عنه أهلها بالنفس و المال و الولد  آ:   المدينة أرض هجرته   .     
 ر ا و ُطه اريف  فتزداد به تش:  المدينة تضم جسده الطاهر.      

د  الَحَرام  "  :المدينة تضم المسجد النبوي   .     َواه إال الَمسج  د ي َهَذا َأْفَضُل م ن ألف  َصالة  ف ي َما س     (متفق عليه)  "َصالٌة في َمْسج 

ْنَبر ي َرْوَضٌة من رياض الجنة ، وم) ي َبْيت    )  ما بيَن َقْبر ي " : المدينة تضم روضة من رياض الجنة.   ) الشيخان"  (نبري على حوضيوم 

بُّه" :  دالمدينة بها جبل ُأحُ .       بَُّنا و ُنح   [ درجة أو روضة من الجنة = ترعة ]  "الَجن ة  َرع  ْرَعة  م ن تُ تُ َجَبُل ُأحد  َعلَى "،   "َجَبُل ُأحد  ُيح 
         ف من كبار الصحابة ، و آل بيت النبوة ، و التابعين ،  الذي يضم ُرفات أكثر من عشرة آال : ( مقبرة أهل المدينة )  المدينة بها البقيع. 

 ة (  الذين ُجرحوا أثناء الغزوات و وافهم األجل بالمدين)  من شهداء ُأحد و شهداء بدر او تابعي التابعين و بعض     
يَنَة وَ  :"أنها قالت   عن السيدة عائشة:  المدينة دعا لها النبي.       ْمَنا الَمد  َي َأْوبُأ أرض  هللا  ، َفَقاَل الن ب يُ َقد   :   ه 

ها ،  اللُهم  "         َها و ُمدّ  ْحَها ، و َبار ْك َلَنا في َصاع  يَنَة َكَما َحب ْبَت َمك َة أو َأَشد  ، و َصحّ  ل ُحم اَها إلى الُجْحفّ َحبّ ْب إلينا الَمد        (متفق عليه)ة" َوَحوّ 
يَنُة َخيٌر َلُهم َلو َكاُنوا َيْعَلٌموَن ، ال َيَدُعَها َأَحٌد َرْغَبة  َعْنها إ ال َأْبَدَل هللُا ف يَها َمْن ُهَو خَ " : في ُسْكَناها  لنبي المدينة َرغَّب ا.       ْنهُ الَمد   ، يٌر م 

َها إال ُكْنُت َلُه َشف يع  َيْثُبُت َأَحٌد َعَلى أْلَوائ َها و َجهْ  وال           يد  د      [ لمشقةا = الجهد،   والجوع الشدة  = الألواء ]  ) مسلمرواه )   "َيُوَم الق َياَمة   اا أوَشه 
   (هابن ماج) " ْنُكم أْن َيُموَت بالمدينة  َفلَيفعْل فإنّ ي َأْشهُد ل َمن َماَت ب َهام  من اسَتَطاَع "   : فضل الموت بالمدينة.     

ة نها َتْنف ي الَخَبَث كما تَ إنها َطْيبة ، وإ" :المدينة تنفي َخَبَثَها .     [ الشوائب أو الشرور  =الَخَبَث   تطرد ،   =تنفي ]"  ْنف ي الن اُر َخَبَث الف ض 

زَ  ": دينة َيْأِرُز إليها اإليمان الم.       زُ   إلى  إن  اإليماَن َلَيْأر   [ ع بعضه إلى بعضيجتم = ينضم  = يأرز ]  )البخاري ) " ُجْحر َها إلى ةُ الحي   المدينة  َكَما َتْأر 

ال.  جَّ يَنَة ، َليَس َلُه "  : المدينة ال يدخلها الدَّ اُل إال َمك َة و الَمد  ج   الَمالئكُة َصافّ يَن  هم ن ن َقاب ها َنْقٌب إال َعَليْ َليَس م ن َبَلد  إال َسَيَطُؤُه الد 
يَنُة ب َأْهل ها ثالَث َرْجَفات  فَ  ، ثم ُسوَنهايحر     ، [ تتزلزل  =ترجف  – الطريق في الجبل ، الُثْقبُ   =النقبُ   ]) البخاري )  "ُيْخر ُج هللُا كَل كافر  وُمَناف ق  َتْرُجُف الَمد 

اُل م ن ق َبل  الَمْشر ق ه م تَ "  ج  يَنُة َحتى َيْنز َل دُ يأتي المسيُح الد  ام  ، َتْصر ُف الَمالئك  ُثم  (َسْبَخة  الُجْرف : في رواية) و  َر ُأُحد  بُ ُه الَمد   ُة َوْجَهُه ق َبَل  الش 
    [األرض التي تعلوها الملوحة  =الَسْبخة   -هدفه   = غايتهُ   =ه م ته    –خلف    =ُدُبَر  –  ناحية  =ق َبل   ]   ( مسلم)  "و ُهَنال َك َيْهلكَ     

 )مسلم(  حتى ُيمسي"  ر ُه ُسم  ْصب ُح لم َيُض الَبَتْيها حيَن يُ َمن َأَكَل َسْبَع َتَمَرات  م م ا َبيَن "  : فضل تمر المدينة.     
ْنَساُن الشَ  كان   :  فضل تراب المدينة.        م نُه أو كانت به ُقرحٌة أو ُجرٌح َبَلل  َسب اَبُتُه ب ر يق ه  ُثم  َيَضُعَها باألرض  ُثم  َيرَفُعها  يءإذا اشتكَى اإل 

نا ب ر   " قائال       نا ل ُيْشَفَى ب ه  َسق يُمنا بإذن  َربّ نا"بسم  هللا  ُترَبُة أْرض       .     العضو منه = منه  يء الش )مسلم( يَقة  بعض 
يَنة  وَ  " : تشديد العقوبة على من ظلم أهل المدينة . ْفُه َو َعَليْ  اللُهم  َمن َظَلَم أَهَل الَمد  ين ،ه  َلْعَنُة هللا  َو الَمالئ َكة  َو الن اس  أَ َأَخاَفُهم َفَأخ   ْجَمع 

ْنُه َصْرٌف َو ال َعْدلٌ ال يُ       يَنة  َفَقْد َأَخَاَف مَ  –)الطبراني(  " ْقَبل م   )رواه أحمد( "ي  ا َبْيَن َجْنبَ "َمن َأَخاَف أَْهَل الَمد 
  " َتُضُم َجَسَد َرُسول  هللا  اب َحاف ر  َداَبة  َأْرض  َطُأ َكيَف أَ  أن ُه َما َرك َب َداَبة  في المدينة قط ، و كان يقول" َوى َعن  اإلمام  َمال ك رْ يُ .     

 


