
 أخالقيات الحرب في السيرة النبوية

 1 

 مقدمة البحث 

 كلمة المؤلف
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسول الُهدَى ودين الحق وخاتم األنبياء والمرسلين جعله هللا شااددا  وبشرارا  وناايرا   •

به رُبه فأحسن تأديشه فكان خلقه القاومم خيار باا ذح اا  باه وأف اه باا يه  اد  بييماه علاى وداعيا  إلى هللا بإذنه وسراجا  بنيرا ، أدَّ
 اخ الف العصور وتشاين األزبنة، اللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحشه وبن تشعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 وبعد
ارش واشنراران أن رابااة العاالم اشساالبت أعلناظ عان تنقايم بساابقة عالمياة فات بو اوح بأخال ياا  الحارب  • فإن بن أساشاب الششرر

دجرمة، ودعظ إلى ذلك المج هدين بان الك ااب والشااح ين وأصاحاب اشخ صااس فات سايرة  1428ام فت السيرة النبومة( فت ع
 .سيد الخلق رسول هللا 

ورغاام باااا اس راااعر  بااان ر شاااة نحاااو جاااالل بو اااوح الشحااال وعقماااة أخاااالم صااااحا السااايرة النبوماااة إ  أننااات  ااادبظ اشج هااااد  •
ن فيهاا باا ير ات العقاه والراعور وممنحاك بان خصابها خصاشا  وخاو  خلفه أبحال عان داال الوب اا  األخال ياة الخالادة، أل

وبن ثروتها ثروة وبن  وتها  وة و  ذس قر فت  لشك المعنى والمنهج ح اى ي صاور فات صاورة  لشاك أو ذصاور  لشاك فات صاورته 
حل وبن ذقدبها إلى وفرم كبير بين بن ي حدث عن دال األخشار إلى العقه على أنها حقائق ذقردا العلم وتس ييم لها بنادج الش

ينه على إح مال أثقال وعنظ الحياة  القلا، والرعور على أنها ب يرة لعواطف الخير صارفة عن بواعل الرر ُبعش

فإنت أردل إلى بصدرل ليس ايع بن شاء أن يرجع إليه،   أح ماه فات ذلاك تشعاة  ألنات    فإذا إتصه الخبر لرخص الرسول  •
 ذكون تشسياا  فت الررن وال فسير وإس نشاطا  للعبرة والوصول بها إلى  لوب الناس.أذدا فيه با شا  خاصا  إ  أن 

وبن بق  يا  المنهج العلمت فت الشحل أن تجرد نفسك بان كاه رأ  وعقيادة لف ارة برحلياة بحادودة ودات ف ارة الشحال وأن تبادأ  •
، ثام تهاايا األدلاة وتمحيصاها وتحليلهاا ح اى ذسا قر بالمالحقة والموازنة وال رتيا، ثم ال فكير وال قادير وعارا األدلاة والبرداان

وماماا ن ال اامير إلااى الن يجااة فااال طرمااق للمعرفااة إ  بالبردااان ودااو وإن كااان نوعااا  باان أنااواح اليياااس إ  أنااه ذجااا أن تكااون 
ذة أو بن هية إلى الحس أو بدركة بالبدادة على أساس با دو بعروف بالمناق. ََ  بقدباته  اعيَّة حسَّ

ت داااا الشحاال داام غياار المساالمين والمساالمين ألن المقصااد وال اذااة دااو الوصااول إلااى ن يجااة علميااة دون أن ي ساارب المخاطااا فاا •
الخاأ إلى ناحية بن نواحيها، ودال الارمقة العلمية دت: أسمى با وصلظ إليه اشنسانية فت سبيه تحرمر الفكر وإطالم العقه 

ى ال حاااور بااع انخاارمن فاات ذساار وسااماحة بعااد ا ح كااام إلااى العقااه وال حاااور بااع المناااق، بااه وترباات فاات بعاا  بقاصااددا إلاا
 كحكم والبردان كأساس للعلم.

والشاحل ذجد المصادر تخ لف فيما بينها فت األحداث إخ الفا    ذح مه ال وافق وال وحيد، فقصد  إلاى سابه ال ارجيل المةكادة،  •
ل بعد ال د يق دون أن ذف ت ذلك إلى ال   اومه المابوم.واس مسكظ بما َترجَّ

وبما أن الحرب آخر الوسائه ال ت يلجأ إليها فر ااء بان الشرار لحسام الصاراح فيماا بيانهم وبماا أن الصاراح  ادذم بناا نراأة الشرار  •
ف عاادد  وتنوعااظ أشااكاله، ولقااد تاااور  وسااائه الحساام لهاااا الصااراح وداات الحاارب، وإن شااه الشراار بنااا العصااور القدذمااة للن ااائج 

 األذى وال دبير الا  ذصيا الشرر. أ العقالء إلى طرن  وابط أخال ية ل قليصالمكروده للحروب ولج

ول قوى اشنسانية على حرب ال واذة بعل هللا رسله وأنبيائه للهداذة واشخاء بين الشرار، لئئا الف وتجناا ا خا الف، ورغام   •
 ذلك لربما إتفق الشرر على شتء واحد ودو اشخ الف فيما بينهم.
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اء الشحاال إلااى إساا خدام الخاارائط ال و اايحية بنااا العصاار الجااادلت، فمنهااا تقهاار حركااة الرااعا العرباات بالنسااشة و ااد لجااأ  أثناا •
ر بقدر أساليا الهجوم والدفاح فات الحارب وكماا تفياد القاار ء فات سارعة ا سا يعاب ومسار ال علياه والفهام  لألرا والزبان وتفسَّ

فة للمعرفة نفسها، براعياا  ال محايص فات ا سا نشاآل وانباناة فات الحكام و د اج هد  فت الشحل عن الحق للحق ذاته وعن المعر 
 وهللا بن وراء المقصد 

 المؤلف

 فتحي ابو طالب
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 أساسيات أخالقيات الحرب 

 أوال: األخالقيات:
با  أب اال تلاك لقد  يه أن العالم بيدان ي نازح فيه بنو اشنسان ودو  در بقدور لو ل ل عارعلت الفهم أن يدرك كيف تكون بقاد -1

الن ائج الشال ة فت الرداءة والسوء ببل ا عقيما ح ى لقد تمر علت اشنسان لحقا  ذسأل فيهاا نفساه عماا إذا كاان فات اشبكاان 
 إصالن با إن لم بن حوادث ال ارمخ بإج هاد الناس فت فهم بقاصد بع هم الشع .

الخلق وحسن النية وجعلوا غاي هم القصوى المسالمة واشتفام  وب ى كان الارفان أو األطراف الم نازعة علت جانا بن طهارة 
فاإنهم ذصالون إلات نقااة ت فاق فيهاا بقاصاددم  –وإتخاوا لالك وسائه الحكمة وال دبر وصدم إج هاددم فت ال جرد عان األداواء

 وت اابق رغشاتهم.

داو خااأ بايَّن إذ باين السالم والحارب بيادان فسايل ومقن الناس فت ال الا أن الواجا ال فر ة بين اشتفام والمجادادة بالراقام و  -2
للحكمة وال سابل أن تجول فيه جول ها. ألننا إذا نقرنا فت أصول المراكه الشررمة ذكون إندداشنا بن ال رابه بين انراء ال ت 

 تعار ال وفيق بعد فيما بينها أعقم بن ا نفراج المس حكم بينها.

 بع بع هم بع ا بسالم بيسورة لمن يرمدون ذلك ومقصدونه برغب هم وحسن إرادتهم. أن بعيرة بنت اشنسانوخالصة القول  

و  ذخفى أن كه نزاح فهو حرب وكه بنافسة فيما دو عماد الحياة فهت جالد وكه عمه ذأتيه أحاد الم نافساين للقفار بمنافساه  -3
وكاه بنفعاة حفقهاا أو إس خلصاها  –هاو كفاان فهو جهاد وكه وسيلة تقفرل بالب ه فهات ساالن وكاه تجااذب أو تادافع بينهماا ف

 بنه فهت غنيمة وكه إنخاال عن الحق أو تفومظ لمصلحة فهو دزممة.

 ثانيا:  أخالقيات السالم وأخالقيات الحرب: 
مياه األخال يا  بإطال ها تكون بجموعة الخصال الحميدة والييم السليمة والقواعد الحكيمة والفارة النيية الرشيدة وكه با دو ج -1

وسابت يندرج فت إطار الخلق اشنسانت والصفا  الحميدة ونعنت فت المقام األول األخالم الصالحة وليسظ األخالم الاالحاة 
 المرذولة وال ت ينكردا ومزدرمها العقالء.

 راعر.والسالم دو المن هى لبنت الشرر الصالحين الاين ينباون القلم ومرف ون الجور والعدوان ومح قرون أبية الم -2

فالسالم دو المرحلة ال ت ي أسس فيها بناء بصادر اليقين باا  اشنسان وت عزز لدذه براعر ا   ادار ب جااوز براحاه ال االل  -3
 وال  ينة تجال اشنسانية.

رم باين فأخال يا  السالم دت الشعد اشنسانت الكابه بعيدا عن الخداح وال  اليه.والحرب دات الحالاة الم اادة للساالم ودات الفا -4
 اليشل والجمال.

 وأخال يا  الحرب تعنت ثقافة المعنت اشنسانت وسط أشد ال ال   وأرذل أنواح القهر حين إف قاد ال مير وإنعدام الشصيرة. -5

عناادبا ذقهاار اشنسااان أخيااه اشنسااان ف ا ااى بااالك صااناعة اشخاا ال   وتسااود ثقافااة القلاام والقهاار ومخبااو ومكاااد ينعاادم صااو   -6
فت دال المحنة ي عاه اشدراك السليم لألبور وتغي  ثقافاة األخاالم المحماودة وم اي  تمجياد الخاي اة ليا اى علات الف يلة 

 المعنى اشنسانت وممو  ال مير.

فاألخال يا  فت السلم إن ودنظ فشال ااكر ذمكن إس رجاعها وإن تادظ لشع  الو ظ فيمكن إس رداددا وإن بعد  فاإن اش  ادار  -7
 فيه بإس دراكها ح ى وإس شا ها.اشنسانت ك



 أخالقيات الحرب في السيرة النبوية

 4 

  تنفااع فاات اساا رداددا الصاارخا  و  ذفيااد اش  اادار اشنسااانت الااوادت فاات –أبااا أخال يااا  الحاارب فأبردااا عسااير وحلمهااا غرماار  -8
 اس دراكها فحالة الحرب خلقظ لدى اشنسان حالة صعشة بن أبية المراعر.

لنبومة نكرف أن لحقا  ال ألق اشنساانت الشااكرة تحققاظ وإسا مر  إشاعاعاتها ولكن عندبا ن ناول أخال يا  الحرب فت السيرة ا -9
ال ت أرسادا الرسولبصلت هللا عليه وسلم( فت نفوس المةبنين. فقاد أعااى اشنساان بفهوباا  –فت ظه فعاليا  تربية المراعر 

 وبع ا جديدا ل ميرل. –لوجودل وبعنى لحياته 

 نسان المةبن دو كائن المعنى الا  ي الع إلت األبعد ليحقق المس حيه .وبنا تلك األذام السحيقة ظه اش -10

 تحققظ أخال يا  الحرب فت السيرة النبومة وساد   يم الف يلة لسبا جودر  وبسيط : -11

 إع نق المةبنون ثقافة السةال والفهم . )أ( 

 ثقافة تربية المراعر للمسلمين . وأرسى الرسول  )ب( 

 في المفهوم العالمي: ثالثا: األخالقيات
إج معظ شعوب العالم بم لاة فات الجمعياة العاباة لألبام الم حادة ل حدياد بجموعاة اليايم األخال ياة ال ات تانقم العال اة باين الفارد  -1

 والجماعة والدولة .

 –األخال ات  بعد تاارمخ طوماه ب شااين بان الهباوآل والصاعود –وإتفقظ شعوب العالم علت  وابط حاكمة وبجموعة  يم وبشادئ  -2
 بن بيراث ثقيه بن اشخ ال   والرقام وال ناحر. اوبعد با ناله

(  –––   (((   UUUnnniiivvveeerrrsssaaalll   DDDeeeccclllaaarrraaatttiiiooonnn   OOOfff HHHuuummmaaannn   RRRiiiggghhhtttsss -أصادر  شاعوب العاالم وثيقاة باشعاالن العاالمت لحقاوم اشنساان -3
 . بين ال قافا  األخرى ب را اشرتقاء بالمعنى اشنسان وتعزمز بو ع ال قافة اشنسانية ل كون األر ى واألسمى 

 217تناد  شعوب العالم بهاا اشعالن العالمت لحقوم اشنسان بفت العهد الحديل( والا  أع مد بموجا  رار الجمعية العابة  -4
  1948كانون األول دذسمبر 10( المةرخ فت 3-ألف بد

وا اعين علات –ساعى كاه فارد ودي اة فات المج ماع بعلت أن المس وى المر رك الا  ينش ت أن تس هدفه كافاة الراعوب واألبام ح اى ذ
إلت توطيد إح رام دال الحقوم والحرما  عن طرمق ال علايم وال ربياة وإتخااذ إجاراءا  بااردة –الدوام داا اشعالن نصا أعينهم 

ا ااعة  وبيااة وعالميااة ل اامان اشع ااراف بهااا وبراعاتهااا بصااورة عالميااة فعالااة بااين الاادول األع اااء ذاتهااا وشااعوب الشقاااح الخ
 لسلاانها(.

 –اشااا مه دااااا اشعاااالن العاااالمت علااات ثالثاااين باااادة أخال ياااة ترساااخ  واعاااد العال اااا  اشنساااانية باااين الفااارد والجماعاااة والدولاااة  -5
 وكمرجعية خيرة ل شط وتنقيم إذقاح حركة الشرر فت أطر بن األخال يا  والييم وال وجها  السابية .

بمر ال اارمخ فأدلكاظ الك يار بان األنفاس والازرح وال ارح ودبار  األخ ار والياابس  عصفظ الحروب المس عرة بين الشرر علت -6
نهاذة حرب إس عر  علت ناام لم ذسبق له ب يه وبن ثم برز  بهمة كاان  باد بان ال صاد  لهاا أ  ودات  1945وشهد عام 

 .النزاح العالمت روس المس خلصة بنتاومر وتحسين بعايير القانون الدولت فت المجال اشنسانت فت  وء الد

وال ااات تعنااات  -وبعاااد الجهاااود الم ااانية والماااداو   الم صااالة والم عمقاااة توصااالظ الراااعوب إلااات إع مااااد اشتفا ياااا  األرباااع ال الياااة -7
 ودال ا تفا يا  األربع دت: –ب حسين حالة اشنسان فت و ظ الحرب فت إطار بن بأخال يا  الحرب(

 /آب 12حة فات الميادان والمةرخاة فات حساين حالاة الجرحاى والمر اى باالقوا  المسالإتفا ياة جنياف ل اإلتفاقية األولى::  أ(
 . 1949أغساس 
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 12إتفا يااة جنيااف ل حسااين حااال جرحااى وبر ااى وغر ااى القااوا  المساالحة فاات الشحااار المةرخااة فاات  اإلتفاقيىىة الثانيىىة: ب(
 . 1949أغساس \آب

 . 1949أغساس \آب 12حرب المةرخة إتفا ية جنيف برأن بعابلة أسرى ال اإلتفاقية الثالثة: ج(

آب/ أغساااس  12فاات و ااظ الحاارب المةرخااة فاات  إتفا يااة جنيااف برااأن حماذااة األشااخاس الماادنيين اإلتفاقيىىة الراةعىىة : د(
 .م1949

 راةعًا: األخالقيات في مفهوم العقيدة اإلسالمية:
م فات السالم وفات الحارب، ذقصار دوناه الفكاار  رماا أن اشساالم الحنياف  اد أشارف علات العاالمين بدسا ور  ااو  ب اين لألخاال (1ب

 الشرر ، ومخبو أبابه بفهوم اشنسان فت العصر الحديل.

فاشسالم يادعو إلات بكاارم األخاالم وكارمم العاادا  ومانقم العال اة باين األفاراد والجماعاا  ومصاف باا تعانياه األبام والراعوب  (2ب
 اء.بن براكه وأدواء ثم ذقدم لها فت ذسر وسهولة أنجل الدو 

يظ فات الو اظ نفساه قفجار حياتهاا باالخلق الكارمم كماا شا بنا ظكان النهار والليه، ونعمو د عرفظ اشنسانية الخير والرر بنا  (3ب
 بالمكر السئ والاشع الل يم.

ولية وبه فالعقه دو بناآل ال كليف والمس  -لعه اشسالم دو الدين الوحيد الا  أعلت بن شأن العقه اشنسانت ورفع بن بكان ه (4ب
ذعرف اشنسان خالقه ومدرك أسرار الخلق وعقمة الخالق كما أن القرآن فت خاابه لئنسان ذخاطا عقله ومح ه علات النقار 

 فت الكون وال أبه فيه ودراس ه بن أجه خير الشررمة وعمارة األرا بادذا  وبعنوما .

اين ذعالاون  اوادم اشدراكياة وعلات رأساها العقاه بان أداء لقد طلا اشسالم بن اشنسان  رورة إسا خدام عقلاه وعااب علات الا (5ب
ولالك ذع بر القرآن دة ء أناسا   د تخلوا عن إنساني هم فيقول بلهم  لوب   ذفقهون بهاا ولهام أعاين   يشصارون بهاا  -وظائفها

 (.179ولهم آذان   ذسمعون بها أول ك كاألنعام به دم أ ه( باألعراف: 

رغام أن الحيادة  -ا  إتخاته فت داال الدراساة داو أن أصاه بقادر باا أسا ايع إلات بسا و  الحييقاة الخالصاةوالمنهج الشح ت ال (6ب
إ  أنناات إج هااد  فاات اشس رشاااد ب راارمعا  األخااالم اشنسااانية فاات الساالم وفاات  -الكابلااة والمو ااوعية المالقااة أباار صااعا

 بالقرآن الكرمم والسنة النبومة الماهرة(. الحرب بن النشع الا    ينفا في ه ودو دس ور العقيدة اشسالبية

زئية بأخال يا  الحرب( لها نفس بصادر ال رارمع ولاالك ج   من دس ور العقيدة اشسالبية و فاألخال يا  علت إطال ها ورد (7ب
قاة وعان وعات كاباه تمساكظ بال كاباه الع او  للحيي تلجأ  إلت اشس رشاد فت بقام داا الشحل بما ورد فت المصدر الرئيس

(The Organic Conception of Truth) 

 خامسا: أخالقيات الحرب: 

 نعني ةاألخالقيات في هذا المقام أخالقيات أربعة كما يلي : 

 .( أخال يا  الفرد تجال عقيدته1 

 .( أخال يا  الفرد تجال نفسه2 

 .( أخال يا  الفرد تجال  ائدل3 

 ( أخال يا  الفرد تجال اشنسانية .4 
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 حرب وأنواعها: سادسا: ال
وم اور النزاح إلات  Disputeوالحرب حالة بن العداء بين ف  ين أو دول ين أو عدة ف ا  أو عدة دول وتبدأ حالة العداء بالنزاح  -1

 وتر د حالة الصراح ل  حول إلت إ   ال. Coflictصراح 

نفون الحارب إلات أناواح وحاا   عديادة تكبار أدواتهاا إذ أن الدارسين ذص –واش   ال الماد  دو المفهوم السائد للحرب المسلحة  -2
إنما با نعنيه فات داال الدراساة دات الحارب المسالحة وأدواتهاا أساساا ساواء كاان ال ادبير لانفس  -وليس ذلك بجال بح نا–وت نوح 

 اشنسان ودو با ذسمى بالحرب المحدودة أو تدبير النفس ووسائه المعيرة ودو با ذسمت بالحرب الرابلة:

 )ب( حرب محدودة.       أ(حرب شاملة )  

 والحرب الرابلة والمحدودة إبا أن تكون : 

 .ة)ب( حرب غير مشروع     )أ( حرب مشروعة  

ونقرا ألننا فت داا الشحل سنع مد علت بساميا  بحاددة ساواء فيماا تعنياه األخال ياا  وفيماا تعنياه الحارب فات ذلاك الازبن  
ية الشحل تق  ت تفسير المعنى وإذ احه لما سيرد ذكرل فت السيام ولل يسير علت القارئ وتجناا فمنهج -فت السيرة النبومة–الشعيد 
 ال عسير.

 أخالقيات الحرب

 أخالقيات الفرد تجاه عقيدته  -1
والعقياادة وفااق زبانهااا داات عقياادة المااةبن المساالم ولااالك نساا ايع أن نقااول أن أخال يااا  الفاارد المااةبن المساالم تبناات علاات  

 فرد نحو هللا ونرصد أدنال جزء بن كه و ليه بن ك ير فت انتت:واجشا  ال

 اشذمان باهلل وبما أنزل بن توجها  وأوابر وفت ذلك أنزل هللا فت بحكم ك ابه. -1
Faith in Allah and in the guidance and commandments that He has sent down. 

ولكاااان الباااار باااان ءاباااان باااااهلل والياااوم انخاااار والمل كااااة والك ااااا والنبااااين وءاتااااى لااايس الباااار أن تولااااوا وجااااودكم  بااااه المراااارم والم ااارب }
 (.177الشقرةب{المال....

 Absoulute obedience to Allah  الااعة المالقة هلل -2

خيارا  لهام  ولو أنا ك بنا عليهم أن ا  لاوا أنفساكم أو اخرجاوا بان دذااركم باا فعلاول إ   لياه بانهم ولاو أنهام فعلاوا باا يوعقاون باه لكاان} 
 (.66النساءب{وأشد ت بي ا  

 .Putting complete trust in Allah  ال وكه علت هللا. -3

 (.160آل عمران ب {إن ينصركم هللا فال غالا لكم وإن ذخالكم فمن ذا الا  ينصركم بن بعدل وعلى هللا فلي وكه المةبنون }

 .Praying to Allah between fear and hope دعاء هللا بين الخوف واألبه -4

 (.77الفر ان ب { ه با ذعبة ا بكم ربت لو  دعاؤكم... }

  Love of Allah   حا هللا -5
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فسااوف ذااأتت هللا بقااوم ذحاابهم ومحبونااه وأذلااة علااى المااةبنين أعاازة علااى الكااافرمن ذجاداادون فاات ساابيه هللا و  ذخااافون لوبااة  ئاام ذلااك }
 (.54مائدة بال{ف ه هللا يةتيه بن ذراء وهللا واسع عليم 

 Striving for purification of the soul  جهاد النفس  -6

 {واللاين جاددوا فينا لنهدينهم سبلنا... }

 أخالقيات الفرد تجاه نفسه  -2

 .Knowledge of the rules of Ethics and Behavior   بعرفة  واعد األدب والسلوك -1

 ( .27النور ب {يوتكم ح ى تس أنسوا وتسلموا على أدلها ذلكم خير لكم لعلكم تاكرون  ذأيها الاين ءابنوا   تدخلوا بيوتا غير ب }

 .Listening attentively and following instructions   حسن ا س ماح واشتشاح -2

 (.18-17الزبر ب { الاين ذس معون القول في شعون أحسنه ...   «17 » فشرر عشاد }

  Co-operation in doing good   ال عاون علت الخير -3

...و  ذجااربنكم شاان ان  ااوم أن صاادوكم عاان المسااجد الحاارام أن تع اادوا وتعاااونوا علااى الباار وال قااوى و  تعاااونوا علااى اشثاام والعاادوان }
 ( .2المائدة ب {واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب 

  Amiability and Humility  الرأفة وال وا ع -4

  Patience   الصبر-5

 ( .127النحه ب {واصبر وبا صبرك إ  باهلل و  تحزن عليهم و  تك فت  يق بما ذمكرون  }

  Humility and politeness in speech and conversation  ال وا ع وال أدب فت الحديل -6

 (. 19لقمان ب {وا صد فت بريك واغ   بن صوتك إن أنكر األصوا  لصو  الحمير}

  Standing one's ground on the battlefield  انال شا  فت الميد -7

 ( .45األنفال ب {ذأيها الاين ءابنوا إذا لقي م ف ة فاثب وا واذكروا هللا ك يرا لعلكم تفلحون }

  Striving in behalf of Allah and his religion  الجهاد -8

 (. 6العنكبو  ب{وبن جادد فإنما ذجادد لنفسه إن هللا ل نى عن العالمين}

  Fulfillment of pledges   الوفاء بالعهد -9

 (.34اشسراء ب{... وأوفوا بالعهد إن العهد كان بس و }

 أخال يا  الفرد تجال القائد  -3

 True love to him   المحشة له -1

 (.7الحرر ب {وبا ءاتكم الرسول فخاول وبا نهكم عنه فان هوا واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب }

  .Absolute obedience  الااعة له  -2
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 (.80النساء ب {بن ذاع الرسول فقد أطاح هللا وبن تولى فما أرسلنك عليهم ح يقا }

  Faith in him   اشذمان به -3

 سند أحمد(.-بحديل شرمف{إذا ساءتك سي  ك وسرتك حسن ك فأنظ بةبن }

 Listening attentively and following instructions   حسن ا س ماح واشتشاح-4

 (.18-17الزبر ب { الاين ذس معون القول في شعون أحسنه ...   «17 »فشرر عشاد  }

  Sincerity and good intention in all under taking   إخالس النية فت العمه-5

 بروال بسلم(.{ لوبكم وأعمالكم  ىإن هللا   ينقر إلت صوركم وأبوالكم ولكن ينقر إل}

  Dealing severely with traitors  ردة بع الخونةال -6

َياَنة  َفانبا إليهم على سواء إن هللا   ذحا الخائنين {األنفالب } ََ بشن َ وٍم  خش ا َتَخافنر ََ  (.58َوإشمر

  Unity on the battlefield  الوحدة فت الميدان -7

وأطيعاوا هللا ورساوله و تناازعوا ف فرالوا وتاادا رمحكام  «45 »ا لعلكم تفلحاون ذأيها الاين ءابنوا إذا لقي م ف ة فاثب وا واذكروا هللا ك ير }
 (. 46-45األنفال ب  واصبروا إن هللا بع الصابرمن {

  Patience on the battlefield  الصبر فت الميدان -8

 (.200ذأيها الاين ءابنوا اصبروا وصابروا وراباوا واتقوا هللا لعلكم تفلحون { آل عمرانب}

  Standing one's ground on the battlefield  ال شا  فت الميدان -9

 (.15ذأيها الاين ءابنوا إذا لقي م الاين كفروا زحفا فال تولودم األدبار {األنفال ب}

  Persistence in main-truing what is right  اشصرار علت الحق-10

 (.35بعكم ولن ي ركم أعمالكم  {بحمد بإلى السلم وأن م األعلون وهللا  افال تهنوا وتدعو }

 أخالقيات الفرد تجاه اإلنسانية  -4
  .Human fellowshipاألخوة اشنسانية -1

ذأيهااا الناااس اتقااوا ربكاام الااا  خلقكاام باان نفااس وحاادة وخلااق بنهااا زوجهااا وباال فيهااا رجااا  ك ياارا ونساااء واتقااوا هللا الااا  تساااءلون بااه }
 (.1شا {النساء بواألرحام إن هللا كان عليكم ر ي

  Unity of the human race   وحدة الجنس الشرر   -2

 (.13أكربكم عند هللا أتقكم إن هللا عليم خبير{الحجرا  ب نذأيها الناس إنا خلقناكم بن ذكر وأن ى وجعلناكم شعوبا و شائه ل عارفوا إ}

 Honoring the human race  تكرمم الجنس الشرر   -3

 (.70م وحملناكم فت البر والشحر ورز ناكم بن الايبظ وف لناكم علت ك ير بمن خلقنا تف يال{ اشسراء بولقد كربنا بنى ءاد}

  Modesty  ال وا ع -4
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  Reject coercion   رف  اشكرال  -5

 (. 99ولو شاء ربك ألبن بن فت األرا كلهم جميعا أفأنظ تكرل الناس ح ى ذكونوا بةبنين{يونس ب}

  Rejection of injustice and support right   الحقرد القلم ونصرة  -6

  Good treatment to other of peaceful   بعابلة انخر بالحسنى -7

  Defense of unjustly treated and oppressed people  نصرة المقلوبين -8

  Human treatment of prisoners of war   بعابلة األسر  -9

 (.8حشه بسكينا وم يما وأسيرا {اشنسان بوماعمون الاعام على }

  Obedience to Allah ,his Messenger and the those in authority طاعة هللا والرسول وأولت األبر -10

  Providing a good example for others  القدوة الحسنة -11

  Sincerity and good intention in all under taking إخالس النية فت العمه -12

 بروال بسلم(.{ لوبكم وأعمالكم  ىإن هللا   ينقر إلت صدوركم وأبوالكم ولكن ينقر إل}

  .Ethical conduct to be the basis of reward and punishmentالسلوك األخال ت أساس الجزاء -13

 (.39النجم ب{وأن ليس لئنسان إ  با سعى }

  Co-operation in doing good  ال عاون علت الخير -14

...و  ذجااربنكم شاان ان  ااوم أن صاادوكم عاان المسااجد الحاارام أن تع اادوا وتعاااونوا علااى الباار وال قااوى و  تعاااونوا علااى اشثاام والعاادوان }
 ( .2المائدة ب {واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب 

  Fraternity  اشخاء -15

 (Reject Indulgence in Malicios Talk   بالنهت عن  ول السوء -16

 (148ب  ذحا هللا الجهر بالسوء بن القول إ  بن ظلم وكان هللا سميعا  عليما ( بالنساء: انذة: 

 (Good Treatment of Peaceful non Muslims   بعابلة غير المسلمين بالحسنت -17

 تنويه:

فت الشحل بن إس د ل وتفصيه للبردان علات  با دو إ َّ جزئية  ليلة بما سيرد -با  دبنال بن صفا  أخال ية فت الحرب 
 إع نام ثقافة المعنى اشنسانت فت أخال يا  الحرب فت السيرة النبومة.
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 اللغة في الحياة البدوية القديمةالتاريخ و 
أك اار باان ارتفاااح وسااقوآل أو ظهااور وتالشااى العديااد باان اليشائااه ولاايس دناااك وعااى بااأى خااط ال ااارمخ الباادو  العرباات لاايس  

وب صااه ي حاادث عمااا ذجاارى خااالل داااا ال ااارمخ فااال وارمخ ال قرمبيااة لليشائااه المخ لفااة  ذصااعا ال حقااق باان أدمي هااا فال ااارمخ بساا مر 
 بيلااة باا  ااد  نفنجاد أ .حيشاة طوملااة ز خاااللياماخاالى باان ال –بجارد تكاارار دون تجدياد و اارائن باال تشاااين  ىالبادوى كااان براكه أساساا

ذكردااا  هيااى عقبهااا بهزوبااة بهلهلااة ب فر ااة وتار لف ارة بحاادودة ثاام تلحقهااا النكسااة وتنقلااا علازددااإارتفعاظ وعااال شااأنها وحققااظ رخاااء و 
هااا ئربياة بحافقاة وتادرك أن أبنهاا ورخاوالراوادد بناا القادم تنقاه اليناا الياوم باا كاان بااألبس فقاد كاناظ القبيلاة الع عبار دروب ال اارمخ

الارمقاة الحيااة وأن دروب داال السانن تعناى ال عاباه باع بخ لاف برااكه هم فاى ( األجداد والسير على نهجتشاعها بسننإذع مد على 
 .بن المفاجآ  الخارة خالت( انها  طرمق بعروف Abeaten track ةبو المار 

ول السانومة نجااد أن الباادو  العرباات فصاافعلاى عكااس الناااس فاى المج معااا  الزراعيااة ال اى تع مااد علااى الادورا  الزراعيااة وال 
الابيعاة فاألبااار فاى شاشة الجزمارة العربياة لايس لهاا دورة ثاب اه بن قماة فقاد تكاون األبااار ك يارة فاى  آلبأن اشا  دذما  يبدو أ ه وعيا  
لاالك فحركاة  –جفافاا  فاى العاام ال االى ةالمناقا ر  ته المياة و د ذع ار خر غير بعيد عن الوادى الاى غمآاد و  تة فحأحد الودذان شحي

 –القادابى والباد العاربأى  –دة ال قلاا  ياددا المارء بان كاونهمظاه داال القاوادر الراديالبدوى تخ لف بن عام الى عام أخر وفاى 
ن قااه باان الابيعااة الج رافيااة الااى إ ااد  اشن ااشاآلتسااا ها و وانينهااا و ااد ذكااون غياااب فكاارة إالابيعااة و  آلن ااشاإب ليلااة  دراذااةكااانوا علااى 

( وداااا ال فكياار الجزئااى Atomisticب م ارابطئااى غياار الز رى أو الجدوى نماط باان ال فكياار الااالابيعاة ا نسااانية ف ولااد لادى العربااى الباا
خار و  ينقار اليهاا أنهاا عملياة ب كابلاة نعزلاه وبنفصالة بع اها عان الاشع  انب وكجازرشه الى النقر لألحداث فارادى و بصاححين

 .العوابه األخرى صه وغير برتشط بغ بركه بنفنب ق دكاا فجأة وبن فرا إنه ينقر للحدث كرىء إ –ب راباة األوصال 

، لاى العال ااة باين األشاياء واألشااخاسبان دااا المنقااور الجزئات للعربات الباادو  القادذم وصاه إلااى طرماق جدياد فاات النقار إ •
سا مرارمة والشقااء ن قاام وح اى ال شاا  واشواش اشن اشاآلودت غير جديرة بال قة. بينماا  فاألشياء شاردة  الة   ذع مد عليها

وعال  هاا بالابيعاة. فاالوجود اليقينات داو للفارد  (humman will)با تكون فت اشرادة اشنسانية ي جلى بركه وا ل أك ر 
وإرادته وجلدل وصبرل خالف الابيعاة الم قلشاة والقاوادر ال يار بسا قرة ال ات تعصاف بمناقاة الصاحراء الم رابياة األطارف ، 

بربما ن فق على شتء واحد ودو  ، وفت  ولهم:و حرام(ببا أخا بسيف الحياء فه: ولاا نجد بن أب ال العرب القدابى  ولهم
 .خ الف(اش

سا قراء العاالم إولام ي ارك لنفساه ال فكيار و  ح اى لالك فالعربت البدو   دذما كان ي عاباه باع العاالم بان حولاه كماا داو  اائم  •
ناقات أو وثاام المكاون المناقات ، فالعقلية البدومة لم تكن ذا  صلة بةكادة و  ثاب اة بدرجاة ال ارابط المكما ينش ت أن ذكون 

(Logical consistancy) :فالحييقة كما ورثها ورآدا بن حوله وفت ذلك ذقول أبرؤ الييس 

 كجلمود صخر حطه السيل من عل 000 اىىر معىِمَكرِ  ِمَفرِ  ُمقِبل مدب

 ؟دلىىدًا ةجنىىوال أطمًا إالَّ مشب 000 وتيماء لم يترك بها جذع نخله

ربت البدو   دذما  ت  من اس خدابه لل ة كوسيط ثقافت وفكر  وكوسيلة لل عبير المحادد عان ال فكيار والفهام إن كه حياة الع •
واشدراك. والل ة العربية على نحو خاس ارتشاظ بحياة العرب فت الصحراء بكه با فيها بن بفاجآ  وتقلشاا  وصاعوبا  

،  (Kin-groups)ال اارابط فاات بجموعااا  عرااائرمة  تجعااه أدلهااا  ااادرون علااى تحمااه المرااام كمااا تحاا م علاايهم  اارورة
ولالك ورد  فت القرآن الكرمم عشارة ب رآنا  عربيا ( وال ت ورد  خمس برا  فت الك اب الماهر للد لة علاى الاوحت الناازل 

ن ذكاون شعشا ذفهم جيدا  الل ة العربية وبن ثام  باد أ ، أ  أن القرآن الكرمم ذخاطا بن خالل الرسول  على الرسول 
 وا حا  جليا  لهم.
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لقااد ارتشاااظ الل ااة العربيااة بنحااو خاااس ارتشاطااا  وثيقااا  بحياااة العاارب فاات الصااحراء وبوسااط ثقااافت خاااس ذم اااز بك ياار باان  •
وكاه شاتء للعارب فإنماا داو بديهاة ب (1ب المالبل ال ت تميز  عن األوساآل ال قافية األخرى. ومقول الجاحظ فت دااا المقاام:

، وإنماا داو أن ذعارف دماه إلاى الكاالم ف أتياه س  اثةإكابدة و  إحالة فكر و  م وليسظ دناك بعاناة و  برتجال وكأنه إلهاإو 
ظهاار المعااانت إرسااا   وتن ااال عليااه األلفاااو ان يااا   وكااان العاارب أبياايفن وبابااوعين   ي كلفااون وكااان الكااالم الجيااد عنااددم أ

غيارل واح ااى علاى كاالم بان كاان  بلاه فلام ذحفقاوا إ  باا علاق  ، ولايس داو كمان حفاظ علاموأك ار، وداو علياه أ ادر وأ هار
 .(تكلف و   صد و  تحفظ و  طلا بقلوبهم وال حم بصدوردم واتصه بعقولهم بن غير

ال اات رساامظ للعاارب القاادابى بي اا هم ، فكانااظ حاادودا   اايقة إ  أن الل ااة العربيااة جاااء  غنيااة لاايس بكلماتهااا  دااى والحاادود •
ها أذ ا  ، فالل اة العربياة غنياة فات الجماه وباا إلياه والصاحراء وباا فيهاا وألفااو العواطاف المحادودة فحسا به بقواعد صرف

 ال ت تجيا فت صدوردم. 

شا قا ها وتصارمف كلماتهاا فو اع صاي ة فعلياة لكاه زبان والمرا قا  العديادة إشك فيه أن الل ة العربية غنياة بكالك بما  
 واألشخاس كه داا ذرعرنا شعورا  بر يا  ب نى الل ة وصالحي ها على بر القرون.للد لة على أنواح بخ لفة بن المعانت 

، فقااد تساا عمه فاات الل ااة واللهجااة –ك اارة و لااة –رااون  شائااه، ودااال اليشائااه تخ لااف فيمااا بينهاااوالعاارب فاات الجادليااة كااانوا ذعي •
س عام خيبر لقت النبت أن أبا درمرة لما  دم بن دَ  عملها القبيلة األخرى فقد رو  ] بيلة كلمة   تس و د و عظ بن يدل  ور

ذفهام باا الماراد بااللفظ ، فكارر لاه القاول ثانياة وثال اة ،  ولام ومسارل، فقال له بناولنت السكين( فال فظ أبو درمرة ذمناه السكين
 ع ها إ  يوب ا(.فقال: المدذة ترمد؟  وأشار إليها فقيه له بنعم( فقال بأو تسمى عندكم السكين؟( ثم  ال بوهللا لم أكن سم

 (الجغرافيا وتأثيرها في حياة العرب القديمة)
زاء األرا علاى بخ لاف خ الفاا  الرئيساية باين أجاى بال شاين األر ات( ومعناى ذلاك اشتجال السائد دإذا كانظ الج رافيا فت اش •

ومرااير بعاا  العلماااء بااأن ة  ليمياافااى شااىء كمااا ت حقااق فااى الرخصااية اش قن طبيعااة الج رافيااا الكابنااة   ت حقااإالمساا وما  فاا
ذجااز تكاون الج رافياا فات إفة المكاان وفات طار فلساإن تنمو وأن ت اور وأن ت ددور فى يم كرخصية الفرد ذمكن أ لشخصية اش

 وداا ينقلنا بالخ رافيا بن برحلة المعرفة الى برحلة ال فكير  (2بنفس الو ظ علم نفس وفلسفة

تبادأ بان  جشاالالساراة وداو عشاارة عان سلسالة  هة وأساس تقسيمها جبيعربية الى أ سام طبيعو د  سم العرب  دذما  ششة الجزمرة ال •
وتم د شما   إلى أطراف بادذة الرام ف نقسم شاشة جزمارة العارب إلاى شاارمن غربات وشار ت وال ربات أصا ردما ينحادر بان  اليمن

لقسم الرر ى ذم د شار ا  وداو ل ال ور أو تهابه وافسمو  ا  أو غائر  صه الت شاطئ الشحر و د صار داباا  سال ذلك الجبه ح ى ذ
اوة فسمول نجدا وسامو الجباه الفاصاه باين تهاباه ونجاد الحجااز وجعلاوا بااتن هى باه متفاعه بسافة طوملة الى أطراف السر إعلى 

راء والشحاارمن وعمااان ومساامونها العااروا وساامو الجاازء الجنااوبى و  بااالد اليمابااةنجااد فااى الراارم ح ااى تصااه الااى الشحاار حياال 
 .بالحجاازرى داى لاى خمساة أ ساام كباإذلاك   نقسام شاشة الجزمارة العربياة حر وعلاى راالحجاز ونجد بالد اليمن وح ر بو  وال

 (واليمن .والعروا .ونجد .وتهابه

 ثالثة :    ا  وال الا على دال األرا الصحراء الم نوعة أنواع •

                                                 
 .86-2العقد الفريد:   (1)

)2( L. Stamp- Inter mesiate (Geog. 1939. p.1). 
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الك شاان  ت خللهااوالسير فيها شام عساير  (1بال وربالها غالشا  وعساءماوة وتقع فى الرمسالصحراء المسماة بادذة ال ول(بالنوح األ
وداو داللاى الراكه بناخاة بع ادل وأبااارل غزمارة وبعاروف  (شامرببجدبة وجنوبى بادذاة الساماوة جباه  هداد باردا  ليه ششو وال

 .(طىءبعند العرب بجبه 

 ااد شاار ا ح ااى الخلاايج وأر ااها غالشااا   بساا ومة وصاالشة بشادذااة السااماول ودااى تم وت صااهتساامى صااحراء الجنااوب   بالنااوح ال ااانت(
 ب ومسمى انن بالربع الخالت .دلجحصاؤدا وتموجظ ربالها وم لا على داا النوح ا إن  ر 

تب اادئ باان شاار ت حااوران وتم ااد  ةاألرا الحاارة ودااى ذا  األحجااار السااوداء ودااى عشااارة عاان بقاااوفا  بركانياا بالنااوح ال الاال(
 .ذاتها بين حارتين ع المدنيةوتق بن ررة ح ى المدينة

وغاارب شااشة الجزماارة العربيااة الحجاااز شااما   والاايمن جنوبااا  وأدميااة الحجاااز نرااأ  باان و وعااه علااى الارمااق ال جااار  الااا  يااربط  •
ها شاامالها جبااه أحااد وفااى ساامها ي اارب وفااى شاامالإو  (والمدينااةبغياار ذ  زرح  ودااى وادٍ  (بكااةبالاايمن باابالد الراامال وأشااهر بدنااه 

خيبار وفاى جناوب الحجااز الايمن و اد عرفاظ  ادذما  بالخصاا وال ناى وفاى شارم الايمن صاقع ح ار الماو  وداو صاقع الرر ت 
 ك ير الجشال والودذان وفى شرم ح ر بو  ظفار.

وداى  (اليماباةبوباين نجاد والايمن  (نجادابوالجزء المرتفع الا  ذم د بن جشال الحجاز ومساير شار ا  إلاى صاحراء الشحارمن ذسامى  •
بااالعروا  ع را ااها بااين الاايمن ونجااد وبقاارب الحااد بااين اليمابااة وتهابااة أذ ااا  شحرمن شاار ا  وبالحجاااز غربااا  وتساامى ت صااه بااال
 عكاو.

األطااراف فصاار  بااالك  ب رابياةن شاشة الجزمارة العربيااة فات و ااعها الاداخلت فاات الجازء ال الااا صاحراء  احلااة شاديدة  اسااية وأل 
ح اللهاااا .ولاااالك نااارى ساااكان شاااشة الجزمااارة أحااارارا  فااات جمياااع شااا ونهم بناااا أ ااادم إذماااة علاااى اشببراطاااورا  القدعااازف حصااانا  بنيعاااا  
 العصور.

 عة كبيرة بن األرا ت م ر ق على بجموعة بن الرعوب عاشظ فت والرعوب السابية نسشة إلى سام ابن نون والمصالل ذال •
ا  بل اا  الساابية .وترامه ال سامية شاعو قارباة دات الششة الجزمرة العربية والرام وبالد الرافدين وتحدثظ بمجموعاة بان الل اا  الم 

والعبارانيين ومكااد ذجماع  والعماونيين بياينو ن وانديوالماةابيوالعماورمين  والفينيقياين نوالكنعاانيي نوالشابليين وانرابيي نب ه انشورمي
حااظ بان شااشة نز ب دات ال ات ماا أن أساااس داال الرااعو ك للساابيينالشااح ون علاى أن شااشة الجزمارة العربياة داات الماوطن األصاالت 

 الجزمرة العربية وخاصة بن الجنوب .

وأ ادم إشاارة تارمخياة بدوناة ورد   (عرباهبعرب فت الل ا  السابية برادفة لكلمة "بدو" لالك كان العارب ذسامون باادي هم  ولفقة •
و اد  –(منصار ال الالشلبن صاارا  الملاك إم حيل ورد  فت نص آشور  دون أحاد م . 853تعود إلى السنة  تفيها كلمة عرب

تملاك كاه المواصافا  العساكرمة ومناباق علاى  ب نااحرةعاش العرب فات الجادلياة  امن بج ماع بادو  ب لاق وبقسام إلاى  شائاه 
 قال . ول الراعر العربت.و عهم النَّ 

 امىيطيب يغيرها لهم المق ... إذا ضاقت بهم أرجاء أرض

 امعل: صهوات خيل ال تض ... غزاة ينشدون الرزق دوماً 

 امىوعزهم األسنة والسه ... اديىغرامهم مطاردة األع

والعرب دم الاين تكلماوا  العربياة وداى احادى ( على كه أنسان ومد كه انسان عليه بيدلبأنه  العربت ح ى أنه ورد  دذما  وصف •
ا   بعاد أن  اا ظ بهام وبصادر دجارتهم شاشة الجزمارة العربياة وأنهام دااجروا شام باه دات أسااس الل اا  الساابية الل ا  السابية

                                                 
 الرمال السهلة اللينة. (1)
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كاثر السكان وذلك على بعد خراب السدود وتراجع الزراعة وتوأنهم داجروا شما   بعد أن  ا ظ بهم جنوب البالد جنوب البالد 
 -:بوجا  أربع

 .ليينعرفوا فت ال ارمخ بأسم الشابمن والاين ر لى بالد با بين النهإاألكاديين  حملظسنه م.م 3500حوالى  :(الموجة األولىب

لاااى ساااواحه ساااورما ولبناااان إهول الرااامالية لساااورما والكنعاااانين حملاااظ األباااورمين نحاااو السااام.م  2500حاااوالى  :(الموجاااة ال انياااةب
 .وفلساين

، واألنشاآل إلى شامال داخلية، والعبرانيين إلى فلساينحملظ انرابيين إلى سورما ال م.م 1200و 1500بين : (والموجه ال ال ةب
 سيناء.

اخااه شااشة الجزماارة العربيااة كانااظ فاات بجملهااا ب صااادبة بااع بع ااها الااشع  ب ناااحرة ت لااا عليهااا الصااراعا  القبليااة واليشائااه د •
ااون وتح دم فيما بينها اشخ الفا  والرغشا  والماالا، ومسود فيماا بينهاا ال ناافر والعنصارمة ، واألفاراد فات القبيلاة الواحادة ي خشَّ 

والنرياة والف اول ومقاول الرااعر فات  والصفىف صة فكانوا ذأخاون بن ال نيمة المرباح وللسادة والرؤساء حقوم خا عماي همفت 
 ذلك:

َفايا  وُحْكُمَك والنَّشِيطة والُفُضول … … لك الِمْربَاع ِفينا والصَّ

 

ابر كاان الناااس باين سااادة وعبياد أو حكااام وبحكااوبين والقهار والقلاام يانحط علااى العاباة باان كااه جاناا وبااا فات اساا ااع هم ال اا 
والركوى به كانوا ذسابون الخسف والجور والعااب ألوانا  ساك ين فالحكم للسادة اس بدادذا  والحقوم  ائعة بهادورة واليشائاه فات حالاة 

 إغارا  دائمة وبس مرة على بع ها الشع  ي قاتلون ألودن األسشاب أو بدافع إحراز ال نائم ومقول الراعر فت ذلك:

ية إن غوت  غويت ، وإن ترشد غزية َأْرُشد … … وما أنا من َغزَّ

 (السكان)
 ومعنى بالك الرعوب ال ت  انظ ششة الجزمرة العربية بنا العصور القدذمة وكونظ اليشائه العربية وانقسم السكان الى  سمين:  •

وخااالل  –أفخاااذا  ى برااكلين  شائااه وباونااا  و و ااد جااابوا الصااحارى بااع نااو هم وأغنااابهم بح ااا  عاان المرعاا (الباادوب بالقساام األول(  •
بينهاا بعاارك وو اائع فاى  فنرابظتحركهم بح اا  عان المراعاى فاى الصاحراء المم ادة فاصاادبظ داال المجموعاا  بع اها باشع  

عليهااا خاصااة  الهيمنااةكمااا خا ااظ بعااارك بنفااردة وأحيانااا  بج معااة  ااد  ااوى خارجيااة حاولااظ ببأذااام العاارب( الجادليااة عرفااظ 
 –وداتااان القوتااان الخارجي ااان أ اب ااا دول ااين تااابع ين لهمااا فااى الساايادة  –الفارسااية الساسااانية  المملكااةو اشببراطورمااة البيزنايااة 

بوال انياة( ال اى كاناظ ت شاع ا ببراطورماة البيزناياة بالاروم(  (بصارى بفى البلقاء وحاوران وعاصام ها بملكة ال ساسنة( باألولى( ب
 انظ ت شع المملكة الساسنية .وك (الحيرةبعلى برارف الرام وعاصم ها  (رةذدولة المناب

ء فااى الصااحرا الواحااا  الم ناااثرةلااى السااواحه وفاات ع. وداام العاارب الاااين كااانوا ذسااكنون فااى الجنااوب و بالقساام ال ااانى( الح اار  •
شمال  (بعينبعربية ب ه  دومال ا ومعملون فى ال جارة والزراعة والرعى ح ى أنهم أ ابوا ب الراسعة ذعيرون بس قرون الى حد

بان  (كلياابفاى نجاد ودولاة  (كنادلبفاى الايمن ودولاة  (حمياربعاصمة لها ودولاة  (بأرببال ى اتخا  بدينة  (سشأبدولة اليمن و 
 وائه .
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لاو ل لماا كاان بأبكاان ساكانها ال نقاه  اذ –جعاه بان الصاحراء بساكنا  لليشائاه هوالجمه أدم الحيوانا  المدجنة فى الشادذاة وبف ال •
يم ااه لخ ومك سااى بجلاادل ومساا عمه وباارالباادوى ذراارب لبنااة ومأكااه لحمااة  مااه رفيااقفالج مااالحاألج ياااز المسااافا  الربليااة ونقااه وا

 على ظهرة فى جو شديد الييظ والقسوة ولالك وصف الراعر العربى فوائد الجمه فى  ولة . ى ذحملهااومةبن له الماء ال

 والماء فوق ظهورها محمول ... كالعبث ف: السداء يقتلها الظما

 (رب قديماً أقوام الع)
  -*  سمها المةرخون الى ثالثة أ سام بحسا السال   ودى :

نون وكانوا فى شمال ششة الجزمرة العربية وكان لهم بلوك و صور وح ارة الى  ومنحدرون بن نسه سام بن :(العرب البائدة) (1)
ق وأبايم وجاردم وح اور ووباار وجادذس و العماالي مساوط دوعارف بانهم عااد وثماو  (1ب(بنو ذعرب بن  حااانبأن غلا عليهم 

 آخرون.وجاسم وح ربو  و  عييهو 

( وكاانوا ذساكنون بوتسامى باالعرب القحاانياة ،ودم العرب المنحدرة بن صلا ذرجا بان ذعارب بان  حااان :(العرب العاربة) (2)
العربيااة عاان العاارب  بااه  نهاام ا  شسااوا الل ااة( و ااد دعيااظ جمااوعهم بالم عر ة باان شااشة الجزماارة العربيااة بالاايمنالمناقااة الجنوبياا
 العاربة أى الشائدة 

من نانيااة و ااد عاشااوا  اادبعليااة السااالم( وتساامى باااالعرب العوداام العاارب المنحاادرل باان صاالا اسااماعيه  :(العىىرب المسىىتعربة) (3)
 .(العسكرمةبلى  شائه ب ناحرة تملك جميع المواصفا  إبج معا  بدومة بن لقة وبقسمة 

 العرب البائدة(( )أواًل(
وزالاظ  تاارمخهم الحصاول علاى ال فاصايه الكافياة عان نقر وا تمابا  ولم ذمكنإ د نهم أل (الشائدةبعليهم المةرخون صفة  ومالق •

 الجزماارةم باان نااون وكااانوا فاات شاامال شااشة اباان نسااه ساا ومنحاادرون سااالم وداام بم ابااة الاااور القاادذم ثااار بعااالمهم  بااه ظهااور اشآ
وبديناة  (اارا لألنشااآلبوبملكاة ب (وثماودب (وارم ذا  العماادب (وعاادب (العماليقب العربية وكانظ لهم ح ارة و صور وبلوك بنهم

وتفارم العمااليق فات شاشة  ( وذبون العمااليق الاى أخياه بومنسا (رمبإإلاى  ئادةالعرب يرجعاون بأنسااب العارب الشا تدبر والنسابون 
 ذعودون بنسبهم الى ارم.رابيون الاين وأفخاذا وأ ابوا دو   بنهم األ ال  الجزمرة العربية   شائ

بوعاالج(وبن ولادل  لاى عماانإبو  وساط األرا ح اى ح ار  (ساامبوحينما  سم نون بعلية السالم( األرا بين أو دل .فأساكن  •
باان آدم وكااانوا  ( وذبنشااا إطساام وجاادذس ذسااكنون فاات األحقاااف و  باان سااام وكااانوا (رمبإوا باان ر باان سااام ثاام عاااد باان عاا (رمبإ

م وبانهم العمااليق ونازل ببااش( بان رمن وأخودما عمليق بن  وذ بن آدم نزل فات الوساط وبع اهم فات الرااينزلون اليمابة والشح
( باان سااام بأرفخرااد للنااشط كمااا ولاادعااام بلكااا   ةصاارن بابااه وظااه خمساامائ ودااو الاااى بنااى نماارودشاااطىء الفاارا  فولااد  علااىدم آ
بان شاالخ وابناة  حااان ابان عاابر وابناة ذعارب بان  حااان  بروعاا –(عليه السالمب (ابرا يمبودو جد  (فالغبوولد شالخ  (شالخب

 أبو اليمن كلها ودو أول بن تكلم العربية(

 .(2ب فى  ولة عز وجه بوأنه أدلك عادا  األولى( (عاد األولىبوجاء ذكر  •

ناون فازادكم فاى وعاد أول بلك فى األرا بعد نون علية السالم وذلاك لقولاة تعاالى بواذكاروا اذ جعلكام خلفااء بان بعاد  اوم  
 .(1ب الخلق بساة(

                                                 
 .259( صـ 2ابن خلدون جزء ) (1)

 (.50النجم )من اآلية  (2)
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و د بلك بعدل بشداد( بن عاد ودو الاى  ألف ابرأة  ف ولد وأنة تزوج آن ذعبد القمر وله بن صلشة أربعة وذكر أن عاد كا 
 .(2ب فى  ولة تعالى بألم تر كيف فعه ربك بعاد ارم ذا  العماد( (عاد ال انيةبذا  العماد ودال  (رمبإبنى بدينة 

ر الممالك بملكة العماليق  بالعمالقة( ودم بن  دباء العرب بن أداه شامالى الحجااز ومراير النساابون الايهم أنهام وبن أشه 
بناا عاام  (العمااليقبأول ذى بادء الاى  (غازوب( ومسميهم اليونان بالهيكسوس( ومرجاع لفاظ الرعاة بصر باسم الراسو بالبدو أو اغزو 

ابة بن العماليق ذعودون بنسبهم الى ارم . وعبد  اوم عااد القمار وجااء بعادل و وم بعاد( بوارم( ودم  بيل (3بم.م 1223 ثام بان  (دادشَّ
بعدل ثمود وماكر عن ثمود أنهم رف وا دعوة صالل لعشادة الرب الواحد وجاء ذكر ثمود فى ذكر البالد ال ى غلبها سارجون األكاادى 

 بن ثمود. (رمبإ ( بنروبن  ادة ثمود بلكها األول بعاب م.م فت الحجاز 715سنة 

 :طسم وجديس

فات  ودما بن إرم ب ه ساائر العارب الشائادة وكاانوا فاى اليماباة شار ى نجاد وكاان بلكهام أذاام بلاوك  الاوائاف .وعام الابالء والقلام •
ذس أبنااء عام إ  أن طسام كاان صااحا السايادة وبان شادة القلام أن أحاد بلاوكهم أبار أن   تهادى  عهددم ورغم  أن ُطُسامر وَجادش
وح ار  طعاباا  فقد صنع  وم جدذس للملك وأعوانه بن طسم  ر   ال وغدإو ام بينهم  (بف رعهابلى زوجها ح ى إجدذس بن  بكر

 .سيوفهم فت الربال فلما أخا الملك وأعوانه بجالسهم وبدءوا ذأكلون  (جدذسبالملك وأعوانه ودفن  وم 

و اادم  (بلااك الاايمن( ببحسااان باان تشااعبت باان طوسااون س نصاار باان بقااإوفهم باان الربااه وذبحااودم عاان آخااردم أخااا  جاادذس سااي •
أبر الملك جنودل فقاعوا الرجر وحملول أبابهم لخداح ابرأة حادة فلما وصلوا بنها على بسيرة ثالث،  ،المهاجمون ناحية اليمابة

َيربولكنها نقرتهم وحار   وبها بن  دوم  (اليمابةبالشصر تدعى  مر ابفكابودا فلما أصاشحوا دااجمهم  (حش وذبحهام  (ان بان تشاعحسف
 .(باليمابةبوعن ذلك سميظ المناقة ، ففقأ عينها (اليمابةبحادة الشصر عن آخردم وأتت بالمرأة 

 (مملكة األنباط)
واد  عربااه وجنوبااا بادذااة الرااام وشااما   باان جنااوب فلساااين ح ااى خلاايج العيشااة وكانااظ أرا المناقااة  ا  ددا غربااذحااوكااان بقردااا  •

، الحورماون أو أداه أ دم بان ساكن باالد العارب الصاخرمة خرمة( نسشة إلى بارا أو الحجر ، وأدلهاصخرمة وسمادا العرب بالص
بظ َأنف َأصَحاب الكهف والر يم كانوا بن آذاتنا عجشابالكهف الاين ورد ذكردم فت القرآن الكرمم:   .(4ب (أم َحسش

وس فات زحفاه أن ذمار بشاارا  اندرمة وا اار أناييماوس صااحا اشساكخليفة اشساكندر األكبار وبالأناي وس ونرا   ال بين  •
وا لل اازو جاار خعاان آخردااا ونهااا بااا بهااا ، وكااان بعقاام رجااال المدينااة  (بااارابواغ اانم الفرصااة وأرسااه بعاا   واتااه ودباار بدينااة 

انياة ن قاام أرساه بعا   واتاه بارة ثوس فلماا أراد اش اهم تمكنوا بن ذبل جميع جنود أناي، وعند عودتهواشغارة على بع  اليشائ
، فلجااأ النشايااون إلااى حصااونهم فاات المدينااة وكانااظ حصااونا  ومااة بانعااة ولمااا طااال حصااار (دذم رمااوسببييااادة أحااد  ااوادل واساامه 

بأيهاا الملاك   حام الحصاون أطاه علياه أحاد المادافعين بان فاوم ساور الحصان وخاطشاه  اائال : إدون أن ي مكن بن  (دذم رموسب
ه رعاااك هللا بااا ندفعااه إليااك أتحاربوننااا لفرارنااا باان الاارم؟ فأ باا  بامااع فيهااا ألدااه الماادن؟ لماااذا تقاتلنااا ونحاان بييمااون فاات بادذااة 

نساااحابك وإذا أبيااا م فلااان تناااالوا غيااار ال عاااا والفراااه وإذا ظفااارتم فلااان تناااالوا إ  ونحااان عااان آخرناااا ج  اااا دابااادة ، ف اااأثر إنقيااار 
وكاان لاه شاأن عقايم  (الحاارث ال الالبر بلاوك باارا ، وبان أشاهب ناح الحصون آثار ا نساحابإد بن وبعد أن تأك (دذم رموسب

و  اه بان رجالاه سا ة آ ف  (باابيرون بوتحالف بع القائد اليونانت الا  كان ي نازح بع أخيه فات الملاك ودازم وحليفاه فات بناقاة 
 .لمسافا  طوملة ب أل بالدباءإ رافدتكون الرواة بأنه ن يجة دال المابحة  ومقول

                                                                                                                                                                  
 (.69األعراف )اآلية  (1)

 (.7، 6الفجر ) (2)

 دكتور عبد العزيز بن عبد هللا الحمدي )دار الدعوة للنشر(. -التاريخ اإلسالمي )مواقف وعبر( (3)

 .(9ف ، اآلية )سورة الكه (4)
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 دولة تدمر
ل جارماااة ف حهاااا الروباااان فااات عهاااد اذاااة بادذاااة الراااام ، وكاناااظ أ ااارب الاااارم باااين الراااام والعااارام وألدمي هاااا اكاناااظ تراااكه نه 
الا  خاا بعارك   ال طاحنة وطوملة بينه وبين األ وام المجاورة وحارب سيارة  (أذنيهب، وبن أشهر بلوكها (دادرمانبببراطور اش

ح اى   اه فات نهاذاة الماااف وتولاظ زوج اه بزنوبياا( الحكام  ( بان الادباء   ذجافبحارا  بالروم والفرس ومحكات الارواة أن أذاباه كاناظ 
 بعدل.

وخا ااظ زنوبيااا حروبااا طاحنااة وبساا مرة خاصااة حينمااا نراابظ الحاارب بااين الااروم والفاارس فاات صاادر النصاارانية و اااد  زنوبيااا  •
 جيوش تدبر ونرر  سلاانها على بصر والرام وأجزاء بن العرام. 

  بعركاااة كبااارى   اااه فيهاااا وش الروبانياااة فااات عهاااد ا ببراطاااور بغالياااا ناااوس( بيياااادة بدر لياااانوس( وجااار ولكااان تحركاااظ الجيااا •
تألياا اليشائاه العربياة  اد الروباان بادون ن يجاة  (زنوبيااب، وحاولاظ ا  جارار  ا  ، إ  أن اشببراطور أورليانوس جهز جيردر ليانوس

 ذلك الو ظ ت كون بن ثالثة بجموعا : ، وكما كانظ الجيوش فت(إنااكيةبتاكر وو عظ المعركة فت 

 بجموعة المراة( 3ب  بجوعة الفرسان (2ب   بجموعة رباة السهام (1ب 

 (بجموعاة فرساان تادبربوانسحا الجيا الروبانت بعاد دزمم اه إ  أن أورلياانوس جماع جيراا جديادا ورسام خا اه علاى  ارب  •
والادداء فأرساه  اوة صا يرة بان فرساانه أثاار  حولهاا  (الخدعاةبماد علاى ل رك المراة والرباة دون حماذة بن الخيالة واع  (أو   ب

، ف قادبظ خلفهاا تااردداا الخيالاة ال دبرماة ح اى دبر وتنهازم ببنساحشة ل ارا الخاداح(الك ير بن الغشار  باه أن تهااجم خيالاة تا
م ااة بملوءة بالرباة المخ ب ين لمواجه ها كما جهز بن  به كمائن بن الحفر ال (أورليانوسبخ ارل إوصلظ إلى المو ع الا  

اسااا ولى الجااايا  وبعااد حصاااار سااا ة أشااهر (زنوبياااابفيهااا وساااحا شاايوخ اليشائاااه ال ااات كانااظ بوالياااة ل ُاادبشر بقااااتليهم بااان جاايا 
 .(، وتم إفناء كه با كان حيا بالمدينةن كان بالمدينة كما نهبوا با بهاوذبل الروبان كه بب، الروبانت على تدبر

 أخالقيات الحرب 

 بين أقوام العرب البادئة 
كان ال الا فت الق ال ذسمونه القادر ومس بيل حياة المقهور وحياة نسائه وأطفاله   ذمنعه وازح بن أخالم وك يرا با كان  (1ب

 بكانه بين  وبه أنه الرب المعبود ذملك ومقلم فكيف دو فوم القوم المقهورمن؟

زواج  به دخول زوجها عليها وح ى فت أوروبا اش ااعية كانوا ذسمون دااا الحاق كان ذملك حق الدخول على كه بكر ترمد ال (2ب
 (عاادبوكاانوا ي زوجاون النسااء باال حادود ألعاداددن ، وذكار أن   (Le droit de cvissage ou de Jambage)بالفرنساية 
 اه كليايط بان زرارل أحاد أشاراف بنات ، و اد تاأثر بع اهم باشبااحيين بان  ادباء الفارس فكاان الواحاد ي ازوج ابن(ألاف ابارأة بتزوج 

 .(دخن وسبتميم فإنه تزوج بن ه 

 (ي ادون البنااا بكاناظ تقاوم بيانهم الحااروب وال اارا  ألتفاه األساشاب و  ذفهمااون للرحماة بعناى و ااد بلاغ بان  ساوتهم أنهاام كاانوا  (3ب
   اال كاان ش ااء فاال عجاا إذا  لناا أن اشى الكارال بناتاه ونساائه علاإومق لون أو ددم خرية الفقار ومكرداون الرجاه المادين علاى 

 بس مرا  بينهم ألودن األسشاب. 

بعاد أن أخفاى بقاتلوداا سايوفهم فات  (وذبحا هم عان آخاردمبللخدعة وتخلصظ بن عملياق القاالم وأتشاعاه  (جدذسبلجأ   بيلة  (4ب
لرااجر ، وأن ذحمااه الجنااود أغصااان ا موفلالااه بااالفااأبر رج (بلااك الاايمنبالربااال وأثناااء الاعااام أبااادوا الملااك وأتشاعااه وكااالك لجااأ 

 .(أخال تب، فالخداح والمكر والدداء بها ذس شان كه با دو غير للخداح وال  ليه  د اليمابة
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س يالء على باوارد رز هاا وبل اظ العاداوة درجاة ن هز كه وسيلة لل   بن شأنها واشكانظ كه  بيلة تقف لألخرى بالمرصاد وت (5ب
، وبااين بكاار وت لااا، وبااين (األوس والخاازرجبوبااين  (عااشس وذوبيااانبدة ال نااافس بينهااا كمااا حاادث بااين   تاااام بااين اليشائااه لراا

أرى أبماا   اعاناا ب دبين حالة دال اليشائاه بقولاه: فت بكة وفت ذلك ذصف أحد الروال األ (أبيه وداشمب، وبين (ربيعة وب رب
والسالاان كسايف فات ياد ساكران ذجارن باه نفساه ومجارن باه  (1ببن ال نم لايس لهاا راح والسياساة كجماه داائج حبلاه علاى غارباه

 .(أو دل وإخوانه

 العاربةالعرب : أقوام (ثانياً )
ألنهاام  (بالم عربااةبجمااوعهم و ااد سااميظ  (الاايمنبإلااى ذعاارب باان  حاااان وداام عاارب  (سااشأ باان ذرااجابين سااا العاارب العاربااة ولااد *
َيااار بااان ساااشرأ( و بَكهاااالن بااان ساااشرأ( أباااا بيياااة بنااات ساااشأ فهااام  ردم  بيل اااابالشادئاااة( وأشاااه الشائااادة  شساااوا الل اااة العربياااة عااان العااارب إ مر بحش

 وليسظ لهم  شائه دون سشأ.بالسب يون( 

 ِحميروأشهر ةطون )أ( 
 ووبرل(  وعارل  وكلا  والقين  وَبلت    (   اعة وبنها ببهراء1ب

كاسك وبنها ب2ب  كهالنبنوزمد بن وائلة بن حمير( ودت غير السكاسك فت بنت ( السَّ

 وذو اصشع( حمير األص ر وسشأ األص ر وح ور( رمد الجمهور وبنها ب3ب

 أشهر ةطون كهالن)ب( 
وبان كنادل بناو بعاوماة والساكون  (وبان لخام كنادلدان وألهان واألشعر وطتء وباحج بوبن باحج عنس والنَّخع( ولخم بدم 

يلااة وباان بجيلااة أحمااس واألزد وباان األزد األوس والخاازرج وبج زام وعابلااة وخااو ن وبعااافر وأنمااار، وباان أنمااار خاانعموالسكاسااك وجاا
 ن بآل غسان.يفو ه وأو د جفنه بلوك الرام المعر وخزاع

، وبقياظ يمن ومقاال كاان ذلاك  باه سايه العارموو ع بنا البداذة صاراعا  باين بااون كهاالن وبااون حميار فهااجر بناو كهاالن عان الا
 دت:حمير فت اليمن والمهاجرون بن كهالن أربعة أ سام 

بان عمارو فاادا إلاى الحجااز واسا وطن األزد: وبنهم أزدُعَمان واس وطنوا ُعمان ، وأزد شانوءة واسا وطنوا تهاباه ، وت لشاه  (1ب
، واساا قر خزاعااه فاات بكااة بعااد أن أجلااوا سااكانها الجرادمااة ، واساا قر (األوس والخاازرجبالمدينااة وكااان إبنااا حارثااه باان ثعلشااه 

 .ك ال ساسنةجفنه بن عمرو فت الرام ودو أبو الملو 

 .خم وجاام: وبنهم نصر بن ربيعه أبو الملوك المناذرة فت الحيرةل (2ب

  .الن بجبلت َطتءببالجبلين أجا وسلمى ح ى عرف الج : واس قروائبنوط (3ب

  .كندل: واس قروا بالشحرمن ثم بنها إلى ح ربو  ثم نجد ولكن ذدبظ آثاردا (4ب

 الملوك في اليمن  (1)
 به الميالد ولكن يرجل الروال ذكردم بنا ثالث ذكر  وم سشأ بنا خمس وعررمن  رنا  و د ع ر فت حفرما  بأور( على  

 عرر  رنا   به الميالد كما يلت:

                                                 
 الغارب: ما بين السنام والعنق (1)
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 ق.م 620إل:  1300: الفترة من (أوالً )
بين نجران وح ربو  و د بنوا سد باأرب وكاان بلاوكهم يلقباون باا  (الجَوفر بوأول با ظهر  فت  (المعينيةبوعرفظ بالدولة  
 فت الرمال ال ربت بن بأرب. (صروانبكرب سشأ( وعاصم هم ب ب

 م.م 115إلى  620: الف رة بن (ثانيا  ب
 شرم صنعاء ا  وعرفظ بدولة سشأ واتخاوا بأرب عاصمة لهم ودت تشعد بائ ين كيلو ب ر  

 م300ق.م إل:  115: الفترة من  (ثالثاً )
سشأ وذ  رمدان( ، واتخاوا رمدان عاصمة لهم و د تقلصظ  وتعرف بالدولة الحميرمة األولى وعرف بلوكها باسم ببلوك 

 على شمال الحجاز وسيارة الروم على طرم ال جارة الشحرمة وشدة تنافس اليشائه فيما بينها.تجارتهم سرمعا بعد سيارة األنشاآل 

 سالم إل: اليمن(م )دخول اإل628م حت: سنة 300ة من : الفتر (راةعاً )
 (الروباانبوعرف بلوكها باسم ببلوك سشأ وذ  رمدان وح ربو ( ففت داا العهد دخاه  (ال انيةالحميرمة بوتعرف بالدولة  

م فاس قلظ الايمن وو اع السايه العقايم الاا  378م ، واس مر داا ا ح الل ح ى 340اليمن ألول برة سنة  (األحشاشبعدن واح لظ 
علااى م   اام ذ  نااواس اليهااود  بحملاه كاسااحة 523ت ساانة ، وفاا(م451و450سانة بفاات  (بسايه العاارمبجااء ذكاارل فات القاارآن الكاارمم 

، لام ذفارم باين طفاه و  إبارأة و  كهاه بن أده نجران وحفر لهم أخدودا  عقيما  وأشعه فيه نارا  عالياة وألقاادم جميعاا  فياه  المسيحيين
خُدودبوجاء ذكر ذلك فت القرآن الكرمم:   (1ب(ُ  شهر أَصحَابر األش

 .(م525بوساعدوا األحشاش فاح لوا اليمن للمرة ال انية بييادة أرماآل سنة مسيحية أباطرة روبا ال موان ق 

صاحا وا عة الفيه وتوالظ النكشا  على أده اليمن بن  –م 549أحد  واد جيره سنة  (بن الصشان األشرم بابردةواغ اله  
ت ببسااروم( ح ااى أنااه ذقااال أنااه عاام الراار المساا اير بنااه بذكسااوم( ثاام األباان ال ااانإشااديد واساا مر ياازداد بعااد أن خلفااه ذ ل و هاار وظلاام 
بييادة ببعد ذكرب سايف  (م575بو اوم أده اليمن واس نجدوا بالفرس ح ى تمكنوا بن طرد األحشاش وا س قالل سنة  –أرجاء اليمن 

ُبول بلكا  عليهم ،واغ يه بعد ذكرب  الايمن تحاظ الحكام  وبموتاه انقااع الملاك عان بياظ ذ  يازن وأصاشحظبن ذ  يزن( الحمير  ونصف
 .(م628بسالم وان هظ سيارة الفرس على اليمن فت عام ( فقد اع نق اشبازان( وآخردم بررفارست وكان أو الو ل الفرس بودال

 (الملك في الحيره) (2) 
بالد م.م  وتجاازأ  الاا 326م.م  ح ااى داازم ا سااكندر المقاادونت بلكهاام بدارا( ساانة  557ظلااظ الفاارس تحكاام بااالد العاارام بنااا  •

دااجر  القحااانيون ثام لحقهام العادنانيون فساكنوا جازءا  بان أرا الفارا   وتولى حكمهاا بلاوك الاوائاف وفات عهاد داة ء الملاوك
م ال نوحت( بن آل  حاان ولكن اس ولى بأردشير بن بابك( على الحكم ودو بةسس  وكان أول بن ُبلفشك عليهم دو ببالك بن فهر

إلااى الرااام ولكاان خ ااع لااه أدااه ساا ولى علااى بااالد العاارب فاات تخااوم بلكااه فرحلااظ ب  اااعه( م ، فا226الدولااة الساسااانية ساانة 
 بالحيرة واألنشار(.

العرب بشاشرة وممنعهم بن اشغارة المس مرة على بتخوم( بلكة كما كان ي خاوف بان ورأى بأردشير( أنه ذس حيه عليه أن ذحكم  •
رب العارام أباام عارب الراام الااين يوالاون الروباان. وبعاد باو  ُجَاذرماَه الروبان ومحسا لهم حسابا  كبيرا  ولجاأ إلاى أن ذ اع عا

م ، ودااو أول بلااوك اللخميااين واساا مر ت ااابع الملااوك باان 268ولااتف الحياارة واألنشااار بعماارو باان عااد  باان نصاار اللخماات( ساانة 
ورفا  المناار  ( شااذبة ف شعاه م ، وفت عهادة ظهار ببازدك( و اام بالادعوة إلاى اشباحيا448اللخميين ح ى بُ شاذ بن فيروز( سنة 
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 (المزدكاتببن باء السماء  بول داا المادا فعزله  شاذ وولى بد  بنه بالحارث بن عمرو بن حجر الكند ( بعد  بوله المادا 
 م الا  غ ا عليه كسرى وحشسه ح ى با  وولى بد  بنه بإذاس بن  بيصه الاائت(.583وجاء بالنعمان بن المنار( سنة 

يشان ورف  دانتء تسليم النعمان فجمع كسرى جيوشاه وآ   حرباه شا  على بدانتء بن بسعود( سيد آل مان نزل سر وكان النع •
بذ   ار( وانهزم الفرس دزمماة نكاراء ومع بار دااا أول ياوم ان صار  فياه العارب علاى  داجم بنت شيشان فت بعركة عقيمة عنود

بودااو  النبااوة بقليااه  بااهعااد الهجاارة و يااه قيااه بعااد النبااوة بقليااه و يااه بف الفاارس واخ لااف المةرخااون فاات تحديااد ساانة دااال المعركااة
وإسا مر م ح اى تاولى بالمناار بان النعماان الملقاا باالمعرور( بان آل لخام 631األ رب( وخرج الحكام بان ياد آل لخام ح اى سانة 

 ح ى الف ل اشسالبت.

 (الملك في الشام) (3)
ساليل بان جلاوان( بهاا ومراير المةرخاون إلاى أنهام كاانوا بان ببنات  إلى برارف الراام فاسا وطنظسار  باون بن   اعه  

مة فاصااانعهم الروبااان ليمنعااوا العاارب فاات البرمااة باان اشغااارا  علااى أطااراف األببراطورمااة باان ناحيااة وليكونااوا المعروفاون بال ااجاغ
م بلوكاا  علاى عارب الراام ، وكاناظ ن صاار آل غساان علايهم فاول هم الارو لادود الفارس. وان هاظ و يا هم بعاد إالعونا لهام علاى عادودم 

 دجرمة. 13األيهم( بعد بو عة اليربوك سنة  ه بنبلجعاصم هم ببصرى( وتوالى الملوك ال ساسنة ح ى أسلم آخر بلوكهم ب

 )العدنانية( )ثالثًا(: أقوام العرب المستعربة
إلاى حااران أو حاراَّن  (ُأرببان  ر يم ، ودااجر إبارامبان باالد العا (ُأرببن بديناة ذقاال لهاا   الجد األكبر دو إبرا يم 

فرعون بصر داجر وودبظ سارة داجر إلى إبرا يم فولاد   دة لجو ته ، ونزل فت بصر فأخدبهوبنها إلى فلساين ال ت اتخادا  اع
واد غيار بهااجر وإبنهاا إلاى الحجااز وأساكنهما با تفا مظ ال يرة فات  لاا ساارة فقادم إبارا يم و  (ب داجر له إبنه الشكر إسماعيه

داااجر وإبنهااا ورجااع إلااى  (بذ  زرح عنااد البيااظ المحاارم الااا  لاام ذكاان فاات ذلااك الو ااظ غياار برتفااع باان األرا وتاارك إباارا يم 
فلساين ، ولم ذكن فت داا المكان أحد ولما نفا الماء والزاد وزاد  المحنة بااألم وإبنهاا ، تفجار  ب ار زبازم بف اه هللا وباإذن بان أم 

إلاى بكاة بنهاا واحادة ورد   (ب بيلة ببن جردم( وحفقظ المصادر المع مدة أربعة رحال  شبرا يم   انظ بكة (بإسماعيه 
 فت القرآن الكرمم.

فساأل ابرأتاه عناه وعان أحوالهماا  (بوتعلم العربية بن جردم وتزوج بانهم و ادم إلياه أباول إبارا يم  (بوشاف إسماعيه 
، فالَّاق زوج اه باا أراد أباول (بأن ذ يار ع شاة باباه وفهام إساماعيه  (به عيا فاوصادا أن تقول شسماعيفركظ إليه  يق ال
ثنظ على هللا بخير فأوصى سأل زوج ه عنه وعن أحوالهما فأ، (ب بن عمرو سيد جردم وعندبا رجع إبرا يم وتزوج إبنة ب اا

الرابعاة  (ب وبنيانهاا أباا زماارة إبارا يمعشاة ال ال اة رفاع  واعاد الك (ب، وفت زمارة إبارا يم أن ي بظ ع شة بابه (بإلى إسماعيه 
َلَما َوَتلَُّه لشلرَجبشينش ب  ه لهاا األبر اشلهت فإ (بأنه يابل إسماعيه  (بفقد ورد ذكردا فت القرآن الكرمم فأرى هللا إبرا يم  ا َأسر َفَلمَّ

يُم ( 103ب مَ ( 104بَوَناَديرَناُل َأنر َذا إشبرَرا ش ؤر نشيَن َ در َصدَّ رَظ الر  سش زش  الرُمحر َوَفاَديرَناُل ( 106بء الرُمبشايُن الإشنَّ َدَاا َلُهَو الربَ ( 105با إشنَّا َكَالشَك َنجر
يٍم  برٍل َعقش   (1ب (107ببشاش

رااام. برااماح. دوبااا، ا  وداام بنابااظ.  ياادار. أربائيااه. بشباان إبنااه ب اااا إثنااى عراار ولاادا  ذكاار ( برزم هللا إسااماعيه  
ة ف اارة باان الزبااان ثاام إن راار  دااال إثنااا عراارة  بيلااة سااكنظ كلهااا فاات بكاا ذاااور. ن اايس..  ياادبان( وترااعا باانهم تيمااا. .بيرااا. وحاادد

 اليشائه فت أنحاء ششه الجزمرة العربية.
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اء( واسا مر  داال ر يماا بعاد دولاة  وماة عاصام ها بالب ا( فات شامال الحجااز وتكوناظ فناباظوازددر  ح اارة األنشااآل بأبنااء  
ع شااار أن فلااول غسااان نساااب وبعهاام اشبااام الشخااار  إلااى إ لروبااان و  ااوا عليهااا وجاانل ك ياار باان أدااه العلاام واألالدولااة ح ااى جاااء ا

كاة ح اى كاان بانهم بعادنان( فات ب (بوبكال أبنااء  يادار بان إساماعيه  (بإساماعيه بن واألوس والخزرج كانوا بن آل ثابظ 
ل بكاااب النسااابون( وولااد فكااان إذا ان سااا فبلااغ عاادنان ذمسااك ومقااو  (ب للرسااول، وعاادنان دااو الجااد الحاااد  والعراارون وولاادل ببعااد(
 وتفر ظ بن ربيعة ب بيعة وأسد( ثمثم اتسعظ  (ب ر –ربيعة  –أنمار –بإذاد، وترعبظ بن أو د نزار أربعة  شائه دت بلمعد( نزار
كاان بانهم بكار وت لاا وبان بنات بكار  ثام (وبناو وائاه –والنمار –  بااون جديلاة فكاناظ بعباد اليايسوجديله( ثم تعدد عنزةبن أسد ب
ب يس عيالن( بن ب ار بوأليااس( وترعبظ  شائه ب ر إلى شعب ين عقيم ين دما  (ه وآخرمنبنو  يس وبنو شيشان وبنو حنيفبكان 

ثاام جاااء باان بنااو  (وبنااو غافااانب (وبنااو صعصااعهب (وبنااو ثيياافب (دااوازن بوبنااو  (بنااو سااليمبجاااء  ( اايس وعاايالنب، فماان باان ب اار
سااد باان أوبنااو ب (دااايه باان بدركااهبو (تماايم باان باارةب –( وترااعا باان ألياااس باان ب ااروأعصاارب (وأشااجعب (وذوبيااان شسبعااغافااان 
شااهر  شائااه  اارما أوصااار باان  (فهااد باان بالااك باان الن اار باان كنانااةبوداام باان أو د  ( اارمابوكنانااة باان خزممااه وباان كنانااه  (خزممااه
عبد الدار بن  صت وأسد بن العزى بن  صت بكالب وجاء بنهم وباون  صت بن  (وتيم وزدرل –وبخزوم –وعد  –وسهم –جمل ب

 .(وعبد بناف بن  صت

صاافى هللا الرساول إ (داشامبوبان  (وداشامب (والمالااب (ونوفاهب (عباد شامسبوخرجظ بن عبد بناف أرباع فصاائه دات:  
فاات أنحاااء شاا ى وراء القااار وبنااابع وتفر ااوا  (1بوتكاااثر فيمااا بعااد أو د عاادنان )بببحمااد باان عبااد هللا باان عبااد المالااا باان داشاام( 

  العرا.

 (اإلمارة في الحجاز)
بنااان لااه دمااا وتااولى بعاادل إ (2ب ساانة 137الزعابااة فاات بكااة وو ذااة البيااظ طااوال حياتااه وتااوفى ولااه  (ب تااولى إسااماعيه 
لاى بجاردم( و اعف ن لقاظ زعاباة بكاة إبعددما بب اا بن عمرو الجردمات( فإومقال العكس ثم ولت أبر بكة  ( يداربثم  (نابظب

العاارب فاات بو عااة بذا  عاارم( وكااان  (بخ نصاارب، وغاازا ( ذصااعد ومعلااو فاات سااماء بكااةعاادنانببماارور الاازبن أباار جااردم وأخااا نجاام 
م.م وزاد  أحااوال جااردم سااوءا  فاات بكااة  587وتفر ااظ بنااو عاادنان إلااى الاايمن بعااد غاازوة بخ نصاار ال انيااة  (3ب القائااد العرباات بعاادنان(

ارَّ القَّهاران، األبر الا  أثار ح يقاة العادنانيين و ألبوالس حلوا االوافدين إلى البيظ وإ لهم فقلمواو ا ظ أحوا ، لماا جااء  خزاعاه بمش
، اسا  لظ دااا جيادا  وتعاوناظ باع بااون بان عادنان ودام بناو بكار بان عباد بنااف بان كناناة فات رأ  حنق العدنانيين على الجرادماةو 

بخزاعاه( باأبر بكاة دون بنات  سا أثر للمايالد وإ ى حكمهاا فات بن صاف القارن ال اانتس ولظ علا( وطردتهم بن الكعشة وإجردمبحرب 
س مر  و ذة خزاعه علاى بكاة ثالثمائاة سانة وفات ف ارة حكمهام ان رار العادنانيون فات نجاد وأطاراف العارام والشحارمن وبقات فات بكر وإ

 .(4ب صتَّ بن كالبوليس لهم بن أبر بكة شتء ح ى جاء  ُ  (وصرمب (حلولببكة باون بن  رما ودم 

صار فت طور الرشاب رجاع  د بن بنت ُعاررَل وبكانه فت أطراف الرام وبعد بو  والدل و  (ربيعه بن خزامبكان والد ُ صتَّ  
وتعادد   (و ارماب (خزاعاهبوكان خزاعه والت بكة فلما با  حليه نرا   ال شاديد باين  حشريهإلى بكة وتزوج ُحَبتَّ بنظ حليه بن 

أسااشاب نرااوب داااا الق ااال ولكاان الماارجل أن خزاعااه رف ااظ أن ذقااوم ُ صااتَّ بساادانه البيااظ بعااد وفاااة حليااه وأن تساا مر الرواذااا  فاات 
طارف ب مساك وكاه  (العيشاةب، وتال اى الجمعاان عناد ل فات ال حاالف باع  ارما وبنات كناناهسدانة البيظ فت خزاعاه إ  أن ُ صات نجا

ماوا بذعمار بان عاوف( طاومال  سا مر الق اال نفر ك يار، وإال   ا  برمرا  و  ه    بحقه فت سدانة البيظ فإ ، ح اى تاداعوا إلاى الصالل وحكَّ

                                                 
 بأن بين عدنان وإبراهيم )عليه السالم( أربعين أباً بالتحقيق الدقيق. 273و 2/272وتاريخ الطبري   1/56في الطبقات الكبرى إلبن سعد   (1)
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، (1ب(م 440بأولى بالكعشة وبأبر بكة بان خزاعاه واسا ولى ُ صات علاى أبار بكاة والبياظ فات سانة  (ُ صيا  ببن بنت بكر فق ى بأن 
لقارما بان بعادل وباادر ُ صات بجماع  وباه بان بناازلهم ن قلاظ السايادة إوصار  ُ صت بنا ذلك ال ارمخ دت الرئيس الادينت للبياظ ثام 

 ، وكانظ بجمع  رما ي راورون وم حاورون فت بخ لف المهام.وأسس دار الندوة بالجانا الرمالتفجاءوا إلى بكة 

ُ صاات فاات بقااادر الرماسااة  ، وتعاازز بو ااففااامولاادار الناادوة الف ااه فاات إج ماااح الكلمااة وفاا  المنازعااا  بال را اات واشت 
 ، و د تولى ُ صت المهام الرئيسية الكابلة للبيظ ونحدددا فت انتت:فوال ررم

 رماسة دار الندوة: وفيها تنعقد بجالس ال راور وفيها يزوجون بناتهم. (1ب

 الييادة:   ذخرج ركا ألده بكة فت تجارة أوغيردا إ  تحظ إبارته أو إبارة أحد أو دل. (2ب

 ن غيردم إ  كانظ فت دار الندوة وبيدل أو بيد أحد أو دل.اللواء:   تعقد راذة لحرب  وم ب (3ب

 الحجابه: فال ذف ل باب بكة إ  دو ، وكالك أبر خدب ها وسدان ها. (4ب

 سقاذة الحجاج: كانوا ذمألون للحجاج حيا ا  بن الماء ذحلونها بال مر والزبيا ليررب الحجاج. (5ب

،  تخرجااه باان أبوالهااا فاات بوساام الحااج ااد فاارا ُ صاات علااى  اارما خرجااا  ، و الحجاااج: ودااو طعااام ال اايافة للحاااج رفااادة (6ب
 . (2بوم ولى ُ صت صرفه ل وفير الاعام لمن   زاد له

رُل و  ُيردف عليه شتء صنعه وكان أبرل فت حياته وبعد بوته كالدين الم شاع    –ينفاا نفااذا  بالقاا   –وكان ُ صت   ُذخالُف َأبر
ينراا بينهماا   ااال  كااد خ لاف أبنااء العام فيماا بيانهم وإنقسامظ  ارما إلاى فار  ينإ، (وعباد الادارب (فعباد بناابولماا باا  وتشعاه إبناه 

القرعااة فصااار   (بنااو عبااد بناافب  سااموا المناصاا ال اات كااان ي و داا جااددم ُ صاات فيماا بياانهم ثاام حكام إولكانهم تااداعوا إلاى الصاالل و 
 . (لعبد شمسبوالييادة  (لهاشمبالسقاذة والرفادة 

دَّ الرسولاب (عبد المالابخلف ح ى   السقاذة والرفادة وتعدد  المناصاا فات  ارما ووزعوداا   ن داشم بن عبد بناف جش
ح كااام إلااى الاارأ  السااديد وملااه( فاات بكااة أساسااها ال راااور واشفيمااا بياانهم بااال راا ، ح ااى   ي نااازعوا ومفسااد أبااردم وكونااوا بااالك بد

دوملاة وال ات كاان لهاا باا ذراشه البرلماان ومنعقاد فات دار النادوة وللد لاة علاى أن بكاة كوناظ وتعدد  المناصا المخ لفاة شدارة داال ال
 فيما بين أدلها حكوبة بدذمقراطية( أساسها الرورى وال را ت ، نوجز المناصا الهابة فت دال الدوملة ال ت كانظ فت زبانها فرمدة:

 الرورى: وكانظ فت بنت أسد. (1ب

 م لئس قسام وكانظ فت بنت ُجملَ األصنا اشذسار: تولية  دان (2ب

 تجحير األبوال: تنقيم الناور والقربان ال ت تهدى لألصنام وكانظ فت بنت سهم (3ب

 .األشنام: تنقيم الدذا  وال رابا  وكانظ فت بنت تميم (4ب

 العقاب: حمه اللواء وكانظ فت بنت أبيه (5ب

 بنت بخزوم اليشة:  يادة الخيه وتنقيم المعسكر وكانظ فت (6ب

 .(3بالسفارل: وكانظ فت بنت عد  (7ب

                                                 
 .6/633فتح الباري:  (1)

 .1/130ابن هاشم:  (2)

 .106 - 2/104تاريخ أرض القرآن:  (3)
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وجااارى العااارف باااين  شائاااه العااارب أن درجاااة رؤسااااء اليشائاااه فااات  اااوبهم تعاااادل درجاااة الملاااوك وكاااان لااارئيس القبيلاااة الحكااام  
ا فال ذعصت لاه وا س بداد  المالق بالرأ  وتنقاد القبيلة لرئيسها فت السلم وفت الحرب وكانظ اليشائه تخ ار ألنفسها رؤساء ذسودونه

 األفراد أبرا  و  ذخالفون له بو فا .

 العرب في الجاهلية

 أواًل: عام
ال ال ساامية إشاا قظ باان جهااه ، ومباادو أن دااوال اات سااشقظ اشسااالمأطلااق العاارب اساام الجادليااة علااى الف اارة ال ارمخيااة باان حياااتهم  •

 .مجيددم للعصبية وسرعة غ بهم وحدتهشرائع األنبياء باش افة إلى تم إتشاحل وحيد و الل هم فت عن ا بالعر 

و د سكنظ الشادذة فت العصر الجادلت  شائه بدومة ألن الشادذة   ذكون سكانها إ  لليشائه أده العصبية ال ت تقاوم بالادفاح عان  •
ث للااكور الااين ، والسالاة العلياا دات سالاة الوالاد واشر ج ماعتألساسية فت نقام البدو اشنفسها بنفسها ، واألسرة دت الوحدة ا
 ذقانون بع أدلهم عند زواجهم.

، ومف اه البادو  الازواج بان  بيل اه بهادف نقااء الجانس وحفقاا جا  واللواتت ذقه عدددن  ألساشاب إ  صاادذةوالبدو  ب عدد الزو  •
 لل قاليد.

لنساااا والمصاااالل والقبيلاااة دااات أكبااار تنقااايم إج مااااعت فااات الجادلياااة ودااات بجموعاااة أسااار وبااااون وأفخااااذ توجاااد بينهاااا صاااال  ا •
 المر ركة ف عيا بعا  وتن قه وتهاجر بعا  بسبا ال ماسك واألبن اللاين ذع بران بن أدم المالبل المميزة للمج مع البدو .

اناه حماه ، فاإذا ساار  إلاى ال ازو ذساير جمياع بان بإبكتراارك كلهاا فات واجاا ال اأر وال ازووالقبيلة تس نفر كلهاا لارد اشع اداء و  •
، وم ااارك الف ياااان والكهاااول للااادفاح عااان الحااارمم واألباااالك وأحياناااا  تساااير النسااااء خلاااف الحماااال  ا  الخياااولالساااالن علاااى صاااهو 

 والحماس فت الق ال.العسكرمة بهدف دفع المقاتلين إلى المزمد بن اش دام 

م فات الارأ   • علاى الجمياع وم اولى الق ااء والسلاة بيد رئيس القبيلة الا  ذخ ارل بجلس شيوخ القبيلة ، وله السمع والااعاة وُبقادَّ
 عندبا ُذحَ كم إليه الم نازعون.

ن ساابظ إلااى أحااد هااا فاات الحاارب ح ااى أن بعاا  اليشائااه إساامها وبراادد عزائمدلت ذع باار خايااا  بيل ااه والناااطق بإوالراااعر الجااا •
 الرعراء الجادليين.

يرعاى غنماه فهجاال الرااعر ودجاا  بيل اه فات  ورو  أن أحد أبناء  بيلة نمير اخ لف بع أحد الرعراء فت سوم بجانا بكة وكان •
  وله:

 (1)فاَل َكْعبَا بَلغَت واَل ِكاَلةاَ  ... ... وُغضَّ الَطرَف ِإنَك ِمْن ُنمَّيرِ 

ولم ذعد بإبكان الراعت غير الم ادرة الفورمة والسرمعة نحو  بيل ه ال ت تشعد ب ا  الفراسخ عان بكاة ، إ  أناه وباع وصاوله  
ان دجاؤل  د سشقه إليها بما أدى إلاى طاردل بان القبيلاة ، ودااا إن دلَّ فإنماا يادل علاى شادة تاأثير الرااعر والراعراء إلى  بيلة نمير ك

 على اليشائه واألفراد فت الجادلية.

 ثانيًا: الرجل في  الجاهلية

                                                 
 كعب وكالب من قبائل العر ب المشهورة (1)
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 ياجااا  إذا  ، ودااو أشاادل افااه ثاام   ذقااف فاات  ياجااه عنااد حااديهاايج للرااتء االعرباات الباادو  عصاابت الماازاج ساارمع ال  ااا  •
   اال ا  واشحا كم إلياه ح اى كااد  أن تفنايهم ال ازو ، فإذا إد اج أسرح إلى السيف وإهن هكظ حربة  بيل أأو جرحظ كراب ه 

ومعز  ذلاك فات جزئياة أن العارب فات الشادذاة كاانوا ذساكنون بقعاة   -لمألوف وحياتهم اليوبية المع ادةوالا  صار نقابهم ا
، ومجف الهواء ودت أبور لم تسمل للنشا  أن ذك ر و  للمزروعا  أن تنمو إ  فيها الماء مة تصهردا الرمس ومقهصحراو 
 بشع را  دنا ودناك و ليه بن األشجار والنشاتا  الم فر ة. كأل  

و   ففات الشادذاة   ذقاباه بزروعاا  واساعة –نفس البدو  إذا  يسظ بحيااة الح اروإذا أبعنا النقر فت تأثير الصحراء فت  •
ولكنه ذقابه الابيعة وجها  لوجه   شتء ذحول دون إل فاته إليها  ف الع الرمس عليه فاال  –ة  خمة و  أشجار باسقةأبني

ظه ذجد ومالع القمر والنجوم فال حائه بينه وبينها. وتشعال الرامس أشاع ها المحر اة القاساية ف صايا أعما اه وتلهاا بدناه 
وتعصااف الرمااان نفسااه ف بهاار لشااه وت ااألق النجااوم فاات السااماء ف ملااك عليااه بااال رحمااة ومساااع القماار فيرسااه أشااع ه الوادعااة 
العربات البادو  يواجاه داال الابيعاة الخرانة القوماة والابيعاة القاساية و ، علياه العاتية بحملة بارا  الربال ف دبر كه با أتظ

 جعلاظ دااا العربات البادو   –ان المل هشة داا فت النهاار ومارى الابيعاة السااكنة الوادعاة إذا لام ذعكرداا دباوب عاصاف الرما
    ال.وا  واشدجوح ال ز  ذفكر وممعن فت ال فكير فت ف را 

اازش  إليهااا ك اارة  • إن بااا تفر ااه دااال الابيعااة الم مااردة بأشااكالها وألوانهااا العابسااة أحيانااا  والوادعااة اللينااة الجميلااة حينااا  آخاار ُذعر
زمل بعا  أسا ار السار فات أن الادذانا  الا الث الرئيساية ودات ال أبه وعمق ال فكير لدى العربات البادو  ، ولعاه ذلاك باا يا

 وصااحراءاء فلسااين ر صااحراء ساينا وصااحفاى الاليهودذاة والنصارانية واشسااالم نراأ  فاات داال الصااحراء بان بنااطق العااالم 
 ششه الجزمرة العربية.

، فالصاااحراء لهاااا ء وجاااالءة ر شاااة وروعاااة ومكسااابها صااافاإن الساااكون العقااايم المخااايم علاااى الصاااحراء ذماااأل النفاااوس الم أبلااا •
رى أدلهاا بان البادو  اد اسا ولى علايهم ناوح ف اوبنهاا الحانياة الدانياة بوسيقى ذا  ن مة واحادة ب كاررة بنهاا العابساة القاساية 
ه غاايم و  ل بنااء  و  ذحجاا شمسان يجااة إ لايم طلياق   َذحاد  دااواء بان إنيشااا الانفس وكآباة الوجااه ، وطال اة ال أباه ، فهام

 ، كه شتء فيه حر على الفارة فهم كالك أحرار كهال الصحراء الراسعة وال ت   ذحددا بصر.وسيوله سد ذحشس أباارل

ه ي الباون الكاأل وفقاراء ثاروتهم فات ك ارة باشاي هم وداال بادوردا تحاظ   ناوح بعيراة العربات البادو  فهام رحادال البي ة حدد •
ه المرعاى ومساوء العايا ، ولاالك سااموا ر ومقاه الماار فيقاومن اا بااء انبااا رحماة الابيعاة الصاحراومة فقاد تنفاق الماشاية
 المار غي ا  بمعنى المنقا لهم ولماشي هم.

لعصابية ومموتاون لهاا وكاناظ ا بوطادة  وماة ، فقاد كاانوا ذحباون  أبا بعابلة الرجه بع أخيه وأبنااء عماه وعرايرته فقاد كاناظ •
وكااانوا  (العصاابية والجاانسبأساااس النقااام ا ج ماااعت دااو  ج ماااح سااائدة بااين القبيلااة الواحاادة تزمااددا العصاابية وكااانرون اش

، إ  أن ال نافس فت الررف والسةدد ك يارا باا كاان ذف ات إلاى (أنصر أخاك ظالما  أو بقلوبا  بذسيرون على الم ه السائد 
 (ت لاااوبكاار و ب (وعااشس وُذبيااانب باألوس والخاازرج(الحااروب بااين اليشائااه ال اات كااان ذجمعهااا أب واحااد كمااا ناارى ذلااك بااين 

 وغيردا.

بان العجااا أن ذكااون  أولاايس، ياا همداال البي ااة الم نماارة الم ماردة وال اات   ذقاار لهاا  اارار داات ال ات حاادد  نااوح أخال هام وعقل •
باا  أولايس،  ليلة   تسمن و  ت نت بن جاوح؟ بالزبة لهم ح ى الجود ب مرا  شقف المعيرة دت ال ت جعلظ الكرم صفة

؟ أولايس الفقار فات بقدباة الف اائه ال ات ذمجادونها ام وإذقااد النياران يه اد  بهاا ال ايف زبهم بن طشعهم فات إطعاام الاعا
سا مراردا دات العارف الساائد فيماا غاارة ، فكاناظ اشغاارا  الك يارة وإوشدة الحاجة وتقلاا الابيعاة دات ال ات حبباظ إلايهم اش

 بينهم ؟
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، والسبه كلها غير آبنة ح ى كاناظ إبارأة البادو  ن نفسهها ودفع ب ير عن  بيل ه وعالعربت البدو  ذعيا بين إغارة ذقوم ب •
، فقد تهلكه نوفل بن نوا  ه  د   ذعود إلى إبرأته وأو دل، ألن(غزوا  ب، سميظ خروجه ش ونه خارج خيم هإذا خرج لرأن بن 

 الابيعة و د ذفنيه عدو ب ربص به أو ذق له لص يش ت بنه ال نم.

جاعة والوفاااء والعفااو باان كبرمااا  الف ااائه ؟ فاااألرا الصااحراومة بمااا فيهااا باان ربااال أفليسااوا إذا فاات حاجااة ألن ذعاادوا الراا •
ونجااود ووداااد وبااا فيهااا باان كااأل وأعراااب وحراارا  ودااوام كااه ذلااك وصاافه العاارب ووصاافوا لااه األسااابت المخ لفااة فاااألرا 

روا بن وصفها ، واشبه كان لها الصلشة ال ليقة والمس ومة والواسعة والمام نة والمجدبة والمخصشة واله اب والودذان أك 
بالمخصص شبن سيدة(، لقد إس  رم فيه الكالم عن دورا  أساسيا  وعقيما  فت حياتهم ولل دليه على ذلك فقد ورد فت ك اب 

، فاإذا  لناا أن باا ورد فات كاالم العارب بماا كابه بن أجزاء الك ااب الساشعة عرار، ح ى أن داا الكالم أخا نحو جزء اشبه
لايس ذلاك بمسا  رب ، و بعيادا  عان الحييقاة، لام ذكان ذلاك رر جزءا  بان بجماوح الل اة العربياةشبه جزء بن سشعة عي علق با

 ، فالجمه عماد الحياة العربية البدومة.فت عالم البداوة

عادد  ، وت  عان الباةس والق اال والحازن والوماهالسرور واللعا واللهو والمزان فت حين زاد  الكلماا  و لَّظ فت الل ة كلما •
ن ك ارة أساماء الاادوادت بأالو عاا  الق الياة والمعاارك الااحناة فيماا بيانهم ، وزاد  وألماظ بهاام الادوادت ح اى ورد فات ذكاردم 

 .(بن الدوادت

أصاعا األبام إنيياادا  بع اهم  ، بي ة شقاء وشقف وفقر   بي ة رخاء ونعيم وجاء فت ك اا األ ادبين بأن العاربإنها البي ة •
، فالشسااء ذقعون ى أنهم أده بإن هاب(دم بن أجه ذلك ح فسة فت الرماسة فقلما تج مع أدواؤ فه والمنا، لل لقة واألنلشع 

تحااظ طائلااة النهااا والساالا وممارسااون فيمااا بياانهم اشغااارا  وال اازوا  ح ااى ذصااير طاارف باانهم ب لااا فااإذا ت لبااوا علااى 
 .(أوطان أسرح إليها الخراب ولم ذسلم بن الدبار

باه ألنهاا سابيه بان سابه الكارم، وبماا ،   ألنهاا بفخارة فات ذاتهاا ي مدحون برارب الخمارم أنهم كانوا وكان بن ن ائج كربه •
، وألجاه ذلاك كاانوا ذسامون شاجر العناا باالكرم وخمارل بنباظ الكارم وإذا أبعناا النقار فات دواومان ذسهه السارف علاى الانفس

فات بادن الخمار  ل عن ارة بان شاداد العشسات فات بعلق اةشعراء الجادلياة نجاد فات ذلاك باباا  بان أباواب المادذل والفخار ، فيقاو 
 :وال فاخر بالكرم

  (1)ركد الهواجر ةالمشوف المعلم … … ولقد شربت من المدامة ةعد ما

م … … بزجاجة صفراء ذات أسىىرة   (2)ُقِرنْت ةأزهر ةالشمال مفىىدَّ

  (3)مالي وعرضي وافٌر لم يكىلم ... ... فإذا شربت فإنني مستهىىىلك

م ... ...  وإذا صحوت فما أقصر عن ندى  يىوكما علمت شمائلي وتكرَّ

بالميسر فإنهم كانوا يرون أنه سبيه بان سابه الكارم ألنهام كاانوا ذعااون المسااكين باا ربحاول أو  إش  الهموبن ن ائج كربهم  
 با كان ذف ه بن سهام الرابحين.

 (المرأة في الجاهلية): )ثالثًا(

                                                 
 المدامه: الخمر ، الهواجر: نصف النهار، المشوف: المحلى الصافي (1)

 في الكأس ، أزهر:  صفة إناء الخمر.أسرة: خطوط  (2)

 لم يكلم:  لم يجرح. (3)
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خرااية الفقاار يسااظ سااوى سااقط ب اااح ، فماانهم باان كااان ي ااد البنااا  خرااية العااار واشنفااام ومق ااه األو د الماارأة فاات الجادليااة ل •
تعقاددا شافار السايوف ، وأسانة الرباان فكاان الم  لاا فات حاروب واشبالم ، وكاناظ عناددم إج ماعاا  باين الرجاه والمارأة 

يلحقهام العاار بادى حيااتهم ، وكاان بعاروف فات أداه  ئه ذسبت نساء المقهور فيسا حلها واألو د الااين تكاون داال أبهامشاالي
، وكانوا ذجمعون بين األخ ين وكانوا ي زوجون ( بعروف ين هت إليهحدبالجادلية أنهم كانوا ذعددون بين الزوجا  بن غير 

 الرجال.بيد بزوجة آبائهم إذا طلقودا أو باتوا عنها وكان الاالم والرجعة 

األوسااآل ،   تسا ايع أن تخاص بهاا وسااا  دون وساط أو صانفا  دون صانف وكاناظ  وكانظ فاحرة الزنا ساائدة فات جمياع •
الجادلياة لام تكان تحاس  الحرائر أحسن حا   بن اشباء والااباة الكبارى دات اشبااء ، ومبادو أن األغلبياة السااحقة بان أداه

حياناا  ، وكاان ارتشااآل الرجاه باالمرأة ن ساب إلى دال الفاحرة ، وكانظ المرأة تشاح وترا رى وتعاباه كالجماادا  أبعار فت اش
ك فاات األوساااآل  ااا  عليااه بينمااا دااال حااال األشااراف كااان دناااذكاان باان حقهااا أن تفبعقااد الاازواج تحااظ إشااراف أوليائهااا ولاام 

 خ الآل بين الرجه والمرأة   نس ايع أن نعبر عنه إ  بالدعارة والمجون والسفان والفاحرة.األخرى أنواح بن اش

اء: فنكااان بنهااا أن النكااان فاات الجادليااة كااان علااى أربعااة أنحااب  الااظ (:ر اات هللا عنهاااب ياارل عاان عائرااةرو  الشخااار  وغ •
: كاان الرجاه ذقاول ألبرأتاه ثاانبن ه فيصد ها ثام ينكحهاا ، ونكاان إذخاا الرجه إلى الرجه ولي ه أو  –بنكان الناس اليوم(

ن حملهااا باان ذلااك يا زوجهااا و  ذمسااها أباادا  ح ااى ي باا، ومع زلهاا(س ش ااعت بنااهبأرساالت إلااى فااالن فإإذا طهاار  باان طم هااا 
، فكاان دااا ماا ذفعاه ذلاك رغشاة فات نجاباة الولادالرجه الا  تس ش ع بنه ، فإذا تبين حملهاا أصاابها زوجهاا إذا أحاا ، وإن

عظ ، فيدخلون كلهام ذصايبها فاإذا حملاظ وو ا(: ذج مع الردط دون العررةثاللكان ونبالنكان  ذسمى بنكان ا س ش اح( 
وبر  ليال بعد أن ت ع حملها أرسلظ لهم ، فلم ذس اع رجه بنهم أن ذم نع ح ى ذج معوا عنددا ،ف قاول لهام:  اد عرفاظ 

،   ذسا ايع أن ، ف سامت بان أحباظ بانهم بإسامه فيلحاق باه ولاددا ، و اد ولاد  ، فهاو إبناك ذاا فاالن الا  كان بان أباركم
لك ياار فياادخلون علااى الماارأة   تم نااع بماان جاءدااا ، وداان الش اذااا ،  وكاان : ذج مااع الناااس ا(ونكااان رابااعب، ذم نااع بنااه الرجااه
دخه عليهن فإذا حملظ إحدادن وو عظ حملها جمعوا لها ودعوا لهام  بهن راذا  تكون علما  فمن أراددنينصبن على أبوا

 .(، ثم ألحقوا ولددا  بالا  يرون فال أط ة به ، ودعى إبنه   ذم نع بن ذلكالقافة 

س ااح أحد المحاربين الرشاب بن ( إألصفهانت( فت ك اب باألغانت( أنه فت أثناء غزو  بيلة بذركر(  بيلة بتميمذحكت با •
 بيلة بذركر( أن ذخ اف ف اة شابة بن  بيلة بتميم( وفت  وء الييم القبلية السائدة ذدا بعم( الف اة إلى المحارب ذاالشه 

 ارر أن ي ارك الحرماة للف ااة ل خ اار بنفساها  دون سااوة أ  وصااذة عليهاا ،  باس رجاعها لقاء فدذة ، لكان المحاارب الوسايم
فعلاات الف اااة وحااددا أن تقاارر إبااا أن تشقااى بعااه وإبااا تعااود إلااى أدلهااا ، فانااددا العاام لهاااا الاانهج المنااا   للاشااائع البدومااة 

 المعروفة.

 زام بما ذخ ارل الرجال فالخاتمة وفقاا ليقيناه أن الف ااة وألن العم   ذساورل أ  داجس بأن المرأة تقع على الدوام فت دائرة ا ل •
باع  ئد وس م  ه شس حقام العم ،ولكن الصدبة حدثظ حينماا أعلناظ الف ااة خيارداا بالشقااء  بد س خ ع لهيمنة العرف السا

 المحارب الراب ورف ظ العودة إلى نيي  خياردا.

نسااانت الااا  رفاا  المااوروث النااوح اشداااا  (الماارأة بساااخاا  علااى ون يجااة صاادبة الخيااار الالبااألوف عاااد العاام إلااى عراايرته  •
بنااه ثال ااة أو رابعااة ساايكون الاادفن ( وأ ساام إن جاءتااه إالصاا يرتينبتملااك العاام ال  ااا الرااديد فااأبر باادفن ابن يااه و ، وأواباارل
 بصيردا.

معنى الوجود اشنسانت لدى و  شك أن إس قراء بو ف العم ذعر  بأز ه بن داا ال مرد فقد غاب عن إدراكه أن اشحساس ب •
د العم عمد إلى   ه المعنى بدفن المرأة والرجه تجسدل الممارسة الفاعلة لحق الحرمة ن ونقرا لقصور ا س يعاب والفهم عن

 بن يه الص يرتين.إ
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 (ديانات العرب في الجاهلية): (راةعاً )
 ومل زبون برعائر دين إبرا يمكان فيهم ال وحيد و  (ببمكة كان العرب يدينون بدين إبرا يم  (ببنا أن أ ام إسماعيه  •

تصاف باه بان بن ولتف بنهم بعمرو بن لحت( وأحشه الناس لما إوكان أول الحنيف وعندبا وليظ خزاعه أبر البيظ  (ب
 أبر عقيم بن المعروف والصد ة والحرس على أبور الدين.

بحااه الرسااه س حساان ذلااك وظنااه حقااا وصااد ا ألن الرااام فإواألوثااان  وعناادبا خاارج إلااى الرااام ورأى أ وابااا  ذعباادون األصاانام •
والك ا فرجع إلاى خزاعاه وبعاه بُدَباه( وجعلاه فات جاوف الكعشاة ودعاا أداه بكاة إلاى الرارك بااهلل فأجاابول ثام لام يلبال أداه 

 ألنهم و ة البيظ وكان بُدَبه( أول صنم للمرركين وأعقمهم عنددم.الحجاز أن تشعو أده بكة 

تخااوا بالُعازَّى( واد  نخلاه الراابية فاوم ذا  عارم إ بخزاعاه( ببناال( واتخاا أداه الااائف بالاال ( وفاتواتخا  بُدايه( و  •
باااه الجنااادل بااان أرا الراااام وك اار  األوثاااان فااات كاااه بقعاااة  ( فكاناااظ لكلاااا بدور در بااان أنحااااء شاااشه الجزماارة العربياااة ، أباااا بوش

، لهمدان فت حيوان بن الايمن، أبا بذعوم( فكانظ  بوسواح( لهايه بن بدركه ، وكانظ بذ وث( لبنت غايف بن بنت براد
تهادى لهاا كماا تهادى للكعشاة ، وكاان لادوس صانم ذقاال لاه وبنسر( كانظ لحمير وكانوا ذعقمونها ك عقيم الكعشة ، وكانظ 

 بذو الكفين( وصنم ذقال له بسعد( لبنت بكر.

ن راار  األصاانام وبيااو  األصاانام فاات شااشة وإ لااة خااو ن صاانم ذقااال لااه بعميااانس(، وبقبيوكااان لعااارل صاانم ذقااال لااه بشاامس( •
 جزمرة العرب ح ى صار لكه  بيلة صنم ، ثم فت كه بيظ بنها صنم وبألوا الكعشة باألصنام بالم ا .

، فإذا لم نجد حجرا  دو خير بنه ألقينال وأخانا انخر، فإذا وجدنا حجرا  بكنا نعبد الحجروورد فت  ول أبو رجاء العاارد   •
 .(لبنال عليه ثم طفنا بهفح لراةن تراب ثم ج نا باجمعنا ج وة  ب

ع قاد بأنه   ينش ت ألحد أن ذعرا حاج ه على هللا إ  بواساة دة ء الصنم ألنهم ذرفعون له عند هللا ، وساد بين القوم إ  •
ب ادعودا  لياد وأعماال إن جملاة عشاادتهم لألصانام واألوثاان، تقاكالك   ينش ات اليياام بعشاادة هللا إ  بواسااة داة ء الصانم وبا

 وبنها كانوا:

 ي قربون إليها بأنواح بن القرابين ومابحون لها على أنصابها (1ب

 كانوا ذحجون إليها وماوفون حولها ومسجدون لها (2ب

 عنددا وم اللون لها ومس  ي ونها فت الردائد  يل ج ون كانوا  (3ب

ت تفساير ذلاك جااء ام وبنها الشحيارة والساائشة والوصايلة والحاابت ، وفاوكانوا ي قربون إلى األوثان بالنار فت الحرث واألنع (4ب
الشحياارة ال اات ذماانل دردااا للاواغياال فااال ذحلبهااا أحااد باان الناااس والسااائشة وكااانوا ذساايبونها با  ااال: عاان سااعيد باان المسااي

 .(ى بعد بأن ىنله هم فال ذحمه عليها شتء والوصيلة ودت النا ة الشكر تشكر فت أول ن اج اشبه بأن ى ثم ت ن

وكااانوا ذساايبونها لاااواغي هم إن وصاالظ إحاادادما باااألخرى لاايس بينهمااا ذكاار والحااابت فحااه اشبااه ذ اارب ال ااراب المعاادود  •
، وكاان فلام ذحماه علياه شاتء (1بفإذا   ت  رابه ودعول للاواغيظ وأعاول بان الحماه وسامول الحاابت (العرر بن اشبهب
فنصا األوثان وسيا الساائشة وبحار الشحيارة بن غير دين إبرا يم كما أسلفنا  دو أول (عمرو بن عابر بن لحت الخزاعتب

( ة اشس قساام بااألز م، والازلم بالقادن الاا    رماا لااهووصاه الوصايلة  وحمات الحاابت ، وبان عاادا  العارب فاات الجادليا
 وكانظ ثالثة أنواح:

                                                 
 (.4623صحيح البخاري ح ) (1)
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وذلااك  عابااه  أخاارول ، فاإن خاارج نعاام عملااوا بااه وإن خاارج (غفااهبوثال هااا   ( بوثانيهااا  (عاامتبناوح فيااه ثالثااة أسااهم أحااددا  (1ب
 ح ى ذأتول برة أخرى وإذا طلع غفه  أعادوا ال رب ح ى ذخرج واحد بن األولين 

 والعقول والدذا  ونوح فيه الميال (2ب

ااكوا فاات نسااا أحااددم ذدبااوا بااه إلااى دبااه ، وبمائااة در  (غيااركمباان بأو  ونااوح فيااه بباانكم( (3ب داام وجاازور أو ببلصااق( فااإذا شَّ
كااان حليفااا  وإن خاارج عليااه  (باان غيااركمبكااان باانهم وسااياا  وإن خاارج عليااه  (باانكمبفأعاودااا صاااحا القاادان فااإن خاارج 

لفر  (بلصقب  .(1بكان على بنزل ه فيهم ،  نسا و  حش

ذرا رون  ودو  رب بان القماار ، كاانوا ذق سامون باه لحام الجازور ال ات كاانوا ي قاابرون عليهاا وبان عااداتهم الموروثاة أنهام •
و  (الاارابلبالجاازور نسااي ه فينحرونهااا ومقساامونها ثمانيااة وعراارمن  سااما  أو عراارة أ سااام ثاام ذ ااربون عليهااا بالقاادان وفيهااا 

 خاب وغرم ثمنها (ال فهبفاز وأخا نصيشه بن الجزور وبن خرج له  (الرابلبفمن خرج له  دن  (ال فهب

واشذمااان وال صااديق بأخشااار المنجمااين وكااان إذمااانهم كبياارا  بااالنجوم داااا باش ااافة إلااى أنهاام كااانوا يةبنااون بأخشااار الكهنااة  •
وباان طبيعاا هم الافياارل وتعناات ال راااؤم بالرااتء وبنهااا ال راااؤم بااشع   ،(2ب (بارنااا نبااوء كاااا وكاااابباااألنواء فكااانوا ذقولااون: 

 لم يةخا ب اأرل وتصاير روحاه داباةبا األذام والرهور والحيوانا  والدور والنساء وكانوا ذع قدون أن المق ول   ذسكن جأشه 
 أ  بوبه تاير فت الفلوا 

فال ينش ت لهم الخروج بن الحرم إلى الحه و د ألزبظ  ارما أداه الحاه أ  ذاوفاوا  (الُحمرسوكانظ  رما ذسمون أنفسهم ب •
جاه ال يااب ذح سابون علاى النااس ذعااى الرجاه الر  (الحماسبوكاناظ  ا أول طاوافهم إ  فات ثيااب بالحماس(بالبيظ إذا  ادبو 

وكاناظ المارأة ت اع  (عاراة  بذاوف فيهاا وتعاات المارأة المارأة ال يااب تااوف فيهاا فاإن لام ذجادوا شاي ا  فكاان الرجاال ذاوفاون 
   ثيابها كلها إ  درعا  بفرجا  تاوف فيه وتقول:

 (3)وما بدا منه فال أحله ... ... اليوم يبدو ةعضه أول كله

ع ناااق اليهودذاااة والنصااارانية قااادا  الوثنياااة إ  أن الاااشع  بااانهم إ عربياااة لهااام داااال المع وكاناااظ أغلبياااة ساااكان شاااشة الجزمااارة ال •
 والمجوسية والصاب ية.

م.م ودبر الهيكه وسبى ك ير بن اليهاود دااجر بع اهم إلاى الحجااز وتاوطن فات  587سنة  (بخ نصربفعندبا  ام الملك  •
ئااه م وبعااد تخرمااا الهيكااه وتاادبيرل فرحلااظ  شا70ساانة الروبااانت  (تااياسبشاامالها وعناادبا اح ااه الروبااان لفلساااين بييااادة 

سا قر  فات ي ارب وخيبار وتيمااء وان رار  نسابيا  الدذاناة اليهودذاة فات شاشه الجزمارة العربياة عديدة بان اليهاود إلاى الحجااز وإ
ائااه وذكاار الساامهود  أن عاادد اليش ( ينقاااحبو ( رمقااةبو (المصااالقبو (الن اايربو (خيبااربوأشااهر اليشائااه اليهودذااة داات: 

 ( 4باليهودذة ال ت نزلظ فت ي رب بين حين وآخر كانظ تزمد عن العررمن

أبا فت اليمن فدخلظ اليهودذة بان  باه بُتشَّاان أساعد أبات كارب( فقاد غازا ي ارب واع ناق الدذاناة اليهودذاة ك يار بان أداه الايمن ولماا 
، وأحار هم  (األخادودبلهام  ذاناة اليهودذاة فخادالادخول فات الدفهجم على نصارى نجران بعاد رف اهم  (يوسف ذو نواسبتولى إبنه 

أن عادد المق اولين كاان باا باين عرارمن ألفاا إلاى  ذقاالفت نيران عقيمة ولم ذفرم بين الرجه والمرأة واألطفال والريوخ ، ح ى أناه 

                                                 
 .153،  1/152وابن هاشم   8/277فتح الباري  (1)

 (.71ح ) 1/83صحيح مسلم  (2)

 .203،  1/202ابن هشام  (3)

 .1/165ووفاء الوفا   251قلب الجزيرة العربية صـ  (4)
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ُ  شاَه ب ولاة تعاالت:  قارآن الكارمم فات ساورة الباروج فاتلم ، و اد ورد ذكاردم فات ا523، و ع داا فت شهر أك وبر سانة (1بأربعين ألفا
ُدودش ب ُخر َحاُب األر نشيَن ُشُهوٌد ب6ُ ُعوٌد ب ( إشذر ُدمر َعَليرَها5( النَّارش َذا ش الرَوُ ودش ب4َأصر بش َعُلوَن بشالرُمةر  .((7( َوُدمر َعَلى َبا َذفر

م فرااجعوا علااى نراار 340و ااد جاااء  الدذانااة النصاارانية إلااى شااشة الجزماارة العربيااة عنااد احاا الل الحشرااة األول للاايمن ساانة  •
حاا الل رجااه اساامه بفيميااون( إلااى م ووصااه أثناااء داااا اش378 – 370النصاارانية إ  أنهاام طااردوا باان الحشرااة بااين عااابت 

ع نقوا  باااو   لااادى عااادد كبيااار فااات نجاااران فاااإ نجاااران ، وكاااان رجاااال  زادااادا  وصااااحا كراباااا  كماااا تنا لاااظ باااين العاباااة ووجاااد
بان تحرماق نصاارى نجاران  (ذوناواسبم كرد فعاه علاى باا أتاال 525يمن برة أخرى عام النصرانية ، ولما اح ه األحشاش ال

أن ذصارف حاج العارب إليهاا باد  بان الكعشاة فات بكاة الايمن وأراد  فات فت األخادود و اد بلاغ حماساة الراديد أناه بناى كعشاة
 ( شائاااه طاااتءبو (ال ساسااانةب ع نق النصااارانيةزمااارة العربياااة المجااااورة للروباااان فاااإفااات شااامال شاااشة الجوان رااار  النصااارانية 

 .(بع  بلوك الحيرةبواع نقها  (ت لابو

ه دان لهاا ح اى أنا (األحساابو (الشحارمنبو (العارببن رار  فات العارب المجااورمن للفارس فكاناظ فات عارام أبا المجوسية فإ •
 ح الل الفارست.رجال بن اليمن إبان اش

أنااواء المناااازل وتااأثير النجاااوم وأنهااا المااادبرة للكااون ومع قاااد بااان وداات دذاناااة عشااادة الكواكاااا وبا ع قاااد فااات  (الصااااب يةبأبااا  •
و اد دان بهااا ك يارون بان أدااه الراام والايمن فاات غاابر الزبااان إ   الكلادانيين (بالحفرماا  أنهاا كانااظ دذاناة  اوم إباارا يم 

وكاناظ  (2بةأنها وجد  فت بع  عرام العرب وعلى شواطتء الخلايج وبعا   ارما شح كااكهم باالفرس عان طرماق ال جاار 
داااال الااادذانا  دااات دذاناااا  العااارب  باااه اشساااالم بااان وثنياااة أنراااأ  فيهاااا عاااادا  وتقالياااد  تجااار  بجااارى الخرافاااا  والبااادح 

 واألساطير األولية.

لمااال والرماسااة ف اااح باانهم وة باابااا  باان دون هللا وجعلااوا دمهاام الحقاادا أربوباان يهودذااة إنقلبااظ رماااء  وتحكمااا  وصااار رؤساااؤ  •
 يهم اشلحاد  والكفر.ن رر فالدين وإ

أباا النصارانية فقاد عاااد  وثنياة عسارة الفهام وأوجااد  تعقيادا  عجيشاا  باين هللا وا نسااان ولام ذكان لهاا فاات نفاوس العارب تااأثير  •
 ب عاد عنها.بدومة ال ت ألفودا وصعا عليهم اشز المعيرة الحييقت لشعد تعاليمها عن طرا

 

 (أيام العرب )خامسًا: )

 (هليةقتتال في الجا)اإل
 عااا  والمعااارك وال اازوا  المساا مرة وال اات جاار  بااين اليشائااه العربيااة الراامالية فاات ساابيه الساايارة م العاارب( الو اذقصااد ببأذاا •

علاى بناقاة أو اشسا نفار  ن قام بين اليشائه أو إثشا  الوجود والسيارةالواحا  وعادا  ا خا بال أر واشعلى بنابظ الكأل و 
ألسااشاب ح ااى عان براكااز النفااوذ والعصابية ودااال الو اائع ك ياارة وب عااددة وبسا مرة وتقااع ألودان ا عاان  وافاه القبيلااة أوللادفاح 

 ( ولاا فالعصبية الجادلية كانظ السمة السائدة لهال الو ائع.خ لفواأنهم اتفقوا على أن ذصار ب ال  عن العرب ب

ة العربت وبان صال ها النصارة علاى خاصصلة الرحم طبيعة فت الشرر ، و  إنبومصف ابن خلدون دال العصبية فت  وله:  •
ال  لااا ب لااك العصابية علااى  ااوم طلبااظ باشعهااا يم أو تصايبهم دلكااة ، وإذا حصااه القربات وأدااه األرحااام أن ينااالهم  اا ذو  

ال  لااا علااى أدااه عصاابية أخاارى ، والساابا فاات ذلااك أنهاام أك اار بااداوة باان سااائر األباام وأبعااد بجااا  فاات الفقاار وأغنااى عاان 
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م هاوخرونة  العيا فاس  نوا عن غيردم فصعا انييااددم بع اهم لاشع  شيالفبها  ع شاردم الراف   ال لول وحبو حاجا
 (1ب.(ذلك ولل وحا ، ورئيسهم بح اج إليهم غالشا  للعصبية ال ت بها المدافعة

نقسااام بساا مر ت إنوا غياار ب حاادين   يبرحااون فااواليشائااه العدنانيااة القدذمااة كااان برااهودا ألفراددااا بااالقوة والراادة إ  أنهاام كااا •
حد فت الق اال لم ت و  والم ناحرةوخصم ب أصه ومس قه ال عيف بنهم بدولة تحميه بن أخيه القو  ودال اليشائه الم حاربة 

 :(2بس مرارل بين اليشائه لقرون عديدة إ  برا  ثالثرغم إ

راباع للمايالد لمحارباة  بيلاة بااجل خاالل القارن ال (باادر بان القاربب: اج معظ  شائه عدنان تحظ لاواء (المرة األولىبففت  •
 القادبة بن اليمن سعيا وراء الكأل وبنابع الماء

يااوم بفاات   اااعه خااالل و عااه سااميظ  (كليااا باان الحااارثب: عاااد  واج معااظ  شائااه عاادنان تحااظ لااواء (الماارة ال انيااةبوفاات  •
 (.السالف

خروج بن طاعة دولة حمير وكان سبا الحرب ج معظ  شائه عدنان تحظ لواء كليا بن ربيعة لل(: عاد  وإوالمرة ال ال ةب •
 الجدب وتأخر ربيعة فت تأدذة اشتاول لعميه حمير زعيم   اعة بزدير بن جناب الكلى(.

دكاا كانظ ال زوا  ب شادلة وال ااحن بس مر فإذا تعرا إعرابت للق ه على يد فرد بن أفراد  بيلاة أخارى فاإن جمياع أفاراد  •
ه بن  به أبناء  بيلة المجنت عليه لاالك كاناظ بعا  اليشائاه تعماد إلاى دفاع دذاة الق ياه  بيلة الجانت ذصشحون عر ة للق 

 إذا  به ببدأ الدفع بد   بن األخا بال أر.

ع ااداء والساايارة علااى وسااائه الحياااة   ساايما الماشااية والم اااح كااالك فاات ذلااك الو ااظ كااان صااورة  بيحااة لئ وال اازو الرااائع •
ازمااة تساا  ه فرصااة غياااب المقاااتلين عاان ربعهاام ل نفيااا أعمالهااا بحياال   تع ر ااها بقاوبااة العنصاار النسااائت ، فالقبيلااة ال 

تاكر ف حدث أعمال السلا والنها ح ى على النساء واألطفال دون أ  وازح إنسانت ، و د تالا القبيلة ال عيفة الحماذاة 
  من بفهوم األحالف. (حسن جوارببن أخرى أ وى ف عقد بعها بعاددة 

 (بنات القاينبزعايم   ااعة ، فقاد  اام ب ازو  (زدير الكلباتبكما حدث فت  يام  (ددر الكرابةبلق ال العنيف بسبا و د ذقع ا •
 كونهم أدانوا أخ ا  له وكانظ ب زوجة بن بنت القين فقرر زدير األخا ب أردا بنهم ألنهم أدانودا.

 )يوم البيضاء(

ين عادنان والايمن ، فكاناظ بااجل  ادباة بان الايمن طلشاا لل وساع والحرب بين العدنانية وباجل بما ذسمى بياوم البي ااء( با •
 (عادوان عاابر بان القارببأبيار فت المعاش فنزلوا تهابه وفيها بن بنت بعد  شائه ب فر ة وبن جمل ها  بيلة عادوان وكاان 

( وداات بعااابر باان القاار بخاا الف بع ااهم بااع بعاا  تحاظ لااواء ( فااج معوا رغاام إباااجلبو (المعااديون بف فاا م الصااراح بااين 
 ودت انما تج مع لدفع بقاتلت اليمن وتشعددم عن أباكن بعير هم ج معظ كه  شائه بعد تحظ لواء واحد أول برة إ

 )يوم البردان(

 (الشحاارمنبعلااى  (ربيعااةبو (كناادلببلااك عاارب نجااد وكااان بعااه  (حجاار باان عماارل الكنااد بوفاات وا عااة بيااوم البااردان( أغااار  •
رام سار بع بنت سليم بان   ااعة علاى أداه حجار وأخاا النسااء واألباوال وسابت بانهم وعندبا علم زماد بن الهبولة بلك ال

( فاا   لوا   اا  شاديدا  حفياربدندا  بنظ ظالم زوجة حجر فعاد حجر بن غزوته وطارد زماادا  ح اى أدركاه علاى بااء ذقاال لاه 
 م بن ال نائم والسشاذا و  لوا زمادا .نهزم زماد وأده الرام و  ه بنهم عدد كبير وأخا  بكر وكندل  با كان فت أيديهوإ
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 )بني أسد وغطفان(

ب نعظ أسد عان دفاع اشتااوة لحجار وان صار حجار بان الحاارث علاى أعدائاه وإ فان( بنت أسد وعاحجر بن الحارثبوتولى  •
 ة.بن بنت أسد ورم لهم فأطلق سراحهم فاج معوا و اتلول و  لول ففت ا    ال   بجال للعاطفة و  ح ى ا نساني

 )حرب البسوس(

ن ااربها باا ال لئ   ااال العنيااف والاومااه بااين اليشائااه فقااد كانااظ بنااو جراام وبنااو  (ت لااابو (بكاارببااين   (1بوحاارب "الشسااوس" •
الجماعة وبخافة الفر ه وتازوج كلياا أخاظ جسااس بان بارل ، وكاان لجربات نا اة اسامها  إرادةشيشان أخالطا  فت دار واحدة 

خ لاف ( وإ، وأشاأم بان الشساوسبهاا الم اه فقالاظ: بأشاأم بان ساراب ات  اربظ العارب سراب ترعى بع نوم جساس ودت ال
جساس كليا وكان دمام بن برة أخو جساس وبهلهه أخو كليا فلما دفان  ، و  هكليا بع صهرة جساس على دال النا ة

ظ الوجول وخر عقا األبكار وذا  الجاور العوائق إليه، وإنالق ال مهلهه إلت المكان الاا    اه كليا ُشقَّظ الجيوب وُخمرَّ
فيااه كليااا فو ااف علاات  باارل ثاام جاار شااعرل و صاار ثوبااه ودجاار النساااء والقمااار والرااراب وجمااع  وبااه وأرسااه رجااا   إلاات باارَّل 
ساااس ذعر ااون عليااه بخرجااا  باان أربعااة بفااإذا أن تحاات لنااا كليشااا  أو تاادفع النشااأ  اتلااه جساااس فنق لااه بااه، أودمابااا فإنااه  والدجَّ

ننا بن نفسك فإن فيك وفاء الدبة( فلم ذقبه ُبارَّل فنرابظ حارب الشساوس باين ت لاا وبكار وتعادد  الو عاا  كفء له أو تمك
بين القبيل ين ب ه أذام بعنيزل، والنهت، والانائا، الشيياة، الع ايه( ودام الق اال أربعاين سانة باا  فات أثنائهاا الرايوخ وشااخ 

 ن كه ذلك أثناء ف رة اش   ال الدابت الرديد.الرشان وشا الولدان وولد  أجيال لم تكن فت الحسشا

وأن شن حرب طوملة بسبا الخالف علت رعات نا اة فات أباالك نسايا   ذمكان فهمهاا و  تعليلهاا إ َّ إذا أرجعناا ذلاك إلات  •
 زبن الجادلية حين كانظ الحروب تقع ألسشاب وا ية.

 

 يوم عين أةاغ
باين المناار بان بااء الساماء بلاك اللخمياين والحاارث ال ساانت،وحدث فات  وتر  فت الق ال فت بيوم عين أباغ( وال ت و عظ 

دال الحرب أسشاب بس هجنة وبسا  ربة فات عارب الجادلياة فمان عااداتهم وتقالياددم أن الحارب خدعاة وليساظ تكاون بخياناة( وممكان 
والعارف الساائد فات ذلاك الو اظ فاالحرب  خداح العدو وإنما   ذمكن عدم ال قيد باشتفا ا  والعهود ألن ذلك ذعاد خروجاا  عان األصاول

 عند عرب الجادلية خدعة وليسظ خيانة بابوبة.

 يوم أوراه األول
وحاادث داااا الق ااال بااين بكاار وت لااا وأجااار  بكاار ساالمه باان الحااارث الااا  أخرج ااه ت لااا، فخلااف المنااار باان أباارؤ الياايس  

الادم الح اي  فاال قوا باأورال فاإ   لوا   اا   شاديدا  ودزباظ بكار ليسايرن إلايهم فاإن ظفار بهام فلياابحنهم علات  لاه جباه أورال ح ات يبلاغ 
 فأبر المنار بق ه جميع األسر  وأبر بابل الزرار  علت جبه أورال.

 القتال بين قبائل مضر
تفوم الو ائع بين اليشائه الم رمة تلك ال ت و عظ بين  شائاه ربيعاة وب ار وكاان زديار بان  ايس العبات سايد  ايس عايالن  

ولدل األص ر بشاسا( إلت النعمان بن المنار وعند عودته   له واحد بان بنات غنات فاران زديار ذ يار علات بنات غنات ومق اه   د أرسه
أبناءدم وكان حالء بنت عابر بن صعصعة فو فوا إلت جانبهم فت داا الصراح وو اع للق اال باين عاشس وداوازن وأتات  ايس بان زديار 
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يان وأجار النعمان بنو عابر وو ع   ال شديد وإنهازم بناو عاابر وجايا النعماان بعاد بعركاة بعد بق ه والدل و د أعان ه بنت عشس وذب
كبياارة فاات واد  بحرحااان( ووا اال باان داااا اش   ااال أن العصاابية القبليااة كانااظ تحاارك اليشائااه العربيااة  سااشاب شاا ت بنهااا الاااود عاان 

الممكان أن تلجاأ  بيلاة الجاانت إلات دفاع الق ياه شارآل  باول أدلاه  أبنائها فالبدو   د ذجر  بيل ه وخلفاءدا إلت حاروب طوملاة وكاان بان
 و لما كانوا يوافقوا علت ذلك.

 حرب داحس والغبراء
ا إلاات العجااا فقااد و اع الق ااال بساابا سااشام بااين فرسااين ودام اش   ااال ف اارة طوملااة، ولكاان باين فاازارة وبناات عااشس والااا  ياادعو  

 مع العربت الجادلت عن بفا يمه للررف والقربت وال أر والحرب وبرز بان خاالل يزول العجا عندبا ي عمق الشاحل فت دراسة المج
 حرب داحس وال براء أحد المقاتلين ودو عن رة بن شداد والا  صار ب ال  عبر أذام العرب.

 يوم مبايض
باان جناادل الراايشانت والساابا لهاااا الق ااال الاادابت أن طرمقااا  ال باار  ال يماات كااان فارسااا  فاات  وبااه ولقاات أثناااء طوافااه خميصااه  

فأطال الراب النقر إلت وجه طرمق فقال له طرمف بلم ترد نقرك إلت؟(  ال الراب بأرمد أن أثب ك لعلات ألقااك فات جايا فأ  لاك( 
فقال طرمف باللهم   ذحول الحول ح ت أ الل( حل زعيم بنو شيشان علات الق اال فقاال بإذا أتاوك فقااتلودم شاي ا  بان   اال ثام إنحاازوا 

فإذا إش علوا بالنها فعودوا إليهم فإنكم تصيبون بنهم حاج كم(، وإ   ه بنو شايشان وبناو تمايم   اا   شاديدا  شرساا  وفات دااا الياوم عنهم 
 تبرز حالة إنر ال المقاتلين بالسلا والنها ذصرفهم عن الق ال وممكن أعداءدم بن ال  لا عليهم.

 (1بيوم الزوريرين

فاإن جبوا بالاد تمايم فلماا تادانوا جعلاوا   يلقات بكار  تميمياا ، إ    لاه و  يلقات تميمات بكرماا   فقد كانظ بكر  د أجربظ بالددام 
إ    له، وذلك للنزاح علت بناطق الكأل وبوا اع انباار وتفاا م الرار وعقام الخااا باين القبيل اين، ح ات إج معاا علات الق اال الحاسام، 

حفقهمااا وتركودمااا بااين الصاافين المقاااتلين بعقااولين وساامودما بزورماارمن( ذعناات فجعلااظ تماايم بعياارمن وجللودمااا وجعلااوا عنااددما باان ذ
بإلهااين( و ااالوا ب  نفاار ح اات ذفاار داااان الشعيااران( وإ   ااه الناااس   ااا   شرسااا  وك اار الق ااال باان الااارفين وتمكنااظ شاايشان باان الشعياارمن 

رعلت أبوال المهزوم ونسائه وزرازمرل وأسر خلاق ك يار فابحودما وإش د وطيس الق ال وإنهزبظ تميم و  ه برر ك ير وغس ولت المن ص
 فت ذلك اليوم.

 وشيبان سليمحرب 
وب ال آخر ن ربه ليبين حالاة اشغاارا  المسا مرة باين اليشائاه العربياة فقاد خارج جايا لبنات ساليم علايهم النصايا السالمت  

فرس له ذسمت الشحراء فقال لهم بأين تادبون؟(  الوا ودم يرمدون ال ارة علت بكر وائه فليفهم رجه بن بنت شيشان إسمه صليع علت 
بنرمد ال ارة علت بنت شيشان( فقال لهم: ببهال  فإنت لكن ناصل إذاكم. إذاكم وبنت شيشان فاإنت أ سام لكام بااهلل ل اأتينكم علات ثالثمائاة 

ن وعنادبا أتاودم بناو ساليم ودام جاادزون فرس خصت سو  الفحول واشناث( فأبوا إ َّ ال ارة، فأسرح صليع لينار  وبه فإس عد  شايشا
للق ااال، فااإ   لوا   ااا   شااديدا  فقفاار  شاايشان وإنهزبااظ سااليم، و  ااه وأساار باانهم ك ياار وصااار باا ال  بااين العاارب بإن عاادوا بعروفااا  دااو 

 نصف ب لوب( فقد أنار صليع  وبه فإس عدوا للق ال فإن صروا فت بعرك هم.

 يوم الشقيقة
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بنات  اشه فساار ح ات دناا بان بنقاال( رباه ك يار( فراادد ألاف نا اة لمالاك ال ابت فأغاار عليهاا فقد غازا بااام سايد شايشان  
وطاردداا ودارب بالاك إلات  وباه ونااد  بذااا صاشاحا ( فقاباظ بعاه الفاوارس بان بنات  ااشة ولحقاوا باشباه وجار    اال عنياف   اه فيااه 

 باام سيد بنت شيشان وإنهزم بنت شيشان وأسر با يزمد علت السشعين.

 (1بظهر الدهناء يوم

ودااو   ااال شااديد بااين طاائ وأسااد ال قااوا بقهاار الااددناء وإنهزبااظ بنااو أسااد و  لااوا  اا ال  ذرمعااا  وكااان الساابا الرئيساات فاات داااا  
اش   ال دو بادذل ودجااء الراعراء بان الاارفين وفياه أذ اا  ذقهار العاادا  العربياة بان العفاو عناد المقادرة فشعاد أن ذمكان أوسات بان 

قت اليش  عليه وأشار القوم إلت ذبحه ولكن رجع عن ذلك وعفا عنه رغم أن سيد طئ كان  د سابق وخاصاة   اا   راعر برير وألال
 دبوما   د  بيلة بنت أسد لليش  عليه.

 يوم الوقيظ
ة فات عارب الجادلياة فقاد نراا الصاراح باين اللهاازم وبنات تمايم، و اد إج معاظ اللهاازم ئدون رب األب ال علت الاشائع الساا 
رون بهادف اشارة علات بنات تمايم فيماا دام آبناون وكاان عناددم أساير تميمات بإسامه ناشاا( أراد أن ذح اال فات إباالغ األبار إلاات وآخا

 وبه فالا بن اللهازم السمان له بأن يرسه رجال  إلت أدله يوصيهم بشع  حاجاته، فسامحوا لاه شرساال غاالم شارآل أن يا كلم بعاه 
 أبابهم فجر  بينهما الحوار انتت:

 ناشا: أتي مونت بأحمق. 

 ال الم: وهللا با أنا بأحمق. 

 ناشا: أتعقه؟ 

 ال الم: نعم إنت عا ه. 

 ناشا: النيران أك ر أم الكواكا؟ 

 ال الم: الكواكا. 

 ناشا: ببعد أن بأل كفه ربال ( كم فت كفت؟ 

 ال الم:   أدر  فإنه ك ير. 

 ناشا: بعد أن أوبأ إلت الرمس با تلك. 

 لرمس.ال الم: ا 

ناشااا: بااا أراك إ  عااا ال  إذدااا إلاات  ااوبت فااأبل هم سااالبت و ااه لهاام ليحساانوا إلاات أساايردم فااإنت عنااد  ااوم ذحساانون إلاات  
ومكربااوننت و ااه لهاام فليعااروا جملاات األحماار ومركبااوا نا  ااه العياااء وليرعااوا حاااج ت فاات بناات بالااك، وأجاازدم أن العوسااج  ااد أورم وأن 

 فإنه بر وم بحدود وليايعوا بدايه( فإنه حازم بيمون وأسألوا الحارث عن خبر (.النساء  د إش كظ وليعصموا دمام 

فأبلغ ال الم الرسالة إلت تمايم بعاد أن ذكار الحاوار بكابلاه، فهام الحاارس سايد تمايم فاإذا  اص ناشاا و اال للقاوم بإن الرباه  
لااه األحماار فيعناات أن يرحلااوا باان بكااانهم وأبااا ذعناات أن عاادد طااالبيهم باان أعاادائهم ك ياار وأن ذلااك أو اال باان الراامس وأبااا تعرمااة جم
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نا  ه العياء فإناه ذاأبردم أن ذح ارزوا فات الصاحراء وعان بنات بالاك فإناه ذاأبردم باأن يناارودم أذ اا ( فإتخااوا حياا هم وإسا نفروا بنات 
إن صاار فيااه  ااوم ناشااا بالااك وعناادبا أغااار القااوم وجاادوا أن القااوم الاااين يهاااجمودم  ااد غيااروا أباااكنهم وفاات الااو يظ جاار    ااال عنيااف 

بف ه ذكائه الفار  ورسالة تحايرل لهم، فقد أنار ناشا  بيل ه بفن رفيع المسا و  بان الااكاء وبعرفاة األل ااز واألحااجت فحاال دون 
 بفاجأتهم بن  به أعدائهم الاين ذفو ونهم عددا .

 يوم فيف الريح
زلون فت بكان يدعت بفيف الرمل( فقال لهم سيددم ودو   ال و ع ل أر لبنت عابر علت بنت الحرث وكان بنو عابر ين 

بأغيروا علت القوم فإنت أر  أن نأخا غنائمهم ونسبت نسائهم( وإ   لت الجمعان   ا   شديدا  لمدة ثالثة أذام أو أربعة وكان الررف 
 فت ذلك اليوم لبنت عابر.

 يوم أغيار
لقااو  والساابا الااوادت، وباان ذلااك أن الماا لم باان المرااجر كااان داات إغااارا  بااين اليشائااه العربيااة ألسااشاب شاا ت بنهااا الساابا ا 

بجاورا  لبنت عشس فلعا الميسر بع عمارة بن زماد وخسر بفردن( إبنه شارخاف عنادل بإن قاار دفاع باا علياه ثام عااد الما لم وأد  باا 
رباه ومادعت بع اال ولام ذاالاا عليه وذدا بع إبنه ولما كان باالارمق أخبارل إبناه أناه سامع عماارة ذقاول أناه داو الاا    اه أحاد أ ا

أحاد ب اأرل، فجماع الما لم جمعاا  كبيارا  بان عاشس وأغاار علات بنات  اشة ب اادر إبلهام و  اال عماارة وإ   لاظ صاشه وعاشس زبناا  طااومال  
 بسبا أخا ب أر  دذم.

 يوم فلج
فوا فحاروا حيال ودت غزوة عار ة   لسبا بعين فقد ساار جماع بان بكار إلات الصاعاب وشا وا فلماا إنق ات الربياع إنصار  

وجدوا أناسا  بن تميم فأغاروا علت نعم كانظ لهم وب وا فناد  ال ميميون وأ بلوا علت آثار بكر وساروا يوبين وليل ين ح ات أجهاددم 
السير وأنحدروا إلت بان فلج وإل قوا دنااك ودار   اال شاديد وإنهزباظ تمايم وبل اظ بنهاا بكار باا أراد ، فالحادث أن بكارا  عنادبا رأ  

 يم فت حالة إس رخاء  مظ ب زودم بس  لين غفل هم، ودون بسبا جودر  لهاا ال زو.تم

 رب دال األب ال جازء ذساير بان ك يار لئسا د ل علات طشاائع وعاادا  العارب فات الجادلياة خاصاة فات ال ازوا  و د تم  
بعا  أساشاب الق اال الم جادد باين اليشائاه  الم عددة وال عابه اشنسانت فيما بين اليشائه بع ها بع بع  و د أوردناا ذلاك لكات ناوجز

 العربية فت الجادلية ونوجز أدم دال األسشاب فت انتت:

 ال زو واشغارا  صراح دائم علت النفوذ والسيارة علت اليشائه األخر . (1ب

 ال وسع فت المعاش واألبالك والشحل عن أباطكن عرا والشعد عن أباكن الجفاف. (2ب

 كن الرعومة والواحا  الزراعية.السيارة علت األبا (3ب

 سلا ونها األبوال والمواشت وسبت النساء واألو د. (4ب

 األخا بال أر أو خاف ف اة بقصد الزواج الجبر  والدفاح عن األبالك والعائلة. (5ب

 إنقاذ الردائن بن أيد  اليشائه األخر . (6ب

 مجحفة.طبيعة القلم السائد فالقبيلة المسيارة تفرا شروطها ال (7ب

 إجارة الملهوف أو الهارب واألحالف ال ت كانظ تعقد بين اليشائه  د اليشائه األخر . (8ب
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 ال كبر والزدو واشس عالء علت انخرمن بحرب الشسوس(. (9ب

 تداخه بناطق النفوذ والرعت واشع داء علت أبناء القبيلة المنعزلة فت الغيافت. (10ب

 نفيا بن يجة ردان أو ح ت السشام بين فرسين بداحس وال براء(.ال منع عن إذفاء دين أو ال  (11ب

 الهجاء وال در بانخرمن وإس خدام القوة شخ اح  بيلة أو فرا إتاوة. (12ب

 ال صد  للقوافه ال جارمة لنهبها. (13ب

 إن هاء زبن الموادعة والهدنة والمفاخرة بين اليشائه. (14ب

شائه و  ه الردائن واألسر  وح ت   ال األطفال كما حدث فت ياوم بالفجاار( وحادث الخالفا  الرخصية بين أنصار الي (15ب
 عندبا   لظ األوس س ين حبيسا  كانوا ردائن للخزرج عنددا.

و اااد درج عااارب الجادلياااة علااات بشاغ اااه أخصاااابهم باااالهجوم السااارمع والمفااااجئ فيماااا دااام آبناااون وكاااان بعااا  المقااااتلين  (16ب
ة حيل يهلكون جوعا  وعارا  والمالحظ أن ال زوا  والحروب واشغاارا  كاناظ تران أحياناا  المنهزبين ذفرون إلت الشادذ

ألساشاب وا يااة وبسااياة وكاان الحااق دائمااا  إلات جانااا القبيلااة المساايارة فات ظااه غياااب العادل والمساااواة و صااور ال قافااة 
 اشنسانية به وإس رراء ثقافة القهر.

بمعنت بأن ذاأتت انخار وداو فات باأبن( و اد درج عارب  -ورد  فت أشعاردم ك يرا  إس خدم العرب كلمة غز  أو أغار و  (17ب
 الجادلية علت بشاغ ه أخصابهم بالهجوم السرمع والمفاجئ عليهم فيما دم آبنون.

سااجه حااادث إن حااار فرمااد إثاار بعركااة بساااحوم( بااين ذبيااان وعااابر وحينمااا  حااق رجااه عااابر المنهاازبين فق لااوا الاااين  (18ب
 .(1بهم فخاف، الحكم بن الافيه أن يةسر فجعه حيال  فت عنقه وصعد إلت شجرة وشدل وأدلت نفسه فإخ نقأدركول بن

 الحروب بين األوس والخزرج
المدينة أول بن نزل بها العماليق وأ ابظ فيها  شائه بانهم ثام نزلهاا أ اوام بان اليهاود ثام ساكنها األوس والخازرج ودام بااون  

ولف اارة إساا بد بلااك اليهااود  -باان الاايمن بعااد حادثااة ساايه العاارمعلاات أنهاام باان كهااالن وأنهاام نزحااوا إليهااا  باان األزد والااا  ذقااول العاارب
بان أعاز أااهه المديناة و اد و اع فيماا  باألوس والخزرج فإس نجدوا بال ساسنة فأعانودم وإن قموا لهم بان اليهاود فأبساى األوس والخازرج

ونسااوم ذكاار بعا  المعااارك ال ات دار  لناادله علات أسااشاب ودواعات ب ااه دااال بيانهم إخاا الف وصاراعا  فجاار  المعاارك فيمااا بيانهم 
الحروب ودام بان باان واحادة ومقاناون بحاال  واحادا ، وم ايف ذلاك أ اواء علات طشاائع وأنمااآل وعاادا  العارب القادابت، وم ارب أو 

حينماا دااجر  ألنهم نصروا النبت  و د عرف األوس والخزرج بعد دجرة الرسول باألنصار المدينة تلك ال ت داجر إليها الرسول 
 إليهم ولالك فالحروب بينهم  به اشسالم لها د لة عن طشائع العربت القدذم.

 حرب سمير( 1)
نازل كعااا بان ثعلااا علات بالااك الساالمت وحالفااه وخارج يوبااا  إلاات ساوم بناات  ينقااح فرااادد رجاال  باان غافاان يناااد  علاات  

ز أداه ي ارب(، وإخ لاف الحا ارون حاول دوماة أعاز الرجاال وإسا قر الرجاه فاأعات الفارس فرس بعه  ا   بليأخا بنت داا الفرس أع
إلت بالك وسط تهليه نيشاه كعاا ف  اا رجاه بان بنات عمارو بان عاوف إسامه سامير فإسا فرد كعاا و  لاه وإخ لاف القاوم علات  ماة 

وكاناظ دذاه الحليفاق نصاف دباة النسايا وتفاا م الدبة، فقاد أبات بالاك إ  أخاا الدذاة كابلاة رغام أناه ينالهاا عان حليفاه ولايس عان نيشاه 
المو ف فجر    ال عنيف بين األوس والخزرج كان النصار فيهاا لاألوس وتنالاظ الو عاا  الق االين فو اع الق اال بارة أخار  عنيفاا  باين 
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نات باازن بان حجشا بان األوس وبنات الحارث بان الخازرج وإن صار فيهاا الخازرج وعااد الق اال بارة أخار  بنات بنات وائاه بان األوس وب
الخزرج وفاز فيهاا الخازرج، وتجادد بارة أخار  بنات بنات ظفار بان األوس وبنات بالاك بان الخازرج وإن صار فيهاا الخازرج أحادثظ فيماا 
بين القبيل ين حرب ب اطع وحاطا( وموم بالربيع والشييع( وفاز  فيها  أوس وكانظ القبيل ان الم جاورتان ت صاالحان بعاد كاه و عاظ 

 لق ال بجددا  ألسشاب يرجع أك ردا إلت الكبر والعنجهية واألنفة وال أر و  ه فيها  وم ك ير.ثم تعودان إلت ا

 يوم الفجار األول( 2)
دااال الوا عااة غياار يااوبت الفجااار بااين كنانااة و اايس و ااد حاادث ذلااك عناادبا   لااظ األوس غلمانااا  للخاازرج كااانوا ردااائن عنااددا  

إسامها بالحادائق( بيياادة عباد هللا بان أبات بان سالول وكاان  ائاد األوس أباو  ايس  فجمعظ الخزرج جموعها فت  رمة ب اواحت المديناة
األسلظ، وإ   ه الجانشا    ا   برمرا  ح ت كاد بع هم ذفنت الشع  انخر ودعت داا اليوم يوج الفجار األول ل ادر األوس بال لماان 

 ار الق ال فإنهزم األوس ح ت دخلوا بنازلهم داربين.، وإش د آو (1بو  لهم وعاد الق ال برة ثانية عنيفا  عند بعشس وب رس

 يوم الفجار الثاني( 3)
والن اير وأخااوا بانهم أربعاين  طلبظ  أوس بن  رمظ والن ير أن ذحالفودم  د الخزرج وبلغ الخبر الخزرد فهددوا  رمقاة 

بية الردائن فإج معظ األوس و رمقاة والن اير غالبا  كردينة ولما أخلظ القبيل ان باشتفام   لظ الخزرج كه بن كان عنددم بن الص
 علت حرب الخزرج وإ   لوا   ا   شديدا  ودعت ذلك يوم الفجار ال انت بسبا   ه الخزرج لل لمان الردائن.

 

 (2بيوم ةعاث( 4)

جاادد   رمقااة والن اار  حلفهااا بااع األوس فقابااظ الخاازرج بحرااد جموعهااا وأرساالظ حلفاءدااا باان أشااجع وجهينااة كمااا إن اام  
فاإ   ال   اا   شاديدا  وإنهزباظ جماوح األوس وولاوا دااربين نحاو العارم   (3بلت األوس حلفاؤدا بن بزمنة وال قت الخصمان فات بعااثإ

إ  أن  ائد األوس شدد بان عازائمهم فعااودوا للق اال و  اه  ائاد الخازرج وإنهزباظ جماوح الخازرج وأحارم األوس بعاددم ونخايلهم وكاان 
 .الحروب الااحنة بين األوس والخزرج ح ت إتفقظ كلم هم بعد دجرة الرسول  الق ال فت و عة بعاث آخر

 التقييم
 كانظ الصراعا  القبلية ب أصلة فت نفوس سكان المدينة ألسشاب عر ية ودينية. (1ب

بينهمااا  رغاام أن األوس والخاازرج وداام باااون باان األزد باان بكهااالن( ومقانااون فاات بكااان واحااد بالمدينااة( وإشاا علظ الحاارب فيمااا (2ب
 .(4بعنيفة وطوملة و اسية بسبا اشخ الف علت  يمة الدذة

 أك ر أسشاب الق ال يرجع إلت العنجهية الجادلية واألنفة ورون ال أر. (3ب

عندبا أخلظ القبيل ان باشتفام   لظ الخزرج كه بان كاان عناددا والرداائن بأربعاين غالباا ( وإع بار ذلاك غادرا  باانبنين لام تكان  (4ب
 العربت فت العصر الجادلت. بن شيم

                                                 
 مضرس جداران تمركز المحاربون خلفهما.معبس و (1)

 بعاث من أعمال قبيلة قريظة اليهودية. (2)
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 الغزو ومعناه قديمًا وحديثاً 
درج العرب بنا القدم علت اشغارة بع هم علت البشع  انخر ألسشاب ش ت وأغراا ب شاينة وكانظ اشغارة بمعناداا وب زاداا  (1ب

ب هم ألغرا اهم ومن هازون شائعة بين اليشائه والجماعا  البدومة ين قر طرف خروج الرجال المقاتلين بان ب اارب وأبااكن إ اا
الفرصة في يرون حيل   ي واجد فت المو ع سو  العدد القليه بن المقاتلين الاين عادة با ذعجزون عن صد المهااجمين فيقاوم 
المهاااجمون باشساا يالء علاات ال نااائم باان باشااية وأرزام ومساابون النساااء فااال يرحمااون شاايخا  و  إباارأة و  صاابت و  تأخااادم فاايهم 

 شاافقة ومقااوم الااارف الم لااول بال حااالف بااع  شائااه أخاار  ومساا عينهم لنصاارته ومقااوم باااشارة علاات بوا ااع الااارف الااا  رأفااة و 
داجمه وم أر لنفسه وبن دزمم ه السابقة وت كرر اشغارا  وال زوا  بال دوادة ح ت ذكاد أن ذفنت طرف الارف انخر، ودكاا 

ف اة وغالشاا  باا ذكوناا لاارف ال الاا ظالماا  وباغياا  وتادور الادوائر علات الجمياع يوباا  فإن ال زو أو اشغارة وا عة   الية غيار ب كا
 ظالما  وموبا  بقلوبا ، وربت الق الت والسلا والنها بس مرة وبح ربة بين اليشائه والشاون واألفخاذ البدومة.

بااه وبأدلاه وموسااف البادو  بأنااه بيادل علاات كااه  فحيااة الباادو  فات العصاار الجاادلت  اسااية ب قلشاة  ااد يلجاأ فيهااا لل ادر و ااد ذ ادر (2ب
إنسان ومد كه إنسان عليه( فجر  العادة أن البدو  حينما ذ ادر ج  ه فت الصحراء تعرف زوج ه أنه إنما خرج بان دذاارل و اد 

ب اأر بان  بيل اه   ذعود برة ثانية إليها فاألخااء ك يرة وب نوعة فقد ذ ير عليه آخرون لسلا با يرعال و د ذ يرون عليه لألخاا 
نو ااد ي حاا م عليااه الق ااال بنفااردا  أو بااع جماعااة أخاار  بع دذااة داااا باان ناحيااة وباان ناحيااة أخاار  فإنااه ذ اازو عنااد خروجااه باان 
ب ارب  وبه فقد تهاجمه الابيعة القاسية و د ذف ك به األفاعت والحررا  و د ي عرا لسيول   تشقت عليه و د يهلك إذا عز 

ك درج العرب القدابت علت إس خدام كلمة غزو أو إغارة تعبيرا  عن بواجهة الق اال فات أ  و اظ وداو عليه با يرو  ظمأل، ولال
  اااال غيااار نزماااه وغيااار عاااادل وأ ااارب باااا ذكاااون إلااات القرصااانة خاصاااة أن أحاااوال اليشائاااه فااات الشادذاااة كاناااظ بفككاااة تساااود فااايهم 

 ة ال زو فيقول:المنازعا  واشخ الفا  العنصرمة والدينية والراعر الجادلت ذصف حال

 غويت، وإن ترشد غزية أرشد ... ... وما أنا من غزيه إن غويت

 ومقول شاعر أخر فت داا المعنت: 

 علي صهوات خيل ال يضام ... ... غزاه ينشدون الرزق يوماً 

  يادر   وفت الل ة العربية تعنت كلمة ال زو، فت العرف الساائد: ذاأتت علات انخار وداو فات باأبن، أ  يهاجماه بان حيال 
 و  ي و ع ومقاتله ودو غافه فت أبان وإس رخاء، ومق ال األنفس ومس ولت علت بم كاته ومسبت نساءل.

 Make hostile inroadintoتعنات إح ياااج أو اشساا الء علاات إ لاايم  (1ب (Invade)وكلماة ذ اازو فاات الل ااة اشنجليزمااة  (3ب

(country)  وفاات المعجاام الفرنساات فااإن(Invasion)  غاازول أو غاازو أو غااارة أو إح ياااج بناقااة كمااا تعناات أن دناااك تعناات
طرفين خصمين أحددما بع د وظالم وب فوم فت القوة ذقهر طرفا آخر وم عه تحظ القلم والقهر و د ذسلشه أر ه وبم لكاته، 

يعة العدوان المس مر بين وكانظ دال الكلمة شائعة اشس خدام عند اليشائه العربية فت الجادلية وال ت كان بدلولها ذرير إلت طب
اليشائه واألفخاذ وح ت األفراد بال رحمة و  شفقة و  أخالم ب ه الصفة ال ت ت صف بهاا المنااطق الصاحراومة الواساعة القاحلاة 

 ذا  الحرارة المل هشة وندرة الموارد.

آبنااوا   تكونااوا كالاااين كفااروا و ااالوا  وورد  كلمااة بغااز ( فاات آذااة واحاادة فاات القاارآن الكاارمم فاات سااورة آل عمااران بذأيهااا الاااين (4ب
شخوانهم إذا  اربوا فات األرا أو كاانوا غاز  لاو كاانوا عنادبا باا بااتوا وباا   لاوا ليجعاه هللا ذلاك حسارة فات  لاوبهم وهللا ذحات 

 ومميظ وهللا بما تعملون بصير( وورد كلمة غز  إشارة إلت عمه المرركين.

                                                 
)1( The oxford Dictionary. 
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مفة الزم فيما المسلمين ال قد بها علت الجنود والقواد علت السواء ولم ذسمل الخروج عنها  واعدشر  وبعد اشسالم شرح الرسول  (5ب
إذا أبار أبيارا  علات جايا أوسارمة  بحال به أرست  واعد أخال يا  الحرب كما سنر  فيما بعد عن أبيه  ال: كان رسول هللا 

 اال بأغازوا باسام هللا، فات سابيه هللا،  ااتلوا بان كفار  أوصاال فات خاصا ه ب قاو  هللا عاز وجاه وبان بعاه بان المسالمين خيارا  ثام
باااهلل، إزوا، فااال ت لااوا، و  ت اادروا، و  تم لااوا، و  تق لااوا ولياادا .... إلااخ( الحااديل وكااان إذا جاااء  وبااا  بيااه لاام ذ اار علاايهم ح اات 

نهات عان النهاا ح ات  اال ذصشل، ونهت أشاد النهات عان ال حرماق فات الناار، ونهات عان   اال العباد، و  اه النسااء و اربهن، و 
بإن النهت ليسظ بأحه بن المي ة( كما نهت عن إداالك الحارث والنساه و ااع األشاجار إ  إذا إشا د  إليهاا الحاجاة، و  يشقات 
سااوال ساابيه و ااال عنااد فاا ل بكااة ب  ذجهاازن علاات جاارمل، و  ت ااشعن باادبرا ، و  تقاا لن أساايرا ( ودااال أخال يااا  الحاارب كأساامت بااا 

عصرنا الحديل، أن السفير   ذق ه، وشدد فت النهات عان   اال المعادادين ح ات  اال ببان   اه بعادادا  لام يارن تكون ح ت فت 
و عال اوابط والراروآل الواجشاة  رائحة الجنة، وإن رمحهاا ل وجاد بان بسايرة أربعاين عاباا ( وإن كاان ذكار إسام ال ازو إ َّ أناه 

 ل ت طهر  الحروب بن ادران الجادلية ح ت جعل ها جهادا  بقدسا .به والصاربة لمنع ال جاوزا  عن القواعد النبيلة ا

فقد صار  الحرب جهادا  فت تخليص اشنسان بن نقام القهر والعدوان إلت نقام العدالة والنصف، وبن نقام ذأكه فيه القاو   (6ب
، تحظ شروآل يل رسول هللا ال عيف، إلت نقام ذصير فيه القو   عيفا  ح ت يةخا بنه، دكاا ورد لفظ غزا، ذ زو فت حد

 برددة  ومة  اباة للمعنت وبعيدا  عما كانظ عليه بالمعنت بين العرب فت الجادلية.

لقد إ صظ فت الحديل عن لفظ بغزا(، بذ زو(، بغزوة(، وبأنها لفظ  دذم كان ذاابق الحال فت العصر الجادلت وعنادبا جااء  (7ب
د و وابط إنسانية وأخال ية وت ناسا بع حقوم اشنسان المرروعة فت عصرنا داا اللفظ تحظ  يو  اشسالم إس خدم الرسول 

 الحديل وال ت صدر  عن أكبر بنقمة عالمية ين مت إليها كه الدول ومنا ا أبوردا عقالء اشنسان علت وجه األرا.

قهم اش   ال ح ات لاو كاان باين و د نرا   ال  روب وطومه بسبا شال سلبظ بن أحد األ وام ومرير الراعر أن القوم   يوف (8ب
أبنااء العموبااة أو ح اات بااين األخاوة فلفااظ ال اازوة أو اشغااارة تعااود علات ال عاااطت بعهااا فاات الجادليااة بماا تعناات باان ساافك الاادباء 

 وسبت وتخرما و د تكون ألسشاب وا ية وألغراا غير بحمودة وبعيدة عن األخالم واشنسانية.

و والقرصنة وأنهمنا لفقان ذ ي ان إلت بعنات واحاد، وإذا تابعناا سايام المعاارم الق الياة فات وساو  بع  المس رر ين بين ال ز  (9ب
الساايرة النبومااة ساانجد أنهااا حااروب دفاعيااة فيمااا عاادا بعركااة خيباار وبعركااة حنااين فكل ادمااا ينابااق عليهااا بااا ذعاارف فاات العاارس 

نااق بباادأ ب  تعاازز الفرااه( فااإذا تع اار أبااام العاادو الحااديل بالهجااوم خياار وساايلة للاادفاح( كمااا أن القائااد الحصاايف عليااه أن ذع 
 بإتشاعه خاة با فيجا عليه تعديلها بخاة بديلة علت الفور.

و د لجأ بع  المس رر ون فت ك ير بما ذقولون إلت اششارة إلت إس مرار تداول المسلمين لهاا اللفظ، وبما ذ يشه أذام الجادلية  (10ب
وأر  بادون تجااوز لل اوابط الفقهياة  بط اشنساانية المراددة ال ات أبار بهاا رساول هللا بن بعنت سئ السمعة دون إبراز ال اوا

وفات بح ات سأسا خدم لفاظ و عاة أو بعركاة ل عنات  أن ي م براجعة تداول داا اللفظ فت الحديل عن المعارك الق الية للرساول 
باان بعناات ساائ الساامعة بعيااد عاان بعناات المعااارك  بعركااة   اليااة وسااأتجنا لفااظ غاازوة الم داولااة ح اات يوبنااا داااا لمااا لهاااا اللفااظ

 :(1بالق الية أثناء السيرة النبومة وال ارة برادفة لل زوة وفت لسان العرب القدذم وورد فت ديوان الحماسة ألبت تمام فت داا المعنت

 قنا سلبًا وأفراسًا حسانا ... ... اىومن ربط الجحاش فإن فين

 وأعوزهن نهب حيث كانا ....  .. ابىىوكنا إذا أعزنا علي جن

 وضبة أنه من حان حانا ... ... أعزنا علي الضباب علي حالل

                                                 
 ، دار الدعوة للنشر.53يدي جزء أول صـ كتاب التاريخ اإلسالم )مواقف وعبر( تأليف الدكتور/ عبد العزيز بن عبد هللا الحم (1)
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 اىىد إال أخانىإذا لم نج ... ... اىىر أخينىىوأحيانًا علي ةك

وتماد  بع  المس رر ين فت تفسير لفظ غزوا ، والسند إلت إس خدابها ح ات فات العصار الحاديل كمعنات ب اداول ح ات باين (11ب
وتجاااوزوا فاات تفساايردم ح اات أنهاام إدعااوا أن اشسااالم إن راار  ن للد لااة علاات المعااارك الق اليااة ال اات خا ااها الرسااول المساالمي

بالسيف. وتساءل بع هم فت بكر وت اليه لمااذا كاان يا م بحارباة األفكاار والعقائاد بالسايف؟ واألجادر أن يا م بحارباة األفكاار 
وال ركياااز علااات تااااور  (maturity)نحاااو بزماااد بااان بلاااورة األفكاااار والن اااج  باألفكاااار عااان طرماااق اش نااااح واشسااا د ل والساااعت

 The truth of the)األفكاار وعلام تاارمخ األفكاار ورغام أن بع اهم حااول أن ذكاون بحايادا  ب اه باون جر  وا  فات ك اباه 

religions)  وك ابه  لا العاالم اشساالبت(endosoma) )كماا فات بعناداا فات  إ  أنهام ذعمادون إلات إسا خدام لفاظ بال ازو
القااوابيس األجنبيااة سااواء اشنجليزمااة أو الفرنسااية أو األلمانيااة ح اات أن القااابوس األلمااانت جادااد فاات تفسااير اللفااظ لل خ يااف باان 

 وصمة ال زو الناز .

الكارمم نقار  وسأعمد فت داا الشحل إلت اشس د ل وإس خدام بد   بان لفاظ غازوا  بو عاا  أو بعاارك   الياة( و اد لفاظ القارآن(12ب
وبااين لااه أن عليااه تبليااغ الاادعوة وأنااه   ساالاان لااه علاات تحومااه الناااس إلاات اشسااالم بأفأنااظ تكاارل الناااس ح اات ذكونااوا  النباات 

 (.99بةبنين( بسورة يونس انذة 

 وأخالقيات الحرب في العصر الحديث

 مدخل الحقوق واألخالقيات:

يع أن ذس رددا ساوال، وأباا الحقاوم ال ات ذعايهاا اشنساان ألخياه اشنساان فلايس م إن الحقوم ال ت أعاادا هللا لئنسان   ذس ا (1ب
العسااير إنكاردااا أو إساا ردادادا وعلاات ذلااك فإنااه لاايس لئنسااان الحااق فاات أن ياادعت أن لااه  يمااة داخليااة أو كرابااة أو حقو ااا  أو 

والعقااالء داام الاااين ع شقاادون بوجااود بياازان واجشااا  بالقااة أو بساا وليا  بحااددة إ  بوصاافه بخلو ااا  باان بخلو ااا  هللا تعااالت، 
للعدل و وانين لحق فوم بس و  الفهام الشرار  ذملكهاا هللا وذلاك  ارور  شكماال بعنات الحيااة والكاون والناابهين يشح اون دائماا  

 عن دال المعنت.

تفكر اشنسان فت عادل هللا  وعدل هللا فوم عدل الشرر ودو عدل خارج وأسمت بن اليياس اشنسانت بهما حاول اشرتقاء ولكت (2ب
تفكياارا  بساا ييما    عااوج فيهااا و   صااور  عليااه أن ذحاارر عقلااه باان األنانيااة وباان األحقاااد وباان كااه بااا ذعااوم ال فكياار الصااافت 

 السليم لكت ذفهم عدل السماء فيسهم فت بحاربة الررور والقلم والقهر والفساد واشفساد فت الحقوم اشنسانية.

مااة هللا أن ذساا خدم اشنسااان عقلااه وإرادتااه وحرم ااه فاات إتخاااذ القاارارا  الالزبااة والقااوانين المنقمااة ال اارورمة ولقااد أ   ااظ حك (3ب
لمحاربة دال الررور ح ت ذصير حكم هللا فت األرا ب ه حكمة فت السماء، وبهما بلاغ ر ات العقاه اشنساانت فسايقه  اصارا  

المحشااة، والعاادل والرحمااة والحقااوم والساام وليا  بهمااا إج هااد فاات تنقاايم عاان إدراك ياا م القااانون األخال اات الابيعاات القااائم علاات 
القاااوانين وو اااع ال اااوابط بوإن لكاااه شااائ إذا إك ماااه نقصاااانا ( والحقاااد األساااود   ذساااود إ  فااات غفلاااة بااان الااازبن، وفااات وساااط 

 ال وغاء. 

الحروب بن دلك للانفس وتادبير لعناصار  وبعد أن بر  باشنسان  رون بن الحروب وال ااحن، وإن شه اشنسان إلت ن ائج دال (4ب
الحياة، وبعد با عان ه الشررمة وتكرار فره العقالء فت الحد بن ظادرة ال خرما وال دبير الشرر  الرابه فاالفكرة فات الحاد بان 

الحاا   الكوارث اشنسانية المهلكاة لام تكان ت و اف علات الفكارة فات حاد ذاتهاا، وإنماا علات طبيعاة الم لقات، والم قلات فات بانقم 
ي جاده ثقافة السالم وثقافة العدل واشنصاف وثقافة اشخاء ف  بدد الجهود المباولة فات سابيه ثقافاة المحشاة وال حلاه بان بف قادل 

 فت ثقافة القلم والش ت.
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مت بعااد صااراح طومااه بااع الفرااه إساا فز فاات  اامير العااالم وفاات نمااوذج الجمعيااة العابااة لألباام الم حاادة فأطلقااظ اشعااالن العااال (5ب
، وداو تعبيار عان اشع اراف بالكراباة الم اصالة فاات Universal dectaration of human rightsلحقاوم اشنساان 

جميع أع اء األسرة الشررمة وبجقو هم ال اب ة والم ساومة دو أساس الحرمة والعدل والساالم إن تنااس حقاوم اشنساان وإزدراؤداا 
نت وعاب ااه أحقابااا  طوملااة وكااان باان ال اارور  أن ي ااولت القااانون حماذااةو  ااد أف اايا إلاات أعمااال دمجيااة آذ  ال اامير اشنسااا

حقوم اشنسان لكيال  ذ ار الامء آخار األبار إلات ال مارد علات اشسا بداد والقلام و اد أكاد  شاعوب األبام الم حادة فات المي اام 
 سااومة وحزباظ أبرداا علات أن تادفع إذمانها بحقوم اشنسان األساساية وبكراباة الفارد و درتاه وبماا للرجاال والنسااء بان حقاوم ب

باالر ت اشج مااعت  اادبا  وأن ترفاع بساا و  الحيااة فات جااو أفسال باان الحرماة والعادال وتوطيااد إح ارام الحقااوم اشنساانية ل اامان 
 اشع راف بها وبراعاتها بصورة عاليمة فاعلة بين الدول األع اء ذاتها وشعوب الشقاح الخا عة لساانها.

 

 ت في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانثالثًا: األخالقيا
بن أدم دال الحقوم اشنسانية دت تلك الحقوم العابة ال ت توفر لئنسان ال مانا  الكافلة للعدالة والحربية ووت اابق بع  

 أبانت اشنسانية  دذما  وحدي ا ، وتسود بع  دال الحقوم ال ت أصدردا اشعالن العالمت لحقوم اشنسان فت انتت:

يولد جميع الناس أحرارا  ب سااومن فات الكراباة والحقاوم و اد ودباوا عقاال  و اميرا  وعلايهم أن ذعاباه بع اهم بع اا  بارون : 1مادة ال
 اشخاء.

لكه إنسان ال م ع بكافة الحقوم والحرما  دون أ  تمييز كال مييز بسبا العنصر أو اللون أو الجنس أو الل ة أو الدين : 2المادة 
 أو األصه الوطنت أو اشج ماعت دون أ  تفر ة بين الرجال والنساء. أو أ  رأ  آخر

 لكه فرد الحق فت الحياة والحرمة وسالبة شخصه.: 3المادة 

   ذجوز إس ر ام أو إس شعاد أ  شخص ومخار اشس ر ام وتجارة الر يق بكافة أو اعه.: 4المادة 

 المعابال  القاسية أو الوحرية أو الحاطة بالكرابة.  ذعرا أ  إنسان لل عايا و  للعقوبا  أو : 5المادة 

   ذجوز اليش  علت أ  إنسان أو حجزل أو ن يه تعسفا .: 9المادة 

 كه شخص ب هم بجرممة ذع بر برم ا  إلت أن ت بظ إدان ه.: 11المادة 

   ذعرا أحد ل دخه تعسفت فت حياته الخاصة أو أسرته أو بسكنه. :12المادة 

 ه فرد الحق أن يلجأ إلت بالد أخر  أو ذحاول اشل جاء إليها دربا  بن اش اهاد.لك: 14المادة 

   ذجوز تجرمد أحد بن بلكه تعسفا .: 17المادة 

لكه شخص الحق فت حرمة ال فكير وال مير والدين ومرمه دااا الحاق حرماة ت ييار دذان اه أو عقيدتاه وإ اباة الراعائر : 18المادة 
 بع جماعة.سواء أكان ذلك سرا  أم 

ليس فت داا اشعالن نص ذجاوز تأوملاه علات أناه ذخاول لدولاة أو جماعاة أو فارد أ  حاق فات اليياام بنرااآل أو تأدذاة : 30المادة 
عمه يهدف إلت ددم الحقوم والحرما  الواردة فيه. كما ذع بر شاعوب األبام الم حادة أو ال امير اشنساانت داو األر ات 
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بة اشنسااان والحفاااو علاات كراب ااه ولهاااا ال اامير اشنسااانت الحكاام النزمااه العااادل واألساامت والمااالذ انباان ل اامان سااال
ب فو ا  علات سلسالة ال قافاا  األخار  بان فكار وح اارة وإنساانية وداو بم اباة بوصالة دادذاة برشادة وساط أناواح صاخا 

وب األبام الم حادة فات الحياة وإخ ال   النفوس الشررمة، باش افة إلت اشعالن العالمت لحقاوم اشنساان أصادر  شاع
العصر الحاديل أرباع إتفا ياا  خاصاة باأحوال الجرحات والمر ات وبعابلاة أسار  الحارب وحماذاة ا شاخاس المادنيين 

 أثناء الحرب، وذلك حفاظا  علت الييم اشنسانية واألخال ية بقدر با تسمل به ظروف اش   ال.

 والمر ت فت الميدان.إتفا ية جنيف ل حسين حال الجرحت  اإلتفاقية األولي: -1

 إتفا ية جنيف ل حسين حال جرحت وبر ت وغر ت القوا  المسلحة فت الشحار. اإلتفاقية الثانية: -2

 إتفا ية جنيف برأن بعابلة أسر  الحرب. اإلتفاقية الثالثة: -3

 إتفا ية جنيف برأن حماذة األشخاس المدنيين فت و ظ الحرب. اإلتفاقية الراةعة: -4

 د الواردة فت دال اشتفا يا  المواد ال الية:وأدم الموا 

ذجا فت جميع األحوال إح رام وحماذة الجرحت والمر ات ومخاار برادة أ  إع اداء علات حيااتهم أو إسا عمال العنفات  :12المادة 
 بعهم وعدم   لهم أو إبادتهم أو تعرم هم لل عايا وتعابه النساء بكه اشع شار الخاس والواجا إزاء جنسهم.

 ذع بر الجرحت والمر ت الاين ذقعون فت أيد  العدو أسر  حرب. :14ادة الم

 علت أطراف النزاح ال حقق بن أن الموتت  د دفنوا بإح رام.:7المادة 

 ذجا حماذة أسر  الحرب  د جميع أعمال العنف أو ال هديد وتخار تدابير اش  صاس بن أسر  الحرب. :13المادة 

 حرب ومعادون إلت أوطانهم دون إبااء بعد إن هاء األعمال العدائية الفعلية.ذفرج عن أسر  ال :118المادة 

 تخار بمارسة أ  إكرال بدنت أو بعنو  إزاء األشخاس المحميين. :31المادة 

 تخار صراحة جميع ال دابير ال ت بن شأنها أن تسبا بعاناة بدنية أو إبادة لألشخاس المحميين. :31المادة 

بعا شااة أى شااخص بحماات عاان بخالفااة لاام ذق رفهااا دااو شخصاايا ، وتخااار العقوبااا  الجماعيااة وجميااع تاادابير   ذجااوز :33المىىادة 
 ال هديد أو اشرداب، وتخار تدابير اش  صاس بن األشخاس المحميين وبم لكاتهم.

 وكالك إزاء بم لكاتهم. تفت ال دابير ال قييدذة ال ت إتخا  إزاء األشخاس المحميين بعد إن هاء األعمال العدائية :46المادة 

 ذخار علت دولة اشح الل أن تدبر أ  بم لكا  خاصة ثاب ة أو بنقولة ت علق بأفراد بحميين. :53المادة 

 تسمل دولة اشح الل لرجال الدين ب قدذم المساعدة الروحية لمن تحظ الحماذة. :58المادة 

 ال بن حق ال ماس العفو أو إرجاء العقوبة.  ذحرم األشخاس المحكوم عليهم باشعدام بأ  ح :75المادة 

 ذسمل لكه شخص بع قه بإس يشال زائرمه وعلت األخص أ اربه. :116المادة 

 تفرج الدولة الحاجزة عن أ  شخص بع قه بمجرد زوال األسشاب. :132المادة 
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 ين هت اشع قال فور إن هاء  أعمال العدائية. :133المادة 

وال زم بها المسلمون خالل اسيرة  الق الية، وأخال يا  الحرب ال ت أرست بشادئها الرسول ولكه حدث حديل فت المعارك  
 النبومة وصار  بن أر ت وأسمت األخال يا  ح ت بعد إصدار المجموعا  األخال ية فت العصر الحديل.

 ضواةط أخالقيات الحرب
ساائ فلساا يا  لكلمااة الحاارب وداات أن بالحاارب فكاارة تنرااأ فاات أذدااان إن بةسسااة اليونسااكو الدوليااة  اادبظ تعرمفااا  ب ال ااا  بااالمعنت ال (1ب

الشراار( وفاات داااا ال عرمااف  صااور فكاار  وأ اارب فلساا ياس بنااه للوا ااع العملاات فااالحرب بمارسااة فاات المقااام األول والحاارب لهااا 
را الوا اع، واول أسشابها ودواعيها ال ت تخ لف بن حالة إلت حالة أخر  والحرب أنماآل وأشاكال ب عاددة فات الممارساة علات أ

عاادوان و ااع علاات سااال الكاارة األر ااية، دااو   ااه  ابيااه ألخيااه دابيااه ن يجااة صااراح علاات غاانم، واليااوم نعاايا فاات كاارة أر ااية 
 بزدحمة إلت حد ب لق بأك ر بن  ابيه.

تليق بأحالم ودم ذخ لفون عن جددم األول بصالفة تمنعهم بن الشحل عن ال وبة والحوار لمحاولة الوصول إلت حياة بام نة  (2ب
الشرر، إس رر  فت وا ع اليوم العدوان والقهر والعدوان الصاج بن الكشار  اد الصا ار وفرالظ كاه الجهاوزد الخيارة فات نرار 
ثقافااة إح اارام اشنسااان لنفسااه والااا  ذق  اات إح اارام إنسااانية الخصااوم، وتقنااين بعناات العاادوان، ومفجااع إنسااان اليااوم حااين ناار  

اتلين  ااام بقاااع رءوس باان إع باارودم الخصااوم وا ااابوا بشارمااا  للعااا ب ملااك الاارءوس بأ اادابهم ونساامع أن بعاا  الفر اااء الم قاا
 بعيدا  عن حرفة المو  وجورا ظالما  فت إدانة وإذ ل إنسانية الخصم أو ال حية.

   ال ونروب ظادرة تمكنظ بن نفوس الشرر بعد إتساح ناام ال ارف والعنف ومن هت الصراح عادة باش (conflict)الصراح  (3ب
الحرب، والحرب  د تكون حرب برروعة وحرب غير برروعة والحرب المرروعة دت حرب دفاعية ددفها رد العدوان وإذقاف 
اشع ااداء وإساا رداد الحقااوم ال اات تاام لل خصاام اشساا يالء عليهااا فالعاادوان باان أجااه العاادوان والساايارة علاات بقاادرا  انخاار دااو 

  اه  ابياه أخاال بارماةم غيار براروعة كاناظ الحاروب و زالاظ ح ات يوبناا حروباا  غيار  الحرب ال ير برروعة، ولكن بناا أن
برروعة، حروبا  تش ت علت انخر وغنم باليس لها حق فييه وصفحا  ال ارمخ حافلة ب لك الحروب ال ير برروعة والقليه با 

 ورد إلينا دت الحروب المرروعة، به إنها فت حكم الندرة فت سجال  ال ارمخ.

والحااروب ال اات  ابااظ بنااا فجاار ال ااارمخ كانااظ ألغااراا وأدااواء وأسااشاب   ي اايل بجااال الشحاال لئساا اراد فيهااا كمااا أن أنااواح  (4ب
الحااروب ال ياار برااروعة تاااور  بااع باارور الحقااا ال ارمخيااة وك ياار  وعقمااظ أصااولها وفروعهااا ف عااد  باادادا إلاات بيااادين 

ا   وألوانا  بن الوسائه واألساليا تهدف فت خاتمة المااف إلت النصر الجدل والن ال الكالبت فصار  الحروب أنماآل وأشك
ودزممة الارف انخر، وتخرج فت بعقم األحوال عن  وابط األخالم اشنسانية وت جاوز حدود الرحمة وتجرد النفس الشررمة 

 شنسانت.بن المراعر والييم األساسية، وتكون الحرب بعيدة عن األخالم نازعة لق ه دومة ال مير ا

ولمااا فاااا الكيااه بحكماااء الناااس باان جبرمااة الحااروب ال ياار برااروعة وعصاات علاات المع اادين ذوائااا الخااه والحياااء وإساا فحه  (5ب
السوء فيما ذفعله اشنساان بأخياه اشنساان إج ماع العقاالء بان الشرار وو اعوا  اوابط أخال ياة ل خ ياف القهار والمعانااة لل قلياه 

ت ينفر بن دولها اشنسان وأصدر  لالك شعوب األبم الم حدة النداءا  ل قناين الحاد األدنات بان بن تلك الرذائه والسي ا  ال 
 األخال يا  عند الممارسا  الحربية.

فلقد تجاوز اشنسان فت  ساوته وغلق اه ودمجي اه فات حاق أخياه اشنساان ببل اا  فااجرا  ح ات إع اد  علياه أخياه اشنساان ليجعلاه  (6ب
 ر  رورما  أن تفرا ال وابط وم م برا شة تنفيادا علت أرا الوا ع.أرذل صورة، ح ت أنه صا

ليسااظ العباارة أن الراار وا ااع ولكاان العباارة كيااف ينقاار اشنسااان إليااه وكيااف ي ييااه واشنسااان غياار الحيااوان إلاايهم ألنااه صاااحا  (7ب
ا ال ات ذالبهاا ومنالهاا أو   ينالهاا،  مير وإنما ذقاس  امير اشنساان باالييم ال ات ذع ققهاا والم اه العلياا ال ات ي م لهاا والماالا
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وإذا  لنا إن اشنسان فت داا العصر ذالا الخير و  يدركه فقاد  لناا علات اليقاين إناه أف اه بان اشنساان الاا  كاان   ذالشاه 
 اامير وأن و  ذعرفاه والادنيا ال ات ذصانع فيهاا الهااداة صانيعا  ك يارا  خيار بان الادنيا ال اات   بو اع فيهاا لصانيع الهاداة وجهااد ال

عقيدة اشنسان شئ   ذأتيه بن الخارج فيقبله بر اة للاداعت أو بم ناا  علياه ولكنهاا فات  اميرل و اوم حياتاه الصاالحة و زالاظ 
 ال وابط األخال ية ور ية أك ر بنها عملية.

جهاادل يوباا  إ  لينقار إن جهاد ال مير دائم وعمه دائا ي قادم فياه اشنساان شاوطا  بعاد شاوآل وطشقاة فاوم طشقاة   ذفارغ بان  (8ب
بعادل إلات جهاااد بسا أنف و  ياودح الراار فات برحلاة باان براحلاه إلياا ليلقااال ومجادادل ولان يلقااال فات ساالم وإنسااان الياوم كإنسااان 
ا بس فت شرورل وعدواته به دو أ ست وأبار، وفات ثقافاة وشافا ة وفات إعرا اه عان اللشااب وإ شالاه علات القراور وفات لجاجاة 

وان حين ذجحاد ومع اد  فلايس أثقاه علات اشنساان بان حماه الحرماة ورفاع شاعار العادل واشنصااف، و امير فت الجحود والعد
اشنسان ح ت اليوم دو الرعلة ال ت بازالظ ب ي ة و  زال الكفان بس مرا  وعلت اشنسان ان ذسعت وعلياه تحييقات النجاان فات 

 تابيق أخالم الحرب.

صالحون و اد يهلااك الراهداء وماأتت بعاددم ال اابعون بإحساان أو ب يار إحساان ح ات ياازول ففات سابيه نياه داال ال اذاة ذرا ت الم (9ب
الكرب والبالء بعد تفرت الرغشة فت العدوان، وخرجظ صنيع النداءا  األخال ية بن شعوب األبم الم حدة بن خاالل الكلماا  

  ااع حاادا  شع نااام الشراار ثقافااة العاادوان والجمااه الر ااية ذسااشقها األبااانت الشراارمة عساات أن ياا م تابيقهااا علاات أرا الوا ااع ف
 واشبادة واشز ل بين اشنسان وأخيه اشنسان.

ولاام ت و ااف الحاارب ولاان ت و ااف وإساا مر تاارد  األخال يااا  ألن اشنسااان إب عااد عاان اشذمااان الااا  ذقااوم علاات العقااه وإذا كااان  (10ب
 علت أن ذف ل عينيه.اشنسان ذعجز أحيانا  عن براددة األذلة فالك راجع إلت عدم  درته 

تخلص بن ذلك أن الحرب علت أرا الوا ع، كان   ذحكمها  يم و  أخالم فم ت و ع الق ال تبيل كه طرف بالد  خصمه،  (11ب
فهو بالدرجة األولت تبيل حياته به حياة خصمه دت الهدف والمقصد، وبا بعد الحياة فال حيااة و  حيااء، فاإن إج هاد العلقاالء 

النواذااا والعمااه علاات تنقاايم ال ااوابط وتااروم  جماال النفااوس وغيهااا فاات ال نكيااه بالخصاام، فااال ذعاادو دااااا فاات إعااالن حساان 
 اشج هاد إلت بحاولة س ر عورة بما   ذس ردا ورتق ثوب الجرممة المهلهه بما   ينفعه.

ور الحارب وبارارة الكارب صاو   اد وتحديد أصوا  ال نديد واشس نكار واشج هااد فات تعرماة الوصامة القبيحاة المرذولاة بان شار  (12ب
ذجااد أذنااا تساامل ف هجااع عاان الاانفس الشراارمة عمااا تق رفااه باان رذائااه وخااذااا ف ااركن بعياادا  عاان الحاارب أو تمسااك نفسااها بااشع  
اشع اادال عاان و ااوح الراار المساا اير فاات حالااة نرااوب الحاارب فاات الساايرة النبومااة حساانة و اادوة ب ال ااة ولنااا فاات أخال يااا  كمااا 

 بعد.ي و ل ذلك فيها 

ورغم دال النداءا  وداا اشجماح شذكاء حيومة ال مير اشنسانت وإذقاظه وغفل ه فاال زالاظ الحاروب و  زال اش   اال الاا     (13ب
يرعاات فيااه القليااه والقليااه باان األخال يااا  ولعااه فاات تكاارار ب ااه دااال الاادعوا  فائاادة لكاات ينحاااز بنااو اشنسااان إلاات األخااالم 

كااان المااأبول العااودة إلاات بعاا  الحياااو الخجااه باان حالااة العماااء للشصاار والشصاايرة وتجنااا بآساات  وم يوبااون إلاات رشااددم وإن
 الحرب وآ بها.

 (14ب

فالحرب   أخالم لها بنا فجار ال اارمخ  أول بن حدد ال وابط األخال ية للحرب عبر تارمخ الشررمة دو الرسول  بأ(
 تدبيرا . وت   الشرر فت تحديل وسائلها ل كون أك ر ف كا  وأشد
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وبنهجية الشحل دو الدليه والبردان وغاذة با نهدفاه بان دااا الشحال داو إثشاا  بجموعاة ال اوابط واليايم األخال ياة  بب(
أثناء المعارك الق الية فت السيرة النبوبة ونسوم الناوادت واألوابار ال ات صادر  عان الرساول  ال ت ناد  بها القائد 

 انية وتعصم بن ال ماد  فت الحما ة وال اللة.كأول وثقفة أخال ية ترتقت باشنس 

با إج مع عليه الشرر فت العصر الحديل، فكان ل يها وافارا  فات الحاد  وفا ظ الحدود وا يم ال ت أرسادا الرسول  بج(
 بن الاشائع والنوازح المرذولة فت الشررمة خالل ف رة إنحدار اشنسان إلت أدنت المراتا ودت ف رة الحروب.

نظ بجموعة النوادت وال اوابط واليايم بناا باا يزماد عان خمساة عرار  رناا ، أوساع وأنقات وأر ات بماا إج ماع علياه فكا بد(
 الشرر اليوم.

 إنها ثقافة المعنت فت أخال يا  الحرب فت السيرة النبومة. بدا(

 

 مكة تبدأ حرب ال تنتهي
و د بن ي شعونه، فأعلنظ عليه العداء بالقول والفعه  أعلنظ بكة الحرب بن طرف واحد خبرل بعد نزول الشع ة علت بحمد  (1ب

 وناصب ه وأتشاعه كه صنوف القهر وال هومن.

بن األذ  والقا  وبعاه الف اة القليلاة ال اعيفة فمارساظ بكاة القهار بأبراع صاورل وتمااد  فات اشسا هزاء بهام  لم ذسلم بحمد  (2ب
 وال هومن بن شأنهم والنيه بنهم.

وأصاحابه تعادد  فال عاايا وح ات إزداام الانفس وح ات اشع اداءا   بدنياة ناال بناه الك يار بحماد  د صور العداء  د بحما (3ب
 .وبع  أتشاعه لها حساب وشأن كبير بين العرب لاا وا العااب أ عافا  ب اعفة 

الحاارب وبارسااظ  وأصااحابه عااداء  اارما بعااداء ب لهااا ولاام يواجههااوا حربهااا بحاارب بماثلااة فقااد أعلنااظ  اارما لاام ذقابااه بحمااد  (4ب
بخ لفااة وسااائلها باان طرفهااا دون بقاوبااة باان لهيبهااا وأدواتهااا القالمااة الجااائرة، وح اات بعااد الهجاارة إساا مر  بكااة فاات حربهااا ولاام 

 تعلن و فها.

وتعادد  براحاه الحاارب وطالاظ بادتها ثالثااة عرار عاباا  بالف اارة المكياة( بسا مرة   تنقاااع و  تهادأ، وتزماد شاادتها وم فاا م أثردااا  (6ب
 وأتشاعه دال الحرب ال ير برروعة بحرب بماثلة ألسشاب بسياة: وتدبيردا فت غير دوادة ورغم ذلك لم ذقابه بحمد 

ذخاطا الفكر والعقه ومدعو إلت ال أبه واشذمان ولم ذخاطا السلاة المادة لمكاة، ألن بخاطشاة السالاة  كان بحمد  بأ(
 تح اج إلت سلاان القوة وكان يزدد فيها.

 تكن بكة تملك ثقافة الفكر وثقافة السةال والفهم، فسالحها السلاان الماد  وذلك دون سلاان الفكر والعقه. لم بب(

حاادد اشسااالم الماانهج الااا  ي حاا م علاات المساالمين إتشاعااه فاات الاادعوة إلاات اشسااالم وجاااء داااا الماانهج فاات القاارآن الكاارمم  بج(
بأدح إلات سابيه رباك بالحكماة والموعقاة الحسانة وجاادلهم الحسانة  بر مال  علت الدعوة إلت اشساالم بالحكماة والموعقاة

 (.83بسورة الشقرة: انذة بو ولوا للناس حسنا ( (، وفت  ورله تعالت 125بسورة النحه آذة: بال ت دت أحسن( 

 ببكة تعلن الحرب(
 أواًل: المرحلة األولي للحرب )الدعوة سرًا(
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 –بكاه ب ال جاارل والرعاى( و انهام ي فقاون علاى ابار واحاد ا  وداو ا خا الف بين فى بكه وحرفه اده باأل (لقا بحمد ب 
 باار تساامية بحماااد أاباار بااين وظااادرل فرمااادل ودااى الجبرمااه الوا اااحه ال ااى جعلهاام ذجمعااون علاااى  فعلاااى خاا الفإفاااذا اتفقااوا دون 

 على داا ا بر.بنهم ثنين إبا بين(ولم يرد عن السلف ان اخ لف 

 شاااومرجااع بعاا  الااروال انااه حااين  (2بوفااى بكااه  دلهااا علااى  اارارمط (1براعيااا لل اانم فااى بنااى سااعدشااشابه عمااه  بساا ههفااى  
وفاى  (3ب باأخى وشارمكى( ببرحشاا  لاه . فجاءة بعد ذلك يوم الفا ل فرحاا باه و اال المخزوبتعمه بال جارل بع السائا بن ابى السائا 
وتسا أجر الرجاال  باال وكانظ خدذجه بنظ خوملد ابرأل تاجرل ذا  لى الرام فى بال خدذجهإالخابسه والعررمن بن عمرل خرج تاجرا 

باان صاادم حدي ااه وعقاايم ابان ااه وكاارم اخال ااه بع ااظ اليااه وعر ااظ  فااى بالهااا وت اااربهم برااىءتجعله لهاام فلمااا بل هااا عاان بحمااد 
 لى الرامإعليه ان ذخرج ب اجرا فى بالها 

 عليهم ذلك. ا ذحرصون على الزواج بنها ف أبىموكان سادا  ورؤساء  ر  

فاى بالهاا كماا اخبرداا غالبهاا بيسارل بماا شاادد بان شامائه  أباناةوحينما رأ  خدذجه بعد عودته الى بكه وبا كان لاه بان  
 .وفكر راجل وبناق صادم وابين  ارسلظ صدذق ها ل فاتحه فى ان ي زوجها فقبه سمحه   كربه وخالل

 . وبها نسشا وثروة وعقال  ف ه نساء  وكان سنها اذ ذاك اربعين سنة كما كانظ أ 

 (بناء الكعبه وقضية التحكيم)
نهياار فلجاأ  لى البيظ الحارام فأوشاكظ الكعشاه بناه علاى اشإنحدر إبخمس سنين جرف بكه سير عرم   به بع ة بحمد  
كاه  بيلاه جازءا بنهاا تقاوم بناء الكعشه وخصصوا ل طيشا فجزأوا   إلى تجديد بناء الكعشه واتفقوا على ان   يدخولوا فى بنائها إ رما 

ربااع أساا مر النازاح باين اليشائاه واشارافهم إ اعه فاى بكاناه و و ببنااءل ولام بلاغ البنااء بو ااع الحجار ا ساود اخ لفاوا فايمن ذم اااز برارف 
ول داخاه أذحكماوا فيماا شاجر بيانهم أن فاى ارا الحارم واتفقاوا علاى   اروسلاى حارب إن ي حاول أو خمسه واشا د ح اى كااد أ ليال

ن هاى إفلماا   باين ( ر اينال دااا بحماداألب دااا د فاوا  فلماا رأول  بحماد  ول الاداخلين أوكاان  –بن باب المساجد فارت اول عليهم 
  الاارداء هطرافااأن ذمسااكوا جميعااا بأساود فااى وساااه وطلااا باان رؤساااء اليشائاه الم نازعااه األالحجاار   خباارول طلااا رداء فو ااعأالايهم و 

 الحصيف الفان  الحه بهاا   القوم  ر ى و د   بكانه فى   الى بو عه اخال بيدل فو عه اوصلول اذا ح ى يرفعول نأ  بردمأو 

 )الدعوة في السر(

جمااع فااى نرااأته خياار بااا فااى طشقااا  الناااس باان بمياازا  وكااان ذساا عين بصاام ه الاومااه علااى عمااق ال أبااه وشاافافية الفكاار  
باردم أبرل و أوعاشردم على بصيرل بن   حولهم  وبن  فى و وبه  ن الناس و الحياة وش صحائفوطالع بعقله وفكرل وفارته الصافيه 

  شارك فيه وا  رجاع الاى عزل اه وتأبلاه فكاان  ذرارب الخمار و  ذأكاه بماا ذبال علاى النصاا و  ذح ار لالوثاان إفما وجد حسنا 
عهاادا  وآباانهملسااانا  الناااس باان اعااف نبااالخلق الحساان والصاادم والحلاام وكااا –خاارى أوكااان ذم اااز  اامن صاافا   (4بح فااا إعياادا و  

 .(5بابانه ح ى سمال  وبه با بين( و د تفرد بهاا ا سم دون الجميع افهم ,

 )بدء نزول البعثة(

                                                 
 .1/166ابن هشام   (1)

 .2262صحيح البخاري كتاب االجارات باب رعي الغنم ح  (2)

 .3/425وسند أحمد    2/611سنن أبي داود   (3)

 .2/161تاريخ الطبري   (4)

 (.3صحيح البخاري ح ) (5)
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علااى بعااد نحااو بيلااين باان بكااه فيياايم فيااه شااهر رب ااان بفكاارا ب ااأبال بنعااز  ولكااى ينقاااع عاان  ءالااى غااار حاارا كااان يااادا  * 
ربعاون أ ل العزله السنومه  به تكليفه بالرساله ب الث سنوا  ولما تكابه لمحماد واس مر فى دا –شواغه ا را و جة الحياة

 .سنه نزل عليه الوحى واخ لفظ الرواذا 

ن رساول أباى  ادادل أئمة الحديل عن أكان يوم ا ثنين ومةمددم با روال  ن بشع ه أفى بدء نزول الوحى واك ردم ب فقون على  * 
 نزل على ( .أن فقال ب فيه ولد  وفيه س ه عن صوم يوم ا ثني هللا 

ح ى ذدا عنه الروح فقال لخدذجاه بباالى؟( فأخبرداا الخبار بلقاد  زبلونى( فزبلول  -ودخه على زوج ه خدذجه فقال بزبلونى * 
وتقاارى  –وتحمااه الكااه وتكسااا المعاادوم –انااك ل صااه الاارحم –خراايظ علااى نفسااى( فقالااظ خدذجااه: كااال وهللا   ذخاااذك هللا اباادا 

 وتعين على نوائا الددر. -ل يفا

فاى  وعااش  –باناه الكبارى واأل –لم ذسا رن ولام ذساكن وظاه  ائماا ذحماه علاى عاتقاه العااء ال قياه  ه الوحى يوبنا نزل عل 
 بعركه دائشه بس مرل   دوادة فيها .

لكاى    (سارمهببرداا أدعول فاى بادء المادثر ب لياغ الرسااله وكاان بان الحكماه ان تكاون الا آذاا  ساورةبعد نازول   ام رسول هللا  * 
باائهم آلفاوا أو  حجاه لهام ا  انهام  –وثاان صانام واأل  ديان لهام ا  عشاادل األ جفااةذفاجئ اده بكاه بماا يهايجهم و اد كاانوا  وباا 
 ا  السيف . والمنازعا على ذلك و  سبيه لهم فى حه المراكه 

 .ف ذلك الشاعر القديم ف: قولهصوي

  (1بمش خفش  و بُ  س وبهٍ بُ  ئٍ الى ك … … روادَ صر أ مَّ م ثُ هُ ينَ ا بَ ذناَ ا بَ ور فق َّ 

 أنهام ليقااتلوا ذفكر كيف يدعو  رما الى با ابن به ودو ذعلم انهام احرصااحرس باا ذكوناون علاى بااطلهم ح اى طفق بحمد  *
علاى عشاادة باا  يشساظ ال االو  اد  دله وعريرته ا  ربون لكن دال القلوب القاسيه ودال ا روانأ ق لون ودم بن بعد مفى سبيله و 
 بائهمآكان ذعبد 

نالقاظ إ ى بما فى نفسها الى بن تعرف فيه الحكماه و فطمأنظ روعه وفكر  بأن ت و لكن خدذجه بنظ خوملد زوجة بحمد  *
 (وجهااد  خدذجااه تهااون عليااه ا باار وت ب ااهبنجيااه ونقااه بع ااه الااى العربيه.وكااان  ااد تنصاار وعاارف اش لااى بور ااة باان نوفااه(إ

 حياتااه ا بانااه طااول جربااظ علااى و ااد ذمااان بدعوتااهاش لااىإ نوفااه وبااا حاادث بااه وسااارعظ اباان وسااارعظ فقصااظ عليااه نشااأ ور ااه
كياف شا لظ نفساه وارتفعاظ بقلشاه وروحاه وبعقلاه خلوتاه فات ال اار و والصدم وعلاو الانفس وحاا البار والرحماه ورأتاه فاى سانوا  

 القرابين  ذعبدون ا صنام ومقربون لها نودام الناس بمأفوم 

 )تقدير موقف العدو(
 عبدة ا صنام. ت رسخ كمركز حجيجالدينيه  وزعاب ها  رما تجارة بكه تزددر ووجد  وبه فى *

 الرفيعااة بااين اليشائااه فاات أنحاااء شااشه الجزماارة العربيااة باادين هم ةدااه ت اارك  اارما دياان ابااائهم ومعر ااون بكاناا وتساااءل بحمااد  
 لها  صاددا وتهدد الزعابه الدينيه إنها تهدد  رما بو فا عدائيا بن الدعوة أل وس قفومفقدون بكاسبهم بن الجميع 

 يه دى الى دعوته؟ لمنوفكر كيف سيواجه داا العداء الم و ع وا ذى الكبير  *

عاه أتشا انشااء ارما الق ااء علاى  إسا ااعةتشعاه علاى ال صادى لاه ولكان فاى إنه    به له بهاا العداء فال ذقاوى و  بان أومرى  
 الق اء عليه نفسه و 

                                                 
 مة ، فالحرب مستمرة ومتصلة فيما بينهم.كفوا عن القتال مدة معلومة كما ترعى األبل مدة معلو (1)
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 ال لعمه العشاس وكان بن اك ار بان داشام ذسارا  العيال وبمشادرة بن بحمد  ك يرزبة كبيرل وكان ابو طالا أصابظ  رما أو  *
وكفاه  علياا   بان عيالاه فكفاه بحماد  فلنخفافالناس با ترى بان ازباة فاانالق بناا  أصاببا طالا ك ير العيال و د أخاك ان أ

 .العشاس جعفرا  

وكاان اباو بكار  ذماناه بااهلل وبرساوله إصاحابه أذاح باين أبى طالا ثم اسلم ابو بكر الااى أسلم دو على بن أول صبى أوكان  *
ذو خلاق فكاان رجاال  وباه ذألفوناه ل يار واحاد  ا كاان فيهاا بان خيار او شار وكاان تااجرا  معلم  رما بها وبأ  رما لقرما و  أنسا
 لس ه.لعلمه وتجارته وحسن بجا -بربن األ

فكاانوا ذسا عينون فات حادي هم وفات وثانهاا أسلم عدد  ليه وكانوا ذس خفون لعلمهم بماا ت امر  ارما بان عاداول لكاه خاارج عان أو  
 .تحركاتهم بالسرمة والك مان خوفا  وخرية بن باا  رما

 (conflict values) واشد انواح الصراح بين الشرر صراح العقائد  

 لى شعاب بكه.إ اواذا ارادوا الصالة ذدبو  

 (االسالمدم أريق  في اول )

فااى نفاار باان اصااحاب النبااى فااى طرمااق جبلااى اذا ظهاار علاايهم نفاار باان المرااركين وداام  (1بسبينمااا كااان سااعد باان ابااى و ااا 
 ماقر أول دم أرجاال بانهم بركشاة بعيار فجرحاه فكاان ذلاك  سذصلون فعابوا عليهم با ذصنعون ح ى  اتلودم ف رب سعد بن اباى و اا

 م .سالفى اش

باا الوة القاارآن ول باان جهاار أوكااان عبااد هللا باان بسااعود    ISLAMIC REVELATIONفااى بااداة الرساااله ا سااالبيه  
و اراءة نادي ها فقاال :بسام هللا الارحمن الارحيم بصاو  برتفاع أ تلاى  ارما فاإوفاى  احى ياوم ذداا  سالم بمكاه بعاد رساول هللا باش
لهم انهم ي لون بعا  باا جااء باه بحماد فقاابوا الياه وجعلاو ذ اربونه فاى وجهاه ح اى فسألو باذا ذقول فقيه  ذا  بن سورة الرحمن.آ

 ب داا الاى خرينال عليك (. له واصابا  فسال دبه ورجع الى اصحابه  الثروا على وجهه بالعديد بن اشألم و د اش د به األ

ن الف اه الشاغياه ناصاي هم الدباء ألوسالظ بنهم صيبو أوذوا و أ بنوا بمحمد آالدعوة  زالظ فى الخفاء والقليه القليه بمن  
 .ومجوعونهم ومعارونهم خاوا ذحشسونهم وم ربونهمأوبادر  كه  بيله ب عايا بن فيها بن المسلمين و ، العداء

فيارحاه علاى ظهارل ثام ذاأبر بصاخرة كبيارل ف و اع ة ذا حمياظ القهيار إبيه بن خلف ذعاب بالل بن رباحه فيخرجه أوكان  
( فيقاول ذا حمياظ القهيارل ذعاابودم فيمار علايهم رساول هللا بإباه أبياه و أسار و اكاان بناو بخازوم ذخرجاون بعماار بان ذو ، على صدرل
 .بو جهه بحرب ه فق لها وبا  ذاسر بسبا العاابأطعنها و م ذاسر فقد   لودا أن بوعدكم الجنه( فأبا إ ل ذاسرآبصبرا 

 (المصالح ال اخالق لها)

ن راااردا إفااى  نالجدياادل أل ةساالحه ح ااى   لااظ الاانفس ح ااى تق ااى علااى الاادعو  ااار األأساااليا و حقاار األأتشعااظ  اارما إلقااد  
شااد ب ا ااه علااى الماارء باان ظلاام أ ىن ظلاام ذوى القرباافيااه أ  اااء علااى بصااالل  اارما وزعاب هااا الدينيااه بااين العاارب وبمااا   شااك 

ن ين فاع لنفسااه فهام ودااو بهااا يهاادم بناااء أبااا إبار ف حالدماااأبارمن أنسااان فاى بو عااه بعهام بااين ن اشغياردم كمااا ذقاول القائااه وذلاك أل
ذى و ذساكظ علاى األأذى وتارد عناه الكياد والش اى ناه األعن تادفع أالقرابه ومقاع حبه الرحم ومفقد بعداوتاه لهام درعاا كاان بان حقهاا 

رجااع بعقمهااا الااى حميااة رام فيهااا الاادباء وتزدااق فيهااا النفااوس يتاالمااه وبعقاام الحااروب ال ااى كانااظ أالاااى ذصاايشه فيراا د وجعااه ومزمااد 
 نحيازالى جانا النسيا.القرابه والدفاح عن العرا واش

                                                 
 ممن أسلموا علي يد أبو بكر. (1)
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 خصام لادود اباو لهاأفقد كاان  بن عبد المالا وكالدما عم الرسول إبى لها ووحمزل وكالدما أالعقه بين  ذقارن وحين  
 خر صديق حميم رءوف شفيق بأبن اخيه وان لوعدو كاش

 (اللدود بو لهب العدوأحمزه العم العطوف و )

ولاام ذكلمااه  باارل فااأعرا بحمااد ذال وشاا مه ونااال بنااه بااا ذكاارل باان العيااا وال  ااعيف ألآيوبااا فاا بااو جهااه بمحمااد أباار  
باى أخيه بان أبن إب اصأفلما رجع فى ذلك اليوم علم بما  –وكان عمه حمزل  يزال على دين  رما وكان رجال  وما ذا ولع بالصيد

باا جهاه فقصاد الياه أى ألفاالمسجد و  هكان عنددا كعادته ودخ بمن على احد ولم ذقف بسلما   لى الكعشهإمألل ال  ا وذدا فجهه 
ع ارف إ و للرار باو جهاه فمانعهم حساما أن ينصاروا أذا بل ه رفع القوس و ربه فرجه شجه بنكرل واراد رجاال بان بناى بخازوم إح ى 
 .جانا بحمد سالبه وو وفه الى إعلن حمزة أ ثم ، سشا  بيحا  نه سا بحمد أبو جهه أ

نساافهن حلمااك ولن ااعن لبيااك أ ااال لااه بتركااظ دياان أنشااه تأنيشااا  و  ساالم ولااه شاارف و ااوة ااد أذا ساامع بالرجااه إبااو جهااه أوكااان  
غارى السافهاء باه ذعابوناه أ  اربه و  رجاه  اعيفا  الن كان وإ –  صادذه و ال له بلنكسدن تجارتك(إ ا  وان كان تاجرا حاربه حرب شرفك(

 واحيانا ذق لونه 

 (سالملإل قوةم عمر سال)إ

نه   ذس ايع ان ذمنعهم بما دم فيه بن الردل ح اى بانهم بان   اه أصحابه بن البالء والعااب و أبا ذصيا  لما رأى بحمد  *
ن فيها بلكا   ذقلم إلى الحشره فإبلو خرج م ألصحابه  بحمد صابرا وبنهم بن جرن وبنهم بن المظ به شدة المعيره  ال 

 ا صدم ح ى ذجعه هللا لكم فرجا بما ان م فيه( فعند ذلاك خارج بعا  الماةبنين بهااجرا الاى الحشراه ودرباا  ر أحد ودى أعندل 
 .ال ت ترنها عليهم  رمابن الحرب القالمه 

ثااردم تااارددم وتش اى الق ااء علايهم ولكان لام آس رعر  بكاة باالك خرجاظ علاى إي سللوا بن بكة  خ ية ولما  خرجو سرا   
 تدركهم  رما.

ودااددوا كااه باان  ر   رمرااا جنوددااا وجواسيسااها حااول الكعشااه وفااى اسااوام بكااه ح ااى   ي صااه احااد ال رباااء بمحمااد ونراا 
، ومعنت ذلك بل ة العصر الحديل بالارد وال عايا وبصادرة ب اع ه ونها تجارته ي صه بمحمد  أن ال رباءتسول له نفسه بن 

وتلاك بان أسااليا الحارب ح اى فات العصار  -ين بان أتشاعاه  سارا  وإجشاارا  وف  اه المس  اعف بفو ت اش اباة الجبرماة( علات بحماد 
 .الحديل

 س فزاز والقلم.س بداد واشودال صورل بن صور اش 

لكنه لم ذرأ حين ا ان يواجه حمزل لما ذعلمه بن شجاع ه  لقد اخا  عمر الحمية لما فعله حمزل بأبى جهه ودو خال عمر  
لااى بيكااروب دااال العلااه ومق ااه إصااه الااداء ومصااه أليق ااى علااى  لااى بحمااد إفأخااا ساابيله  المالااا دبناااء عبااأوغ ااا ك ياار باان 

   ا  بحمد

 ين ذا عمار؟أى إلسالبه  فقال له إوجماع ه فلييه نعيم بن عبد هللا وكان ذخفى   ا  يرمد بحمدسالحه خرج عمر ب وشحا  
 وعاب دينها وسا آله ها فأ  له. صنابهاأبر  رما وسفه أالاى فرم  تداا الصب  ا  رمد بحمدأعمر   ال

فاال أ؟  ا  ترى بنى عبد بناف ي ركونك تمرى علاى ا را لاو   لاظ بحمادأ –فقال له نعيم وهللا لقد غرتك نفسك ذا عمر  
 ده بي ك ف ييم ابردم ؟أ لى إترجع 

 ده بي ى؟أ ى أ ال عمر و  
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حاس عمار أخاا   افلما سمعو  -خ ه فاطمهأى بيظ فرجع عمر ال -سلما وهللاأخ ك فاطمه فقد أبن عمك سعيد و إ ال نعيم  
 ال ى سمعظ؟  ةل با دال الهينمافاطمه الصحيفه ال ى كانوا ذقرأون فيها فخشأتها ودخه عمر فق

 -سالمناأساعيد و اباظ فاطماه ل منعاه ف اربها فجرحهاا فقالاظ لاه بلقاد بوبااا  -علاى ديناه ا  تشع ماا بحمادإنكام أخبر  ألقد  
 فاصنع با بدالك( 

نقار باا دااا الااى عايناى الصاحيفه ال اى سامع كم تقرأونهاا بان  باه ألإ رأى عمر با بأخ ه بان دم فاارعوى  و اال لهاا  فلما 
ناه أسالبه فقالاظ لاه إفامعظ فى  -ذا  رأداإليها إفقال عمر:  تخافى وحلف ليردنها  -نا نخراك عليهاأفقالظ له  جاء به بحمد 
 كربه(أحسن داا الكالم و أ رأ الصحيفه فأدرك ه الخريه و ال ببا فقام عمر واغ سه و  -  الاادرإ  ذمسه 

 ن نعبد بعه غيرل.أوبا ينش ى لمن  ال داا الكالم  

يااد أبااس باللهام أن ذكااون خصاك هللا باادعوة نبياه فاانى ساامع ه ذقاول أرجاو ظهاار خشااب و ااال ذاا عمار وهللا انااى أل كعناد ذلا 
 بن الخااب( فاهلل هللا ذا عمر.إسالم بعمر اش

ر ام بج معاا فاى دار ا ر ام بان بناى األ سالم وكاان بحماد أتياه و آح ى  و ال: دلنى على بحمد به ل شفأخا عمر سيفه وتو  *
 بمن بعه بن المسلمين.

 نقر بن خالل الشاب فرآل ب وشحا سيفه ففزح.ففدم عمر عليهم الشاب فلما سمعوا صوته  ام رجه بن الصحابه   

ده البيظ بن أ عرف بنها  ةتكبير  فكبر رسول هللا  -راد شرا   لنال بسيفهأن إو  لهاد خيرا بدلنال ر أفقال حمزل :فأذن له فان  
 سلم.أن عمر  د أالصحابه 

 (بنان صف القوم إفلما علمظ  رما  الظ   ب  

 ن حيينا(؟إن ب نا و ‘لسنا على الحق أسلم عمر  ال: بذا رسول هللا أن أبعد  

 و حيي م(أن ب م إنكم على الحق إ بيدل سى: ببلى والاى نف ال الرسول  

  ال عمر :فيم الخفاء ذا رسول هللا؟ عالم نخفى ديننا ونحن على  الحق ودم على الشاطه؟ 

الاى الحشراه  الرساول ذن بان إح ى حينما دااجر بعا  الماةبنين با -نا  ليه  د رأيظ با لقيناإ: ذا عمر فقال الرسول  
فااى ظلمااه الليااه ح ااى   تفااان  اارما ولمااا فانااظ  اارما وخرجااظ علااى  تساالال  رحاايلهم عاان بكااه  ربااع نسااوة( كااانأثنااا عراار رجااه و إب

والماةبنين بال قاباة الجبرماة وداال بان صاور الحارب  ، وكان ذلك تنفياا  لحكام  ارما علات بحماد اثاردم يش ون رددم او ح ى   لهم
 وا بهم ونجوا بن األسر والقسر.القالمة ال ت أعلن ها  رما بن طرف واحد  د عقيدة ال وحيد فلم يلحق

 )التعليق(

دذاه اساشاب بأ   اال ساشاب لهااا اشوكاناظ األ  -فيماا بيانهم ال اارا  وال ازوا  والق اال الادائم على شائطشع العرب فى الجادليه  (1ب
 س كشار وال أر والسلا والنها والصراح على بصادر المعيرهت علق باش

والعقه ا نسانى فى  ( . fossilizationب وال حجر بين الجحود ال أبه و بين والمرركين بنين ول برل يبدأ الصراح بين المة وأل (2ب
العقاه البادوى الم حجار الجاباد الااى   ي زحازن عماا داو  اائم وتقولاا وذلاك وبا دو بة اظ زائاه دائم ال عبير بين با دو خالدا 

 .  وتقاليد ب وارثهافى عاد
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ذماانهم  اد الهجمااه إداوال لليااش  علاى الرادائد واأل اوائه   او ان المااةبنين الاألاالك نخلاص  خارناه تحجار عان تقباه الفكاار انإ (3ب
بان عمار  بماا لدذاه بان بهاباة و اوة باين آبر فحينما  د عقيدتهم. والقائد كان على بينه بن داا األال ت  ادتها  رما الررسه 
ذماان بااهلل داو اش روحهام المعنوماة ألنةبنين ومرفاع بان الم ف ةن ذلك سيعزز بن أل ر بحمد بزداد   وة المةبنين فكإ وبه 
حياوان تحكماه الراهول  فات ال الاانساان ذماان ذصاشل اشفبدون دااا اش .نسانيه جميعا  خال يه واشج ماعيه واألصه الف ائه اشأ

 و  يردل ال مير.

 آذااا ومجعلنااا نشصاار  ا فااى ا خااااءبالجحااود ا عمااى يو عناا Copper فاج معااظ  اارما علااى بااا  الااه الراااعر ال ربااى كااوبر (4ب
 ولكننا نكفر بها( .

ليه نفر بنهم ذقاتلونه ومقااتلهم  فبينماا دام كاالك إسلم فقام أنه ألى المسجد ذعلم بن فيه إن عمر برى إومقول بع  المةرخين  
باذا ترمدون  برا  أر لنفسه خ اإفقال الرجه  –شراف  رما فخلى بين المقاتلين و ال با داا فقالوا صشأ عمر أ به شيخ  بن أذ إ

  ال الريخ خلو عن الرجه.   ترمدون بنى عدى ذسلمون لكم ؟أبنه؟ 

ناى أخبارك أل ج اظبا جاء بك؟ فقال عمار أخت با جهه بعد ذلك  فلما طر ظ بابه ف ل لى و ال برحشا بأبن أو ال عمر ج ظ  (5ب
 . و شل با ج ظ به، و ال:  شحك هللاف رب الشاب فى وجهى بنظ بمحمد آو   -سلمظأ د 

باى جهاه ولام أباى جهاه ثام كاناظ ثورتاه  اد أجاه خالاه أبر ب ورة عمر بان خر بدأ األفكيف ت ير بو ف  كه بن الرجلين لآل (6ب
 .حسبو أك ر بن أسالم عمر إسالم حمزل و إذس  رم ال ارمخ فيه  صة العدوان  و 

ساالبه  اجة فاى وساط المراركين إثاار أشاكيمة   يارام و اد  وعلى فقد كان عمر ذلى القائد األإ وما حد جنود الحق األأن م إ 
 . عزة  وشرفا  بنين ة ا المفوشعروا بالاله والهوان وك

ن الف  اين أعلياه وبماا ي يار الساخرمه  المع د بين المع دى القوى القادر وبين ال عيف  (غير برروعهبنها حرب أ جدال فى  *
وداال داى  -الحارب ال يار براروعه باين الف اه ال االه الشاغياه والف اه ال اعيفهنهاا لكذوى القرباى  علياه كاناا المع دى والمع دى 

 (unscrupulous war ب ا سى انواح  الحروب واشددا وطأة ومسمونهاالحرب ا اخال ية

 )حرب غير أخالقية(

 )المسلمون تحت التعذيب واإلقامة الجبرية(

فاى دااا المقاام داو  ذماان المقصاودن اشإذماان فاناواح بان اشأن دنااك أن ورغام ن ذقوم علاى ا ذمااأع قاد بوجود هللا  بد ن اشإ (1ب
 عمى.ذمان األذمان الشصير وليس اشاش

سااس أال فكيار داو  كاان فااذا  -سااس العقاه وال فكيارأ ائماة علاى  هااذمان و جاه المحشاه وكللى اشإبالدعوة  لقد جاء بحمد  (2ب
 ال ى.خل قدم الروحى واألساس وسيله لنه فى األإال قدم المادى ف

ن قاام فاى خلاق واش اشن اشاآلوبنا بدأ  الدعوة السرمه بدأ  الحرب ال ير شرعيه بين المادل ال اله ال ير جديرل بال قه وبين  
 ذمان ( وبين با دو خالد بالق وبا دو بة ظ زائه .هللا ب اش

حارب غيار  -د ودام أ اه القلياه وباين المراركين ودام أك ار الك يارالواحاباين الماةبنين بااهلل  -لظ الحاربعشا إبدأ  الرسااله  بنا (4ب
 .، إنها ثقافة الخاأ واشصرار عليهعادله ي فوم فيها القلم والشاطه

لايهم إن قلاظ إال اى وصاالب ه ذماان صحابه على  اوة اشألى الدعوة فى السر فى بداذة رسال ه واع مد  القله بن إ لجأ بحمد  (5ب
 ذمان.شافى سبيه داا النفس  حياةبن القائد فهانظ 
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ن صاف القاوم إذمانهماا بإح ى  الاظ  ارما بعاد و تشعه حمزة وعمر إصحابه ح ى أفى صبر وحلم ل عزمز بو ف   سعى القائد (6ب
 بنا(.

 .، وبن تخ يف وطأة الحرب عليهمبةبنه ال الشه ال ير ةالقائد بع  المةبنين بالهجرل دربا بن باا الك ر  أبر (7ب

إ  أنهاا عرفاظ عن المجابع والنوادى  ةفراد بعيدبقصورل على األالدعوة  بالدعول وكانظ الث سنوا  لم ذجهر بحمد بر  ث (8ب
لام ي عارا لادين  ارما ولام يا كلم عان  آلها هم ولاالك لام تها م  ارما  وفرا ذكر ا سالم فى بكه ولكن بحماد  -لدى  رما

ذمكان إح وائهاا باه والق ااء عليهاا فلام ذكان ساادة  ارما اصاحاب فكارة ظاادرل  وإع بر  دعوة بحمد  -بالك فت بادئ األبر
ذعار ون بها الدعول ولكن كانوا أصحاب سيادة بوروثه وتقاليد  زبه لا حفظ داال السايادل فقارما لهاا السايادل الدينياه فاى شاشه 

يااه  اارش وتقااوم عليااه  وبااة الجزماارل العربيااه وتساا مد ساالا ها باان ذلااك فماان ذعيااا بصاادر دااال الساالاه باألوثااان( فساا ج مع عل
 واحدة بهدف الق اء عليه وعلى أتشاعه.

فإ   ظ حكمة القائد وأخليياته فاى برحلاه الادعوة فاى بالسار( علاى اشب عااد عان بصادر السالاه ألناه عارف أن السالاه تازال   
 سرمة.بالسلاه و غنى عن إخ اعها عن القوة  ودو فى بداة دعوته   ذملك القوة، فآثر أن تكون دعوته 

فقااد كانااظ حاارب غليقااه غياار  -بعلااوم ان المصااادبه لااو تعاادد  وطالااظ ألف ااظ إلااى تاادبير المااةبنين وإبااادتهم عاان آخااردم (9ب
ب كاف ااه فماان الحكمااه الساارمه واشخ فاااء حرصااا  علاات حياااة القلااة باان المساالمين فال مسااوا المسااالمه والمهادنااة والمصااابرة علااى 

علاى ذلاك أباا القائاد بجهار بالادعول والعشاادل باين ظهراناى المراركين ذمانعهم عناه شارفه  المكارل وتحمه العاااب ذعيانهم إذماانهم
وحسشه ونسشه ولكنه كان ذج مع بالمةبنين بسرا ( وخ يه ألنه   ير ى باأن تكاون حيااتهم عر اة للخاار تسايه الادباء القليلاه 

 المةبنه.

 المرحلة الثانية للحرب)ثانيًا(: 

 )الدعوة جهادًا(

بااإعالن الاادعوة وبجابهااة الشاطااه  ا بجموعااة باان المااةبنين تقااوم علااى األخااوة وال عاااون وناازل الااوحى ليكلااف بحمااد تكونااظ ساار  *
عرايرته بناى داشام بعاد نازول داال  ( فادعى بحماد 314بالراعراء انذاة:  بوأنار عريرتك ا  اربين(بالحسنى فنزل  وله تعالى 

فكانوا خمسة وأربعون رجال ، فلماا أراد أن يا كلم باادرل أباو لهاا و اال:   -فانذه فجاءوا وبعهم نفر بن بنى المالا بن عبد بنا
وأعلم أنه ليس لقوباك باالعرب  اطشاة طا اه وأناا أحاق بان أخااك بحساشك بناو  -بدة ء عموب ك وبنو عموب ك ف كلم ودح الصشاة

لعرب فماا رأياظ أحادا  جااء علاى بناى وتمددم ا -وإن أ مظ على با أنظ عليه فهو أذسر عليهم أن ي بظ بك باون  رما  -أبيك
 ولم ي كلم فى ذلك المجلس.  أبيه برر با ج ظ به( فسكظ بحمد

وأتوكه علياه وأشاهد أن ا  هللا ا  هللا وحادل  شارمك لاه( ثام  اال بإن  -ثم دعادم ثانية و ال بالحمد هلل أحمدل وأس عينه وأؤبن به *
و إنى رسول هللا إليكم خاصة وإلى الناس عابة وهللا ل موتن كماا تناابون ول شعا ن كماا الرائد   ذكاب أدله وهللا الاى   إله إ  د

 تس يققون ول حاسبن بما تعملون وإنما الجنة أبدا أو نارا  أبدا .

ى فقال أبو طالا با أحا إلينا بعاون ك وأ بلنا نصايح ك واشاد تصادذقا لحادي ك وداة ء بناو أبياك بج معاين وإنماا أناا أحاددم ولكنا *
غير أن نفسى   تااوعنى على فرام دين عباد  -أسرح بنهم إلى با تحا فأف  إلى با أبر  به فوهللا   أزال أحوطك وأبنعك

 المالا.

 خاو على يدذه  به أن ذأخا غيركم(  -فقال أبو لها بإن دال وهللا السوأة  *
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 .(1بفقال أبو طالا وهللا لنمنعنه با بقينا 

ه أبو طالاا بحماي اه وبنعاه وتأكاد بان ناحياة أخارى عاداء عماه أباو لهاا وبأناه  ي اوانى فاى الهجاوم بن تعهد عم تأكد بحمد  *
 عليه وبحارب ه فيما يدعو إليه.

لم ي كلم إ  بعد أن سمع الهجوم الررس ح ى أن أبى لها وصف الدعول بأسوأ الررور ولكن أخال يا  المو ف   ولكن بحمد *
  ه بنع ه بن الرد على الهجوم الررس تأدبا  بع عمه!.وصبرل وأدبه وحكم وحلم بحمد 

 ودو فى الصفا حجرا اعالدا ثم د ف  بذا صشاحال( صعد بحمد  *

ودى كلمة إناار تخبر عن دجوم جيا أو و وح أبر عقيم فأسرح الناس إليه بن باون  رما وعلى رأسهم أبو لهاا فلماا  
 ادى بسفل داا الجبه ترمد ان ت ير عليكم أكن م بصد ى؟(.إج معوا  ال: بأرأي م إن أخبرتكم أن خيال بالو 

  ال الجميع: بنعم با جربنا عليك كابا  ط وبا جربنا عليك إ  صد ا (. 

إنماا ب لاى وبا لكم  كم اه رجاه رأى العادو فاانالق يرباأ أدلاه( فلماا  تام دااا   -فقال بفاإنى نااير لكام باين يادى عاااب شاديد 
بالسااوء و اال بتشااا لاك سااائر الياوم ألهاااا  و  ياااكر عانهم أ  ردة فعااه ساوى أن أبااا لهاا واجااه بحماد ا نااار إنفا  الناااس وتفر اوا 

 جمع نا؟.

 وو ل فيها أن عصبية القرابه ال ى عليها العرب ذابظ فى حرارة داا ا ناار. -وكانظ دال الصيحة العاليه دى غاذة البالغ *

وخافااظ  اارما باان إ  ااراب بوساام الحااج واتفااق   -عااه رؤوس األشااهادذصاالى بفناااء الكعشااه نهااارا جهااارا و  وصااار بحمااد  
ساحر جاء بقول دو سحر ذفارم باين المارء وأبياه وباين المارء  أن بحمدا   -بجلسهم على أن ذقولوا للناس الوافدين فى بوسم الحج

 .(2بوأخيه وبين المرء وزوج ه وبين المرء وعريرته ف فو وا عنه بالك

ولمااا فرغاظ  اارما بان الحااج  (3بن  اادبوا لموسام الحااج   ذمار بهاام أحاد إ  حاارول إذااال  وذكاروا لهاام أبارلوجلساوا بسابه الناااس حاي *
  -فكر  فى أساليا تق ى بها على دال الدعوة نسوم بع ا  بنها:

 :السخريه والتحقير واالستهزاء والتكذيب والتضحيك ( 1)

ذا بر عليهم ت ابزوا عليه وأك روا بن السخرمة وا سا هزاء باه وتودين  وادم المعنومه وا كان ال را تخايه اتشاح بحمد  
 وبأصحابه وزادوا بن الاعن وال  حيك عليه.

بصااب باالجنون وإتهماول بأناه شااعر وشاككوا  و االوا إن لاه شاياطين وإن بحمادا   -( إثارة الشىبهات وتكثيىف الىدعايات الكاذةىه2)
 أن  ائلهم  ال: فى بعل األبوا  ونرردا وحرردا يوم الييابه ح ى

 حديث خرافة يا أم عمرو ... ... أموت ثم ةعث ثم حشر

ورغم أنه وأتشاعه المةبنون تصدوا للادفاح اشعالباى الكااذب ولكان أداه  ارما كاانوا ب كبارمن فازادوا فاى طغياانهم ذعمهاون،  
 وأصحابه. وإش د  شراسة حربهم القالمة ال ت أعلنوادا  د بحمد 

 اس وبين سماعهم للقرآن ومعارضته ةأساطير االولين( الحيلوله بين الن3)

                                                 
 .585 -1/584الكامل إلبن األثير  (1)

 ، وأخرجه البيهقي وابو نعيم في الدائل وغيرها.1/271ابن هشام  (2)

 .1/271ابن هشام  (3)
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ح ااااى ان   -كاااانوا ذاااااردون المااااةبنين وم يااارون الراااا ا وال و اااااء وم  ناااون وملعبااااون اذا رأول وأتشاعااااه ي اااأدبون للصااااالة 
فيقااول  بالن اار باان الحااارس( أحااد شااياطين وشااعراء  اارما إشاا رى  ين ااه فكااان   ذساامع بأحااد يرمااد اشسااالم إ  إنالااق بااه إلااى  ين ااه

 .إطعميه وإسييه وغنيه داا خير بما يدعوك اليه بحمد 

 )قريش تمارس في حربها التعذيب وإزهاق األنفس( 
 أواًل: اإلعتداءات علي المسلمين

كاناظ فاى البداذاه ت ازعم  ارما الحارب الدعائياه وحارب المجادلااه للنياه بان الماةبنين ووجاد   ارما أن داال األسااليا لام تحقااق  *
ولم تحقق با ذأبلون فيه فقرروا أن ذقوبوا ب عايا المةبنين فأخا كه رئيس ذعاب كه بن دان بن  بيل اه باشساالم   -نفعا كبيرا  

فكان أبو جهه إذا سمع عن رجه أسلم له شرف وبنعه أبيه وأخزال   -وأنق  كه سيد على بن إخ ار بن عبيدل طرمق اشذمان
 (بجال وإن كان  عيفا  ربه وأغارى باه واشا د  حارب ا  ااهاد  اد الرساول وأوعدل بإبالغ الخسارل الفادحه فى المال وال

 -وأتشاعه بن المةبنين ون رب بع  األب ال عن دال الحرب الرعواء، وحوادث إع اداء  ارما علات المسالمين فات غيار داوادة
 حرب غير أدلة بين السلاة والحكمة وبين ال ماء والشصيرة.  -حرب المادة  د الفكر والعقه

لما علمظ أم بصعا بن عمير بإسالبه بنع ه الاعام والراراب وأخرج اه بان بي اه وكاان بان أنعام النااس عيراة فخران جلادل،  (1ب
 و عف عودة وذبه ششابه ال   وجف حنان أبه عليه فت  سوة غير بعهودة.

نهار فاى حار شاديد وفاى رجلياه  ياد بولى لبنى عبد الدار بن األزد فكانوا ذخرجونه فى نصف ال -وكان أبو فكيهة وإسمه افلل (2ب
بن حديد فيجرونه بن ثيابه ومارحونه فى الرب اء ثم ذ عون على ظهرل صخرة كاى   ي حارك وكاان يشقات علاى ذلاك ح اى 
   ذعقه وكانوا برل  د رباوا رجليه بحبه ثم جرول والقول فت الرب اء وخنقول ح ى ظنوا انه با  وداا با دفعهم إلت تركه.

فلمااا أساالم عاب ااه بو تااه بالنااار فكانااظ تااأتى  -وكااان حاادادا -اب باان األز  بااولى ألم أنمااار بنااظ سااشاح الخزاعيااهوكااان  ااش (3ب
وكاان آخاارون يلاوون عنقااه ومجاابون شااعرل و اد القااول فاى النااار ثام سااحبول فمااا  -بالحديادة المحماااة ف جعلهاا علااى ظهارل أو رأسااه

 .(1بأطفأدا ا  ودك ظهرل

ية  د أسلمظ فعابظ وأصيبظ فى بصردا ح ى عميظ، وأسلمظ أم عبايس جارماه لبناى زدارة فكاان ذعاابها وكانظ زنيرل أبة روب (4ب
 بو دا عاابا شديدا ح ى تمكل زبنا   تس ايع النهوا.

فقااد أخااال نوفااه اباان خوملااد العاادوى وأخااا بعااه طلحااة اباان عبيااد هللا فرااددما فااى حبااه واحااد  بر ااى هللا عنااه(وأوذى أبااو بكاار  (5ب
 .(2با عن الصالة وعن الدين فلم ذجيشال وراعه أن رآدما بعد ذلك باالن ذصليان لالك سميا بالقرمبينليمنعهم

ودااا  لياه باان ك يار باان ال عاايا وال نكيااه ال اى كانااظ تقاوم بااه  ارما  ااد الماةبنين فكااانوا ي صادون باااألذى وح اى إزدااام  
 وعلى أصحابه حرب ظالمة.( بعلى بحمد األنفس بالنسشة ل عفاء المسلمين لقد أعلن ها  رما حرب شعوا 

 (باشع داءا  على بحمد  بثانيا ( 

كااان رجاال  شااهما  و ااورا  وكاان فاات بنعااه أبااو طالاا وابااو طالااا بان رجااال بكااة المعادودين وكااان عقيمااا  فااى  رغام أن بحمااد  (1ب
واخ ااروا سابيه المفاو اا  باع  أصله بعقما بين الناس فكان بن الصعا أن ذجسر أحد علاى إخفاار ذب اه وإسا شاحة بي ا ه

 أبو طالا بع شئ بن أسلوب ال حدى وال هديد الخفى ح ى ياعن لما ذقولون .

                                                 
 .2/248أسد الغابة  (1)

 .256 /8، وطبقات بن سعد 319، 1/318ابن هشام  (2)
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فى بادئ األبر  ال لهم أبو طالاا  او   رفيقاا  ورددام ردا  جمايال  وشادد   ارما تهدياددا ألباى طالاا ح اى بان  امن باا  االول  (2ب
هللا   نصبر على داا بن شا م آبائناا وتسا يه أحالبناا وعياا آله ناا ح اى تكفاه بأنا اس نهيناك بن إبن أخيك فلم تنه عنا وأنا و

 عنا أو ننازله وإذاك فت ذلك ح ى يهلك أحد الفرمقين(. 

وللمرة ال اله ذدبظ  رما إلى أبو طالاا بعماارة ابان الولياد بان الم يارل و االوا لاه: بذاا أباا طالاا إن دااا الف اى أفهاد رزف ات فاى  (3ب
ك عقله ونصرل وإتخال ولدا فهو لك وأسلم إلينا إبن أخيك داا الاى خالف دينك ودين آبائك وفرم جماعة  وباك  رما فخال فل

وسفه أحالبهم فنقل ه فإنما دو رجه برحه رف  با  أ دبظ إ  أن أبو طال رف  با أ دبظ عليه  رما وفرالظ المفاو اا  
 .ح ى تق ت عليه وإخ ار   رما سبيه اشع داء على بحمد 

 ()االعتداء عل: محمد  )ثانيًا(

ر ياة وأم كل اوم  باه الشع اة فلماا كاناظ الشع اه أبرداا ب اليقهماا بعناف  كاان أباو لهاا  اد زوج ولدذاه ع شاه وع يشاة بن اى بحماد  (1ب
 .(1بوشدة ح ى طلقادما

طاارم بان عباد هللا المحااربت فى بوسم الحج واألسوام ل كايشه وتساييه باا ذقاول و ادرو   وكان أبو لها ذجول خلف بحمد  (2ب
 .(2ببا ذفيد أنه كان   ذق صر علت ال كايا به كان ذ ربه بالحجر ح ى يدبى عيشال

وتاياه علياه األف اراء  تحماه الراوك وت اعه فاى طرماق بحماد  -وكانظ إباراة اباو جهاه أم جمياه أروى بناظ حارب بان ابياه (3ب
 قددا وعدائها:والدس وتةجج عليه نار الف نة و الظ يوبا تعبر عن ح

 ودينه قلينا.( وأمره أبينا.  )مذمما عصينا.

كان النفر الاى تمادى فاى األذى أباا لهاا والحكام بان أباى العااس بان أبياه وعيشاه إبان أباى بعاي  وعادى بان حماراء ال قفاى  (4ب
فيقاف  -ا نصابظ لاهوكانوا جيرانه فى السكن فكان أحددم ذارن عليه رحم الرال ودو ذصالى وكاان آخار ذارحهاا فاى برب اه إذ

 .(3بعلى باب بي ه ثم ذقول  بذا بنى عبد بناف أى جوار داا؟( ثم يلييه بعيدا   بحمد 

ذصااالى عنااد البياااظ وأباااو جهااه وأصاااحابه لاااه جلااوس اذ  اااال بع اااهم  بحماااد وروى الشخااارى عااان عبااد هللا بااان بساااعود كااان  (5ب
 (4ب جد فإنشعال أشاقى القاوم بعيشاة ابان أباى بعاي (أذكم ذجئ بسال جزور بنى فالن في عه على ظهر بحمد إذا س -لشع 

 و  أغنى عنه شي ا ولو كانظ لى بنعه.  -وو ه على ظهرل بين ك  يه وأنا أنقر فجاء به وإن قر ح ى سجد النبى 

 ساجد   يرفع رأسه ح ى جاء  فاطمه فارح ه عنه. بحمد  ال فجعلو ذ حكون ومميه بع هم على بع  و 

فيما روال إبن اسحام عن عبد هللا بن عمرو بن العاس  ال ح رتهم و د إج معو فى الحجر   بحمدما   ه ولقد أراد   ر  (6ب
بينماا دام كاالك إذ طلاع  -فاكرودا بحمدا  فقالوا باا رأيناا ب اه باصابرنا علياه بان أبار دااا الرجاه فلقاد صابرنا علاى أبار عقايم

فعرفاظ ذلاك فاى وجاه رساول هللا  -البياظ ف مازول بان بعا  القاولفأخا ذمرى ح ى اس لم الركن ثم دم ليااوف ب  رسول هللا
 بفعرفااظ ذلااك فااى وجااه رسااول هللا  -فلمااا باار بهاام ال انيااة غماازول)   فلمااا باار بهاام ال ال ااه ف ماازوا بااه بم لهااا فو ااف ثاام  ااال

فياه ليرفاةل باأحس باا أبا والاى نفسى بيدل لقد ج  كم بالابل( فأخا  القاوم كلم اه ح اى أن أشاددم  -بأتسمعون ذا بعرر  رما
 ذجد ومقول إنصرف ذا أبا القاسم با كنظ جهو .

                                                 
 .652 /1ابن هشام  (1)

 .449 /12كنز األعمال  (2)

 .416 /1ابن هشام  (3)

 .543 /1صحيح البخاري  (4)
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إذ طلع عليهم فوثبوا اليه وثشة رجه واحد وأحاطوا به فلقد رأيظ رجال فيهم خا   -فلما كان ال د إج معوا كالك ياكرون أبرل 
 و ام أبو بكر دونه ودو يشكى ومقول  -بمجمع ردائه

 ()أتقتلون رجال أن يقول رب: هللا؟

  محمد عزم ابو جهل عل: قتل ( 7)

بعد إذمان حمزة وعمر ودم  وة   ذس هان بها غير   رما بن تفكيردا وإخ ار  أسلوب المساوبا  وتقدذم الرغائاا وبادأوا  
 هلكنا(.فلما فرلوا فى ذلك دددول أشد ال هديد و الوا بأبا وهللا   ن رركك وبا فعلظ بنا ح ى نهلكك أو ت  فى ال فاوا بع بحمد

 إلى أدله حزمنا آسفا  لما فاته با طمع بن  وة أن يةبنوا باهلل الواحد.  بحمد وإنصرف  

ولما إنصرف عنهم خاطبهم أبو جهه فى كبرما فقال بذا بعرر  رما أن بحمدا   د أباى أ  تارون بان عياا دينناا وشا م آله ناا  (8ب
ه بحجر با أطيق حمله فإذا سجد فاى صاالته فف حاظ باه رأساه فأسالمونت وإنى أعادد هللا ألجلسن ل -وسفه أخال نا وش م آبائنا

 عند ذلك أوإبنعونت فليصشل بعد ذلك بنو عبد بناف با بدا لهم(.

ين قارل  رساول هللا  الوا وهللا   نسلمك لرئ أبد فأب  لما ترمد، فلما أصشل أبو جهه أخا حجارا  كماا وصاف ثام جلاس ل 
فلماا ساجد رساول  -فقام ذصلى و د غد   رما فجلسوا فى أندي هم ين قرون باا أباو جهاه فاعاه -واكما كان ذ د رسول هللا وغدا 
إح مه أبو جهه الحجر وذدا نحول ح ى إذا دنى بنه رجع بنهزبا بم قعا  لونه برعوبا   د يشسظ يدال ح اى  ااف الحجار بان  هللا 

 يدذه و ابظ له رجال  رما  فقالوا له با لك ذا أبا الحكم؟

ال  مظ اليه ألفعه به با  لظ لكم الشارحة فلما دنو  بنه عرا لى فحه بن اشبه   وهللا ب ه با رأيظ داب اه و  ب اه   
  صرته و  أنيابه لفحه  ط فهم بى أن ذأكلنى.

   اه بحماد ولما فرلظ  رما فى بفاو اتهم المبنيه غلى اشغراء وال رغيا وال هديد وال رديا وخاب أبو جهه فيماا  صادل بان (9ب
  رغبوا فيما بينهم فى الوصول الى حه حصيف بنقا زعاب هم وبكان هم بين سائر العرب، وفرلظ المساوبا  وال ناز   بين

 -دام المسالمون -طرفت الصراح ففرمق طرف الصراح القو  والمع د  والا  ذملك القاوة المادذاة والشاأس الراديد والاارف ال اانت 
ه، ولكاان داااا الااارف كااان يرفااع المعناات والييمااة وم عاازز باشذمااان واليقااين، وكااان داااا اشذمااان الااارف األ ااعف والمع ااد  علياا

 ي عزز كه يوم بعناصر جديدة بن المةبنين تن م إليه ف زمد بن  وة الارف ال عيف وتنسلخ عن الارف القو .

سااه  اارما باا الث أحاااجت صااعشة وغاب ااة  ااا ظ بقاارما الساابه ح اات أنهاام ذدبااوا إلاات أحشااار اليهااود ذساا ف ونهم فاازود اليهااود ر -10
فت اشجابة إن   أصحابه بن حوله وساقاظ حج اه وبرداناه في اعف شاأنه ولكان القائاد الماةبن  ح ت إذا فره رسول هللا 

 أجاب علت دال األحاجت باألفحام واش ناح وإن صر.

ر فمان شادة إلات لاين وبان لاين إلات شادة (لقد باارس المراركون بخ لاف الوساائه ب نفكاين بان طاور إلات طاور وبان دور إلات دو 11ب
وبن جدال إلت بساوبة وبن بساوبة إلت جوال وبن تهديد إلت ترغياا وبان ترغياا إلات تهدياد فكاناظ القاوة الشاطراة ت اور ثام 
تخااور وتجااادل ثاام تجابااه وتنااازل ثاام ت نااازل وت وعااد ثاام ترغااا، فكانااظ  اارما ت قاادم وت ااأخر   ذعااز لهااا  اارار و  ذعجاابهم الفاارار 

 ان غر هم الرئيست إحشاآل دعوة اشذمان ولم شفظ الكفر.وك

(ولكنه بعد بال كاه الجهاود وإخ شاار كاه الحياه عاادوا خاائبين رغام ك ارتهم وتفاو هم ولام يباق أباابهم إ  السايف والسايف   يزماد 12ب
مار  ح ات أن  رمراا رجعاظ الفر ة إ  شدة و  ين ج إ  عن تناحر ذس أصه الراافه وساقط بيانهم كاه تادبير وداان علايهم كاه تبر 

لهاام ليق لااول ورأ  حولااه الرااوادد فاات تحركااا   اارما وتصاارفاتها أنهاام يرماادون   لااه  إلاات أباات طالااا، تاالااا ب سااليم بحمااد 
وإخفار ذب ه، فهاا السيف المرروح دو الحه فت فهمهم، فلماا وجاد أباو طالاا عازم وإجمااح القاوم علات الق اه جماع أباو طالاا 
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فأجااابول إلاات ذلااك كلهاام بساالمهم وكااافردم حميااة للجااوار القبلاات  ودعااادم إلاات الييااام بحفااظ بحمااد  بناات داشاام وبناات المالااا
 وتعا دوا وتعاددوا عليه فت الكعشة إ  با كان بن أخيه أبت لها فإنه فار هم وإن م إلت حزب األعداء حزب  رما.

 التعليق
ر ألنااه وأتشاعااه كااانوا أك اار صااد ا  وإذمانااا  وعفافااا  و ااابلوا السااي ة المااأزم الرااديدة والمكائااد العنيفااة واألذ  الكبياا تجاااوز بحمااد  

 بالحسنة والقهر بال آست وعززوا عزمم هم بالصبر وبكارم األخالم

 الحرب اإلقتصادية
وداال طشاائع العارب وعااداتهم وب اار فخاردم  نفا  بقرما الجبه ووجدوا بنت داشم وبنت المالاا بصاممين علات حفاظ بحماد  •

م فقد أجاروا إنشا عزمزا  عنددم ف حالفظ  رما علت بنات داشام وبنات المالاا إ  ينااكحودم و  يشااذعودم و  ذجالساودم و  وإع زازد
 ليق لول فيس رمحوا. ذخالاودم و  يدخلوا بيوتهم و  ذكلمودم ح ت ذسلموا إليهم بحمد 

للق اه(  صلحا  أبدا  و  تأخاادم بهام رأفاة ح ات ذسالموا بحمادا  وك بوا بالك صحيفة فيها عهود وبواثيق بإ  ذقبلوا بن بنت داشم  •
و د تم داا المي ام وعلقظ الصحيفة فت جوف الكعشة فإنحاز بنو داشم وبنوا المالا بةبنهم وكاافردم، إ  أباا لهاا وحشساوا فات 

 شعا أبت طالا، وذلك فيما ذقال ليلة دالل المحرم سنة سشع بن الشع ة و د  يه غير ذلك.

 ثة أعوام تحت الحصار اإلقتصادي:ثال 

إشاا د الحصااار و اعااظ  اارما عاانهم المساايرة والمااادة فلاام ت اارك  اارما طعابااا  ياادخه بكااة و  بيعااا  غااال بااادرول فإشاا رول ح اات بلااغ  •
راء المةبنين وغيردم فت شعا بكة الجهد الرديد وال جأوا إلت أكه األورام والجلود ولدرجاة تنفاار لهاا القلاوب وكاان ذسامع بان و 

 الرعا أصوا  نسائهم وصبيانهم ي  اغون بن الجوح وكان   ذصه إليهم شئ إ  سرا .

وكانوا   ذخرجون بن الرعا  ش راء الحوائج إ  فت األشهر الحرم، وكانوا ذر رون بان العياد ال ات تارد بكاة بان خارجهاا ولكان  •
 شراءدا.أده بكة كانوا يزمدون عليهم فت السلعة  يم ها ح ت   ذس ايعون 

 إستمرار التهديد 

أن ذ ااجع علات فراشاه  كان أبو طالا ذخاف علات إبان أخياه بان الق اه فكاان إذا أخاا النااس ب ااجعهم ذاأبر بحماد  
وأبرل أن ذأتت بعاد  ح ت ير ذلك بن أراد إغ ياله فإذا نام الناس أبر أحد بنيه أو إخوانه أو بنت عمه فإ اجع علت فراش بحمد 

 ا علت   ه القائد بس مر و د لجأ   رما إلت السيف بعد فرلها فت المجادلة بالحق.فرشهم، وعزم  رم

 

 

 نقض صحيفة الميثاق والعودة للتفاوض:

بر با ذقارب ال الثة أعوام و رما بين راا بهااا المي اام وكاارل لاه فساعت فات نقا  الصاحيفة بان كاان كارداا لهاا، وتالوباظ  •
خاار أر اايظ أن تأكااه الاعااام وتراارب الرااراب وأخوالااك بحياال تعلاام؟ فاارد انخاار أطااراف باان  اارما فقااال الااشع  للااشع  ان

ومحك فما أصنع وأنا رجه واحد؟ وفت الكعشة  ال أحد الراف ين القلام  ارما ذاا أداه بكاة، أنأكاه الاعاام ونلاشس ال يااب وبناو 
 قالمة.داشم دلكت   يشاح و  يب اح بنهم؟ وهللا   أ عد ح ت ترق دال الصحيفة القاطعة ال
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وجاء أبو طال ذجلس فت ناحية المسجد وأخبر القوم أن ابان أخياه  اد  اال أن هللا أرساه علات الصاحيفة األر اه فأكلاظ جمياع  •
باا فيهااا باان جااوز و ايعااة وظلاام إ  ذكار هللا عااز وجااه، و ااال أبااو طالااا إن كااان إبان أخاات كاذبااا  خلينااا بياانكم وبينااه وإن كااان 

، و اام واحاد بان  ارما إلات الصاحيفة ليراقها فوجاد األر اة  اد (1با،  الظ  رما:  د أنصافظصاد ا  رجع م عن  ايع نا وظلمن
وبان بعاه بان حارب  ألك ها إ  بإسمك اللهم وبا كاان فيهاا بان إسام هللا فإنهاا لام تأكلاه، فا م نقا  الصاحيفة وخارج الرساول 

 ال جومع القالمة سالمين وتو فظ دونهم دال الحرب الجائرة.

 :آخر المفاوضات

خرج القائد وتابعول بن المةبنين بان الراعا وجعاه يادعوا ومعماه علات شااكل ه فيكساا المزماد بان الماةبنين و ارما وإن كاانوا  •
 د تركوا القايعة لكنهم لم يزالوا عابلين علت شاكل هم بن ال  ط والجور و إيااء فلهم اليد الاولت فت داا الصراح، وأباا أباو 

ن   يزال ذحوآل إبن أخيه ذمنعه عن  رما، و د جاوز أباو طالاا ال ماانين وإشا د علياه المارا طالا بهم رغم تقدبه فت الس
 فخافظ  رما سوء سمع هم فيا لعرب إن أتوا بعد وفاته بمنكر علت إبن أخيه.

 بعا  باالم ير ااوا إعاائاه  بااه ذلاك، خاصاة أن حماازة وعمار  ااد0بااين يدذاه ومعاااوا فحااولوا بارة أخاار  أن ذفاو اوا بحماد  •
إن اما إلاات حاازب المااةبنين وفرااا أباار بحمااد فات  شائااه  اارما كلهااا فااإنالقوا إلاات أباات طالاا و ااالوا لااه: لقااد علمااظ الااا  بيننااا 

 وبين إبن أخيك خادعه فخاله بنا وخالنا بنه ليكف عنا ونكف عنه وليدعنا وديننا وندعه ودينه.

واحدا ؟ إن أبرك لعجيا ثم  ال بع هم لشع : إناه وهللا باا دااا وفرلظ المفاو ا  فقالوا ارمد ذا بحمد أن تجعه انلهة إلها   •
 .(2بالرجه بمعايكم شي ا  بما ترمدون فإنالقوا وأب وا علت دين آبائكم ح ت ذحكم هللا بينكم وبينه وتفر وا

 التعليق
أس  ارما وبعاد ذلاك بازبن توفت أبو طالا العم الا  كان ذحوآل القائد وجنودل الماةبنين باالمنع وكأناه الحصان الراديد  اد با (1ب

 صير توفيظ السايدة خدذجاة بر ات هللا عنهاا( زوجاة القائاد وساندل وعوناه بناا بعال فكاناظ إلات جاوارل تحان علياه سااعة  لقاة 
وتااةازرل فاات أحاارج أو اتااه وتعينااه فاات دعوتااه وتراااركه فاات ب ااارم الجهاااد  ااد بااأس القااوة الم فو ااة عااددا  وعاادة وتواسااعه بنفسااها 

 وبالها.

فات بوجاع كبيار وتجارأ  القاوة الكبيارة القالماة بعاد باا أصااب القائاد بان  ظ داتان بصبي ان عقيم ان أصااب ا الرساول وكان (2ب
 نكسه.

ف جرأوا عليه وكاشفول بالنكال واألذ  بعد بو  أبت طالا فإزداد غما  علت غم ح ت يا س بانهم بان أن ذصادوا عناه بالحسانت  (3ب
وا لدعوتااه أو يااةودل ومنصاارول علاات  وبااه القااالمين األ وماااء فلاام ياادبن يااةو  ولاام ياار فخاارج إلاات الاااائف علاات أبااه أن ذساا جيب

ناصرا  به آذول أشد األذ  ونالوا بن القائد بالم ينله  وبه، وفت بكة إع ر ه أحد سافهاء  ارما ف ع ار علات رأساه تراباا  فادخه 
ذقول لها ب  تشكت ذاب يه فاإن  ودت تشكت وبحمد بي ه وال راب علت رأسه فقابظ إليه إحد  بناته فجعلظ ت سه عنه ال راب 

 .(3ب هللا بانع أباك(،  ال يومقول بين ذلك ببانالظ بنت  رما شي ا  الردة ح ت با  أبو طالا(

                                                 
 وغيرها. 377، 374، 351، 1/350ملخص تفاصيل المقاطعة عن ابن هشام  (1)

 وإبن جريري في تفسيره. 341 /5والترمذي  419 -417 /1ابن هشام  (2)

 .416 /1ابن هشام  (3)
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وإشاا د  وطااأة  اارما علاات أصااحابه ح اات ال جااأ رفيقااه أبااو بكاار بر اات هللا عنااه( إلاات الهجاارة عاان بكااة فخاارج ح اات بلااغ باارك  (4ب
 .(1برة فأرجعه إبن الدغنة فت جوارلال ماء يرمد الحش

 في فترة الدعوة العلنية

أصااشل يوجااد  ااوتين ب صااارعين  ااوة  اارما ولهااا  اعاادة عرم ااة وإسااعد وجنااود ك ياارون باان أدااه الوثنيااة ومملكااون القااوة والجااال  (1ب
 والمال، و وة إ  ناح بازغة ت راون بكانها  عيفة  ليلة الحول والاول.

والعداء ي زايد والصدام فيما بينهما  رما آ  فالقوة ال اشامة تع اد  وتاشاا وتنكاه و  ت اورح عان سافك  صار النزاح فت العلن (2ب
الدباء به تسعت إليه والارفت ال عيف بن الصراح ذصابر ومصاابر و  ذع اد  ح ات بالكلماة علات الاارف القاالم إ  أناه أناه 

 يدعودم إلت اشسالم بالحسنت.

تمارسها الف ة المق درة الشاغياة،  اد الف اة ال اعيفة وللف اة األولات وساائلها ال ليقاة القاادرة، فمان فارا أنواح ك يرة بن الحرب  (3ب
 اش ابة الجبرمة وبن حصار إ  صاد  وبن إيااء باللسان وبن إس خدام ألدوا  الف ك ح ت الدعوة إلت الق ه واشفناء.

ر، فقاد إع نقاظ اشذماان الجاازم الاا  إذا خالااظ براشا ه القلاوب يازن والف ة ال عيفة ثاب اة صاابرة علات دااا اش ااهاد والقسا (4ب
الحيال و  ذايا و ائد الف ة ال عيفة جار فت  لوب أصحاب حاالوة اشذماان فصاار لاديهم اليقاين فيارون ب اعاا الادنيا بهماا 

 ه القالح الحصينة.ك ر  وكبرة وإش د ،   تزمد عن طحالا عائمة فوم سيه جارف جاء ليكسر السدود المنيعة ومزم

تعلماظ الف اة ال اعيفة أن   تشاالت برائ برائ بماا تال ياه باان الم اعاا والمصااعا ألن ذلاك ل يادانت جازءا   لايال  بان حااالوة  (5ب
 س عابوا العااب فت سبيله.‘وطراوة وبراشة اشذمان الا  عمر  به  لوبهم وكان دو اشذمان بالحق فإ

 قيادة تهوي إليها أفئدة الجنود

ئااد الف ااة ال ااعيفة لااه باان جمااال الخلااق وكمااال الاانفس وبكااارم األخااالم والراايم البايلااة والراامائه الكرممااة بمااا ذجاااب إليااه  ا 
القلوب وت فانت دونه النفوس فهو  إليه النفوس والقلوب ألنه كان ب اال العفاة واألباناة والصادم وحاه باين جنادل بحاه الارون والانفس 

ن حبهم الصادم يندفع إليه إندفاح الماء إلت الحدود وكان بن أثر داا الحا وال فاانت أنهام كاانوا وش ه بنهم بكان القلا والعين فكا
 لير ون أن تندم أعنا هم و  ذخدش له ظفر أو ذرارك شوكة وفت ذلك ن رب األب ال:

 شااة باان ربيعااة فجعااه وطاائ أبااو بكاار باان أباات  حافااة يوبااا  بمكااة وكااان باان شاارفاء ووجهاااء بكااة ف اارب  ااربا  شااديدا  دنابنااه ع (1ب
ذ ربه بنعلين بخصوبين ومحرفهما لوجهه ونزل علت بان أبت بكر ح ت با ذعارف وجهاة بان أنفاه وحملاظ بناو تمايم أباا بكار 

فمسااوا بنااه بأساالن هم وعزلااول  فاات ثااوب ح اات أدخلااول بنزلااه و  ذرااكون فاات بوتااه ف لااك آخاار النهااار فقااال: بااا فعااه رسااول هللا 
؟ قر  أن تاعميه شي ا  أو تسييه إذال فلما خلظ به الحظ عليه ولكنه جعه ذقول: با فعه رسول هللا و الوا ألبه أم الخير: أن

وأخا ذكرر داا القول وجاء  أم جميه فوجد  أبا بكر صرمعا  دنفا  فدنظ بنه أم جميه وأعلناظ باصايان و الاظ: وهللا إن  وباا 
؟  الاظ داال أبكان تسامع لاك بانهم، ولكناه  اال: باا فعاه رساول هللا  نالوا داا بنك ألده فسق وكفر وإنت ألرجو أن ين قم اله

 ال: فال شئ عليك بنها  الظ سالم صالل فقال أين دو؟  الظ: دال أبكن تسمع  اال: فاال شائ علياك بنهاا  الاظ ساالم صاالل 
 و آتااااات رساااااول هللا وم طعاباااااا  و  أشااااارب شااااارابا  أ فقال أين دو؟  الظ: فت دار إبن األر م فقال: فإن هللا علت إ  أ

 .فأبهلنا ح ت إذا ددأ  الرجه وسكن الناس خرج ابه ي كئ عليهما ح ت أدخل ال علت رسول هللا 

 عقيدة حقوق هللا وحقوق البشر

                                                 
 .274 -1/273وابن هشام  553، 1/552ري صحيح البخا (1)
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جناادل أن الحقااوم ال اات أعاادااا هللا لئنسااان   ذساا ايع أن ذساا رددا سااوال أبااا الحقااوم ال اات ذعايهااا  علاام القائااد بحمااد  
شنسان فليس بن العسير إنكاردا أو إس رداددا فإذا لم تكن حقو نا ال اب ة صادرة عان المصادر واألعقام عان الخاالق اشنسان ألخيه ا

فماان الجهااه والحما ااة أن نقاام أن للشراار حقو ااا    ذساا ايع إنسااان أن ي  افلهااا أو ينكردااا، وعلاات ذلااك فإنااه لاايس لئنسااان الحقااو أن 
قو ا  أو واجشاتنا أو بس ولياتنا إ  بوصفه بخلو ا  بن بخلو ا  هللا، فاإذا لام ذكان لاد  النااس يدعت أن له  يمة داخلية أو كرابة أو ح

 اايم داخليااة فااأنت تكااون لهاام حرمااة إخ شااار بالقااة تنشعاال باان الاانفس أو واجااا بالااق، لقااد تعلاام الجنااد المساا ولية ال اات   ذمكاان عنهااا 
 عن تحملها أشد وخابة وأكبر  ررا  عما دم فيه بن اش اهاد. الحياد واشنحراف بحال فالعوا ا ال ت ت رتا علت الفرار

 :اإلنضباطثقافة اإلستقامة و 

القائاد ذعلاام جنااودل الفكاارة ال اات بفادداا أن اشنسااان المساا ييم  بااد أن ذحقااق نجاحاا  والعال ااة بااين األشااياء واألشااخاس جااديرة  
وأن  (regularity)ن اشذمان دو با ذ يفه هللا علت الابيعة بان إتساام واشن قام وال شا  والشقاء واشس مرارمة ف علموا أ اشن شاآلب

أباا الف اة الشاغياة الكبيارة فإذمانهاا باأن األشاياء شااردة  (human will)ذلك ي جلت بركه وا ل أك ر با ذكون فت اشرادة اشنساانية 
 مرار وبااان دناااا كاااان تركيااازدم شاااديدا  علااات الحاجاااة  ااالة وغيااار جاااديرة بال قاااة وكاااانوا ذفكااارون فااات الابيعاااة بإع شارداااا   ت ساام باشسااا

لئساا مرار فاات شاا ون الشراار ألن دراياا هم  ليلااة بإن ااشاآل الابيعااة وإتسااا ها و وانينهااا، فاا علم الجنااود باان القائااد دااال األخال يااا  وداااا 
 المع قد فأ اف لهم  وة علت  عفهم وعزبا  علت إرادتهم.

 زرع بذور اليقين ةالبشارة واإلنتصار

 يا  با جااء باه القارآن الكارمم وباا علماه القائاد لجناودل الماةبنين ثباظ فات  لاوبهم فعرفاوا بناا أول ياوم    وا ياه الرادة أخال 
واش اهاد وأن اشذمان يهدف إلت الق اء علت الجادلية األرا والدذار فكاناظ إشاارا  وا احة إلات فراه أداه بكاة فات المسا قبه 

مااف، وحينما كانظ الحارب برا علة باين الفارس والروباان، وكاناظ  ارما ذحباون غلشاة الفارس ونجان المسلمين وظفردم فت نهاذة ال
لكونهم بر ركين ب لهم والمةبنون ذحبون غلشة الروبان لكونهم بةبنين ب لهم وكاناظ الفارس ذ لباون وم قادبون، أنازل هللا براارة ذ لشاه 

بوموب اا ذفارن رن بشرارة أخر  ودت نصر هللا للمةبنين حيل  ال: الروم فت ب ع سنين ولم ذق صر علت دال الشرارة الواحدة به ص
 بسورة الروم(.المةبنون بنصر هللا( 

 أخالقيات روحية تحقق النصر
المعلم القائد ذ ا  أروان جنودل برغائاا اشذماان ومزكات نفوساهم با علم الحكماة والقارآن، وماربيهم تربياة د يقاة عميقاة فيحادو  

لرون ونقاء القلا وإس قابة الخلق وال مرر بن سلاان المادذا  ومبل فيهم بقاوبة الرهوا  والسيارة علت بنفوسهم إلت بنازل سمو ا
النفس وبال حجرة  لوبهم ومأخادم بالصبر علت األذ  والصفل الجمياه فاإزداد الجناود تفانياا  فات سابيه المر ااة وحرصاا  علات العلام 

حنشه المةبنين بسالن ذس عات علت با دو أ و  وبقوة   تخبو و  تلاين فهااا الكاون  و هرا  للنزعا  وغلشة علت العوطف وزود القائد
ذخ ع لقوانين لم ذخلقها اشنسان وأن بعجازة الحيااة فات حاد ذاتهاا لهاا بداذاة كماا أن وراءداا توجيهاا  وتادبيرا  خاارج دائارة اشنساان إنهاا 

  رما آ  بهما كان الارمق إليه شا ا  وبكلفا .بداذة بقدسة وتوجيه بقدس وتدبير إلهت بحكم وتخفيق النصر 

 )العداء خارج مكة(
( حالاة بان العاداء الراديد و المسا مر يل هاا فات ف ارة و conflictالصراح  ائم و بس مر بين  رما و الماةبنين ، و الصاراح ب (1ب

وإج ماعية وإعالبية ثام ذرا د بارة  د ذصه إلت   ه األنفس و ذخف حينا آخر و ذأخا أشكال العداء صفا  و ألوان إ  صادذة 
 أخر  ليصه إلت سفك الدباء. و  ين هت الصراح عادة إ  ب  لا إرادة ف ة علت إرادة الف ة األخرى. 
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إلات الااائف يادعو إلات اشساالم فلام ذجاا إلياه واحادة بان اليشائاه و بكال فات  فت شاوال سانة عرارة بان النباوة خارج بحماد  (2ب
ئذماان إ  اناه لام ذجاد إ  الصادود و الارف  و  االو لاه أخارج بان بالدناا بنكارمن علياه باا جااء باه الااائف عرارة أذاام يادعو ل

 إليهم وأغروا سفاءدم فلما أراد الخروج بن الاائف و فوا له سماطين بأ  صفين(.

سااافة بااين بكااة والاااائف وجعلااوا يربونااه بالحجااارة و ذقافونااه بكلمااا  الساافه و رجمااوا عرا يشااه ح ااى اخ  ااا نعااالل بالاادباء والم (3ب
باين أن يناال القاوم خيارا أو شارا بعاد  ( سشعون بيال أو يزمد و ذدا إليها باشيا و عااد بنهاا باشايا وعنادبا خيار بحماد 70ب

با أظهروا عداءدم السافر و أسالوا دباءل  ال : ببه أرجو أن ذخرج هللا بن أصالبهم بن ذعبد هللا عز و جه و حدل   ذررك 
 .(1ب به شي ا(

وبا كان عليه بن الخلق العقيم واألخالم النبيلاة ال ات   تنازح للجاور و القلام باه  وفت داا الجواب ت جلت شخصية بحمد  (4ب
لل سابل وال فران. وزال الحزن واليأس والكآبة ال ت كانظ باشقة عليه بنا أن خرج بن الاائف بارودا بدحورا. وذلك بعاد أن 

 (.12نا ظننا أن لن نعجز هللا فت األرا ولن نعجزل دربا ( بالجن آذة: نزلظ عليه آذا  بشررا  بورآ

وإذا دنااا باان بكااة بكاال زكااراء و بعاال رجااال إلاات الماعاام باان عااد  لكاات ذجباارل بعااد أن طلااا باان عاادد أخاار أن ذجياارول فلاام  (5ب
 ذس جيبوا.

ظ أم ب اابع؟  اال: بباه بجيار( أن يدخه بكة و  ياه أن أباا جهاه ساال باعماا: أبجيار آنا فقبه باعم وبعل إلت بحمد  
  ذس ايع العودة إلت بي ه فت بكة إ  بعد أن ذجد بن ذجيرل، وإ   ، وتبدو  سوة حرب  رما بحمد (2ب  ال:  د أجرنا بن أجر (

 تعرا للق ه. 

دعوتاه لليشائاه فات يادعو اليشائاه ألياه و أن ياةوول و ينصارول ح اى يبلاغ باا بع اه هللا باه وبادأ  و فات بوسام الحاج أخاا بحماد  (6ب
اشساالم  السنة العاشرة بن الشع ة. ورف ظ  شائه ببنو كلا( وببنو حنيفة( وببنت عابر بن صعصعه( وكما عرا بحماد 

علاات اليشائااه عاارا علاات األفااراد وباانهم سااومد باان الصااابظ و إذاااس باان بعاااذ و ابااو ذر ال فااار  و طفيااه باان عماار الدوساات 
 م، فمنهم بن  به و بنهم بن رف .و ماد األزد  ودم أشراف فت  شائله

 )الخروج لياًل )لإلستخفاء( لدعوة القبائل إلي اإلسالم(
إزاء با يلقت بان أداه بكاة بان ال كاايا و العناف و الصاد عان اشذماان اناه كاان ذخارج إلات اليشائاه  وكان بن حكمة بحمد  (7ب

فيمنعونه ومةذونه. وخرج ليلة وبعه أبو بكار وعلات فمار فت ظالم الليه ح ى   ذحول بينه وبينهم أحد بن أده بكة المرركين 
علت بنازل ذداه وشايشان بان ثعلشاة وعماد إلات سا ة نفار بان شاشاب ي ارب كلهام بان الخازرج و كاانوا بان عقاالء ي ارب و كاناظ 

وا إلاات الحاارب بااين األوس والخاازرج  ااد أنهكاا هم. و  زال لهيبهااا بساا عرا فااأبلوا أن تكااون دعوتااه ساابشا لو ااع حااد للحاارب ورجعاا
 المدينة ذحملون دعوة اشسالم.

 

 بيعة العقبة األولي
بان النباوة فات دعاوة سا ة أفاراد بان أداه ي ارب إلات اشذماان فإسا جابوا ووعادول باإبالغ  11فات بوسام الحاج سانة  نجل بحماد  (8ب

ر رجال فايهم خمساة بان بن النبوة إثنا عر 12رسال ه فت  وبهم . وبن جراء ذلك أن جاء فت الموسم ال الت بوسم الحج سنة 
فشااذعول وبعااد أن تماظ البيعاة وإن هات الموساام  (بفات العاام الساابق/ ال قاات داة ء بمحماد  (بالسا ة الااين كاانوا ال قاوا بمحمااد 

                                                 
 .1/195صحيح البخاري كتاب الصالة، باب الجهر بقراءة صالة الفجر  (1)

 .47، 2/46، وزارد المعاد 381 /1ابن هشام  (2)
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بااع دااة ء المشاااذعين أول ساافير للمساالمين فاات ي اارب ودااو ببصااعا اباان عمياار العباادر ( و بااه حلااول بوساام  (ب بعاال بحمااد
برااائر الفااوز وماازف إليااه د ئااه النجااان  (ب ساانة ال ال ااة عراارة عااد الساافير إلاات بكااة ذحمااه إلاات بحمادالحاج ال ااالت أ  حااج ال

 .(1بومقص عليه خبر  شائه ي رب وبا فيها بن حسن القبول لئسالم وبا فيها بن  وة وبنعة

 بيعة العقبة الثانية
لف بحمه األبانة وك يرون صاموا أذانهام وناصابول العاداء ل بليغ الرسالة ونرر دين اشسالم فهو الرسول المك ذسعى الرسول  (9ب

بااه حاااولوا وأد الاادعوة فاات بهااددا ولجااأوا إلاات عاادة بحاااو   لق لااه. و   لااوا نفاارا باان أصااحابه المااةبنين ودااو  ائااد الف ااة القليلااة 
 وال عيفة. فعليه أن ذسعى بأ صت جهد ل قومة ف ه القليلة وزمادة عدد المةبنين باهلل الواحد.

(فت بوسم الحج فت السنة ال ال ة عررة بن النبوة ح ر ألداء الحج ب ع و سشعون نفسا بن المسلمين بن أده ي رب و جاءوا 10ب
اتصاا   سارمة أد  إلات إتفاام الفارمقين علات   من حجاج  وبهم بن المرركين فلما  دبوا بكة جر  بينهم و باين بحماد 

الا  عند العيشة حيل الجمرة األولت بن بنت وأن ي م اشج ماح فت سرمة تابة أن ذج معوا فت أوسط أذام ال ررمق فت الرعا 
وبعه عمه العشاس بن عبد المالا ودو يوب ا علات ديان  وباه إ   فت ظالم الليه خوفا  بن باا  رما وجاء إليهم بحمد 

كر  وكاان أول الم كلماين العشااس عام . بدأ  المحادثا  شبرام ال حالف العس(2بانه أحا أن ذح ر أبر إبن أخيه و ي وثق له
 .بحمد 

فقال: إن بحمدا بنا حيل علما م، و اد بنعناال بان  وبناا بمان داو علات ب اه رأيناا فياه ، فهاو فات عاز بان  اوة و بنعاة فات  
ه فااأن م وبااا بلاادل. وأنااه  ااد أباات إ  اشنحياااز إلاايكم واللحااام بكاام فااان كناا م تاارون أنكاام وافااون لااه بمااا دعوتمااول إليااه وبااانعول بماان خالفاا

تحمل م بن ذلك وإن كن م ترون إنكم بسلمول وخاذلول بعد الخاروج باه إلايكم فمان انن فادعول فإناه فات عاز وبنعاه بان  وباه فات بلادل، 
، ودااا الجاواب بان (4ب، فقلنا له: لقد سمعنا با  لاظ فا كلم ذارساول هللا فخاا لنفساك ولرباك باا أحبباظ(3بو ال كعا أحد زعماء الخزرج

رج يدل علت با كانوا عليه بن عزم وتصميم وشجاعة بةبنة وإخالس كابه فت تحمه المس ولية العقيماة وتحماه عوا بهاا وفد الخز 
 الخايرة الشال ة بن انتت:

 أواًل: مايترتب علي البيعة من مسئولية:

نعام!  اال: إنكام تشاذعوناه  لما إج معوا للبيعة  ال العشاس بن عشادل بن ن لة: ده تادرون عاالم تشااذعون دااا الرجاه؟  االوا: 
علت حرب األحمر واألسود بن الناس فإن كن م تارون أنكام إذا نهكاظ أباوالكم بصايشة وأشارافكم  ا ال أسالم مول، فمان انيان فهاو وهللا 

وهللا خيار  إن فعل م جز  الدنيا وانخرة، وإن كن م ترون أنكم وافون له بما دعوتمول إليه علت نهكه األبوال و  ه األشراف فخاول فهو
 إبرأة أجنبيه  ط. (ببا صافل بحمد  -الدنيا وانخرة وتمظ البيعة بالمصافحة وأبا بيعة المرأتين الل ين شهدتا الوا عة فكانظ  و 

 التعليق
 بهال البيعة تم ال حالف بين المسلمين فت بكة واألنصار فت ي رب  د عداء ودجما   رما. (1ب

 بااه تو اايل لمخاااطر العااداء بااع  اارما وأنهااا الحاارب الرااابلة  ااددم بعااد تحااالفهم بااع بحمااد بمااا  ااال عشااادل باان ن االة لقو  (2ب
 وأصحابه، فهت الحرب علت األحمر واألسود.

                                                 
 .2/51، وزاد المعاد 438 -1/435ابن هشام  (1)

 .441 -440 /1ابن هشام  (2)

 كان العرب يسمون األنصار خزرجاً. (3)

 .442، 441ن هشام اب (4)
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 بنود البيعة
 رو  اشبام احمد عن جابر بفصال .  ال جابر :  لنا ذا رسول هللا ، عالم نشاذعك ؟  

النفقة فت العسر و اليسر و علت األبار باالمعروف و النهات عان   ال: علت السمع و الااعة فت النراآل و الكسه و علت 
المنكر وعلت أن تقوبوا فت هللا،   تأخاكم فت هللا لوبة  ئم علت أن تنصرونت إذا  دبظ إليكم ، و تمنعونت بن أنفسكم و أزواجكم 

 .(1بولكم الجنة

 أثر البيعة عل: المسلمين
 لسبيه. وجدي هم وصدم عزبهم وذلك فيه تدعيم لمو ف المسلمين.أت ل اس عداد القوم لل  حية فت داا ا (1ب

أن ذخ اروا اثنت عرر نقيشا ذكونون كفالء علات  اوبهم ذكفلاون المسا ولية عانهم فات تنفياا  بعد أن تمظ البيعة طلا الرسول  (2ب
بكم بمااا فاايهم كفااالء ككفالااة بي ا ااا آخاار بصااف هم رؤساااء بساا ولين و ااال لهاام بأناا م علاات  ااو  داال البيعااة فاخااا علاايهم الرسااول 

 الحوارمين لعيست إبن برمم. وأنا كفيه علت  وبت(. 

  الوا: نعم  

 ، الكبير ألخا المي ام وتأكيدل عليهم. فالك بو ف فاصه و حاسم برأنه وشان المسلمين كافة.وظهر حرس الرسول  

بما   يدح بجا   للرك فأخا بي ا ا  آخر علات النيشااء  وأصحابه فأراد ت بيظ اشتفام الروادد ت ير بع  الرك لد  الرسول  (3ب
األثناات عراار بتسااعة باان الخاازرج وثالثااة باان األوس( وكااان صاادم األنصااار حاسااما ح ااى إنهاام أباادوا إساا عداددم لق ااال  اارما 

 بشاشرة، و د زاد ذلك بن ثقة المسلمين فت أنفسهم و درتهم.

 )إحتجاج قريش والمطاردة(
وتااام اشك رااااف فااات آخااار لحقاااة ب عاااار علااات  ااارما بشاغ اااه   ااارما المعادااادة باااين ي ااارب وبحماااد  إك راااف واحاااد بااان نفااار (1ب

 المج معين ودم فت الرعا.

ساور القلق واألحزان  رما ألنهم كانوا ذعرفون بعرفة تابة بعوا ا وخاورة دال البيعة علت بيزان الصراح بين  ارما وبحماد  (2ب
 بر لئح جاج الرديد إ  أن برركوا الخزرج لم ذكان ذعلماون شاي ا  فنفاوا ذلاك وأكادوا فأسرح وفد بن  رما بن الزعماء واألكا

 لقرما أن با سمعول بأكمه. 

 وصدم زعماء  رما نفت المرركين بي رب فرجعوا إلت بكة ودم علت ششه تعين بن كاب داا الخبر. (3ب

لي اربين فارأوا إثناين بان ي ارب أثنااء عاودتهم بعاد الحاج، جعلظ  رما ت ناس ح ت تأكد لديهم الخبر فساارح فرساانهم بماااردة ا (4ب
ونجحوا فت اليش  علت واحد بنهم ودرب انخر فرباوا يدذه إلت عنهقاه ب ساع رحلاة وجعلاوا ذ اربونه ومجروناه ح ات أدخلاول 

 بكة.

لان وأخاا كاه طارف ذعياد ولكن أطلقول ألنه كان ذجبر  وافه  رما الماارة بي ارب إ  أن العاداء باين  ارما وم ارب ظهار فات الع (5ب
 حساباته الحربية اش  صادذة.

 )تقييم الموقف الحربي(

                                                 
 .9/9، والبيهقي في السنن الكبري 3/322رواه اإلمام أحمد بإسناد حسن  (1)
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فر ظ  رما حقرا  علت الخروج بن بكة لف ة المةبنين للحد بن حرمة تحركهم وللدعوة لكسا بزمد بن المسالمين. ح اى إن  (1ب
رد و جارن و لام ذسا اع دخاول بكاة خرج فات ظلماة اللياه ب خ ياا  إلات الااائف ليادعوا إلات اشساالم خاارج بكاة فاا الرسول 

 عند عودته إ  بعد أن أجير فدون ذلك سيقع عليه األذى و د ي عرا للق ه.

فااادا ياادعوا إلاات دياان هللا الواحااد فاات بوساام الحااج ياادعو اليشائااه و األفااراد و لاام ي ملكااه اليااأس ومقعاادل  لاام ييااأس الرسااول  (2ب
 دا فت العيشة األولت وأكمه فت العيشة ال انية. اشحشاآل ح ى نجل فت عقد بحالفة بع الي ربيين بدأ 

فزمااادة عاادد الجنااود فاات ف ااة  - ااوة -فاات تفكياار وتاادبير لزمااادة عاادد المااةبنين وبااالك ياازداد أتشاعااه باان الف ااة القليلااة الرسااول  (3ب
سانى والموعقاة الحسانة المةبنين زمادة للقدرة وإ افة بن الدعم المشاشر لمجابهة الف اة الكبيارة و كاان ساالحه داو الادعوة بالح

 والوعد بالجنة.

تمظ بيعاة العيشاة الكبارى فات جاو تعلاول عواطاف الحاا والاو ء وال ناصار باين جماعاا  المسالمين وتعاززل ال قاة والراجاعة فات  (4ب
 داا السبيه.

ال الاود صار المسلم بن أده ي رب ذحنو علت أخيه المس  عف فت بكة وم عصا له وم  ا فمن ذعادذاه وتجايا فات خشاذا (5ب
 لهاا األخ الا  أحشه بال يا فت ذا  هللا.

 كسا المسلمون بالذا آبنا ذمكنهم بن الهجرة إليه بعيدا عن عسف وشاط بكة وبعيدا  عن القوم القالمين. (6ب

عيد ال ت األخالم الحميدة والصفا  الحسنة والدعوة الايشة بموعقة ال وحيد تفو ظ بال جدال علت أسلحة اشذ ل والزجر والو  (7ب
 كانظ تمارسها بكة وبهال األخال يا  كسا المسلمون بةبنون جددا  وبقرا  جديدا . ذس قبلهم بالمحشة ومزكيهم بقوة اشذمان.

وأتشاعاه فشالحسانى إن ام إلياه أتشااح جادد لاديهم اشصارار علات نصارته و الااود عناه وعان  تعد بيعة العيشة إن صاارا  لمحماد  (8ب
 م ا بر.أصحابه بالسيف إن لز 

ذكانظ بيعة العيشة دزمماة لقارما. باشذماان  اد السايف والعادل  اد القلام( ح ات حينماا تنبهاظ  ارما لهاال الهزمماة ساارعظ  (9ب
 الت بااردة ا نصار الجدد للق اء عليهم ولكن لم يلحقوا بهم.

 الهجرة ضرورة للدفاع
ال انيااة. ونجال اشساالم فات تأسايس بو اع لاه وساط صاحراء تمااوج بعاد دجارة الحشراة األولات وال انياة و بعاد أن تماظ بيعاة العيشاة  •

للمسلمين بالهجرة إلت المدينة حيل  وأصحابه بنا بداذة الدعوة فأذن بحمد  بالكفر والجهالة. ومعد ذلك كسا ذحققه بحمد 
 المكان الا  فيه األبن والعافية والمنعة بعيدا  عن القوم الكافرمن.

وعلات أتشاعاه الماةبنين. فاالهجرة تعنات إدادار بصاالحهم فات بكاة وال  احية   و  ديناا. علات بحماد ولم ذكن داا القارار ساهال •
بأبوالهم وبيوتهم. والنجان فت الهجرة دو النجاة بالنفس فحسا. وح ى دال النفس بعر ة للهالك فت أوائه الارماق أو نهاي هاا. 

 ا الحرب  ددم.ي م بااردتها بفرسان  رما لمنعهم ولو بالق اء عليهم إنه

خا ااه وو ااع جميااع المحاااذير والعوا ااا. وفهاام جناادل المااةبنين بااأنهم سااي ركون كااه بااا ذملكااون تحااظ رحمااة  أو اال بحمااد  •
األعاداء ومفاارون فااراد  ليواجهاوا المجهااول فااال يادر  المهاااجر حكاام الصااعوبا  والعوائاق ال اات ساا واجهه. ومراعر فاات  اارارة نفسااه 

 أبابه ولن رب األب ال ففيها البردان والدليه علت  سوة المخاطر: بالخار المحدم به بن خلفه وبن

كان أبو سلمة بن أول المهاجرمن داجر  به العيشة الكبرى بسنة فمنعوا عنه زوج ه وتجاذبوا فيما بينهم ابنه ال االم فملخاوا يادل  (1ب
 وذدبوا به وتركول وحدل فنجا بنفسه وبدنيه دفاعا  عن داا الدين ونصرة له.
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وداجر صهيا الروبت فو ف دونه ف ة  رما و الوا له أتي نا صعلوكا حقيرا فك ر بالك عندنا وبل ظ الا  بل ظ ف رك لهم كاه  (2ب
 أبواله نقير إخالء سبيله فت الهجرة.

وتااام ا ك رااااف فااات أخااار لحقاااة ف عاااار علااات  ااارما بشاغ اااة  إك راااف واحاااد بااان أفاااراد  ااارما المعادااادة باااين ي ااارب وبحماااد  (3ب
 عين ودم فت الرعا رغم  يام بجموعة بن فرسانهم بالمااردة لليش  عليهم.المج م

ساور القلق واألحزان  رما ألنهم كانوا ذعرفون بعرفة تابة بعوا ا وخاورة دال البيعة علات بيازان الصاراح باين  ارما وبحماد  (4ب
 علمااون شااي ا فنفااوا ذلااك وأكاادوا لقاارما إن بااا فأساارح لمقابلااة زعماااء ي اارب لل أكااد بمااا تاام إ  أن برااركوا الخاازرج لاام ذكونااوا ذ

 سمعول باطه.

تواعد عمار بان الخاااب وعيااش بان أبات ربيعاة ودراام بان العااس بو اعا إسامه ال نا اا فاوم سارف ثام ذصايحون عنادل ثام  (5ب
بأباه  شعياايهاجرون إلت المدينة و دم أبو جبه وأخول الحارث إلت عيااش وأم ال الثاة واحادة ودات أساماء بناظ بخدباه وناشادوا 

إ  الخروج بعهما براتقسم أبه وفت الارمق أوثقال ورباال و دخال به بكاة نهاارا جهاارا  بوثقاا و  اا : بذاا أداه بكاة  فأبت عياش
 .(1ب دكاا فافعلوا بسفهائكم كما فعلنا تسفيهنا(

رمااا فيااه فخرجااوا ارتااا  و تشااع أن النصاار لهاام آ    الااعااة وا ن قااام صاافة أساسااية فاات ف ااة المااةبنين. وعلمهاام الرسااول  (6ب
بع هم بع ا بعيدا عن أعين الر ابة و خ ية فت القالم ح ى أن بعد شهرمن وب عة أذام بان بيعاة العيشاة ال انياة لام يباق فات 

فقاد أ اباا باأبر القائاد لحكماة لدذاه بقات أذ اا بعا  بان اح شساه المراركون  (2بوأبو بكار وعلات بكة بن المسلمين إ  بحمد 
ذجهز عدته ومرتا أبرل فت سرمة تابة ح ى يةبر بالخروج وأعد أباو بكار جهاازل للهجارة فحاشس أباو بكار  ا الرسول كردا وأخ

 .(3بليصحشه نفسه علت الرسول 

 ال يوبا ببن لت بعياش ودرام ؟( فقال الوليد ابن الوليد بأناا لاك  بقت درام وعياش فت  يد الكفار ح ى إذا داجر الرسول  (7ب
 بهماا فقادم الولياد بكاة ب خ ياا (، ولقات إبارأة تحماه إليهماا طعاباا ف شعهاا ح اى عارف بو اعها وكاناا بحبوساين فات ذا رسول هللا

 بيظ   سقف له فلما أبس تسور الجدار و اع  يددما وحملهما علت بعيرل ح ى  دم المدينة.

 

 

 قريش تدرس الخطة المقابلة
رب، أصاب هم الكآبة والحزن وندبوا علت غفل هم وساوردم القلق والهم بركه  د خرجوا إلت ي  رأ   رما أن أصحاب بحمد  (1ب

غياار بساابوم فاااج معوا ي دارسااون الخااار الكبياار الااا  اخااا يهاادد كيااانهم الاادينت واش  صاااد  وإج معااوا فاات دار الناادوة ببرلمااان 
  رما(.

ياادة وباا فات أصاحابه بان العصامة واشسا قابة بان  اوة ال اأثير وحكماة الي فلم ذكن ذ يا علت  رما با فت شخصية بحمد  (2ب
 والفداء فت سبيه القائد الا  تهو  إليه نفوسهم.

ثاام ذحساابون بااا فاات  شائااه ا وس و الخاازرج باان القااوة والمنعااة وبااا عنااد عقااالء داااتين القبيل ااين باان عواطااف الساالم والصااالن  (3ب
 وال داعت إلت نبا األحقاد وكانوا ذعرفون با لي رب.

                                                 
 .558 /1صحيح البخاري  (1)
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الحاكم بالنسشة إلت رحال  ال جارة ال ت تمر بساحه الشحر األحمر بن اليمن إلت الرام وبالعكس و د كان أده  بن المو ع 
بكة ي اجرون إلت الرام بقدر ربل بليون دينار ذدا سنوما وبعلوم إن نجان دال ال جارة برداون بإسا قرار األبان علات دااا الارماق. 

 حمد وأتشاعه عليه  ربة  اتلة بالنسشة لهم.فهو الررمان اش  صاد  الرئيست وسيارة ب

 الهجرة إلي المدينة ضربة موجعة لقريش
 ربة  ومة إلت  رما فكاد أن ذخ ه توازن  ادتها فلقد نجل المسلمون فت الهجارة إلات المديناة و باالك نجحاوا  وجه الرسول  (1ب

وأصااشل  -بصاادر ثااروتهم وبصاادر  ااوتهم -افات تأساايس وطاان فاات بناقااة حاكمااة و اب ااة علاات طرمااق ال جااارة الرئيساات لقاارم
 بهدد وتحظ سيارة حلفاء المسلمين وفت ذلك تعزمز لقوة المسلمين.

فت بناقه و فت بالغ ه علت حكمائهم و غلب ه علت  لوب الرجال بما ذأتت به. دال ال ربة الموجهة لقرما  وتفوم بحمد  (2ب
 هم فقدوا أبوالهم و بيوتهم فالك بوكول  س عادته فت األذام المقبلة.ولو أن -تمظ دون أن ترام فيها  ارة بن دباء المةبنين

 :خطة برلمان العدو للقضاء علي الرسول 

ثام نعاات كاه ف ات بانهم سايفا  -وافق المج معون علت إ  ران أبو جهه فقد  ال:بنأخا بن كاه  بيلاة ف ات شاابا جلادا  نسايشا فيناا (1ب
فاإنهم إذا فعلاوا ذلاك تفارم دباه  –فنسا رمل بناه -في ربول  ربة رجاه واحاد فنقلاه (ثم ذعمدون إليه بذقصد بحمد  -صاربا 

 فت اليشائه جميعا فلم ذقدر بنت عبد بناف علت حرب  وبهم جميعا فر وا بنا بالعقه واحد، فعقلنال لهم(.

ذراا م أحااد باان أصااحاب كانااظ الخاااة ساارمة لل اذااة ولاام تاهاار  اارما بااا ذحااالف باان بقادردااا وم اااير العااادا  السااارمة ح ااى  (2ب
 وإتفقوا علت المكر والك مان ح ى تنجل خا هم. رائحة ال آبر و  يدور فت خلد أحد با ي م تدبيرل لق ه الرسول  الرسول 

و  اد اسا مر  –و كان ذلك فت بيظ أبات بكار ثام رجاع إلات بي اه ين قار بجاتء اللياه –بع أبت بكر خاة الهجرة أبرم بحمد  (3ب
فت أعمالهماا اليوبياة المع اادة ح اى   ذراعر احاد بأناه ذسا عد للهجارة بان بكاة ل عمياة الم اآبرمن فقاد وصاله ورفيقه  الرسول 

 الخبر لح اآل.

 .  فت حين أن ف ة  رما كانظ علت ثقة و ذقين جازم بن نجان بكيدتهم و   ه بحمد (4ب

ولماا كاان  – (1بى لحقوا ب ار ثور فت إتجال الايمنإلت بيظ أبت بكر فخرج بن خوخة فت دار أبت بكر ليال ح    دم الرسول (5ب
ذعلم أن  رمرا س جد فت طلشه للق اء عليه الارمق الا  س  جه إليه األنقار ألول ودلة دو طرمق المدينة الرئيست  بحمد 

 الم جه شما  .

القاادبين كاات ذخفاات أثاارل كااان ذمراات فاات الارمااق علاات أطااراف  و  يااه انااه  –الارمااق الااا  ذ ااادل تمابااا  ساالك الرسااول  (6ب
جفياظ  ادبال و أصاابها األلام و فات ال اار و  اع رأساه فات حجار أباات بكار و ناام فلادغ أبات بكار فات رجلياه بان الحجار و لاام 

 فقال ببالك ذا أبا بكر؟(  فسقاظ دبوعه علت وجه بحمد  ي حرك بخافة أن ين شه بحمد 

 .(2ب ال: لدغظ فداك أبت وأبت 

وكان عبد هللا إبن أبات بكار يبياظ عنهماا وداو غاالم شااب  (3بثة لياٍل، ليلة الجمعة، ليلة السبظ وليلة األحدوكمنا فت ال ار ثال (7ب
 بن عنددم بسحر فيصشل بن  رما بمكة فال ذسمع أبرا ذكادان ذك ادانه ذأتيهما بخبر ذلك حين ذخ لط القالم.  جفبدل
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 .586 /2مشكاة المصابيح باب مناقب أبو بكر  (2)

 .336 /7 فتح الباري (3)



 أخالقيات الحرب في السيرة النبوية

 65 

 بن أبت بكر بعد ذدابه إلت بكة ليحفى آثار أ دابه عن عين  رما.وكان عابر إبن فهيرة ي شع ب نمه فت أثر عبد هللا ا (8ب

ف ااربوا عليااا صااحبول إلاات الكعشااة و حشسااول ساااعة علهاام  -باان الااابل وجاان جنااون  اارما حينمااا تأكاادا لااديها إفااال  بحمااد  (9ب
 بنظ أبت بكر. ولما لم ذحصلوا بن علت علت جدوى جاءوا إلت بيظ أبت بكر فخرجظ إليهم أسماء  (1باذقفرون بخبرمهم

 فقالوا: لها أين أبوك ؟  

  الظ:   ادر  و هللا أين أبت؟ 

 .(2بفلام أبو جهه خددا لامة طرن بنها  رطها 

 خطة قريش العاجلة

ر ات هللا و أباو بكار ب  رر   رما فت جلساة بسا عجلة إسا خدام جمياع الوساائه ال ات ذمكان بهاا الياش  علات الرساول  
 -ا الجديدة:( فعمد  إلت تنفيا خا هعنه

 و عظ جميع الارم النافاة بن بكة بفت جميع الجها ( تحظ المرا شة المسلحة الرديدة (1ب

 إلت  رما حيين أو بي ين كائنا بن كان. ارصد  بكافأة  خمة  دردا بائة نا ة بدل كه واحد بنهما لمن ذعيدودم (2ب

 .أرسلظ الفرسان و المراة  صاصت األثر فت طلب هما دون جدوى  (3ب

وحين خمد  نار الالا و تو فظ أعمال دورما  ال ف يا وددأ  ثائرا   رما بعاد اسا مرار الماااردة ثالثاة أذاام دون جادوى  (4ب
 وصاحشه للخروج إلت المدينة ي ابعون طرمقهم.  تهيأ بحمد 

 

 

 نجاح الهجرة إلي المدينة
وعندبا جاءدم  -اعلت دين  رما وأبنال علت أن ذكون دليليهم إس أجر عبد هللا بن أرمقط أللي ت و كان بادرا بالارمق و كان (1ب

 ولكنه رف  إ  بدفع ال من. عبد هللا بن أرمقط بالراحل ين، و رب أبو بكر الراحلة األف ه إلت بحمد 

هاااا فاااإذا لااايس ل –فلماااا إرتحاااال ذدباااظ ل علاااق السااافرة -أت هماااا أساااماء بناااظ أبااات بكااار بسااافرتهما ونسااايظ أن تجعاااه لهماااا عصاااابا (2ب
 فرقظ ناا ها باثنين فعلقظ السفرة بواحد و ان اقظ باألخر فسميظ باا  الناا ين. –عصام

أول با سلك بعد الخاروج بان ال اار أبعناا اكساير فات اتجاال الجناوب نحاو الايمن ثام إتجهاا غرباا  نحاو السااحه ح ات اذا وصاال  (3ب
 وسلكا طرمقا لم ذكن ذسلكه أحد إ  نادرا.إلت طرمق لم ذألفه الناس اتجها شما  علت بقربة بن شاطئ الشحر 

وكان يوبا برهودا لم ترهد المدينة ب له فت تارمخهاا و اد را  اليهاود صادم  وكانظ المدينة كلها  د زحفظ شس يشال بحمد  (4ب
 برارة حشقوم النبت بإن هللا جاء بن ال يماء، والقدوس بن جشال فاران(.

الودائع ال ت كانظ عندل للنااس ثام دااجر باشايا علات  دبياه  ثا ح ى أد  عن الرسول وبكل علت ابن أبت طالا بمكة ثال (5ب
 ح ى لحقهما بيشاء و نزل علت كل وم بن الهدم وإن هت بالك الف رة المكية فت السيرة النبومة.
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 .374 /2تاريخ الطبري  (2)
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 التقييم

وال نكيااه عنيااف وبساا مر  –يدكااانوا ف ااة  ليلااة و كااان باااا العاادو بهاام شااد –بااالهجرة إلاات الحشرااة ألن أتشاعااه أباار الرسااول  (1
 فالمحافقة علت الشع  بن المةبنين ولو كان بالهجرة كان  رارا بإنسانيا ( وعسكرما . –ح ى إزدام األنفس

ألصااحابها باان المرااركين وغيااردم  بكاال علاات باان أباات طالااا فاات بكااة لياارد األبانااا  والودائااع ال اات كانااظ عنااد الرسااول  (2
الرفيعااة ح ااى وإن كااان الصااراح بل هشااا واألعااداء يرماادون الق اااء عليااه وعلااى  ألخال يااا افي اارب بااالك الم ااه و القاادوة فاات 

 أصحابه. و رما تقود حربا    دواءل لل نكيه بالمسلمين وإبعاد أتشاعه المةبنين عن دينهم.

 واشنصاف.ركوب النا ة ال ت عر ها عليه أبو بكر إ  بعد دفع ثمنها إليه ودى أخال يا  العدل  رف  الرسول  (3

ثام اتخاا طرمقاا غيار بارو اة و  بألوفاة لمارور العارب  –إتشاح طرماق بعااكس لناحياة فسالك فات إتجاال اليماين  رر الرسول  (4
 وصاحشه حيين أو بي ين للقا اء على الدعوة الجديدة.  فيها زمادة فت تع يم األبر وإخفائه عن أعدائه فقرما تالا بحمد 

ر ات هللا  دبيه كت ذخفت أثارل فحفياظ  ادبال و تورباظ و أصاابها الام شاديد ح اى لجاا أباو بكار ب علت أطراف برت النبت  (5
 ( إلت حمله حين بلغ الجبه و طفق ذر د به ح ى ان هت إلت غار ثور كه ذلك ل  ليه فرسان  رما و إخفاء األثر.عنه

فجاد العدياد بان  صاصات األثار يش ونهماا ح اى ورفيقاه حياين أو بي اين.  رصد   رما بائة بعيار جاائزة لمان ذاأتت بمحماد  (6
 ذ نما الجائزة.

ودو غاالم شااب ثقاف لقان فيادلج بان عناددما بساحر فيصاشل باع  ارما {كان عبد هللا إبن أبت بكر يبيظ بعهما  الظ عائرة  (7
 }بخبر ذلك حين ذخ لط القالم  ابمكة كشائظ، فال ذسمع أبرا  ذكيدان به إ  وعال ح ى ذأتيهم

بر بن فهيرة ي شع ب نمه إثر عبد هللا ابن أبت بكر بعد ذدابه إلت بكة ليحفى عليه. و ذلك لل  ليه وال عمية لقصاس كان عا (8
 األثر لقرما.

 تأسيس الدولة الجديدة

ه بالهجرة و لم ذكن بعنت الهجرة الفرار بن القلم و القهر ولكن كان ذعنت المحافقة علت حياة القلة بن أتشاع أذن الرسول  (1
فليس أبابهم فت بكة ساو  الهاالك بعاد اسا فحال شادة الحارب ال يار براروعة ال ات أعلن هاا علايهم  ارما. فالصاراح  –المةبنين

كااان بااين كف ااين غياار ب عااادل ين و ااوتين غياار ب كاااف  ين. ولاان ذصاايا ال ااعفاء بم اات الو ااظ إ  زمااادة الق ااه فاايهم وتاادبير 
 وبالك ذخسرون. -بعاشهم ودالك حياتهم

ن ناحية أخر  كانظ الهجرة تعنت تعاونا علت إ ابة بج مع جديد فت بلاد ابان وباع حلفااء أ ومااء ولاالك أصاشل فر اا علات وب (2
 كه بسلم ذقدر علت الهجرة أن يهاجر ومسهم فت بناء المج مع الجديد فت المدينة بالدولة الجديدة(.

 طبيعة المجتمع الجديد في يثرب
مديناة أربعاة أ اوام ذخ لاف أحاوال كاه  اوم بانهم بالنساشة إلات األخار إخ الفاا  وا احا  و ( كاان أداه البعندبا وصه بحمد  

 -ت نوح المسائه العديدة لكه ف ة غير المسائه ال ت كان يواجهها األخر و دال الف ا  األربعة دت:

 المةبنون حقا والصاد ون فت إسالبهم. (1

 المرركون الاين لم يةبنوا بعد. (2

 لهم عديدة فت المدينة و حول المدينة.اليهود و  شائ (3
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 المنافقون و ذقهرون غير با يشانون. (4

 الفئة األول::

الاين داجروا إلت المدينة بالمهااجرون( فقاد.  اابلوا ظروفاا تخ لاف تماباا عان القاروف  أبا بالنسشة ألصحاب رسول هللا  
 أ  بساء. –فكان باحان ذجر  نجالفت بكة ح ى إن عائرة  الظ بو دبنا المدينة و دت أوبأ ارا هللا 

 المدينة وعك أبو بكر و بالل فدخلظ عليهما فقلظ ذا أبه كيف تجدك ؟ و ذا بالل كيف تجدك  و الظ: بلما  دم رسول  

  الظ : فكان أبو بكر إذا أخاته الحمت  

 ذقول: كه ابرئ بصشل فت أدله والمو  أدنى بن شراك نعله. 

بكااة أو أشااد ، وصااححها،  ا: باللهاام حبااا إلينااا المدينااة كحبناات المدينااة ح ااى  ااال رسااول هللا وأشاا د الوباااء وعاام الاابالء فاا 
 . (1ب وبارك فت صاعها وبددا وأنقه حمادا با جعلها بالجحفة(

 ولم ذكن للمهاجرمن بلجأ ذأوون إليه و   عمه ذكسبون به با ذسد حاج هم و   بال يبل ون به  وابا بن العيا  •

دم يوبااا بعااد يااوم ف زعاازح بياازان المدينااة ا   صااادذة فاات حااين  ابااظ القااوا  المعادذااة ب اارما( برااشه بقاطعااة وكااان يزمااد عاادد  •
 إ  صادذة فقلظ ألجلها المس وردا  و تفا مظ اشح ياجا  وعز الك ير بنها وإرتفع ثمنها.

م بان ذلاك باا يهام الرجاه وداو آبان فات والفرمق ال انت بن المةبنين كانوا بن األنصار فهم فت أر اهم ودذااردم وأباوالهم   يها •
دام براركون  والف اة ال انياةسرمة وكاان بيانهم تناافر بسا حكم وعاداء بازبن. بناا الحارب الاوملاة الف اكاة باين با وس والخازرج( 

وكاان بانهم بان تن اباه بعا  الراكوك ولكان   ياشان العادواة والكياد  اد المسالمين وكاانوا وا احين فات  –حجم  شائاه المديناة 
 هم و ذعرفهم األنصار والمهاجرون.شرك

 الفئة الثالثة: 

اليهااود وكااانوا ذح قاارون العاارب إح قااارا بال ااا وكااانوا ياارون أن أبااوال العاارب بشاحااة لهاام فاات أيااديهم تجااارة الحبااوب وال ماار  
 رهورة: وع و وفساد فت األرا وكان بنهم فت المدينة ثالثة  شائه ب  وكانوا أصحاب دسائس وبةابرا –والخمر وال ياب

 وكانوا حلفاء الخزرج ودذاردم داخه المدينة. –بنو  ينقاح (1ب

 و كانوا حلفاء الخزرج و دذاردم فت  واحت المدينة. –بنو الن ير (2ب

 وكانوا حلفاء ا وس ودذاردم ب واحت المدينة. –بنو  رماة (3ب

فاات المدينااة ولااالك كااانوا يشانااون أشااد العااداوة وكااان اليهااود لهاام حساااباتهم بنااا عرفااوا أن دعااوة اشسااالم تحاااول اشساا قرار  
للمساالمين ح ااى  ااال للنباات احااد أحشاااردم بعبااد هللا باان سااالم( بعااد إسااالبه بإن اليهااود  ااوم بهااظ فااإذا علمااوا بإسااالبى  بااه أن تسااألهم 

 به ونت( 

 الفئة الراةعة 

وأصاحابه إ  وأعلناوا فياه وعلات رأساهم  كان المنافقون أشاد عاداوة بان المراركين فاال ذجادون بجاا  ذكيادون فياه للرساول  
 زعيمهم بعبد هللا بن أبت سلول( 

                                                 
 (.1889ح ) 4/119صحيح البخاري مع الفتح  (1)
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 وأصحابه. دال أحوال الف ا  داخه المدينة عندبا  دم اليها الرسول  (1ب

 ودت ف ا  بخ لفة المصالل ب نوعة الرغشا  وك ير بنهم ت عارا أددافهم ومبلغ لديهم اشخ الف ببل ه. (2ب

 الفئات حول المدينة
 بن ناحية الخارج فكان ذحيط بالمدينة أ وام تدين بما تدين به  رما أبا  •

فعنادبا كاان المسالمون فات بكاة شانظ  ارما علايهم حرباا ب انية باع دعاذاة  –وكانظ  رما ألاد عادو علات اشساالم والمسالمين  •
  هم ال نكيال  والومال .واسعة بنقمة وبارسظ أساليا اشرداب وال هديد والم اذقة وال عايا والمقاطعة ال جومع وإذا 

وحينمااا داااجر المساالمين إلاات المدينااة لاام ذساالموا باان أذ   اارما و حلفاءدااا فلاام ت و ااف حاارب  اارما  ااد المساالمين بعااد الهجاارة  •
فصادر   رما أر هم ودذاردم وأبوالهم وحالظ بينهم وبين أزواجهم وذرماتهم وحشساظ وعاابظ و  لاظ بان  ادر  علياه وتاآبر  

 عدة برا  وفرلظ. الدعوة علت الف ك بصاحا 

 الدور العسكري لقريش ةعد الهجرة للمدينة
كانظ  رما تم ه الزعابة الدينية للعرب والنفوذ وال روة فت ششه الجزمرة العربية فأخاا  ت ارى غيرداا بان اليشائاه لل حاالف بعهاا  •

 فت الحرب  د المسلمين.

الخارجيااة فاليشائااه الم حالفااة بااع  اارما فاات كااه ناحيااة حااول المدينااة ف شعهااا  ااوم ك ياار ح ااى صااار  المدينااة بحفوفااة باألخاااار  •
 وخ ع المدينة لمقاطعه شديدة  لظ ألجه ذلك المس وردا  وشحظ ا ح ياجا  الالزبة لئعاشة وارتفعظ أسعاردا.

وبل هشاة ولام تخاف وبالك كانظ بحالة الحرب(  ائمة بين  رما وحلفاؤءدا وباين المسالمين فات وطانهم الجدياد. فاالحرب بسا مرة  •
 وال حرم  علت أشدل وحصار الوطن الجديد ذكاد ذ  ال أدله ا  صادذا  وبعيريا. –حانها ولم ت و ف

 أخالقيات الحرب في المجتمع الجديد
تصد  لهال المركال  المعقدة فت المج مع الجديد بأسالوب أخال ات غاذاة فات السامو اشنساانت ونساوم القارائن  الرسول  

 كما يلت:

المسااالمين أن ذعاااابلوا  ةبصاااادرة أباااوال المراااركين فااات المديناااة وبصاااالل  ااارما بهاااا و كاااان فااات اسااا ااع رفااا  الرساااول  (1ب
المرركين بم ه با عابلودم به فت بكة وحالة الحرب  ائمة وفت صوردا المخ لفة وحالة العداء تر د وكان للمسلمين الحق كه 

 المرركين فت المدينة بم ه با عابلودم به بن  به فت بكة.الحق و  ت رما عليهم إن لجاوا للم ه وعابلوا 

فاشا رال بان غالباين ي يماين كاناا ذملكاناه، وأساهم فات  ببناء بسجد وإخ ار له المكان ال ت بركاظ فياه نا  اه   ام رسول هللا  (2ب
دذه فت البنااء فكاناظ أخاالم الرأفاة فلم ذصادر با ذملكه ال ير وشارك بي –بنائه بنفسه فكان ينقه بيدذه بواد البناء بع أصحابه

 -والرحمة وال عاون وكان ذقول أثناء البناء:

 باللهم   عيا إ  عيا انخرة     فاغفر لألنصار و المهاجرة(

وعمه علت المةاخاة بين المهاجرمن واألنصار بفات دار اناس ابان بالاك(، ورغام براارب  –جعه المسجد بركزا لل جمع وال آلف (3ب
 ( نجل فت إ ابة بج مع بال عاذا السلمت( فت الدولة الجديدة.ديدة اشخ الف فت المدينة إ  أن الرسول بالف ا  الر

فااآخت بياانهم علاات المواساااة و ي وارثااون بعااد المااو  دون ذو  األرحااام فلمااا أناازل هللا عااز و جااه بوألااوا األرحااام بع ااهم أولاات  (4ب
 ( األنفال 75بشع ( ب
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وبعناات داااا اشخاااء أن تاااوب عصاابية الجادليااة وتسااقط فااوارم النسااا واللااون  –ون عقااد اشخااوةرد ال ااوارث إلاات الاارحم .د 
والااوطن و ااد إ  رحااظ عواطااف اشي ااار والمةانسااة والمةانااة وإسااداء الخياار فاات دااال اشخااوة و حقااا فقااد كانااظ دااال المةآخاااة حكمااة فاااة، 

ة أساشاب المرااكه فيماا بينهم،ومرا د ال ارابط وال اراحم ومازدادون وسياسة حكيمة، وحاال رشايدا ل  ايق داوة اشخا الف باين الف اا  وإزالا
  وة فت بواجهة وشدة الحرب ال ت تمارسها عليهم  رما.

فقاد   ات  –فأشا مه علات أخال ياا  را ياة فات حقاوم اشنساان –بي ام ال حالف اشساالبت للمج ماع الجدياد  و ع الرسول  (5ب
فاوس باين ا وس والخازرج بان بقاذاا حارب شرساة اسا مر  طاومال و  زالاظ برارتهاا داا المي ام الق ااء المبارم علات باا فات الن

ي عهااد القااوم بااال عليم  وتعاااونوا فاات إرساااء  واعااد بج مااع جديااد والرسااول  – ائمااة فيمااا بياانهم. فجنحااوا للساالم والمحشااة و اشخااوة
بعاد سانين  –اء والمجد والررف والعشاادة والااعاةوال ربية وتزكية النفوس والحل علت بكارم األخالم ومةدبهم بآداب الود واشخ

 بن الق ه والنها وال دبير والعداء وا غارا .

لف  با بينهم بن عداوة وشزالاة باا  نوالم نازعي نأش مه داا المي ام األخال ت علت س ة عرر صفة أخال ية بين الم خاصمي (6ب
ذقلمه و  ذسلمه وبن كان فت حاج ة أخيه كان هللا فت حاجاة  المسلم أخو المسلم  (: ذقول فت نفوسهم بن ب  اء وكان 

 وبن فرج عن بسلم كربة فرج هللا عنه يوم الييابة وبن س ر بسلم س رل هللا يوم الييابة(.

بعااد أن أسااس  واعااد بج مااع جديااد بإ ابااة الوحاادة األساسااية والنقابيااة بااين المساالمين باان المهاااجرمن و األنصااار واتجااه ل نقاايم  (7ب
ال ا  ب ير المسلمين ب را توفير األبن والساالم والساعادة والخيار. فكاناظ أخال ياا  السامان وال جااوز فات ذلاك المج ماع الع

الفردذاااة والعر ياااة والمصاااالل الم ناااافرة. فرفاااع أخال ياااا  الساااالم والمحشاااة رغااام إسااا مرارمة الصاااراح  االملااائ بال عصاااا واألغااارا
 والحرب بزعابة  رما.

إلت ا رب بن كان ذجاور المدينة بان غيار المسالمين ودام اليهاود فعقاد بعادادة  ارر لهام فيهاا النصال والخيار  إتجه الرسول  (8ب
 وترك لهم فيها بالق الحرمة فت الدين والمال ولم ي جه إلت سياسة اشبعاد أو المصادرة أو الخصام.

اشنسان نااكردا فيماا بعاد و رغام إن المسالمين ذعلماون تكونظ بنود المعاددة بع اليهود علت اثن ا عرر بندا أخال يا فت حقوم  (9ب
بااا يشانااه اليهااود لهاام باان عااداوة و لكاان   ذقهاارون إ  أن بنااود دااال األخال يااا  اشنسااانية تصاالل لكااه زبااان وبكااان ولااالك 

 تاكردا:

 ر بنت عوف بن اليهود.إن يهود بنت عوف أبة بع المةبنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم بواليهم وأنفسهم وكالك ل ي (1ب

 وإن علت اليهود نفق هم وعلت المسلمين نفق هم. (2ب

 وإن بينهم النصر علت بن حارب أده دال الصحيفة. (3ب

 وإن بينهم النصل والنصيحة والبرد دون اشثم. (4ب

 وإنه لم ذأثم أبرؤ بحليفه. (5ب

 وإن النصر للمقلوم. (6ب

 بوا بحاربين.وإن اليهود ينفقون بع المةبنين بادا (7ب

 وإن ي رب حرام جوفها ألده دال الصحيفة. (8ب

 .وإنه با كان بين أده دال الصحيفة بن حدث أو ذخاف فسادل فإن بردل إلت هللا عز وجه وإلت بحمد رسول هللا  (9ب

 وإنه   تجار  رما و  بن ذ ردا. (10ب
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 م الا   بلهم.وإن بينهم النصر بن ددم ي رب علت كه أناس حص هم بن جانبه (11ب

 .(1بوإنه   ذحول داا الك اب دون ظالم أو آثم (12ب

وبإبرام دال المعاددة صار  المديناة و اواحيها دولاة وفا ياة، وعاصام ها المديناة ول وسايع بناقاة األبان والساالم عاداد بحماد  (9ب
 .شائه أخر  بم ه دال المعاددة  

 دت أر ت أخال يا  حقوم اشنسان ح ت فت العصر الحديل. لرسول وكما نر  فإن أخال يا  الحرب ال ت إتشعها ا (10ب

 إستفزازات قريش المستمرة.
نرأ  دولة جديدة وبج مع جديد وعاصمة داال الدولاة المديناة ال ات تشعاد عان بكاة ببركاز القاوة العقمات فات المناقاة فات دااا  (1ب

لت المسلمين والغيظ ياددمهم بعاد أن وجاد المةبناون بأبناا  الو ظ(، خمسمائة كيلو ب را  فال زال الحقد ذكمن فت عقول  رما ع
وبسا قرا  لهاام فاات المدينااة بعياادا  عاان أذاداام وب اايهم الرااديد، فك بااوا إلاات عبااد هللا باان أباات باان ساالول، وكااان إذ ذاك برااركا  بعنق ااه 

 ن فيه:رئيس األنصار  به الهجرة و د كادوا ذجعلونه بلكا  عليهم فك بظ  رما إليه فت المدينة ذقولو 

 .(2ب بإنكم أوم م صاحبنا، وإنا نقسم باهلل ل قاتلنه أو لنخرجنه، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا ح ت نق ه بقاتل كم ونس بيل نسائكم( 

ذلاك فقاال  فلماابلغ الرساول  فربا بلغ ذلك عبد هللا بن أبت وبن كان بعه بن  برركين والمنافقين إج معوا لق ال الرساول  
 رما بنكم المشالغ، وبا كانظ تكيدكم بأك ر با ترمدون أن تكيدوا به أنفسكم ترمدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخاوانكم( بلقد بلغ وعيد 

 .(3بفلما سمعوا ذلك تفر وا

إب نااع عبااد هللا باان أباات باان ساالول عاان الق ااال إذ ذاك لمااا رأ  خااورا  أو رشاادا  فاات أصااحابه ولكاان يباادو باان تصاارفاته أنااه كااان  (2ب
بااع  اارما فكااان   ذجااد فرصااة إ  ومن هزدااا شذقاااح الراار بااين المساالمين والمرااركين وكااان ذ اام بعااه  اليهااود ليعينااول ب واط يااا  

علاات ذلااك ولكاان أخال يااا  القائااد، ونزع ااه للساالم ال اات أعلنهااا فاات المعاداادة كانااظ تساامو فااوم ذلااك وتافاائ نااار شااردم وناازع هم 
 العدوانية حينا  بعد حين.

 ن بعاذ بن األنصار بع مدا  بنزل علت أبية بن خلف بمكة فخرج لياوف بالبيظ فلقيها أبو جهه فقال:عندبا إنالق سعد ب (3ب

ذاأبااا صاافوان باان داااا بعااك؟ فقااا: داااا سااعد، فقااال لااه أبااو جهااه: إ  أراك تاااوف بمكااة آبنااا  و ااد أوماا م الصااشاة وزعماا م أنكاام  
جعظ إلت أدلك سالما ، فقال له ساعد، ورفاع صاوته علياها أباا وهللا تنصرونهم وتعينونهم أبا وهللا لو  أنك بع أبت صفوان با ر 

وداااا فيااه البيااان عاان اشساا فزاز والعااداء والصااراح بااين  (4بفن ناات داااا ألبنااك بااا دااو أشااد عليااك بنااه: طرمقااك علاات أدااه المدينااة
  رما وف ة المةبنين بالمدينة.

لرار والحارب باا كاان ألجلاه   يبياظ إ  ساادرا  أو   حارس بان بن بكائد  رما وإصراردا علت ا و د تأكد لد  رسول هللا  (4ب
الصحابة ولم تكن دال الحراسة بخ لصة بشع  الليالت به كان ذلك أبراس بس مرا  ولم ذكن الخار بق صارا  علات رساول هللا 

 :ودو القائد به كان ذحدم بالمسلمين كافة، فقد رو  أبت بن كعا،  ال 

ابه المدينااة واوتهاام األنصااار رباا هم العاارب عاان  ااوس واحاادة وكااانوا   يبي ااون إ  بالسااالم و  وأصااح بلمااا  اادم رسااول هللا  
 ذصشحون إ  فيه(.

                                                 
 .504 -1/503ابن هشام  (1)

 .145 /2أبو داود باب خبر النضير  (2)

 .2/145ابو داود باب خبر النضير  (3)

 .563 /2صحيح البخاري كتاب المغازي  (4)
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 اإلذن ةالقتال الضواةط والحدود:
فااات داااال القاااروف الصاااعشة واألحاااوال الخايااارة وبكائاااد الحااارب ال ااات تخااااك حاااول المسااالمين وال هدياااد الااادائم للااااين كاااانوا  

باان بااةابرا  وأعمااال عدائيااة تاادبردا  اارما وتسااعت للاادس للمساالمين فاات المدينااة والو يعااة بياانهم وبااين اليشائااه ي عر ااون لااه والرااوادد 
بأذن للاين ذقاتلون بأنهم العربية ال ت علت دين  رما أنزل هللا تعالت اشذن بالق ال للمسلمين ولم ذفر ه عليهم فقد  ال الحق تعالت 

 .39انذة:  الحج ظلموا وإن هللا علت  ردم لقدير(

 ووا ل أن اشذن كان بق صرا  علت   ال  رما فت بادئ األبر ونو ل تاور ذلك: 

 إع شارا  برركت  رما بحاربين: ألنهم بدأوا بالعدوان، فحق للمسلمين أن ذقاتلودم. (1ب

 مين بن غير  رما(.  ال كه بن تحالف بن برركت العرب بع  رما وإتخا بعهم بكالك كه بن تفرد باشع داء علت المسل (2ب

   ال بن خام أو تحيز للمرركين بن اليهود الاين كان لهم عقد وبي ام. (3ب

   ال بن بادأ المسلمين بن أده الك اب. (4ب

 الكف عمن دخه فت اشسالم برركا  كان أو يهودذا  أو نصرانيا . (5ب

 ن دجوبا (.اشذن بالق ال بعند ال رورة ب را الدفاح( ولم ذفرا الق ال بليكو  (6ب

 التقييم

 قواعد أخالقيات الحرب التي إلتزام بها المسلمون في المدينة:

باادأ   اارما الحاارب علاات المساالمين بنااا باادء بع ااة بحمااد و زالااظ فاات حاارب بساا مرة بعااد دجاارة المساالمين إلاات المدينااة وعلاات  (1ب
 لمس مر  ددم.المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم  د العدوان المس مر ولو ف الف ن وال حرم  ا

يدافع المسلمون عن أنفسهم  اد حلفااء العادو األكبار  ارما الااين ي حرشاون بهام بان اليشائاه حاول المديناة والااين علات ديان  (2ب
  رما.

 يدافع المسلمون عن أنفسهم  د بن ذخونهم أو ذقاع تعادددم علت السلم. (3ب

 بنهم والش ت علت با ذم لكون.يدافع  بسلمون عن أنفسهم  د بن يشادر لعدواتهم للنيه  (4ب

 ذجنل المسلمون للسلم بع كه بن دخه إلت اشسالم بن أعداء حاربودم ونازعودم حنفهم بن  به. (5ب

وتخلاااص بااان ذلاااك أن اشذن للق اااال للمسااالمين كاااان أساساااا  للااادفاح عااان أنفساااهم وب اااوابط وحااادود و ااايم تحفاااظ كراباااة وحقاااوم  (6ب
 دائهم.اشنسان سواء بن المسلمين أو بن أع

 الموقف الحربي حول الدولة الوليدة
 حول المدينة  شائه عديدة بناوئة وب  ابنة بع نهج  رما فت عداوتها الررسة للمسلمين وبع ها ب حالف بع  رما. (1ب

 ال هديد بس مر و ائم و رما ت وعد وتهدد المسلمين والحرب بس مرة و ائمة وإن كان بوسائه بخ لفة. (2ب
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أن   بااديه عاان تااأبين الدولااة الولياادة وحماي هااا باان المخاااطر والحااد باان تهدياادا   اارما  ذن بالق ااال رأ  بحمااد لمااا ناازل اش (3ب
وحلفاؤدا فكان عليه أن يةبن أصحابه والمدينة وممنع ال هديد والوعيد بن  رما وبن ذسانددا بن اليشائه األخر ، فرأ  القائاد 

 لكه  رما بن بكة إلت الرام فت تجارتهم، وإخ ار لالك خا ين:أن يشسط سيارته علت الارمق الرئيست الا  تس

عقد بعاددا  الحلف أو عدم اشع داء باع اليشائاه ال ات كاناظ بجااورة لهااا الارماق أو كاناظ تقاان باا باين دااا الارماق  األولي:
بروناة ورغشاة فات عقاد وبا بين المدينة فعقد بعاددة باع بجهيناة( وكاناظ بسااكنهم علات ثالثاة براحاه بان المديناة وأباد  

 بعاددا  أخر  بع اليشائه األخر .

أرسه الشعوث واحدة تلو األخر  إلت داا الارمق ل أبينه ول مان خ اوعه لسايارة المسالمين فالدولاة الوليادة وعاصام ها  الثانية:
فت رحل ها إلات وبان  المدينة بن ال رور  تأبين طرم اش  ار إليها وبنها والسيارة علت الارمق الرئيست لمرور القوافه

 الرام وبكة.

 اارورة إشااعار برااركت المدينااة ومهوددااا والمنااافقين فيهااا وأعااراب الشادذااة ال اااربين حولهااا بااأن الدولااة الجدياادة  ومااة وأن  الثالثة:
 المسلمين  د تخلصوا بن  عفهم القدذم.

 مرة وتم نع عن إرادة   اال المسالمين فات عقار توجيه اشناار إلت  رما ح ت تكف عن غيها وت و ف عن تهديداتها المس الراةعة:
 داردم.

إشااعار  اارما بمحاااذير إساا مراردا فاات العااداء وتهديااددا ت فااا م المخاااطر علاات تجارتهااا وإ  صاااددا وأسااشاب بعاذرااها ح اات  الخامسة:
 تجنل للسلم وت و ف عن تعايا المس  عفين بن المةبنين فت بكة.

لدولة الجديدة وعليها أ  تع د  علت بصالل دال الدولة ألن العدوان سي م بقابل ه بعدوان علت  رما أن تبد  إح رابها ل السادسة:
 وإس مرار عدوانها وحربها سيعود عليها بالعزم.

تو ف  رما عن تاليا اليشائه األخر  علت الدولة الجديدة ال أكيد علت أن دال الدولة غير عدوانية و  تش ت الحرب إ   الساةعة:
 المسلمين حين ذقع عدوان عليهم. للدفاح عن

ال و ف عن بحاربة الدعوة والسملمون يرغبون فت نرار ديانهم بحرماة فات رباوح الجزمارة لياأتت الراغباون إلات الادين الجدياد  الثامنة:
 بكابه حرم هم وبعيدا  عن اشجشار واشف اء.

 حرية دفاعية لماذا؟
صااراح و ااد تزمااد شاادته فشااادر طائفااة إلاات رفااع السااالن والهجااوم علاات الاائفااة ذحخاادث ناازاح بااين طااائف ين ومراا د في اااور إلاات  أواًل:

األخر  فيق  ال. ف كون الاائفة الشادئة فت بو ع المهاجم واألخر  فت بو ع المدافع فالاائفة األوتت أتظ عمال  غير أخال ت 
يير اشنساانية ألن عملهاا يادفع الش ات والقلام وم نافت بع الييم اشنسانية والاائفة ال انية  ابظ بعمه أخال ت وم فق باع المعاا

 ومن صر للحق.

وبنا األذام األولت للشع ة فت بكة خاطا اشسالم العقاه والفكار اشنساانت ولكان العربات كاان ذعاد با ال  ونموذجاا  بادذاا  ينقار  ثانيًا:
عرل ولاايس لدذااه بجااال للخيااال و  إلات ا شااياء نقاارة بادذااة و ايقة و  ذقوبهااا إ  بحااا بااا تناا ج بان نفااع ومملااك الامااع براا

للعواطف الابيعة بن حوله ب  يرة ب قلشة ليس لها ثشا  و  إسا قرار كماا أناه يب عاد عان ال فكيار وال أباه و  ذك ارث برائ إ  
بقدر باا ين جاه بان فائادة عملياة ومملاةل الراعور بكراب اه الرخصاية ح ات ي اور علات كاه شاكه بان أشاكال السالاة وخالصاة 

لعرباات باااد   اايق الخيااال جابااد العواطااف شااديد الرااعور بكراب ااه وحرم ااه ثااائر علاات كااه ساالاة بخلااص ل قاليااد الاارأ  أن ا
 بيل ه شدة اشخالس وكانظ  رما  بيلة تجارماة فما لهم القائاه ب  فات العيار و  فات النفيار( يةكاد تفكياردم المااد  فهاجماظ 
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ي ال ت بع المادة وظاوادر الابيعاة الم  يارة فلايس باا يروناه ثاباظ و    رما بنا البداذة اشسالم ألن الفكر والعقه وال أبه  
دائاام فنرااأ الصااراح وإساا خدبظ  اارما أدوا  الحاارب المادذااة أنواعهااا المخ لفااة وإساا مر عاادوانهم علاات اشسااالم ألنااه بشساااطة 

 نين الجدد.شديدة ي عارا وبادي هم الصلفة وغروردم األحمق، فبدأ   رما السبيه ال ير أخال ت  د المةب

ف اال  فات نقاط النازاح بنات  (1بوأصحابه الماةبنين وفات دااا الراأن بعقاد الادك ور جولادزمهر( بادر   رما بالعداء لمحمد  ثال ا :
اشسالم والف ائه عند العرب فت الجادلية عنونه ببالدين والمروؤة( وما خلص فات بأن اشساالم رسام للحيااة با ال  أعلات غيار 

ة فات الجادلياة، ودااا الما الن   ي رااابهان وك يارا  باا ي نا  اان، فالراجاعة الرخصاية والراهابة ال اات   الم اه األعلات للحياا
حد لها، والكرم إلت حد اشسراف واشخالس ال ام للقبيلة والقسوة واشن قام واألخا بال أر بمان إع اد  علياه أو علات  رماا لاه 

د العرب الوثنيين فت الجادلية، أبا فات اشساالم فالخ اوح هلل و إنييااد أو علت  بيل ه بقول أو فعه، دال أصول الف ائه عن
ألبرل، والصبر وإخ اح بنافع الرخص وبنافع  بيل ه ألوابر الدين والقناعاة وعادم ال فااخر وال كااثر وتجناا الكبار والعقماة 

ثقافاة الخااأ( وو اف المةبناون دت الم ه األعلات لئنساان فات الحيااة( لقاد شارعظ  ارما ساالن الحارب ألنهاا كاناظ تع ناق ب
 يدافعون ألنهم إع نقوا بثقافة الصواب( و  ي ال ت الصواب والخاأ و  ين هت الصراح.

أعلنظ  رما الحرب علت اشسالم بنا األذام األولت للشع ة إس مر  ثالثة عرارة سانة فات بكاة و ارما تماارس ألاوان الحارب  راةعًا:
ين، فاشنسان   ذس ايع أن ذم لك اشذمان واألبه والمحشة إ  إذا كانظ كلها  ائماة وأصحابه المةبن المخ لفة علت بحمد 

علت أساس العقه، و  ذجوز لئنسان أن ي خلت عن عقله به  بد بن إس خدابه إس خدابا  د يقا   وما  ودادفا ، واشذمان الا  
لساي ة والسالوك الراائن، فاإذا كاان ال فكيار داو وسايلة ال قاادم   ذساشقه العقاه ذع بار إذماناا   اعيفا  دازمال  ياةد  إلات األخاالم ا

الماد ، فلماذا   ذكون كالك وسيلة لل قدم الروحت واألخال ت؟ شنظ  رما حربا  بغي اة طاعاة علات الماةبنين فات المديناة 
قافاة بالعاالم كماا إع نقاوا ث لسبا بسيط ودو أن  رما كانظ تع نق ثقافة بالعالم كماا داو  اائم( والمةبناون أصاحاب بحماد 

 ينش ت أن ذكون( و  ذج مع النيي ين إ  عندبا ت  ير ثقافة أحد طرفت الصراح الدابت.

  خامسًا:

 نزل اشذن بالق ال للمسلمين الق ال للدفاح عن بصالحهم وليس فرا الق ال ليهاجموا انخرمن. (1ب

ولااة الجدياادة باان عاادوان انخاارمن والعمااه علاات إتخاااذ الوسااائه المخ لفااة وبنهااا الوسااائه العسااكرمة لحماذااة الد (2ب
 بنع الهجما  عليها.

 داورما  لل ف يا فت المناطق حول المدينة لمنع و وح بفاجأ  بالعدوان حفاظا  علت أبن وسالبة المدينة. (3ب

ا بادا   رما بس مرة فت عدوانها وحربها بكه الوسائه  د المسلمين فمن الالزم الييام بالحد بان شادة داا (4ب
 العدوان وتهديد الررمان اش  صاد  لمكة ح ت ترتدح وتنزح إلت السالم.

يلزم تجميع المعلوبا  الحدي ة والمس مرة الالزبة حول بناطق الدولة الوليدة ل رتيا أعماال الادفاح المناساشة  (5ب
 لكه حالة عدوان ب و عة ولاا أرسلظ الداورما  والسراذا لهاا ال را.

 أخالقيات الحرب

 لسنة األول: والثانية من الهجرةفي ا

 أواًل: اإلستعداد للدفاع:

                                                 
 ستشرقين.أحد أئمة الم (1)
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السياسااية والعسااكرمة إ ااافة إلااى الساايادة الدينيااة. ونفااا خاااط ت بيااظ دعااائم الدولااة  نفاات المدينااة الييااادتي تااولى رسااول هللا  (1ب
 الجديدة فت المدينة 

لقلاام .وحاارر الماارأة و أنهااى فو ااى الجادليااة و اانن نقاام تابيااق اشخاااء والعاادل القااائم علااى الراارمعة بحااه ا رسااول هللا  ر اار  (2ب
 اشصالن ا ج ماعت.

حول اشنسان العربت بن جاادلت إلاى ب ح ار بعقلاة و إذماناه و أخال اة العلياا وأبان اه وحماساة فات نرار المعرفاة وال قافاة فات  (3ب
 صفوف أتشاعه.

وإدارماة وبالياة واج ماعياة وا  صاادذة باش اافة إلات أسااليا جمياع جواناا الحيااة بقاوانين سياساية و  اائية  نقم رساول هللا  (4ب
 الق ال الدفاعية.

وتوجه  –الدولة اشسالبية الجديدة وأخت بين الجماعا  ال ت تقان المدينة وشرح لها فت الدين والدنيا  بعد أن نقم الرسول  (5ب
 لم ابعة بهابه خارج المدينة.

ة بغاازوا  كمااا ذسااميها العاارب فاات الجادليااة( وكااان ال اارا والهاادف باان دااال الو عااا  ب نفيااا بو عااا (   الياا باادأ الرسااول  (6ب
 الق الية:

 ا س كراف وال عرف على الارم المحياة بالمدينة والمسالك المةدذة إلى بكة  بأ(

 عقد المعاددا  بع اليشائه ال ت بسكنها على دال الارم الحاكمة والهابة. بب(

والمنااافقين فاات المدينااة وأعااراب الشادذااة ال ااارمن حولهااا بااأن المساالمين أ وماااء و ااادرمن علااى إشااعار المرااركين واليهااود  بج(
 الدفاح .

تبليغ  رما بمخاطر ال هديد على ا  صاددا ف جنل إلت السلم وت و ف عن اشس مرار فت   ال المسلمين وبحارب هم فت  بد(
 دول هم الجديدة.

 ثة في مكة:ثانيًا: قريش أعلنت الحرب منذ بداية البع

 إستفزازات قريش ةعد هجرة المسلمين إلي المدينة: -أ

أتااظ  اارما جاارائم ب عااددة  ااد المساالمين نصاابوا علاايهم ال نكيااه والومااه وصااادروا بم لكاااتهم وبيااوتهم وإساا بد بقاارما الغاايظ  •
 والحنق بعد نجان المسلمين فت الهجرة إلت المدينة، فوجدوا بأبنا  وبقرا  لهم.

فمعلاوم أنهام كاانوا نوا اد  -وكان إذ ذاك برركا  بصف ه رئيس األنصاار  باه الهجارة -ت عبد هللا بن أبت سلولك بظ  رما إل •
وآبناوا باه ك باوا إلياه وإلات أصاحابه المراركين  -إليهم وكادوا ذجعلونه بلكا  علت أنفسهم لو  أن داجر بحمد  -إتفقوا عليه
 ذقولون لهم:

 .(1ب هلل لنقاتلنه وأو لنخرجنه أو لنسيرن إليكم بأجمعنا ح ت نق ه بقاتل كم ونس بيل نساءكم(بإنكم آوم م صاحبنا وإنا نقسم با 

لماا  بمجرد بلوغ داا الك اب  ام عبد هللا بن أبت ليم  ه أوابر إخوانه المرركين بن أده بكة، و د كان ذحقاد علات بحماد  •
ك عبد هللا بن أبت وبن كاان بعاه بان عبادة األوثاان إج معاوا لق اال يرال أنه إس لشه بلكه ذقول عبد هللا بن كعا: بفلما بلغ ذل

                                                 
 .154 /2أبو داود باب خبر النضير  (1)
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فلما بل ه ذقهم فقال بلقاد بلاغ وعياد  ارما بانكم المشاالغ، وباا كاان تكيادكم باأك ر باا ترمادون أن تكيادوا باه أنفساكم  الرسول 
 .(1بتفر وا ترمدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم( فلما سمعوا ذلك بن الرسول 

بد هللا بن أبت سلول عن الق ال إذ ذاك لما رأ  خورا  فت أصحابه ومبدو بن تصرفاته أنه كاان ب واط اا  باع  ارما وأب نع ع 
فكان   ذجد فرصة إ  ومن هزدا شذقاح الرر بين المسلمين والمرركين وكان نعيم بعه اليهود ليعينول علت ذلك ولكن تلك دت حكمة 

 .(2بعد حينكانظ تق ت علت شردم حينا ب الرسول 

 

 

 ( قريش تهدد وتتوعد المسلمين:2)

وتأكاد لاد   كانظ  رما تفكر جدذا  فت حرب فاصلة تمكنها بن الق اء علت المسالمين و ااع داباردم ووأد دعاوة بحماد  
فات  رو  الرايخان -با كانظ يبيظ إ  سادرا  أو فات حارس بان أصاحابه المدينة بكائد  رما وإرادتها علت الرر، ح ت أن بحمد 

حصحيهما عن عاش ة بر ى هللا عنها(  الظ: بسهر رسول هللا صلت هللا عليه وسلم( بقدباة المديناة ليلاة فقاال بلياظ رجاال  صاالحا  
فقاال لاه  -بن اصحابت ذحرسنت اليلية(  الظ: فبينما نحن كالك سمعنا خرخرة ساالن فقاال: ببان دااا؟(  اال ساعد بان أبات و ااس

، ولام ذكان (3بثام ناام فج اظ أحارس فدعالاه رساول هللا  فقال: و ع فت نفس خوف علت رسول هللا ببا جاء بكه؟(،  رسول هللا 
وأصااحابه المدينااة  بااه كااان ذحاادم بالمساالمين كافااة فقااد رو  باان كعااا  ااال: لمااا  اادم رسااول هللا   الخااار بق صاارا  علاات الرسااول

 بالسالن و  ذصشحون إ  فيه.وآوتهم األنصار رب هم العرب عن  وس واحدة وكانوا   يبي ون إ  

 ( اإلذن ةالقتال للدفاع:3)

فات تلاك القاروف الخايارة واألحاوال وال ات فيهاا تهدياد بسا مر للمسالمين وكياانهم فات المديناة أنازل هللا تعاالت اشذن بالق اال  
 (.39ير( بالحج انذة للمسلمين ولم ذفر ه عليهم  ال تعالت بأذن للاين ذقاتلون بأنهم ظلموا، وإن هللا علت نصردم لقد

وكان األذين بق صرا  علت   ال المرركين ثم تااور فيماا بعاد باع ت يار القاروف ح ات وصاه إلات برحلاة الوجاوب، وجااوز  
  رمرا  غيردم، وتدرجظ فت براحه ناكردا:

المسالمين فحاق للمسالمين ألنهم بادأوا بالعادوان بناا بادء الشع اة، وأعلناوا الحارب الراابلة علات إعتبار مشركي قريش محاربين:  (1)
 أن ذقاتلودم ومصادروا أبوالهم دون غيردم بن بيية برركت بكة.

 وكالك كه بن تعزز باشع داء علت المسلمين بن غير  رما.قتال كل من تعاهد من مشركي العرب وإنحد مع قريش:  (2)

 عد نبا بي ا هم.بقتال كل من خام وتحيز للمشركين ومن اليهود الذين كان لهم عقد وميثاق:  (3)

 كالنصار  ح ت ذعاوا الجزمة ودم صاغرون.قتال من ةادأ ةعداوة المسلمين من أهل الكتاب:  (4)

 فال ي عرا لنفسه وباله إ  بحق اشسالم.الكف عمن دخل في اإلسالم مشركا كان أو يهوديًا أو نصرانيًا:  (5)

 ثالثًا: إرسال السرايا والخروج في وقعات متتالية:

                                                 
 .154 /2أبو داود باب خبر النضير  (1)

 .924، 916، 656، 655 /2صحيح البخاري  (2)

 ، وصحيح مسلم.232 /13، 95 /6( فتح الباري 2885كتاب الجهاد باب الحراسة في الغزو في سبيل هللا ح ) -صحيح البخاري (3)
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أن يشسااط ساايارته علاات الارمااق الرئيساات الااا  تساالكه  اارما باان بكااة إلاات الرااام،  ناازل اشذن بالق ااال رأ  الرسااول لمااا  
 شرمانهم اش  صاد  وإخ ار لالك خا ين:

 الخطة األولي:

عقاد بعاداادا  الحلااف أو عاادم اشغنااداء بااع اليشائااه ال اات كانااظ بجاااورة لهاااا الارمااق أو كانااظ تقااان بااا بااين داااا الارمااق  
بعاددة بع جهينة  به األخاا فات النرااآل المعساكر  كماا عقاد بعادادا  أخار  أثنااء دورماتاه العساكرمة كماا  والمدنية فعقد الرسول 

 سي م ذكردا عند ال فصيه.

 الخطة الثانية:

 إرسال الشعوث واحدة تلو األخر  إلت داا الارمق. 

 السنة األول: للهجرة )األعمال القتالية(

 :(1بحرسرية سيف الب -1

أول سرمة وعقد اللواء لعمه حمزة بن عباد المالاا  الكم والكيف: بعد سشعة أشهر بن الهجرة وفت رب ان أرسه الرسول  •
فت ثالثين رجال  بن المهاجرمن ذع ر ون عيرا  لقرما جاء  بن الراام وفيهاا أباو جهاه بان دراام فات ثالثمائاة رجاه فاال قوا 

 عند سيف الشحر بن ناحية العيص .

َُ للفرمقين فلم ذق  لوا. •  الق ال :حجز بينهم بجد  بن عمرالجهنت وكان حليفا 

 الهدف:إناار لقرما ب هديد ا  صاددا ل جنل للسالم وت و ف عن إس مرار حربها  د المسلمين. •

 سرية راةغ: -2

هاجرمن وأبرل بالمسير إلى عبيدل بن الحارث بن المالا فت س ين رجال  بن الم الكم والكيف :فت شوال لقا بعل بحمد  •
 بان برابغ( فبلغ ثنية المرة ودى بناحية الدحفة فلقت أبا سيفان ودو فت بائ ين علت باء ذقال له أحياء.

 وان م رجالن بن جيا بكة إلى المسلمين. هالق ال: و ع بينهم الربت دون المساذف •

 ا بن ال جمعا  ال ت ترمد اشع داء علت المدينة.الهدف: اشناار الم كرر لقرما وتف يا طرم ا   راب وحماي ه •

 :(2بسرية الخرار-3

سعد بن أبى و اس فت عررمن رجال  ذع ر اون عيارا  لقارما وعهاد إلياه إ   الكم والكيف: فت ذ  القعدة بعل رسول هللا  •
 فخرجوا براة ذكمنون بالنهار ومسيرون بالليه حنت بل وا الخرار.-ذجاوز الخرار

 فوجدوا العبر  د بر  باألبس فلم ذقع   ال.الق ال : •

 الهدف: تهديد لقرما فت تجارتهم لل  ط عليهم لو ف الحرب  د المسلمين. •

 التقييم
 العيص ورابغ والخرار أباكن بارو ة لعبور عير  رما وأباكن حاكمة على طرم ا   راب بن المدينة . -1

                                                 
 جندياً. 150ية يتم  إرسالها في مهمة قتالية بسيطة وتعني حالياً وحدة قوامها حتي سرية: تعني قوة عسكر (1)

 الخرار: بالفتح بالتشديد موضع بالقرب من الحجفة. (2)
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 ب را تأبين المدينة بن المفاجأة. –ة تحركا  العدو وأخشارل أو   بأول بن ال رور  اشن شال واليققة المس مرة لمعرف -2

وتهدياددا فات تجارتهاا ح ات –إناار القوة العقمى ب رما( فت ذلك الو ظ وال ت أعلناظ الحارب علاى المسالمين بناا بادء الشع اة  -3
 تو ف حربها  د المسلمين.

ألعااداء باان اليشائااه حولهااا ح ااى ذامعااون فاات ساان الهجمااا  علاات أدااه إظهااار القااوة الناشاا ة للمساالمين فاات المدينااة شرداااب ا -4
 المدينة وتهديد بصالحهم. 

بحددة للجنود المسلمين صرمحة ووا حة ل حقيق أغراا بحددة والييام بأعمال   ي جاوزونهاا فات  كانظ تعليما  الرسول  -5
 إطار خاط دفاعية وو ائية وأبنية.

 

 التعليق
فاح عااان الدولاااة الجديااادة وإردااااب بااان ذفكااار فااات العااادوان عليهاااا واشعاااالن عااان  اااوة المسااالمين ال ااارا الرئيسااات كاااان الاااد 

 واس عداداتهم وإرسال إشارا  تهديد لقرما بأن بصالحها اش  صادذة باتظ بهددة عند اشس مرار فت حربها  د المسلمين..

 السنة الثانية من الهجرة )األعمال القتالية( 

 :(1بو عة األبواء أو ودان -1

 ( فت سشعين رجال  بن المهاجرمن ليع را عيرا  لقرما ح ى بلغ ودان.الكم والكيف : فت صفر خرج رسول هللا ب •

 وكان بقابة بها خمسة عررة ليلة ثم  دم المدينة وكان اس خلف فيها سعد بن عشادة. الق ال :لم يلق كيدا   •

 الهدف :  •

 وتهم للمسلمين .تهديد ا  صاد  رما ليكلفوا عن حربهم وعدا (أب

 عقد بعاددة وتحالف بع عمرو بن بخرى ال مرى وكان سيد ببنى  مرة( فت زبانه وداا نص المعاددة. (بب

بداا الك اب بن بحمد رسول هللا لبنى  مرة ،فأنهم آبنون على أبوالهم وأنفساهم وأن لهام النصار علاى بان رابهام إ  أن 
 .(2ب ا دعادم لنصرل أجابول(ذحاربوا دين هللا، با به بحر صوفه وأن النبت إذ

 :(3بو عة بواآل -2

فاات بااائ ين باان أصااحابة ذع اارا عياارا  لقاارما  يهااا أبيااة باان خلااف  الكاام والكيااف : فاات ربيااع األول خاارج فيهااا رسااول هللا  •
 .ى  رما وألفان وخمسمائة بعير فبلغ بواطا  بن ناحية ر و  نالجمحى و بائه رجه ب

 علت المدينة سعد بن بعاذ.واس خلف  –الق ال: لم يلق كيدا   •

 الهدف :النيه بن  رما فت ا  صاددا بادابظ ت مسك بالحرب والعدوان.  •

 وقعة سفوان : -3
                                                 

 ميالً، واألبواء: موضع بالقرب من ودان وبينهما ستة أميال. 29ودان: موضع بين كله والدينة بينه وبين رابغ مما يلي المدينة  (1)

 وشرحه للزرقاني. 1/75مواهب اللدنية ال (2)

 ميالً. 48بواط: ورضوي جبالن أصلهما واحد من جبال جهينة بينه وبين المدينة  (3)
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أغااار كاارز باان جااابر الفهاارى فاات  ااوا  خ يفااة باان المرااركين علااى براعااى المدينااة ونهااا  –الكاام والكيااف: فاات ربيااع األول  •
 بن أصحابة لمااردتاه حنات بلاغ وادذاا  ذقاال لاه: سافوان بان ناحياة ( فت سشعين رجال  فخرج رسول هللا ب –بع  المواشت 

 بدر.

 الق ال : لم يدرك كرزا  وأصحابه فرجع دون   ال ودال تسمت بو عة بدر األولى ( وإس خلف على المدينة زمد بن حارثه. •

 كرز. هالهدف : بااردة المع دى للنيه بنه وإخافة بن ذسعى لم ه با فعل •

 

 

 العشيرة : وقعة ذي -4

فت خمساين وبائاه ومقاال: فات باائ ين بان  الكم والكيف : فت أواخر جمادى األولى وأوائه جمادى انخر خرج رسول هللا  •
 ذع ر ون عيرا  لقرما ذا شة إلى الرام  –المهاجرمن ولم ذكرل أحدا  على الخروج  وخرجوا على ثالثين بعيرا  ي عقبونها 

وحلفاائهم بان  ج( بعاددة عدم اع داء بع بنى بد لوعقد رسول هللا ب –فوجد العير  د فان ه بأذام  (1بالق ال : بلغ ذ  العريرة •
 بنى  مرل واس خلف على المدينة أبا  سلمه بين عبد األسد المخزوبى  .

عان العادو ذالهدف :  رب المصالل ا   صادذة لقرما  س مراردا فت رفع راذة الحرب  د المسلمين وتجميع المعلوباا   •
 وعقد تحالفا  بع بع  اليشائه ببنت بدلج وبنت  مرة(.

 سرية نخلة : -5

 يها عبد هللا بن جحا األسدى إلى نحلاة فات أثناى عرار رجاال  بان المهااجرمن  (بالكم والكيف : فت رجا بعل الرسول  •
أ الك اب بعد يوبين فإذا فيه بإذا نقار  وك ا له ك ابا  وأبرل أ  ينقر فيه ح ى ذسير يوبين ثم ينقر فيه فسار عبد هللا و ر 

فقاال سامعا   –ف رصاد بهاا عيار  ارما وتعلام لناا بان أخشااردم{  –فت ك ابت داا فااب  ح اى تنازل نخلاه باين بكاة والااائف 
وباان كاارل المااو  فليرجااع وأبااا أنااا فناااد   –وطاعااة وأخباار أصااحابه بااالك وأنااه   ذساا كردم فماان أحااا الرااهادة فلياانه  

غير انه لما كان فت أثناء الارماق أ اه ساعد بان  و ااس وع شاة بان غازوان بعيارا  لهماا كاناا ذع يشاال ف خلفاا  –فنهو ا كلهم
 فت طلشه .

 –الق ال: سار عبد هللا بن جحا ح ى نزل بنخلة ، فمر  عيار لقارما ، ف رااور المسالمون و االوا  فات آخار ياوم بان رجاا •
فادبى أحاددم عمارو بان الح اربى  –ام وإن تركناادم الليلاة دخلاوا الحارام نحانالرهر الحرام فان  اتلنادم إن هكنا الرهر الحار 

ثم  دبوا بالعير واألسيرمن إلى المدينة و اد عزلاوا بان  –وكان فت العير فق له وأسروا إثنين ودرب واحد بمن كانوا فت العير 
 ذلك الخمس  } وكان ذلك أول خمس وأول   يه وأول أسيرمن فت اشسالم(  

 تعلم لنا أخشاردم {   –وترصد عير  رما  –كأوابر القائد  } تنزل نحلة  الهدف: •

 برصد أخشار  رما وتحسس بعلوبا  جديدة عن العدد( 

 النتيجة

                                                 
 موضع بناحية ينبع. (1)
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فقد كان ذلك ببخالفة أوابرل(، و ال  ببا أبرتكم بق ال فت الرهر الحارام( تو اف عان ال صارف  لبا فعلو  أنكر رسول هللا  
هللا بالق اال فات األشاهر الحارم وك ار فات ذلاك القياه والق اال، نازل  مهم المرركون المسلمين باأنهم أحلاوا باا حار فت العير واألسيرمن، إت

فقد كاان المسالمون بييماين بالبلاد الحارام حاين صاادر   ارما أباوالهم حاارب هم وأراد    اه الرساول  –الوحى ليق ى فت ذلك األبر 
 ل ، أرسلظ  رما تفدى األسيرمن فأفدادما الرسو .بقابه سعد أبى  اس وع شة بن غزوان اللاين كانا  د تادا فأسرتها  رما 

 

 

 التعليق
ورد  فات القاارآن الكاارمم عشااارة ب رآنااا عربيااا  ( خمااس باارا  وكااه حياااة العاارب بالح اارمون و الباادو( تع مااد علاات الل ااة العربيااة  (1ب

يمهم الخليياة و الجمالياة باه وأفكااردم ال ارمخياة فقاد نراأوا كوسيط ثقافت وفكر  وكوسيلة تحدد طرمق هم فت ال فكير ونقرتهم لي
 على الفارة .

 دذما  إع قد العرب أن ك يرا  بن أوجاه حيااة اشنساان كمصادر رز اه وسانة وفاتاه وساعادته أو شاقائه بقارر سالفا  بان  باه  اوة    (2ب
 ي وجهون إليها بالعشادة.بفر بن حكمها ذالقون عليها ب الددر( أو بالزبن( أو باألذام( ودى  وة   

وجاااء اشسااالم دياان الفااارة ال اات فااار بهااا العاارب جميعااا  عليهااا أفاارادا  وجماعااا  بااا دابااظ الحاارب فاات فااارة الناااس بنااا باادء  (3ب
 ف هايا فكرتها فت النفوس وحصردا فت إطار بن األخالم اشنسانية دو غاذة با تح مه فارة الشرر . –الخليفة 

الحرب أ  تكون أ  للدفاح وعن النفس عن العقيدة وعن حرمة الرأ  والدعوة إليه وأن ترعى فيهاا الحرباا   وخير تهايا لفكرة (4ب
 اشنسانية تمام الرعاذة وتحافظ علت كرابة اشنسان.

 بداا بدخه للمنهج الشح ت فت أخال يا  الحا فت الو عا  والسراذا اننفه( 

 أخالقيات الحرب(–)التقييم 
( صالى هللا علياه وسالمالعيشاة بعادادة بدفاعياة( تعهاد فيهاا األوس والخازرج باألنصاار( بحماذاة  بحماد رساول هللا ب كانظ بيعاة (1ب

 ولم ذعاددول علت العدوان، علت انخرمن.

كانهم ترك المهاجرون أبوالهم وبيوتهم وثرواتهم وأعمالهم فت بكة وداجروا إلى المدينة إبقاء على حياتهم و األ رباون لهام إن أب (2ب
وإع بارل  اادة  ارما غنماا  ألنهام أعلناوا الحارب بناا أوائاه  –فصادر   رما دال المم لكا  وإسا ولظ علات كاه باا تركاول –ذلك 

وأصحابه وانقاعظ أسشاب بعااش ك يار بان المهااجرمن فقاابلوا صاعوبا  ك يارة فات الشحال عان األعماال  الشع ة علت بحمد 
 فت بكانهم الجديد .

عمااه حماازل باان عبااد المالااا فاات ثالثااين راكشااا  ثاام بعاال عبياادل إباان الحااارث فاات ساا ين راكشااا   بعاال بحمااد بعااد ب ااعة أشااهر  (3ب
 وبعل سعد بن أبى و اس فت ثمانية وفت عررمن فت رواذة أخرى وتفسير لالك.

 المراركون فت دال السراذا كانوا بن المهاجرمن باح رابا  لبيعة العيشة الدفاعية(. بأ(

ن فت السااذا  ليلاون فات حاين المكلفاون عادددم كبيار فالساراذا بحماذاة  وافاه  ارما عاادة أ اعاف ولام تكان عدد المقاتلو  بب(
تكفات للهجااوم ألغاراا الهجااوم حساا خاااط الحارب وبهمااا ذكان باان باأس حماازة و عبياد و سااعد كاانوا علاات رأس دااال 
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دون   ال إ  با  يه عن السهم الا   السراذا لم تكن ترجعهم   لهم على الحرب بما جعلهم ذك فون بمهمة تهديد  رما
 ربى به سعد فخرج عن النص.

زعاام المس راار ون أن المهاااجرمن فكااروا وفكاار بحمااد علاات رأسااهم فاات اشن قااام باان  اارما وذلااك بالمشااادأة بالعاادوان وداااا  بج(
قرمشاااة بنهااا بااان ذخااالف الحييقااة شاااكال  وبو ااوعا  لماااذا ؟ بااان الواجااا علااات الدولااة الجدياادة حماذاااة أبنهااا والمناااطق ال

 العدوان و رما العدو األكبر لم تو ف حربها ولم ت خلت عن عدوانها المس مر علت المسلمين.

إلى األبواء ح ى بلغ ودان فلم يلق  رمرا  وحالف ه بنى  مرة وبعد شهر بن ذلك خرج على رأس بائ ين  خرج بحمد  بد(
لااف فلاام ياادركها ثاام خاارج باارة ثال ااة فاات أك اار باان بااائ ين باان باان المهاااجرمن واألنصااار إلااى بااواآل يرمااد  افلااة أبيااة باان خ

المسلمين ح ى نزل العريرة بن باان ينشاع ين قار بارور القافلاة ولكان فات اه ووادح بادلج وحلفااءدم بان بناى  امرة وباا 
كاااد يرجااع إلااى المدينااة ح ااى أغااار عليهااا كاارز باان جااابر الفهاارى باان الم صاالين بمكااة والمناصاارمن لقاارما فخاارج بحمااد  

( ح ااى بلااغ وادذااا  ذقااال لااه ساافوان باان ناحيااة باادر وفاتااه كاارز فلاام يدركااه . وزعمااوا أذ ااا  أنااه كااان غاارا بحمااد و ب
 أصحابة بن ذلك فت 

 ( غنم با تحمله  وافه  رما .1ب

 ( أخا الارم على  وافه  رما ولكن ثبظ بالدليه خاأ داا الزعم لألسشاب ال الية:2ب

ده بكة بن تصلهم بن المهاجرمن أبر القربى وصال  الدم فلم ذكن بن اليساير علايهم أن  وافه  رما كان ذحميها بن أ  -1
 أن ذق ه بع هم الشع  وأن ي عرا دة ء وأول ك لالا ال أر.

إذا شاعظ ثقافة ال أر س  عرا بكاة والمديناة لحارب أدلياة أسا ااح المسالمون والمراركون إبقاؤداا بمكاة ثالثاة عرارة سانه  -2
 شعل إلت يوم الهجرةب  ابعة بن يوم ال

( علاات رأس بع ااها إفهااام  اارما أن بصاالح هم تق  اايهم الااراجل فاات الشحاال أن غاارا السااراذا األولااى وخااروج بحمااد ب -3
ال فااادم بااع المساالمين باان أدلهاام تفادمااا  ذقااى الااارفين شاارور العااداوة والش  اااء ومكفااه للمساالمين حرمااة الاادعوة إلااى الاادين 

 مقها إلى وبن الرام بالجنون إلى السلم (.وألده بكة سالبة تجارتهم فت طر 

با ذعزز الراجل بن الشحل أن المس ررم بسبر نجر(  در تجارة بكة فت السنة الواحدة با ذقارب بائه وس ين ألف جنيها   -4
فاادم أرغمهام ذلاك علاى ال  –ذ شا  فإذا أذقنظ  رما تعرا دال ال جارة للخار آتياا  بان أدلهاا الااين دااجروا إلاى المديناة 

 و بول فكرة إذقاف الحرب.

لماا خارج الاى باواآل والاى العرارمة كاان بان باين الااين صاحبول عادد  لياه  با يزمد ال عزمز الراجل بان الشحال أن بحماد  -5
الاااين باااذعول لياادفعوا عنااه    ليهاااجموا بعااه أدااه بكااة فلاايس بااين الفاارمقين باان أسااشاب الحاارب بااا تجياازل  – رباان األنصااا

 ذجيزل نقام صالتهم بع هم بشع  .أخالم العرب أو 

إنماا كاان ذقصاد بنهاا الاى نهاا تجاارة  القوافاه وكاان  أشار ك ير بن المس رر ين أن دفع داال الساراذا أو خاروج بحماد  -6
النها بن طشاح وعادا  العرب فت الجادلية. وإن أده المديناة إنماا أغارتهم الرغشاة فات الم انم فاإتشعوا بحمادا  بصالت هللا 

 لم( على خالف عهددم فت العيشة .عليه وس

 ودال بقنة ب لوطة لماذا ؟ 

 أده المدينة كأده بكة لم ذكونوا أده بادذة ذعيرون على السلا والنها . -1
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 .قاتلون إ  للدفاح المرغمين عليهكان فت طشعهم با فت طشع بن ذعيرون على الزراعة بن حا ا س قرار بما ذجعلهم   ذ -2

 اجرمن أن ذس خلصوا أبوالهم وثرواتهم بن  ش ة  رما إ  أنهم لم ذكونوا ب عجلين إلى داا األبر.كان بن حق المه -3

لهاال ال اذاة البدوماة المابوباة  وإنماا شارح اشساالم حاق المسالمين  لم ذررح اشسالم الق ال ب را العدوان ولم ذقم باه بحماد  -4
ل ات تفارا عادم العادوان باشذن بالق اال للادفاح( بو ااتلوا فات سابيه هللا بن جحا نزلاظ انذاا  ا فت الدفاح فشعد سرمة عبد هللا

 ( .190الاين ذقاتلونكم و   تع دوا إن هللا  ذحا المع دين( بالشقرة انذة 

إنمااا كااان يربااى باان المعاداادا  ال اات عقااددا إلاات تعزمااز بو ااع المدينااة بالاادفاعت( ح ااى   تكااون  الااراجل المةكااد أن بحمااد  -5
 هال  لقرما.بامعا  س

 

 وما هي األغراض األخرى لدفع هذه السرايا ؟

كان   ذأبى أن ذعادد  رما على أن ت رك حرمة الدعوة لدين هللا طليقه و د بدأ دعوته  الراجل المةكد بن الشحل أن بحمد  -1
ر تلاك المحادثاة  ببينماا فأعلنظ بكة علية الحرب ونزعظ لمحاولاة   لاه والق ااء علاى دعوتاه فات بهاددا ونعياد ذكا –فت السلم
ذصلى فت حجر الكعشة إذ أ باه عيشاة بان أباى بعايط فو اع ثوباه فات عنقاه فخنقاه خنقاا  شاديدا  .فأ باه أباو بكار  كان بحمد 

 ؟ كمااا عاازم أبااو جهااه علاات   ااه بحمااد (1بو ااال : أتق لااون رجااال  أن ذقااول ربااى هللا حناات أخااا بمنكبيااه ودفعااه عاان بحمااد 
 ليه وفره فت ذلك.للق اء علت با يدعوا إ

كااان يربااى باان وراء دفااع دااال السااراذا إلااى إرداااب المييمااين فاات المدينااة باان المنااافقين  ولعااه باان الااراجل أذ ااا  أن بحماادا   -2
واليهود وعلت بقربة بنهاا بان البادو فقاد لجاأ داة ء اليهاود إلات كاه وسايلة للادس باين المسالمين وإثاارة الش  ااء باين المهااجرمن 

بعااد إذ حاااول إ ناااعهم  قاااو األحقاااد الما ااية بااين األوس والخاازرج باااكر يااوم بعاااث و ااد أعاارا عاانهم بحمااد واألنصااار   ذ
 بالحجة والدليه.

با ذعزز الراجل فت الشحل أن اليهود دعاة ف نة بوالف نة أشد بن الق ه( فكان بان األف اه إشاعار داة ء اليهاود بقاوة المسالمين  -3
 والق اء علت أسشاب إج  ا  أصولها. –ة ف نة تقوم وبأسهم بما ذمكنهم بن إخماد أذ

كان خير وسيلة ششعار دة ء اليهود وبل الخوف فت نفوساهم إرساال الساراذا واليياام بالمناوشاا  الحربياة فات بخ لاف األنحااء  -4
بان تصارف رجاال  بررآل أ  ت عرا  وا  المسلمين لهزممة تزمد طمع اليهود فيهم كما تامع  رما فايهم ودااا باا يارجل لادينا

ب ه حمزة ي ملكهم ال  ا سرمعا  فال تكفت لصددم عن الق ال وساطة بدارح يدعوا إلى السلم با لم تكن بالدرجة األولت خاة 
 ببي ه ذقصد بها إلى درك غاذا  بعينه   ذسمل ب جاوزدا. 

 موجز التعليل واالستنتاج
 الغرض المرجح من إرسال السرايا و المناوشات الحربية.

 السعت لالتفام بع  رما على ترك الدعوة للدين وإ ابة شعائرل فت حرمة ودون تهديد أو وعيد وإذقاف حربها  د المسلمين. -1

 تخومف اليهود ح ى يرجعوا عن سعيهم للف نة وبن ثم إشعال حرب أدلية فت المدينة. -2

                                                 
 .544 /1صحيح البخاري  (1)
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م ذفارا الق اال بو  تع ادوا إن هللا   ذجاا المع ادين( بالشقارة أذن هللا للمسلمين بالق ال دفاعا  عن النفس ودفاعا  عان العقيادة ولا -3
 ( 190انذة 

 شرح األسالم الق ال ب وابط وبنا بزاعم  رما بأن بحمدا  وأصحابه أس حلوا الرهر الحرام . -4

 هذه الضواةط منها :

 الصد عن سبيه هللا والكفر به أكبر بن الق ال فت الرهر الحرام . •

 دينه بالوعد والوعيد واألغراء وال عايا أكبر بن الق ه فت الرهر الحرام.ف نة الرجه عن  •

 إخراج األده بن المسجد الحرام أكبر بن الق ال فت الرهر الحرام . •

الدفاح عن الرأ  بالوسائه ال ت ذقاته بها أصحاب الرأ  انخر بالفكر باالفكر( ولايس الفكار بالسايف وكراباة اشنساان تا خلص  -5
 واحدة بالعقيدة(فت كلمة 

بن ذقاته فت سبيه العقيدة فإنه يدافع عن الفكر والحكماة وبان ذقباه بهاا ذكاون عان إ  نااح و باول عقلات فصااحا العقيادة لدذاه  -6
الك ياار باان ال قااة واشذمااان بمااا ذع قااد ولدذااه باان  المااال وباان الجااال وباان العااااء وباان الحياااة نفسااها الحياااة المادذااة ال اات ذراا رك 

حيوان فيها . والفرم دو الك يار بان الحجاة والبرداان، وبان طشاائع األباور أن يادافع صااحا العقيادة عماا ذع قادل و  اشنسان وال
 واصحابه فت بو ف الدفاح. يلجأ فت ذلك إلت الهجوم بسبا جودر  أنه ي ق فت النصر، لالك كان بحمد 

 أمثلة علي مفاهيم أخالقيات الحرب قديمًا )ما جاء في التوراة(
تحدثنا أن يوشع ف ى بوسى وخليف ه بأبر  وبه اليهود بعد اشس يالء علت "أرمحا" أن بأ  لوا كه بن فت المدينة بن رجه ابارأة  (1ب

 .(1ب وأحر وا المدينة بالنار بع كه با بها(

فيق ه كه أدلهاا  (AI)اى" ثم تحدثنا ال وراة عن ان قال بوكا ال دبير وال خرما وعلت رأسه "يوسع" و د إن قه بن أرمحا إلى "ع (2ب
 .(2ب ح ى تفاخر ال وراة بأنه بلم يبق فيهم شارد و  ب قلا(

دينه يدعو إلى الحرب أ  أكرال الناس بالسيف على الدخول فات اشساالم وذلاك لايس صاحيحا   زعم المس رر ون أن  بحمدا   (3ب
رد فت بإنجيه لو ا( ببا ج ظ أللقى علت األرا ساالبا  ( دعا إلى السالم والمحشة واشخاء فقد و عليه السالمفرغم أن عيسى ب

 به سيفا  .......الخ(.

 الدليل واإلثبات
واصاحابه الماةبنين  إتشعاوا بنهجياه األخاالم اشنساانية الرا ياة فات الحارب فات خاروج الساارما  فيما تقدم إثشا  وا ل بحمد  (1ب

 .للمناوشا  الق الية بهدف الدفاح وليس العدوان و يادته 

وكان ال را تحقياق األبان بللدولاة الجديادة( والادفاح  اد المع ادين الم ربصاين باع إظهاار القاوة الكافياة لمناع أ  باماع بان  (2ب
 األعداء ودم ك يرون فت تلك الف رة.

                                                 
 (.39 -22التوراة سفر يوشع ) (1)

 (.39 -22التوراه سفر يوشع ) (2)
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لصاارمحة اسارمة فات ال حارك فقاد أعاات ك اباا  وأبارل أ  ينقار فياه إ  بعاد ياوبين ، وغ اا لمخالفاة أوابارل ا إع ماد الرساول  (3ب
وأصااحابه  بال جسااس علاات العاادو فحسااا دون الق ااال، وخلاات األساابرمن ونزلااظ انذااة القرآنيااة فاات داااا الرااأن ل بااين للرسااول 

 ال صرف الصواب كما أبر بدفع الدذة لق يه األعداء

ا ال ادبير بهام إذا أن الفاراغ المدينة دون  ائد عندبا  دا بنفسه الو عا  الق الية به عين عليها بس خلفا  ودا لم ي رك الرسول  (4ب
 فت السلاة  د يةد  إلت ال وا وال ياح.

 علت رأس بقاتليه لحفزدم علت الق ال بعزممة وإج هاد ودال أخال يا  القائد الشصير. خرج النبت  (5ب

 

 

 

 وقعة بدر الكبرى 
 من أهم المعارك القتالية في السىنة الثانية من الهجرة

كاة والمديناة ب األ ارب بان المديناة ( وساوم تجارماه تنازل عناددا القوافاه ال ات ت وجاه بان بكاة بدر دت آباار باين ب المكان: 
 إلى الرام وبالعكس برحلة الر اء والصيف(.

 لااالك كااان الرسااول  –أ ابااظ  اارما وحلفاءدااا حصااارا  ا  صااادذا  شااديدا  علااى المدينااة الحااق بأدلهااا والمساالمين األذى الكبياار  (1ب
مرا شة القوافه المكية تمهيدا   ع را ها و د ذحدث بناوشا  حربياة ب ارا تخ ياف دااا الحصاار أو بهادف يرسه السراذا إبا ل

للمساوبة بع  رما على فك داا الحصار الا  ذعانى بنه سكان المدينة ولاالك كاان إس ق ااء عيوناا   –اع راا دال القوافه 
 ترصد وترا ا تحركا   وافه  رما .

ن ذقوم كه تاجر ب حميه عدد بن الجمال ذقوددا أحد عمالئه أو ذقوددا داو شخصايا  لاالك كاناظ تج ماع ودرج المكيون علت أ (2ب
دال الجمال ل بلغ الم ا  يرافقها المقاتلون والفرسان وعلى أسا عداد للادفاح عمان ذحااول العادوان عليهاا وكاان  ائاد  وافاه  ارما 

 أبو س يان بن حرب .

فااأبر بمرا شااة تحركاتهااا حناات  –أبااو ساا يان  ااد سااار بقافلااة تجارمااة كبياارة عائاادة باان الرااام بعلوبااا  بااأن  ووصاالظ للرسااول  (3ب
 وصلظ الحوراء.

بطلحاااة بااان عبياااد هللا( وبساااعد بااان زماااد( إلاااى الرااامال لقيوباااا  لماااا  ااارب رجاااوح العيااار بااان الراااام إلاااى بكاااة بعااال رساااول هللا  (4ب
ووجد  –وابل ا رسول هللا  –ربهما أبو س يان علت رأس القافلةباشك راف وجمع المعلوبا  فوصال إلى الحوراء وبك ا ح ى ب

 فت المسلمين  ائال : لالك أعلن الرسول –المسلمون أنها فرصة ذدبية ليصيبوا أده بكة ب ربة إ  صادذة  اصمة 

 بدال عير  رما فيها أبوالهم فأخرجوا لعه هللا ينملكمودا( 

لما أنه لم ذكن ي و ع عند داا ا ن داب أن سيص دم بجيا  –للرغشة المالقة  ولم ذعزم علت أحد بالخروج . به ترك األبر 
فات دااا الوجاه لان ذعادو باا   بكة بدل بن العير . ولالك تخلف ك ير بن الصاحابة فات المديناة ودام ذحسابون أن ب اى الرساول 

 الفول فت السراذا الما ية ولالك لم ينكر على أحد تخلفه عن الق ال. 
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فحااار وأساا أجر  م اام باان عماارو ال فااار  فشع ااة إلااى بكااة ذساا نفر  رمراااا   –يرماادل و ساا يان  ااد ساامع أن النباات وكااان أباا (5ب
ومخبردما الخبر فخرج  م م إلى بكة ف حفز النااس وكاانوا باين رجلاين إباا خاارج أو باعاظ بكاناة رجاال  وحرادوا بان حاولهم 

 ك يرا  بن  شائه العرب .

وإسا نفر  رمراا  لنجدتاه وأرساه النبات بفارزة إسا خشار فأخااوا غالباا  لبنات  –سيقان طرمق السااحه  بدرا وأخا أبو  دم الرسول  (6ب
إذا  ه اال بوالاا  نفسات بيادل إنكام ل  اربونه إذا صادم وت ركونا الحجاج ليعرفا بن أبر جايا  ارما  وزعماوا أن رساول هللا 

 اس خلف على المدينة وعلى الصالة إبن أم كل وم .كاب( . الوا فأنه ذحدثنا أن  رمرا   د جاء   و ال: ب د صدم( و 

وهللا دم ك يار  –كم القوم؟ فقال   أدى –فسأله –و ال   علم لت بأبت س يان –ال الم فسأله فأخبرل بقرما دعاء رسول هللا  (7ب
إلاى األلاف فكاان نفارة   اال: القاوم باا باين ال ساعمائة فزعماوا أن النبات  –عدددم. فقال كم جزائر نحر لهم؟  ال عررة جزائار

 (.(1ب رما يوب ا خمسين تسعمائة

 التحضير للمعركة
باع أصاحابة عان عيار  ارما الكبيارة فخرجاوا   يرمادون إ  أباى سا يان والركاا بعاه   يرمادونها إ  غنيماة  تحدث الرساول  (1ب

انذاة  -باألنفاال ر ذا  الراوكة تكان لكام(بوتاودون أن غيالهم و  ذقنون أن كبير   ال إذا لقودم ودال أنزل هللا عز وجه فيهاا 
7.) 

أصحابة فوافقول ولكن  ال ساعد بان بعااذ  حاباه لاواء األنصاار بوكأناك ترمادنا ذاا  أبام تفوم  رما العدد  إس رار الرسول  (2ب
 .(2ب هللا( لرسو 

س كرافية وذدا إلى بنااخ راكباين ‘كان أبو سيفان ذسير فت الارمق الرئيست ولكنه لم يزل حارا  وب يققا  و اعف حركاته ال (3ب
فقاال : داال وهللا عالئاف ي ارب فرجاع إلاى  –علت ته فشادر أبو سيفان إلى بناخها فأخا بن أبعار بعيردا فق ه فاإذا فياه الناوى 

عياارل ساارمعا  و اارب وجههااا بحااو   إتجادااا نحااو الساااحه وبهاااا نجااا بالقافلااة وأرسااه رسااال ه إلااى جاايا  اارما فيهااا بإنكاام إنمااا 
 ج م ل حرزوا عسيركم ورجالكم وأبوالكم و د نجادا هللا فارجعوا(خر 

–فنياايم بهاا ثالثااا  –ولكاان  ائاد الجاايا أباو جهااه  اال بوهللا   نرجااع ح اى ناارد بادرا   –دام جاايا بكاة بااالرجوح بعاد نجاااة العيار (4ب
 وجمعناا باال يزالاون يهابونناا أبادا ( ونسقى الخمر وتعزف لنا الييان وتسمع بنا العارب وبمسايرنا –فننجر الجاور وناعم الاعام 

وتمركزوا فات أبااكن دفاعياة إسا عدادا  للمعركاة رغام   –فرجع بنو زدرة وأراد  بنو داشم الرجوح فأش د عليهم أبو جهه فشقوا  (3ب
 با حدث بن انرقام.

حاوا بالمااء وحفار ثيشاا  بان  ببنااء أ  رب المسلمون  در إبكانهم بان المااء وداو أدام بو اع فات أرا المعركاة فاأبر النبات  (5ب
 د علم خبر العير والنفير وتأكاد  جهة  رما لحربان  رما بنه وكان ذلك بناء  علت رأ  الحشاب بن المنار. وكان الرسول 

فالبااديه أنهاام لااو تاارك الحرمااة لجاايا بكااة ذجااوس خااالل تلااك المناقااة ذكااون ذلااك  –أنااه لاام يبااق بجااال شج ناااب اللقاااء الاادابت 
اناه  اارما العساكرمة( بوإب اادادا  لسالاانها السياسات( بوإ ااعافا  لكلماة المساالمين وتوديناا لها(.باه ربمااا تشقاى الحركااة بتادعيما  لمك

 اشسالبية بعد ذلك جسدا  بال رون ومجرؤ على الرر كه بن فيه حقد أو غيظ على اشسالم.

                                                 
 .21، 20صـ 2الطبري جزء  (1)

 .18، صـ2ألثير جزء ابن ا (2)

 .286 -285، صـ 3ابن كثير جزء  (3)
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نحااو المدينااة ح اات ينقااه المعركااة إلااى أسااواردا أنااه   اامان للمساالمين بإب ناااح جاايا بكااة عاان بواصاالة تقدبااة  رأى الرسااول  (6ب
وم زو المسلمين فت عقر داردم ؟ كال فلو حدث بن جيا المدينة لكون با لكان له أسوأ األثر علت ديشة المسالمين وسامع هم 

 وفقد  الدولة الجديدة ديب ها وأبنها بعا .

 واستعداد الجيش المجلس األستشارى لرسول هللا 
مسالمين ثالثمائاة وب ااعة عرار رجااال  . ولام ي خااوا  أدباا هم الكابلاة فلاام ذكان بعهام إ  فاارس واحاد أوفرسااان كاناظ  اوة جاايا ال (1ب

 وبعهم سشعون بعيرا  ذع قا الرجالن وال الثة واحدا. فت حين جيا بكة كانوا تسعمائة وخمسون رجال  فيهم بائه فارس.

كرما  إس راارما  وأشاار فياه إلاى الو اع القاائم وتشاادل فياه الارأ  باع عاباة ونقرا  إلى داا ال اور المفاجئ عقد القائد بجلسا  عس (2ب
ووافاق  اادة الجايا علاى الق اال والصامود وكلهام بان  –الجيا . وحين ا تزعزعظ  لوب فرماق بان النااس وخاافوا اللقااء الادابت 

هم بالق اااال خااارج دذااااردم وألن المهاااجرمن ف وجااد األنصاااار الرسااول بصاالت هللا علياااه وساالم( ذس رااير فنصاااوس العيشااة   تلاازب
 وكلهم لم ذخزلول ووافقوا على الق ال. –األنصار كانوا ذم لون أغلبية الجيا 

تحرك جيا المسلمين ليسبق المرركين إلت باء بدر ومحول بيانهم وباين اشسا يالء علياه فنازل عرااء أدنات بااء بان بياال بادر  (3ب
رساول هللا أرأياظ دااا المنازل أبناز   أنزلكاه هللا لايس لناا أن ن قدباه و  ن اأخر ودنا  ام الحشاب بن المنار لخبر عسكر  و اال ذا

عنااه؟ أم دااو الاارأ  والحاارب والمكياادة؟  ااال ببااه دااو الاارأ  والحاارب والمكياادة(  ااال ذااا رسااول هللا: إن داااا لاايس بمناازل فاااتم  
، نبنات علياه حو اا  فماأل بااء، ثام (1بالقلاابالناس ح ت نأتت أدنت باء بن القوم ب رما(بنزله ون ور أ  نخرب با وراءل بن 

 بلقد أشر  بالرأ (. نقاته القوم فنررب و  ذرربون فقال الرسول 

أن يبنت المسلمون بقرا  لييادته إسا عدادا  للااوارئ  وبعد أن تم نزول المسلمين علت الماء إ  رن سعد بن بعاذ علت الرسول  (4ب
علا خبارا  وبنات المسالمون عرمراة علات تاه برتفاع  ت المناصاحة فاأثنت علياه رساول هللا وتقاديرا  للهزمماة  باه انصار، وحرصاا  

ذقع فت الرمال الرر ت لميدان الق الت ومررف علت ساحة المعركة، كما تام إخ ياار فر اة بان شاشاب األنصاار بيياادة ساعد بان 
رب اان فات السانة ال انياة بان الهجارة حول بقر  يادته، وكان ذلك ليلة الجمعة، الساابعة عرار بان  بعاذ ذحرسون الرسول 
 بن نفس الرهر. 12أو  8وكان خروجه فت 

 يقوم بنفسه ةعملية اإلستكشاف الرسول 
وبينما دما ي جو ن حول بعسكر  ارما  -ب حسس أخشار جيا  رما بر ت هللا عنه(وبعه أبو بكر الصديق   ام الرسول  (1ب

لكان الرايخ  –و الحاار –زماادة فات ال كا م  – ارما وعان بحماد وأصاحابه  عانفساأله رساول هللا  –إذ دما ذريخ بان العارب 
إذا أخبرتنا أخبرناك فأخبردم الريخ بما ذعرفه ولما فارغ بان  أخبركما حنت تخبرانت بن أن ما؟ فقال له رسول هللا  – ال .   

لرايخ ي فاول باا بان بااء ؟ أبان بان بااء بنحن بن باء الساماء( ثام أنصارفا وبقاى ا خبرل  ال بمن أن ما ؟ فقال له رسول هللا 
 العرام؟ 

ثالثة بن رجاله لئس قصااء وتجساس أخشاار جايا  ارما فوجادوا غالباين ذساييان لجايا بكاة وعلام الرساول  أرسه الرسول  (2ب
ه عيشا –فمان فايهم بان أشاراف  ارما ؟  اا   كماا ذكرناا ساابقا  وساألهم الرساول  –أن جيا بكة فيما بين ال سعمائة واأللاف 
وأباو  –وزبعه بان األساود -والحارث بن عابر –ونوفه بن خوملد –وحكيم بن حزام  –وشيشه إبنا ربيعه وأبو الشح ر  بن درام 

 علت الناس  قال بدال بكة  د ألقظ إليكم أفالذ أكشاددا(. فأ به رسول هللا  –وأبية بن خلف –جهه بن درام

 موقف جيش مكة النهائي
                                                 

 .57، ص1997د. فاروق عبده فلية، التربية والتنمية فى الدول النامية، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق،  (1)
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بعسكردا بالعادوة القصاو  وفات الصاشان نزلاظ بان الك ياا إلاى واد  بادر وأ باه نفار بانهم إلاى حاوا   ظ  رما ليل ها فت  (1ب
 الماء الا  أعدة جيا المسلمين فما شرب بنهم أحد يوب ا إ    ه.

فادار عميار بفرساه حاول المعساكر و ارب فات  –بع ظ  رما عمير بن وداا الجمحاى لل عارف علات بادى  اوة جايا المديناة  (2ب
نواصاخ  –الخيبر فت علوم الق اال. برأياظ ذاا بعرار  ارما البالذاا تحماه المناذاا  ة ى أبعد فرجع إلى  رما و ال بنقر الواد  ح

وهللا بااا أرى أن ذق ااه رجااال  باانهم ح ااى ذق ااه رجااال   – ااوم لاايس بعهاام بنعااه و  بلجااأ إ  ساايوفهم  –ي اارب تحمااه المااو  النااا ع 
 العيا بعد ذلك؟فروا رأذكم!(فإذا أصابوا بنكم أعدادكم فما خير  –بنكم 

 ائد  رما تدعوا إلى العودة بالجيا إلى بكة دونما   ال وطلا إثنان بن  ادة  رما العاودة  – ابظ بعار ة  د أبى جهه  (3ب
ثام  اام  -المق اول فات سارمة نخلاه –عمرو بان الح اربى كولكن أبو جهه و ال  من با  ال بترجع بالناس وتحمه أبر حليف

ة بأحد  ادة وسادة جيا  رما( فقال بذاا بعرار  ارما  إنكام وهللا باا تصانعون باأن تلقاوا بحمادا  وأصاحابه شاي ا  عيشة بن ربيع
  اه ابان عماه أو أباان خالاه أو رجاال  بان عراايرته  –فات وجاه رجاه ذكارل النقاار إلياه روهللا لا ن أصاب مول   يازال الرجاه ينقاا –

ول فااالك الااا  أردتاام وإن كااان غياار ذلااك الفاااكم ولاام ذعر ااوا بنااه بااا فارجعااا خلااوا بااين بحمااد وباان سااائر العاارب . فااإن أصاااب
ترماادون( ولكاان أبااو جهااه تعجااه بخافااة أن تقااوى المعار ااة وطلااا باان أخ عماار الح ااربى ودااو عااابر الح ااربى أن ينرااد 

 ن.حفرته وبق ه أخيه فأفسد أبو جهه الرأى الا  دعادم إليه عيشه وذدبظ دال المعار ة دون جدوى وتراءى الجمعا

 موقف جيش المسلمين
فاعان  –بن الصاف (1بوكان سواد بن غزمه بس فصال   –ذعدل صفوف المسلمين وكان فت يدذه   دن ذعدل به أخا الرسول  (1ب

فكراف عان باناه و اال بإسا قد( فاع نقاه  –أوجع نات فأ ادنت  –هللا لو ال بإس و ذا سواد( فقال سواد ذاا رساو  –فت بانه بالقدن
فاأرد  أن ذكاون آخار العهاد  – اد ح ار باا تارى  –ال ببا حملك علت داا ذاساواد ؟(.  اال : ذاا رساول هللا سواد و به بانه فق

 بك أن ذمس جلد  جلدك فدعا له رسول هللا بخير . بصورة صاد ة للحا واألذمان الا  يربط الجنود بالقائد(.

ي لقاوا بناه األوابار األخيارة فات حاين حارباظ بكاة بارمقاة بعد تعديه الصفوف أبر رسول هللا إلى جيره بأ  يبدأوا الق ال ح ى  (2ب
 الكر والار.

 (2بواسا شقوا نابلكم –فااربودم  –ذعناى ا  رباوا بانكم  –ب عليماته النهائية فات أبار الحارب فقاال  بإذا أك باوكم  ثم أدلت الرسول  (3ب
 .(3بو  تسلموا السيوف حنت ذ روكم( ورجع إلى بركز  يادته

 هايةالمعركة بداية ون
   ه حمزة بن عبد المالا األسود بن عبد األسد المخزوبى فت أول بشارزة . (1ب

خرج ثالثة بن خيرة فرسان  رما ودم عيشة وأخول شيشة إنشا ربيعة والوليد بن ع شة فخرج إليهم ثالثاة بان األنصاار فقاالوا: بان  (2ب
جاة. وإنماا  نرماد بناى عمناا وان هاظ المشاارزة بق اه فرساان  ارما  الوا : أكفاء كرام باا لناا بكام حا –أن م؟  الوا ردط بن األنصار

 ال الثة.

                                                 
 متقدماً. (1)

 .568 /2صحيح البخاري  (2)

 .13 /2سنن أبي داود: باب في سل السيوف عند اللقاء  (3)
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وحااى الحاارب براادة وأصاادر الرسااول بصاالت هللا عليااه وساالم( أواباارل بااالهجوم الم اااد   بعااد ذلااك حمااى وطاايس الق ااال واساا دار  (3ب
 –صاابرا  بح ساشا  بقابال  غيار بادبر وحر هم علت الق ال فقال بشدوا( و ال بوالا  نفس بحمد بيدل   ذقاتلهم اليوم رجاه ليق اه

 إ  أدخله هللا الجنة(. 

ي اااا فااات الااادرح. و اااد تقااادبهم فلااام ذكااان أحاااد أ ااارب بااان  زاد جناااود المسااالمين بااان حماساااهم وعااازبهم بعاااد أن رأوا رساااول هللا  (4ب
 فقاته المسلمون أشد   ال . (1بالمرركين بنه

ومق لااون ح اى تمااظ علاات  ن وركااا المساالمون ظهاور أعاادائهم بأسار و بادأ  إبااارا  الفراه واش اااراب فات صاافوف المراركين  (5ب
  رما الهزممة .

 

 صور من اإليمان ةالعقيدة
 خالفظ بينهما المشادئ والييم ففصلظ بينهما السيوف. –ال قى فت دال المعركة انباء باألنشاء واألخوة  (1ب

عرفظ أن رجا   بن بنى داشم وغيردم  د أخرجوا كردا  ال ألصحابه بإنت  د  روى ابن اسحق عن أبت عشاس أن الرسول  (2ب
 فإنه إنما أخرج بس كردا(. -،   حاجة لهم بقاتلنا فمن لقت العشاس بن عبد المالا فال ذق له 

و  يبلاغ عناه شاتء  –وكاان   يةذذاه  –وداو بمكاة  ألناه كاان أكاف القاوم عان الرساول  –وكان النهت عن   ه أباى الشح ار   (3ب
كان بمن  ام فت نق  صحيفة بقاطعه بنى داشم وبنى المالا وعندبا  ال له المحار : ذا أبا الشخ رى إن رسول و  –ذكرده 
 –فقااال  –فقااال المجااار:   وهلل بااا نحاان تشاااركى زبيلااك  –فقااال : وزبيلاات  ؟ وكااان ذقاتااه بجانشااه  – ااد نهاناااعن   لااك  هللا 

 ار المجار إلى   له.وهللا إذن ألبوتن أنا ودو جميعا  ثم ا   ال فأ 

و ع أبية بن خلف أسيرا  فت يد عبد الرحمن بن عوف وكانا صدذقين فت الجادلية فت بكة كاتاا عباد الارحمن أبياه بان خلاف  (4ب
و أحفقااه فاات صاااغي ه بالمدينااة فلمااا كااان يااوم باادر خرجااظ إلااى حيااه  –أ  خاصاا ه وبالااه بمكااة  –بااأن ذحفقااه فاات صااياغي ه
عاادل باالل فخارج ح ااى و اف علااى بجلاس األنصااار فقاال : أبياة باان خلاف ب  نجااو  إن نجاا أبيااة( ألحاارل حاين نااام النااس فأب

 –ثاام أبااو ح ااى ي شعوننااا  –فخاارج بعااه فرمااق باان األنصااار فاات آثارنااا فلمااا خراايظ أن يلحقوننااا خلفااظ لهاام إبنااه ليراا لهم فق لااول 
وأصاااب  –فساات ألبنعااه ف خللااول بالساايوف ح ااى   لااول أباارك فباارك فألقيااظ عليااه بن –فلمااا أدركونااا  لااظ لااه  –وكااان رجااال  ثقاايال  

 . (2بأحددم رجلت بسيفه كان عبد الرحمن يرمنا ذلك األثر فت ظهر  دبه

 ( يوب ا خاله العاس بن درام بن الم يرة ولم يل فظ إلى  راب ه بنه.ر ت هللا عنه  ه عمر بن الخااب ب (5ب

د الاارحمن ودااو يوب ااا بااع المرااركين فقااال :أياان بااالت ذاخبياال فقااال عبااد ( إبنااه عباار اات هللا عنااهونااادى أبااو بكاار الصااديق ب (6ب
 الرحمن :

 (3)وصارم يقتل ضالل الشيب ... ... لم يبق غير شكه ويعبوب

                                                 
 .329 /1ي وأحمد في المسند رواه البخار (1)

 .308 /1كتاب الوكالة  -صحيح البخاري (2)

 الشكة: السالح، واليعبوب: الفرس الكثير الجري. (3)
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 –وبعد ان هاء المعركة بر بصعا بن عمير العيدرى بأخيه أبى عزماز بان عميار و اد و اع أسايرا  أثنااء المعركاة  اد المسالمين (7ب
فقاال أباو عزماز  –لعلها تفدذاه بناك –فقال بصعا لألنصار  شد يدذك به، فأن أبه ذا  ب اح –ار ذرد يدلوبربه وأحد األنص

 أخت دونك! –أنه أى األنصار   –ألخيه بصعا: أدال وصاتك بت؟ فقال بصعا

وجاه إنشاه أباى فات  نقار رساول هللا  –وأخا ع شاه بان ربيعاه فساحا إلاى القلياا –ولما أبر بإلقاء جيف المرركين فت القليا (8ب
لعلاك  اد دخلاك بان شاأن أبياك شاتء؟ فقاال:   وهللا ذاا رساول هللا. باا  –فإذا دو ك يا  اد ت يار، فقاال: بذاا أباا حاذفاه –حاذفه
 فت أبى و  بصرعه ولكننت كنظ أعرف بن أبى رأذا  وحلما  وف ال  فكنظ أرجو أن يهدذه هللا إلى اشسالم. ظشكك

 التقييم

 أخالقيات الحرب في بدر
فيشقاى المن صار فات بكاان  –ببدر بعد ان هاء المعركة ثالثة أذام وكان ذلك  من عادا  العرب بنا الجادلياة  أ ام الرسول  (1ب

 دال ال قاليد الم فق عليها . ولم ذخالف الرسول  –المعركة ثالثة أذام 

اردم ذااااردونهم . وأكبااظ طائفااة أخاارى علااى ففرماق بعااد دزممااة  اارما أنالااق فاات آثا –إشا د الخااالف بااين الجاايا حااول ال نااائم  (2ب
  ذصيا العدو بنه غرة ح ى إذا كان الليه وفااء النااس بع اهم  ال نم ذحرزونه ومجمعونه . وأحد ظ طائفة ثال ة بالرسول 
حاين ل -  اففعلودا –باأن يارد الجمياع باا بأياديهم   فاأبر الرساول –إلى بع  واش د الخالف باين الفر ااء ال الثاة أيهماا أحاق 

بان شاتء فاإن هلل  محه المركلة ال ت تحدث ألول برة للمسلمين فنازل حكام هللا تعاالى فات ساورة األنفاال بواعلماوا أن باا غنما ه
خمسه وللرسول ولا  القربى والي ابى والمساكين وابن السبيه إن كن م آبن م باهلل وبا أنزلنا  على عيدنا ياوم الفر اان ياوم إل قاى 

 .(1بشتء  دير( الجمعان وهللا علت كه

بعزل خمس ال ناائم و سام الشاا ت بال سااو  باين المسالمين. وجعاه للفارس ب اه باا للفاارس وللورثاة حصاة  فقام رسول هللا  
باان اس رااهد بباادر وجعااه حصااة لماان تخلااف بالمدينااة فلاام ذرااهد باادرا  وكااالك  ساام الفااتء بالقسااط فلاام ذرااك المقاتااه وحاادل بااه كااه باان 

 عاون فت النصر.

فاااخ لف الاارأ  فعماار باان الخااااب كااان يرمااد  اارب أعنااا هم وأبااو بكاار الصااديق كاان يرمااد  –باارة ذكااون للمساالمين أساارى وأول  (3ب
 إطال هم وأنقسم المسلمون بين بةمد األول وبةمد لل انت إلى أن  ال هللا سشحانه تعالى فت حكمه:

. ودكاا (2ب يرمد انخرة وهللا عزمز حكيم(ببا كان لنبت أن ذكون له أسر  ح ى ي خن فت األرا ترمدون عرا الدنيا وهللا 
تم إبالغ  رما بإبكانية إف دائهم وكاان باين األسارى بان زعمااء  ارما عمارو بان أباى سا يان وساهيه بان عمارو بأباو يزماد( وداو بان 

الاا ونوفاه وإنشا عمه عقياه بان أباى ط والعشاس عم الرسول   أك ر الرجال ديشة فت بكة. وأبو العاس بن الربيع صهر الرسول
 ااادم  (4بو د فد   رما كه أسردا وفدى العشاس نفسه وأبنى أخيه وحليفه نوفه(.  -بن الحارث. وعيشة بن عمرو بن جحدام

وأوصااى بهاام خياارا  فكااان الصااحابة ذااأكلون ال ماار ومقاادبون  –فقساامهم علاات أصااحابة  –األساارى بعااد بلااوغ الرسااول المدينااة بيااوم 
ح ى  به نزول انذا  القرآنية ل فصه فت بو اوح األسار   –فلم ذعاب أسير واحد  –ول ألسرادم الخبز عمال  بوصية الرس

 بأخال يا  الحرب(.

                                                 
 (.41األنفال: اآلية ) (1)

 (.67األنفال: اآلية ) (2)
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ونزل بعد ذلاك حكام القارآن فات األسارى فقاد جااء فات ساورة األنفاال بلاو  ك ااب بان هللا سابق لمساكم فيماا أخااتم عاااب عقايم(  (5ب
(. وفيه اشذن بأخا الفدذاة بان 4ه تعالى بفإبا بنا بعد وإبا فداء( ببحمد :(. والك اب الا  سبق بن هللا  يه دو  ول68بانذة 

 األسر  . وكان الفداء بن أربعة آ ف دردم إلى ثالثة أ ف دردم إلى ألف دردم.

وأداه بن لم ذكن عندل فداء دفع إليه عررة غلمان بن غلمان المدينة ذعلمهم فاإذا أحاا وا فهاو فاداء فقاد كاان أداه بكاة ذك باون  (6ب
 بأخال يا  الحرب الدعوة لل علم( ن المدينة   ذك بو 

علااات عااادد بااان األساااار  فاااأطلهم ب يااار فاااداء بااانهم المالاااا بااان حنااااا وصاااي ت بااان أباااى رفاعاااه وأباااو عااازة وبااان الرساااول  (7ب
 بولالك لعدم  درتهم على الفداء( وفت ذلك  رب لألب ال الكرممة فت أخال يا  الحرب. –الجمحت

أدخل هاا بهاا علاى  –بماال بع اظ فياه بقاالدة لهاا كاناظ عناد خدذجاة  –فت فداء زوجهاا أباى العااس  ظ بحمد بع ظ زمنا بن (8ب
رم لهاا ر اة شاديدة  بوإسا أذن( أصاحابة فات أطاالم أباى العااس ففعلاول. واشا رآل الرساول  فلما رآدا الرساول  –أبى العاس 

ح ااى   ذحاادث فاات  –ئااد ذساا أذن فاات أباار ذخااص أبن ااهبفهاااجر  ( بالقا –علااى أباات العاااس أن ذخلااى ساابيه زمنااا فخالدااا 
 النفوس با ذرونها(

فاال  (1بوكان فت األسار  ساهيه بان عمارو. وكاان خايشاا  بصاقعا  فقاال عمار: بذاا رساول هللا انازح ثني ات ساهيه بان عمارو يادلع (9ب
ا هللا ياوم اليياباة بأخال ياا  رفا  ذلاك . إح ارازا  عان الم لاة وعان باا عليك فت بوطن أبادا ( بياد أن الرساول  ذقوم خايشا  
 رف  تعايا وإدانة األسر (. -الحرب

فشع اوا باه إلاى أباى سا يان  –وكان إبنه عمارو بان أباى سا يان فات األسارى  –(وخرج سعد بن النعمان بع مرا  فحشسه أبو س يان 10ب
الحاجااة تمااس إليهااا ح اات تم اااز لقااد بااين هللا تعااالى وشاارن للمساالمين باان  ااوانين الحاارب والساالم بااا كانااظ  –فخلااى ساابيه سااعد 

حروب المسلمين عن حروب أده الجادلياة وم فاوم المسالمون فات األخاالم واليايم والم اه العلياا وم أكاد للادنيا أن اشساالم لايس 
 به دو دين ي قف أدله على األساس و المشاد ء األخال ية العليا أخال يا  السالم والحرب. –بجرد رأى ووجهة نقر 

ل بلما وصه إلى عرم القبية عند عودته إلى المدينة( بق ه عيشة بن أبى بعيط. فقد كان بسارفا  فات إياائاه وعدائاه (أبر الرسو 11ب
و يه أنه أش رك فت تعايا عدد بان المسالمين بقاوة وداو الاا  ألقاى ساال جااور علاى ظهار الرساول  –للمسلمين فت بدء الشع ة

  كان طاغية بن ط اة  رما وبمن ذالق علية اليوم ب بجرم حارب( ولايس ودو ذصلى ودو الا  خنقه بردائه وكاد ذق له. و
 أسيرا  .

وكان دو حابه لواء المراركين ياوم بادر  –( أبر الرسول بلما وصه الصفراء عند عودته إلت المدينة( بق ه الن ر بن الحارث 12ب
باان أكباار المحر ااين علااى المقاطعااة وباان فهااو –وباان أكااابر بجرباات  اارما وباان أشااد الناااس كياادا  لئسااالم وإيااااء لرسااول هللا 

ع اااة الزبانيااة الاااين كااانوا ي لاااذون بإذقاااح العااااب بالمساالمين فاات بكااة والمناااوئين للاادعوة . فكااان   ذع باار أسااير حاارب ولكاان 
وأصاحابه إلاى داتاه اللحقاة  اد و اع لألسارى نقاباا  ذكاون علات  ينابق عليه بل اه العصار ببجارم حارب( ولام ذكان بحماد 

   لهم أو فدائهم أو اس ر ا هم كما كان سائدا  فت الجادلية. بقا اته

باان المساالمين بنااا اللحقااة األولااى باان المعركااة أ  ذق لااوا بنااى داشاام وأ  ذق لااوا بعاا  الرجااال باان سااادا   (طلااا الرسااول 13ب
و اد تاادا القناون  –  لاهوبع أنهم كانوا سيق لون بن المسلمين بن ذس ايعون  –بع أنهم اش ركوا فت   ال المسلمين  – رما

فانفس بحماد أسامى بان أن ت اأثر بم اه  –أراد أن ذحابى أدله أو واحادا  بمان ذم اون إلياه بآصارة القرباى بالشع  أن الرسول 
داا إنما ذكر لبنى داشم بنعهم إذال علت بد  ثالثة عرر عاباا  بان ياوم الشع اة إلاى ياوم الهجارة حنات كاان عماه العشااس بعاه 

                                                 
 يدلع: يخرج. (1)
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فلايس ذلاك بجابلاة  –حسانه ذجازى بان  ادبها بم لهاا  ة فهااا المعاروف الاا  تقادم باه داة ء  اد أع بارل بحماد ليلة تشعة العيش
 أل اربه ولكنها الحسنه لمن أجار المسلمين و ظ المحنة.

 التعليق
فات إساالة  أليس فت ذلك با يدل علات رغشاة دااا الادين –ذقف غير واحد بن المس رر ين عند بق ه الن ر وعيشة وم ساءلون  (1ب

الدم لو ل با   ه األسايرمن ؟ و ألايس أكارم للمسالمين بعاد أن كسابوا المو عاة أن ياردوا األسارى وأن ذك فاوا باالفئ الاا  غنماوا ؟ 
 -وال عليه المقبول ذخاطا العقه ومجد المبرر كما يلى :

نعون حياالهم فماا باين ب رادد وباا ح اى إخ لفاوا فيماا ذصا –كانظ وا عة بدر أول بعركة ذقع فت أيد  المسلمين أساار   بأ(
 بين ب رفق. ولم ذكن نزل الوحت بم ذحسم وداا األبر بعد.

بكاه الف اا  فات المديناة علات أن ت ماساك الجماعاا  بان األنصاار والمهااجرمن  بعد المعاددة ال ت رباط بهاا الرساول  بب(
ناا إلاى رون الخصاوبة ال ات كاناظ تساود باين والمرركين واليهود . كان ذلك ذعنى أن الدولة الجديادة تكوناظ . فاإذا نقر 

  بان أجاه اخا الف فات المبادأ أو تشااين فات العقيادة إنماا لراتء آخار كعاادة العارب  –األطراف واشخ ال   فيما بينها
خاصة بين األوس والخزرج أذام الجادلياة، وبان د ئاه شادة ال ا ينة فات النفاوس انادفاح  -ودو ال أر القائم بين الف ا 

 –وكان بالل يناادى رأس الكفار أبياة بان خلاف  –ق ه أبية بن خلف رغم أنه كان أسير عبد الرحمن بن عوف بالل لي
   بحوث إن نجا.

وكان بين األسرى شاعر دو أبو عزة عمرو بان عباد هللا بان عميار الجمحات . فقاال بلات خماس بناا  لايس لهان شاتء  بج(
 –أ اتلاك   أك ار علياك أبادا فأبناه النبات وأرساله بان غيار فاداء ف صدم بت عليهن ذا بحماد . وأناى لمعاياك بوثقاا    

المسالمين فات بكاة ولايس بيناه وباين أحاد ثاأر يوغاه الصادور ولصاد القلاوب عان الرحماة ولااا  ءألنه لم ذرارك فات إيااا
 كان   ه الن ر وعيشة إس  ناء لما  دبظ يديهم  د المسلمين ببجربت حرب(.

لة  ابظ بنا  أول أبردا علت دس ور بك وب غير دال الدولة اشسالبية فت المدينة والسائد   ياكر ال ارمخ بن  به دو  بد(
أن تقوم الدولة أو   ثم تاور أبردا إلى و اع دسا ور وفياه جااء بوأناه   ذحاول دااا الك ااب دون ظاالم أو أثام وأناه بان 

ذعلاام ك ياار بااأحوال الناااس وفهاام ظااروفهم وماادل ذلااك الدساا ور بالمي ااام(  –خاارج آباان وباان  عااد آباان إ  باان ظلاام وأثاام( 
 ا ج ماعية . فال رما أن الن ر وعيشة  د أتوا إنما عقيما  وظلما  فادحا  على المسلمين فت بكة .

رغم داا المي ام  بالا  شمه الك ير بن حقوم اشنسان ونادى ب كرممه( إ  أننا نااكر أبار عباد هللا بان أباى بان سالول  بدا(
فموا فاه  –ع المسلمين باوجهيم ولام ذكان ذلاك ذخفات علات الرساول بصالت هللا علياه وسالم( وأصاحابهالا  كان ي عابه ب

كلها كانظ بف وحة ودو بن سادة  وبه فكلما دام واحاد بان المسالمين بق لاه لبيناه نفا اه بنعاه النبات إكراباا  ألنشاه الاا  
 كان صادم اشسالم عميق األذمان.

أده بكاة وأن باااردتهم لاه لام تن اه بإخراجاه بنهاا وإنماا داى باااردة ت شعهاا بالحقاه أنه باارد بن  لم ينس الرسول  بو(
ألن العداوة بينهم لم تزل أسشابها ولم تنقاع بواع ها خاصة أن  رمرا أعلنظ الحرب بن طرف واحد بنا الودلة األولت، 

فاات ساابلها وكانااظ حااروب  و ااد صااار بحمااد وأصااحابه فاات طرمااق تجااارتهم وباان حقااه أن ذحمااى دول ااه الجدياادة وماا حكم
فكان عيشة بن أباى بعايط  – رما للنبت ب عددة الميادين ب نوعة األسلحة ألن العداوة شديدة والحقد كالل والغيظ دفين 

َُ لااه  –وكااان ذعمااه بعااه ب ااه أبااو لهااا  الجااار ال ااانت لرسااول هللا   –و ااال لااه أبيااة باان خلااف الجمحااى وكااان صاادذقا 
فعه  وتلام عينه فلما رأى عيشة الرسول  –مدا  فلم تاأ عنقه وتشصق فت وجهه وجهت بن وجهك حرام إن لقيظ بح
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.بساورة الفر اان: انذاة (1بسابيال( لبه ذلك فأنزل هللا فيه. بوموم ذ ص القالم علت يدذه ذقاول ذاالي نى اتخاا  باع الرساو 
26) 

حاديل بحمد إ  أساطير األولين وكاان ومقول با أ أبا الن ر فكان ذقول ذا بعرر  رما فإنت أحسن بنه  الرسول  بل(
وأناازل هللا فيااه بوباان الناااس باان ذراا رى لهااو الحااديل لي ااه عاان ساابيه هللا ب ياار علاام  دائاام اشساا هزاء برسااول هللا 

 . (2ب وم خادا دزوا  أول ك لهم عااب بهين(

 المقارنة واإلستدالل

 أواًل: في التوراة 

 ن فت المدينة بن رجه وإبرأة وأحر وا المدينة بالنار بع كه با بها(.( بأ  لوا كه ب31-22جاء فت سفر بيوشع  (1ب

( Ai( ومصااف بوكااا ال اادبير وال خرمااا وعلاات رأسااه يوشااع و ااد إن قااه باان أرمحااا إلااى عاااى ب39-32فاات ال ااوراة  يوشااع باان ب (2ب
ألفاا  دام جمياع أداه بعااى( ثام  12 فيق ه كه أدلها ح ى تفاحز ال وراة وتقول بلم يبق فهم شارد و  ب قلا( و د بلغ عدد الق لى

 أحرم يوشع بدينة عا  بوجعلها تال أبدذا خربا (.

ورد فت ك اب بال وراة عرا وتحليه( للدك ور فاةاد حساين بكاان العبرانياون   ذك فاون بفا ل المادن وإنماا كاانوا ذقوباون باإتالف  (3ب
ذقاه جازء –دة ب اه الحاديل عان ا ن صاارا  العساكرمة علياه أياديهم وبماا  شاك فياه أن الحاديل عان األباا عوتدبير كه با تق

باان الحييقااة فإتجااال العبرانيااون نحااو ا بااادة الجماعيااة دااو تعبياار عاان تخلفهاام الح ااار . كمااا نجااد أنهاام كااانوا ي خلصااون باان 
 األسرى بأبادتهم جسدذا (.

ن جلعاااد كااان ذالااا بنااه أن يناااق بكلمااة ( أأنااه كلمااا كااان ياادعى أحااد أفااراد  بيلااة أفااراذم أنااه باا12و 7/8فاات ال ااوراة ب  ااال  (4ب
 بشبوليظ( أى بسنبلة( فإن فره فت ذلك لسبا اللهجة كان يابل.

 ثانيًا: العدل تكافؤ القوي 

عندبا إس قر  النصارنية فت نجران بن بالد العرب وكان ذ  نواس بلك اليمن  د ورث اليهودذة عن أبيه ف  ا الملك و اد  (1ب
ا بين اليهودذة والماود ولام يادح لهام بخرجاا  بان دااين األبارمن وأطلاق ذ  ناواس أياد  حميار فات جيوشه إلت نجران وخبر أدله

أدااه نجااران ينااالونهم بالق ااه والم لااة ومح ااازون باان أبااوالهم ونسااائهم بااا ذراااءون ودنالااك جاار  الاادباء أنهااارا  وإن  اار  ا شااالء 
والقت النصار  فت األخادياد المل هشاة   فارم باين صا ير و  كبيار إن  ارا، وأبر بحفر أخاديد كبيرة وأخدبظ فيها نيرانا  عقيمة 

و  طفه و  إبرأة وكر الروال أن ذا نواس أفنت بنهم  رمشا  عن عررمن ألفا  وأن رجال  واحد جر فت الهرب ح ت أعجاز الااالبين 
 فإنالق إلت النجاش تس عينه علت ال ار.

ن النااظر فات ال اارمخ تحمار عيناال بان بنااظر الادباء المهاددة ومكااد ت ر اه أنهاار األب ال ك يرة وليس بجال الشحل حصاردا فاإ (2ب
الااادباء المسااافوحة و  ذخاااص أن كاااه نااازاح فهاااو حااارب وكاااه بنافساااة فيماااا داااو عمااااد الحيااااة فهااات جاااالد وكاااه عماااه ذأتياااه أحاااد 

فع بينهماا فهاو كفاان وكاه بنفعاة الم نافسين للقفر بمنافسة فهو جهاد وكه وسيلة تقفرل بالب ه فهت سالن وكه تجاذب أو تادا
حفقها أو إس خلصها بنه فهت غنيمة وكه إغفال عن حق أو تفومظ لمصلحة فهو دزممة وداا با ذحدث فت عصرنا الحالت، 
رغاام إتفااام شااعوب العااالم فاات األباام الم حاادة علاات بشااادئ بأخال يااا  حقااوم اشنسااان( ولكاان الحييييااة ت  اال فاات ذلااك القااول 

 (.بالعدل تكافة القو  
                                                 

 (.26صورة الفرقان: )اآلية  (1)

 (.6سورة لقمان: )اآلية  (2)
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 ثالثا: نماذج من أخالقيات الحرب يندي لها الجبين في العصر الحديث

 ثانيًا: العدل تكافؤ القوي:

فر اة بدرعاة،  19فر اة براال وفر اة خيالاه و  116فت الحرب العالمية ال انية عبر  حادود روسايا ثالثاة جياوش المانياا  وابهاا  (1ب
فح ربا الجبهة الروسية فت العمق وإس ولت علات بديناة ببنراك( و  اه فياا  و  دم الجنرال جودرمن بلك خبراء الدبابا  األلمانت

 بائ ت ألف أسير آخر فت بدينة سولمنسك ب  ه األسر (.. 200ثالثمائة ألف أسير باش افة إلت حصد أروان  300

الشاساا يك، أن ال ااارة  ( فاات29 -الحاارب الرااابلة: ذكاار أحااد العااابلين تحااظ إباارة الجناارال بكيرتاات لاات بااا (  ائااد  اذفااا  بب (2ب
طن بن الم فجرا  الحار ة وبعملية حسابية لزنة القنبلاة فات  20000األبرمكية الواحدة علت طوكيو كانظ تلقت فيها الاائرا  

 نبلاة وبادا الاياارون  8333ذلك الو ظ تس ايع الخروج بن يجة ودت أن كه بيه بربع بن بناقة الهدف إرتاح بما ذقرب بن 
ا ير صون وطائراتهم علت ن ماا  األلام والعاااب والماو  حاول جهانم ال ات أشاعلودا ب لماا كاناظ تفعاه اليشائاه وبساعدودم كأنم

 الم وحسة بن آكلت لحوم الشرر بينما  حي هم ت لت فت القدر!!.

 با(شهادة صبت نجا بأعجوبة بن بابحة دبومة: حدث ذلك أذام اشس عمال البرت الت فت بوزببيق فت  رمة بومر  ذا (3ب

 ال الصبت: إن الاائرا  البرت الية حلقظ فوم القرمة وبدون سابق إناار أبار  األدالت المساالمين بالرصااس والقناباه دون  
تمييز، فكانظ ج ل النساء واألطفال والرجال ت سا ط كأورام الرجر وبعد و ظ  صير دخه القرماة وحادة بان الجناود وبادافعهم 

باان بقاات حيااا  وسااجه أحااد الصااحفيين للصاابت علاات شاارمط  ولااه: بسااا ونا إلاات ساااحة وسااط فات أيااديهم وأطلقااوا رصاصااهم علاات 
فرد باا باين طفاه وإبارأة ورجاه وأبروناا برفاع أيادينا إلات أعاال وف حاوا  ناار عليناا بان  700 -600القرمة وكنا بن بقت با بين 

م باان سااقاوا بااأكوام باان القااا كااه صااوب وسااقط فعقمنااا علاات األرا أبااا أنااا فقااد أصاابظ برصاصااة فاات ك فاات فعاااوا أجسااا
وكنظ واحد بنهم ولما أشعلوا النار فت القا حانظ لت فرصة النجااة بان خلاف الادخان واللهاا  باه أن ذصالنت وإخ فياظ وراء 
أشجار القرمة كك فعه صادذقت ببانوماه( ورأي اه ي قادم لمسااعدة ولاد آخار ذصارخ طالاا جرعاة بااء أعااال بعا  المااء ودارب 

 لد المصاب فأرادل   يال  بعدة طلقا  بن بدفعه وإنسكا الماء كما إنسكبظ حياته  به أن يرو  ظمأل.وإ  رب جند  بن الو 

 حقائق عن أخالقيات الحرب
 صاااد  فااات الشحااال أن ذكاااون فياااه خاااااب ذقااارر الحييقاااة ل يااار المسااالمين أو   وللمسااالمين ثانياااا ، بعيااادا  عااان المشال اااة وال هوماااه  

، وإشاير فات ذلاك إلات باا إسا قر  علياه الحيييياة بعاد ال حلياه وال محايص والمقارناة والدراسااة وحرصاا  علات الوا اع دون ال هاومن
 وبا إس قر بن و ائع بةكدة بما ذكرل الروال بن السلف الصالل وبا أ يف عليه بن إج هاد وبقارنة.

 الحقيقة األولي: حرب دفاعية:

 باشذمان( وممكن أن تحارب بالبردان واش ناح. حارب بالسيف فكرة زعم ك ير بن المس رر ين أن الرسول  (1ب

   ذعاب عليه أن ذحارب بالسيف بسلاة( تقف فت طرمق الدعوة ألن السلاة تزال بالسلاة و  غنت فت إخ اعها عن القوة. (2ب

لدفاح بعد اشذقاان بان الحروب ال ت أشرنا إليها سلفا  كان كلها حروب دفاح ولم تكن بنها حرب دجوم إ  علت سبيه المشادرة با (3ب
 نكل العهد واشصرار علت الق ال.

لام ذعارف الحارب المقدساة ولكناه فقاط حارب  شاح فت الل ا  األجنبية ترجمة بصاالل الجهااد بباالحرب المقدساة( والرساول  (4ب
 برروعة وحرب غير برروعة.
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شحال فات كاه الاارم المةدذاة إليهاا ل ار  إن كاان أن الساراذا سا اوف بناا الياوم األول خاارج ي ارب ت القرار الحربات للرساول  (5ب
 دنالك با يهدد علت ان ترجع دال السراذا باألخشار دون أن ذر شك فت   ال.

أثناء سرمة برابغ( لقيظ  افلة عقيمة بن  رما فهرب بن القافلة ثالثة رجاال لحقاوا بالمهااجرمن فإع ااو عكرباة بان أبات جهاه  (6ب
عد بان أبات و ااس، ف امد ساعد دراحاة وإن ازح الساهم دون أن ذخاوا الحارب، وداال أوابار رئيس القافلة فأطلق ساهما  علات سا

 .الرسول 

 بحاربة السلاة بالقوة غير بحاربة الفكر بالقوة و بد بن ال مييز بين العلملين ألنهما جد بخ لفين. (7ب

بالق ااال دفاعااا  عاان الاانفس فعاااد القاارآن ذحااار باان  أذن هللا للمساالمين بق ااال أعاادائهم الاااين إع اادوا علاايهم وعلاات الاارغم باان األذن (8ب
 .(1ب بجاوزة الحد فت ذلك إلت اشع داء فاهلل   ذحا المع دين بفمن إع د  عليكم فإع دوا عليه بم ه با إع د  عليكم(

و باالفكر أو باأ  إذا كان الجهاد ذعنات الحارب الدفاعياة فاإن ذلاك   ذق صار علات الق اال فقاد ذكاون الجهااد بالماال أو باالنفس أ (9ب
 وسيلة أخر  تساعد علت رد العدوان فت كه أشكاله وصورل.

 كانظ جميعها بعارك دفاعية. أخلص بن ذلك الحييقة أن المعارك ال ت نفادا الرسول  

 الحقيقة الثانية: قوة السلطان أصبحت ضرورية:

تحااا كم إلااات ساااالن باليهاااود داخاااه المديناااة ذكبااادون  الدولاااة ال ااات ي اااور عليهاااا بااان ذخالفهاااا باااين ظهرانيهاااا، بااااذا تصااانع إن لااام (1ب
 وم آبرون، ومنق ون باعادددوا الرسول عليه( بن حرب إشاعا  وحرب إخراج وحرب اش  صاد.

والدولااة ال اات تحمااه أناااس باان أبنائهااا السااالن علاات أناااس آخاارمن باان أبنائهااا بماااذا ت اا  الخااالف بياانهم إن لاام تف ااه بقااوة  (2ب
 السلاان؟

 المس مر بن اليشائه المحياة بالمدينة   يردعه إ   وة السلاان للحفاو علت األبن واشس قرار.ال هديد  (3ب

الحااارب ال ااات أعلن هاااا  ااارما وتمااااد  فيهاااا وبسااا مرة بعاااد إنقاااااح وتألياااا اليشائاااه وتحالفهاااا باااع بع اااها   يو اااف ذلاااك إ   اااوة  (4ب
 السلاان.

 الحقيقة الثالثة: معاملة األسري ةالحسنة:

أوصات باألسار  جباار بعاد أن وزعهاام علات أصاحابه فكااانوا ذاأكلون ال ماار ومقادبون لألساار   ماا ذكرناا باان  باه أن الرسااول ك (1ب
 الخبز والخبز طعم عزمز فت الصحراء وأر ت بن ال مر ف ال قدير البدو .

 (.4نزول  ول هللا تعالت بفإبا بنا بعد وإبا فداء( ببحمد انذة  (2ب

 ألسر  دون فداء بعد ثشا  عسرتهم.تم إطالم عدد بن ا (3ب

 ب عليم القراءا  والك ابة لعدد بن المسلمين. تم إطالم عدد بن األسر  بعد أن نفاوا تعليما  الرسول  (4ب

بق هبالن ر بن الحارث( و  ه بعيشة بن أبت صعيط( إثنين بن األسر  ثبظ  ددم إرتكاب جرائم شديدة وفت  ( أبر الرسول 5ب
ذالااق علاايهم ببجربااوا الحاارب( بعااد أن إرتكبااوا صاانوفا  باان الجاارائم الحربيااة وملاازم أن ياا م بحاااكم هم عاان دااال العصاار الحااديل 

الجاارائم ال اات عقوبهااا تصااه إلاات اشعاادام كمااا أن العصاار الحااديل أ ااام بحاااكم خاصااة لهاااا الرااأن ومساامونها ببحاااكم جااارائم 
 الحرب(.

                                                 
 .941البقرة: اآلية  (1)
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 أخالقيات الحرب ةعد االنتصار في بدر
ح ى كانظ  رما  د أنهكهاا العااا والق اال وأب اها فقاد خيار فرساانها وشاجعانها وسااداتها  –يوم بدر –لرمس تميهلم تكد ا (1ب

فجمعظ فلول جيرها تاركه ج ل   الدا على أرا الواد  وإذ رأى المسلمون جموح  رما تفر، إب أل   لوبهم بنروة القفار 
 فم وا يهن ون بع هم الشع  بالنصر.

ى أن ذكااون فاات األباار بكياادة بالحاارب خدعااة( فقااد تساا دير جمااوح  اارما ل اااو هم، أو ل اادادم المدينااة وداام خراا لكاان بحماادا   •
وبن يدر ؟، فقد ذ در اليهود ومف حوا لهام أباواب المديناة بان  –خارجها، فأبر الرجال أن ي ابعوا الجيا المهزوم، وأن ينالوا بنه

ا بكة ذسرح بجهدا  بن العاا بعابا  بن الهزممة ح اى لقاد تارك ك يارا وجي –وراء ظهرل، فاارد رجاله فت أثر الجيا المهزوم
 بن الع اد و المةونه 

 

 بالحار بن نروة النصر و زدول فينقلا الت نكسة تقوا النصر(
أرا المعركااة بنفسااه فوجااد أن باان   ااه باان رجالااه أربعااة عراار بياانهم زوج حفصااه بنااظ عماار باان الخااااب  تفقااد بحمااد  (2ب

 رهداء ل كرممهم(بال رحم على ال

باان رجالااه أن يااواروا الق لااى ال ااراب بااآل إساا  ناء وأن يلقااوا كشااار رجااال  اارما فاات ب اار جاااف و ذ ااعوا علاايهم  أباار بحمااد  (3ب
 باكرام الق لى بسرعة دفنهم(الحجارة 

حكماوا  حكا  رجاله بن خلفه ودم ذسو ون األسرى أو ذجرونهم وبصعا بن عمير ذقول لشع  صاحشه بأ سمع بحمد  (4ب
 شد وثام أخت فإن له أبا غنيه ذا  ب اح لعلها تفدذه(.

 فوجد األسرى ذسيرون بردود  الوثام فقال ألصحابه باس وصوا باألسارى خيرا (. فنقر بحمد   

 )معاملة األسرى معاملة إنسانية(
باين األسارى زوج إبن اه زمناا  وأبر الراكبين أن ذحملوا األسرى بعهم وأبردم أن ذسقودم ح ى   يهلكاوا بان العااا، ولمال 

 وعمه العشاس بن عبد المالا.

 تهن ه بالنصر، فقال لهم رجه بن صحشه فت زدو اشن صار: ( على برارف المدينة أ بلظ وفود بن اليشائه الموالية لمحمد 5ب

 ببا الا  تهن وننا به، إن لقينا إ  عجائز صلعا  كاشبه فنحرنها(

بفمااا يليااق أن ذساا هينوا بأ اادار الناااس ألنهاام الصاالف، فقااال: بأ  اباان أخاات أول ااك المااأل(، باان صاااحشه داااا  وكاارل بحمااد  
  دزبوا ..... !!(.

(   ى أن ذالق سران كه أسير يرسه  وبه فدي ه واألسير الا  ُذعلفشم عررا  بن صبيان المسلمين ذالق سراحه، فقدم إلياة أساير 6ب
فااأ طلااق سااراحه و تركااه لبناتااه  –و  علاام و لااه بنااا  فاات بكااه ذقااوم علاايهن –الذرااكو فقرل.فمااا لدذااه بااا ليف اادى بااه نفسااه   باا

 .بالمعابلة األنسانيه لألسر  ( ذعولهن وإش رآل عليه أ  ذعود الت حربه برة أخر  

وأوشاك  أن يلقوداا الياه و لكناه لام يوزعهاا بعاد، ( وأس شاأ المجاددون توزمع ال ناائم ال ات غنموداا فات الحارب فلقاد أباردم بحماد 7ب
ذصايل فاات  وأسا حمق بع ااهم فكااد أن يرفااع السايف فاات وجاه أخيااه فخارج بحمااد  –القاوم أن ذق  لااوا فات أباار توزماع ال نااائم

 الناس ب  شا 
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فليكن الحا با ذحكم بينكم   المنافسة علاى عارا الادنيا فاإنكم اذا لام تجعلاوا بع اكم أحشااء  –بإنكم ألولى الناس بشع  
  با  تفعلول تكن ف نة فت األرا وفساد كبير(.جعلوا الصفاء دس وركم بع  وأولياء بع  ان لم ت

 ثم أبر أن توزح ال نائم بين الاين خرجوا جميعا على السواء  

 ( (Unity on the battle field –بإذكاء رون الوحدل فت الميدان

ه أن ياادخه بي ااه يواساات أساار شااهداء يشكاات علاات القباار بااين أصااحابه وب ااى  باا ( ب ااى الاات  باار إبن ااه ر يااه فااإنحنى بحمااد 8ب
 المسلمين األربعة عرر!( 

 

 

 بالمحشة والرحمة(
الفدذاة وتأبلهاا طاومال و ساالظ دبوعاه وأرساه  ( وجاء رسول بن بكه ذحمه بن إبن اه زمناا فدذاة زوجهاا األساير وأسا لم بحماد 9ب

افاق كاه صاحشه، علاى شارآل أن ذالاق زمناا و فو  –الت بع  أصحابه ذس أذنهم أن يرد الت أبن ه فدي ها ومالقاوا لهاا أسايردا
 يرسلها الت المدينة( 

 بالنهت عما ي ير العداوة والش  اء(
(Reject Whatever causes animosity or hatred) 

والعشاس دو الا  كان ذحمت بحمادا فات بكاه  –فأطلقوا سراحه بال فدذه –شاءوا –اذا –أن يهبول عمه العشاس ( وسأل بحمد 10ب
 يرسه اليه خ يه بع  المال و ذالعه على تحركا  أعدائه فت  رما!! و بازال 

 (Being Virtvons towards one selfبتابيق الف يلة علت النفس  

 (The advocacy of mercy and charityبوال واصت بالرحمة واشحسان  

 صااار المساالمين فاات باادر و ل حاااير  اارما شاااعرل حسااان باان ثابااظ أن ذالااق لسااانه و كااه بلكاتااه تمجياادا  شن ( أباار بحمااد 11ب
 وحلفائها بن بحاولة عدوان جديد 

 (Confronting the trickery of the enemyبدعم بهابة المسلمين بين اليشائه(، بوبقابلة بكر األعداء  

 رااه وسامع بحمااد ( أخاا عباد هللا باان أبات بان ساالول يوساوس للنااس ودس الاات أبارأل باان األنصاار فراشاا وثياارا حمل اه الات عائ12ب
 فعاد إلت بي ه ليجد عائره بس رخيه على الفراش الوثير فسألها فت غ ا 

 ما هذا يا عائشه؟
إبرأل بن األنصار دخلظ فرأ  فراشك فشع ظ الت بهااا فأبرداا أن تاردل فارد الفاراش الات المارأل ال ات أددتاه وأسا لقى  -فقالظ 

ففااا الادبع بان عاين عمار فساأله  –على الحصير خالفا لماا سامع  علت الحصير كما تعود و دخه عمر ورأى بحمد بحمد 
 با يشكيك ذا ابن الخااب؟  بحمد 

وبالت   أبكت و داا الحصير أثر فت جنشك ودال خزائنك   أرى فيها ا  باا أرى وذلاك كسارى و يصار فات  -فقال عمر: 
 ال مار واألنهار!! 
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نسان ليس فيما ذملكه بن ب اح به فيما ذملكه بن  درة على إسعاد ذسر  عن عمر و ذعلمه أن  يمة األ فأخا بحمد  
 انخرمين فاألعمال الايشا  دت با يشقى لئنسان 

با يلقال األرابه بعد وفاة أزواجهن فت بدر فصار ذجر  على أسر الرهداء نفس المعاش الا  كان  ( وشكا عمر لمحمد 13ب
 يرا  فانه لمس ول عن تعوم هن باألزواج بخوف الف نه( ذكسبها عائلودا الرهداء، أبا األرابه الص 

و لقد عر ها  –ألما ذ يق به صدرل فابن ه حفصه أربله ص يرة جميلة أس رهد زوجها فت بدر وبل عمر لمحمد  
 عمر على ع مان فقال له انه  ذفكر فت الزواج ثم عر ها على أبت بكر فسكظ ولم ذقه شي ا 

أ  ذ  ا وسا  زوج حفصاه بان داو خيار بان ع ماان وأباو بكار بحسان سالوك المسالمين فات وسأل عمر  وأب سم بحمد  
 . (Good Human conduct by Muslim in times of war)حفصه بنظ عمر  الحرب( وتزوج بحمد 

 األعمال القتاليه بين بدر وأحد

 الموقف العام
ظ بعركاة فاصالة أكسابظ المسالمين نصارا حاساما شاهد كانظ بعركة بدر أول لقاء بسلل بين المسالمين و المراركين و كانا 

 له العرب  اطشه ففرن المسلمون بنصر هللا وحزن ك يرون بن داا النصر ألنه ذعود عليهم بخسائر فادحة.

وتعمااه علاات  –أصااابظ  اارما دزممااة جساايمه فكانااظ  اارما تاارى فاات ذلااك  ااربة  اصاامة علااى كيانهااا الاادينت واأل  صاااد  أوال :
 وازالة الهزممة  الحرس على ال أر

أصاب اليهاود األسا ياء الشاالغ والغايظ الراديد فاإنهم ذرا ركون باع  ارما فات المصاالل  اد المسالمين و أزداد تاابر اليهاود  :ثانيا
 وكأن عهد الموادعه دو الا  حال دون األش شاك والق ال 

وم عاونون بع اليهود وان قه بيدان ال ورل بان بكاة المرركون الاين حقدوا على المسلمين صار  لهم اليد العليا فت المدينة  ثالثا:
الاى هللا وحاددا ال ات تحاارب باه كاان كاالك سالاانه و   الى المدينة وأن قه بن الدين الى السياسة فلام تشقاى دعاوة بحماد

 نفوذ أبرل بو ع الر شه و الخوف 

 ي  ابزون عليهم  المنافقون و تم لتء نفوسهم بال ه و ال  ينه و ي ربصون بالمسلمين و :راةعا

 المؤمرات ضد المسلمين 

 داخل و خارج المدينة  
الرسائه السرمة ترد بن العشاس بن عبد المالا تحمه أنشاء إس عدادا   رما للق ال وحرس  رما على أن تقفر برأس بحمد  (1ب

  
 ينه.سعى تجار بكه لمخالفة يهود المدينة وبحالفة اليشائه ال ت ت رب خيابها خارج المد (2ب

 غير   رما طرمق تجارتها إلى الرام بعد دزممة بدر واتخا  طرمقا طومال عبر العرام بع مدة على  شائه سليم. (3ب

 تجار كشار يزاحمونهم فت المدينة نفسها –وبن المسلمين –إن صار بدر أصشل يهدد نفوذ بنت  ينقاح فت أسوام شمال الحجاز (4ب

ت  ينقاح فات شامال الحجااز وداال المصالحة يهادددا بناا الياوم ان صاار المسالمين فات بادر، ثمة بصلحة بر ركة بين  رما وبن (5ب
 ورغم با ذركله يهود بنت  ينقاح بن خار، وبةابراتهم داخه المدينة بلم ذجادروا بنق  صحيفة المحالفة(.
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طرماق ال جاارة ومحاالفون  رمراا  جهارة فبنو سليم ياوادون  رمراا  وميسارون لهاا  –ظهر خار دادم على المسلمين بعد إن صار بدر (6ب
 بع دين على بالهم بن ديشة وسمعة حربية.

إلى بنت سليم ذالا بنهم أ َّ ذقادروا  رمرا ، ولكن بنو ساليم إسا خفوا باه وتجاادلوا طلشاه، وب اوا ذ االون فات  وأرسه بحمد  (7ب
 مال والسالن.فحردوا بع  فرسانهم لحراسة  وافه  رما وزودتهم  رما بال –بحالفة  رما

 حماذة ألبن وسالبة المسلمين  –نفسه ب ارا  إلى بهاجمة بنت سليم ( ولالك وجد بحمد 8ب

 

 وقعة بني سليم ةالكدر
فشاغ هم الرسول  –أن بنت سليم وبنت غافان تحرد  واتها ل زو المدينة وتجمعوا با  أبر وصلظ المعلوبا  إلى رسول هللا  *

ففار بناو ساليم، وتركاوا فات الاواد  خمسامائة بعيار  (1بوبلاغ بناازلهم فات بو اع ذقاال لاه الكادر –فت بائ ت راكا فت عقر داردام
إساا ولى عليهااا جاايا المدينااة و ساامها الرسااول بعااد إخااراج الخمااس فأصاااب كااه رجااه بعياارمن وأصاااب رسااول هللا غالبااا ذقااال لااه 

 "ذسار" فأع قه 

وأساا خلف علااى  –ومقااال فاات المحاارم للنصااف بنااه –لسااشعة أذااام دااج بعااد الرجااوح باان باادر2وكانااظ دااال ال اازوة فاات شااوال ساانة  *
 .(2بالمدينة سشاح بن عر فاه و يه ابن أم بك وم

   مؤامرة ألغتيال الرسول

وتآبر إثناان بان صاناديد  ارما أن ذق اوا علاى رأس  بعد دزممة  رما فت بدر صار  بكة ت لت كالمرجه  د بحمد  
  د الال والهوان والخا ن لقرما ودو بحم

وكاان عميار بان شاياطين  ارما  وتآبر بعمير بن ودا الحمحى ( و صفوان بان أبياه بعاد و عاة بادر علاى   اه بحماد  
فرأل عمربن الخااب  –فأنالق الت المدينة –وأصحابه فت بكه وكان إبنه ودا بن عمير فت أسارى بدر بمن كان يةذ  الرسول 

  فدخه على الرسول  -رفقال داا الكلا عدو هللا عمير با جاء إ  لر

 داا عدو هللا عمير د جاء ب وشحا سيفه فقال بفأدخله علت(  –فقال ذانبت هللا 

 إذن ذا عمير(. – ال بأرسله ذا عمر –أخا عمر آخا بحمالة سيفه فت عنقهفلما رآل الرسول  

 فيه  با جاء بك ذا عمير؟  ال ج ظ لهاا األسير الا  فت أيدذكم فأحسنوا وسأله الرسول  

 با ج ظ إ  لالك( –باصد نت با الا  ج ظ له؟  ال  ال الرسول  

 -: ال بحمد  

لاو  ديان علاى وعياال  -ثام  لاظ لاه: –فااكرتما أصاحاب القلاا بان  ارما –ببه  عد  أنظ و صفوان بان أبياه فات الحجار 
 بينك وبين ذلك (  وهللا حائه –عند  لخرجظ ح ى أ  ه بحمدا،ف حمه صفوان بدينك وعيالك على أن تق لنت

  - ال عمير: 

                                                 
 الكدر: ماء من مياه بنو سليم يقع في نجد علي الطريق التجارية الحيوية بين مكة والشام. (1)

 .44 -43 /2ابن هشام  (2)
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وبا ينزل عليك بان الاوحت، ودااا أبار  –أشهد أنك رسول هللا  د كنا ذا رسول هللا نكابك بما كنظ تأتينا به بن خبر السماء 
 لم ذح رل ا  أنا و صفوان، فوهللا إنت ألعلم باأتاك به ا  هللا. وأسلم عمير وحسن اسالبه بعد.

 )وقعة بني قينقاع(

 رات و خداع في المدينة و حولها مؤام
و لكن اليهود لم يلب وا بعد بدر فسعوا إلى الدس والسير فات  –كان الرسول حرمصا على تنفيا المعاددل ال ت عقددا بع اليهود (1ب

 طرمق المةبرا  وال حرما وإثارة القلق واأل اراب فت صفوف المسلمين.

 وتعاونهم بع  رما  د المسلمين  –نى  ينقاح و رمابالمراسال  السرمه بين يهود ب  علم بحمد (2ب

جهااز اليهااود بيوتااا للم اااح و زودودااا باليهودذااا  الفاتنااا  وبااالخمر القومااة الفاااخرة ال اات أشاا هر بنااو  ينقاااح بصااناع ها شغااراء  (3ب
 فزاد السكر والعربدة فت المدينه  –بحاربت بدر

 وأنها حرام  –ذحمه األبر بالنهت عن الخمروأن دت إ  أذام ح ى كان ذاوف بالمدينه بناد  (4ب

 إغ او بنو  يقاح وأع بروا األبر بوجها  ددم ودم أكبر بن جت الخمر فت المدينه  (5ب

 و س جد  رما كه بنت  ينقاح ذف حون لها  أبواب الم لقه.–أرسه اليهود الى  رما ذس ح ونها على المشادرة ب زو المدينة (6ب

فمحماد بصالت هللا علياه وسالم(   ذسا ايع أن ياواجههم بالعاداء ودام باازالوا فات القاادر علاى عهاددم  المو ف حرج فت الحق (7ب
فت شروآل صحيفة ال حالف وفت نفس الو ظ تصله المراسال  السرمه بن عماه العشااس بان عباد المالاا بان بكاه بكاه داال 

 الدسائس والمةابرا  

ب ومحااردم بان ساوء عملهام  اد المسالمين ولكانهم ردول  اائلين بذاا بحماد أن يادا اليهم فيدعودم الاى الصاوا  رر بحمد  (8ب
بإناا وهللا لا ن حارب ناا لا علمن أنناا إنك ترى أننا لسنا كقوبك  ذ رنك أنك لقيظ  وباا  علام لهام باالحرب فأصابظ بانهم فرصاه 

  نحن الناس(

ي لااف الاى بناى  أن ياةبن ظهارل؟ فعااد بحماد ولكان ذجاا حاين ذخارج بان المديناة  –إن  رما تكيد للمسلمين وتةلا عليه (9ب
 ينقاااح وماااالبهم بالصاافاء والااود ولكاان بناات  ينقاااح كااانوا ذ اايقون بمنافسااة تجااار المهاااجرمن وم اايقون بالقواعااد الجدياادل ال اات 

 تحكم المعابال  فإب أل  نفوسهم غيقا  وخنقا  علت المسلمين 

  نماذج من مكيدة اليهود
عقاايم الكفاار شااديد ال اا ن علااى المساالمين علااى نفاار باان األوس و الخاازرج   (1بهودذااا  اادذما عساااباار شاااس باان  اايس وكااان ي (1ب

أعمد اليهم فإجلس بعهم ثام أذكار ياوم ببعااث ( وباا كاان  بلاه و أنراددم بعا  باا  -فقال :–،فأبر شابا بن اليهود كان بعه 
ن باان الف  اين، و ااال أحااددما لصااحشه إن شاا ظ رددنااا كاانوا تقاااولوا فيااه بان األشااعار ففعااه، وتناازح وتفاااخر القااوم وتقااتال رجااال

 األن جاعه بذعنت األس عداد للحرب األدليه(، وغ ا الفرمقان جميعا و الوا  د فعلنا بوعدكم

 السالن –السالن –القادرل :الحرل –القادرل  

 أن تل ها. فعرف القوم أنها نزعة بن الرياان ثم أنصرفوا بعد أن اطفأ جمرة توشك  فجاءدم الرسول  

                                                 
 عسا: كبر. (1)
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( وخالل تلك األذام الم وترة و الرك الم شادل أ بلظ علاى ساوم بنات  ينقااح بدوماة بسالمة بش ااعة لهاا وذدباظ الاى أحاد الصااغه 2ب
ف عرا لها بع  الف يان اليهود فم وا ي  ابزون على جمالها و اس قابة  وابها و أخااوا يهازؤن بان األساالم الاا  -اليهود  

 ااه داااا الجمااال عاان العيااون . فعباال أحااد اليهااود ب ااوب الماارأة المساالمة وأناادفع أحااد الرجااال المساالمين تق ااى تعاليمااه بحجااا ب
 ف جمع اليهود على الرجه المسلم و   لول .  –يدافع عنها و تقاته بع الاى عبل ب وبها فق له 

أن قااروا عااون بناات  رمقااة و بناات ( أع صاام اليهااود فاات حصااونهم بحاات الصاااغه و أعلنااوا نقاا  الصااحيفة و شاانوا العااداء سااافرا و 3ب
 النصير . 

رجالاه بان األنصاار أن ذحاصاروا بنات  ينقااح فات حصاونهم وتادخه عباد هللا بان أبات ليس نصار الخازرج ومااكردم  ( أبر بحمد 4ب
 بحلفهم القدذم بع بنت  ينقاح  به أن ذأتت بحمد . 

 ت األرا وموشك أن ي ير الف نه بين المسلمين . (  د الخزرج كيد عبد هللا بن أبت ألنه بمو فه داا إنما ذفسد ف5ب

أن ت ااور الف نااه باان جديااد بااين األوس   الرسااول رجااال باان األوس ذاااالبون بق ااه عبااد هللا باان أباات وخرااى (جاااء الااى بحمااد 6ب
 والخزرج فأبر األنصار جميعا أن ي ركوا عبد هللا بن أبت وم ولى دو بنفسه أبر الرجه . 

 الجالءالحصار ثم التسليم ثم 
يةكدون له أنهم بازالوا  شدد المسلمون الحصار على بنت  ينقاح خلف حصونهم وأرسه بنو  رمقه وبنو الن ير الى بحمد  (1ب

 على تمسكهم بصحيفة المحالفه ، وأنه  شأن لهم ببنت  ينقاح و أس خلف على المدينه أبو لشابة بن عبد المنار . 

م نت إس سلم يهود بنت  ينقاح بال شروآل وتركاوا أباردم الاى بحماد ذق اى فياه كماا ذرااء بعد خمسة عررموبا بن الحصار ال (2ب
 !! 

إن قر عبد هللا بن أبت أن ذق ت بحمد بالمو  على كه يهود بنت  ينقاح وأشار عليه الك يرون بن أصاحابه أن ذقا لهم تنفيااا  (3ب
  ألحكام الصحيفة ....لكن الرسول بصلت هللا عليه وسلم( رف  ذلك.

فهت ليسظ أر اهم و انماا كاانوا  اد جاءوداا غاازمن بان  باه فأ اابوا بهاا  –بأن ذخرجوا جميعا بن أرا المدينه  أبر بحمد  (4ب
 وسادوا تجارتها . 

أ  ذمسوا بساوء أثنااء الخاروج وعاين أحاد زعمااء األنصاار  ائادا علاى نفاربن رجالاه يرا باون خاروج اليهاود بان  حرس بحمد  (5ب
 المدينه . 

غانم المساالمون بعااد خااروج اليهااود بنااازلهم وأساالح هم وك ياارا بمااا تركااول بان ب اااح ورغاام نفااام عبااد هللا باان أباات الااا  لاام ذكاان  ااد  (6ب
رغاام الك ياارمن باان أصااحابه الاااين طااالبوا بق لااه ن يجااة  –بالحساانى  عابلااه بحمااد  –ب ااى علااى إسااالبه نحااو شااهر واحااد 
 بةابراته وتعاونه  د المسلمين . 

 يقوقعة السو 
( بينما كان صفوان بن أبياة واليهاود والمناافقون ذاأتمرون فيماا بيانهم علاى المسالمين كاان أباو سا يان ذفكار فات عماه  لياه الم اانم 1ب

 و يبرز با لدذه بن  وة .  –ي عجه به ليحفظ بكانة  وبه  –ظادر األثر 

ت بااائ ت راكااا ليفاات بيمينااه و يباار بقساامه علااى ( كااان أبااو ساا يان نااار أ  ذمااس رأسااه باااء باان جنابااة ح ااى ذ اازوا بحمااد فخاارج فاا2ب
 األن قام بعد دزممة بدر . 
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 ولكنه لم ذجرؤ على بهاجمة المدينه نهارا .  (1ب( نزل أبو س يان بصدر  ناة إلى جبه ذقال له: ثلا بن المدينة على برمد3ب

أبى وخاف فأنصرف الى سالم بن بركم ( دخه إلى  واحت المدينه فت الليه بس خ يا تحظ جنل القالم فأتى حت بن أخاا ف4ب
 فقرأل وسقال الخمر وبان له بن خبر الناس ثم خرج وأتى أصحابه . –سيد بنت الن ير فإس أذن عليه فأذن 

فقاعااوا وأحر ااوا دنااك بجموعااه باان النخااه ووجاادوا –( بعال بفاارزة باان رجالااه فأغاار  علااى ناحيااة باان المدينااه ذقاال لهااا العاارمص 5ب
 وفروا راجعين . –حليفا له فت حدث لهما فق لودما رجال بن األنصار و 

ولكاانهم تمكنااوا باان الفااارار بساارعين وطرحااوا سااومقا ك ياارا بااان  –الخباار فسااارح لمااااردة أبااات ساا يان وأصااحابه  ( بلااغ الرسااول 6ب
 أزواددم ي خففون بها ولالك تمكنوا بن اشفال  . 

جعااا  وحمااه المساالمون بااا طرحااه المرااركون باان سااومقهم وسااموا دااال  ر اارة الكاادر فاات بااردتااه  ثاام إنصاارف را ( بلااغ الرسااول 7ب
 دا  بعد بدر برهرمن 2المناوشة بب زوة السومق( و د و عظ فت ذ  الحجة سنة 

                                                 
 .البريد: مسافة أثنى عشر ميالً  (1)
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 )وقعة ذي أمر السنة الثالثة من الهجرة( 
 دا. 3فت المحرم سنة  حملة عسكرمة  اددا الرسول  (1ب

ا باان بناات ثعلشااه وبحااارب تجمعااوا يرماادون اشغااارة علااى أطااراف المدينااة ، فخاارج فاات نقلااظ إساا خشارا  المدينااة أن جمعااا  كبياار  (2ب
 أربعمائة وخمسين بقاتال  ، با بين راكا  وراجه وإس خلف على المدينة ع مان بن عفان.

 وفت أثناء الارمق  ش وا على رجه بن بنت ثعلشة وأسلم وصار دليال  لجيا المسلمين إلى أرا العدو. (3ب

إلاى بكاان تجمعهام وداو بااء ذساامى   الرساول األعاداء فات رؤوس  الجشاال حاين سامعوا بقادوم جايا المدينااة ، ووصاهتفارم  (4ب
دا  ليرعر األعراب بقوة المسلمين ولكت ذس ولى علايهم الرعاا والر شاة ح اى   3ببا  أبر( ، فأ ام دناك صفرا كله بن سنة 
 ذعودوا  ل هديد المدينة وال آبر على المسلمين.

 زة محمد بن مسلمة مفر 

 قتل كعب بن األشرف
كعا بن األشرف بن أشد اليهود عداوة  للمسلمين وبن زعماء اليهود بالمديناة، وكاان حرمصاا  علاى ال عااون باع  ارما ، كان  (1)

 وبقهرا عداوته الرديدة فت العلن

ا، وك ياارا  بااا جااادر برااعرل يهجااو اشسااالم كااان كعااا ياان األشاارف غنيااا  ب رفااا  بعروفااا  بجمالااه فاات العاارب وشاااعرا  باان شااعرائه (2ب
 والمسلمين، وحينما بل ه إن صار بدر  ال: بوهللا إن كان بحمدا  أصاب دة ء القوم لشان األرا خير بن ظهردا(.

ودجااء المسالمين وأخاا، وممادن  رمراا  وم آساى علاى  ا الدم، ومحارا  ارما  (بإش د كعا بن األشرف فات دجائاه للرساول  (3ب
األخرى على المسلمين ، ح ى أنه ركا إلى  رما وجعه ينرد األشعار ومشكت فيها على أصحاب  القليا بن الق لى  واليشائه

 وأصحابه لئن قام وال أر. (بلكت ي ير ح يق هم وماكت حقددم ومدعو  رما إلى حرب بحمد 

وأصاحابه؟ وأ  الفارمقين أداادى سابيال؟ فقااال:  حينماا كاان بمكااة ساأله أباو ساا يان والمراركون: بأدييناا أحااا إلياك أم ديان بحمااد (4ب
ىىَن اْلِكَتىىاِب ُيْؤِمُنىىوَن ِةاْلِجْبىىِت " أناا م أداادى فاايهم ساابيال  وأف ااه ، وفاات ذلااك أناازل هللا تعااالى:  َأَلىىْم َتىىَر ِإَلىى: الَّىىِذيَن ُأوُتىىوْا َنِصىىيبًا مِ 

 "  (1بِذيَن آَمُنوْا َسِبياًل َوالطَّاُغوِت َوَيُقوُلوَن ِللَِّذيَن َكَفُروْا َهُؤالء َأْهَدى ِمَن الَّ 

–فاات أشااعارل بنساااء الصااحابة ومااةذيهم بسااالطة لسااانه أشااد اشيااااء  ذساااتمااادى كعااا باان األشاارف  بعااد رجوعااه إلااى المدينااة  (5ب
 وجاء فيما ذكرنا سابقا طشائع العرب وببلغ تقديردم للعرا وثورتهم بن أجله. 

س فحال شرل وتعاظم  ررل على المسلمين فت المدينة وبعاد رف اه ا نصاياح إلاى أذن رسول هللا بق ه كعا بن األشرف بعد إ (6ب
 الحسنى وم و ف عن إثارة العداوة فت الدولة الجديدة وأرسه بفرزل   ال لهاا ال را.  

 إن هااظ المفاارزة إلااى حصاان كعااا باان األشاارف  واساا خدبظ المكاار والخدذعااة للو يعااة بااه وتاام   لااه، وكااان أثاار بق ااه كعااا باان (7ب
األشارف علااى اليهااود شااديدا فاادب الرعااا فات  لااوبهم العنياادة، وتأكاادوا أن رئاايس الدولااة الجديادة لاان ي ااوانى عاان إساا خدام القااوة. 

نفعااا لماان يرماد العباال باااألبن وإثااارل اش اارابا  وعاادم إح اارام المواثياق ، وبق ااه داااا الااغيااة   حاين ياارى أن النصاال   ذجاد
 فيها . أسرعظ األفاعت إلى جحوردا تخ بئ  

                                                 
 .51سورة النساء اآلية  (1)
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لمواجهااة األخاااار المحد ااة بان خااارج المدينااة، وإساا ران المساالمون بعاد أن تخفااف عاانهم الك ياار باان الم اعااا  تفارغ الرسااول  (8ب
 الداخلية ال ت كانوا ي وجسونها ومرمون رائح ها ومقدرون ببلغ شردا . 

 وقعة ةحران
 دا.  3فت شهر ربيع األخر سنة  الزمن: 

 دورمة   الية كبيرة  وابها ثالثمائة بقاته . فت خرج الرسول : القوة 

ودت بعدن بالحجاز بن ناحية الفرح فأ ام بها شهر ربيع انخر ثم جمادى  –الاداب إلت أرا ذقال لها : بحران : المكان 
 األولى . 

أن بناات سااليم  أن اساا خشارا  المدينااة نقلااظ إلاات الرسااول  -اخ لفااظ المصااادر فاات تعيااين ساابا دااال الو عااة، فقيااه: :الغىىرض
 دا .2إن قابا لما أصابهم فت الكدر فت شوال سنة  –ذحردون  وا  كبيرة ل زو المدينة أو أطرافها 

 . (1ببه خرج يرمد  رمرا و داا ال انت دو الا  ذكرل ابن درام و اخ ارل ابن الييم -و يه:

  سرية زيد بن حارثة
 رمة للق ال  ام بها المسلمون  به أحد.دج و دت آخر وأنجل دو 3فت جمادى انخرة سنة  -: الزبن 

ام، و اال صافوان بان أبياه لقارما صفوان بن أبيه ليياادة تجارتهاا إلات الراام فات دااا العانخبت قريش  :المو ف  فت  رما 
الساحه ، وأده الساحه  د واعددم ودخه  ن بإن بحمدا وصحشه عوروا علينا ب جرنا ،فما ندر  كيف نصنع بأصحابه ودم   يبرحو :

و إنماا حياتناا بمكاة علاى ال جاارة  -عاب هم بعه  فما ندر  أين نسلك؟ وإن أ منا فات دارناا داال أكلناا رءوس أبوالناا فلام ذكان لهاا بقااء
 إلت الرام فت الصيف والت الحشرة فت الر اء ( .

لاى السااحه ثام وافقاظ  ارما أن نسالك غيرداا طرمقاا جديادا ،وغيار بااروم علاى أن ت نكاا العيار الارماق ع:  قرار قىريش 
الارمق إلت العرام ودت طرمق طوملة جدا تخ رم نجدا إلت الرام وتمر فات شار ت المديناة علاى بعاد كبيار بنهاا . وأتخاا  ائاد القافلاة 

 دليال ألن الارمق بجهول و غير باروم . 

د حملة  وابها بائة بخروج عير  رما على الارمق الجديد ،فجهز القائ وصلظ المعلوبا  إلت الرسول:  موقف المدينة 
 راكا فت  يادة زمد بن حارثة الكلبت .

ففر صفوان وبن بعه بن حارس ( )قردةددم زمد وبن بعه القافلة ب  ة ودت تنزل على باء فت أرا نجد ذقال له  :القتال 
 وأسر المسلمون دليه القافلة وإس ولوا على غنيمة كبيرة بن الف ة  در   يم ها بمائة ألف . 

بدون   ال اس ولت المسلمون على كه ب نم القافلة، وكانظ بأساة كبيرة لقرما فأش د  لقها وحزنها ولام يباق أباام :  النتيجة 
  - رما إ  طرمقان:

 والمصالحة بع المسلمين. ةاشب ناح عن غارس ها وكبرمائها وتأخا طرمق ألموا دع -:األول 

لهام سايارة  ىوعزدا القادذم وتق ات علاى  اوا  المسالمين بحيال   يشقاتقوم بحرب شابلة تعيد لها بجددا ال ليد  -: الثاني 
 على داا و  ذاك.
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 وإخ ار  بكة الارمق ال انت فازداد إصراردا على الماالشة بال أر وتصميمها على غزو المسلمين فت دذاردم.  

 ال قييم

 أخالقيات الحرب بين بدر وأحد
للحرب ومالبها و له غناى عنهاا فعنادبا ظهار خاار دادام علاى المديناة وبصادر رجال بقاتال ذالا الحرب   لم ذكن الرسول (1ب

 رمراا العادو اللادود وظهار عاداءدم الساافر وب ايهم  ن داا الخار كان بنو سليم وتحالفوا بع بنت غافان  وتهادد المديناة وماوادو 
 ( المهادنة واللين. الرديد لجأ الرسول ب

 ذقادروا  رمرا عليه ف جادلوا طلشه .   بأ( أرسه إلت بنى سليم ذالا بنهم أ   

بب( وصااه اساا ه ار بنااو سااليم ب حاااير المساالمين ببل ااا كبياارا فحراادوا بعاا  فرسااانهم لحراسااة  وافااه  اارما وأباادتهم  اارما  
 فزودتهم باألبوال و السالن .  

ه األخاارى  المناوئاااة بنفسااه الجااايا إلااى ب ااارب بنااات سااليم ألدميااة المعركاااة وتااأثير ذلااك علاااى اليشائاا بج(  اااد الرسااول 
 للمسلمين . 

 بد( عاد جيا المسلمين ب نائم ك يرة دون أن ترام  ارة دم واحدة .  

به( فخرجااظ اليشائااه المناوئااة و المحياااة بالمدينااة فقاعااظ بفاو اااتها بااع  اارما وخراايظ باان تكاارار ب ااه دااال الحمااال   
 دم  وة وأك ردم تعر ا وتهديدا للمدينة . عليهم ،خاصة و أن  بيلة بنت سليم كانظ أك ر اليشائه بنعة وأشد

رغم تكارار خارم بنودداا بان  باه اليهاود ،وبعاد دازمم هم  –بين المسلمين وبنت  ينقاح  هعلى بعاددة ألموا دعحرس الرسول  (2ب
 لم ذأبر بق لهم رغم أن نصوس المعاددة تنص على ذلك .

 -ولكنه للرد ناكر :ذكر بع  المس رر ين أن   ه كعا بن األشرف كان غدرا  (4ب

 با( ذدا إلت بكة لي حالف بع العدو الرئيست للمسلمين ومنفا لهم خاة تأليا اليشائه داخه وخارج المدينة . 

 بب( أخا ذربا فت أشعارل بناء المسلمين ودت جرممة شديدة   ذ فردا العرب  . 

ابااق عليااه فاات أذابنااا بالجاسااوس ( وجرمم ااه بج( كااان ي جسااس علااى تحركااا  و أخشااار المساالمين ومبل هااا إلاات  اارما، ومن 
 شعدام .جزاؤدا ا

بالق اااء علااى القااوة العسااكرمة المعادذااة ،ولاام ذ فااه الق اااء علااى القااوة ا   صااادذة ال اات ي ناولهااا ا  اادارل وفاات  إداا م الرسااول (5ب
ت القارة األوربياة ، ومالاق علاى العصر الحديل كان القائد الرهير بنابليون ذحارب اشنجليز بمنع تجارتهم وسفنهم أن تصه إل

 ((. ))المصادرةداا األسلوب فت العصر الحديل ومعمه به تحظ اسم 

بان و عاة بناات ساليم إشا د الخااوف باين زماد باان حارثاة وزوج اه زمنااا بناظ جحاا ، وكانااظ صا يرة الساان  بعاد رجاوح الرسااول  (6ب
 فاا م الاااالم و تزوجهااا الرسااول  –م بساا حيال وباان أجمااه ف يااا  بناات داشاام ، وكانااظ تساا علت علااى زمااد ح ااى صااار الوفااا

تازوج بان إبارأة إبناه باال بنت وذلاك أبار باابوم وبكارول عناد العارب  وأس  ه عبد هللا بان أبات واليهاود ذلاك اسا نكروا أن بحمادا
 . على رسول هللاولة تأليا المسلمين علت أنفسهم و فالولد شتء آخر. وداا يو ل بدى بكر وخداح اليهود وبحا
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 أحد  عركةم

 استعدادات قريش لالنتقام
على أثر دزممة بدر اتفقظ  رما على أن تقوم بحرب شابلة  د المسلمين فالهزممة ثقيلاة و  اه العدياد بان أشارافها، فمنعاظ  (1ب

 المسلمون بدى بصيب هم ، ونزعة ال أر ن رما الشكاء على   الدم فت بدر بنعوا بن اشس عجال لفداء األسرى ح ى   ي فا
 و ا ن قام بر علة فت  لوبهم . 

لعلناا أن نادرك بناه ثاأرا  إح جز   رما العير ال ات نجاا بهاا أباو سا يان وطلباوا أن ذسا عينوا بهااا الماال علاى حارب بحماد  (2ب 
 فأجابوا . 

أبااو بعااز  ف حااوا باااب ال اااوح لكااه باان األحااابيا وأدااه تهابااة وكنانااة للمسااادمة فاات غاازو المساالمين وأغاارى صاافوان باان أبيااة (3ب
الجمحت( وكان شاعرا أسر فت بدر وأطلق إسارل ب ير فداء ب حرم  اليشائه  د المسلمين وعاددل أن ذكفله وبناته وإخ اروا 

 شاعرا آخر دو سافل بن عبد بناف الجمحت لنفس المهمة. 

ر الفادحاة ال ات  صامظ زاد لهيا ال  ا فت  رما  د المسلمين بعاد باا أصااب  ارما فات سارمة زماد بان حارثاة و الخساائ (4ب
  فار إ  صاددا وتلك كانظ بن الدوافع فت ا عجال با س عداد ل زو المسلمين والخوا بعركة فاصلة بعهم .

 :قوام جيش قريش

أكملاظ  ارما إسا عداددا فاأج مع إليهاا بان المراركين ثالثاة آ ف بقاتاه بان  ارما واألحاابيس والحلفااء، وإصااحبوا بعهام  
فزا شس ماتة الرجال فات الق اال وكان خمساة عرار ابارأة وبل اة العصار كاان ساالن بالنقلشاا ( ثالثاة آ ف بعيار النساء ح ى ذكون حا

 وبن الفرسان بائ ا فارس وبن سالن بالو اذة( سشعمائة دراح وكانظ الييادة العابة إلى أبت س يان بن حرب .

 االستخبارات النبوية تكشف حركة العدو  

فات المديناة جمياع تفاصايه  اوة  العساكرمة وكاان يرساه للرساول  الا ير اا تحركاا   ارما وإسا عداداتهالعشاس بن عبد الما (1ب
فات المساجد و ارأ الرساالة أبات بان كعاا  الحرب ، ووصلظ رسالة عاجلاة ب حارك جايا  ارما ال ازو المدنياة وكاان الرساول 

  الرأ  بع  ادة المهاجرمن واألنصار . فأبرل بالك مان وتشادل الرسول 

السالن اس عدادا للاوارئ وتم اس نفار حراسا  علاى بقار الرساول  اصار  المدينة فت حالة إس نفار ح ى أن رجالها   ذفار ه (2ب
  وإن راار  الحراسااا  علاااى بااداخه المديناااة وترااكلظ بقاااززا  ت جااول للحراساااة خوفااا أن يةخاااا المساالمين علاااى غاارة و اباااظ

   العدو وت جول فت طرم اش  راب المح ملة ح ى  تحدث بفاجأة.دورما  إلت خارج المدينة شك راف تحركا

كان العشاس على حرصه على دين آبائه ودين  وبه ذحس لمحمد شعور العصبية وشعور اشعجاب  وماكر له حسن بعابل ه  (3ب
 إذال يوم بدر . 

 )الشوري وأخالقيات الحرب(
Consultation and Ethics in War 

أصحابه عن  وة الجيا المهاجم و ذسألهم الرأ  و النصايحة و باه أن ي حادث واحاد بان النااس  اال لهام  ذحدث خرج بحمد (1ب
 وتدعودم حيل نزلوا، فإن أ ابوا أ ابوا برر بقام وان دم دخلوا علينا  اتلنادم فيها(. بإن رأي م أن تييموا بالمدينة( :بحمد 

 سول هللا ،   يرون أنا جبنا  عنهم و عفنا(. ال  ائه الرشاب: بأخرج بنا إلى أعدائنا ذا ر  (2ب
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و ال  ائه الريوخ بذا رسول هللا، أ م بالمدينة و  تخرج إليهم، فوهللا با خرجنا بنها إلى عدو  ط إ  أصاب بنا و  دخه عليناا  (3ب
ء والصاابيان بالحجااارة باان إ  أصاابنا بنااة، فااإن أ ااابوا أ ااابوا براار بحااشس، وإن دخلااوا  اااتلهم الرجااال فاات وجههاام، وربااادم النسااا

 فو هم وإن رجعوا رجعوا خائبين(.

 وتخوف الشع  بن أن ذمك وا فت المدينة فإذا إح دم الق ال إنفجر  الخيانة  وفت المدينة بن ذ مر العداء وم أدا للكيد(. (4ب

لرأ  األغلبية فقد  ذعن بحمد األصوا  فإذا غالبية القادرمن على حمه السالن ُتقرر الخروج إلى الحرب ، وأ أخا بحمد  (5ب
 كانظ الرورى أساس نقابه لهال الحياة فلم ذكن ينفرد بأبر إ  با أوحت إليه بن عند هللا.

ليرتد  بالبس الحرب ، تعاتبوا فيما بينهم فلقد أغلظ أحددم لمحمد أثناء ال راور و هرول أن ي شع رأيهام  حين غادردم بحمد  (6ب
هم بإس كردناك ولم ذكن ذلك لنا فإن ش ظ فا عد صلى هللا عليك(، وبا كان له أن ي راجع بعد و د على كرل بنه فقال له  بع 

 عادد األ لية ال ت كانظ تةمدل أن تنفا  رار األغلبية وبا دام القرار  د صدر فيجا أن ذح ربه الجميع

بباا ينش ات لنبات إذا  :ا شا ظ، فقاال رساول هللا  االوا لاه ذاا رساول هللا: باا كاان لناا أن نخالفاك فإصانع با لما خارج الرساول  (7ب
 .(1ب أن ذ عها ح ى ذحكم هللا بينه وبين عدوة( –ودت الدرح  –لشس ألَبَ ه

 : (بموقف المنافقين عند خروج رسول هللا 

يفة إلاااى الحلفاااء بااان يهااود بنااات  رمقااة وبنااات الن ااير ذااااالبهم أن ذخرجااوا بعاااه للاادفاح عااان المدينااة ، فصاااح أرسااه بحمااد  (1ب
 ال حالف ال ت ك بظ بينهم تق يعليهم الدفاح عن المدينة، ولكن بع هم تعله بأن الصي ة   تلزبهم بالخروج بن المدينة.

 اال آخارون باان اليهاود. إن بحمادا  ساايقاته بان ال اد، وغاادا  داو يااوم السابظ ونحان   نعمااه فات السابظ و  نرااهر فياه سااالحا ،  (2ب
 (.وبه فت ازدراء  ائال ب  سبظ لكملى داا ال خاذل واب رق حسابه ودو ينقر إلى  وغ ا أحد رجالهم وعنف أصحابه ع

لما وصه المسلمون إلى بناقاة ذقاال لهاا بالرايخين( شااددوا بجموعاة بان اليهاود بأسالح هم الكابلاة ب اوجهين لمسااعدة  ارما  (3ب
 إ  أنهم رجعوا ولم ذر ركوا.

 –فقااد كااان ياارادم ومرونااه ، تماارد عبااد هللا باان أبااتف فانسااحا بنحااو ثلاال العسااكر بمقربااة باان العاادو  حينمااا وصااه  الرسااول  (4ب
بعقمهم بن الخزرج وكان عبد هللا بن أبتَّ  و  الحجة له  درة بارعة على اش ناح ، فلو  زبام فرساه راجعاا   –ثالثمائة بقاته 

باد هللا بان أباتَّ بان دااا ال مارد وفات ذلاك الو اظ إلاى المديناة وبان ورائاه ثالثمائاة رجاه بان خيارة المقااتلين ، ومبادو أن دادف ع
العصيا والمكاان الخايار داو أن ذحادث البلبلاة وا  ااراب فات صافوف المسالمين ف نهاار بعنوماا  بان يشقاى باع رساول هللا 

 ،)بوكانظ الجشانة. 

بان الخازرج( أن تفراال ولكان هللا بعد تمرد عباد هللا بان أباتَّ والجناود بعاه دماظ طائف اان ببناو حارثاة بان األوس ، وبناو سالمة  (5ب
ِإْذ َهمَّىت طَّئِئَفَتىاِن ِمىنُكْم  تو دما ، ف ب  ا بعدبا سرى فيهما ا  اراب ، ودم ا بالرجوح وا نسحاب ، وعنهما  ال هللا تعالت: ]

ِل اْلُمْؤِمُنونَ  َأن َتْفَشالَ  ِ َفْلَيَتَوكَّ ُ َوِليُُّهَما َوَعَل: ّللا   (  (2بَوّللا 

 

 المعركة:ما قبل 

 أواًل: جيش قريش
                                                 

 .وابن اسحق والنسائي  2/351رواه أحمد   (1)

 .من سورة آل عمران 122اآلية  (2)
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 نزل إلى برارف المدينة ونزل بقابه جبه ُأُحد فت بكان ذقال له بالعينين( على بعد خمسة أبيال بن المدينة. (1ب

عشأ   رما جيرها حسا نقام الصفوف فكاناظ اليياادة العاباة إلاى أبات سا يان وعلاى الميمناة خالاد بان الولياد وعلاى الميسارة  (2ب
ه وعلى المراة صفوان بن أبفية وعلى رباة النبه عبد هللا بن أبات ربيعاة ، وكاان اللاواء إلاى بفارزة بان بنات عكربة بن أبت جه

 .بوداا بنصبهم الا  ورثول بن أذام الجادلية(عبد الدار 

فيماا بعااد  وثب اوا –نجال أباو سا يان فات إثااارة غ اا وحمياة بناو عبااد الادار فقاد ذكاردم بهزممااة بادر ياوم حملهام اللااواء وتوعادول  (3ب
 ح ى أبيدوا عن بكرة أبيهم.

: بخلفاوا بينناا وباين حاول أبو س يان إذقاح الُفر ة والنزاح داخه صفوف المسلمين فقد أرسه أبو س يان إلى األنصار ، ذقول لهم (4ب
  أبن عمنا فننصرف عنكم ، فال حاجة لنا إلى   الكم(

  الم ااين ، فلاام ذفلاال وفراالظ خدعااة وبكاار أبااو عااابر، وكااان رأس ولكان فراالظ دااال الخدعااة وداااا المكاار أبااام اشذمااان القااو  
 األوس فت الجادلية ولكن المسلمين نباول فشاء بفره بكيدته.

 ثانيًا: جيش المسلمين:

بعد داا ا نسحاب لم يبق فت جيا المسلمين إ  سشعمائة بقاته و د إنسحا عبد هللا بن أبتَّ بمعقم با ذملكاه المسالمون بان  (1ب
 خيه.

ببان رجاه ذخارج بناا علاى القاوم بان و اال  كان بعسكر  رما ذحول بين تحرك جيا المسلمين وبين ُأُحد ، فالا الرساول  (2ب
، واخ ار أبو خ يمه طرمقا  صيرا  إلى بأحد( ذمر بحارَّةش بنات حارثاة وبازارعهم تاركاا جايا  ك ا ببن طرمق(   ذمر بنا عليهم؟(

  رما إلى ال رب.

اا الارماق بحاائط برباع بان  يقات ، وكاان بنافقاا  ارمر الشصار ، فلماا أحاس باالجيا  اام ذح او ال اراب فات بر الجايا فات دا (3ب
ب  تق لاول،  وجول المسلمين ومقاول: ب  أحاه لاك أن  تادخه حاائات إن كناظ رساول هللا ، فاب ادرل القاوم ليق لاول فقاال الرساول 

 .فهاا األعمى أعمى القلا أعمت الشصر(

ح ى نزل الرعا بن جبه بأحد( فت عدوة الاواد  فعساكر بجيراه بسا قبال المديناة وجااعال  ظهارل إلاى د ااب  نفد الرسول  (4ب
 جبه أحد ، وعلى ذلك صار جيا  رما فاصال  بين المسلمين وبين المدينة.

 أثناء المعركة:

 بداية المعركة:
لمعركة حابه لواء المرركين بطلحة بن أبت العيدر ( تقارب الجمعان وتدانظ الف  ان وأتظ برحلة الق ال وكان أول و ود ا (1ب

 فصرعه الزبير بن العوام.

ت ابع بنو عبد الدار فت رفع لواء  رما   لوا ح ى بل وا س ة نفر بن بيظ واحاد   لاوا جميعاا  حاول لاواء المراركين وت اابع حملاة  (2ب
اء ف قدم غالم لهم حشرت إسمه ُصةاب ح ى   ه وساقط اللواء ح ى أبيد عررة بن بنت عبد الدار ولم يبق بنهم أحد ذحمه اللو 

 اللواء بعد ذلك ولم ذجد بن ذحمله.

 انتصار المسلمين في المراحل األول: للمعركة:
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بينمااا كااان ثقااه المعركااة ياادور حااول لااواء المرااركين ، كااان الق ااال المرماار فاات سااائر الموا ااع وسااار  رون اشذمااان بااين صاافوف  (1ب
فمنعااه عنااه وأعاااال أبااو دجانااه ، فقالااظ  أن ذأخااا ساايف الرسااول  باان العااوام إباان عمااه الرسااول المساالمين وطلااا الزبياار 

 األنصار أخرج بأبو دجانه( عصابة المو ، وكان أبو بدجانة( بعلَّما  بعشصاب ه الحمراء.

باااين أباااو دجاناااه ، ف قاااابال ، فااادعونا هللا أن ذجماااع بيناااه و (1بكاااان فااات المراااركين رجاااه   يااادح للمسااالمين جرمحاااا  إ  ذففاااف علياااة (2ب
 وصرعه أبو دجانه.

 اتااه حماازة باان عبااد المالااا   ااال الليااوث المه اجااه وإناادفع إلااى  لااا جاايا المرااركين وفعااه األفاعيااه بأباااال المرااركين باان  (3ب
تش بن حرب(، وكنظ غال رفش با لجبير  رما وجندل أشددم، ولكنه أغ يه كما ذ  ال الكرام فت حلك القالم ومقول  اته حمزة بَوحر

بن باعم ووعدنت جبير و ال إن   لظ حمزة عم بحمد بعمى فأنظ ع يق بوكاان عماه طعيماه بان عاد   اد أصايا ياوم بادر( 
 .(2بوإنما   ل ه ألع ق فلما  دبظ بكة ع قظ

ى  يادتهااا جيراه و يااأدم صافوفا  للق ااال واخ اار باانهم فصايلة باان الربااة المااادرمن  وابهاا خمسااون بقااتال  وأعااا عشاأ الرسااول  (4ب
لعبد هللا بن جبير بن النعمان ، وأبردم بال مركز على جبه ذقع علاى ال افة الرار ية بان واد   نااة  ، وعارف فيماا بعاد بجباه 

 الرباة جنوب شرم بعسكر المسلمين وعلى بعد حوالت بائة وخمسين ب را  بن بقر الجيا.

نبااه ،   ذأتونااا باان خلفنااا إن كانااظ لنااا أو علينااا فاثبااظ بكانااك   لقائااد الرباااة بإن اال الخيااه عنااا بال كانااظ أواباار الرسااول  (5ب
، و اال للربااة باحمااوا ظهورناا فاإن رأي موناا نق اه فاال تنصاارونا وإن رأي موناا  اد غنمناا فاال تراركونا(، وشاادد (3ب تاةتين بان  بلاك(

 فت أوابرل على ال نفيا. الرسول 

ل رأساه عصاابة المااو  ، فجعاه   يلقااى أحادا  إ    لاه ح ااى شاق صاافوف وحااو  انادفع بأباو دجانااه( وفات يادل ساايف الرساول  (6ب
الناااس خمرااا  شااديدا  فحمااه عليااه بالساايف فولااول ، فااإذا دنااد بنااظ ع شااة فإرتااد عنهااا ُبكَربااا   (4بالمرااركين ، فاارأى إنسااانا  ذخمااا
 سيف الرسول أن ذ رب به ابرأة.

جازة بان بعجازا  الحارب  اد ذفساردا بع اهم بمهاارة بحماد فات و اعه الحقَّ أن ظفار المسالمين فات صابيحة ياوم ُأُحاد كاان بع (7ب
ولكاان باان الحااق  –وداااا حااق  –الرباااة فاات شااعا الجبااه ذصاادون الفرسااان بالنبااه فااال ي قاادبون و  ذااأتون المساالمين باان خلفهاام 

ال ات أتاوا شاي ا  أعقام  إنما دفعهم إلاى بعجازا  الشاولاة –أذ ا  س مائة بن المسلمين الاين داجموا عددا  يواز  خمسة أب الهم 
اشذمااان الصااادم بااأنهم علااى الحااق وباان آباان بااالحق لاام تزعجااه  ااوة بادذااة بهمااا  –ذلااك دااو اشذمااان  - -باان بهااارة الييااادة 

 عقمظ.

 تحول وتطور القتال:
أول المعركاة  اوة  ت  ل فت بداذة المعركة القوة الكبرى ،  وة الفكر و اوة العقيادة و اوة اشذماان الصاادم ، داال القاوة ظهار  فات (1ب

  غالا لها با أراد صاحبها وجه الحق وحدل ، وأوشكظ نسوة  رما أن يةخان أسرى وتشع المسلمون عدودم يزلزلون صافوفه 
ح ى َبُعد عن بعسكرل فجعه المسلمون ين هبون ال نيمة وصرفهم ذلك عن اتشاح عدودم وعصا الرباة أبيردم عبد هللا بن جبيار 

 أل نائم. وانالق أك ردم يش ون 

                                                 
 .أجهز عليه وقتله (1)

 .2/583، وصحيح البخاري  72 – 2/69ابن هشام  (2)

 . 66 - 2/65ابن هشام (3)

 .ضربه وقطع عضواً فيه (4)



 أخالقيات الحرب في السيرة النبوية

 108 

أد به خالد بن الوليد فرصة إنر ال المسلمين خاصة ربااة النباه فراد برجالاه علاى بكاان الربااة فاأجالدم ، وأل اف حاول جايا  (2ب
المساالمين ف فر ااظ صاافوف المساالمين وتمز ااظ الوحاادة بااين صاافوف المساالمين، ال اات كانااظ إلااى ساااعة تقاتااه بااأبر ربهااا  وداات 

مو  وبخالا الالة ، تقاته بشع رة ب ناكرة و   ياادة لهاا فلام ذكان عجشاا أن تارى بسالما ذ ارب الساعة تقاته ل نجو بن براثن ال
 بسلما بسيف ودو   ذكاد ذعرفه.

وصاااان صاااائل بالنااااس: إن بحمااادا   اااد   اااه فاااازداد  الفو اااى وعقماااظ البلياااة وإخ لاااف المسااالمون وصااااروا ذق  لاااون وم ااارب  (3ب
 هم ُجَبيه بن جابر أبا حاذفة ودم   ذعرفونه.بع هم بع ا  ح ى أن المسلمين   لوا رجل

با لب ظ  ارما حاين سامعظ بمق اه بحماد أن تادافعظ تادافع السايه إلاى الناحياة ال ات كاان فيهاا وكاه يرماد   لاه ليفااخر األجياال  (4ب
 يدافعون عنه ومحمونه. وأحاآل المسلمون بالرسول 

رباعي اه وشاج فات وجهاه وُكلشماظ شافَُّ ه ودخلاظ حلق اان بان الم فار  أصيا الرسول بن الحجارة ال ت تقافها  ارما فأصايا فات (5ب
الا  ذس ر به وجه فت وجن ه ، وتمالاك الرساول وساار وأصاحابه بان حولاه، فاإذا باه ذقاع فات حفارة حفرداا أباو عاابر ليقاع فيهاا 

 المسلمون.

المسالمين ، فلمااا إنهازم المسالمون ألقااظ  كاناظ أم عماارة األنصاارمة  ااد خرجاظ أول النهاار وبعهاا سااقاء فياه بااء تاادور باه علاى (6ب
سااقائها وأساا لَّظ ساايفا  و ابااظ تشاشاار الق ااال تاااب عاان بحمااد بالساايف وترباات بااالقوس وكااان بحمااد  بااه ذلااك يرباات بنفسااه عاان 

  وسه.

ه بع ااهم إناادفع وراء بحمااد والاااين ساااروا بعااه وأدركهاام ُأبااتفش باان خلااف ودااو ذقااول: بأياان بحمااد؟(   نجااو  إن نجااا ! فاعنااا (7ب
 الرسول بحربة الحارث بن الصمَّه طعنه جعل ه ينقلا على فرسه ومعود أدراجه ليمو  فت الارمق.

 إنقسام جيش المسلمين إل: طوائف:
فلما و ع المسلمون فت ال اومق طار صواب طائفة بنهم وأخا  طرمق الفرار وتركظ ساحة الق ال ودت   تدر  باذا ورائها ؟  (1ب

 وإنالق بع هم إلى با فوم الجبه. وفر بع هم إلى المدينة

ونادى ثابظ بن الدحدان  وبه فقال: ذا بعرر األنصار ، إن كان بحمد  د   ه فإن هللا حت   ذمو  ،  اتلوا على ديانكم فاإن  (2ب
لربل هللا بقفركم وناصركم فنه  إليه نفر بن األنصار بحمه بهم على ك يشة فرسان خالد فما زال ذقااتلهم ح اى   لاه خالاد باا

 .(1بو  ه أصحابه

اااحط فااات دباااه ، فقاااال: ذاااا فاااالن أشاااعر  أن بحمااادا   اااد   اااه؟ فقاااال  (3ب وبااار رجاااه بااان المهااااجرمن برجاااه بااان األنصاااار وداااو ي رَّ
 .(2باألنصار : إن كان بحمد  د   ه فقد بلَّغ ، فقاتلوا عن دينكم

ة فعادلوا عان فكارة اشس ساالم أو اشتصاال باابن ُأباتَّ  بم ه داا ا س شسال وال راجيع عااد  إلاى جناود المسالمين روحهام المعنوما (4ب
كااب بخ لاق. فازاددم ذلاك  اوة علاى  اوتهم  رأس المنافقين  ليأخا لهم األبان بن أبت س يان و اد بل هام أن خبار   اه بحماد 

 بال ة. فنجحوا فت اشفال  بن ال اومق وفت ال جمع حول بركز بنيع بعد أن باشروا الق ال المرمر وجالدوا ب راوة

فصااااروا فااات بقدباااة المااادافعين عناااه والماااانعين عناااه   وكاااان دنااااك طائفاااة ثال اااة بااان المسااالمين لااام ذكااان يهمهااام إ  الرساااول (5ب
الهجماا ، ح ااى إح اادم العااراك  حااول رسااول هللا ، فجاارى بااين المرااركين وبااين دااة ء النفاار ال سااعة باان الصااحابة عااراك عنيااف 

 سالة والشاولة.ظهر  فيه نوادر الحا  وال فانت والش

                                                 
 .2/22السيرة الحلبية  (1)

 .2/96زاد المعاد  (2)
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 نماذج من البطوالت النادرة في جيش المسلمين:
وأبو طلحة بين يدذه بجوب عليه بجحفة له وكان رجال  رابيا  شديد النزح   ال أنس: لما كان يوم أحد إنهزم الناس عن النبت  •

 طلحااة(، و ااال ومراارف النباات ، كساار يوب ااا  وسااين أو ثالثااة وكااان الرجااه ذماار بعااه بجحفااة باان النبااه فيقااول: بان ردااا ألباات 
 .(1بينقر إلى القوم فيقول أبو طلحة: بأبت أنظ وأبت   تررف ذصيشك سهم بن سهام القوم نحر  دون نحرك

 ف رس عليه بقهرل ، والنبه ذقع عليه ودو   ي حرك. و ام أبو دجانه أبام رسول هللا  •

ين ، ف اربها إبان  م اه علاى عاتقهاا  اربة تركاظ جرحاا  أجوفاا  ، و اتلظ أم عمارة فإع ر ظ ألبن  م اه فات أنااس بان المسالم •
 و ربظ دت إبن  م ه عدة  ربا  بسيفها ، لكن كانظ عليه درعا  فنجا وبقيظ أم عمارة تقاته ح ى أصابها إثنا عرر جرحا .

ف ربول علاى يادل اليمناى  دجوم إبن  م ه وأصحابه وكان اللواء بيدل و اته بصعا بن عمير ب راوة بال ة يدافع عن النبت  •
ح ى  اعظ فأخا اللواء بيادل اليسارى وصامد فات وجاول الكفاار ح اى  اعاظ يادل اليسارى ثام بارك علياه بصادرل وعنقاه ح اى   اه 

فإنصارف ابان  م اه إلاى المراركين وصاان: إن بحماد  ااد  –لراابهه باه  –وكاان الاا    لاه داو إبان  م اه  وداو ذقناه رساول هللا 
 .(2ب  ه

فأبااا اباان شااهاب   ص الااا ن وأباات باان خلااف الجمحاات وعبااد هللا باان حميااد األسااد  تعا اادوا علااى   ااه الرسااول وكااان أدرم نااا •
فأصاااب جبه ااه وأبااا ع شااة فربااال بأربعااة أحجااار فكساار رباعي ااه اليمنااى وشااق شااف ه وأبااا إباان  م ااه فكلاام وجن ااه ودخااه باان حلااق 

   (3بالم فر فيها

 ينقذ الموقف  الرسول 
أن ذرااق الارمااق إلااى  عاااى رسااول هللا اللااواء علاات باان أباات طالااا فقاتااه   ااا  شااديدا، وإساا ااح الرسااول لمااا   ااه بصااعا أ  (1ب

م.  جيره الماوَّ

، وذلاك لا ال فأشاار إلياه أن اصامظ هللا ه، ذاا بعرار المسالمين أبراروا دااا رساول وعرفه كعا بن بالاك فناادى باأعلى صاوت (2ب
 جال  بن الصحابة ذقاتلون ومدافعون.ذعرف بو عه المرركون، ف جمع حوله ثالثون ر 

فت اشنسحاب المنقم إلى شعا الجبه ودو ذرق الارمق بين المرركين المهااجمين وإشا د  وبعد داا ال جمع أخا رسول هللا  (3ب
 المرركون فت دجوبهم لعر لة ا نسحاب إ  أنهم فرلوا أبام بسالة وشجاعة الرجال.

إلااى شااعا الجبااه وشااق لشييااة الجاايا طرمقااا  إلااى داااا المقااام  –فاات إنسااحاب باانقم  –ك يشااة وبم ااه دااال الشسااالة بل ااظ دااال ال (4ب
 .المأبون تالحق به فت الجبه ، وفرلظ عشقرمة خالد العسكرمة أبا عشقرمة رسول هللا 

 الهجوم األخير لقريش ونساء المؤمنين:
ر دجوم حاولوا باه النياه بان المسالمين،  اال بان اساحق: بن بقر  يادته فى الرعا  ام المرركون بآخ لما تمكن رسول هللا  (1ب

باللهم  فت الرعا إذ علظ عالية بن  رما الجبه، ذقوددم أبو س يان وخالد بن الوليد ، فقال رسول هللا  بينما رسول هللا 
 .(3بإنه   ينش ت لهم أن ذعلونا( فقاته عمر بن الخااب وردط بعه بن المهاجرمن ح ى أ شاودم بن الجبه

                                                 
 .2/581صحيح البخاري  (1)

 .2/73ابن هشام  (2)

 65طبري جزء ال )3( 

 .2/86ابن هشام  (3)
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أسااعد بُأجناابهم( ذقااول بأرددداام( ، فقااال: كياااف  وفاات ب اااز  األبااو  : أن المرااركين صااعدوا علااى الجبااه فقااال رسااول هللا  (2ب
أجنبهم وحد ؟ فقال: ذلك ثالثا ، فأخا سعد سهما  بن كنان اه فربات باه رجاال فق لاه ،  اال : ثام أخاا  ساهمت أعرفاه ، فربياظ 

به آخر فق ل ه  ، فهشاوا بن  بكانهم فقلظ: داا سهم بشارك فجعل ه فت كناان ت ، فكاان به آخر فق ل ه ثم أخاته أعرفه فربيظ 
 .(1بعند سعد ح ى با  ثم كان عند نبيه

جاء  نسوة بن المةبنين إلاى سااحة الق اال  بعاد نهاذاة المعركاة ،  اال أناس: لقاد رأياظ عائراة بناظ أبات بكار وأم ساليم وإنهماا  (3ب
القارب علاى ب ونهماا تفرغاناه فات أفاوال القاوم ثام ترجعاان ف مآلنهاا  ثام تجي اان ف فرغاناه  (2بتنقازانلمرمرتان ، أرى خدم سو هما 

 .(3بفت أفوال القوم

ولما رأ  أذمن فلول المسلمين يرمدون دخول المدينة أخا  تح و ال راب فت وجودهم وتقول لشع هم دااك الم ازل ودلام سايفك  (4ب
ت الجرحااى فربادااا حشااان باان العر ااة بسااهم فو عااظ وتكراافظ فااأغرم عاادو هللا فاات ثاام سااارعظ إلااى ساااحة الق ااال فأخااا  تسااق

فاادفع إلاى ساعد باان أبات و ااس سااهما   نصاه لاه و ااال بإرم باه( فرباى بااه ساعد فو ااع  ال احك فراق ذلااك علاى رساول هللا 
أجاب هللا  –لها سعد ح ى بد  نواجزل ثم  ال: باس قاد  السهم فت نحر حشان فو ع بس لييا ح ى تكرف ف حك رسول هللا 

 .(4ب دعوته(

إندفع وراء بحمد والاين ساروا بعه و د أدركهم أبت بن خلف ودو ذقول أين بحمد؟   نجو  إن نجا فاعنه رساول هللا بحرباة  (5ب
 الحارث بن الصمة طعنة جعل ه ي قلا على فرسه ومعود أدراجه ليمو .

 اعادا  علات أثار الجااران  ، وصالت الرسااول (5بودعاا لاه بخيار لنباات وجااء بحماد بان بسالمة بماااء عااب ساائغ فرارب بناه ا (6ب
 .(6بوصلت المسلمون خلفه  عود

 شماتة أبي سفيان ومواعدة التالقي في بدر:
تهيأ المراركون لالنصاراف وأشارف أباو سا يان علاى الجباه ، فناادى أفايكم بحماد؟ فلام ذجيباول فقاال أفايكم ابان أبات  حافاة؟ فلام  (1ب

بانعهم بان اشجاباة ، ولام ذساأل إ  عان داة ء ال الثاة لعلماه  يكم عمار بان الخاااب؟ فلام ذجيباول وكاان النبات ذجيبول فقال أفا
وعلم  وبه أن  يام اشسالم بهم  فقال أبا دة ء فقد كفينودم فلم ذملك عمر نفسه أن  ال:  ذا عدو هللا إن الاين ذكرتهم أحيااء 

 ب له لم آبر بها ولم تسةنت. و د أبقى هللا با ذسوءك فقال  د كان فيكم

 ال ابن اسحق: ولما إنصرف أبو س يان وبن بعه نادى : إن بوعدكم بدر العام القابه، فقاال رساول هللا لرجاه بان أصاحابه:  (2ب
 .(7ب ب ه: نعم ، دو بيننا وبينك بوعد(

 

 

 :فراسة وحزن الرسول 
                                                 

 .2/95زاد الميعاد  (1)

 .تحمالن (2)

 . (288ح )6/91صحيح البخاري مع الفتح (3)

 . 2/22السيرة الحلبية (4)

 .2/30السيرة الحلبية  (5)

 .87 /2ابن هشام  (6)

 .2/94ابن هشام  (7)
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القوم فانقر باذا ذصانعون ؟ وبااذا يرمادون؟ فاإن كاانوا  اد جنباوا  على بن أبت طالا فقال: بأخرج فت آثار بعل رسول هللا  (1ب
الخيه وإب اوا اشبه فإنهم يرمدون بكة ، وإن كانوا  د ركبوا الخياه وساا وا األباه  فاإنهم يرمادون المديناة والاا  نفسات بيادل لا ن 

 أرادودا ألسيرن إليها فيها ثم ألناجزنهم(.

 ياه أنهام إثناين وعرارون وعااد المسالمون إلاى الميادان  لادفن  ا الدم و ياه أنهام ساشعون إنصرفظ  رما بعد أن دفنظ   الداا و  (2ب
 يل مس عمه حمزة. وخرج بحمد 

باكيا  ط أشد بن بكائه على حمزة بن عبد المالا ، وو عه فت القبلة ثام و اف علاى   ال ابن بسعود: با رأينا رسول هللا  (3ب
 .(1بجنازته، وإن حا ح ت نرع بن الشكاء

ليرجع وكه جسدل ين ف  ولكنه عاد إلى ج ة حمازة وأخاا ذ م ام بلان أصااب بم لاك أبادا  ...... باا و فاظ  واس دار الرسول  (4ب
 بو فا  ط أغيظ إلت بن داا!(

ورجع إلى المدينة ذحيط به بع  الصحابة وسامع خاالل الارماق إلاى بي اه ناوان النادباا  يشكاين الق لاى كاه بياظ يشكات شاهيدل  (5ب
بصاو  ذغايص فات دبوعاه بولكان  دو وأده بي ه أنهم غرباء دادنا أشد غرباة بان أ  و اظ ب اى!!، ودمهام بحماد وشعر 

 حمزة   بواكت له!!( فأبر األنصار نسائهن أن يشكين حمزة سيد الرهداء وإرتفع النوان على حمزة بن كه بيظ.

 أحد ثم أغلق عليه الشاب وأخا يشكت كما لم يشك بن  به أبدا  فقد اندفع إلى دارل   ذكلم أحدا  بعد و  ذكلمه  أبا بحمد  (6ب

 : (بالحب صور من الرحمة وعطف الرسول 
 بع صحابه بالبيو  ذعز  األرابه واألي ام كان عليه أن ذأسوا الجراحا  فت سشعين بي ا بن المدينة طاف بحمد  (1ب

لكاات ذعصاامودن باان الف نااة وإساا ااح أن ذجااد الك ياار باان دااال ينصاال أصااحابه أن ي زوجااوا األرابااه الصاا يرا   أخااا  بحمااد  (2ب
 البيو  ال كلى رجا  بن أصحابه

وبدأ يدبر المال الا  ذجرمه على بيو  األرابه واألي ام ال ت لم ذعد  لها با تعيا عليه بعد وأخا ينصل أصحابه ليكونوا  دم  (3ب
:بالساااعت علااى األربلااة للنساااء اللااواتت فقاادن األزواج ومقااول  أنفسااهم عاازاء لألطفااال الاااين فقاادوا آبااائهم فاات  ُأحااد ، وعاازاء

 والمسكين كالمجادد فت سبيه هللا أو كالقائم بالليه الصائم بالنهار(.

،  فر  له، ثم ُنعت لها خالها حمزةلقي ه فت الارمق حمنه بنظ جحا فُنعت إليها أخودا عبد هللا بن جحا فإس رجعظ واس  (4ب
بإن زوج  عظ وإس  فر  ثم ُنعت لها زوجها بصعا بن عمير فصاحظ وولو ، فقال الرسول بن عبد المالا فإس رج

  (2ب المرأل بنها لشمكان(

وجاء  إليه أم سعد بن بعاذ تعدو، وسعد آخا بلجام فرسه فقال: ذارسول هللا أبى فقال ببرحشا بها( وو ف لها. فلما دنظ  (5ب
ذ رأي ك سالما فقد اش ومظ المصيشهبأى إس قلل ها( ثم دعا ألده بن   ه باحد و ال عزادا بابنها عمرو بن بعاذ. فقالظ: أبا إ

ر ينا ذارسول هللا –بذا أم سعد أبررى وبررى أدلهم أن   الدم ترافقوا فى الجنه جميعا..و د شفعوا فى أدلهم جميعا( .. لظ 
-وأجبر بصيب هم–فقال باللهم أذدا حزن  لوبهم  وبن يشكى عليهم بعد داا ؟ ثم  الظ: ذارسول هللا أدح لمن خلفوا بنهم –

 وأحسن الخلف على بن خلفوا(. 

                                                 
 .255عبد هللا النجدي ص  رواه بن شاذان، مختصر سيرة الرسول )صلي هللا عليه وسلم( للشيخ (1)

 .2/98ابن هشام   (2)
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: خيرا  الوا ؟فلما نعوا لها  الظ: فما فعه رسول هللا  -و د أصيا زوجها واخودا وابودا باحد –وبر بابرأل بن بنى دينار  (6ب
-فأشير اليها ح ى إذا رأته  الظ : كه بصيشه بعدك جله- الظ أرونيه ح ى أنقر إليه–دو بحمد هللا كما تحبين –ذاأم فالن 
  (1بترمد ص يرة

 الحية الرقطاء ف: المدينة
أحسن يهود بنى الن ير إس  الل انهيار النفوس بعد دزممة أحد فقد كانظ حاله بن حا المقابرل  د إس ولظ على ك ير بن  (1ب

 أسالب.النفوس بعد أن سحقظ  رما أحالبهم دون الحصول على غنائم و 

 ف ل اليهود بيوتا للهو تقدم خمر البلل القوى وتعقد فيها المقابرا  بالمشالغ الاائله وتر ص اليهودذا  الحسان! (2ب

 إلى ب ه دا الجو الصاخا درب ك ير بن المسلمين. وفى ب ه دال الدوابا  بن المقابرا   اعظ  ثروا  ! (3ب

اليهود فى بيو  فاخرة وأسوام للمقابرل والم اح. وإنحدر ك ير بن المسلمون فى ولم ذكد ينهزم المسلمون فى أحد ح ى أ ام  (4ب
ذأس دائه فما ذ يق الواحد بنهم بن الخمر ح ى يلوذ أباكن القمار ثم ذسارح ليس م ع بإحدى الم نيا  أو الرا صا  

 اليهودذا .

 الصدبه... ولكن بال جدوى ! يدعو ربه أن ذحمه العزاء إلى دال القلوب ال ى سحق ها وظه الرسول  (5ب

بنادذا يدعو الناس إلى ترك الخمر فقد حربظ فال ذقربودا وعليهم أ  ذقربوا الميسر ولحم الخنزمر  وأخيرا أطلق الرسول  (6ب
 وأ  ذقربوا الفواحا با ظهر بنها وبا بان.

باب الكسا الكبير أبابهم . وأن بحمدا ذحاربهم إح ج بنو النصير وإع بروا أوابر بحمد نوح بن ال  ييق ا   صادى. ومقفه  (7ب
 فى اأرزا هم فصاروا ي ميزون غيقا وحقدا.

فلم ذكد بنو الن ير ي سابعون  صائد شعراء  رما ال ى تسخر بن بحمد وتح  على اشس خفاف برأنه وبدعوته. ح ى  (8ب
. وطالا ثمنا لقدن الماء اغلى بن ثمن  دن الخمر أعلن أحد أغنيائهم أنه ذمنع المسلمين بن أن ذرربوا الماء بن ب ر ذملكها

!!! 

إن بنىالن ير فى المدينه   ياكرون بناسشه ا  ومنالون بن بحمد ومسخرون بن المسلمين ومع ون عليه ومأتمرون  دل  (9ب
 -وصار بنى الن ير الحيه السابه ساكنة المدينه وتشغ سموبها فى أرجائها

 أخالقيات الحرب ف: أحد

 الدفاع:اواًل: 
فجاء  -و عظ بعركة أحد عند جبه أحد ومشعد عن المدينة ب عه كيلو ب را  ومشعد عن بكة با ذقارب خمسمائة كيلو ب را (1ب

  رما غازمه وخرج المسلمون بدافعون . جاء   رما ل هاجم المسلمين فى عاصمه دول هم .

 –إن رأي م أن تييموا بالمدينة وتدعودم حيل نزلوا بفقال   مدإج مع الناس فى المدينه ي راورون فى المسجد وخرج إليهم بح (2ب
-the legal right of self)وداا ذعنى حق الدفاح الررعى  (أ ابوا برر بقام  وإن دم دخلوا علينا  اتلنهادم –فإن أ ابوا 

defence)..وبأخوذ بهال الحقوم فت بواثيق األبم الم حدة فت العصر الحديل ، 

 أن ذسمع جوابا بن الاين ذراوردم فى األبر. فإخ لف الرأى على إثنين:  إن قر بحمد (3ب

                                                 
 . 2/99ابن هشام (1)
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 (  يرون أنا جبنا عنهم و عفنا... –أخرج بنا إلى أعدائنا ذارسول هللاب ال  ائلهم  ا ول:

دخه علينا إ  أصبنا ذارسول هللا..أ م فى المدينه و  تخرج اليهم.فو هللا با خرجنا بنها إلى عدو  ط إ  أصاب بنا. و ب :ال انى
وربادم النساء والصبيان بالحجارل بن فو هم -بنه.فدعهم فإن أ ابوا .. فشرر بحشس. وإن دخلوا  اتلهم الرجال فى وجههم

 (.وإن دم رجعوا رجعوا خائبين

ن وسلم األصوا  فإذا غالبية القادرمن على حمه السال فأخا بحمد [consultation]وإس نادا الى  اعدل الرورى  
 لرأى ال البيه.  وأذعن بحمد ترف  راذه وتقرر الخروج إلى الحرب فى أحد.

األ ليه ال ت كانظ تةمدل أن تنفا  رار األغلبيه وبادام  د صدر القرار فيجا أن ذح ربه الجميع وعليهم ان  وعادد بحمد  (4ب
 ينفاول بنفس حماس المةمدين .

 ال حقق بن المعلوبا  الحربية  (5ب
[ Thorough  checking  of  military  informations ] 

.  فقرأل عليه ابو بكر فا س كم ه بحمد  سلم ال فارى الاى بع ه العشاس بن عبد المالا بك ابه بن بكة إلى بحمد 
 رب إبنت ف اله أنسا وبةنسا ي نساان خبر  رما فأل يادا  اربظ المدينه وأطلقظ خيلها وإبلها ترعى زروح ي وبعل بحمد 
 وبعل بن بعددما الحشاب بن المنار بن الجمون فلقد جاءل بن خبردم بالاى أخبرل العشاس -المحياة بها

 بقابله بكر األعداءببالسرمة وال ك يم ( (6ب
 [Confronting   the trickery  of  the enemy] 

بن (أحد فى بناطق ك يرل فقال  بجيا المسلمين بن المدينه وكان بعسكر المرركين ذحول بينه وبين تحرك بحمد  
ح ى  ينكرف جيا المسلمين لألعداء فيمكرون به، والسرمة ( بن طرمق  ذمر بنا عليهم؟-رجه ذخرج بنا على القوم بن ك ا
 تساعد علت إفرال خاط العدو.

يدان المعركة. بع أف ه بو ع بن ب إح ه بحمد [The effective use of our faculties]اشس خدام الحسن لملكاتنا  (7ب
فإنه حمى ظهرل وممينه بارتفاعا  الجبه.وحمى بيسرته وظهرل بسد ال لمه الوحيدل ال ى كانظ توجد فى -أنه نزل فيه بعد العدو

 جانا الجيا ا سالبى .وإخ ار لمعسكرل بو عا برتفعا ذح مى به.

  ثانيا: الجهاد
غزو المدينة( إلى الحلفاء بن يهود بنى  رمقه وبنى الن ير ذاالبهم  ببعد با تأكد لدذه بن ذقين بنية  رما  أرسه بحمد (1ب

أن ذخرجوا بعه للدفاح عن المدينة وصحيفة ال حالف تق ى عليهم الدفاح عن المدينة، ولكنهم رف وا فخالفوا بالك نصوس 
 [Deceit and hypocrisy]ورغم ان ذلك دو النفام  الصحيفة. و د أخلفوا با عاددوا عليه بحمد 

 بنهم بو فا بعادذا وكان ب سابحا . فلم ي خا بحمد  

وعندبا كانوا فى بن صف الارمق بين المدينه وأحد إنسحا عبد هللا بن أبى راجعا الى المدينه وبن ورائهه ثالثمائه رجه بن  (2ب
 الزحف( فالخيانة و عظ ودى أفحا جرممة فى و ظ الحرب ورغم ان ذلك ذعد بفرارا  و ظ –خيرة المقاتلين 

[Desertion from ranks during on offensive action]  إ  أن الرسول  ،تقدم بما بقى بن جيره وصبر وصابر
 .(Deciet and hypocrisy)وإح مه المخاطرة، ولم ذعا ا رأس الخيانة 
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وطلا بنه أن –بع  شجعان المسلمين بن حوله وأعاى سيفه لرجه بن األنصار أسمه بأبو دجانه(  جمع بحمد  (3ب
ذس وفى لهاا السيف حقه. فأبسك الرجه بالسيف فى أذمان عميق بأنه لن ذقهر وأخرج عصابة المو  فعصا بها رأسه 
وإخ رم  لا جيا  رما و د الهمه األذمان بان داا السيف الاى ذحمله ذس ايع أن ذصرح جنود  رما جميعا.وتقدم حمزل 

وك يرون بن شجعان المسلمين -(أبظ ..أبظبذصيل بصو  يشعل على الرعا  ذ رب بسيفه كه با يلقال بن الهابا  ودو
 faith in Allah and]إن دال الرجاعه ودال القول ت لخص فت عقيدة األذمان -  يهابون المو -ينزلون فى حابة الوعت

in the guidance and commandments that he has sent down] 
 إنها أخال يا  اشسالم بإنه الجهاد على الردائد(( وجيها  وأوابراشذمان باهلل وبما أنزل بن تب 

تشخ ر بين الصفين على عادته إذ ذخ ال عند  -وإع صا عصابة المو  جعه  عندبا حمه أبو دجانه سيف الرسول (4ب
على جهاد األعداء بإنها أخال يا  الحرب حص ( أنها لمرية بنع ها هللا إ  فى داا الموطنب ال  الحرب.فلما رآل بحمد 

 ومنهى عن الزدو والجبالء( 

جعه ابو رجانه   يلقى أحدا إ    له ح ى شق صفوف المرركين فرأى بقاتال بن األعداء ذخما الناس خمرا شديدا فحمه  (5ب
 عليه بالسيف فولول فإذا داا الرخص إبرأل.دى دند بنظ ع شه فارتد عنها بكربا سيف الرسول ان ذ رب به إبرأل 

 .   [Ethics in war]    نها آداب الحرب وأخال ياته إ 

 [Honouring  the humman race]          ثالثا: تكريم اإلنسان:    

بان رجالاه ان ياواروا   فر المرركون بعد إن صار المسلمين فى بدر .وتركوا   الدم ب ناثرمن فى أرا المعركة فالاا بحماد (1ب
أن تفقاددم جميعاا فاى ارا المعركااة و  لاى  ارما كلهام كاباه أدانااه وكلهام حااول أن ذق لاه. فلاام  الق لاى ال اراب باال إسا  ناء بعااد

ذم ه بج ة أحد بنهم، إنها أخال يا  الحرب بوتكرمم الجنس الشرر  وال حقاق بان أن الماوتت  اد دفناوا باإح رام( بإتفا ياة جنياف 
 .(Honouring the Human race)( 17األولت المادة 

ى أحد عندبا سقط حمزل إنالقظ دند اليه وأخرجظ  لشه وكبدل وأخا  تعصار كباد حمازل بياددا وتلوكاه بفمهاا وتلعاق فى حين ف (2ب
الدم ب ر يه ودى تر ص على ج  ه وإنالقاظ داى والنساوة الالتات بعهاا ذما لن باالق لى بان المسالمين ذجادعن انذان و األناوف 

وحااين إخ ر ااظ -و اارب شااد ه بساان حرب ااه–ي يان إلااى ج ااه حماازل فركلهااا وجعلااظ دنااد لنفسااها بنهااا  الئااد وأ راطا.وتقاادم أبااو ساا
 حك أبو ساي يان وبراى ذساحق بحاائاه كاه باا داو نبياه وشاجاح فاى الرجاه ومقهار الفارم الراساع باين –الحربه شدم حمزل 

الجاارائم  ااد و ائااد المرااركين أبااو سااي يان فااالفرم بااين باان ذح اارم اشنسااان وحقااوم ا نسااان وبااين باان يرتكااا  القائااد بحمااد 
ا نسااانيه، بال عمااد باشساااءة إلاات حربااة المااوتت(، وفاات العصاار الحااديل اشصاارار علاات بنا  ااة بااا جاااء فاات بعاداادة  اايف 

 تق لوا شايخا فانياا و  طفاال   وعلى بركه هللا-وباهلل-إنالقوا بإسم هللابألب ه  وله  ، وبن وصية الرسول 17األولت المادة 
.دااال أخال يااا  الحاارب .األخااالم ا نسااانيه الرا يااة )(1بائمكم وأصاالحوا وأحساانوا.إن هللا ذحااا المحساانينغناا او  إبااراءل.و  ت لااو 

(، بوتكاارمم Ethics in warووا اال الفاارم الكبياار بينهمااا وبااين أخال يااا  الحاارب لاادى المرااركين، بإنهااا أخال يااا  الحاارب 
 (.Honouring human Fellowshipاألخوة اشنسانية 

 

 

 (Absolute obedience in the battle field)اعة في الميدان:راةعا: الط

                                                 
 ( بمن وصية الرسول . (1)
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عادددم خمساون رجاال أن ذصاعدوا إلاى أعاال الجباه وليجعلاوا دمهام رباى الفرساان بالنشاال كاان الرباال و   بحمدأبر القائد  
تااركين الم ااح والادروح -كاةفاى بادء المعر –وبنعهم بن ال قدم لئش راك فى المعركه فيرى الربال بن أعلى الجبه أندحار جناود  ارما 

والساايوف والنساااء فلاام ذساا ايعوا صاابرا  وعصااوا األواباار ف ركااوا أباااكنهم دفعااه واحاادل وإنحاادروا إلااى السااهه ذجمعااون ال نااائم. فاادار  
الهزمماااة علاااى المسااالمين ولقاااد عصاااى الرباااال األوابااار فاااى الميااادان. وكاااان دااااا العصااايان سااابشا فاااى تحاااول المعركاااة لقاااد نساااى الربااااة 

    [Absolute  obedience on the battle field]يا  الحرب كما علمها لهم القائد إنها الااعة الكابلة أخال 

     [Patience  on the  battlefield]   خامسا: الصبر ف: الميدان:
 تقاادم بصااعا باان عمياار يرفااع راذااه جاايا المساالمين.فإنق  عليااه رجااه باان  اارما فقاااع ياادل فأبسااك بياادل األخاارى فقاعااظ 

 فإنكا على الراذه بجسدل ح ى   ه

ف سلم الراذه على ابن ابى طالا وصان المرركون فرحين   ه بحمد   ه بحمد.فاندفع بع  رجال المسلمين يشح ون عان  
الزحااام فوجااودول ذقعااد بنهكااا و ااد شااجظ راسااه ودبااه يناازف باان جساادل وحاادل برااقوم، إن رسااظ فيااه حلق ااان باان الاازرد.  فااى  بحمااد

ل بن الجران ذرد بأسنانه الحلق ين فخلعهما. وإنخلعاظ بعا  أسانانه. وإ ا حم أباى بان خلاف علاى فرساه بكاان الرساول وبال أبو عبيد
  وطلا أن يشارز بحمدا.وإن ف  بحمد يشارز أبى بن خلف وجمع كه  وته فى  ربة واحدل ألقظ بأبى بن خلف بان علاى ظهار

اشذمان والعقيدة -رتا اشنسحاب المنقم بن المعركة، إنها أخال يا  الحربفرسه. وعاد بحمد ب خنا بجراحه ينقم ومجمع الجنود وم
، إنهااا أخال يااا  الحاارب، (1ب (الاااين آبنااوا إصاابروا وصااابروا وراباااوا وإتقااوا هللا لعلكاام تفلحااون  اذااا أيهاابوفااى ذلااك ذقااول عاازبن  اتااه 

 (good human conduct by Muslim in times of warبوحسن سلوك المسلمين فت الحرب 

 سادسا: العدو المعروف هو نصف مغلوب:
  ام العشاس باشس عالم عن جيا  رما ونقه المعلوبا  لجيا المسلمين بالسرعة الممكنة. ب كليف بن الرسول  (1ب

اشس عالم عن و ع العدو وبعرفة تفاصيه تحركاته وإعداد جيره ونوعية أسلح ه ذسادم إلى حد كبير فت نجان بهمة جيا  (2ب
 لمسلمين .ا

بالحصول على المعلوبا  عن  درا  العدو وعمد إلى جمعها بن أك ر بن بصدر لل يقن بنها وال أكد بن  إد م الرسول  (3ب
 سالب ها.

المعلوبة الحدي ة عن العدو  وة والقول بن عناصر اشذمان بالقدرة واشذمان بن بأخال يا  الحرب( بال حقق بن المعلوبا   (4ب
 (.Thorough checking of military informationالحربية 

 ساةعا: التعلق ةالقائد والقتال في سبيله
 خالل المعركة أثر  على بعنوما  المسلمين.  عندبا سر  شائعه عن   ه الرسول (1ب

 .فلجأ   رما إلى ربى السهام لق ه الرسول  -وتراجع أداؤدم فت الق ال (2ب

 (.Haring true faithبن أجساددم ليحمول بن نشال المرركين، بإنه الوفاء باشذمان شكه المسلمون س ارا  بررما   (3ب

 بن األب لة النادرة على اشذمان والوفاء للقائد وبحب ه ، نوجز ذكر با يلت: (4ب

                                                 
 (.200اآلية:  آل عمران) (1)
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ح ى سقط فت حفرة بن الحفر ال ت كان أبو عابر ذكيد للمسلمين بها فجحرظ  ت اعف عدد المرركين حول الرسول  -
 ه فأخال علت بيدل وإح  نه طلحة بن عبيد هللا ح ى إس وى تمابا .ركب 

 ومرفع صدرل ليييه سهام العدو وكان ي  رس بع النبت ب رس واحد. كان أبو طلحة ذسور نفسه بين يد  الرسول  -

 ف رس عليه بقهرل والنبه ذقع عليه ودو   ي حرك. و ام أبو دجانه أبام الرسول  -

دجوم إبن  م ه. وأصحابه وكان اللواء بيدل ف ربول على يدل  اوة بال ة يدافع عن الرسول  اته بصعا بن عمير ب ر  -
اليمنى ح ى  اعظ فأخا اللواء بيدل اليسرى وصمد فت وجه األعداء ح ى  اعظ يدل اليسرى ثم برك عليه بصدرل وعنقه 

 ,Striving in behalf of Allah and His Religionح ى   ه، بإنها أخال يا  الحرب، الجهاد وال شا  فت الميدان 

and Standing one's ground on the battlefield.) 

و ربظ دت إبن  م ة  – اتلظ أم عمارة فاع ر ظ ألبن  م ة ف ربها ابن  م ة على عاتقها  ربة تركظ جرحا  أجوف  -
 Fulfillment ofرب الوفاء بالعهد عدة  ربا  بسيفها وبقيظ تقاته ح ى أصابها إثنا عرر جرحا ، بإنها أخال يا  الح

pledges.) 

 Ethics in warثامنًا: أداب الحرب:  
  تق لوا شيخا  فانيا ، و   ،وكرر  ولها لجنودل المةبنين: بإنالقوا باسم هللا وعلى بركة رسول هللا  بن وصية الرسول  (1ب

 Providing a good ذحا المحسنين(، بإنها القدوة الحسنة طفال  و  إبرأة، و  ت لوا غنائمكم، وأصلحوا، وأحسنوا، إن هللا

example for others.) 

إب أل  المدينة بحديل ساخط عن إي ار بحمد المهاجرمن دون األنصار ، بأبوال بنت الن ير وبيوتهم بو عة بنت الن ير ،  (2ب
 سيرد حدي ها فيما بعد( وبدأ  بقادر ف نة تها على المدينة.

بن بعاذ وسعد بن عشادل لريوخ األنصار أن بحمدا  لم ذس أثر بالرأ  دونهما به دعودما وفرمقا بن األنصار ، فأتى أكد سعد  (3ب
على ُحسن  ياف هم للمهاجرمن ثم  ال لهم بإن إخوانكم المهاجرمن ليس لهم بال فإن ش  م  سمظ أبوال بنت الن ير 

م دال فيهم وا سم فيهم لهم بن  وأبوالكم بينكم وإن ش  م أبسك م أبوالكم و سمظ دال فيهم خاصة( لكنهم أجابوا بحمدا  ببه  سفش
أبوالنا با ش ظ( وبالك ات حظ الحييقة للنا س فسك وا على الل ط وارت وا، برف  الامع فت  ناح انخرمن بن 

 (.Resect coveting the possessions of othersاألخال يا  

بر المدينة وخارج المدينة فوجئ برجه ذحاول اغ ياله ، رجه ذح رف الق ه أرسله أبو س يان بر و  بأ عندبا  كان الرسول  (4ب
، وكان بوفدا بن  رما ، لكن كيف دخه المدينة؟ وعند بن أ ام الليالت الاوال ب ربصا ؟، باشن شال لمقابلة بكر األعداء 

Confronting the trickery of the enemy.) 

بمن ذحاول إغ ياله!! وتمر أذام فزح، ومسهر فيها سعد بن أبت و اس بسيفه فت  وثال ة ذفاجأ بحمد  وبرة ثانية . . .  (5ب
و  أحد يدر  كيف يدخه المدينة دة ء الق لة المح رفون ، فكيف يدخلون؟ وأين ذخ ب ون؟ وفت كه برة  حراسة بحمد 
؟ وإلى اليهود الاين أو أحد أصحابه على بحاولة اشغ يال، وترير النقر  ذق ت بحمد  ا  ال ا شة إلى عبد هللا بن ُأبتفش

 ؟ العدو اللدود الا  أعلن الحرب بنا البداذة وإس مر فيها.خرجوا؟ وإلى  رما

عرف داا فأرسه إلى الرجه بن ذعيدل  به أن ذصه ،  بن ذ  ال أبو س يان ولكن بحمدا   أوفد بع  أصحاب بحمد  (6ب
ف ال َش  وبا كان ا غ يال بن بين الييم ال ت جاء بها. اين أرسلول فما كان ا غ يال سبيال  لمحمد وأخا ُذعنفشُفه وُمعَن
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اشغ يال دو أحد الررور ال ت نبادا وماالا أصحابه أن نباودا، فالزواحف السابة والحيوانا  الدني ة وحددا،   اشنسان ،  (7ب
أن السلوك األخال ت  -، ببن أخال يا  الحربعند بحمد دت ال ت تفاجئ خصمها بن القهر!!، دال أخال يا  الحرب 

(، بكما تدعو أخال يا  الحرب إلت Ethical conduct to be the basis of reward and punishmentأساس الجزاء 
 (.The legal right of self defenceإعالء الرعور بالمودة واألخوة اشنسانية، وكفالة حق الدفاح الررعت 

 راء األسدوقعة حم

 جمع الشهداء ودفنهم:
 على الرهداء. وبكل ح ى وارادم ال رى .(بأشرف رسول هللا  -1

كان أناس بن الصحابه  د نقلوا   الدم إلى المدينه فأبر أن يردودم فيدفنودم فى ب اجعهم وأ  ذ سلوا وأن يدفنوا كما دم  -2
 ل الثة فى القبر الواحد ومجمع بين الرجلين فى ثوب واحدب يابهم بعد نزح الحديد والجلود .وكان يدفن ا ثنين وا

إن حمزل لم يوجد له كفن إ  بردل بلحاء .إذا جعلظ على رأسه  لصظ عن  دبيه.واذا جعلظ علت  دبيه  لصظ ب ال خشاب: -3
ابن أخ ه  بدفنه بع عبد هللا بن جحا.وكان وأبر الرسول  (1بعن رأسه ح ى بد  على راسه، وجعه على  دبيه اشذخر

 وأخال بن الر اعة.

 الطوارئ ف: المدينه:
دا وبعد الرجوح بن بعركه أحد و د انهكهم ال عا ونال بنهم أى 3ليله األحد ال ابن بن شوال سنه  –با  المسلمون  -1

 بنال.وكانظ ت الحقهم الربها  بن كه جانا .

فرغم ان صاردم فى أحد ا  أنه لم ذكن إن صارا  ببربا ذخاف أن يرجع المرركون ل زو المدينه برل ثانيه   كان الرسول -2
  ا يا. فصمم على أن ذقوم بعمليه بااردل لجيا  رما.

  ذخرج بعنا ا  بن بدا.نادى الرسول فى الناس و ال 3فى صشان ال د بن بعركه أحد.يوم ا حد ال ابن بن شهر شوال سنه  -3
 جرن الرديد والخوف المزمد و الوا: سمعا وطاعة.وأطاح المسلمون على بابهم بن ال(، شهد الق ال

 والمسلمون بعه ح ى بل وا حمراء األسد على بعد ثمانيه أبيال بن المدينه وعسكروا دناك    سار الرسول -4

 حرب األعصاب: 
هللا عافاك فابرل أ به بعبد بن أبى بعبد الخزاعى فقال ذابحمد.أبا وهللا لقد عز علينا با أصابك فى أصحابك ولوددنا أن  -1

 أن يلحق أبا سي يان فيخا له. رسول هللا 

نزل جيا  رما بالروحاء على بعد س ة وثالثين بيال  بن المدينه ف الوبوا فيما بينهم و الوابأصب م شوك هم وحددم .ثم  -2
 ترك مودم .فارجعوا ح ى نس اصه شأف هم(

 آبن إن رجع م أن تكون الدولة عليكم.خالفهم زعيم بس ول بصفوان ابن ابيه( و ال: إنى   -3

 أجمع جيا بكه على العودل والسير نحو المدينه للق اء ال ام على المسلمين . -4

                                                 
 .1/140مشكاه المصابيح  (1)
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 به أن ي حرك أبو سي يان بجيا بكه نحو المدينه لحقه بعبد بن أبى بعبد الخزاعى ولم ذكن ذعرف أبو سي يان اسالبه فقال  -5
 ن عليه حرب أعصاب دعائيه عنيفه.با وراءك ذابعبد؟ فقال بعبد: و د ش

بحمد فد خرج فى أصحابه ذالشكم فى جمع لم أر ب له  ط ي حر ون عليكم تحر ا و د إج مع بعه بن كان تخلف عنه ( 
 (.فى يوبكم وندبوا على با  يعوا فيهم بن الحنق عليكم شئ لم أر ب له  ط

   تفعه فإنى ناصل .–بعبد   ال أبو سي يان لقد اجمعنا الكرل عليهم لن أصلهم .فقال -6

 رأى أبو سي يان العافيه فى بواصله اشنسحاب والرجوح إلت بكه بيد أنه  ام بحرب  اعصاب دعائيه  د الجيا ا سالبى. -7

 م بربه ركا بن عبدالييس يرمد المدينه .فقال :ده أن م ببل ون عنت بحمدا  رساله وأو ر لكم راحل كم دال زبدذا  بعكاو إذا أتي -8
 إلى بكه؟

  الوا: نعم 

 فأبل وا بحمدا أنا  د أجمعنا الكرة .لنس أصله ونس أصه أصحابه(.ب  ال 

            [Dealing  severely with traitors]الخونةالشدة مع 

 دا.3شوال سنه  9,10,11–بحمراء األسد اشثنين وال الثاء واألربعاء أ ام الرسول  -1

لفقرل وك رل بناته  -أسيرا وذلك للمرل ال انيه فقد بن عليه بن أسارى بدر–إلى المدينه أبا عزة الجمحىبه الرجو   أخا الرسول -2
 على ا  ذقادر عليه أحدا .

والمسلمين وخرج لمقاتل هم فى أحد للمرة ال انية بعد أسرل فت بدر   لكنه نكل وغدر فحرا الناس برعرل على الرسول -3
 .(1ب ( بن إتفا ية جنيف ال ال ة(21بوعليه ي م تابيق المادة ب

  تمسل عار يك ب  ال: ذا بحمد .أ لنى وأبن على ودعنى لنشاتى واعايك عهدا ا  اعود لم ه با فعلظ فقال الرسول  -4
(، بوتحيز ذلك إتفا ية جنيف بمكه بعددا وتقول خدعظ بحمد برتين   يلدح المةبن بن جحر برتين .ثم أبر ب رب عنقه

 .(2ب (42بالمادة  ال ال ة(

( والمادة 101( بن نفس اشتفا ية بخصوس عقوبة اشعدام وال فاصيه المنقمة لالك فت المادة ب100وكالك المادة ب[ 
 (، بن إتفا ية جنيف ال ال ة(.108(، والمادة ب107ب

 الرحمه مع الجواسيس:
عنه( فاس أبن له ع مان ع مان بن عفان بر ى هللا لما رجع المرركون يوم ا حد جاء بعاومه بن الم يرل إلى إبن عمه  (1ب

 .  رسول هللا

 على ان وجد بعد ثالث   له ببكل فت المدينة(. ابنه الرسول  (2ب

 فلما خلظ المدينه بن الجيا ا سالبى أ ام فيها أك ر بن ثالث ي جسس لحساب  رما  (3ب

                                                 
 يلتزم أسري الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد أو تعهد بتنفيذ الوعد أو التعهد بكل دقة. (1)

 ر الحرب علي أن يسبقها إنذار قياسي.إستخدام األسلحة ضد أسي (2)
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زمد بن حارثه وعمار بن ذاسر   وإع رافه فأبر الرسول بال جسس فلما رجع الجيا خرج بعاومه داربا . بعد أن تأكد  يابه (4ب
 .(2ب (68، وفق إتفا ية جنيف الرابعة المادة ب(1بف عيشال ح ى   الل

 )إستمرار الحرب(

 بما   شك فيه أن و عة حمراء ا سد ليسظ بو عة بس قله وإنما دى جزء بن و عة أحد وت مه لها  (1ب

 وده دت دزممة للمسلمين أم أل؟ –ل بصير بعركة أحد طالما بحل الشاح ون حو  (2ب

و شك أن ال فوم العسكرى فى الصفحه ال انيه كان لقرما بعكس الصفحه األولى وأن  رما كانظ بسيارل على ساحة الق ال  
 وأن طائفة بن المةبنين إنهزبظ  اعا .

المسلمين والفو ى الرديدل إ  أن المقدار األكبر لكن لم ذس اع جيا  رما إح الل بعسكر المسلمين وبع إرتشاك جيا  (3ب
 بن جيا المسلمين لم يلجأ الى الفرار.

 لم ذقع أحد بن جيا المسلمين أسيرا لجيا  رما كما ان جيا بكه لم ذحصه على شئ بن غنائم المسلمين  (4ب

ال ال ة بن الق ال وانهم لم ذييموا بساحه رغم أن جيا المسلمين   زال فى بعسكرل إ  أن جيا بكه لم ذقوبوا الى الصفحه  (5ب
 الق ال يوبا أو يوبين أو ثالثة أذام بكعادل اليشائه العربيه المن صرل(

لم ذج رئ جيا  رما على الدخول الى المدينة لنها الارارى و األبوال بع أنها كانظ على بعد  ليه وكانظ المدينه  خاليه  (6ب
 وبف وحه تمابا 

 ه تةكد أن با حصه لقرما   ذعدو أنهم وجدوا فرصه نجحوا فيها بإلحام الخسائر الفادحه بالمسلمين.كه دال  الد ئ (7ب

 فره جيا  رما فى تحقيق الهدف بن الحرب فت إبادل الجيا اشسالبت بعد عمه ال اومق. (8ب

عرة والهزممة لو جر  الصفحه الروادد فى تعجيه أبو سي يان فت اشنسحاب واشنصراف فى أنه كان ذخاف على جيره الم (9ب
 ال ال ه بن الق ال . 

أخا كه فرمق بقساه ونصيشه بن النجان والخسارة ثم حاد كه بنهما عن الق ال بن غير أن ذفر عن ساحه الق ال وم رك  (10ب
 بقرل شح الل العدو وداا با تعنيه فى  ابوس الحروب بالحرب ال ير بنفصله(

 التعليق
جيا المدينه وجيا بكه فى حمراء األسد ولكن كانظ بم ابة بااردل لجيا بكه رفعا لمعنوما  المسلمين لم ذحدث   ال بين  -1

 بعد بانالهم فت أحد بن أذى كبير.

لمالحقه جيا  رما وذلك فى اليوم ال انى ليوم بعركة أحد ح ى أن المسلمين الاين أصيبوا  (بلبى المسلمون دعوة الرسول -2
 خرجوا بعه . فى أحد  بجران بال ه

 رر   رما نقه الق ال بن الارمق ال جارى إلت عقر دار المسلمين ب المدينه( وداا القرار ينقه الق ال إلت أرا العدو ودو  -3
 (.حرمه العمهب رار إس راتيجى صائا إذ  ذحقق ببدأ ر ئيسى بن بشادئ الحرب ودو 

                                                 
 377-7/345وفتح البارى  ،129-2/60ابن هشام   . (1)

 (، علي أشخاص يدانون فيها بالجاسوسية.65، 64عقوبة اإلعدام وفقاً للمادتين ) (2)



 أخالقيات الحرب في السيرة النبوية

 120 

حوافز المرركين الاين بالوا ا صى جهوددم خالل المعركه إصاحا جيا بكه النساء بعه فى الق ال وداا با زاد فى  -4
 فان صروا فالقائد الجيد ذخلق حوافزل لجندل لدفعهم إلى اشس شسال فى الق ال.

ب فوم جيا الخصم تفو ا كبيرا فعمد بالرأى إلى إبعاد جيره عن المواجهة المشاشرة واشح ماء بأسوار   علم الرسول -5
مدينه. وغير خا ه نزو  على رأى األغلبيه عمد إلى المناورة بس  ال طبيعة األرا لحماذة جندل المدينه.فلما خرج بن ال

 فإس ند على جبه أحد وركا األرا المرتفعة.

 ةعض الغايات المحموده من وقعه أحد
 يا  المرغوبه وبنها:رغم الهزممه ال ى لحقظ بجيا المسلمين فى أحد إ  أن ذلك عاد بالفوائد والحكم الربانيهه واألخال  -1

، بإذ بن (بعا شه المعصشه وشةم ارتكاب النهى لما و ع بن دزممة  عند ترك الرباة بو عهم وبعصي هم أبر القائد (1ب
 .(Absolote obedience to Himأخال يا  الحرب الااعة الكابلة فت الميدان 

ئما دخه إلت المةبنين بن ليس بنهم ولم ي ميز الصادم بن عادل الرسه أن تب لى وتكون لها العا شه فإذا إن صروا دا (2ب
 بن الكاذب.

 لو أنكسر المسلمون دائما.لم ذحصه المقصود بن الشع ه ولسرى ال ركك وإنفرآل عقد المةبنين . (3ب 

و إنكرف للمسلمين أبر المنافقين وتميز الصادم بن الكاذب وعرف المسلمون أن لهم أعداء فى دوردم فاس عدوا لهم  (4ب
 تحرروا بنهم.

 فلما إب لى المةبنون صبروا وجزح المنافقون.–الحكمه فى تاخير النصر فى بع  المواطن كسر لرماخة النفس  (5ب

  ي  هللا أسشاب اشب الء والمحن للمسلمين ح ى ي عقوا وتر ى أعمالهم وتصل نواذادم. (6ب

 األثار السيئة لوقعة أحد
 لمةبنين .وكاد  أن تادا رمحهم.و عظ أحد أثر  سلشا  على سمعة ا -1

 زالظ ديب هم عن النفوس وزاد  أبابهم الم اعا الداخليه والخارجيه. -2

 أحاطظ األخاار بالمدينه بن كه جانا. -3

 كاشف اليهود والمنافقون واألعراب بالعداء السافر، وبدأوا ح ي ا  ي حالفون بع بع هم الشع   د المسلمين. -4

 أن تنال بن المسلمين به طمعظ فى ان تق ى عليهم وتس أصه شأف هم. دمظ كه طائفه بنهم -5

 لم ذم  شهران على دال المعركه ح ى تهشأ  بنو أسد لئغارل على المدينه . -6

 دا بمكيدل تسببظ فى   ه عررل بن الصحابه .4 ابظ  شائه ع ه و ارل  ى شهر  صفر سنه  -7

رى ب حرم  بع  اليشائه ح ى   لوا سشعين بن الصحابه وتعرف دال الوا عه فى نفس الرهر  ام عابر بن الافيه العاب -8
 بو عة بب ر بعونة(، وتم ذلك غدرا  بالمسلمين.

 .(بدا بمكيدل تهدف إلى   ه الرسول4جادرنو الن ير بالعداول فقابظ  فى ربيع األول سنه  -9

 دا.4ا ولى سنهوتجرأ  بنو عافان ح ى دمظ بالعدوان على المدينه فى جمادى  -10
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 ( ةعد وقع أحد()خطوات عسكرية إيجابية للرسول )
 . درا بن سمعه وديشة جيا المسلمينبمااردل جيا  رما ال ت  ام بها إلت حمراء األسد بالك حفظ ( ب يام الرسول (1ب

كان هم المهزوزة  وسمع هم المنهوشة إس خدم الرسول المناورة بع اليهود والمنافقين والاين جادروا بالعداء بما أعاد للمسلين ب (2ب
 إب داء بن العام الرابع الهجر  وسناكر ذلك بفصال .

 وقعات السنه الراةعة الهجرية

 سرية أب: سلمه: -1
أول بن  ام  د المسلمين بعد نكسة أحد دم بنو أسد ين خزممه ونقلظ إس خشارا  المدينه أن طلحه وسلمه  الموقف: 

 بهما وبن أطاعهما يدعوان بنى أسد ين خزممه إلى حرب المسلمين .إبنى خوملد  د سارا فى  و 

سرمه  وابها بائه وخمسون بقاتال وأبر عليهم أبا سلمه وباغظ أبو سلمه بنى أسد بن خزممه ( بأرسه بحمدالموقف:  
ودو باء لبنى أسد، كان فى دذادم  به أن ذقوبوا ب ارتهم ف ر  وا وأصاب المسلمون عنما ولم يلقوا حربا وكان ذلك  رب  ان 

  (1بدا4بشعل دال السرمة فت أول بحرم  سنه 

 ةعثة عبد هللا بن أنيس :  -2
 (2بنقلظ اشس خشارا  أن خالد بن س يان الهندلى ذحرد الجموح لحرب المسلمينالموقف:  

 دا4عبد هللا بن أنيس ليق ى عليه فى المحرم سنه (بأرسه الرسولالغرض:  

 هللا بن انيس غائشا عن المدينه ثمانى عررة ليله ثم عاد فى أواخر المحرم و د نفا المهمه و  ه خالدا .ظه عبد النتيجه:  

 ةعثه الرجيع -3
فى  ول –س ه    وذكروا أن فيهم إسالبا  فأرسه الرسول  دا  دم  وم ع ه و ارل للرسول4المو ف: فى صفر لسنه  

ر عليهم برتد بن أبى برثد ال نوى، ببم ابة دعاة للقوم ليدخلوا دين المسلمين(، إبن إسحق وفى رواذه الشخارى أنهم كانوا وأب
بوصولهم الى الرجيع غدر بهم بنو لجشان بن دايه ولم يبق بن الشع ه ا  خبيا بن عدى وزمد بن الدثنه فقدبوا بهما الى بكه 

 يه زمد بن الدثنه ليق له بابيه أبيه بن خلف.فشاعودما، فإب اح خبيشا حجير ال ميمى ليق له بأبيه وإب اح صفوان بن أب

 نكسه جديدل للمسلمين فى المدينه  النتيجه: 

 ةعثه بئر معونه -4
فدعال   دا  دم أبا براء عابر بن بالك المدعو بمالعا األسنة  إلى الرسول4فى شهر صفر بن السنه  :الموقف 

صحابك إلى أده نجد يدعونهم إلى دنيك لرجو  أن ذجيبوك فقال الرسول لئسالم فلم ذسلم ولم يشعد فقال: ذارسول هللا لو بع ظ أ
 فقال أبو براء أنا جار لهم شعل بعه أربعين رجال  فت  ول إبن إسحام. (إنى أخاف عليهم أده نجدب 

و  ه سشعين رجال بكما جاء فى الصحيل( وأبر عليهم المنار بن عمرو أحد بنى ساعدة الملقا بالمعنق  النتيجة: 
ح ى نزلوا عند ب ر بعونه ودى أرا بين بنى عابر وحرل بنى سليم وبع وا برسول إلى عابر بن طفيه فق له، ثم إس نفر  (1بليمو 

                                                 
 .2/108زاد المعاد   (1)

 .2/109زاد المعاد  (2)
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بنت عابر لق ال الشا ين. ولما كان عمرو بن أبيه فى الارمق بالقر رل بن صدر  ناة.  ه اثنين بن بنى كالب كان بعهما عهد بن 
دعا علت دة ء األ وام واليشائه ال ت  ابظ بال در  لقد   لظ   يلين ألدينهماو د تألم الرسول ب  لفقال له الرسو  رسول هللا 

علت الاين   لوا أصحابه بب ر بعونة ثالثين صشاحا  يدعو فت  والف ك فت أصحابه، ففت الصحيل عن أنس  ال: دعا النبت 
( بجمع دذة الق يلين ية عصظ هللا ورسوله(، وإنر ه الرسول بصالة الفجر علت برعه( وذكوران ولحيان، وعصية ومقول بعص

 .(2ببن بنت كالب بن المسلمين وبن حلفائهم اليهو، وداا الا  صار سبشا  فت و عة بنت الن ير كما سياكر بعد

 تداعيات الحالة
 .(3بجاء  بأسا  ب ة بعونة بعد بأسا  الرجيع خالل أذام بعدودا  (1ب

 ين بعد نكسة و ع بدر فجعه ذلك ك ير بن المنافقين واليهود والمرركين ذرم ون فت المسلمين وم لمزون حدثظ داتين النكب (2ب
عليهم، ح ت طمعظ فيهم بع  اليشائه ال عيفة ال ت إح رفظ اشغارة بققان فى المسلمين بعد نكشه احد الكبرى.إنها بصيشه 

 وم لمزون عليهم .اصاب هم وجعلظ ك ير بن المنافقن واليهود ذرح ون بينهم 

ال ار والحقد: كانظ دايه حين   ه عاصم بن ثابظ  د أرادوا رأسه ليبيعول بن سالبه بنظ سعد بن شهيد وكانظ  د نار  حين 
 أصاب إبنها يوم أحد: ل ن  در  علت رأس عاصم ل رربن فى  حف ه الخمر.

نى الن ير، بعد تداعيان نكشا  أحد والرجيع وب ر زمادل أعداء المسلمين بن اليشائه المجاورل وخاصه يهود ب النتيجه: 
 بعونة.

 الحرب ةعد تلك األحداث المأساويةمن أخالقيات 

 Patience in the face of adversity( الصبر علي المصيبة 1)

 فت إح مال دال الكوارث الم  الية وبدأوا فت تجهيز أنفسهم وإعداد دم هم لمواجهة بنت الن ير. صبر الرسول  

 Demonate the spirit of peace( تغليب روح السالم 2)

. ورغم إصرار بنو الن ير علت الق ال وإطالم النبه علت المسلمين رغم بحاولة بنو الن ير تدبير المكر لق ه الرسول  
 إ  أن المسلمين غلبوا رون السالم بعد  بول بنو الن ير فت النزول وترك المدينة.

 Human fellowship in treatment of prisoners of warة لألسري ( المعاملة اإلنساني3)

إس سلم بنو الن ير بعد أن حاصر المسلمون حصونهم فلم ياكر الروال أن أحدا  بنهم تعرا لمعابلة غير إنسانية، أو  
 (.13اشذ ل والحط بن إح رام األشخاس بإتفا ية جنيف ال ال ة برأن بعابلة أسر  الحرب المادة 

 

 قعة بن: النضيرو 

 الموقف:

                                                                                                                                                                  
 لقب بذلك ألنه أسرع إلي الشهادة. (1)
  188-2/183ابن هشام  (2)

 ( في لية واحدة.)ذكر بن سعد أن خبر أصحاب الرجيع وبئر مؤنة أتيا النبي ) 2/53ابن سعد  (3)
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بعد   ه كعا بن ا شرف خاف اليهود على انفسهم فاس كانوا وال زبوا الهدوء، ولكنه كان ددوء الحية الر ااء  به أن تشخ  -1
 سمها.

 واصه اليهود بجادرتهم بالحقد والعداوة للمسلمين وتدبير المكائد والمةبرا  بالارم الخبي ة الماكرة. -2

زاد  جرأتهم فكاشفوا بالعداول وال در وأخاوا ي صلون بالمنافقين والمرركين بن أده بكه سرا  ي آبرون على  بعد نكشه أحد -3
 المسلمين فى المدينه.

 .زاد  جرأة اليهود بعد نكشه الرجيع وب ر بعونة وتأبروا على   ه الرسول -4

وذلك واجا عليهم حسا بنود –رو بن أبيه ال مرى ليعينول فى دذه الكالبيين اللاين   لهما عم  خرج إليهم الرسول -5
 المعاددل فقالوا له نفعه ذا أبا القاسم.

 إلى جنا جدار بن بيوتهم ي  قر وفاءدم بما وعدوا وكان بعه طائفه بن اصحابه. جلس الرسول  -6

  الوا:أذكم ذأخا دال الرحى ومصعد فيلقها على رأسه ذردخه بها؟ -7

 ا ذى نجال هللا .وتأكد نق هم للعهد وغدردم وخيان هم.ب  فلما دموا الرسول -8

اخرجوا بن المدينه  و  تساكنونى بها و د أجل كم عررا  فمن ببحمد بن بسلمه إلى بنى الن ير ذقول لهم :  بعل الرسول -9
 .(وجد  بعد ذلك بها  ربظ عنقه

بعل اليهم ألن إثب وا وتمنعوا و  تخرجوا بن دذاركم - بن أبىعبد هللا-فأ ام اليهود ي جهزون للرحيه بيد ان رئيس المنافقين  -10
 فإن بعى الفين يدخلون بعكم حصنكم فيموتون دونكم وتنصركم  رمقه وحلفاءكم بن غافان فإس قر رأيهم على المناوأة 

 تغييرات الموقف:

  (.دا لكإنا   نخرج بن دذارنا فاصنع باببذقول ( ببعل رئيسهم حى بن أحاا إلى الرسول  -1

بو ف المسلمين يزداد حرجا فإن اش شاكهم بخصوبهم فى دال الف رل الحرجه لم ذكن بأبون العوا ا و د رأوا كلا العرب  -2
 عليهم وف كهم بشعوثهم .

 كان يهود بنى الن ر على درجه عاليه بن القول تجعه إس سالبهم بعيد اشح مال وتجعه فرس الق ال بعهم بحفوفا  بالمكارل. -3

النكشه ال ى أصابظ المسلمين وبحاولة بنى الن ير   ه الرسول بعليه الصالل والسالم(  اعفظ بن نقمه المسلمين للنيه  -4
 بن بق رفيها با  افه الى حساسيه بو  فهم بن جرائم ال در وا غ يال ال ى أخاوا ي عر ون لها جماعا  وأفرادا .

 )الوقعه(
 دا ونه  لمناجزة القوم وفرا الحصار عليهم .4بن أم كل وم فى ربيع األول سنه إس عمه الرسول على المدينه إ -1

بال هديد ( بال جأ بنو الن ير إلى حصونهم يربون بالنبه والحجارل وكانظ نخيلهم وبساتيهم عونا لهم فى ذلك فأبر الرسول  -2
 بقاعها وتحرمقها.

 بن غافان فلم ذحاول أحد أن ذساعددم أو يدفع عنهم شرا . واع زل هم  رماه وخانهم عبد هللا بن أبى وحلفاؤدم -3

دام الحصار سظ ليال فقط و يه خمسه عررة ليلة ح ى  اف هللا فى  لوبهم الرعا فإندحروا وتهيأوا لئس سالم فأرسلوا  -4
 بالك. (بللرسول 
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به إ  السالن، بتم بعابلة يهود بنت الن ير على أن ذخرجوا عنها بنفوسهم وذرارمهم وان لهم با حملظ اش(بأنزلهم الرسول  -5
 بعابلة إنسانية ولم تحدث عليهم تدابير اش  صاس(.

نزلوا عن ذلك وخربوا بيوتهم بأيديهم ثم حملوا النساء والصبيان وتحملوا على س مائه بعير وترجه أك ردم وأكابردم إلى خيبر،  -6
م ت عرا نساءدم أل  إع شار بنا فت األخالم(، بإتفا ية جنيف بإح رم المسلمون أشخاس وشرف وكرابة بنت الن ير ول

 ((.14(، ب13(، ب12ال ال ة، المادة ب

 أسلم بن يهود بنى الن ير رجالن فأحرزا أبوالهما . -7

 -ذ عها حيل ذراء ولم ذخمسها ألن هللا أفاءدا عليه (بصار  أبوال بنى الن ير وار هم  ودذاردم  خالصة للرسول  -8
جا المسلمون عليها بخيه و  ركاب فقسمها بين المهاجرمن األولين خالصة إ  أنه أعاى أبا ُدجانه وَسهه بن حنيف ولم يو 

 األنصارمين لفقردما.

 ينفق بن غنم بنت الن ير على أدله نفقة سنة ثم ذجعه با بقت فت السالن والكراح عدة فت سبيه هللا. (بكان الرسول  -9

الو عة سورة الحرر بأكملها وبيَّن أحكام الفتء وبيَّن جواز القاع والحرم فت أرا العدو للمصالل الحربية أنزل هللا فت دال  -10
 وأن ذلك ليس بن الفساد فت األرا.

 التعليق
وا  بن المدينة بعد أن حاولظ إغ ياله وذلك لكت   ي رك عد (ببنو الن ير دم القبيلة اليهودذة ال انية ال ت أخرجها الرسول  (1ب

 له فت داخه بعسكرل بم ابة شوكة فت ظهر المسلمين.

أخاأ بنو الن ير فت تقدير  وتهم العسكرمة نسشة إلى  وة المسلمين فخر وا المبدأ األول للحرب ودو بنسبية األدداف إلى  (2ب
 الوسائه( فخسروا.

 سيق لونه.وأنه  (بحدث با تو عه الرادا بحير  بن أن اليهود سيحاولون إغ يال بحمد  (3ب

لم ي عرا بنو الن ير فت خروجهم لما ذمس الكرابة وعابلهم المسلمون بعابلة إنسانية فت إح رام شخصهم وشرفهم،  (4ب
 (.14 /13 /12بإتفا ية جنيف ال ال ة بواد 

 وقعة نجد

 الموقف:

 لمنافقون عن الجهر بكيددم.ان صر المسلمون على بنت الن ير دون   ال وت حية ف وطد سلاانهم فت المدينة وتخاذل ا (1ب

ذجوس  تجمعظ األعراب بن بنت بحارب وبنت ثعلشه بن غافان ، وتواثبوا على بعوث الدعاة ذق لون رجالها فسارح النبت  (2ب
 فيافت نجد ليلقت باور الخوف فت أف دة البدو القساة.

( وأصحابه إتخاو بن ال دابير ، ولكن الرسول بوتجازو  جرأتهم الحدود فهددوا ب زو المدينة بتفا م خار دة ء األعرا (3ب
 األبنية الرديدة ح ت يزدجر دة ء البدو والمناؤمن و  ذعاودوا   الهم ال ت إرتكبها إخوانهم بع المسلمين.

 وأ حت األعراب الاين بردوا علت النها والساو   ذسمعون بمقدم المسلمين إ  حاروا وتمنعوا فت رؤوس الجشال. (4ب

 بدر الثانيةوقعة 
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 الموقف العام:
كساار المساالمون شااوكة األعااراف فاات المناااطق حااول المدينااة وكفكفااوا شااردم فشاااتوا   ذجاارؤون علاات بعاااودة أساااليا القرصاانة  (1ب

 وال در والق ه وإس فز األبن فت الدينة.

جاوا لمواجهاة أباو سا يان وصاحشه أن ذخر  إس دار العام وح ر الموعاد الم اروب باع  ارما بفات و عاة أحاد( وحاق لمحماد  (2ب
 و وبه وم م حسم المو ف ألحد الفرمقين.

لموعدل بنا عام فت ألف وخمسمائة وكانظ الخيه عرة أفراس وحمه لواءل علت بنت أبات  دا خرج الرسول 4فت شعشان سنة  (3ب
 طالا وإس خلف علت المدينة عبد هللا بن رواحة.

  قرون  رما.إن هت جيا المسلمين إلت بدر فشقوا بها ين (4ب

خرج أبو س يان بن بكاة بي اا ال  فات ال اين بان براركت بكاة وفايهم خمساون فارساا  ح ات إن هات إلات ببار القهاران( علات بعاد  (5ب
 برحلة بن بكة فنزل ببمحسنة( ودت باء فت تلك الناحية(.

 موقف قريش:
لاات براااعرل الهيشااة القلااق وبااا  غياار باماا ن فكاار أبااو ساا يان فاات عوا ااا الق ااال بااع المساالمين و ااد تملكااه الخااوف وإساا ولظ ع (1ب

 ذخا أن تدور عليه الدائرة فإح ال للعودة.

 ال أبو س يان ألصحابه ذا بعرر  رما إناه   ذصالحكم إ  عاام خصاا ترعاون فياه الراجر وتراربون فياه اللابن وإن عاابكن  (2ب
 داا عام جدب وإنت الراجع فإرجعوا.

جااايا  ااارما كماااا كاناااظ ساااائدة علااات برااااعر القائاااد فرجاااع النااااس ولااام يبااادو أ   كاناااظ برااااعر الخاااوف ساااائدة علااات برااااعر (3ب
 بعار ة لهاا الرأ  وفقدوا الحماس فت بواصلة السير للقا جيا المسلمين.

 موقف جيش المسلمين:
 أ ام جيا المسلمين ببدر ثمانية أذام ين قرون العدو. (1ب

 اشس عداد فت إن قار العدو. باعوا با بعهم بن ال جارة وربحوا وكانوا علت أ شة (2ب

 رجع جيا المسلمين إلت المدينة و د بلكوا زبام المشادأة وتوطد  ديب هم فت النفوس وسادوا المو ف دون  رما. (3ب

 النتيجة
 وبدر الص ر (. -بدر انخرة -بدر ال انية -يةرخ الرواة دال الو عة بإسم ببدر الموعد (1ب

 لمين و د بأل نفوس رجاله اشع زاز وسياروا علت األحوال فهابهم القاصت والدانت.لم ذحدث   ال وردجع جيا المس (2ب

 التقييم
إس عمه أبو س يان أحد جواسيسه ل  بيط دمم المسلمين عن الق ال و د نجل فات بهم اه، حاين وعادل أباو سا يان بعرار فارائ   (1ب

لاا  نفسات بيادل ربماا لاو لام ذخارج بعات أحاد لخرجاظ عندبا بل ه بد  با أصاب الناس بن ت بيط  ال بوا ح ت أن الرسول 
 وحد (.
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تراجااع أبااو ساا يان عاان المواجهااة العسااكرمة بااع المساالمين ألسااشاب تمومنيااة ولوجساا ية ون اارب األب ااال بهزممااة بعاا  الجاايا  (2ب
 ن يجة خله وإ اراب فت الحالة ال مومنية للجيا:

   وال مومن إلت بن ألمانيا.دزممة روبه فت شمال أفرمييا بسبا عدم إرسال النجدا بأ(

 إس سالم بجموعة جيوش بفون باوليس( األلمانية فت س ال راد عندبا أصشل أبر تمومنها ب عارا . بب(

 جاءل النشأ بن عمه العشاس أن أبا س يان لن ذجئ لت عابة ألنه وجد أن الق ال غير بأبون العا شة. (3ب

 ل أن ذمجدوا داا اشن صار شظهار  وة المسلمين بين سائر العرب.شعراء بعد العودة إلت المدينة أبر بحمد  (4ب

 وقعات السنة الخامسة من الهجرة

 (1)وقعة دومة الجندل
 .(2)كانظ دا الو عة أواخر العام الرعا الهجر  ومقول آخرون بن الروال أنها كانظ فت بداذة السنة الخابسة بن الهجرة 

 الموقف العام:
در و د عااد  الهيشاة لجايا المسالمين واطمأناظ الدولاة الجديادة بعاد أن أرداا البادو واليشائاه ال ات كاناظ بن ب عاد الرسول  (1ب

 تقوم بالساو والنها وتهدد المدينة بين الحين وانخر.

 جاء  األخشار بأن اليشائه حول بدوبة الجندل( و ببو ع  رما بن الرام(. (2ب

 ت عمليا  القرصنة وإرداب انبنين وصار خاردا يهدد عاصمة الدولة بالمدينة(.إزداد  دال اليشائه وتحالفظ بع البدو ف (3ب

 تشعد بكان دوبة الجندل بينها وبين دبرق خمس ليال ودر بكان بعروف بمرارف الرام. (4ب

 عمه دجرماة وأخاا دلايال  بان بنات عاارة وغسا 5فت ألف بن المسلمين لخمس ليال بقاين بان ربياع األول سانة  خرج الرسول  (5ب
 سشاح بن عرفاة علت المدينة.

 موقف جيش المسلمين:
 بنت تميم. (3)ذسير الجيا ليال  وتكمن نهارا  ح ت ذفاجئ األعداء فلما دنا بن بدوبة الجندل( أخبرل الدليلت بسوائم (1ب

با اصاب ودرب بن  لمون علت باشي هم ورعائهم فأصابألن بنو تميم تواطأوا بع آخرمن فت عدائهم علت بدينة فهجم المس (2ب
 درب.

 جاء الخبر أده بدوبة الجندل( ف فر وا فنزل جيا المسلمين بساح هم فلم ذجد فيها أحدا  فأ ام بها أذابا . (3ب

 السراذا لئس االح واشس خشار وإرداب األعراب الاين ذفكرون فت المهاجمة. بن دوابة الجندل بل الرسول  (4ب

 صن(.بعيينة بن ح وادح الرسول  (5ب

 النتائج
                                                 

 .100صـ 4ابن كثير جزء  (1)

 .2/112زاد المعاد  (2)

 السوائم )الماشية(. (3)
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دجوبا إس شا يا  علت بدوبة الجندل( لمنع المج معين فيها بن اش  راب بن المدينة ح ت   ي مكنوا بن شن  نفا الرسول  (1ب
 غارا  علت المدينة.

 فت الخاط العسكرمة الناجحة فإن الهجوم اشس شا ت بنفال جيا   س شام عمه عسكر  ذح رل خصمه  دل. (2ب

إلت السير بجيا المسلمين ليال  وإ ابة كائن بالنهار ودال إس راتيجية تهدف عادة إلت عدم لفظ أنقار العدو   عم الرسول (3ب
 به بفاجأته بالهجوم عليه فيما دو غير ب ح ر للق ال.

ن فت تنفيا ببدأ الحرب الناجل حرمة العمه ففاجأ المج معين فت دوبة الجندل وصادر جيا المسلمي نجل الرسول  (4ب
 باشي هم وفرم جموعهم.

بغية عدم إنحراف القوا  الم قدبة عن الارمق المةدذة إلت ددفها فإس عمه الرسول دليال  بواليٌا  اددا بشاشرة إلت بدوبة  (5ب
 الجندل( رغم أن اشن قا   كانظ تحصه ليال .

 سكرمة.تابيق  واعد إخ يار الزبان والمكان المناسبين للعملية الع أحسن الرسول  (6ب

 التعليق
 يهدف اشجراءا  السرمعة تم حسم المو ف لصالل جيا المسلمين. (1ب

 تم إس عادة السالم فت المناقة بالسيارة الخال ة وتحومه المو ف العام إلت جانا المسلمين. (2ب

ه جانا ومقهار ذلاك فات ن يجة دال الو عة تم تخ يف الم اعا الداخلية والخارجية ال ت كانظ أحاطظ بجيا المسلمين بن ك (3ب
 انتت:

 سكظ المنافقون وإس كانوا وتفرم عنهم بع  الموالين بن العرب ف فر وا. بأ(

 تم إجالء  بيلة بن اليهود وبقيظ األخر  تقادر بإذفاء حق الجوار. بب(

 إس كانة البدو واألعراب وحاد   رما عن بهاجمة المسلمين. بج(

 دعوة اشسالبية.وجد المسلمون فسحة وفرصة لنرر ال بد(

 وقعة األحزاب

 الحاة في المدينة:
  زال اليهود علت عهددم فت ال در وال آبر والدسائس خاصة بعد نفيهم إلت خيبر  (1ب

 شرعوا فت ال آبر بن جديد علت المسلمين وأخاوا ذعدون العدد ل صوما  ربة إلت المسلمين تكون  اتلة   حياة بعددا. (2ب

باان زعماااء اليهااود وسااادا  بناات الن ااير إلاات  اارما ذحر ااونهم علاات غاازو المدينااة ووعاادودم باان أنفسااهم خاارج عراارون رجااال   (3ب
 لم ها.بالنصر لهم ورأ   رما فت ذلك إنقاذا  لسمع ها والبر بك

 إس جابوا لالك.فا إليه  رمرا  دع باداا الوفد إلت غافان فدعادم إل  خرج (4ب

 ت ذلك فإس جاب له بن إس جاب.طاف الو د فت  شائه العرب يدعودم إل (5ب

 تجمعظ جيوش  رما وكنانة وحلفاؤدم بن أده تهابة بن الجنوب ذقوددم أبو س يان فت أربعة آ ف. (6ب
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 وافادم بنو سليم ببمر القهران(. (7ب

م بساعر خرجظ بن الررم  شائه غافان ببنو فزارة( ذقوددم عيية بن حصن وبنو ذقوددم الحارث بن عوف وبنو أشجع ذقاودد (8ب
 بن رحيلة وخرجظ أذ ا  بنو أسد.

 تحركظ دال األحزاب نحو المدينة علت بيعاد كانظ تعا د  عليه. (9ب

 وبعد أذام تجمع حول المدينة جيا عربرم تعدادل عررة آ ف بقاته.  (10ب

 تيقظ قيادة المدينة:
 وتقدر با ي م   عم بجرادا.لم ت فه  يادة المدينة عما ذحاك بها فكانظ بهمة ونراآل ت جسس األحوال  (1ب

 لم تكد ت حرك دال الجيوش عن بوا عها ح ت نقلظ إس خشارا  المدينة إلت  يادتها فيها تفاصيه  وا  العدو الزاحفة. (2ب

تجماااع حاااول المديناااة جااايا عربااارم يبلاااغ عرااارة آ ف بقاتاااه جااايا ربماااا يزماااد عاااددل علااات جمياااع بااان فااات المديناااة بااان النسااااء  (3ب
 والريوخ. والصبيان والرشاب

إذا بل ااظ دااال األحاازاب والمحزبااة والجنااود المجناادة إلاات أسااوار المدينااة ب  ااة لكانااظ أعقاام خااارا   علاات كيااان المساالمين  اطشااة،  (4ب
ولااالك تحساابظ  يااادة المدينااة  ااخابة الخااار الاادادم، وكانااظ ب يققااة لاام تاازل ت ااع أنابلهااا علاات العااروم الناب ااة وتااأتت لهااا 

 د يقة عن زحف الجيوش وتحركها.األخشار بن بكة ب فاصيه 

كانظ المدينة تحيط بها الحرا  والجشال وبساتين بن النخيه بن كه جانا ساو  ناحياة الرامال فكاان تقادير المو اف أن ذكاون  (5ب
 الخندم ناحية شمال المدينة ألن زحف ب ه داا الجيا الكبير وبهاجم ه المدينة   ذمكن إ  بن ناحية الرمال.

 أعلت وبعد بنا را  بين القادة وأده الرور  إتفقوا علت  رار  دبه الصحابت سلمان الفارست. بجلس إس رار   عقد بحمد  (6ب

  ال سلمان: بذارسول هللا إنا كنا بأرا فارس إذا حوصرنا خند نا علينا( ولم تكن تعرفها العرب  به ذلك. (7ب

 قيادة المدينة تنفذ الخطة )حفر الخندق(:
 إلت كه عررة رجال أن ذحفروا بن الخندم أربعين ذراعا .  وكه الرسول (1ب

ينقه تراب الخندم ح ت وار  عن الغشار جلدل بانه، وكان ك ير الرعر فسمع ه  عازب  ال: برأيظ رسول هللا عن البراء بن  (2ب
 :(1)يرتجز بكلما إبن رواحة ودو ينقه ال راب ومقول

 دقنا وال صليناوال تص ... ... اللهم لوال أنت ما إهتدينا

 وثبت األقدام إن القينا ... ... اىة علينىىفأنزلن سكين

 وإن أرادوا فتنة أيدنا ......  اىوا علينىإن األلي رغب

كان المسلمون ذعملون فت حفر الخندم بإذمان عيقم و د  ال أنس بكان أده الخندم( يةتون بملت كفت بن الرعير فيصنع  (3ب
 . (3) ع بين يد  القوم والقوم جياح ودت برعة فت الحلق ولها رملتو   (2)لهم بإدالة سنخة

                                                 
 .588 /2، 397 /1صحيح البخاري  (1)
 اإلهالة الدهن، وسنخة يعني تغيرت من طول بقائها. (2)
 .588 /2صحيح البخاري  (3)
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فقالوا: دال كدذة عر ظ فت  با روال الشخار  عن جابر  ال: إنا يوم خندم بحفر فعر ظ كدذة شديدة فجاءوا النبت  (4ب
المعول ف رب فعادة ك يشا   وبانه بعصوب بحجر ولب نا ثالثة   ناوم ذوا ا  فأخا النبت  الخندم فقال بأنا نازل( ثم  ال

 أ  صار ربال    ي ماسك.  (1)أديه وأ يم

ذعلم أن زحف ب ه داا الجيا الكبير بن األحزاب وبهاجم ه المدينة   ذمكن إ  بن جهة الرمال فإتخا   كان الرسول (5ب
 الخندم فت داا الجانا.

 القوات المهاجمة:
 مع األسيال بن رو ة بين الجرف وزغابة.أ بلظ  رما فت أربعة آ ف ح ت نزلظ بمج  (1ب

 وأ بلظ غافان وبن تشعهم بن أده نجد فت س ة آ ف ح ت نزلوا بانا نقمت إلت جانا أحد. (2ب

 القوات المدافعة:
فت ثالثة آ ف بن المسلمين فجعلوا ظهوردم إلت جبه بسلع( ف حصنوا به والخندم بينهم وبين القوا   خرج رسول هللا  (1ب

 ة.المهاجم

 علت المدينة إبن أم بك وم. إس خلف الرسول  (2ب

 المدينة. (2)أبر بالنساء والارار  فجعلوا فت آطام (3ب

 برحلة الق ال األولت ببحاولة إ  حام الخندم(:

م ذكونوا أراد  القوا  المهاجمة إ  حام المدينة فوجدوا خند ا  عرم ا  ذحول بينهم وبينها فإل جأوا إلت فرا الحصار بينما ل (1ب
 بس عدين له حين خرجوا بن دذاردم.

 أخا  القوا  المهاجمة تدور حول الخندم ي حسسون نقط  عفه لينحدروا بنها (2ب

 كرل المهاجمون أن ذقفوا حول الخندم بن غير جدو  فت تر ا ن ائج الحصار. (3ب

 حاول المهاجمون ف ل ث رة عبر الخندم، إ  أن القوا  الدفاعية أفرل هم. (4ب

إنرا ه الماادافعون إنراا ا   بلي ااا  ونا االوا أشاد الن ااال لصااد بحاااو   إ  حااام الخنادم ح اات فااا  المساالمون بااشع  الصاالوا   (5ب
 . (3)بسند أحمد والرافعت أنهم حشسول عن صالة القهر والعصر والم رب والعراء فصالدن جميعا   ففت

ة باان الماادافعين دابااظ أذابااا  إ  أن الخناادم لمااا كااان حااائال  بااين تكاارر  بحاولااة العبااور باان المهاااجمين والمكافحااة الم وصاال (6ب
 الجيرين لم ذجر بينهما   ال بشاشر أو حرب دابية.

 الدفاع والخيانة:
بينما كان المدافعون يواجهون دال الردائد علت جبهة المعركة كانظ أفاعت الدس وال آبر تنقلا فت جحوردا ترمد إذصال السم  (1ب

 داخه أجسابهم.

                                                 
 .588 /2صحيح البخاري  (1)
 حصون. (2)
 .227 /1شرح مسلم للنووي  (3)
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أنالق حت بن أخاا كبير ب آبر  بان الن ار  إلات دذاار بنات رمقاة فاأتت كعاا بان أساد القرظات سايد بنات  رمقاة وصااحا  (2ب
 علت أن ينصرل إذا أصاب ه حرب. عقددم وعهددم، وكان  د عا د الرسول 

 بن بعه.دعال أخاا شن هاز الفرصة فالقوم المهاجمون  د عاددول أ  يبرحوا ح ت ذس أصلوا بحمدا  و  (3ب

 فقال له كعا: بإنت لم أرا بحمد إ  صد ا ووفاء(. (4ب

 ، وممنيه ومواعدل ومةازرل. (1)فلم يزل حت بكعا ذق له فت الارول وال ارب (5ب

 . (2)فنق  كعا بن أسد عهدل، وبرئ بما كان بينه وبين المسلمين ودخه بع المرركين فت المحاربة  د المسلمين (6ب

 بنت  رمقة بأعمال الحرب وفت ذلك: وفعال   ابظ يهند (7ب

ب اال إباان أسااحق: كانااظ صاا ية بناظ عبااد المالااا فاات فااارح حصان حسااان باان ثابااظ وكااان حسااب فيااه بااع النساااء والصاابيان(  
  الااظ صاا ية: بفماار بنااا رجااه باان يهااود فجعااه ذايااف بالحصاان و ااد حاربااظ بنااو  رمقااة و اعااظ بااا بينهااا وبااين رسااول هللا 

والمساالمون فاات غااور عاادودم   ذساا ايعون أن ينصاارفوا عاانهم إن أتانااا آ ،  ياادفع عنااا ورسااول هللا ولااشس بيننااا وبياانهم أحااد 
 الظ: فقلظ: ذا حسان إن داا اليهود  كما تر  ذايف بالحصن وإنت وهللا با آبنه أن يدل علت عورتناا بان وراءناا بان يهاود 

 وأصحابه فأنزل إليه فأ  له. و د ش ه عنا رسول هللا 

ثاام أخااا  عمااودا  ثاام نزلااظ باان الحصاان إليااه، ف اارب ه بااالعمود  (3) لقااد عرفااظ بااا أنااا بصاااحا داااا  الااظ: فااإح جز  اال: وهللا 
ح ت   ل ه ثم رجعظ إلت الحصن و لظ: ذا حسان إنزل إليه فأسلشه فإناه لام ذمنعنات بان سالشه إ  أناه رجاه:  اال باا لات بسالشه 

  (4)بن حاجة

 ليه عملت علت إن مابهم إليهم  د المسلمين ح ت أخا المسلمون بن بةنهم عررمن جمال .كد أخا اليهود المهاجمين بالمةن  (8ب

وإلت المسالمين فشاادر إلات تحييقاه ح ات ذسا جلت بو اف  رمقاة فيواجهاه بماا ذجاا بان الوجهاة  وإن هت الخبر إلت رسول هللا  (9ب
 العسكرمة.

ة وعبد هللا بن رواحة وخوان بن جبير و ال: بإنالقوا ح ت تنقروا ل حقيق الخبر سعد بن بعاذ وسعد بن عشاد بعل الرسول  (10ب
أحاق بااا بل نااا عاان دااة ء القااوم أم  ؟ فااإن كااان حقااا  فلحنااوا لات لحقااا  أعرفااه و  تف ااوا فاات أع اااء الناااس وإن كااانوا علاات الوفاااء 

 فأجهروا به للناس(.

 .ا والعداوة ونالوا بن رسول هللا فلما دنوا بنهم وجوددم علت أخبل با ذكون فقد جادرودم بالس (11ب

لحناوا لاه و االوا: ع اه  و الوا بن رسول هللا؟   عهد بينناا وباين بحماد و  عقاد فإنصارفوا عانهم فلماا أ بلاوا علات رساول هللا  (12ب
 و ارة أ  أنهم علت غدر ك در غ ه و ارة بأصحاب الرجعت.

 )المرحلة الثانية( محاولة تحييد بني قريظة

 فعين إزاء الخيانة والنفاق:خطة المدا

                                                 
 الذروة والغارب )أي لم يخادعه كما يخادع البعير إذا كان نافراً. (1)
 .221، 220 /2ابن هشام  (2)
 شددت وسطي. (3)
 .285 /6، فتح الباري 288 /2ابن هشام  (4)
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صاار بو اف الماادافعين حرجاا  فلاام ذكان ذحاول بياانهم وباين بناات  رمقاة شائ ذماانعهم بان  ااربهم بان الخلاف بينمااا كاان أبااابهم  (1ب
 جيا كبير   ذس ايعون اشنصارف عنه وكانظ ذرارمهم ونساؤدم بمقربة بن دة ء ال ادرمن فت غير بنعه وحفظ.

النفاام بان بعا  المناافقين ح ات  اال: كاان بحماد ذعادنا أن نأكاه كناوز كسار  و يصار وأحادنا الياوم   إ افة إلت ذلاك نجام  (2ب
ذابن علت نفسه أن يادا إلت ال ائط وح ت  ال بع  آخر فت بأل بن رجال  وباه: إن بيوتناا عاورة بان العادو فاأذن لناا أن 

 فره.نخرج فنرجع إلت دارنا فإنها خارج المدينة وح ت دمظ بنو سلمة بال

 ذخاط لمجابهة القرف الرادت فكان يشحل الحرب إلت المدينة ل ال يةتت الارار  والنساء علت غرة. أخا الرسول  (3ب

أن ذصالل عيينه بن حصن والحارث إبن عوف رئيس غافان علت ثالث ثمار المدينة ح ت ينصرفا بقوبهماا  أراد الرسول  (4ب
سعد بن بعاذ وسعد بن عشاادة فقاا : بذاا رساول هللا إن كاان هللا ذاأبرك بهااا فسامعا   ومخلوا المسلمون إلت المهاجمين وإس رار

وطاعة وإن كان شئ تصنعه لنا فال حاجة لنا فيه(. فصور  الرسول رأيهما و ال بإنما دو شئ أصنعه لكم لماا رأياظ العارب 
  كم عن  وس واحدة.بر   د

 الحرب خدعة:
و ااال: إناات  ااد أساالمظ وإن  ااوبت لاام ذعلمااوا إسااالبت  عت باان غافاااء إلاات رسااول هللا باان بسااعود باان عااابر األشااج جاااء نعاايم (1ب

 بإنما أنظ رجه واحد فخدل عندبا إس اعظ فإن الحرب خدعة(. فمرنت با ش ظ فقال الرسول 

حربهاا  ذدا نعيم بن بساعود بان فاورل إلات ناا  رمقاة وكاان عرايرا  لهام فات الجادلياة فحااردم بان بقاادرة  ارما وغافاان فات (2ب
  د المسلمين فقالوا: فما العمه ذا نعيم؟  ال:   تقاتلوا بعهم ح ت ذعاوكم ردائن،  الوا: أشر  بالرأ .

ب ت نعيم إلت  رما و ال لهام: تعلماون ود  لكان ونصاحت لكام؟  االوا: نعام،  اال: فاإن ساألوكم رداائن فاال تعااودم ثام ذداا  (3ب
 إلت غافان فقال لهم ب ه ذلك.

فإنه اوا بناا  (1)دا، بع ظ  رما إلت يهود: إنا لسنا بأرا بقام و د دلاك الكاراح واخاف 5ليلة السبظ بن شوال سنة  فلما كانظ (4ب
 ح ت نناجز بحمدا .

فأرسه إليهم اليهود أن  يوم يوم السبظ و د علم م با أصاب بن  بلنا حين أحدثوا فيه وبع داا فإنا   نقاته بعكم ح ت تشع وا  (5ب
 إلينا ردائن.

 فلما جاءتهم رسلهم بالك  الظ  رما وغافان: صد كم وهللا نعيم. (6ب

 ف خاذل الفرمقان ودبظ الفر ة بين صفوفهم وخار  غرائمهم. (7ب

 حرب األعصاب:
 بعركة األحزاب لم تكن بعركة خسائر به كنظ بعركة أعصاب فلم ذجر فيها   ال برمر. (1ب

علت األخزاب فقاال: باللهام بنازل الك ااب سارمع  وراتنا وآبن روعاتنا( ودعا الرسول كان المسلمون يدعون هللا باللهم أس ر ع (2ب
  (2) الحساب، إدزم األحزاب، هللا إدزبمهم وزلزلهم(

 طرمقة بالدفاح الم حرك( لهم  رار فكانظ  واته جادزة بإس مرار لل حرك بإتجال أ  ث رة وسدا فورا . إع مد الرسول  (3ب

                                                 
 لخف اإلبل.الكراع يعني الخبل وبا (1)
 .590 /2، وكتاب المغازي 1/411صحيح البخاري كتاب الجهاد  (2)
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لت إرسال الدورما  المن قماة لمرا شاة بجرماا  المعركاة برا شاة بسا مرة وشاابلة األبار الاا  حارم المهااجمين ع دأب الرسول  (4ب
 بن إن هاز أ  فرصة.

بعد أن بلغ الحصار أشدل وطالظ بدته ح ت بلغ الرهر بن الزبن دبظ الرمل القومة تخللها أباار غعزمارة باع رعاود وبارم لام  (5ب
ة  د تعوددا سابقا  ح ت  ال أبو س يان: ذاا بعرار  ارما فلين قار أبارؤ جليساة نقارا  لرادة العفارة ذكن سكان ششه الجزمرة العربي
 و عف الرؤما وإرتشاك الجيا.

إع بر المةبنون دال الرمل الرديدة والبرد والاوز الا  بالكاد ذس ايع الفرد أن ير  كف يدل رسالة بن السماء إلت المهااجمون  (6ب
الجارفاة والاارمل العاصافة وفوج اوا بالخناادم الاا  حفاارل المادافعون، فااال الحصااار ح ات  ااال أباو ساا يان باالبر القاارس والساايول 

 ائد المهادبين بذا بعرر  رما، إنكم وهللا با أصشح م بدار بقام لقد دلك الكراح والخف وأخلق نا بنو  رمقة وبل ناا عانهم الاا  
 نار و  ذس مسك لنا بناء فإرتحلوا فإنت برتحه.لنا  در و  تقوم لنا نكرل ولقينا بن دال الرمل با ترون وهللا با تام ن 

 المرحلة الثالثة: نهاية المعركة
تراجعظ بنت  رمقة عن المواجهة وفره جايا  ارما وحلفائهاا فات إ  حاام الخنادم وتحقياق أ  نجاان ف راجاع حمااس أفاراد دااا  (1ب

 الجيا و عفظ بعنوماته.

وطاال ح ات بلاغ الراهر بان الزباان حادي ظ بفاجاأة عقيماة لصاالل المسالمين فقاد دباظ رمال شاديدة بعد أن بلاغ الحصاار أشادل  (2ب
 تخللها أباار عزمرة بع رعود وبرم لم ذكن سكان ششه الجزمرة العربية  د تعودودا بن  به.

و لبااظ القاادور وشااعر إع باار المةبنااون غ ااا الابيعااة رسااالة باان السااماء إلاات المرااركين بعااد أن إ  لعااظ الرمااان بعاا  الخيااام  (3ب
 المهاجمون ببرد شديد لم ذكونوا ب ح رمن لمجابه ه.

خلف نا بناو  رمقاة وبل ناا عانهم الاا  نكارل ولقيناا  ال  ائد الجيا أبو س يان بذا بعرر  رما إنكم وهللا با أصشح م بدار بقام وأ (4ب
 بن دا الرمل با  ترون فإرتحلوا فإنت برتحه.

 لظ  رما فإنرمروا راجعين إلت بالددم وتفر ظ جموح  رما وحلفاؤدا فإن هت الحصار عن المدينة.فلما سمعظ غافان بما فع (5ب

 النتائج ةعد معركة األحزاب
 تراجعظ  رما عن بهاجمة المدينة بقصد إح اللها والق اء علت المسلمين. (1ب

 إرتفعظ بعنوما  المسلمين بقابه تراجع فت بعنوما  أعدائها. (2ب

ذلك إخالء المديناة بان آخار  شائاه اليهاود ببناو  رمقاة( فإب عاد عان المديناة الخاار الاداخلت وخاار الحارب األدلياة ترتا علت  (3ب
 وتم الق اء علت الاابور الخابس بن داخه صفوف المسلمين.

 بام فت أيديهم.إن قلظ بشادرة الق ال بن  رما إلت المدينة وإتبر المسلمون أن خير وسيلة للدفاح دو الهجوم و د أصشل الز  (4ب

كانظ الحملة ال ا شنها المرركون  د المدينة أكبر حملة عسكرمة فت تارمخ ششه الجزمرة العربية و د بااء  بالفراه بماا حاط  (5ب
 بن بعنوما  أعداء المسلمين وأثر سلشا  فت بخاااتهم العسكرمة الالحقة.

ع ماد الرساول علات إرساال الادورما  المن قماة لمرا شاة بجرماا  ألول برة ذع مد جيا المسلمين علت طرمقاة الادفاح الم حارك وإ  (6ب
 المعركة برا شة بس مرة ونراة.

 كان بن أسشاب إن صار المسلمين وحدة الييادة فت و ظ كان المرركون  يوددم  ادة عديدون يالحق كه بنهم ددفه الخاس. (7ب
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ذاألفوا ب لاه بان  باه والارمل والبارد واألبااار الراديدة ال ات لام  المفاجأة ال ات واجههاا المراركون فات وجاود الخنادم الادفاعت، ولام (8ب
 تكن فت حسشان جيا المرركين.

  (1)كان شهداء جيا المسلمين س ة رجال و  لت المرركين ثالثة بقاتلين (9ب

 و عة بنت  رمقة
 أواًل: المجاهرة ةالعداء السامر:

وسااعد باان عشااادة ساايد الخاازرج وعبااد هللا باان رواحااة وخااوان باان جبياار،  اادم سااعد باان بعاااذ ساايد األوس  تنفيااا  ألواباار الرسااول  (1ب
ودخلااوا بااع بناات  رمقااة حصاانهم ودعااودم إل ذالموادعااة وتجديااد الحلااف فقااالوا: انن و ااد كساار جناحنااا وأخاارجهم بيرماادون بناات 

رار الساالم فيماا بيانهم وبان ف راتموا بع سعد بن عشادة  وأغ بوا الوفاد القاادم لهام بش ات إسا م الن ير( ونالوا بن رسول هللا 
 المسلمين.

نادادم سعد بن بعاذ فقال: بإنكم  د علم م الا  بينناا وبيانكم ذاا بنات  رمقاة وأناا خاائف علايكم ب اه ياوم بنات الن اير أو أبار   (2ب
و االوا بان   ، نالوا بان رساول هللا (2)بنه، فقالوا: أكلظ أيرابيك فقال: غير داا القول كان أجمه بكم وأحسن، و ال بن إسحق

 رسول هللا؟   عهد بيننا وبين بحمد بو  عقد( فراتمهم سعد بن بعاذ وشاتمول.

 

 ثانيًا: نقض بني قريظة للعهد:
فسلموا عليه ثم  الوا: ع اه والقاارة أ  ك ادرعم بأصاحاب الردذاع جياا وأصاحابه  أ به السعدان وبن بعهما إلت رسول هللا  (1ب

 أبرر با ذا بعرر المسلمين(. بهللا أكبر فقال رسول هللا 

رفع راسه و ال بأبرروا بف ل هللا  إن رر خبر نق  بنت  رمقة للعهد، فساد  حال بن الاعر أوساآل المسلمين لكن الرسول  (2ب
  (3)ونصرل( فعاد  الحمية إلت صفوفهم رغم بع  بوا ف ال خاذل وإنسحاب أوست بن  رمقت و وبه

 اارما رغاام الحصااار الرااديد ورغاام نقاا  اليهااود باان بناات  رمقااة عهااددم بعهاام و اعهاام المااواد ثبااظ المساالمون فاات بجااابه هم  (3ب
 ال اائية عن الجيا اشسالبت وتهديددم بحرم المحاصيه الزراعية.

 حصار بني قريظة:
بعا  بايعاا  إلت المدينة بعد إنسحاب جيا األحزاب أبر بةذنا فأذن فت الناس بن كان سا فت اليوم الا  رجع فيه الرسول  (1ب

فاال ذصاالين العصاار إ  ببناات  رمقااة وإساا عمه علات المدينااة إباان أم بك ااوم وأعااات الراذااة علات باان أباات طالااا و دبااه إلاات بناات 
 . يرظة فسار علت ح ت إذا دنا بن حصونهم سمع بنها بقاله  بيحة لرسول هللا 

 رمقاة ذقاال لهاا ب ار بأناا(، وتحارك الجايا اشساالبت خرد الرسول فت المهاجرمن واألنصار ح ت نزل علت ب ر بان آباار بنات  (2ب
ودام ثالثاة آ ف والخياه ثالثاون فارساا  فناازلوا حصاون بنات  رمقاة وفر اوا  نحاو بنات  رمقاة أرساا   ح ات تالحقاوا بالرساول 

 عليها الحصار.

                                                 
 .125، صـ 4ابن كثير جزء  (1)
 .114إلي صـ 113، صـ 4ابن كثير جزء  (2)
 .94، صـ 2الطبري جزء  (3)
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ل ال الثاة وإتصالوا باشع  ولما إش د عليهم الحصار عرا عليهم رئيسهم كعا بن أسد ثالث خصال ولكانهم ردوا داا الخصاا (3ب
أن أرسه إلينا أبا لشابه نس ريرل وكان حليفا لهم وكاناظ أبوالاه وولادل فات بناقا هم  حلفائهم بن المسلمين فشع وا إلت الرسول 

 و الوا: ذا أبا لشابه أتر  أن ننزل علت حكم بحمد؟  ال: نعم وأشار بيدل إلت حلقه ذقول إنه الابل.

وكاان بإسا ااعة اليهاود أن ي حملاوا الحصاار الاوماه  بو لشابه  رر   رمقة النزول علات حكام الرساول برغم با أشار غليه أ (4ب
 ألسشاب بنها:

 توفر المواد ال اائية والميال وانبار فت حوزتهم. بأ(

 بناة حصونهم. بب(

 كان المسلمون ذقاسون البرد القارس والجوح الرديد ودم فت العراء. بج(

 ردام الا  أصاب المسلمين لمواصلة األعمال الحربية بمن  به بداذة بعركة األحزاب.شدة ال عا واش بد(

تميز  الحرب  د بنت  رمقة بأنها كانظ حرب أعصاب فأخا  بعنومااتهم تنهاان وعازمم هم تخاور وحين اا باادروا إلات النازول  (5ب
 .علت حكم الرسول 

 قبول حكم رجل فيهم:

تحااظ إشااراف بحمااد باان بساالمة األنصااار  وجعلااظ النساااء والااارار  بمعاازل عاان الرجااال فاات  بإع قااال الرجااال أباار الرسااول  (1ب
 ناحيه.

 فقالوا:  ابظ األوس إلت رسول هللا  (2ب

ذا رسول هللا  د فعلظ فت بنت  ينقاح باا  اد عملاظ، ودام حلفااء إخوانناا الخازرج وداة ء بواليناا فأحسان فايهم فقاال بإ  تر اون  
 كم؟(  الوا بلت و ال: بفااك إلت سعد بن بعاذ(  الوا:  د ر ينا.أن ذحكم فيهم رجال بن

 ال للصحابة: ب وبوا إلت سيدكم( فلما أنزلاول  االوا: ذاا ساعد إن داة ء  اد نزلاوا علات حكماك  اال:  لما إن هت سعد إلت النبت  (3ب
دناا؟ وأعارا بوجهاه وأشاار إلات ناحياة  وحكمت نافا عليهم؟  االوا: نعام  اال: وعلات المسالمين؟  ااو : نعام،  اال: وعلات بان داا

 إجال  له وتعقيما . رسول هللا 

بلقد حكمظ فيهم بحكام   ال: بنعم وعلت(  ال: فإنت أحكم فيهم أن ذق ه الرجال وتست الارمة وتقسم األبوال فقال رسول هللا  
 هللا بن فوم سشع سموا (.

 أسباب حكم سعد بن معاذ:
 المدينة أن أخرجوح بنت  ينقاح وأجلوا بنت الن ر  دذاردم. بلغ المسلمون بن القوة فت (1ب

دت الفكرة ال ت أخ مر  فات نفاوس أكاابر بنات ال انير وتنفيااا  لهاا  كانظ فكرة تأليا العرب علت المةبنين أصحاب الرسول  (2ب
فات  ح ات  ادبوا  رمراا  ن  ايس وأباو عماار فعاوذة بابن أخاا وآخرون وبعهم نفر بان بنات وائاه ت نفر بنهم وبن بينهم حخرج 

 والمدينة ي رددون ح ت تأتودم ف سيرا بعهم إلت بحمد وأصحابه.عن  وبه فقال: بترك هم بين خبير  حينا  بكة فسأل أدلها 

 وسالول عن  رمقة فقال: بأ ابوا بالمدينة بكرا  بمحمد ح ت تأتودم فيميلوا بعكم(. (3ب
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اليهاود فلايس باين  ارما وباين بحماد خاالف إ  علات الادعوة ال ات يادعوا إلات تردد   رما فت داا ال حرم  الا  ذسعت إلياه  (4ب
هللا، فقالظ  رما لليهود: ب ذابعرر يهود إنكم أده الك اب األول وأده المعلم بما أصشحنا نخ لف فيه نحن وبحماد أفاديننا خبار 

 أم دينه؟  الظ اليهود: ببه دينكم خير بن دينه وأن م أولت بالحق بنه(.

 ليهود وثنية قريش علي توحيد محمد:تفضيل ا
فاات ك اااب الاادك ور: إساارائيه ولفنااون "تااارمخ اليهااود فاات بااالد العاارب" كااان باان واجااا دااة ء إ  ي ورطااوا فاات ب ااه داااا الخاااأ  (1ب

د الفاحا وإ  ذق رحوا أبام  رما بأن عشادة األصنام أف ه بن ال وحيد اشسالبت دااا باش اافة إلات أنهام بإتجاائهم إلات عشاا
األصاانام إنمااا كااانوا ذحاااربون أنفسااهم ومنا  ااون تعاااليم ال ااورال ال اات توصاايهم بااالنفور باان أصااحاب األصاانمام وبااالو وف باانهم 

 بو ف الخصوبة.

كما ذداا داة ء النفار بان زعمااء اليهاود إلات  ارما ذدباوا إلات غافاان بان  ايس عايالن وبان بنات بارة وبان بنات بازازة وبان  (2ب
سااعد وباان أسااد وباان كااه باان لهاام عنااد المساالمين ثااأر وبااازالوا بهاام ذحر ااونهم علاات األخ ب ااأردم أشااجع وباان ذساالم وباان بناات 

 ومحمدون لهم وثني هم.

أوحاات حاات باان أخاااا إلاات األحااواب أنااه بقنااع بناات  رمقااة باانق  عهااد باادادع هم لمحمااد والمساالمين واشن اامام إلاايهم وأن  (3ب
 ية وف ل الارمقة للدخول ي رب بن ناحية أخر . رم ة ح ت فعلظ أنقاع المدد والميرة عن بحمد بن ناح

 

 

 وفاء محمد وصدقه لعهده:
بازال حت بن أخاا بكعا بنت أسد صاحا عقد  رمقة ح ت ف ل له باب الحصن ثم  ال له بومحله ذاا كعباظ! ج  اك بعاز  (1ب

رحاوا ح ات نس أصاه بحمادا  الددر وببار طاام ج  اك بقارما وب افاان باع  ادتهاا وساادتها و اد عادادونت وعا ادونت علات إ  يب
 وبن بعه(.

 بغشة با يدعول حت إليه.تردد كعا بن أسد وذكر وفاء بحمد لوعدل وصد ه لعهدل وخرت  (2ب

وسااأل كعااا وباااذا ذكااون إذا إرتااد  األحاازاب؟ دناااك أعاااال ح اات بوثقاااش إن رجع ااه  اارما وغافااان ولاام ذصاايبوا بحماادا  أن  (3ب
 ه كعا با طلا ونق  عهدل بع بحمد والمسلمين وخرج بن حيادل.يدخه بعه فت حصنه فيرركه فت خاة بقب

لي اايقن باان األباار، فعلاام  إتصااه نشااأ إن اامام  رمقااة إلاات األحاازاب بمحمااد وأصااحابه فااإد زوا فخااافوا ب ب ااه وأرسااه الرسااول  (4ب
قاااع الماادد والمياارة ورأ  أدااه المدينااة طرمااق  رمقااة و ااد فاا ل لألحاازاب فاادخلوا علاايهم وإس أصاالودم ورأوا  رمقااة ت الرسااول 
 عنهم.

غس مهلظ  رمقة األحزاب عررة أذام تعد فيها عدتها علت ان تقاته األحزاب المسلمين فت دال األذام العررة أشد الق ال ودااا  (5ب
 .با فعلول فقد ألفوا ثالثة ك ائا لمحاربة الرسول 

 الخيانة والحرب:
بنهم العار فت أن ذقول ب كان بحمدا  ذعدنا أن نأكاه كناوز كسار  و يصار بلغ الفزح بن أده ي رب وزلزلظ  لوبهم ولمن  ال  (1ب

 وأحدنا اليوم   ذأبن علت نفسه أن يادا إلت ال ائط(.
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وبدأ الم حمسون بن  رمقة ينزلون بن حصونهم وآطابهم إلت بنازل المدينة القرمشة بنهم يرمدون إرداب أدلها بكما حدث بع  (2ب
 رح حصن حسان بن ثابظ.ص ية بنظ عبد المالا فت فا

إن  رمقااة لااو  إرتحااال األحاازاب ولااو  بااا و ااع فاات صاافوفهم باان شااقام وإنقسااام كانااظ دلاات أ شااة الناازول إلاات المدينااة والف ااه  (3ب
 بالمسلمين والمعاونة ح لت إس  صالهم.

 ينابق الم لت علت بنت  رمقة ب  تقاعن ذنا األفعلت وت ركها(. (4ب

 الخامسة من الهجرةأخالقيات الحرب في السنة 

 :الهجوم

وأصاااحابه جااااء   ااارما وحلفاءداااا بهااااجمين وودوا أن تكاااون  وإس  صاااال بحماااد  جااااء  األزاب بج معاااة علااات غااازو ي ااارب (1ب
 الحرب شابلة بع المسلمين بمعنت ذفنوا  أنفس ومهدبوا المساكن وأسشاب المعاذا لهم، يرمدون اشبادة لهم.

 The legal right of self defence  الدفاح بحق الدفاح الررعت( 

وأصااحابه للاادفاح عاان المدينااة دفاعااا  عاان وجااوددم وسااكنهم وعماادوا إلاات حفاار الخناادم حرصااا  ودعمااا  للخاااة  و ااف الرسااول  (2ب
 الفاعية المرروعة.

 Loyalty to)المديناة دات العاصامة للدولاة اشساالبية واجاا أدلهاا أن يهباوا للااود عان أنفساهم وعر اهم وبعيرا هم ووطانهم  (3ب

the home land)  
 Readiness to defend the home landأخال يا  الحرب تدعوا إلت اشس عداد للدفاح عن الوطن  (4ب

بأخاا الرساول باالرأ  الصاائا فات حفار الخنادم فات  Relers to consult the ruledأخال ياا  الحارب بواجاا المرااورة(  (5ب
 خاة سلمان.إتجال إ  ار العدو وغزل لي رب( ودت 

وإلات  إن هات الخبار إلات الرساول  Thorough checking of military in formationال حقاق بان المعلوباا  الحربياة:  (6ب
إلاات  عملاات أن المساالمين أخاااوا باان بااةنهم عراارمن جمااال ، فشااادر الرسااول لالمساالمين عاان خيانااة بناات  رمقااة وكااان الاادليه ا

 سعدين وآخرمن ولكت ذأتول بالخبر اليقين فت داا الرأن شأن ال در.تحقيق خبر خيانة بنت  رمقة وبعل ال

 Patience on theوالصاابر فااات الميااادان  Unity on the battlefieldأخال يااا  الحااارب بالوحاادة فااات الميااادان(  (7ب

battlefield وفيااه عاان البااراء عااازب  ااال: رأي ااه ،  وكااان ك ياار ينقااه باان تااراب الخناادم ح اات وار  عناات الغشااار جلاادل بانااه
 الرعر فسمع ه يرتجز بكلما  ابن رواحة ودو ينقه بن ال راب ومقول:

 وال تصدقنا وال صلينا ... ... اللهم لوال أنت ما أهتدينا

 وثبت األقدام إن القينا ... ... اىة علينىىفأنزلن سكين

 و د تم ذكر ذلك فيماتقدم. وبا روال الشخار  عن جابر  ال بإنا يوم خندم نحفر فعر ظ كدبه شديدة........( 

بإ  تر اون أن ذحكام  ، بناا  اال الرساول Dealing severely with traitorsبن أخال يا  الحارب بالرادة باع الخوناة(  (8ب
 علت حكمه  فيهم رجه بنكم؟(  الوا:  د ر ينا وكان حكم سعد فت غاذة العدل واشنصاف فقد إرت ول حكما ، ونزل الرسول 

( لقد   ه بن نساء بنت  رمقة أبرأة واحدة كانظ  د طرحظ الرحت علت خاالد Self by selfالحرب بالنفس بالنفس  أخال يا  (9ب
 بن سومد فق ل ه فق لظ بن أجه ذلك.
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 Ethieal conduct to be the basis of reward or punishبان أخال ياا  الحارب بالسالوك األخال ات أسااس الجازاء(  (10ب

ment>  الرسول فقد إس ودا رفاعاة بان سامةأل القرظات فو شاه لهاا فإسا حي ه فأسايلم  -أم المنار سلمت بناظ  ايس النجارماة
 وله صحشه.

بن  ، بعل الرسول Rediness to defend the home land( بن أخال يا  الحرب باشس عداد للدفاح عن الوطن 11ب
خيال  وسالحا  ل جهيز الجيا لما  سم أبوال بنت  رمقة بعد  السشاذا إلت نجد تحظ إشراف سعد بن زمد األنصار  فإب اح بها

أن أخرج بنها لخمس فأسهم للفارس ثالثة أسهم سهمان للفرس وسهم للفارس وأسهم للراجه سهما  واحدا  وأسلم يوب ا بن 
  (1)اليهود أربعة فنجوا بن الق ه

( فقاد عارا سالمان The principle of consultation in battlefieldبمبدأ الرور  فات بادذان الق اال  بإل زام الرسول  (12ب
إلت   الفارس خاة دفاعية و ال بإنا كنا بأرا فارس إذا حوصرنا خند نا علينا وكانظ خاة   ذعرفها العرب فشادر الرسول

 تنفيا دال الخاة بعد إس رارة الصحابة.

 The effective use of faculties and putting complete trust in)اشسا خدام الحسان للملكاا  وال وكاه علات هللا  (13ب

ALLAH)  فلكت تف حم المدينة القوا  المهاجمة ليس لها إ  أن تق حم بن ناحية شمال المدينة، وتم إخ يار حفر الخندم فات
 اال: بكنااا بااع داال المناقااة تفعاه ال  اارة الم احااة أباام األعااداء فكاان ذلااك باان حسان ال اادبير وفاات الشخاار  عاان ساهه باان سااعد 

باللهام   عايا إ  عايا انخارة  فقاال رساول هللا  (2)رسول هللا فت الخندم نهم ذحفارون ونحان ننقاه ال اراب علات أك افناا دناا
  (3) فإغفر للمهاجرمن واألنصار(

عملاون كاان المسالمون ذ Patience and standing one's ground on the battlefieldالصابر وال شاا  فات الميادان   (14ب
بنراآل كبير فت حفر الخندم ودم ذقاسون بن شدة الجاوح باا ذف اظ األكشااد  اال أنسات كاان أداه الخنادم يةتاون بملائ كفات بان 

 . (5)تو ع بين يد  القوم والقوم جياح ودت برعة فت الحلق ولها رمل  (4)الرعير فيصنع لهم بإدالة سنخة

 Providing a good example for others solidarity and unity onالقادوة الحسانة وال  اابن والوحادة فات الميادان  (15ب

the battlefield  با روال الشخار  عن جابر  ال: بإنا يوم خندم نحفر فعر ظ كدذة شديدة فجاءوا النبت  فقالوا دال كدذة
المعاول ف ارب  خاا النبات عر ظ فت الحندم فقاا: بأناا ناازل( ثام  اال وباناه بعصاوب بحجار ولب ناا ثالثاة   تااوم ذا اا  فأ

 أ  صار ربال    ي ماسك(.  (6)فعاد ك يشا  أديه أو أ يم

فات  خارج الرساول  (Listening attentively and good excution on the battlefield)حسان اشسا ماح وال نفياا   (16ب
ع ف حصنوا به والخنادم بيانهم وباين جايا ثالثة آ ف بن المسلمين، وبعد ال راور بع  واد الجيا جعلوا ظهوردم إلت جبه سل

  (7)فأبر بالنساء والارار  فجعلوا فت آطام المدينة  األحزاب وكان شعار المسلمين الواحد بحم   ينصرون( وأبر الرسول

 التقييم

                                                 
 .238 -237 /2، وإبن هشام 74 -2/72زاد المعاد  (1)
 جمع كنز وهو مجتمع الكتفين. (2)
 .588 /2باب غزوة الخندق صحيح البخاري  (3)
 اإلهالة: الدهن وسنخة تغيرت من طول بقائها. (4)
 .588 /2صحيح البخاري  (5)
 .588 /2صحيح البخاري  (6)
 حصون. (7)
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د  وباه بان فت رأينا أن دم بنت  رمقة بعلق فت عنق حت بن أخاا وأن كان  د   ه بعهم فهو  د حنل فت العهد الا  عاد (1ب
 بن المدينة ولم ذق ه بنهم بعد المنزول علت حكمة أحدا . بنت الن ير حين أجالدم بحمد 

 حت بن أخاا دو الا  حمه بنت  رمقة علت نق  عهددا والخروج عن حياددا ولو بقيظ عليه لما أصابها بن الرر شئ. (2ب

لمواجهاة المسالمين والادفاح عان أنفساهم بمقااتليهم ولاو  حت بن أخاا دخه حصان بنات  رمقاة بعاد إنساحاب األحازاب ودعاادم (3ب
 أنهم نزلوا علت حكم بحمد بنا اليوم األول وإع رفوا بخاأدم فت نق  عهددم كما أددر  دباؤدا.

ا  لقد  به اليهود والمسلمين ال حكيم فيما بينهم والحكام الاا  صادر علات  ساوته إنماا كاان حكماا  ب اأثرا  بالادفاح عان الانفس بع بار  (4ب
 بقاء اليهود أو زوالهم بسألة حياة أو بو  بالنسشة للمسلمين.

كانظ رمحانة أحد  سشاذا بنت  رمقة  د و عظ فت سهم بحمد فعرا عليها اشسالم فرف ظ وأصر  علات يهودي هاا وعارا  (5ب
 عندل. عليها أن ي زوجها فقالظ: به ت ركنت فت بلكك فهو أخف علت وعليك وبقيظ رمحانة فت بلكه ح ت باتظ

وطد  غزوة األحزاب ووطد الق اء علت بنت  رمقة للمسالمين فات المديناة فلام يباق للمناافقين فيهاا صاو   اط وذدباظ العارب  (6ب
 كلها ت حدث بقوة المسلمين وسلاانهم.

عنهاااا  أدخاااه المسااالمون فااات و عاااة األحااازاب بفاجاااأتين المفاجاااأة األولااات شاااق الخنااادم ل اااأبين المديناااة وتااادعيم وتيساااير الااادفاح (7ب
والمفاجأ  ال انية اشس عمال الجيد ل جسس نعيم بن بسعود سادم فت بنع اليهود بن بنت  رمقة عن المراركة فت الق ال  اد 

 المسلمين بالو يعة بين  رما وحلفائها(.

 إذ أحدثظ ال  ييرا  ال الية: شكلظ بعركة الخندم بنعافا  فت حرب الرسول  (8ب

 مدينة بقصد إح اللها.تراجع  رما عن بهاجمة ال بأ(

 إخالء المدينة بن آخر  شائه اليهود بما أبعد الخار الداخلت. بب(

تحولظ المشادرة إلت جانا السملمين الااين ين قلاون بان برحلاة الادفاح إلات برحلاة الهجاوم فأف اه وساائه الادفاح الهجاوم  بج(
 ومسميه الشع  بدجوم السالم(.

دة ال ات كاان بإبكااان المراركين بهاجماة المديناة عبردااا كاان بفاجاأ وعيشاة كااأداء أم الخنادم الاا  شاق فات المناقااة الوحيا بد(
تحاارك المهاااجمين فأفاااد المساالمون بنهااا وباان حساان إساا خدام طبيعااة األرا وإساا خدبوا الاادفاح الم حاارك فكانااظ القنااوا  

 جادزة لل حرك بإتجال أ  ث رة وسددا فورا .

 ات السنه السادسه للهجرهوقع

 مسلمه سريه محمد بن
 دجرمه 6المحرم بن سنه ال ارمخ/ لعررل ليال خلون بن  

 الجهه/ تحركظ  الى القرطاء  ربة بالشكرا   بن  أرا نجد وبين  ربة والمدينه سشع ليال  

( وأخااو يةلباون بعا  اليشائاه ح ات إن ثماباه ال را/ ال صد  لشان بنات بكار بان كاالب و اد إزاداد عاداءدم لمحماد ب 
 .(1ب( بأبر بسيلمه الكاابت سيد بنت حنيفه خرج ب نكرا شغ يال النبت ببن اثال الحنف

                                                 
 .297 /2السيرة الحلبية  (1)
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 المواجهه/درب القوم با إن شاددو بقاتلت السرمه واخاو ثمابه بن اثال الحنفت سيد بنت حنيفه إلت المدينه أثيرا . 

وهللا ولكننات أسالمظ باع بحماد  الن يجه/أسلم ثمابه بان اثاال الحنفات وعنادبا  ادم علات  ارما  االوا صاشأ  ذاا ثماباه  اال   
وانصارف  (ب وكانظ ذمابه رمف بكه و ال ثمابه لقرما و  وهللا   ذأتكم بان اليماباه حشاه حنااه ح ات ذااذن فيهاا رساول هللا (ب

ذسااالونه بأرحااابهم أن ذك ااا إلااى ثمابااه ذخلاات إليااه حمااه  الااى بااالدل وبنااع الحمااه الااى بكااه جهااد   اارما وك بااوا الاات رسااول هللا 
 (باعام ففعه رسول هللا ال

 وقعه بني لحيان
فت بائ ين بن أصاحابه وإسا خلف علات المديناه  (بدجرمه. خرج الرسول 6فت ربيع ا ول اوجماد  ا ول سنه  /التاريخ 

 إبن أم كل وم وأظهر انه يرمد الرام. للخداح وال  ليه وليصيا القوم علت غرل 

ت  الحجاااار إلاات حااادود بكاااه وال ااارا  الراااديدل  ائماااه بااين المسااالمين و ااارما بناااو لحياااان وكانااظ دذااااردم ب وغلاااه فااالجهىىه/  
 أن ي وغه فت  البالد بمقربه بن العدو ا كبر ب رما( (بواألعراب ولم يرد رسول هللا 

باااالرجيع و  لاااودم. فلماااا تخاذلاااظ األخااازاب  (بتادياااا بنااات لحياااان الااااين غااادروا بعرااارل بااان أصاااحاب الرساااول الغىىىرض/  
أن الو اااظ  اااد حاااان ألن ذأخاااا بااان بنااات لحياااان ب اااار أصاااحابه ( بئمهم وإسااا كانو للقاااروف الرادداااه را  رساااول هللا وإسااا ودظ عااازا

 المق ولين بالرجيع، فق لوا غدرا  وخسة.

حيال كاان بصااب أصاحابه وسامعظ بناو –لل  ليه إتجه إلت الرام إلت بان غران ودو واد بين أباج وساعفان المواجهه/  
إلت رؤوس الجشال فقام يوبين بأر هم وبعل الساراذا للماااردل فلام ذقادرو علياه فساار إلاى عسافان فشعال عرارل لحيان بقدوبه فهربوا 

 فوارس الى كراح ال ميم ل سمع بهم  رما 

 كانظ غيب ه عن المدينه اربع عررة ليلة وتم تاديا اليشائه وا عراب بالمناقه. النتيجه/  

 سريه عكاشه بن محصن
 دجرمه  6ا ول او ال انت سنه فت  ربيعالتاريخ/  

 با لبنت اسد –خرج عكاشه فت أربعين رجال إلت ال مر الغرض/  

 فت القوم وأصاب المسلمون بائ ت بعير سا ودا إلى المدينه النتيجه/  

 سريه محمد بن مسلمه
 فت دذار بنت ثعلشه  دجرمه الى ذ  القصه خرج ابو بسلمه فت عررل رجال 6فت ربيع ا ول او انخر السنه التاريخ/  

 الحد بن براغشا  وغارا  ا عراب . رمشا بن المدينه الغرض/  

 فلما نابو   لودم ا  ابن بسلمه فانه افلظ بنهم جر  . -كمن القوم لهم النتيجه/ 

 سريه أبي عبيده بن الجرح
حمد بن أبت بسلمه فخرج وبعه دجرمه إلت ذ  القصه و د أرسه علت أثر فق ه أصحاب ب 6ال ارمخ فت ربيع ا خر سنه  

 أربعون فارسا  فسارو ليل هم برال، ووافوا بنت ثعلشة بع الصشل فأعجزودم دربا  فت الجشال.

 ال را/ ب را تادييا بنت ثعلشه علت   ه اصخاب بحمد بن بسلمه . 
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 و نعما شاء. الن يجه/ بع الصشل فاغارو عليهم فأعجزدم دربا فت الجشال وأصابوا رجال واحدا فأسلم وغنم 

 سريه زيد بن الحارثه
 دجرمه وسار زمد الى الحجوم باء لبنت سليم فت بر القهران 6ال ارمخ/ فت ربيع انخر سنه  

 ال را/ تاديا بع  باون بنت سليم لك رل إغاراتهم.  

أصاابو نعماا وشااء  فادل هم علات بحلاه بان بنات ساليم. -حليماه–الن يجه/ خرج إليهم زماد فأصااب إبارال بان بزمناه ذقاال لهاا  
 وأسرى .

 سريه زيد بن الحارثه ال: العيص
 دجرمه خرج زمد فت سشعين وبائه راكا إلت العيص. 6فت جماد  األولى سنه التاريخ/  

 السيارل علت طرمق ال جارل لقرما .الغرض/  

س فأتى زمنا فإسا جار بهاا أفلظ أبو العا (بأخا  أبوال عير  رما وكان  ائددا أبو العاس خ ن رسول هللا النتيجه/  
برد األبوال بن غير أن ذكردهم. فردو الك يار والقلياه والكبيار والصا ير ح ات رجاع أباو العااس إلاى بكاه  (بففعلظ فأشار الرسول 

 وادى الودائع إلى أدلها ثم أسلم وداجر.

 سريه زيد بن الحارثه
 رجال إلى بنت ثعلشه.للهجرل خرج زمد فت خمسه عرر  6فت جمادى ا خرل سنه التاريخ/  

 إذقاف األعراب الاين ذقاعون الارم ومروعون الناس .الغرض/  

 وغاب أربع ليال وغنم عررمن بعيرا . –دربظ األعرابالنتيجه/  

 ي ريه زيد بن الحارثه ال: وادي القر س
 ى.د فت إثنت عرر رجال الت واد  القر دجرمه خرج زم 6فت رجا سنه التاريخ/  

 حركا  العدو والحصول علت بعلوبا  إس خشارمه.إس كراف الغرض/  

 فهجم عليهم سكان واد  الفز  فق لوا تسعه وأفلظ ثالثه بنهم زمد بن الحارثه .النتيجه/  

 سرية الخبط
دجرمااة، وذكاار الااشع  أنهااا و عااظ  بااه  8إخ لااف الااروال فاات تااارمخ و وعهااا فااالشع  ذكاار أنهااا فاات رجااا ساانة التىىاريخ:  

 ين لم ذكونوا ي عر ون لعير  رما بعد صلل الحديبية.الحديبية ألن المسلم

 ال جابر: بع نا النبت فت ثالثمائة راكا أبيرنا أبو عبيرة بن الجران نرصد عيرا  لقرما فأصابنا جاوح شاديد ح ات  الغرض: 
 أكلنا الخشط فسمت جيا الخشط.

 لم تلق كيدا .النتيجة:  

 وقعه ذي قرد
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بال اباه حيال وجاد  رل أغار عيينه بن حصاه ال ازار  فات خياه ل ااان علات سارن النبات ال ارمخ/ فت السنة السادسة للهج 
 رجال بن بنت غفار وبعه إبراته فق لو الرجه وسبوا المرأل.

ال ارا/ غافااان داات اشااد اليشائااه العربيااه عااداءا لالسااالم كونهااا تارتشط بحلااف بااع اليهااود وح اات ال اات إن اامظ إلاات  اارما  
 أكبر عدد بن الرجال.وحلفائها وأبد  ا حزاب ب

 النتيجه

الخير ناد  بالقوم فت المدينه فجاءته الفرسان فسلم  ياادتهم إلات ساعد بان بنات زماد وأبارل باان بأخارج فات  (بلما بلغ الرسول  (1ب
طلا القوم ح ت الحفك فت الناس(. وت شع فرسان المسلمين العدو الا  لجأ بع غروب الرمس إلت غار فيه باء ذقال لاه بذو 

 ولم يالحق المسلمون العدو الم راجع الى غافان. (برد( فأجلت المسلمون العدو واس عادو إبه النبت بحمد  

 إرداب وإخافه  شائه غافان العادذه واس عادذه با إس ولو عليه فت إغارتهم. (3ب

 

 وقعه بني المصطلق من خزاعه
 .(1بعلت  ول إبن أبت إسحقال ارمخ/ فت شعشان سنه خمسه عند عابة أده الم از  وسنه سظ  

إن رئاايس المصااالق الحااارث باان اباات  اارار سااار فاات  وبااه وباان  اادر عليااه باان العاارب يرمااد  (بال اارا/ بلااغ الرسااول  
 فشعل برمدل بن الخصيا ا سلمت ل حقيق الخبر وأن أعداد الاين يرمدون الهجوم تزداد يوبا بعد يوم. (بحرب الرسول 

 القتال/ 

 وكان خروجه لليل ين خلنا بن شعشان وخرج بعه جماعه بن المنافقين لم ذخرجو  بلها. (بالرسول  بعد ال يقن خرج (1ب

وإس عمه علت المدينه زمد بن الحارثه و ياه آخارون وكاان الحاارث بان أبات  ارار  اد وجاه عيناا لياتياه بخبار الجايا ا ساالبت  (2ب
 فالقت المسلون اليش  عليه و  لول.

خااافوا خوفااا شااديدا وتفاارم  عاانهم باان  كااان   –و  لااه عينااه  (باباات  اارار وباان  بعااه  بساايرل  الرسااول   لمااا بلااغ الحااارث باان (3ب
إلت بالمرمسايع( إسام لمااء بان  بياادهم  فات  ناحياه  دياد الات  السااحه ( ببعهم بن العرب  لسبا المفاجأل  وإن هت الرسول 
الاارار  والانعم والرااء و ياه اناه لام  ذحادث   اال وكاان  بان  جملاه النساء و ( بف هيأوا للق ال وانهزم المرركون وسبت الرسول 

 وتزوجها. (بالسبت جومرمه بنظ الحارث سيد القوم  و عظ فت  سهم ثابظ بن  يس فكاب ها  فاد  عنها الرسول 

( و اد بأع ق المسلمون بسابا دااا ال ازومج بائاه بان أداه بياظ المصاالق  اد أسالمو و االو أصاهار رساول هللا  النتيجه/  
 أصيا رجه بن  المسلمين ذقال  له  درام بن صشابه أصابه رجه  بن األنصار ودو ير  أنه  بن  العدو فق له خاأ.

( شوادد  خبي اه/ بذكار بان إساحق أن أخاال بيايس بان صاشابه  ادم بان  بكاه نقرداا لئساالم فالاا دذاه أخياه دراام بان الرساول ب
 را ثم  عدا   علت   اته أخيه  فق له  ورجع برتدا  إلت  بكه.ثم بكل ذسي –ألنه    ه خاأ فأعاال دي ه 

 التقسيم
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لبنت لحيان أظهر انه يرمد ال وجه بجيره فت غير إتجادهم وذلك للحاوز علات  المفاجاأل وبهااجم هم ودام  عندبا  دم الرسول  (1ب
 المجاورل.بس عدين للق ال ا  أن أحد جواسيسهم أخبردم ف نبهو لألبر واب نعوا فت الجشال  

( جاء  رد  فعله   سرمعا  اذ سير بجموعاه بان الفرساان لحقاظ بهام عنما أغار   خيه  بنت غافان  علت  سرن  الرسول ب (2ب
وإسااا عاد   اشباااه بااانهم ودااااا ذعنااات  أن جااايا المسااالمين فااات  جهوزماااه دائماااه  لل حااارك فسااارعه   ال حااارك   علااات  ا عاااراب  

 واليشائه بيزل فت   داا  المرحله.

 شكه سرعه رد المسلمين فت اشغارا  المعادذه رادعا   وما لليشائه المعادذه فمنعها بن الهجما  (3ب

( دجوباا إسا شا يا   اددم بعاد وصاله بان بعلوباا  عان إسا عداددم وتجهياز  اواتهم للهجماا  وباالك أصاشحظ شن  الرسول ب (4ب
 المشادرل بين  المسلمين.

 أل أحسن إس  الل فهاجموا ا عداء ودزبودم .إس  ه  المسلمون عنصر المفاج (5ب

 

 

 دور  المنافقين في  المكيده
(وكااان األوس سااالم والمسالمين و   سايما علاات  رساول هللا   ب‘ذكرناا  بان  بااه أن عباد هللا باان سالول   كاان ذحنااق علات  ال (1ب

 بنعهم.والخزرج كانو  د  إتفقوا  علت  سيادته وم وجونه  عليهم فلما  دخه  اشسالم 

بياد أن  جميااع أعااداء  اشسااالم بان اليهااود والمنااافقين والمرااركين كاانوا ذعرفااون جياادا أن ساابا  غلشاة ا سااالم لاايس فاات  ال فااوم   (2ب
لك اارل الجيااوش والسااالن   والعاادد وإنمااا فاات  األخال يااا  والم ااه  والياايم ال اات   جاااء  بهااا ا سااالم. واألخال يااا   الرا يااه  ال اات  

 ( خاصه  فت  الحرب .رسول   بجاء  بها  ال

فرانو دجماا  دعائياه واساعه  اد الادين بان  ناحياه  (بو ل عجر  األعداء فت النيه بن  يم وأخال يا  اشسالم والرساول  (3ب
( باأم المااةبنين زمنااا بنااظ جحااا بعااد أن  طلقهاا زمااد باان الحارثااه وجااد المنااافقون ا خاالم وال قاليااد فحينمااا تاازوج الرسااول   ب

 ن:ثلم ي

أن   زوج ه دال كاناظ   زوجاه   خابساه والقاران  الكارمم لام   ذكان  أذن فات  الازواج باأك ر بان  أرباع نساول فكياف صال   بأ(
 له  داا  الزواج؟

فالزواج بها بن أكبر الكشائر حسا تقاليد العرب بوليس فت بقابنا الرد تفصايال علات  -ب بنال -إن زمنا كانظ زوجه ابنه بب(
 ونفيها بالبردان وإنما نسو ها لنرصد فيما بعد رد الفعه وأخال ياته السابيه فت ب ه  داا الموا ف(خاا ا دعاءا  

و عه المصالق وحينما كان ذييم علت  المر ذسع إخ صم إثناان أحاددما بان األنصاار وانخار المهااجرمن وبلاغ بعد  الفراغ بن  (4ب
نااا إلااى المدينااه ليخاارجن األعااز بنهااا  األذل( فوصااه الخباار إلااى الرسااول ذلااك عبااد هللا باان أباات ساالول  فقااال بأم وهللا  لاا ن رجع

 (.ب

بفكيف ذا عمر إذا تحدث الناس أن بحمادا  ذق اه أصاحابه؟   ولكان اذن   ال عمر ببر عشاد بن برر فيق له( فقال الرسول  (5ب
 بالرحيه( وذلك فت ساعه لم ذكن يرتحه فيها فإرتحه الناس.
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م ذلك ح ت أبسى وليل هم ح ت أصشل وصدر ياوبهم ذلاك ح ات آذتهام الرامس ثام نازل بالنااس فلام يلب او يوبه برت الرسول  (6ب
 ( بلير ه  الناس عن الحديل وال السن(.ان وجدوا بس ا را فو عوا نيام ولقد فعه ذلك الرسول ب

ووجاد عبادهللا بان أبات سالول  –ا فاك فات حاديل –( حينما نزل جيا المسلمين فت نحر القهيرل تكلم النااس كاه  بانهم  برااكل ه 7ب
 نفا بن ف انفس بان كارب  النفاام والحساد الاا  باين  الوعه فجعاه ذسا حكت اشفاك ومس وشايه ومرايعه وماذعاه ومجمعاه ومفر اه 

 ح ت كان اصحابه ي قربون به اليه فلما  دبوالمدينه أفاا أده  اشفك فت الحديل.

 ( العرر آذا  .20-11با فك عصشه بنكم...( بالنور أنزل هللا  برأن اشفك بإن اللاين جاءوا (8ب

 و د أ ميظ حدود هللا فت ثالثه ولم تحد عبد هللا بن أبت سلول بع أن  دورل كان كبيرا  بع أده اشفك. 

 سريه عبدالرحمن بن عوف بدومه الجندل
 أحسن األبور فت الحرب.( عبد الرحمن بن عوف بين يدذه وأوصال بدجرمه ا عد الرسول ب6فت شعشان التاريخ/  

إلااى دذااار بناات كلااا بدوبااه الجناادل فقااد كااانو باان ا عااداء ا شااداءوذلك لشسااط األباان وتنفيااا السااالم فاات المناقااة  الغىىرض/ 
 والسيارة.

( عبد الرحمن بن عوف و ال له بإن أطاعوك ف زوج إبنه بلكهم( وبكل فايهم عباد الارحمن بان أوصت الرسول بالقتال/  
 فلم ذكن بقاتله.  عوف ثالثه أذام

 إس جاب القوم وتزوج عبد الرحمن بن عوف نما  ر بنظ ا صشع بنظ بلك القوم.النتيجه/  

 سريه علي بن ابي  طالب ةفدك
( أن بدذار سعد  بن بكر بفدك جماعا  ب عاونه بع   العادو دجرمه وذلك انه بلغ  الرسول ب6فت شعشان سنه التاريخ/  

 .وممدون اليهود ومةازرونهم

بعال إلايهم علياا فات باائ ت رجاه وكاان ذساير باللياه ومكمان بالنهاار فأصااب عيناا لهام فاأ ر أنهام بع اول إلاى خيبار  الغرض/ 
 ذعر ون عليهم ن رتهم علت أن ذجعلو لهم تمر خيبر.

دل العااين علاات بو ااع تجمااع بناات سااعد فأخااادم علاات ب  ااه وداارب بنااو سااعد بااالاعن وكااان رئيسااهم وباار باان علاايم القتىىال/  
 وأخاوا بنهم خمسمائه بعير وألفت شال.

 سريه ابي ةكر الصديق
 (.دجرمه كان بان بن  فزارل يرمد إغ يال الرسول ب6فت رب ان سنهالتاريخ/  

( أبااا بكاار الصااديق و ااال ساالمه باان األكااوح وخرجااظ بعااه ح اات  إذا صاالينا الصااشل أبرنااا فرااننا  بعاال الرسااول ب الغىىرض/ 
 م  رفه وإبن ها ال ارل ووردنا الماء وأسر  أ

 -( وجهاز  ثالثاين فارساا  بان أداه  بي هاا لااا   اظ جزاءداا و  اه ال الثاون بكانظ أم  رفاه تحااول إغ ياال  النبات القتال/  
 .(1ب( إلت بكه وفد  بها أسرى  بن  المسلمين  دناكوبعل الرسول ب

 سريه كرز بن جابر الفهري 
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 ابر الفهر  الت العرنيين.( كرز بن جشوال أرسه الرسول ب6فت التاريخ/  

( فات ذود فات المراعات إتفق ردط بن عكه وعرمنه وأظهرواشسالم وا ابو بالمدينه فاس وخمودا فشع هم الرساول بالغرض/  
 ( وإس ا و اشبه وكفروا بعد إسالبهم.وأبردم أن ذرربوا بن ألشانها وأبوالها فلما صحو   لوا راعت رسول هللا ب

 مت هللا عليهم السبيه ف قاعظ ايديهم وارجلهم شملظ أعينهم.أدركو وعالنتيجه/  

 التقسيم
 الو عا  والسراذا بعد ا حزاب وبنت  رمقه لم ذجر فت واحدل فيها   ال برمر وإنما كانظ بصارعا  خ يفه. (1ب

 ا بعد.كانظ دال الشعوث دورما  اس االح وتحركا  تاديبيه  رداب ا عراب وا عداء الاين لم ذس كينو  (2ب

بال ابه واشس ن اج وإس قراء األحداث فان بجرى ا ذام كاان  اد أخاا فات ال ااور بعاد و عاه األحازاب وأن أعاداء الملسامين كاناظ  (3ب
 بعنوماتهم فت إنهيار.

أصاشل للمساالمين ر شااة فاات  لاوب األعااداء خاصااه باان األعااراب اللااين كانااظ حاارف هم اشغااارل والسالا والنهااا فخااف الااى درجااه  (4ب
 بيرل عدوانهم.ك

ظهر جنشا إزدذاد  ول المسلمين وزاد إن رار اشسالم فت ك ير بن اليشائه بف ه أخال يا  اشسالم وف ائله وأخال يا  الرساول  (5ب
 الكرمم وسيقهر ذلك بجالء فيما بعد. 

 عمرة الحديبيه وتواةعها
الدعول اشساالبيه وت عااظم  اول المسالمين ونايلهم  دجرمه وفت ذالك الو ظ أخا  تزداد نجان 6ال ارمخ/ فت ذ  القعدل سنه  

 إس حقا هم فت اداء عشادتهم فت المسجد الحرام بعد أن حددم المرركون عن داا الحق بنا س ه أعوام.

( أناااه بع مااار ف جهااازوا للسااافر وإسااا نفر العااارب وبااان حولاااه بااان أداااه الباااواد  ليخرجاااوا بعهفابااااأ ك يااار بااان أخبااار الرساااول ب (2ب
دو ف ساه ثياباه وركاا نا  اه وإسا خلف علات المديناه إبان أم كل اوم أو ذبيلاه اللي ات وخارج بنهاا ياوم ا ثناين غارل  أبا –األعراب

دجرمااه وبعااه زوج ااه أم ساالمه فاات الااف وأربعمائااه ومقااال ألااف وخمساامائه ولاام ذخاارج بعااه سااالن إ  سااالن  6ذ  القعاادل ساانه 
 المسافر.

 التحرك ال: مكه
 الى بكه فلما كان با  الحليفه  لد الهد  وأشعرل وأحرم بالعمرل ليأبن الناس بن حربه. ( وبن بعهتحرك الرسول ب (1ب

( عينا بن خزاعه ذخبرل عن  رما ح ى اذا جاء  رمشا بن عسفان اتاال عيناه فقاال بأنات تركاظ كعاا بان لاة  بعل الرسول ب (2ب
 .(1ب  د جمعوا لك ا حابيا(

 بكر ر ت هللا عنه انما ج نا بع مرمن ولم نجئ لق ال احد. ( أصحابه و ال أبوإس رار الرسول ب (3ب

 قريش تصد الملسمين عن البيت
 ( عقد  فيه بجلسا إس رارما  رر  فيه صد المسلمين عن البيظ كيفما ذكن.لما سمعظ  رما بخروج النبت ب (1ب

                                                 
 طون بني كنانة وحيشي جبل بأسفل مكة بينه وبين مكة ستة أميالاألحابيس: عرب من ب ،275المنجق صـ 2/214معجم البلدان  (1)
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و  وأن بائ ت فارس فت  ياادل خالاد بان ( عن ا حابيا وأخبرل رجه بن بنت كعا بأن  رمرا نازله با  طأعرا الرسول ب (2ب
 الوليد براباه بكراح النعيم فت الارمق الى بكه.

 حاول خالد بن الوليد صد السلمين فقام بفرسانه إزائهم ي راءى الجيران. (3ب

الفرصااه  ارر خالاد بان الولياد أن ذمياه علات المسالمين ودام فات صااالل الفجار ولكان هللا تعاالى انازل حكام صاالل الخاوف ففاتاظ  (4ب
 علت خالد بن الوليد.

 محاوله اجتناب القاء الدامي
( طرمقا بديال وعارا باين شاعاب وسالك بهام ظهار  الحماص فات طرماق تخرجاه علات ثنياه المارار فهاشط الحديبياه خا الرسول ب ( 1ب

 بن أسفه بكه.

 انالق يرك  نايرا لقرما .–م لما راى خالد غشار الجيا ا سالبت  د خالفوا الارمق الرئيست الا  ذف ت الى الحر  (2ب

( ببااا خااأل العصااواء وبااا ذاك بخلااق ( ب نيااه الماارار بركااظ راحل ااه فقااالو خااال  العصااواء فقااال الرسااول بإذا كااان الرسااول ب (3ب
 ولكن حشسها حابس الفيه( 

فان زح ساهما بان كنان اه  ( العاا ليه بن الماء فلم يلبل ان نزحه الناس فركواالى الرسول ب (1ب( علت ثمدبنزل الرسول  (4ب
 ثم أبردم أن ذجعلول فيه فوهللا با زال بجيا لهم بالر  ح ى صدروا.

 وساطه بديل بن ورقاء الخزاعي
 .ن  رمرا بقاتلوك وصادوك عن البيظواخبرل ا الرسول يه الخزاعت فت نفر بن خزاعه الت جاء بد (1ب

فااإن شاااؤوا  –بع ماارمن وأن  رمرااا  ااد نهكاا هم الحاارب و ااد أ اار  بهاام ( بإن لاام نجاائ لق ااال أحااد ولكننااا ج نااا ااال الرسااول ب (2ب
وإن دام أباوا إ  الق اال  –(2بوإ  فقاد جماوا –وأن شاءوا أن يدخلو فيما دخاه فياه النااس فعلاوا –باددتهم ومخلوا بينت وبين الناس

 فوالا  نفست بيدل   اتلنهم علت أبر  ح ت تنفرد سالف ت أو لينفا هللا أبرل(

 ( فشع ظ  رما بكرز بن حفص فرجع الى  رما واخبردم بم ه با  اله بديه.غ بديه  رمرا بأبر النبت باب (3ب

 راي عروه بن مسعود الثقفي 
 (. أتى عرول بن بسعود ال قفت رسو  بن  رما الى الرسول ب (1ب

 ( وأصحابه ورجع إلى  رما.تحاور عرول بن بسعود بع الرسول ب (2ب

وهللا باا رأياظ بللكاا -عات  يصار وكسارى والنجاشات – اال عارول بوهللا لقاد وفاد  علات الملاوك عندا رجع إلاى  وباه فات  ارما (3ب
فادلك بهاا وجهاه وجلادل  –وهللا أن تنخم نخابه إ  و عظ فت كف رجه بانهم –ذعقمه أصحابه با ذعقم أصحاب بحمد بحمدا  

وبااا ذحاادون النقاار إليااه  –خف ااوا أصااواتهم عناادلوإذا تكلاام  –وإذا تو ااا كااادوا ذق  لااون علاات و ااوئه–وإذا أبااردم إب اادروا أباارل 
 و د عرا عليكم خاه رشد فا بلودا(  –تعقيما له

 طيش شباب قريش

                                                 
 ثمد: حوض. (1)

 . جموا: إستراحوا(2)
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 ساد بين زعماء  رما رغشه فت  الصلل فإس نكر ذلك بع  ششاب  رما وأرادوا تنفيا أحداث  د ترعه نار الحرب . (1ب

 حاولوا ال سله إلى بعسكر المسلمين.خرج سشعون أو ثمانون بنهم فهشاوا علت جبه ال نعيم و  (2ب

 إع قلهم جميعا بحمد بن سلمة  ائد الحرس . (3ب

 ( سراحهم وعفا عنهم.ورغشه فت الصلل اطلق الرسول ب (4ب

 (.24وفت ذلك أنزل هللا تعالى بودو الا  كف أيديهم عنكم وأيدذكم عنهم بشان بكه بن بعد أن أظفركم عليهم(بالف ل  (5ب

 فيرا ال: قريشعثمان بن عفان س
 ( أن يةكد لدى  رما بو فه وددفه بن داا السفر فأرسه ع مان بن عفان فان عريرته بها.أراد الرسول ب (1ب

( ع مان بن عفان أن ذخبر القوم فت بكه بأنا لم ناا  لق اال وإنماا ج ناا عماارا وأدعهام إلاى اشساالم( وأبارل أن أبر الرسول ب (2ب
اء بةبنا  فيشرردم بالف ل ومخبردم ان هللا عز وجاه فاار ديناه بمكاه ح ات   ذسا خفت فيهاا أحاد ذأتت رجا  بمكه بةبنين ونس

 با ذمان.

بلغ ع مان بن عفان الرساله إلى زعماء  رما فلماا فارغ عر او علياه أن ذااوف بالبياظ فارف  دااا العارا وأباى أن ذااوف  (3ب
 (.بح ت ذاوف رسول هللا 

أرادوا أن ي رااوروافيما فيماا بيانهم فات الو اع الارادن ومبرباوا أباردم ثام ياردوا ع ماان بجاواب باا  ولعلهام –إح شس ه  رما عنددا (4ب
 جاء به بن الرساله.

 إشاعة مقتل عثمان وبيعة الرضوان
 طال إح شاس  رما لع مان فراح بين المسلمين أن ع مان   ه. (1ب

 (  ال ب  نبرن ح ت نناجز القوم(لما بل ظ الرسول ب (2ب

 ( أصحابه إلى البيعه ف اروااليه يشاذعونه وباذع ه جماعه علت المو .دعا الرسول ب (3ب

 ولما تمظ البيعه جاء ع مان ولم ي خلف عن دال البيعه إ  رجه بن المنافقين ذقال له حد بن  يس. (4ب

بلقااد ر اات هللا عاان المااةبنين إذ  ( دااال البيعااه تحااظ الرااجرل ودااال بيعااه الر ااوان ال اات أناازل هللا تعااالى فيهاااأخااا الرسااول ب (5ب
 (.18يشاذعونك تحظ الرجرل(بالف ل

 بنود صلح الحديبيه
 (  ال بسهه لكم أبركم(.أسرعظ  رما فأرسلظ سهيه بن عمرو لعقد الصلل بع المسلمين فلما رال الرسول ب 

 أرادوا القوم الصلل حين بع وا داا الرجه ثم إتفقا علت  واعد الصلل ودال دت 

( يرجع فت عابه واذا كان العام القابه دخلها المسلمون فأ ابوابها ثالثا بعهم سالن الراكا السيوف فات القارب و  ول بالرس (1ب
 ي عرا لهم بأ  نوح بن ال عرا.

 و ع الحرب بين الارفين عرر سنين ذابن فيها الناس ومكف بع هم عن بع . (2ب
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بن أحا أن يدخه فت عقد  رما وعهاددم دخاه فياه وتع بار القبيلاه ال ات بن أحا أن يدخه فت عقد بحمد وعهدل دخه فيه و  (3ب
 تن م إلى أ  الفرمقين جزءا بن ذلك الفرمق فأ  عدوان ي عرا له أ  بن دال اليشائه ذع بر عدوانا علت ذلك الفرمق.

حمد أ  داربا فيه لام ياردل أ  داربا بنهم ردل عليهم وبن جاء  رمرا بمن بع ب–بن أتى بحمدا بن  رما بن غير إذن وليه  (4ب
 عليه.

 أخالقيات في  كتاةه صلح الحديبيه
دعااا عليااا ليك ااا الك اااب فااابلى عليااه ببساام هللا الاارحمن الاارحيم( فقااال سااهيه أبااا الاارحمن فهااو هللا  ناادر  بااا دااو؟ ولكاان أك ااا  (1ب

 بإسمك اللهم فأبر النبت بصلت هللا عليه وسلم( بالك .

لياه بحماد رساول هللا( فقاال ساهيه لاو تعلام أناك رساول هللا باا صاددناك عان البياظ و   اتلنااك ولكان ثم أبلى بدااا باا صاالل ع (2ب
اك ا ببحمد بان عباد هللا( فقاال صالت هللا علياه وسالم بإنات رساول هللا وإن كااب مونت وأبار علياا أن ذك اا بحماد بان عباد هللا. 

 هللا عليه وسلم بيدل. وممحو لفظ رسول هللا فابت علت أن ذمحو داا اللفظ فمحال صلت

 ثم تمظ ك ابه الصحيفه فدخلظ خزاعه فت عهد رسول هللا صلت هللا عليه وسلم ودخلظ بنو بكر فت عهد  رما. (3ب

 ااد خاارج باان أساافه بكااه ح ااى ربااى بنفسااه بااين ظهااور –وبينمااا الك اااب ذك ااا إذ جاااء أبااو جناادل باان سااهيه يرسااف فاات  يااودل  (4ب
أ ا ايك عليااه علاات أن تاردل( فقااال لنبات صاالت هللا عليااه وسالم بأنااا لاام نقاص الكاتااا بعااد(  المسالمين فقااال ساهيه بداااا أول بااا

فاوهللا إذا   أ ا ايك علات شائ أبادا .فقاال الرساول صالت هللا علياه وسالم بإذا فااجزل لات(. فقاال بباا أناا بجيازل لاك.  اال  -فقال
أبااا جناادل فاات وجهااه وأخااا ب البيشااه ذجاارل ليااردل الااى صاالت هللا  عليااه وساالم ببلااى فأفعااه(  ااال ببااا أنااا بفاعااه و ااد  اارب سااهيه 

المرركين وجعه أبو جندل ذصارخ بااعلت صاوته بذاا بعرار المسالمين أأراد إلات المراركين أن ذف ناونت فات دينات؟( فقاال صالت 
ا بينناا ناا  اد عقادنهللا عليه وسلم بذا أبا جندل إصبر وإح سا فإن هللا جاعه لك ولمان بعاك بان المس  اعفين فرحاا وبخرجاا و 

 وبين القوم صلحا وأعاينادم علت ذلك وأعاونا عهد هللا فال ن در بهم(

عنادبا جااء  نساوة بةبناا   The advocacy of mercy and charity to womenال واصات بالرحماة واشحساان للنسااء  (5ب
ابل هم بالرحماة واشحساان ثام إذا يارددم إلات أولياائهم فات بكاة، وأن النسااء إذا إسا جرن وجباظ إجاارتهن وبعا.لم إلت الرسول 

 أسلمظ المرأة   تصشل حال  لزوجها المررك.

طلق المسلمون زوجاتهم الكافرا  بهاا الحكم فالق عمار يوب اا إباراتين كان اا لاه فات الرارك تازوج باحادادما بعاوماه وبااألخرى  (6ب
 صفوان بن ابيه.

 أخالقيات الحرب في صلح الحديبيه
 positive response to peace efforts (اإلستجاةه للسالم/1)

أرسه الرسول صلت هللا عليه وسلم ع مان بن عفان إلى  رما و ال أخبردم أنا لم نا  لق ال وإنما ج نا عمار وأدعهم إلى  
بيعااه اشسااالم ولمااا بل  ااه إشاااعه نق ااه ع مااان  ااال الرسااول صاالت هللا عليااه وساالم ب نباارن ح اات نناااجز القااوم( ثاام دعااا أصااحابه إلااى ال

 فشاذعول فت بيعه الر وان وأسرعظ  رما بإرسال رسولها بررطين.

 ال اكد ا  ذكون فت الصلل إ  أن يرجع عنا عابه داا وإذا كان العام القابه دخلها فأ ابوا ثالثا. (1ب

 اا ط وإساا جاب ل اكااد أ  ت حاادث العاارب عاان  اارما فاات بكااه أنااه دخااه علاايهم عنااول و بااه الرسااول بصاالت هللا عليااه وساالم( الا (2ب
 للسالم.
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 respect for agree ments( إحترام المعاهدات 2)

رد الرسول بصلت هللا عليه وسلم( أبت جندل رغم أناه  اال بأناا لام نقا  الك ااب بعاد( وبحاول اه الم كاررل فات إ نااح رساول  
  رما فت  ولهبفأجزل لت( لشقاء أبت جندل بين المسلمين.

 do not lose your temper or be come angry( إجتناب الغضب/3)

عليااا أن ذك ااا ببساام هللا الاارحمن الاارحيم( فقااال سااهيه أبااا الاارحمن فهااو هللا   ناادر  بااا دااو؟ ولكاان  عناادبا أباار الرسااول  
بااالك ثام أبلاى بدااا باا صااالل علياه بحماد رساول هللا ( فقاال سااهيه بلاو نعلام أناك رساول هللا بااا   بسامك اللهام فاأبر النبات –أك اا 
 ( وبحا بنفسه با إع را عليه رسول  رما.ك عن البيظ و   اتلناك(، فلم ذ  ا رسول هللا بصددنا

 :  Confronting the trickery of the enemyمقابلة مكر األعداء  -4

علاى أن  بأنى رسول هللا وإن كاب مونى(. وأبر عليا أن ذك ا: بحمد بن عباد هللا وممحاو لفاظ رساول هللا فاأبى عندبا  ال الرسول 
 وتردد بندوب  رما دو بكر األعداء وفو  فرصه ل مكر  رما بالمسلمين. –بيدل  ذمحو داا اللفظ فمحال 

 :  persistence in main-truing what is rightإجازة النساء   -5

باان أ اار  و  –فلاام تاادخه النساااء فااى العقااد رأسااا بكمااا أوصاانا ساالفا( –ردداام  عناادبا جاااء  نسااوة بةبنااا  أبااى الرسااول  
 ثم أن المرأل إذا أسلمظ لم تصشل حال لزوجها المررك. -بالرروآل لم ذكن يرددن. وإن النساء إذا اس جرن وجبظ إجارتهم

 االيمان ةاهلل وبما أنزل من مبادئ وآداب: -6
 Faith in Allah and in the guidance and Commandments that has sent down: 

ألسانا علاى حاق ودام علاى  –و اال ذاا رساول هللا كاان عمار بان الخاااب فقاد جااء إلاى النباى  ولعه أعقم المسلمين حزناا 
باطه؟  ال ببلى(  ال بأليس   النا فى الجنة و ا الدم فاى الناار؟  اال ببلاى(  اال بف ايم تعا  الدذاة فاى دينناا ونرجاع ولماا ذحكام هللا 

ودو ناصرى ولن ذ يعنى أبدا(  ال بأوليس كنظ تحدثنا أناا سانأتى إنى رسول هللا ولسظ أعصيه  –بيننا وبينهم؟  ال بذابن الخااب
البيظ وناوف باه ؟  اال: ببلاى فأخبرتاك أناا نأتياه العاام؟(  اال:    اال: بفإناك آتياه وبااوف باه، وفات ذلاك إذماان عمياق أن هللا لان 

 ذ يعه( واشذمان أساس لألخالم.

 تحقيق الهدف ةأنسب الوسائل : -7

 Thorough checking target by best means: 

ببان رجاه  فعنادبا كاان المسالمون فاى طارمقهم إلاى بكاه  اال الرساول  -والمسلمون للعمرة ولايس للق اال  جاء الرسول  
ولام ذكان  اد حادد بكاان وزباان الق اال كماا أن الرساول  –ذخرج بنا على طرمق غير طرمقهم ال ى دم فيها( ب را تجنا الق ال بعهم

   ي ساااده فااى أبااور ك ياارة فيمااا كااان بناادوب بكااه ي راادد، وبااادام السااالم والشعااد عاان اش   ااال ساايحقق الهاادف  خااالل المفاو ااا
 فواجا إتشاعه.

 :  Good treatment of enamorsمعاملة األعداء ةالحسن:  -8
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يش  ومش ااون أساار بع ااهم فقااام الجاايا ا سااالبى بااال –تسااله عراارا  باان شااشاب المرااركين ي حرشااون بمعسااكر المساالمين 
ل ارب الم اه فاى ال ساابل، والصاد  -دون أن يلحقهم أذى ودون طلا دذاه عانهم (1ببإطالم سراحهم  عليهم جميعا وأبر الرسول 

 عن الق ال.

 :  Forgiveness and the spirit of peaceالعفو وروح التسامح  -9

وكاان أحاد الحاراس المسالمين ذقاف فاى تابعظ  رما بقادر العداء فأرسلظ بع ا بن أبهار رباتهاا لق اه بعا  المسالمين  
فرسانا بان المسالمين فاااردوا المهااجمين وأساروا اثناى  بثنية( الحديبيه فربال رباة  رما بسهم فق لول عند داا الحد فأرسه الرسول 

 لعفو.الاى أبر أذ ا بإطالم سراحهم دادفا بن ذلك تلقين  رمرا درسا فى ال سابل وا  عرر فارسا بنهم  دبودم الرسول 

 

 

 :  Standing one's ground on the battlefieldالثبات ف: الميدان  -10

أناه   اه فقاال ب  نبارن ح اى ننااجز القاوم( ثام   فبلغ الرسول  –ع مان بن عفان-عندبا إح سبظ  رما بندوب المسلمين 
لمسااالمين بااان الفااارار، وبواجهاااة أصاااعا أن البيعاااه حصااالظ لل شاااا  فاااى أرا المعركاااه وبناااع ا (2بوذكااار الاااروال  –دعاااا النااااس للبيعاااه

 ال و عا .

 : Good treatment of peaceful non-muslinsمعاملة غير المسلمين ةالحسن:  -11

وتجاادلوا فاى العقيادة  –كان صلل الحديبية جيدا بالنسشة للمسلمين فقد و عظ الحرب أوزاردا وأبن الناس وال قاوا وتفاو اوا 
فاادخه ك ياار باان العاارب فااى دياان هللا أفواجااا باان خااالل الكلمااة الايشااة  – اا ط و  إرداااب بالسااالن ولاام ذكاان دناااك إكاارال و  –والحااق

 والموعقة الحسنة فكسا المسلمين الك ير وأك ر بما كان لو حدث بالق ال.

 : To get victory by using peaceful meansإحراز النصر ةالوسائل السلمية  -12

و  ذسااا ايع تحقياااق ذلاااك إ   الرساااول  (in sight)وذلاااك برجعاااه إلاااى فراساااه كاااان صااالل الحديبياااه نصااار للمسااالمين  
  -وللد لة على ذلك:  (sage)الحكيم

بجاارد الجنااون للصاالل ذعناات إع ااراف  اارما بقااوة المساالمين فقااد كانااظ  اارما   تع اارف بهاام اى اع ااراف بااه كانااظ تهاادف  (1ب
  س  صال شأف هم، وبحادب هم بنا اللحقة األولت للشع ة.

فنجحاظ فحساا فاى الصاد لاالك العاام  –فاى البناد األول بان المعادادة فياه حاد لصاد  ارما المسالمين عان المساجد الحارام (2ب
 الواحد فقط، وفرلظ  رما للنيه أك ر بن ذلك.

أن تفيااق  اارما باان غارساا ها وصااددا عاان ساابيه هللا فالعقااد بو ااع  –القصااد بنهااا-كانااظ الااداورما  العسااكرمة للمساالمين (3ب
عرر سانين حاد لهاال ال ارساة ودلياه علاى فراه بان بادأ باالحرب وعلاى  اعفه وانصاارل، وعلات  ارما أن تو اف الحرب 

 عن أعمالها العدائية  د المسلمين.
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بصاادرة األباوال وإباادة األروان  –بالنساشة للمسالمين –إن الحروب ال ى جر  بين المسلمين وبين اعدائهم لام تكان أدادافها (4ب
العاادو علااى إع نااام اشسااالم وإنمااا كااان الهاادف الوحيااد الاااى يهدفااه المساالمون باان دااال الحااروب دااو  وإفناااء الناااس أوإكاارال 

 (.29الحرمة الكابلة للناس فى العقيدة والدين بفمن شاء فليةبن وبن شاء فليكفر( بالكهف:

 ل المبااين و ااد كسااا وبارمااق ربمااا   ذحصااه بم لااه فااى الحااروب بااع الفاا –و ااد تحقااق داااا الهاادف بجميااع أجزائااه ولوازبااه (5ب
 المسلمون ألجه دال الحرمه نجاحا كبيرا فى الدعوة.

 Logicalفمخاطشة الفكر والعقه ووثا ة المكون المناقى   ( Islamic revelation )حمه الرسالة اشسالبية  القائد  (6ب

Consistency  ته العسكرمة.دون إكرال أو إجشار بخالفة النصر فى و عاته السلميه كما حالفه فى و عا 

 :  persistence in main-tainting what is rightاإلصرار عل: الحق  -13

إنفلظ رجه بن المسلمين بمن كان ذعاب فاى بكاه وداو بأباو بصاير(  –إلى المدينة  بعد صلل الحديبيه وعودة الرسول  
الاى جعلظ لنا فدفعاه إلاى الارجلين فخرجاا باه العهد   رجه بن ثييف حليف لقرما فأرسلظ  رما فى طلشه رجلين و الوا الرسول 

 اال:   اه صااحبى واناى   ح ى بل ا ذا الحليفه فق ه أباو بصاير رجاال بانهم وفار انخار حاى أتاى المديناة فلماا إن هاى إلاى الرساول 
بومااه أبااه،  رسااول  ااد رددتنااى إلاايهم ثاام انجااانى هللا باانهم  ااال ال – ااد اوفااى هللا ذب ااك -فجاااء أبااو بصااير و ااال: ذااانبى هللا –لمق ااول

ومنفلاظ بانهم أباو جنادل بان ساهيه فلحاق باأبى  -فخرج ح ى أتاى سايف الشحار –بسعر حرب لو كان له أحد( فعرف أنه سيردل إليهم
فاوهللا باا ذسامعون بعيار خرجاظ  –بصير فجعه   ذخرج بن  رما رجه  د أسالم إ  لحاق باأبى بصاير ح اى إج معاظ بانهم عصاابه

تس  يل به ةتناشدل هللا والرحمة لما ارساه   فق لودم وأخاوا أبوالهم فأرسلظ  رما إلى الرسول  – وا لهالقرما إلى الرام إ  اع ر 
 .(1بإليهم فقدبوا عليه المدينة  فمن أتال فهو آبن فأرسه النبى 

 التعلييق
علاى تنفياا  لرساول كان المسلمون فى بكه بس  عفون ينالهم بن كفار  رما ك ير بن المهاناة واشذ ل وعنادبا أصار ا 

 فلمااا إساا فحه شااأن أبااو بصااير إساا جار   اارما بالرسااول  –فكااان بااالك فااى الحااق وال اازام القاادوة –بنااود المعاداادة ورد أبااو بصااير
 وجاء  لل نازل عن بند فى المعاددة ح ى ت و ف أعمال أبو بصير وعصاب ه  د  رما.

 :  Opposing Aggressionرفض االعتداء  -14

 ( 190سبيه هللا الاين ذقاتلوكم و  تع دوا إن هللا   ذحا المع دين(( بالشقرة  ببو اتلوا فى 

كان المسلمون على ذقين أن  رمرا   تف ل لهم أبواب بكه ذاوفون بالبيظ الحرام عن ر ا نفس وطيا خاطر وسوف تصددم  (1ب
 صدا إذا علمظ أنهم سيدخلونها عليهم بحكم السيف وسلاان الحرب .

 –  يرغا فى الحرب ومنبا العدوان إ  أنه كان ين قر أن ذحقق هللا له وعدل والاى   ذرك فى أنه بنجزل إذال لرسول كان ا (2ب
 ولاا فكان يرجو أن ذصه إلى غر ه باللين والرفق والسياسة والحكمة والكياسة والحزم.

النباى بقابال أبار بالهادى أن تالاق أباباه ل كاون تحاظ  سيد األحابيا بالحليس بن علقمه( فلما رآل  –بع ظ  رما إلى المسلمين (3ب
 نقرل دليال على أن دة ء الاين ترمد  رما حربهم انما جاؤا بع مرمن بعقمين للبيظ الحرام.

 أذقن الحليس أن  رما ظالمه وعاد إليها ليقول لها: (4ب
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بيااظ اباان عبااد الالااا!!( دللااظ  اارما ورب أتحااج لخاام وخاااام وحمياار وممنااع عاان ال -بسااشحان هللا بااا ينش ااى لهااة ء أن ذصاادوا 
 الكعشة.

 )وقعات السنة الساةعة للهجرة(

 )وقعة خيبر(
 دجرمة  7الو ظ: فى المحرم سنة  

 المو ع : كانظ خيبر بدينة كبيرة ذا  حصون وبزارح على بعد ثمانين بيال بن المدينة فى جهة الرمال. 

 ** الموقف ةعد الحديبية ف: المدينة:
 وأبن كه جانا صاحشه. –( أعقم الامأنينةلعال ا  بعد الحديبية بين  رما وبحمد بإطمأنظ ا (1ب

 تجهظ  رما كلها إلى ال وسع فى تجارتها.إ (2ب

( بفكرل إلى ب ابعة إبالغ رساال ه للنااس جميعاا فاى براارم األرا وب اربهاا با  نااح واللاين وباالرفق وبخاطشاة إتجه بحمد ب (3ب
 العقه.

 ود عن ششه الجزمرة العربية إجالء  تابا  بعد غزوة خيبر.جالء اليهإ (4ب

 ** الموقف ف: شبه الجزيرة العربية وما حولها :
 كانظ دول ى الفرس والروبان أ وى دول العصر وصاحب ى اشبالء فى سياسة العالم وبصاير أبمه جميعا . (1ب

رة فعاد  أعالم بيزناه وكان بجرد ذكر إسم ا ببراطورم ين كانظ الفرس صاحشة ال لا أول األبر ثم دار  على الفرس الدائ (2ب
 يشعل الر شة والهيشة فال يدور بخلد أحد أن ذفكر فى غير خاشة وددما .

ولكن بحمدا  لم ي ردد فى دعوة الملوك واألبراء جميعا إلى اشسالم فأرسه ك شه إلى در ه وكسرى والنجاشت والمقو س وبلكى  (3ب
 وبلك الشحرمن والحارث ال سانى بلك تخوم الرام وبلك اليمن. عمان وبلكى اليمابة

 بن ناحية الرمال أن ذس عين در ه أو أن ذس عين كسرى بيهود خيبر.  لن ذأبن بحمد  (4ب

كانااظ دااى الجااديرة  –كانااظ خيباار دااى وكاار الاادس وال ااآبر وبركااز اشساا فزازا  العسااكرمة وبعاادن ال حرشااا  وإثااارة الحااروب (5ب
 سلمين إليها أو .بال فا  الم

 أده خيبر دم الاين حزبوا األحزاب واثاروا بنى  رمقة على ال در وأخاوا ي صلون بالمنافقين.  (6ب

 ** الخروج إل: خيبر:
( بالمدينااة بعااد عودتااه باان الحديبيااة إ  خمااس عراارة ليلااة علااى  ااول وشااهرا علااى  ااول اخاار ثاام أباار الناااس لاام ذقاام الرسااول ب (1ب

 ر على أ  ذ زو بعه إ  بن شهد الحديبية .بال جهيز ل زو خيب

  (1بوإس عمه على المدينة سشاح بن عرفاه ال فارى  (2ب
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كان اليهود أشد بن  رما عداوة له ألنهم أحرس بنهم على دينهم وألن فيهم ذكاء  وعلماا  أك ار بماا فاى  ارما ولايس باليساير  (3ب
 د سشقظ بينه وبينهم خصوبا  لم ين صروا فى إحدادا.أن يوادعهم بصلل كصلل الحديبية. و  أن ذام ن لهم و 

 ** شوكة اليهود ف: خيبر :
 با أجدر يهود خيبر أن ي أروا ألنفسهم إذا دم وجدوا بن ناحية در ه بددا !!. (1ب

أخيرا و بد بن المسارعة إلى ذلك ح ى   ذس عينوا بحلفااء با (2ب ن عافاان أو  بد إذا  بن الق اء على شوكة دة ء اليهود   اء 
 غيردا بن اليشائه المعادذة للمسلمين.

 ** سرعة اتصال المنافقين ةاليهود لتحذيرهم :
و  تخاافوا بنااه  –فخااوا حااركم –أرساه رأس المناافقين عبادهللا بان أباى إلاى يهاود خيبار:بإن بحماادا   صاد  صادكم وتوجاه إلايكم (1ب

  سالن بعهم إ  القليه(.عزل   –فإن عددكم وعدتكم ك يرة و وم بحمد شرذبة  ليلون 

فاسااارعوا بإرساااال كناناااة بااان أباااى الحقياااق وداااوذل بااان  ااايس إلاااى غافاااان ذسااا مدونهم ألنهااام حلفااااء خيبااار وبقاااادرمن لهااام علاااى  (2ب
 المسلمين وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إن دم غلبوا المسلمين. 

 ** ف: الطريق إل: خيبر :
 بقاته بينهم بائ ا فارس . ( نحو خيبر فى ألف واربعمائهسار الرسول ب (1ب

 سلك المسلمون طرمق العصر فالصهشاء وكانو ذس رمحون بعد بسيرة كه يوم وكان لهما دليالن يرشددم إلى أنسا الارم . (2ب

( أن يناازل فااى بناقااة تاادعى بالرجيااع( تقااع علااى الارمااق بااين خيباار وبساااكن عنااد الوصااول إلااى جااوار خيباار رأى الرسااول ب (3ب
 .(1بدون إج ماح الفرمقين على بحارب هغافان كى ذحول 

 رافق الجيا ف ة بن نساء المقاتلين لمساعدة الجيا فى إعداد الاعام و سعاف الجرحى . (4ب

 –وسامى الادليه الاارم  –(عند بفرم طارم داال طارم ذمكان الوصاول بان كاه بنهاا إلاى المقصاد ال دليه الجيا للرسول ب (5ب
 (سلوك طرمق ببرحا(.ى ببرحا فاخ ار النب –حاطا –شاس –حزن 

 ** المسلمون عند أسوار خيبر:
 ( إذا أتى  وبا  بليه لم ذقربهم ح ى ذصشل .كان النبى ب (1ب

 كانظ حصون خيبر تنقسم إلى شارمن :  (2ب

 الرار األول وبه خمسة حصون دى 

 حصن الصعا بن بعاذ  -2  حصن ناعم-1 

 رحصن النزا -5  حصن أبى -4 حصن  لعة الزبير -3 

 وال الث حصون األولى فى  بناقة ب النااة ( والحصنان انخران فى بناقة بالرفق( 

 الرار ال انى ومعرف بالك يشة وفيه ثالث حصون : 
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 حصن الساللم -3 حصن الوطيل -2 حصن القموس بحصن بنى أبى الحقيق(-1 

 ** الرأى واختيار أرض المعركة:
أم دو الرأى فاى الحارب؟  اال: بباه  –ن المنار فقال: ذا رسول هللا أرأيظ داا المنزل هللابنز  فأتال حشاب ب  إخ ار الرسول  (1ب

 دو الرأى(.

ونحن  –ودم يدرون أحوالنا –وجميع بقاتلى خيبر فيها –إن داا المنزل  رما جدا بن حصن ناال –فقال حشاب ذا رسول هللا  (2ب
وبكاان  –وأذ اا دااا باين الانخال  –و   ناأبن بان بيااتهم –إلايهم وساهابنا   تصاه –  تدرى أحاوالهم. وساهابهم تصاه إليناا

 لو أبر  بمكان خال بن دال المفاسد ن خال بعسكرا!!. –وارا وخيمه –عائر

 (  ب الرأى با أشر  ( ثم تحول إلى بكان آخر . ال الرسول ب (3ب

 ** االستعداد للقتال )المسلمون(:
 ذة لعلى بن أبى طالا.بعد عدة بحاو   وبحاربا  أعاى الرا (1ب

  ال على بر ى هللا عنه( بعد أخال الراذه بذا رسول هللا أ اتلهم ح ى ذكونواب لنا(. (2ب

فوهللا  –وأخبردم بما ذجا عليهم بن حق هللا –ثم ادعهم إلى اشسالم –ح ى تنزل بساح هم –بأنفا على رسلك  ال الرسول  (3ب
 (1ب ن أن ذكون لك حمر النعم(ألن يهدى هللا بك رجال  واحدا  خير لك ب

 ** ا س عداد للق ال باليهود(:
 إس عد اليهود للق ال وتحصنوا فى حصونهم . (1ب

وكاان  –كماا كاان ذع بار حصانا بنيعاا فيماا تع قاد اليهاود –وبو عاة اسا راتيجى –أول حصن داجمه المسلمون داو حصان نااعم (2ب
  وته باأللف بحسا ا ع قاد السائد(. داا الحصن دو حصن برحا الشاه اليهودى الاى ذعد فى

 ** بدء المعركة:
 ودعا اليهود لئسالم فرف وا اشس جابة. –تقدم على بن أبى طالا بر ى هللا عنه( والمسلمون إلى حصن ناعم (1ب

 برز اليهود إلى المسلمين وبعهم بلكهم برحا فى بيدان المعركة ودعا إلى المشارزة. (2ب

 وبا . –سلمين عمى عابر فأصابه برحابرز له بن جيا الم (3ب

 .(2بعاد برحا يرتجز الرعر فى ساحة الق ال فبرز له على بن أبى طالا ف رب رأس برحا فق له ثم كان الف ل على يدذه (4ب

ودنا على بن أبى طالا بن حصونهم فأطلع يهودى بن رأس الحصان و اال بان أناظ فقاال علاى بان أبات طالاا فخارج ذاسار  (5ب
و دااو ذقااول باان يشااارز؟ فباارز اليااه الزبياار فقااال صاا ية أبااه: ذااا رسااول هللا ذق ااه ابنااى  ااال ببااه ابنااك تقيلااه( فق لااه أخااو برحااا 

 الزبير.

 دار فنال برمر حول حصن ناعم  يه فيه عدة سراة بن اليهود و انهار  نجله بقاوب هم فعجزوا عن صد دجوم المسلمين . (6ب

                                                 
 .606 -605 /2صحيح البخاري، غزوة خيبر  (1)

 يوجد إختالف كبير في الرجل الذي قتل مرحبا، وأخذنا ترجيح سياق رواية البخاري. (2)
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   ى المسلمون فيها بقاوبه شديدة ح ى ي س اليهاود ف ساللوا بان دااا الحصان إلاى حصان تروى المصادر ان الق ال دام اذابا   (7ب
 الصعا وإ  حم المسلمون حصن الناعم 

 االستيالء عل: حصن الصعب بن معاذ
 كان حصن الصعا الحصن ال انى بن حيل القوة و المناعه بعد حصن الناعم  (1ب

ى  ال المهااجمون بان بناى ساهم بان اسالم لرساول هللا بصالى هللا علياه وسالم( لقاد فرا المسلمون عليه الحصار ثالثة أذام ح  (2ب
 جهدنا وبا بأيدينا بن شئ.

 .(1بففدا الناس فف ل هللا عز وجه حصن الصعا بن بعاذ وبا نجير حصن كان أك ر طعابا وودكا بنه (3ب

 ود للق ال.وجد المسلمون فى الحصن بع  المنجنيقا  و الدبابا ، ال ت أعددا اليه (4ب

 

 فتح قلعه الزبير
 بعد ف ل حصن الناعم و الصعا تحول اليهود بن كه حصون النااة إلى  لعه الزبير ودو حصن بنيع فى  مه الجبه. (1ب

 فرا الرسول بصلى هللا عليه وسلم( الحصار على الحصن ل الثه أذام.  (2ب

أن لهاام شاارابا وعيونااا  تحااظ ا را ذخرجااون بالليااه  –را  بابااالواأنااك لااو أ مااظ شااه –جاااء رجااه باان اليهااود فقااال بذااا ابااا القاساام (3ب
 ومرربون بنها ثم يرجعون إلى  لع هم في منعون بنك.

 فقاع المسلمون باءدم عليهم فخرجوا فقاتلوا اشد الق ال وإف  حه الرسول بصلى هللا عليه وسلم(   (4ب

 فتح حصن أبي
 أبت وتحصنوا فيه .  بعد ف ل  لعة الزبير ان قه اليهود الى حصن (1ب

 فرا المسلمون الحصار على الحصن وتشارز اليهود والمسلمون.  (2ب

 ا  حم أبو دجانه سماك بن فرشه األنصار  صاحا العصابة الحمراء بعصابة المو ( وأ  حم بعه المسلمون الحصن.  (3ب

 لرارا ألول.جرى   ال شديد داخه الحصن ثم تسله اليهود الى حصن النزار آخر حصن فت ا (4ب

 فتح حصن النزار
 كان داا الحصن أبنع حصون شار الناال.  (1ب

 كان اليهود على ششه ذقين بأن المسلمين  ذس ايعون إ  حابه.  (2ب

 لالك أ ام اليهود بع الارارى و النساء فت دال القلعة. (3ب

 فع وعر بنيع.فرا المسلمون حصارا شديدا على داا الحصن، وكان الحصن ذقع على جبه برت (5ب
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عناادبا أس عصااى حصاان الناااار علااى  ااوا  المساالمين أباار الرسااول بصاالى هللا عليااه وساالم( بنصااا آ   المنجنيااق، و ااافوا بااه  (6ب
 القاائف فأو عوا الخله فت جدار الحصن وأ  حمول.

به فروا عروائيا  –داا الحصندار   ال صعا برمر داخه الحصن فأنهزم اليهود دزممة كبيرة ألنهم لم ي مكنوا بن ال سله بن  (7ب
 تاركين نساءدم وذرارمهم. 

 اكتمال فتح الشطر األول )النطاه( من خيبر
 بعد ف ل حصنبالنزار( أشد الحصون بناعه اك مه ف ل الرار األول بن خيبر. (1ب

 درب اليهود بعد ذلك إلى الرار ال انت بن خيبر. (2ب

 فتح منطقة خيبر الثانية
هللا عليه وسلم( ف ل ناحية الناال والرق ببناقة خيبر األولى( وتحاول إلاى أداه الك يشاة بالمناقاة ال انياة(  أكمه الرسول بصلى (1ب

 وبها حصن القموس.

دو حصن بنت أبت الحقيق بن بنت الن ير، وحصن الوطيل والساللم، و د لجأ الى دال الحصون وتحصان  –حصن القموس (2ب
 بها كه بن فه بن الناال والرق.

 را الجيا ا سالبت الحصار الرديد على ناحية الك يشة ودام الحصالر أربعة عرر يوبا واليهود  ذخرجون بن حصونهم.ف (3ب

  (1بأن ينصا عليهم المنجنيق فلما أذقنوا بالهلكة سألوا الرسول بصلى هللا عليه وسلم( الصلل  دم الرسول  (4ب

 المفاوضات
 أنزل فأكلمك ؟  ال نعم. أرسه أبن أبت الحقيق الى الرسول  (1ب

 صالل على حقن دباء بن فت حصونهم بن المقاتله وترك الارمة لهم.  (2ب

 ذخرجون بن خيبر وأر ها بارارمهم. (3ب

  (2بوبين با كان لهم بن بال وأرا وعلى الادا والف ة والكراح والحلقة ا  ثوبا على ظهر إنسان  ذخلون بين الرسول  (4ب

 وبالك تم ف ل خيبر كلها. (3ب بوبرئظ بنكم ذبة هللا وذبة رسوله إن ك م مونى شي ا(   ال الرسول  (5ب

 المعاهدة

 فيه بال وحلت لحت بن أخاا. (4برغم المعاددة  غيا ابنا أبت الحقيق با  ك يرا غيشا  بسكا   (1ب

   ه كنانة الربيع بمحمود بن بسلمه الا    ه تحظ جدار حصن نواعم. (2ب

 أن لهم الرار بن كه زرح وبن كه ثمر.  أتفقوا بع الرسول أده خيبر  (3ب

                                                 
 .337 -336 -331 /2ابن هشام  (1)

 76 /2باب ما جاء في حكم أرض خيبر  في سنن أبي داود يأخذون من األموال ما حملت ركابهم (2)

 .136 /2زاد المعاد  (3)

 جلداً. (4)
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 توزيع الغنائم
 .(1بسهم كسهم أحد المسلمين وللفارس ثالثة أسهم وللراحه سهم واحد  للرسول  (1ب

 با ششعنا ح ى ف حنا خيبر. -روى الشخار  عن أبن عمر  ال: (2ب

صار بنائحهم ال ى كانوا بنحودم اذاداا بان النخياه حاين صاارلهم بخيبار إلى المدينه والمهاجرون إلى األن  لما رجع الرسول  (3ب
 . (2ببال ونخيه

 قتل إبني أبي الحقيق لنقض العهد:

 الربيع وكان عندل كنز بنت الن ير. بكنانة  ال إبن إسحام وأتت رسول هللا  (1ب

 كنانة عن المال فجحد أن ذكون ذعرف بكانه. سأل الرسول  (2ب

 لكنانه بأرايظ إن وجدنال عندك أأ  لك؟(  ال نعم وتم كرف األبوال عندل.   ال الرسول (3ب

بكنانه الربيع إلت بحمد بن بسلمة ف رب عنقه بمحمود بن بسلمة وكان بحمود   ه تحظ جدار حصن ناعم  و ع الرسول  (4ب
 وألقت عليه الرحت ودو ذس قه بالجدار فما .

 بق ه ابنت أبت الحقيق وكان الا  إع رف عليهما بإحقاء المال دو إبن عم كنانة. أبر وذكر بن الييم أن رسول هللا  (5ب

 يهود فدك
 بحيصه بن بسعود إلى يهود فدك ليدعودم إلت اشسالم. بعد ف ل خيبر أرسه الرسول  (1ب

  شع اوا إلات الرسااول ف -إلاى يهاود فادك ياادعودم إلاى اشساالم فأبااأوا علياه، ولكان  اااف الرعاا فات  لاوبهم  أرساه الرساول  (2ب
 ذصالحونه.

ذصالحونه على النصف بن فدك بم ه باعابه عليه أده خيبر فقبه   وبعد ف ل خيبر خاف يهود فدك فأرسلوا الى الرسول  (3ب
 ، ألنه لم يوجف عليه المسلمون بخيه و  ركاب.، فكانظ فدك خالصة للرسول (3بذلك بنهم

 يهود وادي القرى 
باان خيباار إنصاارف الااى واد  القاارى وكااان بهااا جماعااة باان اليهااود و ان اااف الاايهم جماعااة باان العاارب   لمااا فاارغ الرسااول  (1ب

 وتحالفوا بعهم .

لما نزل جيا  المسلمين بأرا واد  القرى اس قبلهم القوم بالربت ودم على تعب ة وجادزون للق اال و  اه بادعم بعباد الرساول  (2ب
 .هللا 

ورفع لواءل الى سعد بن عشادل وراذة الى الحشاب بن المنار وراذة الاى ساهه بان حنياف  وراذاة  أصحابه للق ال  عشأ الرسول  (3ب
 الى عشاد بن برر.

 القوم الى ا سالم فأبوا. دعا الرسول  –عندبا تجهز جيا المسلمين  (4ب

                                                 
 .138 -137 /2زاد المعاد  (1)

 .2/96صحيح مسلم  (2)

 .353 -337 /2ابن هشام  (3)
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 فأبوا .  ثانية الى ا سالم   ثم دعادم الرسول –برز رجه بنهم فبرز له الزبير بن العوام فق له  (5ب

وكلما   ه بنهم رجال دعا بن بقى الى ا سالم ثم تعود  –تكرر  المشارزة ح ى   ه بن يهود واد  القرى أحد عرر رجال  (6ب
 المشارزة برة أخرى فيق ه بنهم رجال فيكرر الرسول دعوتهم إلى اشسالم.

 عاوا با بأيديهم.إس مر الق ال ح ى أبسوا وغدا عليهم  فلم ترفع الرمس  يد ربل ح ى أ  (7ب

 بعد ذلك تم ف ل واد  القرى عنوة وغنمه هللا أبوالهم. (8ب

 بواد  القرى أربعة أذام و سم على أصحابه باأصاب بها.  أ ام الرسول  (9ب

 ( بكما عابه أده خيبر(.2األرا والنخه بأيد  اليهود وعابلهم عليها ب  وترك الرسول (10ب

 

 يهود تيماء
 خبر اس سالم أده خيبر ثم فدك وواد  القرى نزل الرعا فت  لوبهم. بلغ يهود تيماء (1ب

 بعل يهود تيماك بن تلقاء أنفسهم ذعر ون الصلل فقبه الرسول بصلى هللا عليه وسلم( بنهم ذلك. (2ب

 ( لهم بالك ك ابا وداك نصه أ ام أده تيماء بأبوالهم وك ا الرسول ب (3ب

 أن لهم الابة وعليهم الجزمة و عداء و جالء الليه بد والنهار شد(.-عادذابداا ك اب بن بحمد رسول هللا لبنت  

 سرية أةان بن سعيد 
 .(1بدجرمة 7فت خيبر  أرسه أبان بن سعيد الى األعراب ال اربة حول المدينة، فت صفر سنة  بينما كان الرسول (1ب

 اااء األشااهر الحاارم لاايس باان الحاازم  اعااا، بينمااا األعااراف إن إخاالء المدينااة بعااد خااروج جاايا المساالمين إلااى خيباار، وبعااد إنق (2ب
 حول المدينة خاصة جههة الررم ذالبون غزو المسلمين.

لاااالك أرساااه سااارمة أباااان بااان ساااعيد الاااى نجاااد  ردااااب األعاااراب الااااين ذالباااون غااارة المسااالمين لليياااام بالنهاااا والسااالا وأعماااال  (3ب
 القرصنة.

  (2بخيبر وكان  د اف  حهاب جشا عليه فوافى النبت رجع أبان بن سعيد بعد   اء با كان وا (4ب

 وقعة ذات الرقاع 

  -الحالة حول المدينة:
 اطمأن المسلمين بن ناحية  رما بعد صلل الحديبية .  (1ب

 ف ل المسلمون خيبر وفدك وواد  القرى وتيماء وبالك كسر جنان اليهود وحلفاءدم وأطمأن المسلمون بن دال الناحية .  (2ب

                                                 
 .609 -608 /2صحيح البخاري باب غزو خيبر  (1)

 .491 /7فتح الباري  (2)
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بجموعا  األعراب القساة ال الو ال اربين فا فيافت نجد –الجنان الم شقى الا  كان يةرم طمأنينة المسلمين فت المدينة  (3ب
 والاين بازالوا ذقوبون بأعمال السلا والنها والقرصنة بين آونه وأخرى . 

ح، وكاناظ أعماالهمن عدائياة وتهدياداتهم لألبان لما كان دة ء البدو  تجمعهم بلدة أوبدينة ولم ذكوناوا ذقاناون الحصاون والقاال (4ب
ب زايدة وبس مرة، وتفر هم فت بساحا  واسعة بن الصحراء صار فرا السيارة عليهم واخمااد ناار شاردم والحاد بان اغااراتهم 

 أبر بالغ األدمية للمسلمين فت المدينة وصعا نقرا  شن راردم فت بساحا  شاسعة.

 إ  حمال  ال أديا واشرداب للحد بن أذادم واتقاء خاردم الدادم.لم تكن تجد  فت دة ء البدو  (5ب

 اام المسالمون بعادد باان حماال  ال أدياا واشرداااب بارة بعاد أخارى دون أن ذجاادى ذلاك بعهام ودون أن ذساافر عان حسام ألباار  (6ب
 عدوانهم الدائم.

 – راادوا ب اارا اشغااارة علااى أطااراف المدينااةوصاالظ حالااة ال حاادى باادى كبياارا كمااا تزايااد تهديااددم وتفااا م خاااردم بعااد أن أح (7ب
 فالخار با  ذوادما على المدينة وأدلها.

 دجرمة.7عظ فت شهر ربيع األول سنة واألغلا أنها و ن و ظ دال الوا عة بعد ف ل خيبر يرجل الرواة أن ذكو لو ظ: ا 

 الغرض
ش ون اشغارة على أطراف المدينة ونها وسلا باا إح راد بنى أنمار أو بنى ثعلشة وبنت بحارب بن عافان ي  بلغ الرسول  (1ب

 ذس ايعون.

 فت أربعمائة أوسشعمائة بن أصحابه وأس عمه على المدينة أبا ذر أو ع مان بن عفان بر ت هللا عنه(.  خرج الرسول  (2ب

 توغه سير جيا المسلمين ح ى وصه إلى بو ع ذقال له بنخه( على بعد يوبين بن المدينة. (3ب

 معا بن عافان ف قاربوا وأخاف بع هم بع ا ولم ذكن بينهم   ال.لقى ج (4ب

أرباع   وأ يمظ الصالة فصلى باائفة ركع ين ثم تاأخروا وصالى بالاائفاة األخارى ركع اين وكاان للنبات -وفت رواذة الشخار : (5ب
 .(1بوالقوم ركع ان

 كانظ دال الصالة صالة الخوف. (6ب

 أسباب تسميتها ذات الرقاع 
 –خرجنا بع رسول هللا بصلى هللا عليه وسلم( ونحو سا ة نفار بينناا بعيار نع يشاه -لشخار  عن أبت بوسى األشعر   ال:فت ا (1ب

لما كناا نعصاا الخارم علاى –فنقبظ أ دابنا ونقبظ  دبا ، وسقاظ أظفار  فكنا نلف على أرجلناالخرم فسميظ ذا  الر اح 
 . (2بأرجلنا

 مواقف كريمة 
ف فارم النااس   فنازل رساول هللا   باا  الر اح فاذا أتينا على شجرة ظليلة تركنادا للنبات   ع النبت كنا ب -عن جابر : (1ب

فنمناا نوباة  -ونزل رسول هللا بصلى هللا عليه وسلم( تحظ شجرة فعلق بهاا سايفه،  اال جاابر: –فت الع اة ذس قلون بالرجر
 فمن ذمنعك بنت؟ -بأتخافنت(؟  ال ب (  ال: فقال:  فجاء رجه بن المرركين :فأخ رآل سيف رسول هللا –

                                                 
 .593 /2، 408 -407 /1صحيح البخاري  (1)

 .118 /2، وصحيح مسلم باب غزوة ذات الرقاع 2/562لبخاري صحيح ا (2)
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 بهللا (  - ال: 

بإن دااا إخ ارآل سايفت وأناا ناائم   يدعونا فج نا، فإذا عنادل أعرابات جاالس فقاال رساول هللا   فاذا برسول هللا  - ال جابر: 
 بن ذمنعك بنت؟  لظ هللا فها دو جالس( -فاس يققظ ودو فت يد صل ا فقال لت:

 بن ذمنعك بنت؟( 0-فقال:  وفت رواذة أبو عوانة، فسقط السيف بن يدل فأخال رسول هللا   سول هللا ثم لم ذعاتشه ر 

أعادااادك أ  أ اتلاااك، و  أكاااون باااع  اااوم  -بأتراااهد أن   الاااه ا  هللا وأنااات رساااول هللا؟(  اااال األعرابااات:-كااان خيااار آخاااا  اااال: - اااال:
 . (1بج  كم بن عند خير الناس -فجاء الى  وبه فقال: –فخلى سبيله - ال: –ذقاتلونك

فجااء   فناار زوجهاا أ  يرجاع ح اى يرماق دباا بان أصاحاب بحماد  –فت برجعهم بن دال ال زوة سبوا إبارأة بان المراركين  -(2ب
ف ارب عشاادا وداو  –للمسلمين بن العدو ودما عشاد بان برار ، وعماار بان ذاسار (2برجلين ربي ة  ليال و د أرصد رسول هللا 

ساشحان  -بسهم فنزعه ولم يشاه صالته ح ى رشقه ب الثة أساهم فلام ينصارف بنهاا ح اى سالم فاأذقظ صااحشه فقاال:  ائم ذصلت
 . (3بإنت كنظ فت سورة فكردظ أن أ اعها -هللا! دال نبه نت فقال:

 أثر وقعة ذات الرقاع  
 لمين .  افظ الرعا فت  لوب األعراب القساة ال الو ، فقلظ غاراتهم و عف تهديددم للمس (1ب

 لم تج ر ء اليشائه بن غافان أن ترفع رأسها وتسعى للقرصنة كما كانظ تفعه بن  به .  (2ب

، راب تقااوم بااع المساالمين فاات فاا ل بكااهتحااول المو ااف العسااكر  الااى صااالل المساالمين ح ااى ناارى عاادة  شائااه باان دااة ء األعاا (3ب 
 وترارك فت و عة حنين وتأخا بن غنائمها 

 سر األجنحة ال الثة ال ت كانظ بم لة فت األحزاب وساد المناقة األبن والسالم. بهال الو عة تم ك (4ب

 اس ااح المسلمون بعد ذلك أن ذسدوا كه خله وثلمة حدثظ فت بع  المناطق بن بع  اليشائه. (5ب

 سرية غالب بن عبد هللا الليثي ال: بني  الملوح ةقديد -(1)
 .  دجرمة7فت صفر أو ربيع األول سنة -الو ظ: 

   ه بنو الملون أصحاب برير بن سومد بن المسلمين . -السبا : 

 سالم غالا بن عبد هللا اللي ت فت عدة عرر رجال فت الكديد حيل بناقة بنت الملون.  أرسه الرسول  -السرمة : 

 األخا بال أر ألصحاب برير بن سومد وإرداب بن ذفكر فت العدوان على المسلمين. -ال را : 

 : الن يجة 

 . (4بتم الهجوم فت الليه وسا وا النعم وطارددم العدو بجيا كبير حال بينه وبين المسلمين بار غزمر وسيول شديدة (1ب

 نجل المسلمون فى األنسحاب الى المدينة .  (2ب

                                                 
 .416 /7فتح الباري  (1)

 ربيئة: شخص فحصص للمراقبة. (2)

 .428 -417 /7، وفتح الباري 209 -203 /2، ابن هشام 112 /2زاد المعاد  (3)

 .144، صـ 2الطبري جزء  (4)
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 سرية حسم:-(2)
 وراء واد  القرى .  –دجرمة 7فت جماد  ال انية سنة-ال ا رمخ :

 السبب 
 دجية بن خليفة الكلبت لحمه الك اب الى  يصر بلك الروم .   اخ ار الرسول  (1ب

 وبن أثر داا الك اب أجاز الييصر دحيه بمال وكسوة. (2ب

 ولما كان دحيه بحسمت فى الارمق لييه ناس بن جاام فقاعودا عليه .  (3ب

 

 القرار
ذفمهاام ونساائهم ، وأخااا بان الاانعم ألااف زماد باان حارثاة الاات حساامت فات خمساامائة رجاه فهاااجم جااام وأساا فام   بعال الرسااول  (1ب

 بعير وبن الراة خمسة آ ف والسبت بائة بن النساء و الصبيان . 

 وبين  بيلة جاام بوادعة .    كان بين الرسول (2ب

 . فأسرح زمد بن رفاعة الجاابت أحد زعماء دال القبيلة ب قدذم ا ح جاج الى النبت  (3ب

 .(1ببرد ال نائم والسبتاشح جاج وأبر   به الرسول  (4ب

 سرية عمر بن الخطاب ال: تربه-(3)
 دجرمة . 7فت شعشان سنة ال ارمخ:  

 عمر بن الخااب الى تربه وبعه ثالثون راكشا ودليه بن بنت دالل.  بعل الرسول القوا :  

وتفاا م خاردااا  – اددم كاان داوازن باين اليشائاه ال ات تعااد  المساالمين وتقاوم ب اارا  وتحياك باةابرا  لل حاالف ال ارا:  
 وصار  تهدد المسلمين فيما حول المدينة 

 كانوا ذسيرون ليال ومكمنون نهارا ألغراا المفاجأة . الارمقة:  

 لم يلق كيدا و    ال فأنصرف راجعا الى المدينة . الن يجة:  

 سرية ةشير بن سعد األنصاري ال: بني مرة بناحية فدك -(4)
 بصلى هللا عليه وسلم(برير بن سعد األنصار  .  دحرمة فت ثالثين رجال بعل الرسول 7فت شعشان سنة -ال ارمخ: 

على بصالل المسلمين وذلك للحد بن خاردم  –عدد بن  شائه بنت برة فت أرا فدك فقد عادوا الى غاراتهم  -ال را: 
 . 

                                                 
 .122 /2زاد المعاد  (1)
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ذلك جمعوا عددا كبيرا وطاردوا المسلمين ح ى  فت باد ء األبر لم يلق المسلمون كيدا واس ا وا الراء وال نم وبعد-الق ال : 
أدركااودم لاايال وربااودم بالنبااه ح ااى فنااى نبااه برااير وأصااحابه فق لااوا جميعااا ا  برااير فانااه ارتاال الااى فاادك فأ ااام عنااد يهااود ح ااى باارأ  

 جراحه فرجع الى المدينة . 

 سرية غالب بن عبد هللا الليثي في الميفعة-(5)
غالاا فات بائاة وثالثاين رجاال الاى بنات عاوال وبنات عياد ابان ثعلشاه   ماة بعال الرساول دجر 7فات رب اان سانة -ال ارمخ: 

 بالميفعه و يه الى الحر ا  بن جهينة.

األعااراب المعااادين للمساالمين والاااين كااانوا ذقاعااون الااارم وم ياارون للساالا والنهااا وأعمااال القرصاانة ح ااى زاد  -ال اارا: 
 خاردم وعقم أبردم على األبن.

وفات داال السارمة   اه أساابة بان زماد نهياك بان بارداس بعاد  -دث   اال وغلاا المسالمون وأسا ا وا نعماا وشاا ءحا -الن يجاة: 
 أنقال  اله ا  هللا؟ 

بفهاال شاققظ -انما  الها ب عاوذا  اال : -بأ  ل ه بعدبا  ال :  اله ا  هللا؟( فقال: -كبر عليه و ال:  فلما أخبر الرسول  
 م كاذب(.عن  لشه ف علم أصادم دو أ

 ال: خيبر سرية عبد هللا بن رواحه-(6)
 دجرمة فت ثالثين راكشا . 7فت شوال سنة  -ال ارمخ: 

كان برير بن زارم ذجماع غافاان ل ازو المسالمين فاأخرجوا برايرا فات ثالثاين بان أصاحابه وأطمعاول أن الرساول  -0السبا: 
   . ذس عمله فت خيبر 

  ع بين الفرمقين سوء ظن أف ى الى   ه برير وأصحابه ال الثين.فلما كانوا بقر رة نيار و  -الن يجة : 

 ال: يمن وجبار سرية ةشير بن سعد األنصاري  -(7)
دجرمااة بعاال الرسااول برااير فاات ثالثمائااة باان المساالمين . الااى أرا جشااار بأو جناااب( باان  7فاات شااوال ساانة  -ال ااارمخ : 

 غافان و يه ل زارة وعارة.

 بوا أبردم على بهاجمة أطراف المدينة واألغارة وسلا ونها بم لكا  المسلمين.اج مع جمع كبير وعز  -ال را: 

 ساروا الليه وكمنوا النهار فلما بلغ القوم بسيرة برير دربوا خوفا وأصاب برير نعما ك يرة وأسررجلين. -الن يجة: 

 سرية أبي حدرد األسلمي ال: الغاةة-(8)
 السنة السابعة  به عمرة الق اء.وذكردا أبن الييم فت فت سراذا  -ال ارمخ: 

 -السبا: 

 أ به رجال بن جرم بن بعاومة فت عدد كبير إلى ال ابة يرمد أن ذجمع  يسا على بحاربة المسلمين.  (1ب

 أبا حدرد بع رجلين ليأتوا بنه بخبر وعلم .  بعل الرسول  (2ب

 كمن أبو حدرد وصاحشال و  ه أبو حدرد رئيس القوم فق له. (3ب
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د أبااو حااادرد وصاااحشال فاات ناحياااة المعسااكر فماااا كااان باان القاااوم إ  الفاارار وأسااا ام المساالمون ال الثااة الك يااار باان األباااه و وشاا (4ب
 .(1بال نم

 عمرة القضاء
 أصحابه أن ذع مروا   اء عمرتهم وأ  ي خلف أحد بنهم شهد الحديبية. لما ده ذو القعدل أبر الرسول  (1ب

 .(2بالنساء والصبيان فت ألفين سوى   خرج الرسول  (2ب

علااى المدينااة عومااف باان األ ااشط الااديلت وأحاارم للعماارة باان ذ  الحليفااة وخاارج بساا عدا بالسااالن والمقاتلااه  أساا خلف الرسااول  (3ب
 خرية أن ذقع بن  رما غدر.

ين بان الرجاال حينما بلغ تأجج و ع األداة كلهاا بالحجاف، والمجاان، والنباه، والرباان، وخلاف عليهاا أوس بان خاولت فات باائ  (4ب
 .(3بودخه بسالن الراكا بالسيوف فت القرب(

 خرج المرركون الى جبه  عيقعان شمال بكه .  -(5ب

 ودخه الرسول بصلى هللا عليه وسلم( بكه فت ال نية ال ت تالعه على الجحون، وأخا عبد هللا بن رواحه باين ياد  الرساول  (6ب
 يرتجز ب وشحا بالسيف. 

فخرج الرسول –أخرج عنا فقد ب ى األجه - ه لصاحشك:-ه ثالثا فلمألصشل اليوم الرابع أتوا عليه فقالوا:بمك أ ام الرسول  (7ب
 .ونزل بسوم فأ ام بها 

 سميظ دال العمرة بعمرة الق اء (8ب

 ابا ألنها كانظ   اء عن عمرة الحديبية .  بأ(

 أو ألنها و عظ حسا المقا ال أ   المصالحة ودت األرجل .   بب(

 .(4ب دال العمرة تسمى بأربعة أسماء بالق اء(، بالق يه(، بالقصاس(،بالصلل( (9ب

 السرايا ةعد عمرة القضاء

 سرية أبن أبي العوجاء
 دجرمة بعل ابن أبت العوجاء فت خمسين رجال الت بنت سليم. 7فت ذ  الحجة سنة -ال ارمخ: 

 لى با دعوتنا.ليدعوا بنت سليم الى ا سالم فقالوا  حاجة لنا إ -ال را: 

  اتلوا   ا  شديدا جرن فيه أبو العوجاء وأسر رجالن. -الق ال: 

 الثامنة من الهجرة وقعات وسرايا السنة

                                                 
 .630 -629 /2ن هشام ، وإب150 -149 /2زاد المعاد  (1)

 .500 /7فتح الباري  (2)

 .611 -2/610 -218 /1صحيح البخاري  (3)

 .7/500فتح الباري  (4)
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 سرية غالب بن عبد هللا ةفدك -(1)
 فت بائ ت رجه إلت بصاب برير بن سعد بفدك. دجرمة بعل الرسول  8فت صفر سنة -ال ارمخ: 

 برير بن سعد الاين   لوا بفدك. عقاب واألخا ب أر بصاب -ال را: 

 أصابوا العدو وفروا وأصاب المسلمون بن العدو نعما. -الن يجة: 

 سرية ذات أطلح -(2)
 بن عمير األنصار  فت خمسة عرر رجال. دجرمة بعل الرسول  8فت ربيع األول سنة  -ال ارمخ: 

 حرد  بنو   اعه جموعا كبيرة لألغارة  على المسلمين. -ال را: 

عندبا لقوا العدو دعودم إلى اشسالم فلم ذسا جيبوا لهام وأرشاقودم بالنباه ح اى أس راهدوا كلهام إ  رجاه واحاد فقاد  -لن يجة:ا 
 .(1بأرت ى بن بين الق لى

 ( سرية ذات عرق ال: بني هوازن 3)
 .شجاح بن ودا األسد  فت خمسة وعررمن رجال دجرمة فشعل الرسول  8فت ربيع األول سنة  -ال ارمخ: 

 أبد  بنو دوازن األعداء برة بعد أخرى وعاون هم  د المسلمين. -ال را: 

 .(2بلم يلقوا كبدا وأس ا وا نعما بن العدو -الن يجة: 

 موقعة مؤته
 دجرمة، وبةتة دت  رمة بأدنى بلفاء الرام. 8فت جماد  األولى سنة -ال ارمخ: 

  -السبا: 

 ابه الى عقيم بصرى.الحارث بن عمير األزد  بك  بعل الرسول  (1ب

 فعرا له عابه البلقاء بن أرا الرام بشرجبيه بن عمرو ال سانت( و رب عنقه. (2ب

 كان   ه السفراء والرسه بن أبرع الجرائم ، وأك ر شدة بن إعالن الحرب. (3ب

 .(3باش د ذلك على الرسول بصلى هللا عليه وسلم( فجهز جيرا  وابه ثالثة آ ف بقاته (4ب

 ش والتحركتجهيز الجي
 .(4ب أبر على الجيا زمد بن حارثه و ال بان   ه زمد فجعفر، وان   ه جعفر فعبد هللا بن رواحه( (1ب

 أن ذأتوا بق ه الحارث بن عمير، وأن يدعوا بن دناك إلى اشسالم فان أجابوا وإ  أس عانوا باهلل عليهم.  أوصادم الرسول  (2ب

                                                 
 إرتث: حمل جريماً. -2/231رحمة العالمين  (1)

 حاشية. 33، وإبن الجوزي صـ231 /2رحمة العالمية  (2)

 .511 /7، وفتح الباري 2/155زاد المعاد  (3)

 .611 /2ب غزوة مؤتة من أرض الشام صحيح البخاري با (4)
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  ت ادروا و  ت لاوا ، و  تق لواوليادا و  ابارأة، و  –وا بسم هللا فت سبيه هللا بن كفار بااهلل بأغز  -فقال لهم:  أوصى الرسول  (3ب
 .(1بكبيرا فانيا، و  بنعز  بصوبعه، و  تقاعوا نخال و شجرة، و  تهدبوا بناء

 .(2بوخرج القوم بودعين ح ى بلغ ثنية الوداح فو ف وودعهم  خرج الرسول  (4ب

 جيش العدو
 زل جيا المسلمين فت بعان بن أرا الرام.ن (1ب

وصالظ األخشاار إلاى جايا المسالمين أن در اه ناازل بماآب بان أرا البلقاااء فات بائاة ألاف بان الاروم وأن ام الايهم بان لخاام  (2ب
 وجاام، وبلقين، وبهراء، وبلى فت بل ة ألف.

 الشورى والرأةمان 
 العروم فبوغ وا وأخاوا على غرة. لم ذكن فت حسشان المسلمين بواجهة داا الجيا الحاشد (1ب

 تراوروا فت األبر وده يهجم جيا ص ير  وابه ثالثة آ ف بقاته فحسا على بائ ت ألف بقاته؟  (2ب

 فكروا فت الك ابة الى الرسول بصلى هللا عليه وسلم( إبا أن ذمدنا بالرجال وإبا أن ذأبرنا فنم ت له. (3ب

 با تقاته الناس بعدد و   وة و ك رة با نقاتلهم ا  بهاا الدين الاى أكربنا هللا به. -:شجع الناس عبد هللا بن رواحه و ال (4ب

 أس قر الرأى على با دعا اليه عبد هللا بن رواحه. (5ب

 التحرك نحو العدو
   ى الجيا ليل ين فت بعان وأس قر الرأ  بعد ال راور علت الق ال. (1ب

 موح در ه بقرمة بن  رى البلقاء ذقال لها بببرارف((.تحرك الجيا ا سالبت ح ى لقي هم ج (2ب

 دنا الجيا اشسالبت بن العدو وأنحاز الى بة  ه فعسكروا دناك. (3ب

 القتال
بعركاة تصايا الماةرخين بالددراة والحيارة فات دااين –فت بةتاه إل قاى الفرمقاان ثالثاة آ ف رجاه يواجهاون باائ ت ألاف بقاتاه  (1ب

 الجمعين ال ير ب كاف ين.

 بمق ه زمد بن حارثه أخا الراذة جعفر بن أبت طالا ح ى   ه فأخا الراذة عبد هللا بن رواحه، و اته فت بأس ح ى   ه .  (2ب

 .(3بإصالل الناس على خالد بن الوليد فأخا الراذة و اته   ا  برمرا (3ب

 نهاية المعركة
داا الجيا الص ير أباام جايا ي فاوم علياه بسا ين  اعفا أو باا  رغم الشاولة والرجاعة الفائقة إ  أنه كان بس  ربا أن ذصمد (1ب

 يزمد.

                                                 
 .327مخترص السيرة للشيخ عبد هللا، صـ  (1)

 .156 /2، وزاد المعاد 374 -373 /2ابن هشام  (2)

 .611 /2صحيح البخاري  (3)
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 نجل خالد بن الوليد فت الصمود أبام جيا الروبان طوال النهار فت أول يوم بن الق ال. (2ب

روباان عمد خالد بن الوليد الى بكيدة حربية تلقت الرعا فت  لوب الروبان ح ى ينجل اشنحياز بالمسلمين بن غير أن ذقوم ال (3ب
 بحركا  المااردة.

 كان خالد بن الوليد ذعرف جيدا أن ا فال  بن براثنهم صعا لل اذة لو انكرف المسلمون. (4ب

لما أصشل اليوم ال انت غير خالد بن الولياد بان أو ااح الجايا وعشاأل بان جدياد ورتاا صافوفه، فلماا رآدام العادو أنكاروا حاالهم  (5ب
 الرعا.جاءدم بدد فدب فت  لوبهم  -و الوا:

فت المناوشا  بدأ خالد بان الولياد ي اأخر بالمسالمين  لايال  لايال باع حفاظ نقاام الجايا وا بقااء علاى تارابط صافوفه ولام ي اشعهم  (6ب
 الروبان ظنا بنهم أن المسلمين ذخدعونهم ومحاولون الييام بمكيدل تربت بهم فت الصحراء وال يافت.

 .(1بين ونجل المسلمون فت ا نحياز سالمين ح ى عادوا الى المدينةلم ذفكر جيا الروبان فت بااردة المسلم (7ب

 األثار السريعة للوقعة
لم ذحصه المسلمون على ال أر الاين كانوا يش وناه لق اه الرساول الحاارث بان عميار األزد  إلات عقايم بصار ، والاا  أصاابهم  (1ب

 بالمرارة والردل.

بان لقااء دااا الجايا الصا ير  –قد كانظ الروبان أعقم وأكبر  اوة علاى وجاه األراألقظ الو عة العرب كلها الددره والحيرة ف (2ب
 بهاا الحرد الهائه الجشار والعودة بن غير أن تلخق به خسارة تاكر.

وكااانوا روحااا  –وكااالك برااركت  اارما تو عااوا فناااء المساالمين وأن  تقااوم لهاام شااأن بعااد سااحقهم –ك ياار باان المرااركين والمنااافقين (3ب
 ى جانا الجيا الروبانت.و الشا إل

جنحااظ بعااد –ح اى ناارى اليشائااه اللادودة ال اات كاناظ  تاازال ت اور علااى المسالمين–كاناظ المفاجااآة  اخمة وغياار ساارة للمرااركين  (4ب
 دال المعركة إلى اشسالم.

 فأسلمظ بنو سليم، وأشجع، وغافان، وذبيان، وفزارل، وغيردا. (5ب

العربية أن المسلمين بن طراز أخر غير باا ألف اه العارب وأنهام بةمادون وبنصاورون بان  تأكد ك ير بن العرب فت ششه الجزمرة (6ب
 عند هللا.

 سرية ذات السالسل

 -الغرض:
 و فظ اليشائه العربية ال ت تقان برارف الرام بع الروبان  د المسلمين. (1ب

 بين اليشائه والروبان.بالحاجة الماسة لفك داا ال حالف المعاد  ، وإحداث الفر ة  فرعر الرسول  (2ب

عماارو باان العاااس، وكااان إخ شااارا صااائشا وسااليما ألن أم أبيااه كانااظ إباارأل باان يلاات، ووجااد باان الحكمااة أن  بعاال الرسااول  (3ب
 دجرمة.  8بجموعا  بلى س عين عمرو بن العاس و  تعانعليه، وكان ذلك فت جماد  انخرة سنة 

                                                 
 .2/156، وزاد المعاد 514 -513 /7فتح الباري  (1)
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أن جمعا بن   ااعه  اد تجمعاوا يرمادون  فان األس خشارا  نقلظ إلى الرسول  باش افة إلى ال را األساست لهال السرمة (4ب
 الدنو واشغارة على أطراف المدينة.

عمرو بان العااس فات ثالثمائاة بان ساراة المهااجرمن واألنصاار وبعهام ثالثاون فارساا وأبارل أن ذسا عين بمان  أرسه الرسول  (5ب
 ذمر به بن بلى وعارل وبلقين.

   -:القتال
 فسار الجيا بالليه وكمن بالنهار فلما بلغ بن القوم بل ه أن لهم جمعا ك يرا : (1ب

 فالا بددا بن الرسول بصلى هللا عليه وسلم(. (2ب

أرسااه الرسااول أبااا عبياادل باان الجااران فاات بااائ ين وبعاال لااه سااراة المهاااجرمن واألنصااار وفاايهم أبااو بكاار وعماار، وأباارل أن يلحااق  (3ب
 بعمرو.

 ل بصلى هللا عليه وسلم( أن ذكونوا جميعا و  ذخ لفوا.تعليما  الرسو  (4ب

 إنما  دبظ علت بددا، وأنا األبير فأطاعه أبو عبيدل. -أراد أبو عبيدل أن يةم الناس فقال عمرو: (5ب

 سار الجيا ح ى وطتء بالد   اعة فدوخها ح ى أتى أ صى بالددم. (6ب

 ربوا وتفر وا.ولقى الجيا جمعا كبيرا فحمه عليهم المسلمون فه (7ب

 -التسميه:
ذا  السالسه بقعة وراء واد  القرى بينها وبين المدينة عرارة أذاام وذكار أبان أساحام أن المسالمين نزلاوا علاى بااء باأرا  

 .(1بجاام ذقال له: ببالسلسه(( فسمت باا  األسم ذا  السالسه

 سرية أبي قتاده ال: خضرة
 دجرمة. 8فت شعشان سنة -ال ارمخ: 

 ح رد بنو غافان فت خ رة ودت أرا بحارب بنجد.إ -السبا: 

بعل اليهم الرسول بصلى هللا عليه وسلم( أبا   ادل فت خمسة عرر رجاال فهازم القاوم وسابى وغانم وكاناظ غيب اه  -السرمه: 
 .(2بخمس عررة ليلة

 التقييم وأخالقيات الحرب

       Amiability and Humility)الرأفة وال وا ع  (1ب

 هى المسلمون الى الوطيل والساللم بمناقاة الك يشاة وكاناا آخار حصانين بنيعاين لليهاود فات خيبار فالباوا الصالل علاى حينما إن (1ب
 أن تحقن دباءدم فقبه الرسول بصلى هللا عليه وسلم( فت رأفة بحمودة ونزل على بالبهم.

                                                 
 .157 /2، وزاد المعاد 626 -623 /2ابن هشام  (1)

 وغيره. 33األثر صـ يكفح مفهوم أهل (2)
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اء لاه أن ذصانع، ولكان القائاد بصالى هللا كان فت  درة جيا المسلمين أن ذق ت على اليهود فت الحصنين ومصانع بهام باا شا (2ب
كاان لاه أن –عليه وسلم( لم ذكن يش ت نصرا لرخصه و  بجدا لنفسه، وبعد أن درب بعقم اليهود بعد ف ل الحصون األخارى 

 ذفعه بهم با يرمد ودو واثق وبن صر.

   (Good treatment of peaceful Non muslims)بعابلة غير المسلمين بالحسنى  (2ب

بعد اشن صار فت خيبر لم ذارد اليهود بن دذاردم و به وأبقاادم علاى أر اهم ال ات آلاظ إلاى المسالمين بحكام الفا ل، وم مرات  (1ب
 (.34 -33 -32 -31ذلك بع با جاء فت بإتفا ية جينيف الرابعة المواد 

 وافق أن ذكون ليهود خيبر نصف ثمر األرا بقابه عملهم   (2ب

  (Good treatment of peaceful non Muslims)لة غير المسلمين بالحسنت( الخلق اشنسانس بوبعاب (3ب

 فت و عة خيبر ظهر  تصرفا  القائد بصلى هللا عليه وسلم(  روحيا بجردا و  جسدانيا جابدا به انسانيا وساا بين ذلك. (1ب

 سيا وداب خرنا وبحا ظلما وأ ام عد .توافر له بن بالءبة الفارة الشررمة بالم ي وافر ل يرل فهدى  ا  و أ ن  ا (2ب

 **ولذلك**
ألن األخيارمن كاان –يهود خيبر ب ير با عاباه باه بنات  ينقااح، وبنات الن اير حاين أجالدام عان أر اهم   عابه بحمد  

ين أناه بأسهم شديدا علاى المسالمين فات المديناة وخياان هم وتحاالفهم باع األعاداء والكياد للمسالمين بان تادبيردم وبرباى  صاددم فات حا
 أبن لسقوآل خيبر رأس اليهود شمال المدينة وبعيدا عنها.

 -هجوم السالم: -(4)
رغم بعد خيبر عن المدينة بسافة طوملة إ  أن تحالف يهود خيبر بع األعراب المرركين بن غافان، وسليم وغياردم كاان فات  (1ب

 تزايد ومسنفحه يوبا بعد يوم.

 لى أ وى أجنحة العداء ودت  رما بعقد بعاددة الحديبية فت الجنوب.الدولة الجديدة فت المدينة اطمأنظ  (2ب

 صار  خيبر بع برور األذام دت وكر الدس وال آبر وبركز األس فزازا  العسكرمة وبعدن ال حرشا  وإثارة الحروب. (3ب

  تنسى المدينة أن أده خيبر دم الاين حزبوا األحزاب  د المسلمين. (4ب

الااااابور  –أدااه خيباار أثااااروا بناات  رمقااة علااى ال ااادر والخيانااة ثاام أخاااوا فااات تعزمااز اتصااا تهم بالمنااافقين  تنسااى المدينااة أن (5ب
 الخابس فت المج مع ا سالبت.

  تنسى المدينة إس فحال تأثير خيبر على غافان، وأعراب الشادذه وكانوا ي حالفون بعهم على الق ال. -(6ب

  .ب واصلة وب زايدة ح ى و عوا خاة شغ يال الرسول و ع أده خيبر أده المدينة فت بحن  (7ب

 -خطر اليمكن السكوت عنه:
أرسه رأس المنافقين عبد هللا بن أبت إلى يهود خيبر ذخبردم ب وجه بحمد اليهم ومنصحهم بأن ذأخاوا حاردم و  ذخافوا وحفازوا  (1ب

 الحلفاء لمقادرتكم على المسلمين.

 وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر أن دم غلبوا المسلمين. أرسلوا إلى غافان ذس مدونهم (2ب
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 ت وسط المدينة أجنحة عداء ثالث تحيط بها  -(3ب

 ففت الجنوب  رما و د أطمأنظ المدينة بن ناحي هم. *

 وفت الرمال يهود خيبر. *

 وبن بقى ودرب بن يهود المدينة باتوا ذركلون دما وخارا دادما. *

 السالم( الهجوم خير وسيلة للدفاع )هجوم
 إلى خيبر بهاجما بعد إس فحال الخار وتعاظم ال هديد.  خرج الرسول  (1ب

أ  ذخارج بعاه إ  كاه راغاا فات الجهااد فلام ذخارج بعاه ا  أصاحاب الراجرة ودام ألاف وأربعمائاة. لمهاجماة   أعلن الرساول  (2ب
 وف ل خيبر دفاعا عن أبن المدينة.

اليهااود فاات خيباار ح ااى صااار  بناااس باان بناااجزتهم لمنااع العاادوان وفاات ذلااك ذقااول  صاابر المساالمون فاات المدينااة علااى عااداء (3ب
 -الحق:

 ببو اتلوا فت سبيه هللا الاين ذقاتلونكم و  تع دوا ان هللا    ذحا المع دين((  

 ( 190آذة –بسورة الشقرة      

 إن جنحوا للسلم  

 . عندبا طلا اليهود الصلل  به الرسول  (1ب

 ل فت  ول الحق ببوإن جنحوا للسلم فأجنل لها وتوكه على هللا(( داا با نز  (2ب

 ( 61آذة –بسورة األنفال      

 The spirit of Peace)روح السالم )-(3)

 وتصالح مع أهل فدك عل: نصف أموالهم من غير قتال. -(4)

  Consulation)الشورى ) -(5)
 ح ى اخ ار لمعسكرل بنز  .   تقدم الرسول  (1ب

 بذارسول هللا أرأيظ داا المنزل أنزلكه هللا أم دو الرأ  فت الحرب ؟ ( -فقال : -أتال حشاب بن المنار*ف (2ب

 ببه دو الرأ  ( ، وبعد أن شرن حشاب رأذه  - ال: *

 بلو أبر  بمكان خال عن دال المفاسد ن خال بعسكرا - ال : *

 : ال الرسول  *

 . بالرأ  با أشر  ( ثم تحول الى بكان آخر  

  No coercion  In  Religion)ال اكراه في الدين ) -(6)
 بعاذ بن جبه بأ  ذف ن اليهود فت يهودي هم.   أوصى الرسول (1ب
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 الجزمة على يهودالشحرمن وإن ظلوا ب مسكين بدلظ أبائهم.  لم ذفرا الرسول -(2ب

 صالل بنت غازمه وبنت عرم  على أن لهم الابة وعليهم الجزمة. (3ب

 الشعور ةالمودة واألخوة   األنسانية  (7)
 (Being  Conscious of The Spirit of the Brotherhood of man) 

 بع اليهود الاين بكوا عبد هللا بن أبت وعزى إبنه.  و ف النبت  (1ب

 (  (Conronting The Trickery of The Enemy مقابلة مكر األعداء  (8)

سالم بن بركم الى بحمد شاة بوكانظ ابنة وزوجة ألثنين بن اليهود(، وكالدما   ه فات بعاارك  أدد  زمنا بنظ الحارث ابرأة  (1ب
 بع المسلمين.

بلقاد بل اظ بان  اوبت باالم ذخاف علياك فقلاظ إن كاان بليكاا أسا رحظ بناه وإن كاان  -أع رفظ زمنا بأن الراة بسموبة و الظ: (2ب
 نبيا فسيخبر(.

عفا عن زمنا و در لها عاردا بعد الا  أصاب أبادا وزوجها، وذكر القليه بانهم أنهاا   نبت إخ لف الرواة فاكر أك ردم أن ال (3ب
   لظ فت برر الا  با  بسموبا.

 األيمان ةاهلل والثبات في الميدان (9)
 لحرب الرابلة والحرب غير الرابلة((.بقارنة بين ابب 

 (Faith in ALLAH and standing ones Ground On The battle Field 

 لن رب العبرة للمقارنه و األس د ل بين أخال يا  الحرب فت بنت اسرائيه وأخال يا  الحرب فت المسلمين .  

 ( Aiموقع عاى ) –أوال: في بني اسرائيل 
 بعد إس يالء بنو اسرائيه على أرمحا بألدم ال رور لنجاحهم والزدو بأن صاردم. (1ب

 (( الا  كان ذقع على خط تقدبهم.Ai ع بعا  بشرعوا فت بهاجمة بو ع ص ير دو بو  (2ب

 ( سخط شديد.Joshuaفت بدء الهجوم فر جيا إسرائيه بوليا األدبار وأصاب  ائددم ب (3ب

 ( بسبا ذنا وحدوث بعصية وو وح الخاي ة.(Aiال راجع عن عا   (4ب

 شد با عملول عند اشس يالء على أرمحا.( فدخلوا عا  ففعلوا بها وبأدلها أ(Aiثم عاود األسرئيليون الهجوم على عا   (5ب

)أن أقتلوا كل مىن فىي المدينىة  ال وراة نفسها تحدثنا أن يوشع ف ى بوسى وخليف ه بأبر اليهود بعد األس يالء على أرمحا (6ب
 ( 29-22. بال وراة سفر يوشع من رجل وأمرأة وأحرقوا المدينة ةالنار مع كل ما بها(

 )انها الحرب الشاملة (

 -في فتح خيبر: -:ثانيا
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فاااذا  ربااظ القوتااان باان ال كااافة أبكاان بمصااالل  –فالقااافر فاات بياادان المنافسااة باان كااان رأذااه أسااد و وتااه أشااد، وسااالحه أحااد (1ب
وسهه على كه بنهما أن يرتفق وإ  أس حال األتفام. وأس بد القوى باألرتفام به صعا علاى ال اعيف  –الم نافسين أن ت فق
 أن ينال حق الشقاء.

بعاد فاا ل خيبار وود  القاارى، وفاادك بقاى اليهااود فاات أر اهم وباازارعهم، وبيااوتهم، ومادفعون الجزمااة باان بحاصايلها الزراعيااة وفقااا  (2ب
 .لعهددم بع الرسول 

فاالفرم أن حارب المسالمين كاناظ حرباا غيار شاابلة فات حاين أذاام  –فلم ذحرم المسلمون ولم يدبروا  ولام ذق لاوا بان أجاه الق اه  
ائيه فت فلساين كانظ حربهم شابلة ذق لون ومحر اون ومادبرون ح اى أن ال اوراة تفااخر بببأناه لام يباق بانهم شاارد حرب  وم إسر 

 ألفا دم جميع أده بعا ( ثم أحرم يوشع بدينة بعا ( بوجعلها تال خرابا(. 12و  ب قلا(( وبلغ عدد الق لى 

  -االسالم ينه: عن الحرب الشاملة : -(3)

Islam Prohibits Total Warfare)))) 

 بو اتلوا المرركين كافة كما ذقاتلونكم كافة وأعملوا ان هللا بع الم قين( 

 الحرب المحدودة -(10)
 كانظ حصون خيبر بحصنة جيدا وبوزعه على ال الل والجشال. (1ب

 خاوآل الداخلية.لم يهاجم المسلمون الحصون جميعها فت و ظ واحد و د أس خدم المسلمون أس راتيجية المناورة بال (2ب

 داجم المسلمون الحصن تلو األخر فراحظ الحصون تسقط تشاعا بحدودة وبقصورة على المقاتلين. (3ب

ولااالك فااان الحصاانان األخيااران تاام ال فاااوا بااع سااكانهما و بااه بابقااائهم فيهااا بقابااه حصااول المساالمين علااى نسااشة باان غلااة  (4ب
 المزروعا .

 ني(أخالقيات الحرب )السلوك األنسا-(11)

Human Conduct by muslims)))) 
 .(1بنموذج للسمو األنساني في وصية الرسول )صل: هللا عليه وسلم ( لعبد هللا بن رواحه رسوله اليهم *

ب تقااتلودم ح اى تادعودم. فاان أباوا فاال تقااتلودم ح اى يبادءوكم فاان بادءوكم فاال تقااتلودم ح اى ذق لاوا بانكم   ايال، ثام أروداام  
 . (2ب هم ده الى خير بن داا سبيه وألن يهد  هللا على يدذك رجال واحدا خيرا بما طلعظ عليه الرمس وغربظ(ذلك، و ولوا ل

 (( (( Ethics In Warآداب الحرب -(12)
ا، ،   تق لاااوا شااايخا فانياااا و  طفاااال و  إبااارأل، و  ت لاااوا غناااائمكم، وأصااالحو بأنالقاااوا باسااام هللا ، وبااااهلل وعلاااى بركاااة رساااول هللا  با(

 وأحسنوا ان هللا ذحا المحسنين( 

أوابرل ال ح يرمه للمعركة بوصيا بعدم أكه لحوم الحمير وكاه حياوان ذ  نااب   به بعركة خيبر أعاى القائد العام الرسول  بب(
 وعدم   ه النساء أوبيع ال نائم.

                                                 
 من وصية الرسول لمعاذ بن جبل. (1)

 وصية الرسول )صلي هللا عليه وسلم( تكررت عدة مرات. (2)
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تكارمم ا نساان واشرتقااء بأخال يااتهم توجيههاا للمقااتلين المسالمين حرصاا علاى  دال نماذج بن الوصاذا ال ات حارس الرساول  
 ح ى أثناء الق ال.

وال ات تبناظ ال قافاة اشنساانية بان بشاادئ إح ارام  1949دال النماذج ت وافق بع با جاء فت إتفا يا  جنيف األربع فت عام  
لااام ذعااودوا أعاااداء وإنماااا  الرااخص اشنساااانت وإح اارام كراب اااه وتقاادذم المسااااعدة النزمهااة دون تميياااز إلاات  اااحاذا وأساار  الحااارب الاااين

 أصشحوا بجرد با ذعانون دون أن تكون لهم  درة علت الدفاح عن أنفسهم.

   ( برأن بعابلة أسار  الحارب بإنساانية( كماا جااء فات حاديل الرساول 15 -14 -13 -12بإتفا ية جنيف ال ال ة المواد  (1ب
 تق لوا شيخا  فانيا  و  طفال  و  إبرأة.

 (.27 -26 -25لشس أسر  الحرب بإتفا ية جنيف ال ال ة المواد بأو  وغااء وب (2ب

 كمااا جاااء فاات حااديل الرسااول  33 -32 -31 -27و ااع األشااخاس المحميااين وبعاتمل ااه بإتفا يااة جنيااف الرابعااة المااواد  (3ب
 بأصلحوا وأحسنوا(.

 -102-101 -98 -93الماواد  -جنياف الرابعاة  إكرال فت الدين و  فت األعمال و  إكرال فت األبالك وبصادرتها بإتفا ية  (4ب
 ب  ت لوا غنائمكم(. ( كما جاء فت حديل الرسول 132 -130

 فتح مكه

 -سبب الوقعه:
ودخلظ بنو بكر فت عهد  رما وصار  كه بن القبيل ين فت أبن بن  دخلظ خزاعه فت عهد الرسول  -فت صلل الحديبية: (1ب

 األخرى.

 ة وتوترا  فت الجادليه وكان بينهما ثأر  دذم.كانظ بين القبيل ين عداو  (2ب

 إغ نم بنو بكر الهدنه وأرادوا أن ذصيبوا بن خزاعه ال أر القدذم. (3ب

دجرماة علاى خزاعاه لايال ودام علاى بااء ذقاال  8أغار نوفه بن بعاومه الديلت فت جماعة بن بنت بكر، وفت شهر شاعشان سانة  (4ب
 وا وأ   لوا.لهبالوتير( فأصابوا بنها رجا  وتناوش

 أعانظ  رما بنت بكر بالسالن و اته بعهم رجال بن  رما بس  لين ظلمة الليه. (5ب

الهاك فقاال كلماة -الهاك –ذا نوفه إنا  اد دخلناا الحارم -إش د الق ال ح ى حازوا خزاعه الى الحرم فلما إن هوا إليه  الظ بنو بكر: (6ب
  إله اليوم بذا بنت بكر أصيبوا ثأركم(. -عقيمة:

 المدينه فأخبرول بمقادرة  رما بنت بكر عليهم. خرج بديه بن ور اء الخزاعت فت نفر بن خزاعه ح ى  دبوا على الرسول  (7ب

 -الغدر:
 با فعلظ  رما وحلفاؤدا كان غدرا بح ا  ونق ا صرمحا للمي ام. -(1ب

 سرعان باأحسظ  رما ب دردا وخافظ وشعر  بعوا شه الوخيمه. -(2ب

 ما بجلسا إس رارما و رر  أن تشعل فائددا أبا س يان بم ال لقرما ب جديد الصلل.عقد   ر  -(3ب

 فت المدينه، وفرلظ بهمة أبو س يان.  به أن ذصه أبو س يان المدينة تأكد بن أن بديه بن ور اء  د جاء الرسول  -(4ب
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 ن الناس ثم ركا بعيرل وأنالق. أيها الناس انت  د أجر  بي -فت المدينة  ام أبو س يان فت المسجد فقال: -(5ب

 محاولة كتمان التهيؤ لفتح مكه 
 ( علم الناس فت المدينة بنق   رما للمي ام . 1ب

 باللهم خا العيون واألخشار عن  رما ح ى نش  ها فت بالددا(. -( أعلم أصحابه أنه سائر الى بكه و ال:2ب

ساارمة  وابهاا ثمانيااة رجاال تحااظ  ياادة أباات   اادة باان ربعات الااى  ل ( وزماادة فاات األخفااء وال مومااه عان عيااون  ارما بعاال الرساو 3ب
 بان إ م فيما بين ذ  خرا وذ  المروة.

ي وجاه  دجرمة ليقن القاان أن الرساول 8دال السرمة على ثالثة برد بن المدينة فت أول شهر رب ان سنة  ( بعل الرسول 4ب
 إلى تلك الناحيه ول ادا بالك األخشار.

 . (1بخرج الى بكه فسار  اليه ح ى لحق ه رمه سيردا ح ى إذا وصلظ حي ما أبر  بل ها أن الرسول ( واصلظ الس5ب

 محاولة الخيانة في الجيش االسالمي 
 إليهم ح ى ي دبروا أبردم. ك ا حاطا بن أبت بل عه إلى  رما ك ابا ذخبردم بمسير الرسول  (1ب

 وداا ذعد فت درجة الخيانة. –أن تبل ه لقرما  أعاى الك اب سرا المرأة وجعه لها جعال على (2ب

 بن السماء بما صنع  و عظ المرأة الخااب السر  فت  رون رأسها إ  أن الخبر أتى الرسول  (3ب

 لهم: بإنالقوا ح ت تأتوا رو ة خاخ، فإن بها طغية بعها ك اب إلت  رما(.  ال الرسول  (4اب

 فقال ببا داا ذا حاطا؟(.بالك اب فدعا حاطشا   أتوا الرسول  (5ب

 ال بإنه  د شاهد بادرا  وباا يادرمك ذاا عمار لعاه  طالا عمر بن الخااب  رب عنق حاطا خبراء خيان ه، إ  أن الرسول  (6ب
 .(2)هللا  د إطلع علت أده بدر فقال: إعملوا با ش  م فقد غفر  لكم( فارفظ عنيا عمرو ال: هللا ورسوله أعلم

 ون فلم يبلغ إلت  رما أ  خبر بن أخشار تجهيز المسلمين وتهي  هم للزحف إلت بكة.دكاا أخا هللا العي (6ب

 التحرك إلي مكة والوقوف ةالظهران:
المدينااة ب جهاااا  إلاات بكاااة فاات عرااارة آ ف باان أصاااحابه  للهجااارة غااادر الرساااول  8لعراار خلااون بااان شااهر رب اااان للساانة  (1ب

 وغس خلف علت المدينة بأباردم ال فار (.

 كان بالجحفة أوفوم ذلك، ليشه عمه العشاس بن عبد المالا وكان  د خرج بهاجرا  بأدله وعياله، وفت األبواء لقت الرسول لما (2ب
 .إبن عمه أبو س يان بن الحارث وإبن عم ه عبد هللا بن أبت ابية فأعرا عنهما 

فاأبار وأبار الجايا فأو ادوا  -ن عسقان و ديادسيرل ودو صائم والناس صيام ح ت بلغ بالكديد( ودو باء بي واصه الرسول  (3ب
 النيران عررة آ ف نار، وجعه علت الحرس عمر بن الخااب بر ت هللا عنه(.

 كان هللا  د عمير األخشار عن  رما فهم علت وجه وتر ا وكان أبو س يان ونفران بعه ذخرجون ي حسسون األخشار. (4ب

                                                 
 .628 -626 /2، وإبن هشام 2/150زاد المعاد  (1)

 .622 /2، 422 /1صحيح البخاري  (2)
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 .فال قت بأبت س يان وأتت به إلت الرسول  ن، ب لة الرسول ركا العشاس بعد نزول المسلمين بمر القهرا (5ب

 فقال: ذا رسول هللا داا أبو س يان فدعنت أ رب عنقه فقال العشاس ذا رسول هللا إنت  د أجرته. دخه عمر علت الرسول  (6ب

 .أعلن أبو س يان إسالبه بين يد  الرسول  (7ب

رجه ذحا الفخر فإجعه له شي ا   ال: بنعم بن دخاه دار أبات سا يان فهاو آبان وبان  ال العشاس: ذا رسول هللا إن أبا س يان  (8ب
 أغلق عليه بابه فهو آبن، وبن دخه المسجد الحرام فهو آبن(.

 التحرك من الظهران إلي مكة:
 بن القهران إلت بكة. دجرمة غادر الرسول  8فت صشان يوم ال الثاء للسابع عرر بن شهر رب ان سنة  (1ب

أن ذحشس أبا س يان بم يق الواد  عند خام الجباه ح ات تمار باه جناود هللا فيراداا، فينقاه باا رأ  إلات أداه  ر اسرسول أب (2ب
 بكة فيدب فيهم الرعا والخوف.

فت ك يب ه الخ راء فيها المهاجرون واألنصار، فقال أبو س يان سشحان هللا! ذا عشاس بان داة ء؟  اال:  وبر به رسول هللا  (3ب
 فت المهاجرمن واألنصار فقال: أبو س يان: با ألحد بهة ء  به و  طا ة. ول هللا داا رس

كانظ راذة األنصار بع سعد بن عشادة، فلما بر بأبت  س يان  ال له: اليوم يوم الملحاة، الياون تسا حه الحرباة، الياوم أذل هللا  (4ب
 ال بوبا  ال؟(  ال كاا وكاا. رمرَا، فقال أبو س يان ذا رسول هللا ألم تسمع با  ال سعد؟  

 ببه اليوم يوم تعقم فيه الكشحة اليوم أعزم هللا فيه  رمرا ( ثم أرسه إلت سعد فنزح بنه اللواء. فقال الرسول  (5ب

 قريش تباغت الجيش اإلسالمي في زحفه:
قااتلوا المسالمين ووبراوا أو إج مع بع  سفهاء بكة بع عكربة بن أبت جهه وصافوان بان أبياة وساهيه بان عمارو بالخندباة لي (1ب

باشا  لهم و الوا: تقدم دة ء فإن كان لقرما شئ كنا بعهم وإن أصيبوا أعاينا الا  س لنا وكان فيهم رجه بن بنت بكر ذسمت 
 بحماس بن  يس(.

عبيادة بان الجاران  جيره لجعه خالد بن الوليد علت المجنشه اليمنت والزبيرمن العوام علت المجنشة اليسار  وأباو وزح الرسول  (2ب
 علت الرحالة والحسر، بودم الاين   سالن لهم(.

 لقت خالد بن الوليد سفهاء بكة بالخندبة فناوشودم شي ا  بن   ال فأصابوا بن المرركين إثنت عرر رجال ، وإنهزم المرركون. (3ب

 شئ من القتال:
ن  ايس كاان ذعاد ساالحا  لمقابلاة المسالمين فقالاظ لاه كان أحد الرجاال الم راددين فات بكاة رجاه بان بنات بكار ذجعات حمااس با (1ب

 إبرأته: لماذا تعد با أر ؟

  ال: لمحمد وأصحابه،  الظ: واله با ذقوم لمحمد وأصحابه شئ،  ال: إنت وهللا ألرجو أن أخدبك بع هم ثم  ال: 

 (1)داا سالن كابه وآله  ... ...  إن ذقبلوا اليوم فمالت علة

 لةسرمع الس  (1)وذو غرارمن

                                                 
 آلة: الحربة. (1)
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فاإنهزم المرااركون وإنهازم حماااس بان  اايس الااا  كاان ذعااد الساالن لق ااال المسالمين ح اات دخااه بي اه فقااال إبرأتاه إغلاات علاات  
 الشاب.

 

 

 فقالظ: وأين با كنظ تقول؟ فقال: 

 إذ فر صفوان وفر عكرمة ... ... إنك لو شهدت يوم الخندمة

 حةيقطعن كل ساعد وجم ... ... وإستقبلتنا ةالسيوف المسلمة

 .(4)خلقًا وهمهمة  (3)لهم نهيت ... ... (2)ضربًا فال يسمع إال غمغمة

وتلااك الحالااة نسااو ها للد لااة علاات ال ااعف الرااديد للق ااال وبواجهااة الجاايا اشسااالبت ح اات أن بعاا  الااروال تجااادلوا تلااك  
 المناوشا  الشسياة.

 يدخل الكعبة ويطهر من األصنام الرسول 
 فإس لم الحجر األسود وطاف بالبيظ وفت يدل  وس. الكعشة دخه الرسول  (1ب

 ذاعن األصنام بالقوس وكان عدددا ثالثمائة وس ون صنما . جعه الرسول  (2ب

 علت راحل ه ولم ذكن بحربا  يوب ا فإ  صر علت الاواف. كان طوافه  (3ب

 ال تثريب عليكم اليوم:
تارون إنات فاعاه بكاام؟  االوا: خيارا ، أخ كاارمم وإبان أخ كارمم:  ااال:  فات الكعشااة ثام  اال: بذااا بعرار  ارما بااا خااا الرساول  (1ب

 ( إذدبوا فأن م الالقاء.بفإنها أ ول لكم كما  ال يوسف ألخوته: ب  ت رمظ عليكم اليوم

 مفتاح البيت إلي أهله:
 ظااالم، ذااا ع مااان إن هللا بف ااان البيااظ إلاات ع مااان باان طلحااة، و ااال: بخاااودا خالاادة تالاادة،   ينزعهااا باانكم إ  دفااع الرسااول  (1ب

 إس أبنكم علت بي ه فكلوا بما ذصه إليكم بن داا البيظ بالمعروف(.

 صالحة الفتح:
دار أم دااانت بنااظ أباات طالااا، وصاالت ثمااان ركعابااظ فاات بي هااا فقنهااا باان ظاان صااالة ال ااحت وإنمااا كانااظ  دخااه الرسااول  (1ب

 بصالة الف ل(.

 ب د أجرنا بن أجر  ذا أم دانت(. ل أجار  أم دانت حمو بن لها   ال الرسو  (2ب

                                                                                                                                                                  
 غرارين: سيف ذو حدين. (1)
 غمغمة: أصوات األبطال. (2)
 لهمهمة: صوت في الصدر.ا (3)
 النهيت: صياح األسد. (4)
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 أخالقيات الحرب ةعد فتح مكة مباشرة:
وشفع فيه فحقن دباه و باه إساالبه بعاد أن أبساك عناه رجااء أن ذقاوم إلياه بعا   جاء ع مان بابن أبت السرن إلت الرسول  (1ب

 الصحابة فيق له، وكان  د ألم  به ذلك وداجر، ثم إرتد ورجع إلت بكة.

وكاان الهجااء فاحراا  وساارة باو ل لاشع  بنات عباد المالاا ودات  ف يان كاننا شبن األخاه، كان ا تهجوان الرسول  أددر دم (2ب
 عفا عنها. ال ت وجد بعها ك اب حاطا السالفة اششارة إليه، و يه أنه 

 سلم وحسن إسالبه.ف شع ه فرجع بعها وأ بر عكربة بن أبت جهه إلت اليمن فإس أبنظ له إبرأته فأبنه النبت  (4ب

ب يس بن صشابة فق له، نميلة بان عباد هللا وكاان ب ايس  اد أسالم  باه ذلاك ثام عادا علات رجاه بان  وبمن أددر دبه الرسول  (5ب
 األنصار فق له ثم إرتد ولحق بالمرركين.

 ات ساقاظ علات بهاا ح حاين دااجر  فانحس دم  شار بن األسود فهو الا  عرا لزمناا بناظ رساول هللا  أددر الرسول  (6ب
 صخرة وأسقاظ حبلها ففر  شار يوم بكة، ثم أسلم وأس وبن.

 . (1)وبمن أددر دبه وحرت بن حرب ودند بنظ ع شه إبرأة أبت س يان و د أسلمظ (7ب

 كملظ عرة بن أددر دبهم بن  رما ثمانية رجال وسظ نسوة. (8ب

 إسالم صفوان بن أمية وفضاله بن عمير:
 ر دبه.لم ذكن صفوان بمن أدد (1ب

فأبنااه وأعاااال  كااان زعيمااا  كبياارا  باان زعماااء  اارما فخاااف علاات نفسااه وفاار فأساا أبن لااه عمياار باان ودااا الجمحاات الرسااول  (2ب
 عماب ه ال ت دخه بها بكة فلحقه عمير ودو يرمد أن يركا الشحر بن جدل إلت البيمن فردل.

لخيااار أربعااة أشااهر( ثاام أساالم صاافوان و ااد كانااظ إبرأتااه بأنااظ با بإجعلناات بالخيااار شااهرمن( فقااال الرسااول   ااال الرسااول  (3ب
 أسلمظ  بله فأ ردما علت النكان األول.

 بمااا فاات نفسااه فنجااا هللا الرسااول  ودااو فاات الاااواف ليق لااه، فااأخبر الرسااول  كااان ف ااالة رجااال  حرم ااا  جاااء إلاات الرسااول  (4ب
 وأسلم ف اله.

 اليوم الثاني من فتح مكة:
 فت الناس خايشا . يوم الف ل  ام الرسول ولما كان ال د بن  (1ب

بأيهااا الناااس إن هللا حاارم بكااة يااوم خلااق السااموا  واألرا فهاات حاارام بحربااة هللا إلاات يااوم الييابااة، فااال ذحااه   ااال الرسااول  (2ب
إن هللا أذن  فقولاوا: ألبرئ يةبن باهلل واليوم انخر أن ذسفك فيها دبا  أو ذع د بها شجرة فإن أحد ترخص لق ال رساول هللا 

 لرسوله ولم ذأذن لكم وإنماحلظ لت ساعة بن نهار و د عاد  حرب ها اليوم كحرب ها باألبس فليبلغ الرادد ال ائا(.

 وباذعول علت السمع والااعة فيما إس ااعوا. إج مع أده بكة لبيعة الرسول  (3ب

 بن بيعة الرجال أخا فت بيعة النساء. لما فرغ الرسول  (4ب

                                                 
 .12، 11 /8فتح الباري  (1)



 أخالقيات الحرب في السيرة النبوية

 176 

أن ذعرفهاا فلماا صانعظ بعماه حمازة، وفات الصاحيل جااء   دند بنظ ع شة إبرأة أبت س يان ب نكرة خوفا  بن الرساول  جاء  (5ب
دناد بناظ ع شااة فقالاظ: ذاا رسااول الاه باا كااان علات ظهاار األرا بان أداه خشاااء أحاا إلات هللا أن يااالوا بان أداه خشائااك ثام بااا 

وا بن أده خشائك  ال: بوأذ ا  والا  نفست بيادل(  الاظ: ذاا رساول أصشل اليوم علت ظهر األرا أده خشاء أحا إلت أن ذعز 
 . (1)هللا إن أبا س يان رجه بسيك فهه علت حرج أن أطعم بن الا  له عيالنا؟  ال: ب  أرال إ  بالمعروف(

 أ م رسول هللا بمكة تسعة عرر يوبا  ذجدد بعالم اشسالم ومرشد الناس إلت الهد  وال قو . (6ب

 

 الحرب حت: فتح مكة أخالقيات
 -ثقافة اإليمان:( الحاجة إلي 1

كان در اه وكسارى علاى رأس دول ات الروباان والفارس أ اوى دول العصار وصااحب ت اشباالء فات سياساة العاالم وبصاائر أبماه  -1
 جميعا 

صاار وو ااعظ وكانااظ الحاارب بجااا  بااين الاادول ين وكانااظ الفاارس صاااحشة ال الااا أول األباار فاساا ولظ علااى فلساااين وعلااى ب -2
 يددا على بيظ المقدس ونقلظ بنه الصليا 

 س رد در ه الصليا إثم دار  على الفرس الدائرة فعاد  أعالم بيزناة تخفق برة أخرى على بصر وعلى سورما وفلساين و  -3

الهيشااة إلااى باان الر شااة إلااى النفااوس وباان  إساامهاأن تقاادر بااا يشع ااه  –فاات ذلااك العصاار –وباان اليسااير إذا ذكاار بكانااة الاادول ين -4
 القلوب 

لم تكن لدولة أن تجرؤ فت ال عرا لهاتين الدول ين و  يدور بخلد أحد أن ذفكر فات غيار خاشاة وددماا فهماا الادول ان األعقام  -5
 فت عصردما 

 كانظ بالد الحجاز وششه الجزمرة العربية بحصورة فت دائرة نفوذ اشببراطورم ين األعقم فت ذلك الزبان  -6

ح اااجون أشااد الحاجااة إلااى بصااانعة كساارى ودر ااه ذة العاارب و فااا علااى ال جااارة بااع الاايمن وبااع الرااام فكااانوا بااالك وكانااظ حيااا -7
 جميعا ح ى   ذفسد بسلاانهما عليهم تجارتهم 

 حينا وتهدأ حينا أخر  بينهمكما كان العرب   يزمدون على  شائه تر د الخصوبة  -8

 عه بنها وحدة سياسية تس ايع أن تفكر فت بواجهة نفوذ الدول ين األعقم ولم ذكن بين اليشائه العربية راباة تج -9

 تربية مشاعر اإليمان: 

يوب اا فات أن يرساه رساله إلاى الملكاين العقيماين والاى غساان والايمن وبصار والحشراة  كان أبرا بس  ربا أن ذفكر الرساول  -1
 يدعودم إلى الدين الجديد.

إلاى العقيادة الجديادة والعارب أ اعف  اخاابا  إلى بلاوك القاوتين األعقام يادعودم رسول أثار الددرة والعجا أن يرسه ال -2
كااان  ة الشال ااة ألن الرسااول أ  اوة وأ ااه نفاارا إ  أن ال ااارمخ تو ااف بااإجالل وإكشااار عنااد داااا المو ااف الرااجاح الفااارم ودااال الجاار 

 عالم بأثرل.يرست  واعد ثقافة اشذمان بالعقيدة وإنها تبليغ ليس للعرب وإنما لل

                                                 
 .148 /13، 175 /7(، وفتح الباري 7161، 38، 5صحيح البخاري، ) (1)
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إنماا كان اا  –بشصارة فارغم أن اشببراطاورم ين العقيم اين كاناظ ح اارتيهما دات ال الشاة علاى العاالم كلاه كانظ حكماة القائاد  -3
 جميعا  د انحلظ وا محلظ. فيهمات نازعان ال لا الماد  على حين كانظ القوة الروحية 

 اربظ بين بخ لف الماادا والفارم فلام تقاه عقيادة إية بيزناية  د كانظ فارس بقسمة بين الوثنية والمجوسية وكانظ بسيح -4
 س  الله.إواد لحكمه و سنقلبظ رسوبا وتقاليد يهيمن بها رجال الدين على عقول الإسليمة تحرك القلوب وتقومها به 

الرا يااة راتاا اشنساانية فكانااظ روحياة صارفة وكانااظ ترتفاع باشنساان إلااى ب  أباا الادعوة الجدياادة ال ات كاان ياادعو إليهاا بحماد -5
 ل قظ المادة والرون وحي ما تعارا دم الحا ر وأبه الخلود انهزبظ المادة وعنا وجه الحا ر إوحي ما السابية 

 

 -( ثقافة التوكل عل: هللا:2

نرااء والخلاق عقام فات زبانهماا الااروة ف ردلاظ ولام تعاد  اادرة علاى اشلاه نقصاان( لقاد بل اظ القوتاان األ اببا اك مه أبر إ  باد -1
 فحياتها فت نقص بس مر 

تجاادددا خلقااا كااان كانااظ بااا تاازال ف يااة شااابة خالذااال فااإذا الجماعااة اشنسااانية كااالفرد اشنسااانت وككااه كااائن حاات ت جاادد كااه يااوم  -2
 نحدر  إلى درك النهاذة إأصاب ها جرثوبة ال رده وإذا وإنراءا وبزمدا بن الحياة 

تها جديرة بأن تعيد إلى دال النفوس المنهزم داخلها بحكم ال قالياد الدينياة والخرافاا  القائماة فت ششاب ف و  كانظ دعوة بحمد  -3
حياة ف ية تجدددا وترددا إلى الحياة وشعلة اشذمان الجديدة ب ودجة فت نفس القائد والماةبنين بان  –فيها بقام اشذمان والعقيدة

 حوله 

ت تسلحظ بأب ى األسلحة فت كه زبان ودت سالن ال وكاه علاى هللا ألن النصار إنها  وة النفس ال ت سمظ فوم كه  وة وال  -4
 بن عندل 

  -( اإلصرار عل: الحق في سرعة: 3

 أعقم الامأنينة  طمأنظ العال ا  بعد الحديبية بين  رما وبحمد إ -1

دااا بان ن اائج ربماا تجار علاى رساوله إلاى القاوتين األعقام فات زبانهماا دون خراية لماا  اد ي رتاا علاى عملاه  أرسه بحمد  -2
 بالد العرب كلها الخ وح لنير فارس أو بيزناة وذلك كان ب يرا لعقيم الددرة والعجا.

أن ذساا عين در ااه أو أن ذساا عين كساارى فااال أباان  –إن المسالمين ذخرااون غاادر اليهااود الاااين   يزالاون بييمااين شاامال المدينااة -3
قدذماة وأن يااكردم إخاوانهم فات الادين بان بنات  رناياة وبنات الن اير وبنات  ينقااح بيهود خيبر وأن ذحرك فت نفوسهم ثاأراتهم ال

صاردم بهاا و اااتلهم فيهاا و  ااه بانهم وسافك دبااائهم واليهاود أشاد باان  ارما عااداوة اعان دذااردم بعااد أن ح فقاد أجالدام بحمااد 
فت  رما وليس بن اليساير أن ياوادعهم ؟! ولماذا؟ ألنهم أحرس بن  رما على دينهم وألن فيهم ذكاءا وعلما أك ر بما وبكرا  

 !بصلل كصلل الحديبية

أجادردم أن ي اأروا ألنفساهم إذا دام  فماالليهود؟ لقد سشقظ بيناه وبيانهم خصاوبا  لام ين صاروا فات إحادادا  ده ذام ن بحمد  -4
 وجدوا بن ناحية در ه بددا  

هاود   ااءا أخيارا ح اى   تقاوم لهام بان بعاد باالد العارب شصرار على القرار فالبد بان الق ااء علاى شاوكة داة ء الياإذا دو  -5
  ائمة أبدا 
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ان أو ب يردااا باان اليشائااه فااساا عانة ب اإلااى حساام غاادر اليهااود ح ااى   ذكااون لااديهم باان الو ااظ ب سااع لئالمسااارعة و بااد باان  -6
 المعادذة للمسلمين والموالية لليهود 

 -( الثبات في الميدان: 4

فأدخلوا أبوالهم وعيالهم حصانت الاوطيل والساالم وأدخلاوا ذخاائردم بركم بينهم فأشار زعيمهم سالم بن تراور يهود خيبر فيما  -1
 حصن ناعم ودخلظ المقاتلة وأده الحرب حصن ناال 

الق ااء األخيار علاى بنات  فيهاا   يق المسلمون الحصار واليهود ذس مي ون فت الدفاح إذمانا بنهم بأن دزمم هم أباام بحماد -2
 ه فت بالد العرب إسرائي

عال علياا بان أبات طالاا شأبا بكر لحصن ناعم كت ذف حاه فرجاع دوناه فشعال عمار بان الخاااب فرجاع دوناه ف بعل الرسول  -3
فقاته المسلمون   ا  شديدا وثب وا بع  ائددم فت الميدان وإنما سقط حصن ناعم بعد أن   ه  ائدل الحارس بن أبات زمناا بماا 

 د فت الق ال وثشا  المسلمين فت الميدان يدل على اس ماتة اليهو 

 -( الصبر في الميدان:5

ذرااكون أبااردم فساامل لهاام بأكااه الخيااه   لاادى المساالمين  لااة توجااه بسااببها جماعااة إلااى بحمااد لااظ المةونااه أثناااء فاا ل خيباار  -1
 والحمير ألن المسلمين ذعانون بن شدة الجوح 

ا إ  بعد أن يدافعوا عنه دفاح المس ميظ وبعد أ  يشقى لهم فت صد دجوم اليهود   ذفرطون فت شبر أرا و  ذسلمون حصن -2
 فصابر المسلمون وإح ملوا الردائد.المسلمين  وة 

 -( احترام )ديانة التوحيد( لألعداء: 6

 بين با غنم المسلمون فت ف ل خيبر عدة صحائف بن ال وراة  -1

 ب سليمها لهم طلا اليهود رددا فأبر الرسول  -2

 (لمقارنة)ا
 لم ذصنع المسلمون صنيع الروبان حين ف حوا أورشليم وأحر وا الك ا المقدسة وداسودا بأرجلهم  -1

 و  صنع صنيع النصارى فت حروب ا اهاد اليهود فت األندلس حين أحر وا كالك صحف ال وراة  -2

  -( قوة العقيدة: 7

ولام  ألبراء بن رفق وبن حسن رأ  وأنه لم ذق ه أحد بن رسه بحماد ي معن القار ء بانبهار كم فت إجابا  أك ر الملوك وا -1
  إ  واحد كإس ن اء   ذسجن

بما حملاوا بان رساا   فات أك رداا ر اة وعااف لمااذا؟ وفات بع اها غلقاة وشادة ودااا أبار دارج فات ب اه  عاد رسه بحمد  -2
 ذلك بن الموا ف 

 فت بع  عشارتها تهديد لهم ولملكهم وب ال ذلك تاكر ك ااب الرساول  كيف تلقى أول ك الملوك رسالة الدين الجديد ووا ل -3
إلى كسرى بلك فارس ببسم هللا الرحمن الرحيم: بن بحمد رسول هللا إلى كسرى عقيم فارس سالم على بن اتشع الهدى وآبن 
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ذااة هللا فااإنت أنااا رسااول هللا إلااى باااهلل ورسااوله وشااهد أن   إلااه إ  هللا وحاادل   شاارمك لااه وأن بحماادا عباادل ورسااوله أدعااوك بدعا
  (1ب فأسلم تسلم فإن أبيظ فإن اثم المجوس عليك( –الناس كافة لينار بن كان حيا ومحق القول على الكافرمن

 سمه  بلت(!!إفلما  ر ء الك اب على كسرى بز ه و ال فت غارسة: بعبد حقير بن رعي ت ذك ا  

 ى أصشحظ األبم تق ه حشا فت القفر وإر اء لماابع بلوكها وسادتها وشفاء لقد ط ظ المادة على الرون فت ذلك العصر ح -4
 ل رور أنفسهم.

فت ب ه داا العالم تهو  فيه العقيدة إلى شعائر تقام فت العلن و  تةبن بها النفوس فال تس مساك بهاال الراعائر إ  بمقادار باا  -5
 ا وت ع عظ دممها وودنظ فيها رون المقاوبة  تدر عليها بن خير باد  فإذا فاتها داا الخير خار  عزمم ه

 ااهاد وعلاى القلام وعلاى ال عاايا ومن صار علاى لم يلبل النااس حاين سامعوا بهاال العقيادة ورأوا صااحبها ذقاوى بهاا علاى اش -6
 بن ذفو ونه عددا وعدة ح ى شعر الك يرون بالامأنينة إليها وتالعظ األروان لمورد ربها  

 الجديدة و وة ثقاف ها فت الجرأة وفت الحق وفت الحرب والسلم  إنها ثقافة العقيدة -7

 ( الرغبة في التفاهم مع األعداء )الجنوح إل: السلم(:8)

تخااا باان زواجااه بيمونااة بنااظ عبااد إبعااد صاالل الحديبيااة أن ياازداد ال فااادم بااين المساالمين وأعاادائهم فاات  اارما ف أراد بحمااد  -1
 ين األعداء أبال فت أن ذجنحوا إلى السلم.المالا وسيلة لزمادة ال فادم بينه وب

 نق ظ ال الثة أذام ال ت نص عليها صلل الحديبية جاءل نفر بن  رما فقالوا: بإنه انق ى أجلك فاخرج عنا( إلما  -2

 بين أظهركم وصنعنا لكم طعابا فح رتمول(  س ال لهماببا عليكم لو ترك مونت فأعر  -3

إلياه ف حاظ بكاة أباباه أبوابهاا طائعاة  ن  حادثو م حادث إلايهم و يإن  بلاوا دعوتاه إلاى الاعاام فذلاك وداو ذعلام أنهام   ال بحمد  -4
 وداا با خرت بنه زعماء بكة.

 كان جواب نفر  رما غليقا وكان جوابهم ب  حاجة بنا إلى طعابك فاخرج عنا(  -5

 س عهد الحديبية.فت النزول على رأيهما تنفياا لعهدل بع القوم ووفاءا بنصو  لم ي ردد بحمد  -6

 -( ثقافة الرقي اإلنساني:9)

عندبا  دم المسالمون لعمارة الق ااء جلاظ  ارما عان بكاة وصاعد أدلهاا فات الا الل المجااورة وبان فاوم كاه برتفاع بااه علاى  -1
 بكة بأبت  بيس وحراء( ومنقرون إلى الارمد باألبس وأعداء اليوم داخلين بلد البيظ الحرام   ذصددم عنها صاد.

وأصحابه فت  وة وحماسة ودم ياةدون بناساك العمارة وأراد عباد هللا بان رواحاة أن  بهر وبحمد مخا   رما لهاا المنقر الأ -2
نصر عبدل وأعز جندل  –ببهال ذا بن رواحة و ه   إله إ  هللا وحدل ذقاف فت وجه  رما بصيحة الحرب فقال له الرسول 

 وخال األحزاب وحدل(.

كة ذالون بن بنازلهم فوم الساون على برهد المسالمين ودام ياةدون عمارتهم فيارون رجاا  داال أخال هام  رما وسائر أده ب -3
  با أبردم ومفعلون با يةبرون.  تف نهم فت الحياة ف نة و  ذأتون بعصية و  ذعصون هللا

                                                 
 .2/623والمستدرك للحاكم  2/308دالئل النبوة للبيهقي  (1)
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ما باشنسااان إلااى أساامى براتااا؟ ن ااشاطهم وخلقهاام الااا  سااإأثاار دااة ء المةبنااون وبنقااردم و  –األثاار الرا اات بااع أعااداء األبااس -4
دون إرغاام وباال  –وكانظ الن يجة أن أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاس وع مان بن طلحة حاارس الكعشاة وتاشعهم ك يارون 

   ال.

 -( الطاعة واالنضباط:10)

بق اه ( وأوصاادم أن ذاأتوا على الشعال ياوم بةتاة زماد بان حارثاة و اال بإن   اه زماد فجعفار فعباد هللا بان رواحاة أبر الرسول  -1
 الحارث بن عمير برسوله إلى كسرى( وأن يدعوا بن دناك إلى اشسالم.

 .ولم ذخ لفوا لما   ه زمد أخا الراذة جعفر فلما   ه حملها عبد هللا بن رواحة تنفياا وطاعة ألبرا لقائد  -2

 

 

 -( اإلخالص في الجهاد:11)

وجعه ذقاته ب راوة بال ة وبسالة   يوجد لها نقير فلم يزل ذقاته ح اى شااآل فات رباان  أخا الراذة زمد بن حارثة بو عة بةتة( -1
 العدو وخر صرمعا.

  حم عن فرسه الرقراء فعقرداا إح ى إذا أردقه الق ال  –حين ا أخا الراذة جعفر بن أبت طالا وطفق ذقاته   ا  بنقاع النقير -2
فلام يازل رافعاا إذاداا ح اى  –ولم يزل بها ح ى  اعظ شماله فاح  انها بع ادذهثم  اته ح ى  اعظ ذمينه فأخا الراذة برماله 

   ه.

روى الشخار  عن نافع أن بن عمر أخبرل: أنه و ف على جعفر يوب اا وداو   ياه فعادد  باه خمساين باين طعناة و اربة لايس  -3
 .(1بذعنت ظهرل –بنها شتء فت دبرل

 -ختيار القائد األصلح: إ( 12)

  و د   ه ال الثة الاين أبر بهم رسول هللا  –ح ار المقاتلون فت تسمية القائدإهللا بن رواحه حينما   ه عبد -1

 خ يار األصلل وو ع على خالد بن الوليد.إوتم  –صالل الجنود على رجه بنهمإ -2

  (2ب يحة ذمانيةفما بقت فت يد  إ  ص –نقاعظ فت يد  يوم بةتة تسعة أسيافإروى الشخار  عن خالد بن الوليد: لقد  -3

 -: )إيمان غير منقوص( ( المؤمن ال يتردد وال يخاف الموت13)

فات حماه راذااة  خ ااردم الرساول إس راهد زماد وجعفار وابان رواحاه فات سابيه هللا وفات بو عاة واحاادة ودام القاواد ال الثاة الااين إ -1
 الجيا.

فرأياظ  –ا إلى الجنة فيما يرى النائم على سرر بن ذدااعلى زمد وجعفر أكبر أسى و ال: بلقد رفعو حزن  لما علم الرسول  -2
 فت سرمر عبد هللا بن رواحه إزورارا عن سرمر صاحبيه فسأل: لم داا؟ فقيه ب يا وتردد عبد هللا بع  ال ردد ثم ب ى.

 دار للحياة اشسالم ذعلم المةبنين أن  يمة الحياة بال ن حت بالحياة فت سبيله وأن اشبساك على الحياة فت بالة إد -3

                                                 
 .611/  2باب غزوة مؤتة  –صحيح البخاري  (1)

 .611/  2صحيح البخاري  (2)
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إذا كان ال ردد القليه بن بن رواحه بع إ دابه بعد ذلك واس رهادل  د جعله فت غير بكانة زماد وجعفار اللااين ا  حماا صافوف  -4
 ، فال سبيه إلت بعصية فت طاعة القائد.المو  ا  حابا بال تردد و  وجه

 )ثقافة سلوك المسلم في الحرب( ( التدبر والحكمة في الشدة14)
(Human conduct by Muslim in times of war) 

فجاايا أخااا خالااد الراذااة بفاات و عااة بةتااة( بااع بااا رأى باان تفاارم صاافوف المساالمين وت ع ااع  ااوتهم المعنومااة وجيرااه صاا ير  -1
 األعداء ذفو ه عررا  المرا  

 أصدر خالد أوابرل فداور بالمسلمين ح ى  م صفوفهم  -2

 ب د  ح ى أرخى الليه سدوله إو ف بن بحاربة العدو عند بناوشا   -3

فت الصشان وزح عددا غير  ليه بن رجاله فت خط طومه بن بةخرة جيره فأحدثوا إذا أصشل الناس بن الجلشة باا أدخاه فات  -4
 روح عدول أن بددا جاء ك يرا لعدد 

فات الياوم األول و  لاوا بانهم خلقاا ظن العدو أن المادد الاا  جااء للمسالمين كبيار فاإذا كاان ثالثاة أ ف  اد فعلاوا بهام األفاعياه  -5
!، إنهااا ثقافااة الحاازم وال اادبر وإن لاام ذساا ايعوا أن ي ب ااوا فمااا عسااى أن ذصاانع داااا الماادد الااا  جاااء   ياادر  أحااد عدتااه! ك ياارا  

  للمحافقة علت سالبة الجند فت الميدان

 سلمون ولم ين صر عليهم عدودم.نسحابا تك يكيا بعد بعركة لم ين صر فيها المإنجل خالد بن الوليد أن ينسحا  -6

 )ثقافة األخوة اإلنسانية( ( تكريم المعن: اإلنساني15)
(C. Human Fellow ship) 

 إلى بنزله ودخه على زوج ه وأو دل  لما أصيا جعفر ذدا بحمد  -1

هللا باأبت أناظ وأبات باا  جعفر فقالاظ أساماء فات لهاف و اد أدركاظ باا أصاابها: ذاا رساولأبناء ذرفظ عينال بالدبع عندبا ترمم  -2
أصيبوا داا اليوم! وازداد  عينال بالدبع ته انا فقابظ أسماء تصايل ح اى  يشكيك؟ أبل ك عن جعفر وأصحابه شتء؟  ال نعم:

فخرج إلاى أدلاه فقاال:   ت فلاوا آل جعفار بان أن تصانعوا لهام طعاباا فاإنهم  اد شا لوا باأبر  أبا بحمد  –اج مع النساء إليها
 صاحبهم 

 ابنة بو ل زمد  ادبة فربظ على ك فيها وبكى  الرسول رأى  -3

 (Culture of solidarity)  )ثقافة التضامن( ( استرداد الهيبة للجيش16)

 رجع الجيا بن بةتة فجعه الناس ذح ون على الجيا ال راب ذا فرار فررتم فت سبيه هللا!  -1

: بليساوا باالفرار ولكانهم الكارار نساحاب الجايا فيقاول إلناس اس نكار ردا على ا ففت تأسيه لجيا المسلمين  ال الرسول  -2
 إن شاء هللا( 

أن ذساا رد ديشااة الجاايا والمساالمين فشعاال عماارو باان العاااس  لاام تماا  أسااابيع  ليلااة باان عااود خالااد باان الوليااد فااأراد بحمااد  -3
وذلااك حسااما  ل ااداعيا  الحالااة مااد بحاربااة المدينااة تهاادد األباان وتر  –لليشائااه المعادذااة بالرااام واألعااراب ال اات تهاادد وتقااوم ب ااارا 

  وإرساء ل قافة ال قة فت الييادة وفت النفس

 (Culture of unity of Feadership in the battlefield)  نتماء لوحدة القيادة( ثقافة اإل 17)
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 مدينة  عمرو بن العاس ليردا عرب الرام الاين حاولوا عدة برا  اشغارة على ال بعل الرسول  -1

 خاف بن ك ارة جماوح العارب المعادذاة فشعال إلاى الرساول  –عندبا ورد عمرو بن العاس باء بأرا جاام ذقال له السلسه -2
 ذس مد فأبدل بأبت عبيدة بنا لجران 

 حين وجهه ب  تخ لفا(   ال الرسول  -3

 و ال عمرو ألبت عبيدة: إنما ج ظ بددا لت فأنا على  يادة الجيا  -4

   تخ لفا وإنك إن عصي نت أطع ك(  ال أبو عبيدة لعمرو بن العاس بلقد  ال رسول هللا فق -5

 إنها التربية الثقافية للقيادة الواحدة 

 ( مبدأ احترام الشخص اإلنساني واحترام كرامته 18)

فاات الحاارب فقااال: صااان فاات وجااه عاارب الرااام اللاااين اشاا ركوا  –صااان أحااد عمااال در ااه و ااد كلااف أن ياادفع للجاايا رواتشااه -1
 نسحبوا فاشببراطور   ذجد با يدفع بنه رواتا جندل إ  بمرقة وليس لدذه لالك با يوزعه على كالبه!!( إب

فال عجا أن ينصرف دة ء عن اشببراطور لما فيه بن إدانة لكراب هم اشنسانية لالك اع ناق اشساالم بان ساليم وعلاى رأساهم  -2
  خلق ك ير ع وغافان وبن زمدان وبن فزارةالعشاس بن برداس وبن عشس وأشج

فعاال المسالمين بإعجااب أشاد اشعجااب ودفاع ذلاك أحاد زعماائهم بفاروة بان عمارو أنقر  اليشائاه العربياة الم اخماة للراام إلاى  -3
 ( وكان  ائدا لفر ة بن جيا الروم با لبل أن أعلن إسالبه لجاابتا

 فيش  عليه بأبر بن در ه ي همه بالخيانة  -4

 وكان در ه على اس عداد أن يردل إلى بركز الييادة الا  كان فيه إذا دو عاد إلى المسيحية  -5

 بعد أن رأى الم ه الايا فت أخال يا  الحرب فت جيا المسلمين.رف  فروة وأصر على إبائه وعلى عقيدته الجديدة فق ه  -6

 (Culture of security)( ثقافة الكتمان لتحقيق النصر 19)

  ااراب بان باوطن األعااداء بان خاالل ال قاادم لايال ونصااا تشااح ثقافااة المفاجاأة للعادو فكااان يا م اشإجاظ الشع اا  الق اليااة علاى در  -1
 الكمين نهارا.

 القوم على غرة بنهم فال ذجدوا له دفعا  ظعجه بال جهيز بالسير إلى بكة وكان ينقر أن يشع بن المالحظ أن بحمد  -2

لم  ارما بان غيار أن تارام الادباء ولااا أبار النااس باال جهيز للخاروج ولام ذعلمهام فات بااد ء األبار ذأباه أن تسا كان بحمد  -3
 الجهة ال ت يش يها 

فلما تجهزوا أعلمهم أناه ساائر إلاى بكاة وأباردم بالجاد ودعاا هللا أن ذأخاا العياون واألخشاار عان  ارما ح اى   تقاف بان سايردم  -4
 على نشأ 

 م بالك مان(بواس عينوا على   اء حوائجك 

 (No coercion) ( خطر اإلكراه20)

 ( 31( المادة ب1949أغساس ب 12تفا ية جنيف برأن حماذة األشخاس المدنيين فت و ظ الحرب( ا تفا ية الرابعة إب 
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فات  وكلام بحمادا  –وخرج أبو س يان  ائد  رما وحكيمهم يرمد المدينة -حالة الحرب بين  رما وبين المدينة  ائمة وبس مرة -1
وفرالظ بهماة رئايس حكوباة بكاة فاادا إلاى المساجد ودنااك أعلان أناه أجاار باين  –بعاد أن نق ا ه  ارما –العهد وإطالة بدته

 الناس.

بن اه وعلاى ياد أول اك الااين إركا أبو س يان  ائد  رما وانالق ذا شا إلى بكة و لشه ذ اي  أساى بماا لقاى بان داوان علاى ياد  -2
 ون بنه نقرة عاف أو ر ا.كانوا  به دجرتهم فت بكة يرتج

 .و  إكرال بعنو  بهدف الحصول على بعلوبا  تفيد جيا المسلمين –لم ذجر أ  إكرال بدنت إزاء أبو س يان ودو فت المدينة -3

كااان باان الميسااور علااى المساالمين فاات المدينااة حجااز  ائااد جاايا بكااة وذلااك ذعااود بفائاادة كبياارة علااى جاايا المدينااة ولكاان كانااظ  -4
 فاع بروا  ائد جيا بكة سفيرا بن  به عدودم. –لحرب تمنعهم بن ذلكأخال يا  ا

 ( من اتفاقية جنيف الراةعة 70)المادة  -( المخالفات المقترفة:21)

 بالجحفة  بع أدله ح ى لقت بحمدا  خرج العشاس بن عبد المالا بن عم النبت  -1

 يبها أذى دون أن ذص لحق بمحمد تلعه طائفة بن بنت داشم أراد  أن  -2

تصاال بجايا إوعبد هللا بن أبت أبية بان الم يارة بان عم اه ح اى  خرج أبو س يان بن الحارث بن عبد المالا بن عم النبت  -3
 المسلمين بنيق العقاب. 

ن ثم عفا عنهم وأذ –  رفول بن أخااء وبخالفا  فت حق المسلمينإرف  أن ذأذن لهما لك رة با  س أذنا على النبت إعندبا  -4
 لهم للسماحة والرحمة وال جاوز عن األخااء والمخالفا   به دخول جيا المسلمين بكة وتلك أخال يا  الحرب.

  ( فقرة )أ( في اتفاقية جنيف الراةعة3)المادة -السالم دون سفك الدماء:( 22)
Peace without spilling human blood  

  وته با راعه وأزعجه  رأى العشاس بن عبد المالا بن جيوش بن أخيه وبن -1

 وسأله باذا ذصنع إذا طلبظ  رما أبانه ؟  ولعله أف ى بمخاوفه دال إلى الرسول  -2

بن أخيه سر بمفاتحة العشاس إذال فت داا ورجاا أن ي خاا بناه سافيرا يلقات فات  لاوب القاوم بان  ارما الرعاا فيادخه بكاة إلعه  -3
 كما ذجا أن تكون بن غير أن ذسفك دبا وتقه بكة حرابا كما كانظ و 

البي ااء وخارج عليهاا ح اى جااء ناحياة األراك لعلاه ذجاد إنساانا ذا شاا إلاى بكاة ذحملاه إلاى  النبات  ب لاةوجلس العشاس على  -4
 أدلها رسالة بقوة المسلمين وبأس جيرهم  

رغاا باه وتمناى   ا  حمادففات كاه األحاوال فاإن ب –تفاام  اد و اعسواء المصادفة دت ال ت سا ظ ذلك كلاه أو أن شاي ا بان اش -5
فات كساا أكباار بو عاة فاات تاارمخ اشسااالم بان غياار حارب وبان غياار إرا اة دباااء بوداال أخااالم الحارب وإن عااز  فات العصاار 

  (الحديل

 من اتفاقية جنيف الراةعة(  41)المادة  -عتقال:( رفض اإلقامة الجبرية أو اإل23)

 بدخه الجبه بة  ا. أن ذحشس أبو س يان بم يق الواد  عند أبر الرسول  -1

 إليهم خيفة بقاوبة أذا كان نوعها.إسراعه ح ى تمر به جنود المسلمين فيرادا ليحدث  وبه بها عن بينة ولكت   ذكون فت  -2
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 فلما شادد أبو س يان برور الوحدا  المقاتلة  ال بذا عشاس با ألحد بهة ء  به و  طا ة(  -3

ن إلى  وبه ذصيل فيهم بأعلى صوته بذا بعرر  رما! داا بحمد  د جااءكم فيماا    باه نالق بعد ذلك  ائد  رما أبو س ياإ -4
 لكم به( 

إلاى ذ  طاوى ورأى بان دنااك بكاة   تقااوم اسا و ف ك ائشاه وو اف  وكان األثر وا حا والن يجة جلية فحينما وصه بحماد  -5
باه  –إلاى اع قاال  ائاد جايا األعاداء يلجاأ الرساول لام  –نحنى هلل شاكرا فأخال يا  الحرب فت أسمى صاورداإعلى راحل ه و 

 به رأى ذلك رأ  العين. –بل فت نفسه ديشة جيا المسلمين دون إكرال 

 ( اتفاقية جنيف األول:12)المادة ) -( ال قتال وال سفك دماء إال تحت اإلكراه:24)

 بكة دون إرا ة دباء ولكن ظه ب خاا حارل وبل زبا الحياة  دخه الرسول  -1

 أن ذفرم الجيا إلى أربع فرم كه فر ة تأخا سبيلها إلى داخه بكة بن نواحت بخ لفة  أبر بحمد  -2

  ارارا إ ار  إلى ذلك إإ  إذا أكردظ على ذلك إكرادا و  دبا   أبر جميع الفرم أ  تقاته وأ  تسفك -3

 تفاقية جنيف األول:إمن  52إل:  49)المواد  -( قمع المخالفات:25)

 –سمع بع هم سعد بن عشادة و د أخاته الحماسة الرديدة ذقول: باليوم ياوم الملحماة – أدا جيا المسلمين لدخول بكةفيم ي -1
 اليوم تس حه الحربة .......( 

 والا  أبر أ  ذق ه المسلمون بن أده بكة با فيه  فت ذلك نق  ألبرا لنبت  -2

 وكان أددأ بن أبيه أعصابا. –بنه  يسإالراذة بنه وأن يدفعها إلى  حين بل ه با  اله سعد أن ذأخا لالك رأى القائد  -3

 بوتلك أخال يا  الحرب الرا ية .....(  

 (تفاقية جنيف الراةعةإمن  33ر تدابير العقوبات الفردية وتدابير االقتصاص )المادة حظ (26)

  (دخلظ الجيوش بكة فلم تلق بقاوبة تاكر بوداا با تمنال القائد  -1

بق أبو س يان  ائد بكة دخول بكة  به جيوش المسلمين وناادى فات  وباه بنعام بان دخاه دار أباو سا يان فهاو آبان ......( س -2
(، فاال عقااب و  تعاايا و  تخرماا ولكان ألن أبو س يان ذحا الفخر بوبن أغلق بابه فهاو آبان وبان دخاه المساجد فهاو آبان

 الجيا المن صر أعات األبان للجميع.

 تفا ية جنيف بألف وأربعمائة سنة وبا يزمد(إ يا  الحرب  به بإنها أخال 

 :(تفاقية جنيف الراةعةإمن  53ر أعمال التدمير )المادة حظ( 27)

فت برتفع ينزل بنه إلى بكة بام ن النفس لف حها فات ساكينة وسالم بصار باأم ير ت على رأس المهاجرمن  بينما كان بحمد  -1
 القرى وبما فيها جميعا. 

 داجمودم  لمنصر ب لماح السيوف أسفه المدينة وبمااردة جيا خالد بن الوليد وب -2

 ، فليسظ الحرب للق ال بن أجه الق ه!.أبرل أ  ذكون   اللمخالفة وصان ب  شا  الرسول  دناك أسف -3

 ااربه ودباارل األعااداء فلقااد دااه يرمااد أن ذساا رمل فاات بي ااه؟ فأجاااب كااال! فمااا تركااوا لاات بمكااة بي ااا!  -وعناادبا ساا ه الرسااول  -4
 وصادروا با فيه.



 أخالقيات الحرب في السيرة النبوية

 185 

 إنها أخال يا  الحرب السليمة الدائمة(  –ورف  المعابلة بالم ه ألن دناك فرم  –بلم يهدم بي ا 

 

 تفاقية جنيف الراةعة:إ( من 4)المادة ) -( العفو العام عن األعداء:28)

فات داال الجشاال ال ات كاان ذاأو   –الجشاال المحيااة باهبكة و لشه بفعم بركر هللا وأجال بصرل فت الاواد  وفات  دخه بحمد  -1
 إلى شعابها حين ذر د به أذى  رما وتر د به  ايع ها. 

 بالبيظ سشعا وتكاثرا لناس فت المسجد فخابهم  طاف الرسول  -2

  م الالقاء( ذدبوا فأنإبن أخ كرمم!(  ال بإثم سألهم بذا بعرر  رما با ترون أنت فاعه بكم؟(  الوا: بخير أخ كرمم و  -3

 تفا ية جنيف الرابعة كانظ برروطة فت تعرمف األشخاس المحميين( إ( بن 4فت حين أن البند ب –بإنه العفو غير المرروآل 

 تفاقية جنيف الراةعة:إ( من 47(عدم المساس ةالحقوق )المادة 29)

 ن قام تفعظ فوم الحقد وفوم اشر إبا أجمه العفو عند المقدرة! وبا أعقم دال النفس ال ت سمظ كه داا السمو ف -1

باانهم باان ائ مااروا بااه ليق لااول وباان عااابول  بل ااظ دااال الاانفس باان النبااه فااوم بااا يبلااغ اشنسااان! فهااة ء  اارما ذعاارف بحمااد  -2
 وأصحابه بن  به ذلك.

  رفاه! إ  لاانا  –ااألحزاب وبن ألبوا عليه العرب جميعاو عة صرول فت ادة ء األعداء الاين  اتلول فت بدر وفت أحد وبن ح -3
 سوى أن ذقول ربت هللا!

 أبرل نافا فت ر ابهم وحياتهم جميعا بعلقة بين شف يه. دة ء  رما فت  ش ة بحمد  -4

ليس بالرجه الاا   تس ايع أن تبيد بكة وأدلها فت رجع الشصر! لكن بحمد  –وفت سلاانه –دال األلوف المدججة بالسالن -5
 أن تقوم بين الناس.ذعرف العداوة أو يرمد بها 

 و رب بالك للعالم كله واألجيال جميعا ب ال فت البر والوفاء بالعهد. –لقد  در فعفا -6

( كمااا اتفااق عليهااا الشراار فاات العصاار الحااديل( بااه أنهااا أخااالم 47فاات المااادة ب –بدااال أخال يااا  الحاارب ال ياار برااروطة 
 ه أحد الحرب ال ت أرسادا بن كان له فت سمو النفس سموا   يبل 

)كانىىت تسىىبقها فىىي أشىىد الحىىاالت ثقافىىة  تفاقيىىة جنيىىف الراةعىىةإمىىن  68المىىادة  -العقوبىىات )عقوبىىة اإلعىىدام(: (30)
 العفو(

 -ذجوز إنزال عقوبة اشعدام فت بن يرتكبون الجرائم ال الية: 68وكالك المادة  65، 64وفقا للمادتين  -1

 .. أوبخالفا  ب عمدة سببظ وفاة شخص أو أك ر.....(أعمال ال خرما الخايرة للمنرآ ... –بالجاسوسية 

 -بق ه الشع  لجرائم كبيرة ارتكبودا كما يلت: أبر الرسول  -2

رتد برركا إلى  رما زاعما أناه كاان يزماف الاوحت إالوحت ف كان  د أسلم وكان ذك ا لمحمد  –عبد هللا بن أبت السرن بأ(
 حين ذك شه.
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رتاد براركا وأبار جارم اه فرتنات وصااحب ها فكان اا ت نياان بهجااء بحماد إلم ثم   ه بولى له و عبد هللا بن خاه كان  د أس بب(
. 

 والمسلمين خصوبة لم تهدأ ح ى بعد ف ل بكة  عكربة بن أبت جهه وكان بن أشد الناس عداءا فت خصوبة بحمد  بج(

خ فى رجالها ونساؤدا وفار بانهم بان إلاائفة لالك بعد دخول بكة أ  ذسفك بها دم أو ذق ه فيها أحد غير دال ا أبر بحمد  -3
 فر.

سا جاب إن ذق لاوا فأح اى عان داة ء الااين أبار  س قر األبر ودادأ  الحاال طماع بعا  أصاحابه فات أن ذعفاو بحماد إلما  -4
أب اال ونوسوم بعا  وبا أجمه العفو عند المقدرة  –حقالولو كان حقا وجزاؤل  –فت حا   ألنه   ذعرف ا ن قام بحمد 
  العفو

 (Culture of Forgiveness) األمثال لحاالت العفو

 س أبنه وأبنه إف بن أبت السرن إلى النبت إأتى ع مان بن عفان ب -أ

فأبناه  سا أبنظ لاه بحمادا إأسلمظ أم حكايم بناظ الحاارس بان دراام زوج عكرباة بان أبات جهاه الاا  فار إلاى الايمن و  -ب
 فخرجظ فت طلشه وجاء  به  

 عن صفوان بن أبية وكان  د صحا عكربة فت فرارل إلى ناحية الشحر  بحمد  وعفا -ج

 س رهادل فت أحد إعن دند زوج أبت س يان ال ت ب  ظ كبد حمزة عم الرسول بعد  وعفا بحمد  -د

بزمنا  سبا الا  عن أك ر بن أبر بق لهم ولم ذق ه بنهم سوى أربعة بن دة ء األربعة بالحومرث( الا  عفا بحمد  -دا
ورجالن أسلما ثم ارتكشا بالمدينة جرممة الق ه وفارا راجعاين إلاى فأجه ظ بنظ النبت حين رجوعها بن بكة إلى المدينة 

 وإحدى  ين ت بن خاه الل ين كان ا تةذذان النبت ب نائهما وفر  األخرى ثم اس ةبن لها. –بكة برتدين إلى الررك

 تفاقية جنيف الراةعةإمن  714)المادة  -ر المخالفات الجسيمة:حظ( 31)
(Resection of figting in the sacred mosque) 

  فت غداة يوم الف ل ع ر  خزاعة على رجه بن دايه ودو بررك فق لول ف  ا النبت  -1

م فهات حارام بان حارام بان حارام إلاى ياو  –ياوم خلاق الساموا  واألرا –فقام فت الناس خايشا فقال: بأيها الناس إن حرم بكاة -2
لام تحاه ألحاد كاان  بلات و  تحاه  –  ذحه  برئ ياةبن بااهلل والياوم انخار أن ذسافك فيهاا دباا أو ذع اد فيهاا شاجرا –الييابة

ثام رجعاظ كحرب هاا بااألبس فليبلاغ الراادد بانكم ال ائاا  –ولم تحله لت إ  دال الساعة غ شا على أدلهاا –ألحد ذكون بعد 
ارفعاوا أيادذكم عان  –هاا فقولاوا إن هللا  اد أحلهاا لرساوله ولام ذحللهاا لكام ذاا بعرار خزاعاةفمن  اال لكام إن رساول هللا  اد  اتاه في

 فمن   ه بعد بقالت داا فأدله بخير الناظرمن. –لقد   ل م   يال ألدننه –الق ه فلقد ك ر إن نفع

 وإن شاءوا فعقله( –دم  اتلهفبإن شاءوا  

 ثم ود  بعد ذلك الرجه الا    لظ خزاعة(  

 Human Treatment of) معاملىىة األسىىرى ةإنسىىىانية وال يجىىوز ممارسىىىة أي تعىىذيب بىىدني أو معنىىىوي   (32)

Prisoners of War) 
 (تفا ية جنيف ال ال ةإبن  17، 14، 13بالبنود  
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 بمكة خمسة عرر يوبا  أ ام بحمد  -1

وا ااحة  وكانااظ أواباار الرسااول  –اءبعاال السااراذا للاادعوة إلااى اشسااالم   للق ااال، ول حااايم األصاانام باان غياار ساافك للاادب -2
 وصرمحة 

  –شيشانوكانظ لبنت  –كان خالد بن الوليد  د خرج إلى نخلة ليهدم بالعزى( -3

 فإن الناس  د أسلموا.ذ عول فالا إليهم خالد أن  –فلما رآل القوم أخاوا السالن –فلما ددبها خرج إلى جزممة -4

زممة! إن خالد وهللا با بعاد و اع الساالن إ  اشساار وباا بعاد اشساار إ   ارب  ال رجه بن جزممة لقوبه: وملكم ذا بنت ج -5
 األعنام.

  ال  وبه:أترمد أن ذسفك دباءنا! إن الناس  د أسلموا وو عظ الحرب وأبن الناس وبا زالوا به ح ى و ع سالحه. -6

 ثم عر هم على السيف فق ه بن   ه بنهم –عند ذلك أبر بهم خالد ف لوا -7

 رفع يدذه إلى السماء و ال: باللهم إنت أبرأ إليك بما صنع خالد بن الوليد( ن هى الخبر إلى النبت إلما ف -8

 الجادلية تحظ  دبيك( جعه أبرإنقر فت أبردم و إثم بعل علت بن أبت طالا و ال له: بأخرج إلى دة ء القوم ف -9

القاوم دفاع الدذاة عان الادباء وعماا أصايا بان األباوال ح اى إذا لام إذاال فلماا بلاغ علياا  وخرج علت وبعه بال أعااال النبات  -10
 يبق شتء بن دم أو بال إ  وأدال 

 ح ياطا لرسول هللا بما   ذعلم إ أعاادم علت بيية المال الا  بعل به الرسول  -11

الرساول إلاى الساماء داعياا:  تجاهإبلقد خالف  ائاد بان  اواد جياوش المسالمين القواعاد ال ات أرساادا القائاد العاام ونفاا الساهم ف 
 و ال باللهم إنت أبرأ إليك بما صنع خالد بن الوليد(

ودااو خاااأ لااو ذعلاام  –بخالفااا األواباار –ولراادة الخاااأ الااا  و ااع فيااه خالااد –وبنكاارا عليااه إثمااه –لقاد صاانع خالااد خاااأ فادحااا 
وإن لجأ لدفع دذة  –ع القائد العام أن ذصلل با فسدبما صنع خالد بن إثم   ذس اي –عقيم إتجه إلى هللا لي فر با حدث ومبرأ القائد

 الدباء المسفوكة.

  به با يزمد عن ألف وأربعمائة عام  دال دت رون أخال يا  الحرب ال ت و ع  واعددا الرسول  -12

 السنة الثامنة للهجرة

 وقعة حنين
 ألبر الوا ع ن صار خاطف شدل له العرب وبوغ ظ اليشائه المجاورة باإجاء ف ل بكة عقا  -1

ب نع وكانوا بان تلاك اليشائاه القوماة الررساة إن م إلى المسلمين وبنها بن إلم و س بلظ بع  اليشائه باألبر الوا ع وبنها بن أ -2
 وفت بقدب ها باون دوازن وثييف 

 يالن س عج معظ وتحالفظ بعها نصر وجرم وسعد بن بكر وناس بن بنت دالل وكلها بن  يإ -3

باه تجااوز  أن جاادر   –وغارساة جعلهاا تارف  أن تقاباه دااا النصار بالخ اوح –شائه فات نفساها عازة وبنعاةظنظ دال الي -4
 بالعداء واج معظ على الحرب 
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وأتشاعااه باان  ير إلااى حاارب بحمااد تسااخ ااار  لهااا زعيمااا دااو بالااك باان عااوف النصاار  و اارر  أن إتحالفااظ دااال اليشائااه و  -5
 المةبنين

  -نزول العدو ةأوطاس :

 ى بالك بن عوف  يادة جموح اليشائه المعادذة للمسلمين تول -1

 ح ى ذس ميظ الرجال فت الق ال  –سام بع الناس أبوالهم ونساؤدم وأبناءدم -2

 حنين  ودو واد فت دار دوازن بالقرب بن –سار الجيا المعاد  ح ى نزل بأوطاس -3

 واد  أوطاس غير واد  حنين وحنين واد  إلى جنا ذ  المجاز  -4

  (1بيشعد واد  حنين عن بكة ب عة عرر بيال بن جهة عرفا  -5

  -قرار القائد العام للقوات المعادية: 

ة وداو شايخ كبيار لايس فياه إ  رأذاه صاموفايهم درماد بان ال –ج ماع إلياه النااسإخ ار بالك بن عاوف واد  أوطااس ونازل فياه و إ -1
 وبعرف ه بالحرب 

 طاس سأل درمد بأ  واد  أن م؟  الوا: بأو  -2

  (2ب رس و  سهه ددس (1ب  حزن  – ال درمد: نعم بجال الخيه -3

 ثم  ال: بالت أسمع رغاء الشعير ونهام الحمير وبكاء الصبت وث اء الراء؟  -4

  الوا سام بالك بن عوف بع الناس نساءدم وأبوالهم وأبناءدم  -5

 دعا درمد بالك وسأله عما حمله إلى ذلك  -6

 ن أجعه خلف كه رجه أدله وباله ليقاته عنهم فقال بالك أرد  أ -7

حااه وإن كانااظ عليااك بفقااال درمااد: راعاات  ااأن وهللا ودااه ياارد المهاازوم شااتء؟ إنهااا إن كانااظ لااك لاام ينفعااك إ  رجااه بساايفه ور  -8
 ف حظ فت أدلك وبالك 

ثام ألاق  – نع بالددام وعليااء  اوبهمرفعهم إلى بمإو ال درمد: ذا بالك إنك لم تصنع ب قدذم بي ة دوازن إلى نحور الخيه شي ا  -9
  ون الخيه فإن كانظ لك لحق بك بن وراءك وإن كانظ عليك ألفاك ذلك و د أحرز  أدلك وبالك بالصشاة على 

 أو ألتك ن على داا السيف ح ى ذخرج بن ظهر   نت دوازن عرف  درمد رأ  بالك بن الصمة و ال: وهللا ل اي -10

 ناس بالكا وكان شابا فت ال الثين بن عمرل  و  اشرادة با ت العزممة خ لف درمد وبالك وتشع الإو  -11

  (أطعناكبوكرل بالك أن ذكون لدرمد فيها ذكر أو رأ  و ال الناس لمالك   12

 فقال: داا يوم لم أشهدل وأنرد حزمنا:  –بنكرا تجاده بالك لرأذه الا  ذع مد على سابق خبرته فت الحرب – ال درمد -13

 أخب فيها وأضع ... ... فيها جذعيا ليتني 

 أنها شاة صىدعك ... ... أقود وطفاء الزمع
                                                 

  42 – 8/27فتح الباري ( 1)
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 العدو يأخذ مواقعه: 

 أبر بالك الناس أن ينحازوا إلى  مم حنين وعند ب يق الواد   -1

 فإذا نزل المسلمون وادذه فليردوا عليهم شدة رجه واحد ت ع ع صفوفهم  -2

لحربيااة فيخاا لط حااابلهم بنااابلهم وم اارب بع ااهم بع ااا وتاادور علاايهم الهزممااة وماازول أثاار فااإذا  ابااه المساالمون تلااك الكمااائن ا -3
 ن صاردم حين ف حوا بكة إ

ه قاسيشقى ليشائه حنين فت بالد العرب جميعا فخار النصر على داال القاوة ال ات ترماد أن ت –و ال بالك واثقا بن نجان خا ه -4
 بسلاانها بالد العرب جميعا 

 ه أبر بالك وتحصنظ بم يق الواد  اب  لظ اليشائ -5

 ستكشافإلالعدو يرسل عيونه ل
 س كراف أبر المسلمين وتجميع المعلوبا  عن تحركاتهم شأرسه بالك عيونا له  (1ب

  اربظ نفوسهم وتفر ظ أوصالهم إرجعظ العيون و د  (2ب

 0تماسكنا أن أصابنا با ترى رأينا رجا  بي ا على خيه بلق وهللا با   الوا: وملكم با شأنكم؟  الوا: (3ب

 ستكشاف أمر العدو إل ( يرسل عيوناً الرسول )
 أخشار بسيرة العدو وتجمع اليشائه المعادذة فت  مم حنين وعند ب يق الواد   بل ظ الرسول  (1ب

 وأبرل أن يدخه فت الناس فيييم فيهم ح ى ذعلم علمهم ثم ذأتية بخبردم  أباحدرل األسمى أرسه الرسول  (2ب

  جيش المسلمين يغادر مكة إل: حنين
 .فت عد وعديد لم ذكن لهم بن  به بها عهد  ط دجرمه غادر الرسول  8السادس بن شهر شوال سنة  فت يوم السبظ (1ب

 بنهم عرر آ ف دام الااين جااءوا لفا ل بكاة والفاان بمان أسالم بان  ارما فت أثنى عرر ألفا بن المقاتلين سار القائد العام  (2ب
   ا  حدي

 بن بن أبيه بائة درح بأداتها وأس عمه على بكة ع اب بن أسيد   لس عار الرسو إ (3ب

 أبو س يان بن حرب  ل عهد باشسالم وخرجوا بع الرسول ديكان بمن كانوا ح (4ب

س كلهاا إعجاباا سار المسلمون فات دااا الجايا الاا  لام تعارف باالد العارب بان  باه ب الاه ي قادم كاه  بيلاة علمهاا وتم لائ النفاو  (5ب
 بهال الك رة وبأن   غالا اليوم لها 

  ظهر  رون اشعجاب وال رور فت بع  نفوس الجيا فجعلوا ذقولون:بلن ن لا اليوم لك رتنا( فرق ذلك على الرسول  (6ب

 وبل وا حنينا والمساء ذقبه  (7ب
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  ثقافة البعد عن التشبه ةالكفار وقول السوء
(Culture to be away of heathen- like behavior and Indulgerice in molecules  

 رأ  جموح الجيا أثناء تحركها إلى حنين سدرة عقيمة خ راء ذقال لها: ذا  أنواآل  (1ب

 كان العرب تعلق عليها أسلح هم ومابحون عنددا ومعكفون  (2ب

 جعه لنا أنواآل كما لهم ذا  أنواآل إ فقال بع  أده الجيا للرسول  (3ب

  اال: جعاه لناا إلهاا كماا لهام آلهاةإ –بوساىفاوم  لالك و ال بهللا أكبر  ل م والا  نفاس بحماد بيادل كماا  اال غ ا الرسول  (4ب
  (1بالسنن ل ركبن سنن بن كان  بلكم( –إنكم  وم تجهلون 

بن ب يق حنين فت ب ل ه البي اء على حين سار خالد بن الوليد على رأس بنت سليم فت المقدبة وانحدروا  وركا بحمد  (5ب
 واد بن أودذة تهابة 

 العدو يباغت المسلمين 
سبق بالك بن عوف  ائد جيا األعداء المسلمين وأدخه جيره بالليه فت الواد  وفرم كمنااء فات الاارم والماداخه والراعاب  (1ب

 .واألخشاء والم ايق

 دة رجه واحد أصدر  ائد العدو أبرل بأن يرشقوا المسلمين أول با طلعوا ثم ذردوا ش (2ب

وحينما كان المسلمون بنحاون إلى الواد  إذ شد  علايهم اليشائاه باإبرة بالاك بان عاوف شادة رجاه واحاد وأصالودم واباال بان  (3ب
 النشال ودم جميعا با يزالون فت عماذة الفجر 

أطلااق بع ااهم سااا يه   ااارب وعااادوا بنهاازبين و ااد أخااا الخااوف والفاازح باانهم كااه بأخااا ح ااىإخاا لط أباار المساالمين و إإذ ذاك  (4ب
  رمللل

 قال ةعض المسلمين في الجيش
ن صروا باألبس على  رما ب  تن هات دازمم هم دون إب سابة الم  شط لفره أول ك الاين إ ال أبو س يان بن حرب وعلى شف ه  (1ب

 الجر( 

 و ال شيشه بن ع مان بن أبى طلحه باليوم أدرك ثأر  بن بحمد(وكان أبول  د   ه فت أحد  (2ب

 و ال كندل بن حنبه بأ  باه السحر اليوم (  (3ب

ناات رجااه باان مناات رجااه باان  اارما أحااا إلااى باان أن ير مهللا فاااك!( فااوهللا ألن ير   سااكظ فااأو ااال أحااول صاافوان باان حنبااه ب (4ب
 .ندوزا

رى بهزوباة   تلاوى فات الماةخرة تمار علياة اليشائاه واحادة بعاد األخا تقع داال األحاديال والجايا ذخا لط حابلاه بنابلاة والنبات  (5ب
 على شئ 

 إيمان القائد بنصر هللا وثباته في الميدان
 باذا ترى القائد ذصنع؟ كيف ي صرف وجنودل ذفرون فت فو ى بأسومة؟ (1ب

                                                 
 4/412والترمذي : الفتن  5/218أحمد في مسنده  )1( 
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! لكن الناس كانوا فيما دم فيه بان داول  وجعه القائد  (2ب يناد  فت الناس إذ ذمرون به فت فراردم وذعردم أين أيها الناس! أينف
 شئ إ  الفرار والفرار  ى  ذسمعون إل الفزح

 نحدر  دوزان وثييف بن بع صمها بالقمم تاارد جيا المسلمين بال دوادة إو  (3ب

باان بكانهااا ي قاادبها رجااه علااى جمااه لااه أحماار بياادل راذااة سااوداء فاات رأس رباال طومااه وكلمااا أدرك جنااد  ننحاادر  دااو زاإلقااد  (4ب
 المسلمين طعن بربحه 

 زان وثييف ودم ذاعنون المسلمين وم خنونهم بمااعنهم نحدار دو إس مر إ (5ب

بن عبد هللا(ولم يباق بعاه فات إأنا بحمد  –جهة اليمين ودو يناد  ومقول:بدلموا إلى أيها الناس أنا رسول هللا الرسول  زإنحا (6ب
 بو عه إ  ف ة  ليله بن المهاجرمن و األنصار 

لكن أبا س يان بن  –فت صدر داا السيه الدافق بن رجال العدو ليكن بعد ذلك أبر هللاأن يندفع بش ل ه البي اء  أراد القائد  (7ب
 الحارث بن عبد المالا أبسك بحاام ب ل ه وحال دون تقدبها والعشاس بركابه ذكفانها آ  تسرح 

فاج و اال بذاا بعرار سامع النااس جميعاا بان كاه أوكان العشاس بن عبد المالا رجال جسايما  هاورى الصاو   وماه فناادى بماا  (8ب
وا! وكاارر العشاااس النااداء مااحاات فهل ا  إن بحمااد ذااا بعراار المهاااجرمن الاااين باااذعوا تحااظ الرااجرة! -األنصااار الاااين أووا ونصااروا

 ح ى تجاوبظ فت كه جنشا  الواد  أصداؤل( 

ين فاولى عنااه الناااس يااوم حناا باان بسااعود  ال:بكناظ بااع النبات إحماد و الحاااكم فاات المسا درك باان حاديل أوالصاحيل بااا روال  (9ب
  (1بفكنا على أ دابنا ولم نولهم الدبر( -وثبظ بعه ثمانون رجال بن المهاجرمن و األنصار

وذكاروا عهاوددم وشارفهم وسامع  ا  ثبظ القائد وبعه نفر  ليه بن الصابدين وسامع أصاحاب العيشاة أسام العيشاة فااكروا بحماد (10ب
 شرفهم فاكروا ت حياتهم وذكروا  المهاجرمن أسم بحمدا  

 سمع دةأل وأل ك بسكينة بحمد وثشاته ك شاته يوم أحد فت وجه داا العدوالزاحف  (11ب

وكاااان ناااداء العشااااس أثنااااء ذلاااك باااا زال يااادو  فااات آذانهااام وته اااز ألصااادائه أوتاااار  لاااوبهم دنالاااك تصااااذحوا بااان كاااه صاااوب  (12ب
 رتدوا إلى المعركة بس شسلين إلبيك لبيك و  صائحين:

  على أو ددا!! ةفوهللا لكأن عاف هم حين سمعوا صوتت عافة الشقر  فقال العشاس:حدثظ المعجزة  (13ب

 ثبات القائد أحيت همم الرجال
صااار يااادا الرجااه لي ناات بعياارل فااال ذقاادر عليااه فيأخااا درعااه فيقااافها فاات عنقااه ومأخااا ساايفه وترسااه ومقاا حم عاان بعياارل ومخلاات  (1ب

 (2بس قبلوا الناس ا   لواإئه سبيله فيةم الصو  ح ى إذا أج مع أليه بنهم با

 تركوا المو عة  اتالحقظ ك ائا المسلمين واحدة تلو األخرى كما كانو  (2ب

 .نحداردمإو  نومندفعون فت غير  ياب و  وجه ذقابلون دجوم دو زا –حين رآدم ذعودون  وبدأ  الامأنينة تعاود بحمد  (3ب

 

 تحول الموقعة إل: صالح المسلمين
                                                 

 2/117والحاكم  454 – 1/435أحمد في مسنده  )1( 

  2/100صحيح مسلم  )2( 
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للمعركة ومواجهون الق ال بشسالة وأخا ذر د بعودتهم عزائم بان خاار  بان  باه  الاين ذعودون الجنود المسلمين  أخا يزداد عدد (1ب
 .عزائمهم

 أصشحظ وجها لوجه بع المسلمين فت الواد  و نحدر  دوازن بن بكانها إ (2ب

 بام القائد و د أ اء النهار وط ى النور على عماذة الفجر فو حظ الرؤما وبانظ حركة الميدان أ (3ب

 ج وبحمااد زر ناادفاعهم و ومااظ عاازائمهم وجعاه األنصااار ي صاااذحون ذااا لألنصااار !ثام تنااادوا: ذااا للخااإزداد حمااس المقاااتلين و إ (4ب
 س شسال بلحوو إينقر إلى رجاله و د دب فيهم العزم وتجلدوا فت 

إن هللا  –ناادى: بانن حماى وطايس الق اال ش د ورأى رجاله تسامو نفوساهم ومايحاون بخصاوبهمإالصدام  حينما رأى القائد  (5ب
   ذخلف رسوله وعدل( 

نادفع المسالمون إلاى المعركاة إثم طلا إلى العشاس فناوله حفنة بن الحصى ألقى بها فت وجه العادو  اائال: بشاادظ الوجاول( و  (6ب
كبار بان نصايا أن النصار باةبنين باأن النصار   بحالاة آ  وأن بان أس راهد بانهم فلاه با –نين بالمو  فات سابيه هللاهيبس 

 بن بقى 

 حين رأوا كه بقاوبة غير بجدذه  –كان البالء شديدا ح ى أن دوازن وثييفا وبن بعهم با لب وا (7ب

 دم نساءدم و أبناءدم وأبوالهم.ءوأنهم بعر ون للفناء عن أخردم أن فروا بنهزبين   يلوون على شئ تاركين ورا 

 (الكريمأشار أليها القرآن )تطور وقعة حنين 

 كان غرور المسلمين ةكثرتهم في بداية الوقعة من أسباب هزيمتهم وتفرقهم بل وفرارهم  (1)

ساا جاب إس شسااال فاات الق ااال و شبال شااا  وا المساالمون أثناااء فااراردم إلاات دعااوة القائااد  إن شااهفاات الق ااال و  عناادبا ثبااظ الرسااول  (2ب
 لعدونهزم اإالك يرون ف حول المو ف إلت صالل المسلمون و 

كم األرا بماا يا  و اا ظ علا نزل القارآن الكارمم فات دااا الصادد فات  ولاه: بوماوم حناين إذ أعجبا كم ك ارتكم فلام ت ان عانكم شاي (3ب
ن ه على رسوله وعلى المةبنين وأنزل جنودا  لم ترودا وعاب الااين كفاروا وذلاك ي( ثم أنزل هللا سك25رحبظ ثم ولي م بدبرمن( ب

 وبة( ( بال 26جزاء الكفرمن ب

 المطاردة: 
  ستفرم العدو فت حنين وطائفة بنهم فر  إلت الاائف وطائفة إلت نخلة وطائفة إلت أوطا (1

 شعر  لمااردة العدو إلت أوطاس ألرجا   بن جيا المسلمين تحظ إبرة أبو عابر ا بعل الرسول  (2

 أبو عابر ا شعر  تناوش الفرمقان الق ال  ليال  ثم أنهزم جيا المرركين و  ه القائد  (3

 ولحقوا بهم ودزبودم  –طائفة أخر  بن فرسان المسلمين لمااردة فلول المرركين الاين سلكوا نخلة بعل الرسول  (4

ال وجه على رأس الجيا لمحاربة الفلول  وبعقم فلول المرركين لجأوا إلت الاائف وتحصنوا خلف أسوار بنيعة و رر القائد  (5
 الاائف الهاربة والم حصنة ب

 توزيع الغنائم ةعد وقعة حنين:
 كانظ ال نائم: السبت س ة آلف رأس واشبه أربعة وعررون آلفا  وال نم أك ر بن أربعين آلف شال وأربعة آ ف أو ية ف ة. (1
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 ر  اولم ذقسمها وجعه عليها بسعود بن عمرو ال ف –بجمع ال نائم وحشسودا بالجعرانة أبر الرسول  (2

 بعد رفع الحصار عن الاائف بكل بالجعرانة ب عة عررة ليلة   ذقسم ال نائم وم أتت بها  لرسول لما عاد ا (3

 بين بسلمين فيحرزوا با فقدوا ئيب  ت أن ذقدم عليه وفد دوازن تا كان الرسول  (4

 ساء اليشائه وأشراف بكة.بقسمة المال ليسكظ الم العين بن رؤ  أولم ذج ه أحد بن دوازن فبد ر الرسول اعندبا طال أن ق (5

 نصيب المؤلفة قلوبهم من الغنائم
أشراف بكة الاين أسلموا بعد الف ل بالمةلفة( أو بالمةلفة  لوبهم( أشار إلات تاأليف  لاوبهم ل  األف بهام  لاوب  سمت الرسول  (1

 أ وابهم تعزمزا  لئسالم 

 ن بن أبية وبن تألفهم لدفع شردم ليسلموا ب ه صفوا أن بن المةلفة  لوبهم بن تألفهم الرسول  (2

 ي ألفهم جميعا  بالعااء فيميزدم به عن سائر الصحابة  كان الرسول  (3

 فت توزمع ال نائم فكانظ المةلفة  لوبهم أول بن أعات وحقت باألنصشة الجزلة  بدأ الرسول  (4

 بنت بعاومة؟ فأعاال ب لها إد؟ فأعاال ب لها فقال بنت يزمإفقال:  –فأعات أبت س يان بن حرب أربعين أو ية وبائة بن اشبه (5

 دا اذإوأعات حكيم بن خزام بائة بن اشبه ثم سأله بائة أخر  فأعاال  (6

 .(1بأعات س يان أبن أبية بائة بن اشبه ثم بائة ثم بائة (7

 وأعات الحارث أبن الحارث بن كلدل بائة بن اشبه  (8

 ة بائة بن اشبه وأعات أخرمن خمسين خمسين وأربعين أربعين وأعات رجا   بن رؤساء  رما بائ (9

 با ذخاف الفقر  ءذعات عاا شاح فت الناس أن بحمدا   (10

 فقد  ال أبو س يان: ببأبت أنظ وأبت ذا رسول هللا ألنظ كرمم فت الحرب وفت السلم(  (11

 ئمشكاية الصحاةة فيما بينهم من توزيع الغنا
 ألنصار تميز توزمع ال نائم على المةلفة  لوبهم شق على المهاجرمن وا (1

 فكيف ي ركون وتفرم ال نائم فت بن لم ذسلموا إ  بكردين بعد أن غلبوا على بدين هم؟  –وإس نكروا األبر (2

 و ال الشع  بكيف ذعات  رمرا  وم ركنا وسيوفنا   تزال تقار بن دبائهم؟(  (3

  له بما  الوا فصوب  ولهم او فجمعهم وسألهم فإع رف فبلغ الرسول  (4
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 لكنه عصيظ على الفهم أول األبر فأطلقظ ألسنة ش ت با ع راا  –لقد كانظ دال القسمة ببنية على سياسة حكيمة (5

َ  حدي ت عهد الكفر أتألفهم لحسن إسالبهم ومسلم غيردم تشعا  لهم و ال الرسول  (6 وأباا أنا م  –فت األنصار بأنت ألعات رجا  
إلت إسالبكم ال ابظ الا    ي زلزل أ  تر ون ذا بعرر األنصار أن يادا الناس بالرال والشعير وترجعوا أنا م برساول  فوكل كم

 هللا إلت رحالكم؟( و ال ب ه ذلك للمهاجرمن فارت وا! 

 ثم يرتضوًا: ((األنصار تحد عل: رسول 
ر عان الااائف وأوردناا توزماع ال ناائم  باه سارد و عاة الااائف ذكرنا بن  باه أن توزماع ال ناائم تأجاه ح اى فاك المسالمون الحصاا (1

 بغية با فت ذلك بن حكمة بال ة وأخال يا  سابية 

ولم  –با أعات بن تلك العااذا فت  رما وفت  شائه العرب أعات رسول  الم رأ  أبن أسحق عن أبت سعيد الخ ر   ال: (2
  (1بفيهم القالة  فت أنفسهم ح ى ك ر وجد داا الحت بن األنصار  –ذكن فت األنصار بنها شئ

 وبه( فدخه عليه ساعد بان عشاادة فقاال: ذاا رساول هللا أن دااا الحات بان األنصاار  اد  ح ى  ال  ائلهم: بلقت وهللا رسول هللا  (3
فقمظ فت  وبك وأعايظ عااذا عقابا فت  شائاه العارب ولام  –تء الا  أصبظفوجدوا عليك فت أنفسهم لما صنعظ فت داا ال

 اال: بفاأجمع لات  تذكن فت داا الحت بن األنصار بنها شئ فقال: بفأين أنظ ذا سعد؟(  ال: ذاا رساول هللا باا أناا إ  فات  اوب
وجااء آخارون  – وبك فت دال الحقيرة( فخرج سعد فجماع األنصاار فات تلاك الحقيارة جااء رجاال بان المهااجرمن ف اركهم فادخلوا

فحماد هللا وأثنات علياه ثام  اال:  د أج مع لك داا الحت بن األنصاار فاأتهم رساول هللا فرددم فلم اج معوا له أتهم سعد فقال: لق
كم هللا؟ وعالااة فأغناااكم هللا؟ افهااد    بذااا بعراار األنصااار بااا  الااه بل  ناات عاانكم وجاادة وجاادتمودا علاات فاات أنفسااكم؟ ألاام آتكاام  ااال

 وأعداء فألف بين  لوبكم ؟(  الوا: بلت هللا ورسوله أبن وأف ه.

ورسااوله الماان والف ااه  ااال: بأبااا وهللا لااو شاا  م هلل  ؟ثاام  ااال بأ  تجيبااونت ذااا بعراار األنصااار؟  ااالوا: بماااذا نجيشااك ذااا رسااول هلل (4
ك بأوجااادتم ذاااا بعرااار اساااينآك وعاااائال  فاك وباااارودا  فآومناااام أتي ناااا بكاااابا  فصاااد ناك وبخااااو   فنصااارنكصاااد  لفصاااد  م و  –لقلااا م

دنيا تألفظ بهاا  وباا  ليسالموا ووكلا كم إلات إساالبكم؟ أ  تر اون ذاا بعرار األنصاار أن ياادا األنصار فت أنفسهم لعاعة بن ال
باان األنصااار ولااو  إلاات رحلكاام؟ فااو الااا  نفااس بحماادا  بياادل لااو  الهجاارة لكنااظ أباارا   الناااس بالرااال والشعياار وترجعااوا برسااول هللا 

لسلكظ شعا األنصار  لهم أرحم األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار( ال –سلك الناس شعشا  وسلكظ األنصار شعشا  

 وتفر وا. ثم أنصرف رسول هللا  ا  حق سما  و  فشكت القوم بحرارة و الوا: ر يا  برسول هللا  (5

 ةخياًل وال جبانًا وال كذاةًا: ()لم يكن الرسول 
ن زعاظ رداءل فقاال: بأيهاا إ ارول إلات شاجرة فإ نائم ح ى ذالبون المال وال نم والنعم بن ال زدحمظ األعراب على الرسول إ (1

نعما لقسم ه عليكم ثم با ألقي ماونت بخايال  و  جشاناا   ةالناس ردوا عليه ردائت فو الا  نفست بيدل لو كان عند  عدد شجر تهاب
 .(و  كاابا

ي كم و  داال الاوبرة ف: أيها الناس وهللا با لت بن ثم  ام إلت جنا بعيرل فأخال بن سنابه وبرل فجعلها بين إصشعه ثم رفعها فقال (2
 إ  الخمس والخمس بردود عليكم.

عرفاظ لاه نفساها  بن الر اعة فلما جئ بهاا إلات الرساول  كانظ فت السبت الريماء بنظ الحارث السعدذة أخظ رسول هللا  (3
 إلت  وبها فعرفها بعالبة فأكربها وبسط لها رداءل وأجلسها عليه ثم بن عليه ورددا 
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ا  فات غيار عادل ولاو كاان إبارة كاان علاى  إلت كه أن يارد باا غانم ح اى تكاون القسامة العادل بفمان أخاا شاي -وطلا الرسول  (4
ماس ال نيماة وأعاات بان خمساة الااين كاانوا إلات أذاام خثام  –داال العشاارة ب  اشا   أدله عارا  ونارا  إلت يوم الييابة(  ال بحمد 

 على نصيبهم  اادم نصيا  اشد الناس عدوال له أع

ذلااك علااى  فيااةثر –خاارآقم الاااكر فااال ذساابق حاادثا   الاااائف ح ااى يناا ةساانعود باارة أخاار  إلاات توزمااع ال نااائم بعااد ذكاار و عاا 
 السيام وا تسام 

 وقعة الطائف
ف بالااك باان عااو  –ب ااداد لو عااة حنااين وذلااك أن بعقاام فلااول دااوازن وثييااف دخلااوا الاااائف بااع  ائااددمإتع باار دااال الو عااة  

 ح موا خلف أسواردا المنيعة.إالنصر  وتحصنوا بها و 

  -تاريخ:ال
 –ناة فات الراهر نفساهار حجعلاى رأس جايا المسالمين إلات الااائف بعاد فراغاه بان حناين وجماع ال ناائم بال سار الرساول  

 دجرمة  8شوال سنة 

 -القوات والتحرك:
 الجيا فت آلف رجه  ةخالد بن الوليد على بقدب و ع الرسول  (1

سلك جيا المسلمين طرمقه فمر على نخلة اليمنية ثم على  رن المنازل ثم لية وكان دناك حصن لمالك بن عوف فأبر بهدبه  (2
 ن هت إلت الاائف إثم واصه الجيا سيرل ح ى 

ظ بفرا الحصار على الحصن ودام الحصار بدة غير  ليلة ففت رواذة أنس عان بسالم أن بادة حصااردم كانا أبر الرسول  (3
  (1به عررمن يوبا  و يه ب عة عرر و يه ثمانية عرر و يه خمسة عرريأربعين يوبا وعند أده السير خالف ذلك فق

كانظ الاائف بدينة بحصنة لها أبواب ت لق عليها كأك ر بدن العرب فت ذلك العصر وكان أدلهاا ذو  دراذاة بحارب الحصاار  (4
 لة جعلظ حصونهم بن أبنع الحصون ئوذو  ثروة طا

 بنهم  ا  جمع ظظ ثييفا  حين رأتهم بن أعلت حصونها أن نال هم بالنشال و  ل نزل المسلمون على بقربة بن الحصون با لب افلم (5

 وسائه غير ال ت ألفودا ال ذس خدبوا بنلم ذكن بن اليسير أن ذق حم المسلمون دال الحصون المنيعة إ  أن  (6

بربى النبه لكت   ذصيبهم فيق ه رجال بن المسلمين ولم ذكن بن ذلك بدا بعد أن   لاظ فنقه الجند بعيدا  عن  أبر الرسول  (7
 بنشال ثييف ثمانية عرر بن المسلمين وجرن ك يرون بينهم أحد أبناء أبت بكر.

 -الحصار:
فاأن ترك اه لام  جاه إ  بااول المكالاخر إيه إلات ساببإنما ثييف فات حصانها كال علاا فات جحارل      ال أحد األعراب للرسول (1

  (يلحقك بنه  ر

 كان لبنت دوس بإحدى اليشائه المييمة بأسفه بكة( علم بالرباذة بالمنجنيق وبمهاجمة الحصون فت حماذة الدبابا   (2

 صحا الافيه أحد رؤساء دوس بنا و عظ خيبر وكان بعه عند حصار الاائف  (3
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ة باانهم وبعهاام أدواتهاام فبل ااوا الاااائف بعااد أربعااة أذااام باان حصااار الافيااه إلاات  وبااه ذس نصااردم فجاااء باائفاا  أوفااد الرسااول (4
 المسلمين إذادا.

  ول خر وربت المسلمون الاائف بالمنجنيق وبع وا إليه بالدبابا  دخه تح ه نفر بنهم ثم زحفوا بها إلت جدار حصون الاائف لي (5

بااالفرار فقااد أحمااوا  اعااا  باان الحديااد بالنااار ح ااى إذا  او ل أكاارل دااة ء علااى أن يلااوذياالكاان رجااال الاااائف كااانوا باان المهااارة بح (6
 .(1بدا و انصهر  ألقودا على الدبابا  فحر 

 بنهم  الظ جمع فرب هم ثييف بالنشال فق –ش عال الدبابا  فر جنود المسلمين بن تح ها خيفة أن ذح ر واإعند  (7

 و  المعدا  المس خدبة لم ذس اع المسلمون ال  لا على بنعة دال الحصون ولم ذفلل الجهد  (8

 -من اتفاقية خندق الراةعة(: 53الحرب وأعمال التدمير المحظورة )المادة  تأخالقيا
ح الل أن تدبر أ  بم لكاا  خاصاة ثاب اة أو بنقولاة ت علاق باأفراد أو شتنص دال المادة على با يلت: بذحقر على دولة ا 

ج ماعيااة أو ال عاونيااة إ  إذا كانااظ العمليااا  الحربيااة تق  اات ح مااا  داااا شاجماعااا  أو بالدولااة أو الساالاا  العابااة أو المنقمااا  
 ال دبير( 

با ي شادت به الاائف أخصا بالد العرب  وبا جعاه الااائف واحاة  عا  يسم فت بالد العرب جمشكروم الاائف لها بن زموح ا (1
 كأنها الجنة وسط دال الصحار  

 باعفبدأ المسلمون ينقدون ومقاعون ومحر ون الكاروم نية الجيا تقايع شجر الكروم ب خومف أده الاائف ب فأبر الرسول  (2
وفاات و اال النهااار ح ااى ذس رااعر ال قفيااون ومو نااوا أن جاايا المساالمين جاااء فاات خا ااه  –تعمااد الااشطء واشظهااار فاات ال نفيااا

 .ح ى يرجعوا ومس سلموا ل دبير ا  صاددم

 ه أن شاء وأن يدعه هلل وللرحم لما بينه وبينهم بن  ربة أن ذأخا لنفس بعل ال قفيون إلت الرسول  (3

رجالااه عاان ال اادبير وفاات  ااول أخاار  خباار اساا  اثة ثييااف لمنااع تاادبير الكااروم أساا مهه بحمااد  عناادبا وصااه إلاات الرسااول  (4
 تو فوا 

ل ه ثيياف أن يادعها هلل وحر ها جزء بن سياسة الحرب شلجاء العدو إلت ا س سالم وعندبا سأ راجوأت ل أن أبر  اع األش (5
 وللرحم ف ركها هلل وللرحم 

 فت ثييف أنه بع ق بن جاء إليه بن الاائف بأذما عبد نزل بن الحصن فخرج إلينا فهو حر(  نادى بحمد  (6

 بكرة بس ديرة  وإس خدمحصن الاائف  الا  تدلى بنفيهم أبو بكرة  (1بففر  رابة ثالثة وعررون رجال  (7

 فرق ذلك على أده الحصن برقة شديدة  الرسول حين ا أع قهم  (8

 بن الفارمن أن بالحصون بن الاخيرة با ذكفت أبدا طومال  وعرف الرسول  (9

  سااام الفااتء الااا  كساابول وأنااه إن أصاار علااى شأن الحصااار سااياول أباادل وأن جيوشااه تااود الرجااوح  دنالااك رأى الرسااول  (10
  بينهم القيه والقال رجال الجيا وإن رر الشقاء فقد ينفا صبر

 أن يرفع الحصار بعد شهر بن و وعه  الرسول  و  ذجوز فيها   ال لالك آثر و  ها كانظ األشهر الحرم  د أذن (11

                                                 
 الدبابات كانت تصنع منم الخشب والجلد وكان الناس يدخلون في جوفها ثم يدفعونها في أصل الحصن لينقبوه  )1( 

  2/620صحيح البخاري  )1( 
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 كان ذو القعدة  د ده ورجع بجيره بع مرا وذكر أنه ب جهز إلى الاائف إذا ان هظ األشهر الحرم  (12

 عن فتح حصن الطائفالرجوع 
  على رفع الحصار والرحيه فأبر عمر بن الخااب الرسول عندبا عزم  -1

غادوا علات الق اال( ف ادوا أ ب ثقه دااا األبار علاى نفاوس الك يار بان جناد المسالمين و االوا: ناادا و  نف حاه ؟ فقاال رساول هللا  -2
 فأصابهم جران 

 لون وا بالك وأذعنوا وجعلوا يرح بإنا  افلون غدا إن شاء هللا( فر   ال الرسول  -3

 ظ بهم ئدد  ثييفا وأإ دح على ثييف فقال: اللهم أو يه: ذا رسول هللا  -4

 االختالف في توزيع الغنائم
ال ااأخر فاات  بعااد توزمااع ال نااائم بعااد و عااة حنااين وبااا كااان باان األنصااار والمهاااجرمن وجهااردم بالرااكوى وأخااادم علااى الرسااول  -1

  توزمع ال نائم

باان الر ااعة فأساالموا  ة عراار رجاال ورأسااهم زديار بان صاارد وفايهم أبااو ير اان عاام الرساول م أربعاداازن بسالما و اأ باه وفاد دااو  -2
 وباذعوا 

  الوا: ذا رسول هللا إن فيمن أصب م األبها  واألخوا  والعما  والخا   ودن بخاز  األ وام  -3

لاايكم أم أبااوالكم ؟  ااالوا: بااا كنااا : بإن بعاات باان تاارون وإن أحااا الحااديل إلاات أصااد ه فأبناااؤكم ونساااؤكم أحااا إ ااال الرسااول  -4
إلاااى الماااةبنين  نعااادل باألحسااااب شاااي ا فقاااال: بإذا صاااليظ ال اااداة أ  صاااالة القهااار فقوباااوا و ولاااوا " إناااا نس رااافع برساااول هللا 

 ونس رفع بالمةبنين إلى رسول هللا أن يرد إلينا سبينا"( 

 لكم وسأسأل لكم الناس( بأبا با كان لت ولبنت عبد المالا فهو  فقال الرسول  –فقالوا -5

 ( فقال المهاجرون واألنصار: ببا كان لنا فهو لرسول هللا  -6

و اال عييناة بان حصان أباا أناا وبناو فازارة فاال و اال العشااس بان بارداس أباا أناا  –و ال األ رح بن حابس: أبا أنا وبناو تمايم فاال -7
 فقال العشاس "ودن مونت"  وبنو سليم فال فقالظ بنو سليم: با كان لنا فهو لرسول هللا 

رغشة عن داا المال الا  غنم فت حنين والا  بلغ با لم يبل ه فتء بن  به فأظهر رغب ه عنه وجعله وسيلة  أظهر الرسول  -8
 ت ألف به  لوب الاين كانوا إلى أسابيع  ليلة برركين ليروا فت الدين الجديد سعادة الدنيا وانخرة 

عانااال داااا المااال فاات  ساام ه ح ااى لقااد كاااد المساالمون ي همونااه وإذا كااان دااو  ااد أغ ااا األنصااار بمااا  ااد  وإذا كااان الرسااول  -9
أعاااى المةلفااة  لااوبهم فإنااه  ااد أظهاار باان العاادل وباان بعااد النقاار وباان حساان السياسااة بااا بكنااه باان أن ذعااود بهااال األلااوف باان 

  العرب وكلهم را ية نفسه بام ن  لشه بس عد ألن يها حياته فت سبيه هللا

 

 االئتالف ةعد الخالف
زن ذالبااون إليااه رد ساابيهم وأنهاام أساالموا  ااال: بإن االمساالمين بهاااجرمن وأنصااار وأخاارمن بعااد أن جاااءوا دااو  خاطااا الرسااول  -1

س أنيظ سبيهم و د خيرتهم فلم ذعدلوا باألبناء والنساء شي ا فمان كاان عنادل بانهن شاتء إدة ء القوم  د جاءوا بسلمين و د كنظ 
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نفسه بأن يردل  بيه ذلك وبن أحا أن ذس مسك بحقه فليرد عليهم ولاه بكاه فرم اة ساظ فارائ  بان أول باا ذفاتء هللا  فاابظ
  (عليه

 كم أبركم ؤ فقال: إنا   نعرف بن ر ت بنكم بمن لم ير ى فارجعوا ح ى يرفع إلينا عرفا بنا لرسول هللا يفقال الناس:  د ط -2

لم ي خلف بنهم أحد غير عيينة بن حصن فإنه أبى أن يرد عجاوزا صاار  فات يدذاه بانهم ثام ردداا  فردوا عليهم نسائهم وأبنائهم -3
  (1بالسبت  شاية  شاية بعد ذلك وكسا الرسول 

 أخالقيات الحرب حت: حصار الطائف

( والمىادة 3المىادة ) هعتداء عل: الحياة والسىالمةالبدنيه لألسىرى ويجىب معاملىة األسىرى معاملىه إنسىانيتإلر احظ أواًل:
 ( من اتفاقية جنيف الثالث13)

 ذمه داعيا إلى اشسالم   بقاتال اخالد بن الوليد إلى بنت ج  بعل الرسول (1ب

  عندبا وصه إلى القوم دعادم لئسالم فلم ذحسنوا أن ذقولوا أسلمنا فجعلوا ذقولون صشأنا صشأنا (2ب

 ان بعه أسيرا جعه خالد ذق لهم ومأسردم ودفع إلت كه رجه بمن ك (3ب

 أبر خالد يوبا أن ذق ه كه رجه أسيرل وأبى الشع  بن رجاله تنفيا ذالك  (4ب

يدذااه و ااال باللهاام إناات أباارأ إليااك بمااا فعااه خالااد(  بمااا فعااه خالااد بخالفااا تعليمااا  القائااد العااام فرفااع  عناادبا علاام الرسااول  (5ب
  ت ثالث أخااء جسيمه نهى عنها الرسول فو ع خالد  با فعله خالد بن الوليد و د لقد أس نكر الرسول  (2ببرتين

 لق ال ا حقرلم ذاع با أبر به الرسول بدعوة القوم لئسالم و  بأ(

أتجه إلاى هللا  ع داء على حياة األسرى(فقد ارتكا خالد جربا   ذمكن ال سابل فيه ح ى أن الرسول شر احقرغم األوابر بب بب(
 بن جرممة  رتكشه خالدإليبرأ بنفسه عن با 

 عدوان خالد غير ببرر وبابوم ألن القوم لم يرفعوا فت وجهة سالحا به و عوا فت خاأ لفقت فقالوا صشأنا بد  بن أسلمنا  بجا(

تفاقيىة إ(مىن 7المىادة )–تفاقية جنيف األول: إ(من 46قتصاص )المادة)إلر احظعدم التنازل عن حقوق األسرى و ثانيًا: 
 جنيف الثالثة 

  بن خسارة لهم   الدم وبا ذدا بنهم ىعليا فأود ة بعل الرسول فت سرع (1ب

زجار خالاد عان فعل اه بعاد أن و اع  الرساول ذماه ح اى أن ا  رفاه فات حاق أسارى بنات جإيةنا خالاد علاى باا  عاد الرسول  (2ب
 فا  جسيمه رتكشه بن بخالإبعنفا خالد فت داا الرأن بما  بين خالد وعبد الرحمن بن عوف فقال الرسول  خالف

ثم أنفق اه فات سابيه هللا باا أدركاظ غادوة رجاه بان أصاحابت  –فوهللا لو كان أحد ذ شا –دح عنك أصحابت –ببهال ذا خالد 
 ( (3بو  روح ه

 من اتفاقية جنيف الثالثة  14المادة  -حترام أشخاص األسرى:إ ثالثًا:

                                                 
 .201 /5البخاري مع الفتح  (1)

 .622 /2 -450 /1صحيح البخاري  (2)

 .439-437 /1وصحيح مسلم  437-389 /2ابن هشام  (3)
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عرفظ له نفسها  بن الر اعة فلما جئ بها إلت الرسول  كانظ فت السبت الريماء بنظ الحارث السعدذة أخظ رسول هللا  (1ب
خ اار  الرجاوح إفعرفها بعالبة فأكربها وبسط لها رداءل وأجلسها علياه وخيرداا إن أحباظ أبقاداا وإن أحباظ رجعهاا إلاى  وبهاا ف

 ألت  وبها 

   stand one’s ground on the battle fieldالثبات في الميدانراةعًا: 

نهم لكالك بنحااون إلاى الاواد  إذا شاد  علايهم اليشائاه المعادذاة وأصالودم واباال إمون فت واد  بن أودذة تهابة و نحدر المسلإ (1ب
 بن النشال 

 وفروا يش ون النجاة  –رغم ك رتهم –خ لط أبر المسلمينإ (2ب

بأياان أيهااا  بااه بنهاازبين:بكانااه وأحاااآل بااه جماعااه باان المهاااجرمن واألنصااار وجعااه ينااادى فاات الناااس إذ ذماارون  ثبااظ بحمااد  (3ب
  أين!( الناس!

نادى العشاس فت الناس الفارمن وسمع دة ء وأول ك ب شا  بحمد وساكين ه فات نفار  لياه بان المهااجرمن و األنصاار ك شاتاه ياوم  (4ب
 أحد فت وجه داا العدو الزاحف 

نقلا الميزان إلى جانا إف–س شسال فت الق ال شوالنفر القليه بعه وندائه المس مر ذس حل رجاله على ا ن يجة ل شا  الرسول  (5ب
 المسلمين وفر  دوازن وثيشف بنهزبين 

 ( من اتفاقية جنيف الراةعة 53المادة ) -خطر أعمال التدمير:خامسًا: "

   حام حصون الاائف وباء  بالفره إجميع الوسائه العسكرمة ب س نفا الرسول إ -1

 وحرم أشجار الكروم ح ى أذقن ال قفيون أن بحمدا جاد فت وعيدل  يعقلتت تنفيا فبدأ المسلمون يهددون ف أبر بحمد  -2

 رجاله فت تدبير الكروم وبعل ال قفيون إليه بأن يدعه هلل وللرحم  س مهه بحمد إ -3

 العمه وترك الكروم هلل وللرحم رغم با تسمل به القروف الق الية وتكفه حق المسلمين فت اللجوء إلى داا  بحمد   به -4

 من اتفاقية جنيف الراةعة  97المادة  -إعادة الممتلكات:سادسًا: 

 رد  نساء دوزان وأبنائها إليها بعد أن أعلنظ إسالبها  -1

 فرددا إليهم  – د أسلموا ودم يرتجون أن يرد عليهم أبوالهم ونسائهم وأبنائهمو زن اوأنهم بالجعرانة إذا جاء وفد بن دو  -2

 

   pardoning of the offender-لمسيء:العفو عن ا ساةعًا:

زن أن يبل اول بإناه إن أتاال بسالما رد علياه اأن بالك بن عوف النصر   ائد  وا  األعداء طلا بن وفد دو  لما علم الرسول  -1
 أدله وباله وأعاال بائة بن اشبه( 

فأخاا أدلاه  نجاا بهاا ح اى لحاق بمحماد أن أسارج فرساه فات سار بان ثيياف وأن   ائد العدو حاين علام بوعاد الرساول  أسرحو  -2
 وباله وأعاال بائة بن اشبه 

  chastity-العفة: ثامنًا:
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 رغشة عن داا المال الا  غنم فت حنين والا  بلغ با لم يبل ه فتء بن  به  أظهر الرسول  -1

 أظهر رغب ه عنه وجعله وسيلة ت آلف بها  لوب جنود المسلمين  -2

   being virtuons towards one self ل: النفس تطبيق الفضيلة ع تاسعًا:

  د عنال أبر داا المال الا  غنم فت حنين فت  سم ه ح ى لقد كاد جنودل ي همونه  إذا كان بحمد  -1

 ارب الم ااه فات تابيااق العادل وبعااد النقاار   ااد أغ اا األنصااار بماا أعاااى المةلفااة  لاوبهم فإنااه  وأناه إذا كااان الرساول  -2
 جنود األنصار و الوا بر ينا برسول هللا  سما وحقا(   بكى بع ح ى –والحزم

 الحرص عل: سلوك المسلمين الجيد في الحرب: عاشرًا:
 keenness for human good conduct by Muslim in war   

  عند  سمة ال نائم بعد وا عة حنين 

 أعاى عشاس بن برداس عددا بن اشبه لم ير ه بأ( 

 على أنه ف ه عليه عيينة واأل رح وغيردما  سول عاتا عشاس الر بب( 

  ببمعنى ح ى ير ى( اذدبوا به فا اعوا عنت لسانه فأعاول ح ى ر ت وكان ذلك  اع لسانه  ال الرسول بحا( 

 أقواله:  مع أفعال القائد تتطابق حادي عشر:
The acts of a leader to conform with his words   

 ن زعظ ردائه إ ارول إلى شجرة فإاألعراب ذالبون المال بفت  سمة ال نائم بعد حنين( ح ى  تزاحمظ على الرسول  -1

 ذعات عااء با ذخاف الفقر  بعدبا شاح فت الناس أن بحمد  -2

بأيهااا الناااس ردوا علاات ردائاات فوالااا  نفساات بياادل لااو كااان عنااد  عاادد شااجر تهابااة نعمااا لقساام ه علاايكم ثاام بااا   ااال الرسااول  -3
  مونت بخيال و  جشانا و  كاابا(ألفي

 being conscious of the spirit of the brother hood ofالشعور ةالمودة واألخوة اإلنسانية :  ثاني عشرة:

man   
ومقاول بع اهم لاشع  بلقات  بع  فيما صنع الرساول  للمةلفة  لوبهم ف حدث بع هم إلى  س نكر األنصار عااء بحمدإ -1

   وبه( وهللا رسول هللا

أتي نااا بكااابا فصااد ناك  –فاات ف ااة باان جيرااه وداام األنصااار فقااال بأبااا وهللا لااو شاا  م لقلاا م فلصااد  م ولصااد  م و ااف الرسااول  -2
باللهاام أرحاام األنصااار وأبناااء األنصااار وأبناااء  ثاام ذقااول  (00000000وبخاااو  فنصاارناك وطرماادا فآومناااك وعااائال فأساايناك 

 أبناء األنصار( 

و االوا  لهاة ء الااين بااذعول ونصارول وإع ازوا باه وأعازولت دال العشارا  بعد و عة حنين وكله تأثر وكله في  بن الحا  ال النب -3
 بر ينا برسول هللا  سما وحقا( 

 patience on the battlefieldالصبر في الميدان  ثالث عشرة:

 (200بال عمران  تفلحون( صبروا وصابروا وراباوا واتقوا هللا لعلكمإبذا أيها الاين أبنوا  
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 حصون ثييف بدل طوملة   صر الرسولاح (1ب

بعاا قهم وعارف باانهم القائاد أن بالحصااون باان الااخيرل بااا ذكفات أباادا طااومال  باان ثيياف تلبيااه لوعااد بحماد  بعاا  العبياد فاروا (2ب
 و يه أن أده الحصن  د اعدوا فيه با ذكفيهم لحصار سنه 

 نه إن أصر على الحصار فقد ينفد صبردم أ  سام الفتء الا  كسبوا و شالرجوح أن جيوشه تود  رأى الرسول  (3ب

   respect-ethies in fighting in the holy menthesعدم القتال في األشهر الحرم الراةع عشرة: 

ل األشاهر ففاك فت داا األشهر الحرم حيل     ال بوا يظ   ربظإأن أبد حصار حصون ثييف سياول ك يرا و  تأكد الرسول  -1
  الحصار وإنصرفظ جيوش المسلمين

( 3المىادة ) هعتداء عل: الحياة والسالمةالبدنيه لألسرى ويجب معاملة األسىرى معاملىه إنسىانيتإلر االخامس عشرة: حظ
 تفاقية جنيف الثالثإ( من 13والمادة )

 ال ذمه داعيا إلى اشسالم   بقاتاخالد بن الوليد إلى بنت ج  بعل الرسول (1ب

بحادث خااأ فات فهام النااس(  عندبا وصه إلى القوم دعادم لئسالم فلام ذحسانوا أن ذقولاوا أسالمنا فجعلاوا ذقولاون صاشأنا صاشأنا (2ب
 وكان على خالد بن الوليد أن ي فهم عاردم 

وغ اا  ساول و اد سابق اششاارة إلاى تفاصايه باا حادث وتاأثر الر  جعه خالد ذق لهم ودفع إلت كه رجه بمان كاان بعاه أسايرا (3ب
  بن فعلة خالد بن الوليد

 أبر خالد يوبا أن ذق ه كه رجه أسيرل وأبى الشع  بن رجاله تنفيا ذالك  (4ب

لقد أس نكر  (1بيدذه و ال باللهم إنت أبرأ إليك بما فعه خالد( برتين  فرفع  أوابرل بما فعه خالد بخالفا   عندبا علم الرسول  (5ب
  لوليد و د و ع خالد غت ثالث أخااء جسيمه نهى عنها الرسول با فعله خالد بن ا الرسول 

 لم ذاع با أبر به الرسول بدعوة القوم لئسالم و  للق ال  (6ب

 رغم األوابر للقائد العام ببخار ا ع داء علاى حيااة األسارى(فقد ارتكاا خالاد جرباا   ذمكان ال ساابل فياه ح اى أن الرساول  (7ب
 فسه عن با ارتكشه خالد بن جرممة أتجه إلى هللا ليبرأ بن

 عدوان خالد غير ببرر وبابوم ألن القوم لم يرفعوا فت وجهة سالحا به و عوا فت خاأ لفقت فقالوا صشأنا بد  بن أسلمنا  (8ب

 (7المىادة ) –تفاقية جنيىف األولى:إ(من 46قتصاص )المادة)إلر احظعدم التنازل عن حقوق األسرى و السادس عشرة: 
  (ة جنيف الثالثةتفاقيإمن 

 لهم   الدم وبا ذدا بنهم  ىعليا فأود فت سرعة بع ه الرسول  (1ب

وشد  جابزجر خالد عن فعل ه بعد أن و ع  أنه   رفه فت حق أسرى بنت جزممه ح ى إيةنا خالد على با  عاد الرسول  (2ب
 ا ارتكشه بن بخالفا  جسيمه بعنفا خالد فت داا الرأن بم بين خالد وعبد الرحمن بن عوف فقال الرسول 

ثم أنفق اه فات سابيه هللا باا أدركاظ غادوة رجاه بان أصاحابت  –فوهللا لو كان أحد ذ شا –دح عنك أصحابت –ببهال ذا خالد 
 ( (1بو  روح ه

                                                 
 .622 /2-450 /1صحيح البخاري  (1)
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 من اتفاقية جنيف الثالثة  14المادة  -احترام أشخاص األسرى: الساةع عشرة:

عرفاظ لاه  بان الر ااعة فلماا جائ بهاا إلات الرساول  عدذة أخاظ رساول هللا كانظ فت السبت الريماء بنظ الحاارث السا 
نفسها فعرفها بعالبة فأكربها وبسط لها رداءل وأجلسها علياه وخيرداا إن أحباظ أبقاداا وإن أحباظ رجعهاا إلاى  وبهاا فاخ اار  الرجاوح 

 ألت  وبها 

   stand one’s ground on the battle fieldالثبات في الميدان الثامن عشرة: 

انحدر المسلمون فت واد  بن أودذة تهابة وانهم لكالك بنحاون إلى الواد  إذا شد  عليهم اليشائه المعادذة وأصلودم واباال  (1ب
 بن النشال 

 وفروا يش ون النجاة  –رغم ك رتهم –اخ لط أبر المسلمين (2ب

بأيان أيهاا  يناادى فات النااس إذ ذمارون باه بنهازبين: بكاناه وأحااآل باه جماعاه بان المهااجرمن واألنصاار وجعاه ثبظ بحمد  (3ب
 أين!( الناس!

نادى العشاس فت الناس الفارمن وسمع دة ء وأول ك ب شا  بحمد وسكين ه فت نفر  ليه بن المهاجرمن و األنصار ك شاتاه ياوم  (4ب
 فت وجه داا العدو الزاحف  –أحد

فانقلااا المياازان إلااى  –المساا مر ذساا حل رجالااه علااى ا س شسااال فاات الق ااالوالنفاار القليااه بعااه وندائااه  ن يجااة ل شااا  الرسااول  (5ب
 جانا المسلمين وفر  دوازن وثيشف بنهزبين 

 ( من اتفاقية جنيف الراةعة 53المادة ) -ر أعمال التدمير:التاسع عشرة: حظ

 جميع الوسائه العسكرمة با  حام حصون الاائف وباء  بالفره  اس نفا الرسول  -1

 فبدأ المسلمون يهددون فت تنفيا   ه وحرم أشجار الكروم ح ى أذقن ال قفيون أن بحمدا جاد فت وعيدل  بحمد أبر  -2

 رجاله فت تدبير الكروم وبعل ال قفيون إليه بأن يدعه هلل وللرحم  اس مهه بحمد  -3

 المسلمين فت اللجوء إلى داا العمه وترك الكروم هلل وللرحم رغم با تسمل به القروف الق الية وتكفه حق   به بحمد  -4

 

 من اتفاقية جنيف الراةعة  97المادة  -إعادة الممتلكات: العشرون:

 رد  نساء دوزان وأبنائها إليها بعد أن أعلنظ إسالبها  -1

 ا إليهم فردد –وأنهم بالجعرانة إذا جاء وفد بن دوزان  د أسلموا ودم يرتجون أن يرد عليهم أبوالهم ونسائهم وأبنائهم -2

   pardoning of the offender-العفو عن المسيء:  الواحد والعشرون:

أن بالك بن عوف النصر   ائد  وا  األعداء طلا بن وفد داوزان أن يبل اول بإناه إن أتاال بسالما رد علياه  لما علم الرسول  -1
 أدله وباله وأعاال بائة بن اشبه( 

                                                                                                                                                                  
 .439-437 /1وصحيح مسلم  437-389 /2ابن هشام  (1)
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فأخاا أدلاه  أن أسرج فرسه فت سر بان ثيياف وأن نجاا بهاا ح اى لحاق بمحماد  لرسول ولم ذفت  ائد العدو حين علم بوعد ا -2
 وباله وأعاال بائة بن اشبه 

  chastity-العفة:  الثاني والعشرون:

 رغشة عن داا المال الا  غنم فت حنين والا  بلغ با لم يبل ه فتء بن  به  أظهر الرسول  -1

 ف بها  لوب جنود المسلمين أظهر رغب ه عنه وجعله وسيلة ت آل -2

   being virtuons towards one self تطبيق الفضيلة عل: النفس الثالث والعشرون:

  د عنال أبر داا المال الا  غنم فت حنين فت  سم ه ح ى لقد كاد جنودل ي همونه  إذا كان بحمد  -1

 اارب الم ااه فاات تابيااق العاادل وبعااد النقاار  هم فإنااه  ااد أغ ااا األنصااار بمااا أعاااى المةلفااة  لااوب وأنااه إذا كااان الرسااول  -2
 ح ى بكى بعد جنودل األنصار و الوا بر ينا برسول هللا  سما وحقا(  –والحزم

 keenness for human good conduct byالحرص عل: سلوك المسىلمين الجيىد فىي الحىرب: الراةع والعشرون:

Muslim in war   
  عند  سمة ال نائم بعد وا عة حنين 

 أعاى عشاس بن برداس عددا بن اشبه لم ير ه  بأ(

 على أنه ف ه عليه عيينة واأل رح وغيردما  عاتا عشاس الرسول  بب(

 اذدبوا به فا اعوا عنت لسانه فأعاول ح ى ر ت وكان ذلك  اع لسانه   ال الرسول  بحا(

 Acts of a leader to conform with his words  Theأفعال القائد تتطابق أقواله: الخامس والعشرون:

 األعراب ذالبون المال بفت  سمة ال نائم بعد حنين( ح ى ا ارول إلى شجرة فان زعظ ردائه  تزاحمظ على الرسول  -1

 ذعات عااء با ذخاف الفقر  بعدبا شاح فت الناس أن بحمد  -2

ن عنااد  عاادد شااجر تهابااة نعمااا لقساام ه علاايكم ثاام بااا بأيهااا الناااس ردوا علاات ردائاات فوالااا  نفساات بياادل لااو كااا  ااال الرسااول  -3
 ألفي مونت بخيال و  جشانا و  كاابا(

 being conscious of the spirit of the brotherالشىعور ةىالمودة واألخىوة اإلنسىانية:  السىادس والعشىرون:

hood of man   
ومقول بع هم لشع  بلقت  فيما صنع الرسول  بع  للمةلفة  لوبهم ف حدث بع هم إلى اس نكر األنصار عااء بحمد  -1

 وهللا رسول هللا  وبه( 

أتي نااا بكااابا فصااد ناك  –فاات ف ااة باان جيرااه وداام األنصااار فقااال بأبااا وهللا لااو شاا  م لقلاا م فلصااد  م ولصااد  م و ااف الرسااول  -2
نصااار وأبناااء األنصااار وأبناااء باللهاام أرحاام األ ثاام ذقااول  (00000000وبخاااو  فنصاارناك وطرماادا فآومناااك وعااائال فأساايناك 

 أبناء األنصار( 

بكااى األنصااار و ااالوا بر ااينا برسااول هللا  سااما 2 ااال النباات دااال العشااارا  بعااد و عااة حنااين وكلااه تااأثر وكلااه فااي  باان الحااا  -3
 وحقا( 
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 patience on the battlefieldالصبر في الميدان  الساةع والعشرون:

 (200ل عمران آب وا وراباوا واتقوا هللا لعلكم تفلحون(صبروا وصابر إبذا أيها الاين أبنوا  

 حصون ثييف بدل طوملة   صر الرسولاح (1ب

بعاا قهم وعاارف باانهم القائااد أن بالحصااون باان الاااخيرل بااا ذكفاات أباادا طااومال  باان ثييااف تلبيااه لوعااد بحمااد  بعاا  العبيااد فاار (2ب
 و يه أن أده الحصن  د اعدوا فيه با ذكفيهم لحصار سنه 

   سام الفتء الا  كسبوا وانه إن أصر على الحصار فقد ينفد صبردم شأن جيوشه تود الرجوح  رأى الرسول  (3ب

   respect-ethics in fighting in the holy monthesعدم القتال في األشهر الحرم الثامن والعشرون: 

 الحرم حيل     ال أن أبد حصار حصون ثييف سياول ك يرا وا  ربظ األشهر  تأكد الرسول  -1

 الحصار عن حصون ثييف بعد أن وجد أن ف رة الحصار س اول األشهر الحرم إعقابا لها  فك الرسول  -2

فلقد نهى هللا فت ك ابه عن الق ال فات األشاهر الحارم وجااء بإن عادة الراهور عناد هللا اثناى عرار شاهرا فات ك ااب هللا ياوم خلاق  -3
ذلك الدين الييم فاال تقلماوا فايهن أنفساكم و ااتلوا المراركين كافاة كماا ذقااتلونكم كافاة( "ال وباة  السموا  واألرا بنها أربعة حرم

36 " 

  التاسع والعشرون:

 من اتفاقية جنيف الراةعة(  27وضع األشخاص المحميين ومعامالتهم )المادة  -أ

 الحالة( ( من اتفاقية جنيف الراةعة )ولنضرب المثل بهذه 75الحكم ةاإلعدام )مادة  -ب

ك ااا بحياار باان زدياار إلااى أخيااه كعااا بعااد بنصاارف النباات باان الاااائف ذخباارل أن بحماادا   ااه رجااال بمكااة بماان كااانوا يهجونااه  -1
 ا  ه أحااد افإناه   ذق –ير إلاى النبات بالمديناةسااومةذوناه وأن بان بقاى بان داة ء الراعراء  ااد درباوا فات كاه وجاه ومنصال إلياه أن ذ

خااال أربعاة باانهم شااعر أذى النباات  خيااه كعاا بشال ااا فياه( لاام ذق اه بمكااة أحاد بااأبر بحماد جااء تائشاا بإنمااا باا  صااة بحيار أل
وراباع  وتسابا األذى فات إجها اها بن ه حين أراد  بإذن زوجها أن تهاجر بن بكة ل لحق أباداإدجاؤل وبنهم إثنان أذوا زمنا 

 أذى النبت والمسلمين وأدانهم بع سفهاء بكة 

ظه حياته طرمدا برردا لالك أسرح إلى المدينة ونزل عند صديق له  دذم فلما أصشحا  بحمد  يادا إلىأذقن كعا أنه إن لم  -2
 وأنردل  صيدة  غدا إلى المسجد واس أبن النبت 

 د مكبولعمتيم إثرها لم ي ... ... ةانت سعاد فقلبي اليوم متبول

 عنه وحسن بن بعد ذلك إسالبه  عفا النبت  -3

 التعليق
 فت ششه الجزمرة العربية كلها  على المسلمينه بن صارل فت حنين وحصارل الاائف لم ذعد ألحد  إبكة و  ف ل الرسول بعد  -1

 لم يبق للسان أن يناق بإذائه أو الاعن عليه  -2

ن المراركين فك يار باترك داا النصر الا  لم ذعرف له فت تارمخ العرب وفت رواذاتهم نقير أثرا بال ا فت نفوس العرب جميعاا  -3
 دخلوا اشسالم طواعية وعدد بنهم إن ابه الخوف والر شة وزايل ه الجرأة أن ذعاد  المسلمين فت العلن 
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ترك ذلاك أثارا فات نفاوس العقمااء والساادة وفات نفاوس الراعراء الااين يناقاون بلساان داة ء الساادة بقاباه باا يلقاون بان عافهام  -4
بق ه الراعر كعا الا  كان له رصيد بابوم فت دجاء النبت ودجااء المسالمين  ول وتأييددم ولالك كان ذسيرا أن ذأبر الرس
 وكان الحكم باشعدام عليه حكما عاد  

 من اتفاقية جنيف الراةعة(  12)المادة  -تنفيذ إجراءات التوفيق: الثالثون:

م ولايعلمهم القارآن ودازم داوزان فات حناين ديانهفات  ع ااب ابان أسايد علاى أم القارى وبعااذ بان جباه ليفقاه النااس ترك الرسول  -1
 وكان جيا المسلمين  ادرا على بواصلة حصار الاائف ح ى ذس سلموا لو   رب حلول األشهر الحرم 

مة ال ت لم تكن تعدل بحرم هاا شاي ا و  كاان يادور بخاطرداا أن تن ام تحاظ لاواء غيار و أثر دال ا ن صارا  اليشائه البد جاوز  -2
 تمو  دون ذلك فت حرب وطعان تفنى خاللها فناء تام  لوائها الخاس أو

 أحسن اس يشالهم وتحدث إلياه زماد فقاال النبات  يه( فلما ان هوا إلى الرسول خ دم وفد بن طتء وعلى رأسهم بسيددم زمد ال -3
ودعاال  –بلاغ كاه باا فياهزماد الخياه( فإناه لام يإ   له: ببا ذكر لت رجه بن العرب بف ه ثم جاءنت إ  رأي اه دون باا ذقاال فياه

  (بزمد الخير بديال بن زمد الخيه وأسلمظ طتء وزمد على رأسها

كان عد  بن حاتم الاائت نصرانيا وكان بن أشاد العارب كرا ياة لمحماد فلماا رأ  أبارل وأبار المسالمين فات شاشه الجزمارة تحماه  -4
  حين أوفد النبت على بن أبت طالا ليهدم صنم طتء فت إبله بأدله وولدل ولحق بأده دينه بن النصارى بالرام وإنما فر عد

بنااة حاااتم أخااظ عااد  ال اات حشسااظ فاات حقياارة بشاااب المسااجد كانااظ إ‘ح مااه ال نااائم واألساارى وباان بياانهم إوداادم علاات الصاانم و 
 السشاذا تحشس فيها 

النبت حاين علام  ا عليك وأعرا عنهبنن علت بن هللاأبر بها النبت فقابظ إليه و الظ: بذا رسول هللا دلك الوالد وغاب الرافد ف -5
  (أن رافددا عد  بن حاتم الفار بن هللا ورسوله

فأبر ب سرمحها وكسادا كسوة حسنة وأعاادا  –لكنها راجع ه وذكر دو با كان ألبيها فت الجادلية بن كرم أعلى به ذكر العرب -6
 نفق ها وحملها بع أول ركا  اصدا إلى الرام 

 ر  له با أكربها به بحمد عاد إليه فألقى بنفسه إلى صفوف المسلمين فلما لقيظ أخادا وذك -7

 التعليق
 الحميدة بن أجه تسومة الخالفا  فت جميع الحا   وبا ذس  شعها بن ن ائج الحروب(  ابتقدم الدول الحابية بساعيه 

 الموقف العسكري في شبه الجزيرة العربية في السنة التاسعة من الهجرة 

 الر ون العابة فت بكة بعد الف ل وإسالم أدلها  ت اعف أبر -1

باا ي صاه كاه و  الحجاج ه وساقاذةتافالبيظ الحرام كان بيظ العرب المقدس ذحجون إليه بناا أجياال طوملاة وشا ون البياظ ورفاد -2
 بالحج بن بخ لف الرعائر  د أصشل فت حكم الدين الجديد 

بكة ومح اج داا األبر باشعه إلى بزماد بان النفقاا  العاباة ولاالك لام ذكان  فال جرم إذ أن تزداد ش ون المسلمين العابة لف ل -3
 بد بن أن يدفع المسلمون زكاة العرر 

وكان على العارب الااين أصاروا علاى جاادلي هم باا ذفارا علايهم بان خاراج ودااا األبار ذحارجهم ومادعودم إلاى ال اابر والاى  -4
 أك ر بن ال ابر 
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باان عااودة بكااة ليجمعااوا لااه عراار إيااراد اليشائااه ال اات دانااظ لئسااالم باان غياار أن ي عر ااوا  عاشاارمة بعااد  ليااه أوفااد بحمااد  -5
 ألصول أبوالها 

 وذدا كه واحد بن دة ء وجه ه ف لق هم اليشائه بال رحاب ودفعظ لهم زكاة العرر طيشة بدفعها نفوسهم  -6

لعاشر ذق د   شائه فت جوار بنات تمايم زكااة العرار فبينما كان ا –لم ذم نع بن ذلك غير فرح بن بنت تميم و بنت المصالق -7
 سارعظ إليه بنو العنبر بفخا بن تميم(  به أن ذاالبها بزكاتها وطردته بن أر ها  –ودم يدفعونها بن أبوالهم وإبلهم

الخبااار بعااال إلااايهم عييناااة بااان حصااان علاااى رأس خمساااين فارساااا دااااجمودم فااات سااار بااانهم ففاااروا وأصااااب  لماااا بلاااغ بحماااد  -8
 لمون األسرى والسشاذا ورجعوا إلى المدينة المس

فلما رأول ذكروا با صنع عيينة باأدلهم  لما عرف بنو تميم با أصاب أصحابهم بن بنت العنبر أرسلوا وفدا بنهم إلى النبت  -9
 كما ذكروا با كان لمن أسلم بنهم بن جهاد إلى جانشه 

 األسرى ورددم إلى  وبهم  ن هظ أسلم القوم فأع ق الرسول إ وتشادلوا المفاخرة فلما – الوا إنا ج ناك نفاخرك -10

بحه لاه  ريغفأبا بنو المصالق لما رأوا الصيرف فر داربا خافوا عا شة أبردم وأوفدوا إلى النبت بن ذكر له أن الخوف فت  -11
 دو الا  أدى إلى با و ع بن سوء الفهم 

تخراى سالاان بحماد ولام تحااول طائفاة أو  بيلاة أن تقااوم دااا السالاان إ  لم تكن ناحية بن ناواحت شاشه الجزمارة إ  بادأ   -12
 إليها  وة تحملها على اشذعان لدفع الخراج والشقاء على دينها أو اشسالم ودفع الزكاة  بعل الرسول 

  -الصورة مع بداية السنة التاسعة من الهجرة:

 المسلمون ن صر إو د  –إلى المدينة بعد ف ل بكة رجع الرسول  -1

ح ى ذعلماوا وم ب اوا الااين أسالموا والااين   زال فات نفوساهم  –أخا ذس قبه الوفود ومحل العمال بل حصيه الزكاة( ومشعل الدعاة -2
 شتء 

 س كشار ورف ظ الدخول فت الدين الجديد وال سليم باألبر الوا ع شوبقى فت ششه الجزمرة العربية طوائف ب فر ة أصر  على ا -3

 

 لبعوث إل: المناطق المختلفة غرض ا

وفاات المحاارم باان الساانة ال اسااعة باان الهجاارة شاارح يرسااه  –إلااى المدينااة فاات أواخاار أذااام الساانة ال ابنااة كااان رجااوح الرسااول  -1
 الشعوث لليشائه الم فر ة 

ى الزكاااة باان اليشائااه شرسااال دااة ء العمااال للاادعوة لئسااالم وللحصااول علاا للرسااول  ا  لقااد كااان نجااان الاادعوة اشسااالبية حااافز  -2
 ال ت أسلمظ 

 لالك لم ذكن بد بن أن يدفع المسلمون زكاة العرر وأن يدفع العرب الا  أصروا على جادلي هم با ذفرا عليهم بن خراج  -3

تصاه بالادين الجدياد بان نقاام فات شاشه الجزمارة جدياد لام ذجعاه بان إلى أك ار بان ال اابر لكان باا إعوا ذلك إلى ال ابر و د د ي -4
 مع العرر والخراج بخرجا ج

 -البعوث:
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 ( اشنصياح واشذعان وعصوا أرسه عيينة بن حصن إلى بنت تميم بفخا بنهم ودم بنو عنبر رف وا -1

 عشاد بن برير األشهلت إلى سليم وبزمنة  -2

 رافل بن بكيل إلى جهينة  -3

 يزمد بن الحصين إلى أسلم وغفار  -4

 مع الصد ة والجزمة كليهما( علت بن أبت طالا إلى نجران بلج -5

 العالء بن الح ربت إلى الشحرمن  -6

 المهاجر بن أبت أبية إلى صنعاء بوخرج عليه األسود العنست ودو بها(  -7

 ان بن بدر إلى بنت سعد بإلى فخا بنهم(  الزبر  -8

 زماد بن لبيد إلى ح ربو   -9

 برير بن س يان إلى بنت كعا  -10

ردم فت أنحاء ششه الجزمرة العربية وليس المقام ذسمل با س اراد فت ذكردم ولكن كاان ال ارا بان وبعل الرسول ك يرا غي 
  -إرسالهم:

 إبا لف ة  الهم فيدعودم إلى اشسالم  -أ

 وإبا عمال لجشاذة الزكاة  -ب

 وإبا تحصيه الجزمة بمن أصروا على دينهم ولم يدخلوا اشسالم  -حا

 

 

 

 للهجرة السرايا في السنة التاسعة 

رغم اتساح ر عة اشسالم فت شاشه الجزمارة العربياة ورغام تزاياد عادد الماةبنين إ  أناه بقياظ ف اا  بناوئاة وبعادذاة ولام ترجاع  
ساراذا ب عاددة لفارا األبان والحاد بان عادوان ب اه  عن طشعها فت الجادلية بن إغارا  وإخالل باألبن وا سا قرار فشعال الرساول 

 دال الف ا  

 ينة بن حصن القزاري سرية عي -1
 دجرمة خرج عيينة فت خمسين فارسا إلى بنت تميم ولم ذكن فت رجاله بهاجرمن و  أنصار  9فت المحرم سنة  :الوقت

  ام بنو تميم ب أليا بع  اليشائه على المسلمين وأغروا بع  اليشائه األخرى وبنعودم بن أداء الجزمة  :الغرض

وداجم ف ة بنت تميم ففروا فت الصاحراء وساام األسارى والساشاذا ح اى  –الليه ومكمن النهارخرج عيينة فت رجاله ذسير  :القتال
 المدينة فأنزلوا فت دار ربلة بنظ الحارس 
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 :التفاوض

 ودو فت المسجد  جاء عررة بن رؤساء بنو تميم إلى الرسول  -1

مفاااخرة والمشاداااة و اادبوا خاياابهم عاااارد باان حاجااا جعلااوا ذكلمونااه فاات شااأن األساارى والنساااء واألبناااء وأظهااروا رغباا هم فاات ال -2
 ف كلم 

فأنرد بفااخرا فأجاباه  –خايا اشسالم فأجابهم ثم  دبوا شاعردم الزبر ان بن بدر –ثابظ بن  يس بن شماس فأبر الرسول  -3
 حسان بن ثابظ على البديهة 

ن خايبناا وشااعرة أشاعر بان شااعرنا وأصاواتهم أخااا با هفقاال بخايشا –ع رف القوم علاى رأساهم زعايمهم األ ارح بان حاابسإ  -4
  (أعلى بن أصواتنا وأ والهم أعلى بن أ والنا

 فأحسن جوائزدم ورد عليهم نسائهم وأبنائهم  أسلموا فأجازدم الرسول  -5

 سرية قطبة بن عامر إل: حي من خثعم -2
 ونها بدجرمة خرج  اشة فت عررمن رجال على عررة أبعرة ذع ق 9فت صفر سنة  :الوقت

 بناحية تشالة بالقرب بن تربة  :الجهة

بااع باان   ااه وسااام المساالمون الاانعم والنساااء والراااء إلااى  هشاااالجرحااى باان الفاارمقين و  ااه   فيااه حاادث   ااال شااديد ك اار :القتال
 المدينة 

 سرية الضحاك بن سفيان الكالبي  -3

 دجرمة بع ظ دال السرمة إلى بنت كالب  9فت ربيع األول سنة  :الوقت

 ودزبهم المسلمون و  لوا بنهم رجال –دعوة القوم إلى اشسالم فأبوا و اتلوا :لقتالا

 سرية علقمة بن مجذر المدلجي -4
 دجرمة خرج علقمة فت ثالثمائة إلى سواحه جدة  9فت ربيع انخر سنة  :الوقت

  د أده بكة ج معوا بالقرب بن سواحه جدة للييام بأعمال القرصنة إج معظ ف ة بن الحشرة إ :الغرض

  (1بن هى إلى جزمرة فلما سمعوا بمسير المسلمين إليهم دربواإخاا علقمة الشحر ح ى  :القتال

 سرية علي بن أبي طالب  -5

علات بان أبات طالاا فات خمساين وبائاة إلاى طاتء. علاى بائاة بعيار  دجرماة بعال الرساول  9فت ربياع األول سانة  :الوقت
 وخمسين فرسا 

 الف ة المرركة  وبناجزةددم صنم لاتء  :الغرض

شنوا ال ارة على بحلة آل حاتم بع الفجر فهدبوا صنم طتء وغنموا سشاذا ونعام وشااء ودارب عاد  بان حااتم وأخاا   :القتال
 أخ ه فت السبت 

                                                 
 .8/59فتح الباري  (1)
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 أخالقيات إقناع األعداء
باا بات بان خدباة  –وز كبيارة ائلاة: ذاا رساول هللا غااب الوافاد وانقااع الوالاد وأناا عجا س عافظ أخظ عد  بن حااتم الرساول إ -1

 فمن علت ذمن هللا عليك 

 ال: ببن وافدك؟(  الظ بعد  بن حاتم(  ال: بالا  فر بن هللا ورساوله؟( ثام ب اى فلماا كاان ال اد  الاظ ب اه ذلاك و اال لهاا  -2
 ب ه با  ال أبس 

 وسأل ه الحمالن فأبر لها به  –فلما كان بعد ال د  الظ ب ه ذلك فمن عليها -3

 لقد فعه فعلة با كان أبوك ذفعلها.إئ ه راغشا أو را شا  أخظ عد  إلى أخيها بالرام فلما لقي ه  الظ عن رسول هللا  رجعظ -4

 فقال الرسول: ببا ذفرك!! أذفرك أن تقول "  إله إ  هللا؟ فهه تعلم بن إله سوى هللا؟( جاء عد  ب ير أبان إلى الرسول  -5

فهاه تعلام شااي ا أكبار بان هللا(  اال: ب ( فقاال: بفاإن اليهااود  –: بإنمااا تفار أن ذقاال: هللا أكبار  اال عاد  ب ( ثام  اال الرساول -6
 ن النصارى  الون(  ال: فإنت حنيف بسلم أب  وب عليهم و 

   ناح خاصة لألعداء( شببخاطشة العقه والفكر بغية اش ناح وا -:التعليق

 )جيش العسرة( وقعة تبوك

 : األسباب
 وة عسكرمة على وجه األرا فت ذلك الزبان دت  وة الروبان فإببراطورم هم دت القوة العقمى ال ت ساد  بعد  كانظ أكبر -1

 أن ت لبظ على الفرس 

 إلى عقيم بصرى  سفيرا ذحمه ك اب بحمد  –الحارس بن عمير األزد  أرسه الرسول  -2

 –ابوم وبرفوا وتقع بسبشه الحارب ومفناى الك يارون على يد  شرحبيه بن عمرو ال سانت ودو عمه ب   ه رسول بحمد  -3
  وكان العرب ينكرون ذلك أشد النكران ألنه ذمس كرابة الراسه ومنقص بن كراب ه و درل

 صادابا عنيفا وو ع   ال وبناوشا  حربية شديدة إصادبظ بالروبان إسرمة زمد بن حارثة ال ت  بعل الرسول  -4

نسحابا تك يكيا بربو ا ذكرل إنسحاب شونجل خالد بن الوليد فت ا األخا ب أر رسول بحمد  لم تنجل بع ة زمد بن حارثة فت -5
 العرب وصار أثرل على جموح ششه الجزمرة العربية  اطشة 

إ  ان ن ائجها عااد  بااألثر الكبيار واشذجاابت لصاالل المسالمين ح اى  رغم أن بع ة زمد بن حارثة لم تنجل فت تحقيق ددفها -6
  عديد بن العرب لل كير فت اشس قالل عن  يمنة اشببراطورمة الروبانية واشب عاد عن  يصر إنحيازا  للمسلمين.حفز ال

 الخطر يقترب من الرومان: 
لاام ياانس  يصاار بااا كااان لمعركااة بةتااة باان آثااار ساالبية علااى اشببراطورمااة الروبانيااة بصاافة عابااة وعلااى العاارب الخا ااعين  -1

 ة  صلسلاانها بصفة خا

سا قرارا إس رعر الييصر و واد جيره ظهور خاار حييقات ي قادم ومخااو إلاى حادودل الجنوبياة خااوة بعاد خااوة ومازداد ثشاتاا و إ -2
 و وة بمرور األذام 

 الخار اشسالبت بدأ يهدد ال  ور الرابية ال ت تجاور العرب  -3
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بن ال رور  الق ااء علاى  اوة المسالمين  باه أن ت جساد س قر فت تفكير الزبرة الحاكمة فت ا ببراطورمة الروبانية أنه با  إ -4
  ومصير ذلك تهديد بشاشر و اغط على الروبان فت صورة خار عقيم فيس فحه ومس رر  

س رااعر فاات ذلااك بااا ي ياار القال ااه ومرااعه ال ااورا  فاات المناااطق إو  –خاااف الييصاار و ااوادل باان تصاااعد  ااوة العاارب المساالمين -5
 ولالك عمد الييصر إلى إعادة حساباته باشن شال إلى القوة الوليدة فت الجنوب  ة الروبانيةالعربية المجاورة لئببراطورم

 -استعداد الرومان للحرب:
و اوة فات ذلاك تهدياد  ا  سا قرار إخا الل أبار المصاالل الروبانياة والدولاة اشساالبية تازداد يوباا بعاد يوباا إبا  بن العساير تجاداه  -1

 صر دال القوة الم نابية الروبان إلى ح سارحووعيد أن ذ

لم ذق   يصر بعد بعركة بةتة سنة كابلة ح ى أخا يهتء الجيوش بان الروباان والعارب ال ابعاة لهام بان آل غساان وغياردم  -2
 وبدأ ذجهز جيوشه لمعركة فاصلة 

وترابااظ  –المسالمين سا عداد الروباان وتجهياز  يصاار لجيوشاه وإعاداددا لليياام ب اازوة حاسامة  ادإجااء  األنشااء إلاى المدينااة ب -3
 بما لم ذرهدل المسلمون بن  به بن الشأس  –األخشار عن ك رة الروبان و وة عناددم وتجهيزدم

  -القلق والخوف في المدينة:
 اااد ذحااادث اشج ياااان  –وأناااه باااا  فااات أ  و اااظ –عااان جياااوش الروباااان وعااادددا وعااادتها –ك ااار  األنشااااء الاااواردة إلاااى المديناااة -1

 ينة ومسحقون المسلمين فزاد القلق بن أده المدينة يهاجمون المدالروبانت 

 ش د الخوف بالناس كه حين   ذسمعون صوتا غير بع اد إ  ومقنونه زحف الجيوش الروبانية ل ابق على المدينة إ -2

 وبلاغ الخااوف ببل اه باان النااس وللد لااة علااى حجام بااا حاام بأدااه المديناة باان خااوف ودلاع بااا حادث لعماار بان الخااااب ودااو -3
ياارو  بااا حاادث بعااه  ااال: بكااان لاات صاااحا باان األنصااار إذا رغبااظ أتااانت بااالخبر وإذا غاااب كنااظ أتيااه أنااا بااالخبر وكانااا 

فقاد  –ونحان ن خاوف بلكاا بان بلاوك غساان ذكار لناا أناه يرماد أن ذساير إليناا ذسكنان فت عوالت المدينة ي ناوبان إلى النبات 
فقلااظ جااء ال سااانت؟ فقاال بااه أشاد باان  –فا لإفاا ل ...... إلشاااب فقاال: بابا أل  صاادورنا بناه فااإذا صااحبت األنصااار  يادم ا

 أزواجه!!(  ع زل الرسول إ ذلك 

بالنسااشة  –وبااا روال عماار باان الخااااب ياادل علااى تااأزم المو ااف وخاااورة القلااق فاات المدينااة وصااعوبة بااا كااان ذعانيااه المساالمين -4
 س هدافهم إوتو ع  –لحرود الروبان

بااا طفاق المناافقون يروجاون األخشاار ومشااال ون فات حجام و اوة الجيااوش  –ن خااوف المسالمين فات المديناةباا بعال الهلاع وزاد با -5
 ع نام اشحشاآل إ الروبانية للنيه بن المسلمين ودفعهم إلى 

 زيادة خطر المنافقين عل: المسلمين 
 لرر باشسالم وأدله طفق المنافقون ذأبلون فت تحقق با كانوا ذخفونه فت صدوردم وبا كانوا ي ربصون بن ا -1

فرن المرركون باألخشار ال ت وصلظ إلى المديناة فيماا تخاص تجهيازا  و اوة ونياة جياوش الروباان للهجاوم علاى المديناة و ارب  -2
 ين متحقق آبالهم فت دزممة باحقة للمسل

أسسااول كفارا وتفرمقاا بااين  (رال ارابوا وكارة للادس وال ااآبر فات صاورة بسااجد وداو بساجد أزداد  ثقاة المناافقون فات أنفسااهم فأنراإ -3
 المةبنين وإر اء لمن حارب هللا ورسوله 
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 أن ذصلت فت بسجددم ل  بيظ بو عه وبو ع القائمين عليه   عرا المنافقون على الرسول -4

ل  اليه عمد المنافقون إلى خداح المةبنين فال ذفانوا با يةتى به فت داا المسجد بن الدس وترتيا الماةابرا  ونرار الخاداح وا -5
 بين المسلمين و  ي نبهون إلى عقيم خارل 

 المسجد بدل أن ذصلت فيه   نكرف بربادم وظهر بقصددم المعاد  فهدم الرسول إف  ل أبر المنافقون و إ -6

 زيادة األخطار وتوارد األخبار عن استعدادات جيوش الرومان: 
 وابه أربعون ألف بقاته وأعاى  يادته لعقيم بان عقمااء  بربو ا   جيرا   جهزتالحقظ األخشار ال ت ترد إلى المدينة أن در ه  -1

 الروم 

 ا  العاارب وأن بقاادب هم بل ااظ البلقاااء وتم ااه بااالك خااار   شائااه الباادوام وغيردمااا باان ام وجااخاان اامام  شائااه لإتااردد  األنشاااء عاان  -2
 على المسلمين  ا  وبس اير  ا  دادم

 –الابالء وشادة برة وجادسان الو ظ كان فصه اليايظ الراديد وكاان النااس فات عزداد صعوبة على المسلمين ألإتفا م المو ف و  -3
  وحان و ظ  افها وكانظ ال مار  د طابظ

 وكردوا الرخوس على الحال بن الزبان الا  دم فيه  –أحا الك يرون بن المسلمين دوام المقام فت ثماردم وظاللهم -4

  ال ت   يةتمن لها وبحفوفة بالمخاطر والصعوبا  المعادذة –افة بعيدةكانظ الارمق ناحية الرمال شديدة الوعورة والمس -5

 للموقف:  ((تقدير الرسول 
ينقر إلى األبور نقرة تد يق وتمحيص ومارى أناه إذا تارك الروباان تجاوس خاالل المنااطق ال ات كاناظ تحاظ  كان الرسول  -1

 الدعوة اشسالبية وعلى سمعة المسلمين العسكرمة أسوأ أثر على  فيقعسيارة اشسالم ونفوذل وتزحف إلى المدينة 

ال ت كاد  تندثر تحظ ال ربا  القومة للمسلمين ف عود ف حياا بان جدياد و اد ينحسار اشساالم و  –بن جديد ربما تعود الجادلية -2
 ن راردا إزدذاد إوتفقد الدعوة 

إببراطور الروبان بواساة بن عابر الفاسق وسايكونون فيرى المنافقين ي ربصون الدوائر بالمسلمين وم صلون ب ينقر النبت  -3
 ولن ي وانوا عن تدبير وتخرما بةخرة جيوش المسلمين  –بم ابة خنجر  اته فت ظهر المسلمين

سا عداددا وعادتها بان و اظ نخار وسا قوم عااجال بمهاجماة المسالمين فات حااين أن إفات حاين أن جياوش الروباان القوماة يازداد  -4
 الخونة والمنافقين  عيون وتربصبةبن وتحظ ظهر المسلمين غير 

 به أن ذس فحه الخار  –ووجد أنسا الوسائه للدفاح دو الهجوم المو ف العسكر  وتدبر الحالة بع أصحابه  در الرسول  -5
 مر د بمرور األذام. ادم   بحالة و  ناحية الرمالوخوفا بن أن تدور الدائرة على المسلمين فالخار بن 

 –بهاجمة الجيوش الروبانية كوسيلة  رورمة للدفاح وو ف ال هديد والخار علاى المسالمين إلى مشادرةال الرسول  لالك  رر -6
وبحشاوا تجمع اليشائه العربية الم حالفاة باع الروباان  وح ى ذمنعوا تقدم القوا  الروبانية ال ت ترغا فت الزحف وغزو المدينة

  يانها.وتسعى للق اء على  وة المسلمين حفقا  لك

 ستعداد المسلمين لقتال الرومان: إقرار 
  رارل أعلن فت أصحابه أن ي جهزوا للق ال  تخا الرسول إعندبا  -1
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 لى أده بكة ذس نفردم إإلى اليشائه بن العرب و   رسولوبعل ال -2

فال هدياد خايار  ة ووعاورة الارماقفرغم خاورة المو ف وشدة الع ارة و ساوة الحارار  –بأنه يرمد لقاء الروبان وأعلنها بصراحة  -3
 وب فا م و د ي عرا المسلمين لحجافه ال زال بن الروبان وتابعيهم.

دعودم المسالمين علاى الجهااد وتا حا الناس بال أدا للق ال وح هم على الجهاد ونزلظ جزء بن سورة براءة ت أبر الرسول  -4
 للدفاح عن كيانهم.الق ال إلى 

وماارغبهم فاات تزكيااة نفوسااهم  س وماارغبهم فاات بااال الصااد ا  وإنفااام كاارائم األبااوال فاات ساابيه هللاذحصاان النااا أخااا الرسااول  -5
  وأبوالهم فت سبيه إعالء كلمة الحق.

 المسلمون يتجهزون للقتال: 
 ب  اله و ابوا ي جهزون للق ال بسرعة بال ة إيدعو إلى   ال الروم ف سابقوا إلى  سمع المسلمون نداء الرسول  -1

 ا  اليشائه تهشط إلى المدينة بن كه صوب وناحية ولم يرا أحد بن المسلمين أن ي خلف إ  اللاين فت  لوبهم برا وأخ -2

ليخرجوا إلى   ال الروم فإذا  ال لهام ب   بلغ حماس الناس ببل ا ح ى كمان ذجتء أده الحاجة والفا ة ذس حملون الرسول  -3
 ال وبة(  92بن الدبع حزنا أ  ذجدوا با ينفقون( ب أجد با أحملكم عليه تولوا وأعينهم ت ي 

 ابهاا  تسابق المسلمون فت إنفام األبوال وبال الصد ا  ولن رب الم ه بع مان بن عفان بفقد جهز عيرا للرام بائ ا بعير بأ -4
دينااار فن ردااا فاات  ثاام تصاادم بمائااة بعياار بأحالسااها وأ  ابهااا  اام جاااء بااألف –ف صاادم بهااا –باان الف ااه وأحالسااها وبائ ااا أو يااة

 ح ى بل ظ صد ا  ع مان بن عفان تسعمائة بعير وبائة فرس سوى النقود(  حجر الرسول 

جاء عبد الرحمن بن عوف بماائ ت أو ياة ف اة وجااء أباو بكار بمالاه كلاه ولام ي ارك ألدلاه إ  هللا ورساوله وكاناظ أربعاة آ ف  -5
 دردم وكان أول بن جاء بصد  ه  

الااه وجاااء العشاااس بمااال ك ياار وجاااءوا بمااال كااه باان طلحااة وسااعد باان عشااادة وبحمااد باان بساالمة وبع ااظ وجاااء عماار بنصااف ب -6
 النساء با  درن عليه بن بسك وبعا د و رآل وخواتم  

 هجرية 9وقعة تبوك في رجب سنة 

  -التحرك إل: تبوك:

  ولم ترهدل العرب فت زبانها بن  بهج مع لجيوش المسلمين ثالثون ألف بقاته ولم ذخرج المسلمون فت ب ه داا الجمع إ -1

قباون  كانظ فت جيا المسلمين  لة شديدة بالنسشة إلى الزاد والراكا ح ى وصه شدة الصعوبة أن كان ثمانياة عرار رجاال ذع -2
  واحدا   بعيرا  

باع  –الشعيربع    اروا إلى ذبلإوزاد الحر والجوح بن شدة القوم ح ى فلربما أكلوا أورام األشجار ح ى توربظ شفادهم و  -3
  (العسرةبليرربوا با فت كرسه بن الماء لندرة الماء ودم سائرون فت طرمقهم ولالك سمت داا الجيا بجيا  – ل ها
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وفاات  –س سااقى الناااس باان ب رداااإأ  واد  القاارى ف –فاات طرمااق الجاايا باار بااالحجر دذااار ثمااود الاااين جااابوا الصااخر بااالواد -4
بالحجر  ال:   تدخلوا بساكن الاين ظلماوا أنفساهم أن ذصايشكم باا أصاابهم  النبت الصحيحين عن بن عمر  ال: بلما بر 

   (1بإ  أن تكونوا باكين( ثم  نع رأسه وأسرح بالسير ح ى جاز الواد 

ن ماالنهاار ف ىح انكام لان تأتوداا ح اى ذإولما  رب الجيا بن تباوك  اال بإنكام سا أتون غادا إن شااء هللا تعاالى عاين تباوك و  -5
 فال ذمس بن باءدا شي ا ح ى أ (  جاءدا

بتهاا علايكم الليلاة رمال شاديدة فاال ذقام أحاد بانكم فمان كاان لاه بعيار  خ الف الرواذا   اال الرساول إعلى  –ولما بلغ تبوك -6
 (2بفليرد عقاله( فهبظ رمل شديدة فقام رجه فحمل ه الرمل ح ى ألق ه بجبلت طتء 

  -الجيش اإلسالمي ينزل بتبوك:
 اء العدو لقل ا  جيا اشسالبت ب بوك وعسكر دناك اس عدادنزل ال -1

رتفااح الارون المعنوماة إفأتى بجوابع الكلم وحاار وأناار وبرار وأبرار وكاان بان أثار ذلاك  –فت الجيا خايشا و ف الرسول  -2
 خ الل بن حيل  لة الزاد والمةنة إللجنود وجبر با كان فيهم بن نقص و 

جاء على حين غرة بالنسشة للروبان وحلفائهم فقد أخادم الخوف وأصابهم الاعر وتملكهام  –كوصول جيا المسلمين إلى تبو  -3
 الهلع فلم ذج رئوا على ال قدم واللقاء  

 أصاب األعداء ر شة وخور فت بعنوماتهم أعجزتهم عن المواجهة ف فر وا فت البالد داخه حدوددم  -4

به درب الجيا وتفرم عن المواجهة فكان لالك أحسن  –هم   ال وبين العدوحدث با لم ذكن ي و عه المسلمون فلم ذحدث بين -5
 األثر بالنسشة إلى سمعة المسلمين العسكرمة فت داخه الجزمرة وأرجائها النائية 

حصه المسلمون على بكاسا سياسية كبيرة ذا  أبعاد وأثر خاير لعلهم لم ذكونوا ذحصلون عليها لو و اع دنااك صادام باين  -6
 ن الجيري

 وأعاال الجزمة  صاحا أيلة فصالل الرسول ذحنة بن رؤمه  جاء -7

   للسالم واألبن.ك ابا   رن فأعاول الجزمة وك ا لهم الرسول ذأتى أده جرباء وأده أ -8

  وعادددم على السالبة واألبن. وصالل الرسول أده بيناء على رمع ثماردا -9

 ةعض مكاسب الجيش اإلسالمي من وقعة تبوك 
فإنه ذحمه بين ساورل أخال يا  الموادعة بعد العداء فت أر ى صوردا وناكر نصه  ك ابا لصاحا آيلة وداا ك ا الرسول  -1

سافنهم وساياراتهم فات  –اشنسانية ببسم هللا الرحمن الرحيم داال آبناة بان هللا وبحماد نبياه رساول هللا ليحناة بان رؤماة وأداه إيلاة
حماد النبات وبان كاان بعاه بان أداه الراام وأداه الشحار فمان أحادث بانهم حادثا فإناه   ذحاول البر والشحر لهم ذباة هللا وذباة ب

  (.باله دون نفسه وإنه طيا لمن أخال بن الناس وأنه   ذحه أن ذمنعو باء يردونه و  طرمقا يرمدونه بن بر أو بحر

بإناك سا جدل عان سايد أكيادر فارساا و اال لاه  خالد بان الولياد إلاى أكيادر دوباة الجنادل فات أربعمائاة وعرارمن بعل الرسول  -2
فخارج أكيادر لصايددا  –خرجاظ بقارة تحاك بقرونهاا بااب القصار –ذصايد الشقار( فآتاال خالاد فلماا كاان فات حصانه بمنقار العاين

                                                 
  637 /2( الحجر صحيح البخاري باب نزول النبي) (1)

   246 /2رواة مسلم عن معاذ بن جبل  (2)
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فحصااان دبااه وصااالحه علااى الفاات بعياار وثمانمائااة رأس وأربعمائااة درح وأ ااار  فلقااال خالااد فاات خيلااه وجاااء بااه إلااى الرسااول 
  .زمةبإعااء الج

 نة على   ية دوبة وتبوك وأيلة وتيماء ذحأكيدر بع   ا ى الرسول  -3

 ن هى وفا  أوانه فانقلبظ تعادد المسلمين إأذقنظ اليشائه الموالية للروبان بأن عهد سادتهم  د ولى و  -4

 تمدد  بالك حدود الدولة اشسالبية ح ى تال ظ وحدود الروبان بشاشرة  -5

 –ن صااار كاساال للمساالمين دون   ااال وباان غياار إرا ااة الاادباء وعاااد جاايا المساالمين بكلااال إلااى المدينااةإب ن هااظ بو عااة تبااوكإ -6
  .بالنصر المةزر

  -أثناء العودة من تبوك: ((محاولة قتل الرسول 
 د كيدا ج فه جيا المسلمين عائدا بن تبوك بعد أن لم ذ -1

  لمنافقين الف ك بالرسول عند وصول الجيا إلى عيشة حاول اثنى عرر رجال بن ا -2

 ام نا  ه وحاذفة بن اليمان ذقوددا ببز ذمسك وكان بعه عمار  حينما كان الرسول  -3

 وصاحشال ذسيران إذ سمعوا وكزة القوم بن ورائهم  د غرول ودم بل  مون  فبينما الرسول  -4

وأخباار رسااول هللا  –فاات الفاارار ح ااى لحقااوا بااالقومفشعاال حاذفااة ف اارب وجااول رواحلهاام بمحجاان كااان بعااه فااأرعبهم هللا فأساارعوا  -5
 بأسمائهم وبما دموا به 

المديناة بان بعياد  اال: بداال طاباة ودااا أحاد جباه ذحبناا ونحشاه( وتساابع النااس بمقدباه فخارج النسااء  ولما  حاظ للرساول  -6
 (1بوالصبيان والو ئد ذقابلن الجيا بحفاوة بال ة 

ساا  ر ظ دااال الو عااة خمسااين يوبااا أ ااام بنهااا إدجرمااة و  9ودخولااه المدينااة فاات رجااا ساانة باان تبااوك  كانااظ عااودة الرسااول  -7
 عررمن يوبا فت تبوك والبوا ت   ادا فت الارمق جي ة وذدابا 

  كانظ دال الو عة بتبوك( أخر بو عة ذخرج فيها الرسول  -8

 (Muslim Faith) إيمان المسلمين:
وخااداح بااه  ااعف وخااور فاات شاادة ا صاااد ا ح ااى صااار ال خلااف إبااارة علااى نفااام و عااة كااه باان كااان بةبناامخاارج إلااى دااال ال -1

  اشذمان.

 اال لهام بدعاول فاإن ذكان فياه خيار فسايلحقه هللا بكام وإن ذكان  كان الرجه إذا تخلف عن الاداب إلى تبوك وذكرل للرساول  -2
 وداا إن دل فيدل على درجة اشذمان.غير ذلك فقد أراحكم بنه( 

سا أذنوا للقعاود إالرجال إ  بن حشسهم العار أو الاين كابوا هللا ورسوله بن المنافقين ودم الااين  عادوا بعاد أن  لم ي خلف بن -3
 كابا أو  عدوا ولم ذس أذنوا رأسا 

 ودم الاين أبالدم هللا ثم تاب عليهم  –كان دناك ثالثة نفر بن المةبنين الصاد ين تخلفوا بن غير ببرر -4

                                                 
 راجع بن القيم  (1)
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 –و ااااذة باان الربيااع – ذكلمااوا دااة ء ال الثااة الم خلفااين وجاار   ااددم بقاطعااة شااديدة وداام كعااا باان بالااكأ  أباار الرسااول  -5
 ودالل بن أبية 

  -قعة تبوك:اأثر و 
 ازداد نفوذ المسلمين و و  على أنحاء ششه الجزمرة العربية  -1

 خرى أن تعيا فت العرب سوى  وة اشسالم ظهر   وة المسلمين ب فو ة على با عدادا ح ى تبين للناس أنه ليس أل   وة أ -2

 س سلموا لألبر الوا ع إس كانوا و إتمنت أن تزول  وة المسلمين بن بالد العرب ف  ف قد المرركون والمنافقون شعاح أبه وبحإ -3

أن يركناااوا إلاااى فخاااالهم الروباااان وفاااروا بعيااادا فلااام ذجاااد داااة ء بناصاااا و  بحيااادا  –عقاااد المراااركون والمناااافقون آباااالهم بالروباااان -4
 المهادنة 

و اد أبار هللا بال راديد علايهم ح اى نهاى عان  باول صاد اتهم وعان  –لالك لم يباق للمناافقين أن ذعاابلهم المسالمون باالرفق واللاين -5
 س  فار لهم والييام على  بردم شالصالة عليهم وا

ف  احوا إمين بنودا باسم المساجد وأنازل فايهم آذاا  ذعة وبركز تآبردم على ال در بالمسلخدبهدم وكر المكر وال أبر الرسول  -6
 ف  احا كابال إبها 

 و عة تبوك بت ابعظ الوفود وتكاثر  بصورة كبيرة بلغ ببل ا عقيما لم يبل ه بن  به وذلك على أثر  -7

ن والمخلصاين و عة تبوك وف احظ انذاا  المناافقين وبيناظ ف اه المجاداديبحول بو وح  (براءةبنزلظ آذا  ك يرة بن سورة  -8
 و بول ال وبة بن المةبنين الصاد ين 

  -أحداث وقعت في السنة التاسعة من الهجرة:
 صالة ال ائا فت المدينة  توفى النجاشت بلك الحشرة فت رجا وصلى عليه الرسول  -1

أن حاول عمر بنعاه وصلى عليه بعد  س  فر له الرسول إبن تبوك ف با  عبد هللا بن أبت بن سلول بعد برجع الرسول  -2
 و د نزل القرآن بعد ذلك بموافقة عمر  –عن الصالة

 بن تبوك و ع اللعان بين عوممر العجالنت وابرأته  بعد رجوح الرسول  -3

 بنها إع رفظ على نفسها بالفاحرة رجمظ بعدبا فامظ إرجمظ المرأة ال ابدذة ال ت جاء  ف -4

 فحزن عليها حزنا  شديدا  و ال لع مان بلو كانظ عند  ثال ة لزوجناكها(. -فت شعشان توفيظ أم كل وم بنظ النبت  -5

 أخالقيات الحرب في السنة التاسعة من الهجرة
 من اتفاقية جنيف الراةعة  93الحرية التامة في ممارسة العقائد الدينية: )ال إكراه في الدين( المادة أواًل: 

س جابوا كاان لهام باا للمسالمين وعلايهم باا علاى إا بدعوة الناس إلى اشسالم فإذا ذأبر أبراء السراذا أن يبدأو  كان الرسول  -1
 المسلمين 

  دون أن ذكرل على ترك دينه وبقت على دين النصارى  –وأعاال الجزمة ة بن رؤبة صاحا أيلة وصالل الرسول نجاء ذح -2

  ون أن ذكردوا على دينهمد على بل هم ارن وأعاول الجزمة وبقو ذجاء الرسول أده جرباء وأده أ -3
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  وترك له حرمة العقيدة. فحقن دبه وأ ر بإعااء الجزمة  أتى خالد بن الوليد بأكيدر بدوبة الجندل( إلى الرسول -4

وساعد بان  (ساواحبوعمارو بان العااس لهادم  (العاز  بالسراذا إلى دادم األصانام فشعال خالاد بان الولياد لهادم  بعل الرسول  -5
  ( وكلها وبوز للررك ودعا إلى اشسالم ذا شا  إلى بخاطشة عقول القوم وحواردم بالعقه.بناةبزمد األشهلت لهدم 

جااء الحاق وزداق الشاطاه بذاعنهاا باالقوس ومقاول:  بعد ف ل بكة وكان حول البيظ ثالثمائة وس ون صانما جعاه الرساول  -6
( ح ااى تاام تاادبير جميااع 49شاطااه وبااا ذعيااد( بسااشأ ( ومقااول: بجاااء الحااق وبااا يبااد ء ال81باشسااراء  (إن الشاطااه كااان زدو ااا

  فق ى على ربوز الوثنية والكفر. األصنام

وكاان يا م ذلاك  كان على العرب الاين يادخلون فات اشساالم دفاع الزكااة وعلاى بان   ذقباه الادخول فات اشساالم دفاع الجزماة -7
  بال را ت ودون إكرال.

وخاطاا أصاحابه بان المسالمين  اائال:  د داوازن وأعلان إساالبه أباام الرساول بعد توزمع ال نائم بعد بعركة حناين أ باه وفا -8
ساا أنيظ ساابيهم و ااد خياارتهم فلاام ذعاادلوا باألبناااء والنساااء شااي ا فماان كااان عناادل إبإن دااة ء القااوم  ااد جاااءوا بساالمين و ااد كنااظ 

كاه فرم اة ساظ فارائ  بان بنهن شتء فكاتا نفساه باأن ياردل  بياه ذلاك وبان أحاا أن ذس مساك بحقاه فليارد علايهم ولاه ب
 (1بالسبت  شاية  شاية(  أول با ذفتء هللا علينا فردوا عليهم نسائهم وأبنائهم وكسا الرسول 

رجاا  يناادون فات النااس: أ  ذحاج بعاد دااا العاام برارك و   فت حج أبت بكر فت السنة ال اسعة الهجرمة بعل أباو بكار  -9
و   ئوكان دااا الناداء بم اباة إعاالن نهاذاة الوثنياة فات جزمارة العارب وأنهاا   تبادكما فت عهد الجالية ذاوف بالبيظ عرمان 
 (2بتعيد بعد داا العام 

 وفت بكاتشة الملوك واألبراء  -10

فاات الك اااب إلااى المقااو س بلااك بصاار: بمااا جاااء فيااه بأساالم تساالم وأساالم يةتااك هللا أجاارك باارتين فااإن توليااظ فااإن  بأ(
 عليك إثم أده اليشط( 

ليناار  –فإنت أنا رسول هللا إلى النااس كافاة –بن الك اب إلى كسرى بلك فارس وجاء فيه: بوأدعوك بدعاذة هللاو  بب(
 فأسلم تسلم فإن أبيظ فإن إثم المجوس عليك(  –بن كان حيا ومحق القول على الكافرمن

تين فإن توليظ فاإن علياك إثام أسلم يةتك هللا أجرك بر  –وبن الك اب إلى  يصر بلك الروم وجاء فيه بأسلم تسلم بجا(
 األرمسيين( 

ع نااام اشسااالم فااإن أبااوا فعلاايهم إثاام خاااأ بع قااددم إنهااا الموعقااة إ تاادعو إلااى  –بوداات ك ابااا  حصاايفة فيهااا حكمااة بال ااة 
 الحسنة( 

 من اتفاقية جنيف الراةعة  101لتماسات ) المادة إل الحق للمعتقلين في تقديم الشكاوى واثانيًا: 

 بان أبياة زعيماا كبيارا بان زعمااء  ارما خااف علاى نفساه وفار فاسا أبن لاه عميار بان وداا الجمحات الرساول كان صفوان  -1
 لحقة عمير ودو يرمد أن يركا الشحر بن جدة إلى الايمن فاردل فقاال لرساول هللا ففأبنه وأعاال عماب ه ال ت دخه بها بكة 

 اجعلنت بالخيار شهرمن  ال: بأنظ بالخيار أربعة أشهر( 

 بما فت نفسه فأبنه وأسلم  ودو فت الاواف ليق له فأخبر الرسول  وكان ف الة رجال جرم ا جاء إلى رسول هللا  -2

                                                 
  201 /5قصة سبي هوازن البخاري مع الفتح  (1)

  546 -543 /2بن هشام  26 -25 /3زاد المعاد  -671 -514 -220 /1صحيح البخاري  (2)
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 وإن وجادوا تحاظ أسا ار الكعشاة –بعاد فا ل بكاة –يوب اا دبااء تساعة نفار بان أكاابر المجاربين وأبار بقا لهم أددر رساول هللا  -3
 وشفع فيه فحقن دبه  رن فجاء ع مان إلى الرسول سبن أبت إفأبا  عة فحساوإن الرواة والمحدثون   ي فقون إ  على أرب

 ورجع بعها  فر عكربة بن أبت جهه لليمن فاس أبنظ لاه إبرأته فأبنه الرسول  -4

طيشااة الخاااطر  وسااأل ه الحمااالن فااأبر لهااا بااه ورجعااظ إلااى أخيهااا عااد  بالرااام ساا عافظ أخااظ عااد  باان حاااتم رسااول هللا إ -5
  ى أخال يا  الرسول وت نى عل

بلقاد فعاه فعلاة باا  و الاظ ألخيهاا عان الرساول  –فر عد  بان حااتم الااائت ولماا أخبرتاه أخ اه بماا لقي اه بان حسان بعابلاة -6
ئ ااه راغشااا أو را شااا( فجاااءل عااد  ب ياار أبااان و  ك اااب وكااان باان الم رااددين فاات النصاارانية وتجااادل بعااه إكااان أبااوك ذفعلهااا 

و اال لاه بفاإن اليهاود ب  اوب علايهم وإن النصاارى  االون( ح اى أسالم وأكارم  –خاطا فكرل بالبرداانو  بالحسنى الرسول 
 وفادته 

 

 

 تغيير أغراض الحروب وأهدافها التي كانت تضطرم نار الحرب ألجلها في الجاهلية ثالثًا: 

عااد اشسااالم جهااادا فاات تخلاايص فصااار  الحاارب ب –كانااظ الحاارب فاات الجادليااة عشااارة عاان النهااا والساالا والق ااه واشغااارة -1
  وتحولظ إلى حوار فكر  وبخاطشة للعقه. اشنسان بن نقام القهر والعدوان

 فالجهاد بعنال: بال الجهد وبن دنا فهو ينقسم إلى  سمين  بأ(

 الجهاد بمعنى الحرب المرروعة  -ثانيهما:   جهاد النفس  -أحدهما: 

لاق علياه الجهااد األكبار الاا  ينصاا علاى بحارباة اشنساان لنوازعاه بن المعاروف فات اشساالم أن جهااد الانفس ذا -ب
 ورغشاته انثمة.الررمرة وال  لا على أدوائه 

ددفها رد العدوان وفات ذلاك ذقاول هللا تعاالى بو ااتلوا فات سابيه  هدفاعيالحرب الوالحرب المرروعة فت اشسالم دت  -جا
 ( 190المع دين( بالشقرة هللا الاين ذقاتلونكم و  تع دوا إن هللا   ذحا 

 ثنين بن دال المعارك إكلها بعارك دفاعية فيما عدا  -كه المعارك ال ت  اددا الرسول  -2

وسابق أن أشارنا إلاى زماادة وتعناى فات المفهاوم العساكر  بالهجاوم خيار وسايلة للادفاح( معركة فتح خيبىر:  األول::
  تركيه خارا  على المدينة   ذمكن الساكون علياه بأس اليهود وتحالفهم بع ك ير بن  شائه البدو بما با

  وإ  حام الخار وإس فحه.

.باش ااافة إلااى ال  ااا وت وافااق بااع نفااس المفهااوم العسااكر  بالهجااوم خياار وساايلة للدفاح( معركىىة حنىىين: الثاني:
 ودال جرممة فت عرف العرب  د تل ها بن تداعياتها الحروب. الرديد بن   ه رسول النبت 

 تفاقية جنيف الراةعة( إمن  120عقوبة المعتقلين ةعد هروبهم أو أثناء محاولتهم الهروب )المادة راةعًا: 

ودااال فقااال باجعلناات بالخيااار شااهرمن  ااال: بأنااظ بالخيااار أربعااة أشااهر(  ساا أبن لااه فأبنااه الرسااول إداارب صاافوان باان أبيااة و  -1
 أخال يا  بحمودة تجال عدو.
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وكااان عكربااة باان أشاد القااوم عااداوة للرسااول  ورجااع بعهاا ساا أبنظ لاااه إبرأتاه فأبنااه الرسااول فار عكربااة باان أباات جهاه للاايمن فا -2
  (Positive response to peace efforts)وللمسلمين إ  أن أخال يا  الحرب تجاوز  سماح ها واشس جابة للسالم.

 من اتفاقية جنيف الراةعة(  132اإلفراج عن المعتقلين )المادة  خامسًا:

بذاا بعرار  ارما( باا تارون أنات  أذول وأصحابه وبما  الاه فالعداء   ه ل بكة خاا الرسول أبام  رما ال ت ناصببعد ف 
ذدباوا فاأن م إبن أخ كرمم فقاال: بفاإنت أ اول لكام كماا  اال يوساف شخوتاه ب  تسارما علايكم الياوم( إفاعه بكم؟(  الوا: خيرا أخ كرمم و 

وأخال يااا  ذ ااع أداه بكااة رداان ا ع قااال وال عاايا ولكنااه العفااو والصافل ألعااداء األبااس  الالقااء( وكااان ذمكاان لجايا المساالمين أن
 (The spirit of peace)الحرب ال ت تسابظ ورون السالم 

 

 تفاقية جنيف األول: إمن  17أخالقيات الحرب ةشأن الموت: والمقابر المادة سادسًا: 

دون أن ياوارودم ال ار  بكماا وا  ا الدم بشع ارمن فات سااحة المعركاة فر المرركون بن ساحة بدر فت صورة غير بنقمة وترك -1
الرااعور بااالمودة واألخااوة اشنسااانية.  -ورد وإتفااق بااع الك ياار باان الاارواة واوردل العديااد باان المحاادثين( فماان أخال يااا  الحاارب

(Seing consclous of the spirit of brotherheed of man) 
كم كااااب مونت وصاااد نت النااااس وخاااال مونت ونصااارنت النااااس نبااايببااا س العرااايرة كنااا م ل علاااى الق لاااى فقاااال و اااف الرساااول  -2

ذاة أو دتفا ية على دفن الق لى فت بقابر فر شوأخرج مونت وأوانت الناس( ثم أبر بهم فسحبوا إلى  ليا بن  لا بدر بوتنص ا
 ا( س د ل عليهشجماعية حسا القروف الم وافرة( بوتميز المقابر بكي ية تمكن بن ا

على شفة الر ت فجعه يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم بذا فالن بن فالن أذسركم أنكم أطع م هللا ورسوله؟ فإنا   ام الرسول  -3
 Rejection of)إنهاا أخال ياا  الحارب ورفا   اول الساوء فهاه وجادتم باا وعاد ربكام حقاا؟(  – د وجدنا باا وعادنا ربناا حقاا

indulgence in malicious talk)  
إلى بوتى المرركين فت بدر بخاطشة أخال ية فلم ذساا أحادا بانهم ،ولام يلفاظ أحاددم بألفااو نابياة  كانظ بخاطشة الرسول  -4

  (Rejection of ridiculing others)ورف  السخرمة بهم ح رام إن قابية به أشرف على دفنهم بإ

وإن جىاء ذكرهىا آنفىا إال   standing ones ground on the battle fieldالثبات في الميدان مىن اإليمىان  ساةعًا:
 أن التطبيق األخالقي في مواقف مختلفة.

سا قبه المساالمين واد  حنااين وشاارعوا ينحادرون فيااه وداام فات غفلااة بوجااود كمناااء العادو فاات ب ااايق داااا إفات عماذااة الصااشان  -1
 الواد  

  د شد  عليهم شدة رجه واحد فبينما دم ينحاون إذا  ار عليهم النشال وإذ بك ائا العدو  -2

وعمااد   ن رار المسالمون راجعاين   يلااو  أحاد علاى أحااد وفار  عناصار جايا المساالمين بااعورمن وولاوا باادبرمن فات خاوفإ -3
  (Desertion from the ranks during an offensive action)القلوب والنفوس إلى الخاأ والفرار يوم الزحف 

 (1ببائة رجه  لمولين وبا بع رسول هللا  سلناا ال: لقد رأي نا يوم حنين وإن  بن حديل بن عمر بإسناد حسن -4

ذن هللا أواشذماان الحاق بالعقيادة لمان ثب اوا بعاه وعااد بان دارب وتجالادوا بجالادة شاديدة ح اى  حين ا ظهار  شاجاعة النبات  -5
  (Human conduct by Muslim in times of war)إنها أخال يا  الحرب وسلوك المسلمين فت الحرب بالنصر 

                                                 
  389 -388 /3ومسند أبي يعلى  30 -29 /8وفتح الباري  454 -453 /1أحمد في مسنده  (1)
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مىن اتفاقيىة  3المىادة )خطر االعتداء عل: الحياة والسالمة البدنية وبخاصىة القتىل فىي جميىع أشىكاله والتشىويه  ثامنًا:
  (جنيف األول:

للحروب  واعد  فلقد شرح الرسول  –عند ف ل بكة ب  تجهزن على جرمل و  ت شعن بدبرا و  تق لن أسيرا(  ال الرسول  
حساان بعابلااة األساارى  -ودااال أخال يااا  الحاارب شاارمفة ألاازم ال نفيااا بهااا علااى جنااودل وعلااى  واتااه ولاام ذساامل لهاام الخااروج عنهااا بحااال

(Good Human treatment of prisoners of war)  

كرامىىة ة مىىن الطىىاحة والنىىالمعاملىىة المهي عمنىىع االعتىىداء علىى: الكرامىىة الشخصىىية وتكىىريم المعنىى: اإلنسىىاني ةمنىى تاسعًا:
  (من اتفاقية جنيف األول: 3)المادة 

خ لفظ أددافها فبينما كانظ الحارب اشغاارة والقلام والش ات والعادوان وأخاا ال اأر والفاوز إلقد ت ير  أغراا الحرب بعد اشسالم و  -1
 Ethical conduct to be the)فيما ذرشه القرصنة فصار  أخال ياا  الحارب بنهاا السالوك األخال ات أسااس الجازاء  بالوتر

basis of rewared and punish ment)  
وبان الجدياد فات أخال ياا   إذ صار  الحرب جهادا فت تخليص اشنساان بان نقاام القهار والعادوان إلاى نقاام العدالاة والنصاف -2

 Knowledge of the rules of ethics and behavior)الحرب الم افة بعرفة  واعد األدب والسلوك والعادل واشحساان 

and justice and good works)  
ن قلظ الحرب إلى غاذة المعنى السابت بن نقام ذأكه فياه القاو  إتم و ع  واعد أخال يا  الحرب فت أر ى براتبها اشنسانية ف -3

فاازاد  فاات أخال يااا  الحاارب تكافااه المج مااع وحماذااة ال ااعفاء ال ااعيف إلااى نقااام ذصااير فيااه القااو   ااعيفا ح ااى يةخااا بنااه 
(The inter-dependece of the members of society and the protection of the weak).  

وكرا ية اشساالم للق اال وإرا اة  -سبيه المع قد والحقلقد جاء اشسالم بقواعد وأسس را ية ألخال يا  الحرب فصار  جهادا فت  -4
 (.216ن بك ا عليكم الق ال ودو كرل لكم( بالشقرة: انذة الدباء ذعد بو فا  ببدئيا  فاشس  ناء إذن دو الق ال لرد العدوا

تفاقيىة إمىن  13أخالقيات الحىرب تنهى: عىن أي تمييىز مجحىف على: األشىخاص المحميىين والمعاهىدين المىادة  عاشرًا:
 جنيف الراةعة( 

ن رمحهاا ل وجاد بان بسايرة فت النهت عن   ه المعاددين ح ى  ال : ب بن   ه بعاددا لم يرن رائحة الجنة وإ شدد الرسول  -1
 عابا (  أربعين

: بإن النهاات ليسااظ بأحااه باان نهااى اشسااالم عاان   ااه الصاابية و  ااه النساااء و ااربهن ونهااى عاان النهااا ح ااى  ااال الرسااول  -2
، فأخال يا  الحرب فت السيرة النبومة خلقظ أسسا  للرحمة ال سابل والدعوة إلات العادل والساالم وصايانة حرماة اشنساان المي ة(
 وكراب ه.

تفاقيىىة جنيىىف إمىىن  24أخالقيىىات الحىىرب ترفىىع المعنىى: اإلنسىىاني فىىي معاملىىة النسىىاء واألطفىىال )المىىادة  حادي عشرة:
 الراةعة(

، فحاادد  بشااادئ و يمااا  جدياادة تعناات د ااك حربااا  النساااء والقسااوة بال ااعفاء والو ئااد والصاابيان حربااظ أخال يااا  الحاارب -1
 .(Defence of Un Justy Treated and oppressed people)نصرة المقلوبين 
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بر بال يساير علايهم أذحل على المعابلة الايشة لل عفاء وتشسيط األبور الحياتية لهم وبنع إياائهم وكاان ذا كان الرسول  -2
 (1ب فت ش ونهم المعيرية ومقول بذسروا و  تعسروا وسكنوا و  تنفروا(

 ب في السلم عل: الترغي ضأخالقيات الحرب تح الثاني عشرة:

إذا وجد المسلمون لدى عدودم رغشة فت السلم وو ف العدوان فاشسالم ذأبردم أن يردوا على ذلك باشذجاب بوإن جنحوا للسلم  -1
 ( 61األنفال بفاجنل لها وتوكه على هللا( 

ا حصن بن أبت الحقيق بان بنات نرق تحول إلى أده الك يشة ال ت بهلف ل ناحية النااة وا فت و عة خيبر لما أتم رسول هللا  -2
إنمااا أخااا  بعااد المفاو ااة  ةال الثااباان الحصااون طيل والساااللم و ااد أورد الوا ااد  أن  ااالح داااا الرااار الااو الن ااير وحصاان 

المسالمين  إلاتس الم حصن القموس بعد إدارة الق ال وأبا الحصنان األخاران فقاد سالما وممكن أن تكون المفاو ة  د جر  ش
 دونما   ال 

، فأخال ياا  الحارب جعلاظ اشع اداء علات لهمالندرماةعلى حقن دباء بن فت حصونهم بن المقاتلاه وتارك  صالل الرسول و  -3
 فرد واحد بن أفراد اشنسانية كأنه إع داء علت الشررمة كلها فكه فرد ذم ه اشنسانية فت شخصه.

وحقوقىىه اإلنسىىانية وحظىىر اإلكىىراه والتعىىذيب أخالقيىىات الحىىرب تحىىث علىى: احتىىرام حريىىة األنسىىان وكرامتىىه  الثالث عشرة:
 تفاقية جنيف الراةعة(إمن  32-31)المادة 

حرمة اشنساان وكراب اه وأوجبظ صيانة إلى العدل والسالم و الرحمه وال سابل رسمظ أخال يا  الحرب الخاوآل األساسية إلت  (1ب
 (.107برحمة للعالمين(باألنبياء فقد أرسه هللا نبيه بحمد 

، ولاا جااء  (29خ يار ح ى فت أبور ا ع قاد:بفمن شاء فليةبن وبن شاء فليكفر(بالكهف نسان حرمة اشاشسالم اشوبنل  (2ب
أخال يا  الحرب ب ناسقة بع دال الييم وداا با دعا المس رر ة األلمانية بزمجربد( فت ك ابها بهللا بخ لف تمابا ( ف قاول بلقاد 

داام الاااين ألحااوا باان تلقاااء أنفسااهم فاات أع نااام  -يحيون واليهااود والصااائشة والوثنيااون أ  المساا -كااان أتشاااح الاادذانا  األخاار  
 .(2باشسالم

  اااهاد و ااال لهاام:عاان أدااه بكااة عنااد ف حهااا رغاام كااه الااا  صاانعول بعااه وبااع أصااحابه باان القلاام واش و ااد عفااا الرسااول  (3ب
 ذدبوا فأن م الالقاء(إب

 (رية االعتقاد)ال إكراه في الدينأخالقيات الحرب ترفض المساس ةح الراةع عشرة:

، ولاالك نار  فات أن ال ارا األساسات فات ا   ناح دو أساس ا ع قاد فالعقيدة الحيييية دات ال ات تقاوم علاى اش نااح واليقاين (1ب
 .إرسال السراذا دو دعوة القوم إلت اشسالم وال حاور بعهم فكرما  فت المع قد  به اش   ال وداا با أبر به الرسول 

كه فرد حر فت أن ذع قد با ذراء وأن ي بنى لنفسه بن األفكار با ذراء فال ذس ايع أحد أن ذمنعه بن ذلك طالما أنه ذح فظ  (2ب
، وعليااه دفااع الجزمااة، وداات عشااارة عاان  اارمشة ياادفعها أدااه الاابالد المف وحااة بهااال األفكااار لنفسااه و  يااةذى بهااا أحااد باان الناااس

 هم وتأبينهم والدفاح عنهم.نقير  يام جيا المسلمين بحماي 

أبااا إذا حاااول صاااحا المع قااد نراار دااال األفكااار ال اات ت نااا   بااع بع قاادا  الناااس وت عااارا بااع  اايمهم فيكااون باااالك  ااد  (3ب
 (Ethics in war)وتلك  واعد بن أخال يا  وآداب الحرب  اع دى على انخرمن وبن ذع د  ي عرا للعقاب

                                                 
 .187و 1/123والمعجم الصغير للطبراني  83/ 2/82صحيح مسلم  (1)

)2( Sigrid Hunke: Hllah 1st ganz anders, Horizont Verlag 1990, P. 421). 
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 ه ياأ داال بع اة بان أربعمائا دجرمه جاءل وفد بان صاداء وذلاك أن رساول هللا 8رانه سنة بن الجع نصراف الرسول إبعد  (4ب
 فقاال: فجااء إلاى رساول هللا  –زعايم القاوم –الحاارث الصادائت نصدر  ناة علم به زماد باببقاته وبينما ذلك الشعل بعسكر 

ة وجاااء الصاادائى إلااى  وبااه فاارغبهم فاات  نااا رفاارد الجاايا باان صااد ج ااظ وافاادا علااى باان ورائاات فاااردد الجاايا وأنااا لااك بقااوبت
 فقدم بنهم ف ة باذعول ثم رجعوا إلى  وبهم فدعودم فقبلوا  القدوم على رسول هللا 

 good treatment of peaceful nonأخالقيىات الحىرب تعىزز معاملىة غيىر المسىلمين ةالحسىن:  الخامس عشرة:

Muslims  
 بخيبر  ورسول هللا س فت أوائه سنة سشعور كانظ وفادة  بيلة دَ  (1ب

 بمكة  أسلم بن زعماء دال القبيلة الافيه بن عمرو الدوسى ورسول هللا  (2ب

 بنهم ي س رجع الافيه إلى  وبه فلم يزل يدعودم إلى اشسالم ومشا ون عليه ح ى  (3ب

، وتلاك بان صافا  افياهورفا  باا طلشاه بناه ال داد دوساا(إ باللهام  عاد إلى الرسول فالا بنه أن يدعو على دوس فقاال  (4ب
أخال يااا  الحاارب فاات الساايرة النبومااة فقااد رفاا  الرسااول ح اات بالاادعاء علاات األعااداء وشاارح باان األخال يااا  سااابية بحساان 

 .(Good Abstaincing from Disputes with the enemy in times of peace)بعابلة األعداء فت حالة السلم( 

وأصاحابه  لئساالم وسابق أن تحالفاظ باع  شائاه أخارى لمحارباة اشساالم ورساول هللا  كانظ  بيلة دوس بن اليشائه المعادذة (4ب
فوفاد الافياه فات ف اة كبيارل بان  وباه –إ  أن أخال يا  الحرب وبن شايمها الحلام واألنااة جااء  بأف اه باا ذاأتى باه السايف 

 وأسلموا 

 human conduct by Muslim in times ofأخالقيىات الحىرب )سىلوك المسىلمين فىي الحىرب( السادس عشرة:

war  
وخير دليه على سلوك المسلمين فات الحارب سالوكا طيشاا كرمماا بان ناحياة آداب الحارب واشذماان بالعقيادة وحسان اسا يشال  

 ethics of war religious faith –willingness to make the supremeالماو  فات سابيه هللا واألصارار علاى الحاق 

sacrifice behalf Allah and his religion and persistence in main –taing what’s right –  ائاد بان  اواد األعاداء 
 لم ذعرف المسلمين سوى فت الحرب فسارح يةبن بأخال يا  الحرب األنسانيه فت الحرب  به أن ذع نق اشسالم 

بن العرب وكان بنزله بعان وباا يليهم على بن عابال لهم علت دين النصار  وكان بكان فروة  ائد عربيا بن  واد الروبان  (1ب
را الرام وكاان  ائادا بربو اا سابق لاه ا شا راك فات عادة بعاارك باين الروباان والفارس ومعارف وما فهم أخال ياا  أحوله بن 

ذحاارب المسالمين بادافعا عان الاروم –دجرماه 8ح اى اشا رك فات بعركاة بةتاه سانة  –الحرب المفقودة وال ائعة بين المق  لاين
ولمس إذمان المقااتلين المسالمين وشاجاع هم –لم فروة بن عمرو الجاابت بعد با رأى بن خالل أخال يا  الحرب المفقودة أس

س يشال المو  فت سبيه هللا والجالد الا    نقير لاه إنسانيه را يه وحسن إوصد هم فت اللقاء وبا ي حلون به بن أخال يا  
 Willingness to make the supreme sacrifice I behalf Allah)  االوداو القائاد صااحا الخبارل فات بيادان الق–

and his religion). 

لبول بفلساين على باء صلمو  على الردة و الما علم الروبان بإسالم فروة أخاول فحشسول ثم خيرول بين الردة والمو  فاخ ار  (2ب
  (1ب و ربوا عنقه(–ذقال له :عفراء 

                                                 
 .3/45زاد المعاد  (1)
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دفاع بأداه أذرن وبقناا أذ اا  إلات المصاالحة وصاالل  -الحسنة ألده بأيلة( وإبقاائهم علات ديانهم نبت   جدال أن بعابلة ال (3ب
إ َّ أناه عاابلهم بم اه باا عاباه باه أداه بأيلاة( وكاناظ المصاالحة علات أسااس  (1بأده الجربااء ورغام أن أداه بقناا كاانوا يهاودا  

 دفع الجزمة.

 ثالثمائة دينار بأ( أده بأيلة(

 بائة دينار نبب( أده أذر 

 .(2ب بعلت ربع عروكهم وغزولهم وربع كراعهم وحق هم وعلت ربع ثماردم( بجا( أده بقنا

 

 

 صور وعبر من أخالقيات الحرب في السيرة النبوية

 the inter dependence of the members ofتكافىل المجتمىع وحمايىة الضىعفاء )الحىزم والشىجاعة( (1)

society and the protection of the weak   
فت حرب غير بعلناة –وانق ا ها على ال عفاء تسوبهم العااب –فت  مة زدو  رما بقوتها وبارها وتعايبها للمسلمين  

باان  دفاال ذجاارؤ حا األك ار ترااددا وأغلاظ القااوم بأساا وعاداء لمحمااد  وعلااى رأس  ارما عماارو بان دراام بأبااو جهاه(–وغيار عادلاه 
، وكانظ  رما  د أعلن ها حرباَا شاعواء علات لك ه ثقافة القلم والقهر يهابه الناس ومخرى  رلفم- رما أن ذالا بنه إنصافا وعد 

 وأتشاعه المس  عفين ولقرما اليد العليا فت إنزال القهر وال عايا وح ت الق ه فت دة ء ال عفاء. بحمد 

 بوفت أحد المجالس و ف غرما بن ال رباء ذا  يوم بس صرخا بس  ي ا 

فإنت رجه غرما وابن سابيه و اد غلبنات علاى  –! ده بن رجه ذعننت على أخا حقت بن عمرو بن درام امذا بعرر  ر  
  حقت؟

دو الارف األ عف وف ة دم األشد دوانا  فت الصاراح المح ارم باع  ألن بحمدا  ساخرمن فت أنفسهم فادا  فأرشدول إلت بحمد 
ن لا ع قاد الحا ارون أن بحمادا  إ إتشاح بنه إبال  ولم يادفع لاه ثمنهاا و  ت عليه أن أبا جهه و   ال اجر ال رما إلت بحمد رما 

َُ بان بواجهاة أباو جهاه( ولكان بحماد خياا فاألهم و اام باع ال رماا المقلاوم   ا  ذقف بجانشه ببعد أن تخلت عنه خوفا  ور شاة وجزعاا 
ور شاة، إناه ياادا باع سالاان الحاق ليواجاه  ودو   ذملك بن السلاان أودنه وسيواجه بن؟ إنه زغيم بن زعماء  رما وأشاددم بأساا  

ذا وطلاا د حابفارم بحماد الشااب  –وذدا بعه إلت عمرو بن درام ح ى وصال إلت دارلأشد الناس عداوة وبأسا  عليه وعلت ف  ه، 
 م بنه.و جهه إليه ليأخا حق داا المقل وخروج أب

بكاااه حااازم  ل الصاااورة! فقاااال لهااام بحماااد وعجاااا لهااااا ال حاااد ! وطااارم الشااااب بهاااا فخااارج أباااو جهاااه  سااا يشال بحماااد  
بااه و دبااه للشااائع المقلااوم ورجااع ثاام دخااه دارل وأح اار ثماان اش –وشااجاعة: إعااط داااا الرجااه حقااه فلاام يناااق أبااو جهااه بكلمااة واحاادة

و عليه ودو أبا ؤأخا له حقه بن ظالم   ذس ايع أحد أن ذجر  ا  للحا رمن حول الكعشة أن بحمد علت رؤوس األشهاد ال رما وإعلن
 جهه .

 التعليق
                                                 

 .81 -79البالزدي صـ  (1)

 العروك خشب يصطاد عليه. (2)
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 وأصحابه. حرب غير برروعة فر  ها  رما على بحمد  -1

 ليس با يردح  رما عن أذ  المسلمين و  لهم ح ى ان بع هم داجر بعيدا  عن بكة. -2

كماا أناه بان غاالة المحااربين  –عمرو بن درام بأبو جهه( بن زعماء  رما الم رددين فت عدائهم وإياائهم لمحماد وأصاحابه -3
 شسالم ح ى ذخافه المسلمين وغير المسلمين ل لق ه وتجبرل. د ا

أباا إذا لام ذكان  –و عظ تلاك العبارة و ارما تخاوا حرباا  غيار براروعة  اد ف اة المسالمين فهات باالك بان أخال ياا  الحارب -4
 .دناك حرب ف عد بن األخال يا  الرخصية لمحمد 

 تعاون المسلمين في الحرب )أخالقيات الحرب(( 2)
Human cooperation by Muslim in times of war 

بحفار الخنادم فعر اظ لناا صاحة فات بكاان بان الخنادم   تأخاا    ال البراء بان عاازب بر ات هللا عناه( بأبرناا رساول هللا -1
 فيها المعاول.

لحجار و اال هللا فجاء ثم  اشط إلات الصاخرة فأخاا المعاول و اال بسام هللا ف ارب  اربة فكسار ثلال ا فركونا إلت رسول هللا  -2
 أعايظ بفاتيل الرام وهللا أنت ألبصر  صوردا الحمر بن بكانت داا. –أكبر

 (1بثم  ال: بسام هللا و ارب  اربة أخار  فكسار ثلال الحجار فقاال: هللا أكبار أعاياظ بفااتيل فاارس وهللا أنات ألبصار المادائن -3
  ذسا نكف  فالقائد بحمد  -حرب فت السيرة النبومةإنها حالة ببهرة بن أخال يا  ال وأبصر  صردا األبي  بن بكانت داا

 أن ي عاون وم كاتف بع جنودل فت بيدان المعركة.

ثم  ال: ثم  ال: بسم هللا و رب  ربة أخر  فقاع بيية الحجر فقال: هللا أكبر أعايظ بفاتيل اليمن وهللا أنت ألبصر أبواب  -4
 صنعاء بن بكانت داا.

 دان( الشجاعة والثبات في المي3)
Bravenes and standing one, sground on the battlefield  

 فيكون أ ربنا إلت العدو. برسول هللا  (2ببكنا إذا حمى الوطيس أتقينا –كرم هللا وجهه – ال األبام على -1

 و ف الوا عة.ل  ير ب لألوابر  إنصياعهمالرباة وعدم أ خا بع نفر  ليه بن أصحابه ولو  فت و عة أحد ثبظ الرسول  -2

ي ااابق باع وتصارفه األخال ات دااا تحقاق  –على دفن الق لى بان المراركين بعاد المعركاة أشرف الرسول  –أحدبعركة فت  -3
أن باو  األعاداء تام دفانهم با إتفقظ عليه شعوب العالم فت العصار الحاديل بان إح ارام وتكارمم الق لات فات المعاارك الق الياة و 

 17تاركهم فات العاراء عر اة للحيواناا  المف رساة والاياور الجارحاة وذلاك باا نصاظ علياه الماادة ح رام باد   بان بقدر بن اش
 .وال ت تق ت بأن الموتت فت المعارك الحربية  د دفنوا بإح رام بن اتفا ية جنيف األولت

الميادان تحولاظ الهزمماة ون يجة ال شاا  فات  –وبعه نفر  ليه فت و عة حنين فر ال البية بن جنود المسلمين وثبظ الرسول  -4
 ن صار.إإلت 

 تفاقية جنيف الثالثة(إمن  13ةإنسانية )المادة  ى ( معاملة األسر 4)

                                                 
 .قرب بغداد سميت المدائن لكبرها ىمدينة كسر –المدائن  (1)

 .لتجاء إليهحتماء واإلأتقينا حفظنا أنفسنا باإل (2)
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 ذحسن بعابلة األسر  ومعاف عليهم ومرأف بهم. كان بحمد  -1

 كه الكرل ودرب إلت الرام ليكون بع النصارى ح ى   ذسلم. ن حاتم الاائت النصرانت ذكرل الرسول بكان عد  أ -2

فقاباظ إلياه و الاظ : ذاا رساول هللا دلاك الوالاد  حادث أن علاى بان أبات طالاا أسار أخاظ عاد  باع األسار  وبار بهاا النبات  -3
 وغاب الرافد فابنن علت بن هللا عليك.

 حين علم أن رفددا دو عد  أبن حاتم الا  درب بن هللا ورسوله. النبت  اأعرا عنه -4

رمحها وكساادا كساوة حسانة سات با كان ألبيهاا حااتم فات الجادلياة بان الجاود والكارم فاأبر ب لكنها أعاد   ولها ف اكر المصاف -5
 دا نفق ها بع أول ركا بسافر إلت الرام.اوأعا

 فلما  ابلظ أخودا دناك ذكر  له با فعله بحمد بعها وبا أكربها به وكيف أحسن بعابل ها. -6

ثام أسالم فات الحاال وأن ام إلات صافوف  –وحسان رعاي اه ألخ اه ودات أسايرةفرجع عد  إلت الرسول ب أثرا  بنبله وجميه عافه  -7
 .اشسالم والمسلمين

 (.8وماعمون الاعام علت حشه بسكينا  وم ميما  وأسيرا  باشنسان: انذة  -8
(and They feed, for the love of Allah, The indigent, the orphan, and the captive) 

ت بعابلة األسر ، تلاك ال ات كاناظ نبراساا  وداداذا للعقاالء ح ات فات عصارنا الحاديل ومالاق علات ودال أخال يا  الحرب ف  
 .(Good Humane Treatment of prisoners of war)ذلك 

 تفاقية جنيف الثالثةإ( من 26)المادة  ى ( حسن اإلعاشة والتغذية لألسر 5)

 المدينة بيوم.  دم أسار  و عة بدر بعد بلوغ الرسول  -1

 فقسم األسر  على أصحابه وأوصت بهم خيرا . -2

 ففت الشادذة الخبز دو ال ااء األف ه. فكان الصحابة ذأكلون ال مر ومقدبودم ألسرادم الخبز عمال  بوصية رسول هللا  -3

   Faith in knowledge as a-source of power( اإليمان ةالمعرفة كمصدر قوة6)

   ذك بون. ةدينكان أده بكة ذك بون وأده الم -1

القااراءة والك ابااة،  إليااه عراارة غلمااان باان غلمااان المدينااة ذعلمهاام فماان لاام ذكاان عناادل فااداء باان األساار  فاات باادر دفااع الرسااول  -2
وذلك بن أخال يا  الحرب المربو ة فقد رفعظ  در المعرفة ورفعاظ  ادر بان ذملاك داال المعرفاة فاألساير الاا  ذملاك المعرفاة 

ق سراحه بعد أن ذقج بع  دال المعرفة ومعلمها لآلخر وفت ذلك ذقاول هللا فات ك اباه بإ ارأ ورباك األكارم فقد بلك الك ير ومال
 .الا  علم بالقلم علم اشنسان بالم ذعلم( بسورة العلق(.

 فإذا حا وا فهو فداء          فت و عة بدر . -3

 (تفاقية جنيف الثالثةإمن  17كره لألسير )المادة الإ( ال تعذيب و 7)

 .(1بكان فت األسرى سهيه بن عمرو وكان خايشا بصد عا -1

                                                 
 .بليغا (1)
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 لسانه فال ذقوم خايشا  عليك فت بوطن أبدا . (1بفقال عمر: ذا رسول هللا أنزح ثني ت سهيه بن عمر يدلع -2

رال ، والاارف  القاااطع ل عااايا وإكااح اارازا باان الم لااة وعاان باااا هللا يااوم الييابااةإ –طلااا عماار باان الخااااب رفاا  الرسااول  -3
 .األسر ، ودال بن أخال يا  الحرب السابية فت السيرة النبومة

 تفاقية جنيف الثالثة(إمن 18، والمادة 17والمادة  13( معاملة األسري ةإنسانية )المادة 8)

 ، وداااال الناااوادت بااان أر ااات عناااد فااا ل بكاااة فقاااال: ب  تجهااازن علاااى جااارمل و  ت اااشعن بااادبرا و  تقااا لن أسااايرا ( أبااار الرساااول  -1
 أخال يا  الحرب ال ت ذجا أن ت شع فت العصر الحديل

  .عن   ه الصبية و  ه النساء و ربهن ونهت عن النها ح ى  ال: بأن النهت ليسظ بأحه بن المي ة( نهت الرسول  -2

 تفاقية جنيف الراةعة(إمن  53( منع أعمال التدمير والتخريب )المادة 9)

 سه و اع األشجار إ  إذا اش د  الحاجة و  يشقت سول سبيه.عن أدالك الحرث والن نهت الرسول  -1

ت علاااااى قبااااان أباااااردم ح اااااى بعااااال إلياااااه ال قفياااااون فاااااأب أسااااا شاإشاااااجار الكاااااروم و أفااااات حصاااااار الااااااائف دااااادد الرساااااول بقااااااع  -2
 .والشساتين ولم ذأبر ب دبيردااألشجار 

 تفاقية جنيف الثالثة(إمن  3( منع قتل رسل األعداء )المادة 10)

فقال لهما: بأترهدان أنت رسول هللا؟( فقاا : نراهد أن  ثال رسو  بسيلمة إلت النبت أبن إو  هبن النوحإبسعود جاء  عن بن -1
 لو كنظ  اتال  رسو   لق ل كما( –بأبنظ باهلل ورسوله بسيلمة رسول هللا فقال النبت 

األساد  بك اباه إلات عقايم بصارة فعارا لاه شار  بعل الحارث بان عميار بن األسشاب الرئيسية لو عة بةتة أن رسول هللا  -2
، و  اه فأوثقاه ربااا  ثام  ادم ف ارب عنقاه حبيه بن عمرو ال سانت وكان عابال  على البلقاء بن أرا الراام بان  باه  يصار

بلاغ شاأنا  حاادا  حينماا فقاا  لرساو   الرسه بن األخال ياا  المابوباة ح ات فات العصاور القدذماة وح ات أن غ اا الرساول 
 .لمة بلو كنظ  اتال  رسو  لق ل كما(بسي

 ذساو  أو يزمد على إعالن حالة الحرب . –كان   ه السفراء والرسه بن أشنع الجرائم  -3

 (تفاقية جنيف الراةعةإمن 31( خطر اإلكراه )المادة 11)

   حسان ابن ثابظ ذمدن باعم بن عدى وكان برركا بن أشراف بكة أشد أعداء الرسول سمع الرسول  -1

 سمع شاعرل ودو يرثت عدوا بن أعدائه فت بكة ولم ينكر على حسان داا الرثاء  فالرسول  -2

كاان واساع العقاه بعياد  حسان بن ثابظ ولم ذمنعه بن رثاء باعم بن عدى ودااا يادل علاى أن الرساول  لم ذكرل الرسول  -3
 الحرب السابية والرائدة.، وتلك فت أخال يا  النقر ذقدر الوفاء والمرؤل ح ى بين األعداء

 ه باعم أن يدخلها فت حماي ه بب نعوا و إبع  رؤساء بكة ليدخلها آبنا على حياته فإجارة  د طلا  كان الرسول  -4

  justice and good works(العدل واإلحسان 12)

 حينما كان ذقسم بع  ال نائم يوم خيبرأن  ال رجه ذا رسول هللا أعدل  حدث أن الرسول  -1

                                                 
 .يخرج (1)
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 بومحك !فمن ذعدل إذا لم أعدل! فقد خبظ اذا وخسر  إن كنظ   أعدل( فقال الرسول  -2

 فقام عمر بن الخااب و ال:بذا رسول هللا أ  أ رب عنقه فإنه بنافق؟ -3

، وفاات دااال األو ااا   صااعشة ياارف  أن ذح ااد علاات أحااد ببعاااذ هللا أن ي حاادث الناااس أناات أ  ااه أصااحابت( فقااال الرسااول  -4
دل رغاام تجاااوزل حاادود الليا ااة بااين الجنااد  و ائاادل، وتلااك األب ااال ن ااربها كعالبااا  لر اات أخال يااا  الحاارب فاات الساايرة جنااو 

 النبومة.

 ( أخالقيات الحرب تنه: عن إراقة دم األنسان )خاصة األوالد(13)
Reject spilling human blood (specially the boys) 

 لق الية أن صبية   لوا بين الصفوف فحزن حزنا شديدا بعد إحدى المعارك ا علم الرسول  -1

 فقال بع هم:با ذحزنك ذا رسول هللا ودم صبية المرركين؟ -2

إنهاا أخال ياا  إذاكم و  ه األو د  –إن دة ء خير بنكم إنهم على الفارة فإذاكم و  ه األو د و ال با بعنال: ف  ا النبت  -3
 الحرب فت أروح صوردا.

 forgivenessالم فرة ببن أخال يا  الحرب ((العفو و 14ب

إ  بات  ائماا علاى  فلام يرعاه بذفزعاه( يوم أحد:خرجظ ح اى بلاظ إلاى رساول هللا   ال وحرت ب اته حمزة بن عبد المالا( -1
 رأسه أترهد برهادة الحق 

 أوحرت؟ فلما رآنت  ال: -2

  لظ نعم ذا رسول هللا  -3

  ال أ عد فحدثنت كيف   لظ حمزة؟ -4

 غيا عنت وجهك فال أرمنك  فحدث ه فلما فرغظ بن حدي ت  ال ومحك!  ال: -5

 -عماه -لقد بكت الرسول دبعا  فيا ا  عنادبا شاادد حمازةح ى  ش ة هللا – ترسول هللا حيل كان ل ال يران اأتنكفكنظ   ال: -6
األلام، وكقمغيقاه وغ اشه عان القاتاه وذرف دبعه غزمرا  بان شادة  بكت القائد  -وبن أباال المسلمين الصناديد -وناصرل

 ألنه إتشع عقيدة الحق، فكانظ أخال يا  الحرب انسرة للشرر فت كه زبان وبكان. 

 التعليق
وكاه باا فعلاه أناه كاان   ينقار إلاى وجهاة ألناه طعان حمازة  هولكناة عفاا عنا –وحرات أن ذأبر بق ه كان ذمكن للرسول  

 ح ى أخرج أحراءل 

 revelation to love 0f Allah and his messenger and strivingساوله وجهااد الانفس ( عقيادة حاا هللا ور 15ب

in behalf of Allah and his religion – 

 روى ابن اسحق أن أبرال بن األنصار   ه أخودا وأبودا وزوجها يوم أحد فأخبرودا بالك  -1

 ؟ فقالظ:باذا فعه رسول هللا  

   الوا:بحمد هللا دو كما تحبين 
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 ح ى أنقرل فلما رأته  الظ :كه بصيشة بعدك ص يرل  ة الظ:أروني 

أتحاا أن –ن بن أده بكة زمد بن الدثنة بن الحرم ليق لول  ال له أبو س يان بان حارب بأنرادك هللا ذاا زماد و لما أخرج المررك -2
  (بحمدا انن بكانك ت رب عنقه وأنك فت أدلك

 ه الا  دو فيه تصيشه شوكه وإنت لجالس فت أدلت فقال زمد :وهللا با أحا أن بحمدا بكان 

، وتلك بن أساسيا  أخال يا  الحارب، فقال أبو س يان :با رأيظ أحد بن الناس ذحا أحد ا كحا أصحاب بحمد بحمدا 
 وتلك بن األسشاب الداعمة شحراز النصر فت الق ال.

 revelation of Muslim(theاساااا(المسااالم فااات الميااادان و اااع الرجاااه المناساااا فااات المكاااان المن ةعقياااد (16ب

acceptance of the prophet’s decisions to be a condition of the perfection of faith )in the 

battle field   
 فخرج عاصشا رأسه ح ى جلس على المنبر –ودو فت بر ه –اس شاأ الناس فت بعل أسابه بن زمد   يه أن رسول هللا  -1

 المهاجرمن واألنصار (1ب الوا فت إبرة أسابه أبر غالبا حدثا على جله و د كان الناس -2

بناه إإبارته لقد  ل م فات إباارة  اوا بعل أسابه فلعمر  شن  ل م فتففحمد هللا أثنى عليه بما دو له أده ثم  ال بأيها الناس: أن -3
 بن  بله وأنه لخليق لئبارة وإن كان أبول لخليقا بها 

أسابه بن زمد بن حارثة أبيرا على جيا المسالمين وداو شااب   ي جااوز العرارمن بان عمارل لكات ذحاه  ول و د جعه الرس -4
بحه أبيه الا  اس رهد فت غزوة بةتاة ومبال فات نفاوس الراشان المسالمين القاوة والحمياة ومجعلهام بو اع ثقاة لليياام بااألبور 

  كالجسام ال ت تح اج إلى دمة وشجاعة وإ دا

فجعه زمد بن حارثة بعاد أن حارر  –أن ذقدم للمسلمين درسا فت المساواة وترك المفاخرة باألحساب واألنساب   أراد الرسول -5
 س رهد وجعه ابنه أسابه  ائدا للجيا بد  بن أبيه إبن الرم والعبودذة رئيسا للجيا ف

من وعقمااء األنصاار ليمانحهم درساا أساابه بان زماد رئيساا لجايا المسالمين باع وجاود عادد بان كشاار المهااجر  أبر الرسول  -6
  (the right man for the right jopفت و ع الرجه الصالل فت المكان الا  ذصلل له ب

ولو كان القائد شابا لكفاي ه الرخصية وبقدرته المم ازة بن غير تفكير فت حسا أو نسا أو جال أو سن أو لون أو عصابية  -7
وو اع نموذجهاا دادذا  ورشادا  ل ابعياه  الحرب المحمودة وال ت أبرزدا القائد بحمد وتلك بن  رورما  أخال يا   أو طائ ية

  وتابعت تابعيه إلت يوم يشع ون.

 تفاقية جنيف الراةعة إ( الحماية العامة للسكان من ةعض عواقب الحرب ) الباب الثاني من 17)

 (بن اتفا ية جنيف الرابعة 26لمادة وا 24تدابير خاصة لصالل األطفال ورعاذة العائال  المر  ة المادة ب

ودات أربلاة عجاوز ألنهاا كاناظ بسالمة ودااجر  باع  –ناظ زبعاة بان األساود بان بنات عاابر بان لاة  بساودة  تزوج الرساول  -1
تاوفى بعاد العاودة بان الحشراة وكاان  موكان  د داجر بع المسلمين إلى الحشرة ثا –ودو بن عمها –زوجها السكران بن عمرو

فخافظ أن تعود إليهم فيجبرودا على ترك اشسالم أو ال زوج بأحد الكفار ولم تجد بن  –ركين المعادين لئسالمأدلها بن المر
والمحافقااة عليهااا وشاافقة بهااا وإعاازازا للمعنااى  ة كراب هااالصاايان تلجااأ إليااه وتعاايا فاات حماي ااه وداات بساالمة ف زوجهااا الرسااول 

 اشنسانت بين المسلمين 
                                                 

 .عظماء (1)
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افااة الساهمت باع شااهداء ياوم باادر افقااد تاوفى زوجهااا الخنايس بان ح –حفصاة بناظ عماار بان الخاااب الساايدة تازوج الرساول  -2
ازا فات رفاق ابكر فت أن ي زوجهاا وصامظ ولام يا كلم وكاان صام ه اع ا تبع أب –وتحدث عمر بعد أن با  زوج ابن ه حفصة

عماار فاات نفسااه كااه األلاام وأنشااأ وتحاادث عماار أذ ااا بااع ع مااان باان عفااان فاات أن ي اازوج حفصااة فسااكظ ولاام ذفااه بكلمااة ف ااألم 
 فراركه شعورل وألمه وأكربه بقوله ب ي زوج حفصة بن دو خيار لهاا بان أبات بكار وع ماان( ف زوجهاا الرساول  -الرسول 

ب ارا لاه د لاة ساابية فات أخال ياا  الحارب وداو رعاذاة فت السنة ال ال اة بان الهجارة خاصاة أنهاا فقاد  عائلهاا فات الحارب 
 ء.أسر وعائال  الرهدا

بان عام لهاا وداو عباد هللا المخزوبات وجارن فات باوم أحاد ثام إكانظ تزوجظ  –بهند بنظ أبية بن بنت بخزوم تزوج الرسول  -3
ثام خابهاا عمار ليخفاف عنهاا  –ع اار  بكبار سانهاإس رهد وترك أم سلمة ودت كهلة كبيرة السن فخابها أبو بكر ليواسيها فإ

و اال لهاا: بسالت هللا أن ياةجرك فات بصايب ك وأن  ر سانها فواساادا الرساول ع اار  أذ اا بكباإف –بصيب ها فات فقاد زوجهاا
س راهد فات أحاد ولكات ذخفاف عنهاا الرساول فيماا أت سلمة ودو زوجهاا الاا  بذخلفك خيرا بنها( فقالظ: وبن ذكون خيرا بن أ
 ورعاذة لها بعد فقد عائلها فت الحرب  –أصابها بن فقد عائلها خابها وتزوجها رحمة بها 

تلاك المعركاة ال ات ساقط فيهاا عادد كبيار بان  –كانظ جومرماة بناظ الحاارث زوجاا لرجاه برارك   اه فات وا عاة بنات المصاالق -4
 ف زوجهاا الرساول  –األسرى فت أيد  المسلمين رجا  ونساءا وكانظ جومرمة بنظ الحارث سيد بنت المصالق بان األسارى 

كبياارة ورئيساا لقبيلااة بناات المصااالق وسايدا لعراايرته ولمااا جاااء األب ودااو  و ااد كاان أبودااا ذا بنزلااة –وحماي هااالصايانة كراب هااا 
حماذاة  -وبسبا داال المصاادرة ال ات  صاد بهاا الرساول  –وأسلما –اع نق اشسالم دو وابنان له –الحارث لكت ذف د  ابن ه

 ق بنة رئيس القبيلة لصيانة كراب ها اشنسانية فأطلق المسلمون جميع األسرى بن بنت المصالإ

رتاد زوجهاا عان اشساالم إفقاد دااجر  إلاى الحشراة باع زوجهاا ثام  –أم حبيشاة –السيدة ربلة بناظ أبات سا يان تزوج الرسول  -5
واع نق المسيحية وتركها ودت غرمشة فت الحشرة وعاد  إلى المديناة وحاددا فات السانة الساابعة بان الهجارة فقاد دااجر  ودات 

، وحاين علام بناوا أبياة أن بحمادا   اد بن وحادتها وغرب هاا حماذاة لهاا ورعاذاة رسول وأنقادا ال –بسلمة للمحافقة على دينها
ت شعااه خمااس عراارة  بيلااة باان أ ااو  أدااه  -تاازوج بنااظ كبيااردم أباات ساا يان شااعروا براائ باان الودااو فمحمااد انن ساايد المدينااة

  و ال أبو س يان بداا الفحه   ذجدح أنفه(. -الجزمرة

فوجااددا الرساول أساايرة وبعيادة عاان  –لبنات  رمقااة اليهاود  ا  وكااان أبوداا ساايد –ت باان أخااا صا ية بنااظ حيا تازوج الرسااول  -6
 فف الظ أن ت ازوج الرساول  ومع قهاا زوجهاا يبن إعادتها إلاى أسارتها وذومهاا أو   وبها بعد بو  زوجها فخيردا الرسول 

أن ذخفااف باان شاادة العااداوة بااين  ل وكااان غاارا الرسااو  –وكانااظ  صاايرة ح ااى أن انخاارمن كااانوا ذعيرونهااا بقصاار  اب هااا
 المسلمين واليهود ح ى ذسود السالم بين الف  ين الم نازع ين 

فقد   ه زوجها ودو عبد هللا بن جحا ياوم أحاد ولام ي قادم أحاد لخاب هاا ولام ذقباه أحاد  –زمنا بنظ خزممة  تزوج الرسول  -7
، إناه اشنصااف حماذاة لهاا ورعاذاة لعائلاة الراهيد زوجهاا ل س راهاد زوجهاا ف زوجهاا الرساو إرعاي ها ومقوم على ش ونها بعاد 

 للمرأة و ظ الحرب إنها أخال يا  الحرب فت السيرة النبومة.

 التعليق
فت المعاارك العساكرمة   اه عادد بان المسالمين وفقاد  أساردم باالك الحماذاة واألبان والرعاذاة وباتاظ النسااء األراباه فات حاجاة  -1

، وخاصة أن النساء فت ذلك الزبن الشعيد كانوا ي عارا لئداناة واشذ ل هن بالة ودوان الحاجةباسة لمن ذحافظ عليهن ومقي
 وح ت الحاجة فحفقظ لهم أخال يا  الحرب كراب هم
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زواجهااان ومساااارعوا أذحااال أصاااحابه علاااى الااازواج باألراباااه بعاااد ان هااااء عااادتهن ل عوم اااهن عمااان فقاااد  بااان  أخاااا الرساااول  -2
وتلااك العباار الرشاايدة المحمااودة باان وب ااا  أخال يااا  الحاارب فاات الساايرة  ي هن باان الحاازن والحاجااةلكفااال هن وحماااي هن ورعااا

 والنبومة خير شادد علت الر ت اشنسانت ورسوخ ثقافة المعنت والييمة اشنسانية كما زرح النبظ الايا فت األرا الايشة.

دو بج مع ذع نق ثقافة بمانعاة الفهام فراجع الصاحابة علاى إلى ذلك فت المج مع اشسالبت فت أذابه األولى و   لجأ الرسول -3
فت المج مع وحرصا على جمع ش ا  األسر ال ات  نوبنعا ل هميره نالزواج بن أرابه الرهداء صيانة لهم وحفاظا على  درد

 وتزوج دند بنظ أبيه وكانظ كهلة كبيرة السن  فقد عائلها و رب الم ه بنفسه

ترتفاااع باااالييم اشنساااانية برتشاااه رفيعاااة وتعااازز ال كافاااه اشنساااانت وتاااارن المعناااى  اسااا نها الرساااول إن الارمقاااة الحكيماااة ال ااات  -4
المعااارك فقااد زايلهاام القلااق علااى  دالساابت والعباارة الرشاايدة أبااام جنااود المساالمين فاال ذع اارمهم الااودن و  ذف اار حماسااهم علااى جاال

 .ية وتعمق المراعر ال كافليةأسردم وذلك بن أخال يا  الحرب ال ت تعزز العال ا  اشنسان

لقد أنصفظ  يم وبشادئ أخال يا  الحرب فت السيرة النبومة المرأة أثناء الحرب وجنب ها ك يرا  بن األذ  والقلم وبنعاظ إب هاان  -5
 كراب ها وإذ لها.

   ذس كرل أحدا  علت الق ال: بحمد  -6

ر المدينااة ألقاات الرعااا فاات  لااا ك ياار باان المساالمين كااان إناادفاح جاايا األحاازاب فاات بوجااا  دائلااة تحاصاار أسااوا بأ(
 وخرت المسلمون أن ين هز بنو  رمقة الفرصة فيحاصرودم.

إرتفعظ أصوا  بع  المسلمين  اجرة فقالوا إن بحمدا  ذعدنا أن نأخاا كناوز كسار  و يصار وأحادنا الياوم   ذاأبن  بب(
 أذن لنا أن نخرج فنرجع إلت دورنا فإنها خارج المدينة.علت نفسه أن يادا إلت ال ائط!!، و الوا إن بيوتنا عورة فلي

أن الخوف ذسيار علت بع  القلوب فاأذن لمان يرماد أن ذعاود إلات بي اه فهناا أن ذعاود خيار بان أن  أورك بحمد  بج(
 يشقت فت الصفوف ليريع اشنهزام.

 ذح ااى فات الحارب أن   ذسا كرل الخبر فت تخلي  صفوفه بن العناصر الكاردة الحائرة وصار ب ال   رأ  القائد  بد(
 أحدا  علت الق ال ف لك ف يلة أخال ية لصالل الجيا وبن عوابه نصرل.

 النواذا الايشة   ذجا أن تف ل الارمق إلت بي ك أبام اللصوس بأخال يا  الحرب ترف  ال راخت والرحمة المزروعة(: (7ب

 .ه األبان كردا  بن الرسول يلوذ أسير بن أغنياء بكة بع مان بن عفان ف يأخا ل بأ(

أنيرحه أسير بكة بعد ثالثة أذام وتمر األذام ال الثة وإذا الرجه بخ بئ فت بع   اواحت المديناة  يوصت بحمد  بب(
 بق له جزاء بكرل وخداعه وتجسسه. ي جسس علت جيا المسلمين فيأبر الرسول 

م ياارم بعاا  األنصااار فاات بعركااة أحااد ل ااراعة دنااد بنااظ إن الراارمر دائمااا  ي سااول الحماذااة فاات ظااه الف اايلة فلااو لاا بج(
ع شاااة، ولاااو لااام ي روكوداااا تنجاااو بحياتهاااا وصااااحشاتها لماااا   اااه حمااازة!! أحاااد أعمااادة جااايا المسااالمين، وساااارعظ دناااد 
وصاااحشاتها إلاات أباات ساا يان وعكربااة اللاااين كانااا ذقااران بقلااا جاايا  اارما وجناحااه تس صاارخهما أن ذعااودا ل اومااق 

 جيا المسلمين.

 إن الرحمة المخدوعة كلفظ المسلمين حياة حمزة والنصر فت الق ال أذ ا !!. بدا(

 (.15والبند  14والبند  13بعابلة األسر  بإنسانية وخار تدابير اشيااء واش  صاس إتفا ية جنيف ال ال ة البند  (8ب
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صارخان وتشكياان باالل يادفعها ذسير فت بيدان المعركة بعاد بعركاة خيبار وجاد ف ااتين جميل اين ت بينما كان بحمد  بأ(
 وسط ج ل الق لت بن اليهود ومرمهما    الت وبا صنع المسلمون.

زجر بحمد بال   و ال بأنزعظ الرحمة بن  لشك ذا بالل!! حين تمر بابرأتين علت   لت رجالهما!!( والقى بردل علت  بب(
 إحدادما.

 .رمقة ال ت أسلمظ وتزوجها الرسول وكانظ إحد  الف اتين ص ية بنظ حى بن أخاا سيد بنت   بج(

 فت بعارك المصير تصشل الرحمة غفلة بأخال يا  الحرب الحزم(. (9ب

 علت الناس ذحدثهم عن المحنة ال ت سببظ الهزممة. بعد بعركة أحد أ به بحمد  بأ(

 ن ذم ه بق لت.أنه لن ذم ه بقاتلت حمزة إن ظفر بهم فما كان له و  بن أخال يا  الحرب أ أعلن بحمد  بب(

خارج إلات المساجد بعااد دزمماة أحماد فوجاد عبااد هللا بان أبات ذقاف فاات النااس خايشاا  فإسا  رب األباار فمااذا ذقاول داااا  بج(
 المنافق بعد أن خاله وإنسحا ب لل الجيا!!.

توغه فت  وفدا إلت نبت سليم وكانوا بن غالة األعداء ووفدا آخر إلت بنت دايه ولم تكد وفود بحمد أرسه بحمد  بد(
الصاحراء ح ات وثاا فرساان بناو ساليم علات م بعهام فق لااودم إ  رجلاين ووثاا بناو داايه علات بان بعهام فق لااودم إ َّ 

 \واحدا  وروح بحمد بن داا أشد ال رومع.

 ليس ال در بن أخال يا  الحرب فت السيرة النبومة (10ب

ت فاوجئ برجاه ذحااول إغ يالاه رجاه ذح ارف الق اه ذررح فت تجهياز  واتاه لق اال بنات المصاالق ح ا با كاد بحمد  بأ(
 أرسله أبو س يان.

 بمن ذحاول إغ ياله!!. . وثال ة ذفاجأ بحمد وبرة ثانية. بب(

عرف داا فأرسه إلت الرجه بن ذعيدل  به أن  بن ذ  ال أبا س يان، ولكن بحمدا   وأوفد بع  أصد اء بحمد  بج(
 ذق ه.

الاااين أرسالول فماا كاان اشغ ياال سابيال  لمحمااد وباا كاان اشغ ياال بان باين الياايم  ذعناف الرجاه ومعناف أخاا بحماد  بد(
 ال ت جاء بها وبا كان بن أخال يا  الحرب.

 إنما اشغ يال دو أحد الررور ال ت يلعنها وماالا أصحابه أن يلعنودا. بدا(

 صمها بن القهر!!.فالزواحف السابة والحيوانا  الدني ة وحددا   اشنسان دت ال ت تفاجئ خ بو(

 إن أخال يا  الحرب تنهت عن ال در. 
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 مسك الختام
 أواًل: إقتراب:

فباادون داااا اشذمااان ذصااشل اشنسااان غالشااا  حيوانااا   -إن اشذمااان دااو أصااه الف ااائه اشج ماعيااة واألخال يااة واشنسااانية جميعااا   (1ب
 ية بن اشنسانية.تحكمه الرهوة و  يردل ال مير خصوصا  إذا لقن بع  المشادئ الخال

ودااو أحاااد المس رااار ين المنصاافين فصاااال  فااات نقااط النااازاح باااين اشساااالم  (Golds Beher)و ااد عقاااد األسااا اذ بجولاادز بهااار(  (2ب
 والف ائه عند العرب فت الجادلية عنونه ببالدين والمروءة( ودو ي لخص فت:

ودااان الما الن   ي راابهان وك يارا  باا ي نا  اان،  -لجادلياةأن اشسالم رسم للحياة ب ال  علت غيار الم اه األعلات للحيااة فات ا (3ب
فالرجاعة الرخصية والراهابة ال ات   حاد لهاا والكارم إلات حاد اشساراف واشخاالس ال اام للقبيلاة والقساوة فات اشن قاام، واألخاا 

عناد العارب الاوثنيين فات فهاال دات أصاول الف اائه  -باشل أر بمن إع د  عليه أو علت  رما له أو إلت  بيل اه بقاول أو فعاه
 الجادلية.

والقناعااة  -أبااا فاات اشئسااالم فقالخ ااوح هلل و إنيياااد ألباارل، و الصاابر وإخ اااح بنااافع الرااخص وبنااافع  بيل ااه ألواباار الاادين (4ب
 وعدم ال فاخر وال كاثر وتجنا الكبر والعقمة دت الم ه األعلت لئنسان فت الحياة.

صاايرة أبااا الملحااد فيياايم إذمانااه علاات العماات فاشذمااان ذقااوم علاات العقااه وأن العقااه ياادعو إلاات إن المااةبن ذياايم إذمانااه علاات الش (5ب
اشذمان وإذا كان اشنسان ذعجز أحيانا  عن براددة األدلة فقد ذكون ذلك راجعا  إلات عادم  درتاه علات أن ذفا ل عينياة فاشذماان 

 لوك الرائن.الدينت الا    ذقوم علت العقه يةد  إلت األخالم السي ة والس
فاألحزان واألبراا والكوارث ال ارمخية ت بظ لنا أن األخالم والحق والعدالة والرخة والحرمة  اد تفقاد بعانيهاا وتاةد  إلات حيااة  (6ب

ذليلة خسيسة بالم تكن ب صلة بإذمان و د صدم عيست بعليه السالم( عندبا  ال بكيف ين فع اشنساان بهاال الادنيا إذا بلكهاا 
 روحه(.كلها وفقج 

والقرآن الكرمم دو المعجزة الخالدة فت الكون ولايس أخلاد علات األرا بان ك ااب ي لات ولايس أبقات عليهاا و  أنفاع للنااس فيهاا  (7ب
باان ك اااب فيااه دواء لقلااوب المر اات والشائسااين وسااكن لنفااوس الحيااار  والمحااروبين وأبااه ورجاااء للشراار أجمعااين والقاارآن دااو 

 بيدان األخالم والدين أو بالعالم كما ينش ت أن ذكون(. المرجعية والمالذ للمةبنين فت
 ثانيًا: نبضات من أخالقيات الحرب في السيرة النبوية:

 تعديل في أساليب القيداة في الميدان:
وبعوثه وسراذال وح ت إذا نقر أول ك الخباراء فات علاوم وفناون الق اال وفات أو ااح الحاروب   إذا نقرنا إلت المعارك للنبت  (1ب

   ذخ لف إثنان فت اشس ن اج واشس د ل علت با يلت: -آثاردا وخل ياتهاو 
أكباار  ائااد عسااكر  وأرشااددم وأعمقهاام فراسااة وتيققااا  ومنابااق عليااه صاااحا العشييااةر الفاااة فاات داااا   كااان الرسااول  بأ(

 الوصف.
اعة وال ادبير، ولاالك لام ذفراه بعركة بن المعارك إ  فات القارف وبان الجهاة ال ات ذق  ايها الحازم والراج لم ذخص  بب(

 فت أ  بعركة بن المعارك ال ت خا ها ل لاة فت الحكمة أو خاة إدارة دفة الق ال.
ولم ذقع با و ع بأحد( بوحنين( إ  بن بع  ال اعف فات أفاراد الجايا كماا فات بحناين( أو بان جهاة بعصاي هم أوابارل  بج(

 وتركهم ال قيد واشل زام والااعة كما حدث فت بأحد(.
بجابهااا للعاادو وإساا ااح بحكم ااه أن ذجيااا األعااداء فاات   فعنااد دزممااة المساالمين فاات داااتين المعاارك ين ثبااظ الرسااول   بد(

باع أن ب اه دااا ال ااور  -أو ذ ير بجر  الحرب ح ات بادل الهزمماة إن صاارا  كماا فات حناين -أددافهم كما فعه فت أحد
أف اه وأ ادر القاادل أساوأ األثار و  يشقات لهام بعاد ذلاك إ  دام  الخاير وب ه دال الهزممة الساحقة ت ركاان علات أعصااب

 النجاة بأنفسهم، وداا الرصد بن ناحية الييادة العسكرمة المح ة والخالصة.
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تعديه سلوك المسلمين فت الحارب: بان ناحياة الن اائج األخار  لهاال المعاارك الق الياة وخاصاة باا كاان بنهاا ينادرج تحاظ سايام  (2ب
 ا  الحرب فت السيرة النبومة فإننا نرصد بع ا  فت انتت:الشحل فت أخال ي

فاات فاارا األباان وبسااط السااالم وإطفاااء نااار الف نااة وكساار شااوكة األعااداء فاات صااراح اشسااالم والوثنيااة   نجاال الرسااول  بأ(
 والجائهم إلت المصالحة وتخليه السبيه لنرر الدعوة.

بعركاة بخيبار( و بحناين( بوبةتاة( ف لاك المعاارك يناباق عليهاا الييااس كانظ كه المعارك الق الية بعارك دفاعية إ  فت  بب(
 العسكر  السائد فت العصر الحديل بالهجوم خير وسيلة للدفاح(.

نقه عرب الجادلية نقله نوعية فت األخالم والحياة اشج ماعياة وت يار  سابه عارب الجادلياة بعاد أن وصالهم المس رارم  بج(
و لير  فت خالصة رأذه بأن العربت  ايق الخياال جابادا  لعواطاف شاديد الراعور بكراب اه بأو لير ( وابن خلدون فيقول أ

 وحرم ه ثائر علت كه سلاة كرمم بخلص ل قاليد  بيل ه(.
ورأ  إبان خلادون بأن العربات ب اوحا نهااب ساالب إذا أخ اع بملكااة أسارح إليهاا الخاراب ذصاعا إنيياادل لارئيس   ذجيااد  

ناادل إساا عداد لئجاااادة فيهمااا سااليم الاشاااح بساا عد للخياار شاااجاح(، وإتفااق الرأذااان علاات وصااف العااارب صااناعة و  ذحااس علمااا  و  ع
 بالمادذة وثورتهم علت كه سلاة وداا الوصف ذصل أن ذعمم فت عرب الجادلية؟

 وخالصة با إتفق عليه بن صفا  العربت فت الجادلية: بد(
ثاام   ذقااف فاات  ياجااه عنااد حااد ودااو أشااد  ياجااا  إذا جرحااظ  يهاايج للراائ ال افااه -ساارمع ال  ااا -بالعرباات عصاابت الماازاج 

ح اات أفناا هم الحااروب وح اات صااار  الحاارب نقااابهم  -وإذا إد اااج أساارح إلاات الساايف وإحاا كم إليااه -كراب ااه أو إن هكااظ حربااة  بيل ااه
إنسان ومد كاه إنساان علياه(، المألوف وحياتهم اليوبية المع ادة(، وتعارف  دذما  علت إذجاز حالة العربت فت الجادلية بيدل علت كه 

 وح ور البديهة(. -و  ذملك العربت علت رأ  الجاحظ األبيزتين بطال ة اللسان
علاات العاارب وحااال هم كمااا ذكرنااا جاااء إلاايهم كفااارم بااين ال اال وال مااين وبااين الياايم والاارخيص  بدااا(جاء اشذمااان وجاااء بحمااد 

وإساا قابظ النفااوس  -ف  ياار  األخااالم وتباادلظ أحااوال العااربوبااين بااا دااو كالف اااء وبااين بااا يشقاات وم حااار فاات القلااوب، 
 وبدلظ أحوال العشاد إلت األف ه واألطهر.

 ت يير أعراا الحرب: (3ب
 عقيدة اشذمان وأخال يا  الرسول غير  حالة القوم بن بالحالة كما دت  ائمة( إلت بالحالة كما ينش ت أن تكون(. 

الق الية أن يوفر السكنت واألرا والحرف والمرااغه للمسالمين ح ات تف اه بان بف ه دال المعارك   بأ( إس ااح الرسول 
ك ير بن برااكه الالج اين الااين لام ذكان لهام باال و  دار و ياأ الساالن والكاراح، والعادة والنفقاا ، دون باا ي رتاا علات 

 ذلك أدنت درجة بن القلم أو الاغيان والعدوان علت عشاد هللا.
والحاااروب فبينماااا كاناااظ الحااارب فااات بالجادلياااة( عشاااارة عااان النهاااا والسااالا والق اااه والقرصااانة، ت يااار  أغاااراا الق اااال  بب(

واشغاارة، والقلاام، و الش ات، والعاادوان، وأخاا ال ااأر، والفااوز باالوتر وكبااظ ال اعيف، وتخرمااا العماران، وتاادبير البنيااان، 
 األرا. فت والفساد والعبل لنسه،وا الحرث وإدالك والصبيان، والو ئد بال عاف والقسوة ء،ود ك حربا  النسا

 وغاذا  سابية، وأغراا نبيلة، أدداف تحقيق فت جهادا   النبومة السيرة فت الحروب فصار  والمعايا األخالم دال كه تبدلظ 

 وبكان. زبان كه فت اشنسانت المج مع بها ذع ز بحمودة،
 واشنصاااف، العدالااة نقااام إلاات والعاادوان، القهاار قااامن باان اشنسااان تخلاايص فاات جهااادا   النبومااة الساايرة فاات الحاارب صااار  بج(

 فاات جهااادا   وصااار  بنااه، يةخااا ح اات  ااعيفا   القااو   فيااه ذصااير نقااام إلاات ال ااعيف، القااو   فيااه ذأكااه نقااام باان وت ياار 
 والمروءة. الحقوم  وبراعاة والرحمة، والرأفة والسالم األبن بسط إلت وتبدلظ واشثم، والخيانة ال در بن األرا تاهير

 الحروب: فت ال ررمعا  وتعديه تبديه (4ب
 عنهاا الخاروج لهام ذسامل ولام و واددم جنودل علت بها ال قيد الزم شرمفة جديدة  واعد   والرسول اشسالبية العقيدة شرعظ بأ(

 بحال.آل
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 النسااء و  اه الصابت   اه عان ونهات الناار فات ال حرماق عان النهات أشد ونهت ذصشل ح ت عليهم ذعز لم بليه جاء إذا فكان بب(

 سااوال  يشقاات و  إليهااا الحااادة إشاا د  إذا إ َّ  األشااجار و اااع والنسااه، الحاارث إدااالك عاان ونهاات النهااا، عاان ونهاات و ااربهن
 سبيه.

 المعادادين   اه عن النهت فت وشدد أسيرا (، تق لن و  بدبرا   ت شعن و  جرمل علت ذجهرن  ب  بكة ف ل عند   الرسول  ال بج(

 السفير. و  ه
 بقدسا . جهارا   صار  ح ت الجادلية أدران بن الحروب  واعد ت يير (5ب

 بحقهام لهام فاإع رف المسالمين باع أباة اليهاود أن الدسا ور دااا فات وجااء الهجرة بعد للمدينة دس ور أول   الرسول سجه بأ(

 دينهم. علت الشقاء فت
 فات المانهج دااا وجااء بكاان كاه فات ونرارل اشساالم إلات الادعوة فات إتشاعه المسلمين علت ي ح م الا  المنهج اشسالم حدد بب(

 بالحسنت. والجدال الحسنة والموعقة بالحكمة اشسالم إلت الدعوة علت بر مال   الكرمم القرآن
 لهام  اائال   أدلهاا   الرساول ترك بكة ف ل وبعد  يردودا أو ليقبلودا عليهم الدعوة عرا بعد أحرارا   الناس   الرسول ترك بج(

 .(1بعليهم الحاسم اشن صار بعد اشسالم علت ذكردهم فلم الالقاء( فأن م بوابإذد
 ذحادث وكاان عانهم والادفاح بحمااي هم اشساالم الدولاة  يام نقير المف وحة البالد أده يدفعها  رمشة عن عشارة كانظ الجزمة بد(

 الصادد دااا فات أرنولاد توبااس الساير ببذ ار  عنماه تساقط الجزماة فاإن اشسالبت الجيا خدبة فت أحد بنهم دخه إذا أنه

 لهاام عونااا   تكااون  أن وتعهااد  المساالمين وسااالمظ أنااكيااة بجااوار تياايم كانااظ بساايحية  بيلااة وداات بالجراجمااة(، بقبيلااة باا ال  

 .(2بالجزمة عليها تفرا إ  شرماة
 عان دفاعاا   الق اال بجااوزة بان آنالقار  ومحاار العادوان رد دادفها بالدفاعياة( الحارب ذعنات -اشساالم فت بالمرروعة( الحرب بدا(

 (.194 انذة الشقرة: بسورة عليكم( إع د  با بم ه عليه فإع دوا عليكم إع د  بفمن النفس،
 هللا وصاف و اد الساالم، لفاظ بناه إشا ق الاا  ذاتاه األصاه بان برا قة اشساالم فكلمة والسالم اشسالم بين تام تاابق دناك بو(

 سالم(.بال بأنه الكرمم القرآن فت نفسه
 وتروماع واشردااب القهار أو وال اارف ال عصاا أو وال رادد العناف بان خالياة كاناظ  الرساول سايرة فات الحارب أخال يا  بل(

 كااه إح ارام فات ت م اه الحاارب أخال ياا  عليهاا حرصاظ ال اات اشنساانية وداال وبم لكااتهم حياااتهم علات اشع اداء أو انبناين
 المسالمين غيار وبعابلاة اشلسالمت ال عااذا إلات يادعو كاان كماا اشنساانية وحقو اه هوكراب ا حرم ه إح رام لآلخر، برر   فرد

 واشنصاف. بالعدل

 الحروب: فت جديدة أخال ية  واعد إرساء (6ب
 ألااف عرارمن عان يزمااد باا داباظ بزرماة طفولااة بعاد الرشاد برحلاة بل ااظ  اد النبوماة( السايرة بفاات الحارب أخال ياا  وكأنماا بأ(

 بكمااه وكالدمااا األفعااال، (2ب العقائااد (1ب دمااا ركياازتين علاات الحاارب أخال يااا   واعااد و ابااظ الماشساا ظهااور  بااه ساانة

 (ETHICS IN WAR) الحرب بآداب بعد فيما وسميظ ب الزبين الشع  بع هما ال صام عن بديه بن وليس لآلخر
  حقاة  رمشاة ف ارا  وفات الخااأ جاالاشت فات وال مادد اشنقاالب  اد  اوابط الحارب أخال يا  فت الجديدة القواعد أ افظ بب(

 فاات باادأ إ َّ  أباار إك مااه بااا أن إ َّ  اشنسااانت، المعناات ثقافااة فااإزددر  والحكمااة الرااشاب برحلااة إلاات الرشااد برحلااة تحولااظ
 النقصان!!.

 فات يادب اشنهااك بادأ بعاددا  صايرة ف ارة وفات النبوماة السايرة ف ارة فات الجديادة والقواعد والييم الالفظ الشرر   اشرتقاء وبعد بج(
 أصاااب ها الشراارمة أن المشال ااة باان  ااربا   ولاايس بنهااا، تنااال المااو  باارودة وباادأ اشنسااانية والييمااة المعناات بفهااوم أوصااال

                                                 
 .118، صـ 1ج محمد الغزالي )مائة سؤال عن اإلسالم(، (1)

 ، الدعوة إلي اإلسالم.(Sir Thomas. W. Arnold)سير توماس أرنولد  (2)
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 وعااان العماااوم فاات األخال ياااا  عاان الشعاااد وبال ااالت وإنحاااااآل وإ ااامحالل دبااوآل ف ااارا  تشع هااا ثااام وإرتقاااء صاااعود ف اارا 

 الخصوس. فت الحرب أخال يا 
   العديادة الرتق وصار  وعالجا  أدومة بن الشرر   العقه إب كرل با رغم بس فحال   بر ا   صار  الشرر   ال كيف ةوأزب بد(

 وفات دااا زبانناا فات فياه داوادة   الاا  الحا م الابيعة وأبر المهلهه، الحرب أخال يا  ثوب فت ال قوب إصالن فت تنفع

 يهلك. أو ي كيف أن دو أوان كه
 فاات األربعااة جنيااف إتفا يااا  فاات وذلااك الحاارب ألخال يااا   واعااد علاات بينهااا فيمااا وإتفقااظ الكااون  شااعوب ظإج معاا أخياارا   بدا(

 جاااء  أنهااا إ  القواعااد دااال حداثااة ورغاام كراب ااه وإح اارام اشنسااانت الرااخص إح اارام بباادأ باان المااواد دااال وتنشااع (1949ب

 وبنا النبومة السيرة فت الحرب أخال يا  فت وتررسخظ و عظ ال ت السابية والمشادئ والييم األخال ية القواعد تلك دون 

 آنفاا    ادبنال باا سايام فات واشسا د ل بالمقارناة عليهاا وال أكياد ال  باظ ذمكان الحيشاة وتلاك عام، وأربعمائة ألف عن يزمد با

 الشحل. فت
 فاااالحرب الرااابلة( لحاارببا بمارسااة عاان وجنااودل  ااوادل وبنااع وإب ناااع بحاادودة( بحاارب النبومااة الساايرة فاات الحاارب كانااظ بو(

 المعاذا. وتدبير العمران وتخرما وال رح الزرح وإدالك األنفس   ه تعنت الرابلة
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