
 ترتيب: د. أمحد إدريس عودة                                                               خطة اهلجرة النبوية
 أبو بكر الصديق  تأمين وسيلة النقل إلى المدينة 1
 له بالهجرة عرض عليه إحداهما فأخذ "الجدعاء" بثمنها.  إلى داره وقد أذن هللا لما جاء النبي وبمكة يعلف ناقتيه أربعة أشهر،  أبو بكر  بقي

 علي بن أبي طالب  المبيت في فراش النبي   -2
 حيث:  ده لهجرة، وظهرت الروح الفدائية عنبالنوم في فراشه ليلة ا  علي أمر النبي 

 مزيًدا من الوقت للخروج من مكة.   مازال نائًما، وهذا أتاح للنبي  اعتقدوا أن النبي  ، فقدكانه، وهذا فيه خدعة للمشركينونام في م لبس ثوب النبي  أ.
 .يتضور، ويخفي ألمه وعلي  على كتمان الخبر، حيث لما سألوه: أين صاحبك؟، قال: )ال أدري(، وكانوا يرمون الحجارة على فراشه  حرص ب. 

  الحذر من الرصد مع االنتقال سًرا إلى دار أبي بكر  -3
 فقد كان يأتي إلى دار أبي بكرر إمرا أول النهرار أو هخرره.، وهو أشد ما يكون في حرارة النهار، وهذا على غير عادته  ،في نَْحر الظهيرة، أي أول الزوال إلى دار أبي بكر  خرج النبي  -1

 تقل حركة الناس وقت الظهيرة في مكة لشدة الحر وهو وقت راحة وقيلولة.     حتى ب. و   بمجيئه من اعتاد مراقبته في هذين الوقتين. ف  عر  أ. حتى ال ي   )والسبب(
   فيكشف الخطة.  شركين في داره أبي بكرأن يكون أحٌد من الم ، فقد خشي أمره أن يخرج من عنده دار أبي بكر  لما وصل  -3       للمزيد من الخداع والتمويه.  خرج ُمتَقَن ِّعًا: -2

 أسماء بنت أبي بكر رضي هللا عنهما تجهيز الزاد في دار أبي بكر  -4

قاء للرحلةرضي هللا عنها  أسماء جهزت ة طعام وأعدَّت س  ة ولذا سميت بـ )ذات النطاقين س ْفر  قاء، وباآلخرة الس ْفر  قاء شقت نطاقها نصفين ربطت بواحد الس    (.  ولما لم تجد ما تربط به السُّفرة والس  

  (من النبوة 14/ صفر/ 22سًرا )يوم الخميس ليلة الجمعة   الخروج من دار أبي بكر  -5

 حتى يخرجوا من مكة بعيًدا عن أعين الناس.    اإلسراع في السير: -2حتى يفلتوا من رصد المشركين.                           الخروج ليًًل: -1
وخة: طاقة في الجدار للضوء، وال يشترط علوها، وتكون سفلى الستقراب الوصول للمكان، وهذا المقصرود(، الخروج من َخوخة في ظهر بيت أبي بكر  -3  ،لمزيرد  مرن اامران كران وهرذا، )الخ 

 عنه جزاء له على ذلك الموقف. بسد جميع اابواب إال باب أبي بكر حيث أمر النبي صنيعه في المدينة،  ابي بكر  وقد حفظ النبي  ،،، خشية أن يكون الرصد  ق بالة  باب داره

  خداع المشركين باالختفاء في غار ثور ثًلث ليال   -6

، وأبو بكر  النبي خرج  -  لخداع المشركين.  في طريق الهجرة، ولكن لم يتجها نحو المدينة )شمااًل(، بل سارا باتجاه اليمن )جنوبًا( نحو جبل ثور، فََكمنا فيه ثًلثة ليال 
ارتفراع جبرل ثرور الشراه.،  ب.أنه يتوقع من المشركين التحرك باتجاه المدينة للحاق بهمرا، فبرذلك ترذهب جهرودهم سردح، ويحتراروا فري أي طرير. يسريرون.    أ.اختيار غار ثور لًلختفاء: سبب  -

 صعوبة اقتفاء ااثر في الجبل. ج.وطرقه وعرة ومغاراته كثيرة.     
: ليتفقرده حترى ال دخرل الغرار قبرل النبري  ب.خوفًرا مرن الرصرد، وسراعة خلفره خوفًرا مرن الطلرب.   سراعة برين يديره كان يمشري  .أ، فقد  كان خائفًا على النبي في هذه اللحظات: أبو بكر  -

أقردام المشرركين علرى رنوسرنا : "نظررت إلرى  أبرو بكرر قالو أبصارهم، وقيض العنكبوت فنسج بيتًا على باب الغار، أعمى هللا ، غ المشركون الجبل ومروا بالغارلما بل ج.مكروه.   يصيبه 
    .}يا أبا بكر ما ظنك باثنين هللا ثالثهما{وحفظه:  طمأنه بأنهما في رعاية هللا  والنبي "، ونحن في الغار، قلت: يا رسول هللا لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه

وه  ف ق دْ  {:هذه الحادثة فقال  وقد ذكر هللا       ب ه  ال  ت   إ الَّ ت نص ر  اح  ا ف ي اْلغ ار  إ ْذ ي ق ول  ل ص  واْ ث ان ي  اثْن ْين  إ ْذ ه م  ين  ك ف ر  ذ 
ه  الَّ ج  ه  ّللا   إ ْذ أ ْخر  ر  ع ن ان ص  ْن إ نَّ ّللا   م  الصرحابة  عاترب هللا ، وفي هذه اآلية }ْحز 

 .في تخلف بعضهم عن غزوة تبوك، وخرج أبو بكر بهذه اآلية من المعاتبة 

 عبد هللا بن أبي بكر رضي هللا عنهما جمع المعلومات عن قريش وتعزيز الحماية ليًلً  -2
أ. فقطع من البداية كل الخيوط التي يمكن أن تطلع قريش منها علرى أخبراره وتحركاتره، تفرنن فري الخرداع والتمويره، والتشرويش علرى حرب المعلومات في المواجهة مع قريش.   النبي استخدام -

 لرصد أخبار العدو وتحركاته. في المقابل خطط  -العدو. ب
ال  د.أمرين علرى نقرل ااخبرار.   ج.حاذق سريع الفهم )لق ٌن ثقٌف( كما قالت عائشة رضري هللا عنهرا.  ب.أن ه شاب يافع خفيف الحركة.  أ. ، )السبب(:للقيام بهذه المهمة عبد هللا  اختار النبي  -

حمايرة، يخطط في ضوء ذلك، ويبيرت عنردهما للمسراعدة وال ويتسلل ليًًل حتى يصل الغار، والنبي  ينقل ما سمعه في نوادي قريش من أخبار إلى النبي  فكان  ...تلتفت إليه قريش لصغر سنه
 فإذا أوشك الفجر )وقت السحر( رجع إلى مكة حفاًظا على السرية.  



 عامر بن فهيرة  طمس األثر، والتزود باللبن -8

وأمره أن يسرير إلريهم برالغنم، فكران  بن فهيرة  عامر أن العرب كانوا حذاقًا في اقتفاء ااثر، وقد تهتدي قريش إليهم بتتبع أثر عبد هللا. ولذلك اختار النبي  بطمس األثر: سبب اهتمام النبي  -
   مه فيحلبان من الغنم حاجتهما.يأتي ليًًل إلى الغار بعد مجيئ عبد هللا إليهما، ثم يعود صباًحا بعد انصرافه، فيطمس ااثر. وكان يزجر الغنم بصوت مرتفع إشارة بقدو

وهرو أحرد  ج. .  ما اشرتراه مرن عبرد هللا برن الطفيرلفقرد أعتقره بعرد وهرو مرن مروالي أبري بكرر ب.   أنَّه كان أمينًا منتمنًا حسن اإلسرًلم.  عامًرا للقيام بهذه المهمة )والسبب(: أ. اختار النبي  -
 وهو أٌخ لعائشة امها.  د.   السابقين، وكان ممن ع ذب في هللا.

 عبد هللا بن أريقط )رجل مشرك( استئجار الدليل -9

  كم تقريبًا(، والمخراطر كثيررة جرًدا. 054المسافة بين مكة والمدينة بعيدة جًدا ) للدليل واستعانته بأهل الخبرة بطرق المدينة وأماكنها أهمية كبيرة في الخطة )والسبب(: أ. كان استئجار النبي  -
   ائل العرب التي تربطها مع قريش مصالح كثيرة منتشرة على طول الطري.. قب ج. ازدياد حرص قريش وإصرارها على العثور عليه وبثها العيون في كل مكان بعد فشلها في ذلك.   ب.
 الرحلة شاقة: فاارض صحراوية والحياة بدوية ووسائل النقل بطيئة وقريش تطاردهم. د.
يل اسمه عبد هللا بن أريقطاستأجر النبي  - يتًا  ،: رجل من بني الد ِّ  .أي ماهر بالهداية، يهدي بمثل خرت اإلبرة أي ثقبها()وكان مشرًكا. )والسبب(: أنه كان هاديًا خر ِّ

 عبد هللا بن أريقط )رجل مشرك( ه(1السير نحو المدينة عبر الطريق الساحلي    )صبيحة الليلة الثالثة ليلة االثنين /غرة ربيع األول/سنة  -11
 نحرو السراحل، حترى إذا وصرل طريقًرا لرم يألفره النراس اتجره غربًرانحو الريمن، ثرم  جنوبًا، وسار بهم بكر وعامر بن فهيرة  وأبو ، وارتحل معه النبي وصل الدليل إلى الغار في الموعد المقرر -

 بالقرب من شاطئ البحر ااحمر، وسلك طريقًا لم يسلكه أحًدا إال نادًرا )وهذا الطري. غير المألوف ساعدهما في اإلفًلت من المشركين( شمااًل 
ق لقريش أن يفلت النبي  قريش: موقف - هما، وكران ممرن  )مائةة أبةل(وصاحبه من أيديهم، فأوفدوا الرسل إلرى القبائرل العربيرة خرارج مكرة، وأعلنروا عرن جرائرة كبررح  لم ي ر  لمرن قتلهمرا أو أس رر 

 ما.مسرًعا مدجًجا بالسًلح إلى أن دنا منهسراقة خرج ف قبيلة سراقة بن مالك،عرض عليهم كفار قريش الجائزة 
كان ي كثر االلتفات، وعندما اكتشف أن سراقة يلح. بهم قال: "هرذا فرارس قرد لحر. بنرا   أبو بكر، ويقرأ القرهن وكان قلبه موصواًل باهلل، وال يلتفت خلفه كان النبي  وصاحبه: موقف النبي  -

 .  }اللهم اصرعه{على سراقة فقال:  ودعا النبي  "،وبكى"، وقال: "أما وهللا ما على نفسي أبكي ولكن أبكي عليك
 . ة لدعاء النبي فرسه في رمال الصحراء، وصرعه الفرس استجاب ساخت )غاصت( يدارأح سراقة معجزة إلهية حيث   النتيجة: -
بعرد غرزوة حنرين  يحملره وعاد إلى النبري  حتفظ به سراقةوا ،كتاب اامانله فكتب  عامر بن ف هيرة فأمر النبي  لعلمه أن هللا تعالى سيظهر أمره،اامان منه طلب فمعصوم  النبي أيقن أن ف أ.

 فدنا منه سراقة، وأسلم. }يوم وفاء وبر، أ ْدنه{: فقال: "يا رسول هللا هذا كتابك"، فقال 
؛ ف اْدع  ّللاَّ  أ نْ   دعو له هللاأن ي طلب من النبي  ب. ل ك  د ، ق ْد ع ل ْمت  أ نَّ ه ذ ا ع م  مَّ ح  ا أ ن ا ف يه أن ينجيه مما هو فيه، فقال: )ي ا م  مَّ ي ن ي م    (.ي ْنج 
ت اع ،عرض عليه الزاد والطعام والمتاع، فقال: ) ج. الم  اد  و  م  الزَّ ل ْيه  ْضت  ع  ع ر  :  و  ل ْم ي ْسأ ال ن ي، إ الَّ أ ْن ق ال  هن ي و    .«أ ْخف  ع نَّا»ف ل ْم ي ْرز 

 .ه"، وكان آخر النهار َمْسلََحةً لكان أول النهار جاهًدا على نبي هللا " وبذلك: فإن سراقة بن مالك 

 .أبو بكر الصديق  :عن النبي  تورية أبي بكر  -11
ب  أنه يعني لما ي سأل عن النبي  ، فكان أبو بكر وصاحبه على أقصى درجات الحذر بالرغم من اقترابهما من حدود المدينة بقي النبي  ب  الحاس  ، يقول: "هذا الرجل يهديني السبيل"، ف ي ْحس 

 الطري.، وإنَّما هو يعني سبيل الخير.

 :الدروس المستفادة من خطة الهجرة 

أهميرة دور  -0القردرات البشررية وتكليرف كرل  بالمهمرة المناسربة لقدراتره الشخصرية.   توظيرف -3السرية في التحركات مع التمويه وإخفاء ااثرر.  -2اإلعداد والتخطيط وتأمين متطلبات العمل.   -1
 ى ااسباب. وعدم الركون إل التوكل على هللا  - .6أهمية دور المرأة ومشاركتها مع الرجل في الدعوة كعائشة، وأسماء  - .5الشباب في الدعوة كعبد هللا بن أبي بكر، وعلي بن طالب 

 أهمية الذكر وتًلوة القرهن في تفريج الكربات وتيسير المهمات. -8)االطًلع على منامرة االغتيال، الخروج من الدار، بيت العنكبوت على باب الغار، قصة سراقة(.   معجزات النبي  -7
 .حماية القيادة والدفاع عنها كأبي بكر وعلي بن أبي طالب  -9

 


