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 [ ةالحدٌبٌ عةول  - المصطلك ًبن ةغزو -  "العٌص إلى ةحارث بن زٌد ةسرٌ،  لرد ًبن ةغزو، لحٌان ًبن ةغزو ، نجد إلىة مسلم بن دمحم ةسرٌ ”: والسراٌا البعوث ةمتابع]

 (حوالى عشر بعوث)البعوث والسراٌا  متابعة : 
   وإسالمه ؟ ( اخرج معتمر   الكذاب ؟ ٌلمةبؤمر مس غتٌال النبًا المتنكر   خرج) كان لد  "ثال الحنفىمن أُ  ةام  أسر" ثُم   ← هـ(6محرم )د ج  إلى ن   ةم  ل  س  سرٌة دمحم م  * 

  ففعل لهم طعامهم لٌخلً ةبؤرحامهم أن ٌرسل إلى ثمام هٌسؤلون كتبوا إلى النبًحمل الطعام لهم حتى جهدوا ، ف وتهدٌده لمرٌش ومنعه امكة معتمر   وخروجه إلى
ا  ← (هـ 6ربٌع أول )ان ٌ  ح  ل   بنً * غزوة  " ٌوم الرجٌع " الممتولٌن ألصحابه ثؤر 

ورجال من " ن ص  بن ح   ةن ٌ  ٌ  عُ وخمسمائة من أصحابه لٌردوا غارة " خرج النبً (روخٌب اء بٌن المدٌنةلرد = م ي) ذ  ←( هـ 6ربٌع أول )د ر  ق   غزوة ذي* 

 : لدٌارهم .. مرأة كانت معه وعادوا باإلبل والمرأةلتلوا فٌها راعً اإلبل وخطفوا ابمنطمة الغابة (  النبًبل ) = إة الغابة ٌسرح لرسول هللا بناح غطفان على

ة ستغاثةصراخ وا  بل :اإل .     ل م        بل لبل أن ٌخرج النبًباإل بمفرده لٌؤتً من على جبل سلع عند علمه بؤمرهم وخروجه ع"بن األكو   " س 

  بل لبل أن ٌؤتً النبًفرمى الموم واستنمذ اإل( ام= أي اللئ)عكوع ، الٌوم ٌوم الُرض  أنا ابن األ لوله "مالحمة الموم ووأصحابه ل              
 ته عند عودته إلى المدٌنة.. وأردفه خلفه على نال ثنى علٌه النبًفؤ ا  .. د  ر  ستلب من الموم ثالثٌن بُ وأصحابه وا              

 بعد أن نذرت هلل أن تنحر النالة إن نجاها هللا .. ، وعادت إلى المدٌنة   سر على نالة لرسول هللا مما أخذهه الموملموم ونجت بنفسها من األغافلت ا :. المرأة    
ملن هللاُ علٌ" بئسما جزٌتها لائال   ًفتبسم النب  إلى أهلن.." ارجعً ، بلًنالة من إ إنما هً حد فٌما ال ٌملن ،وال أل نذر ألحد فً معصٌة ، فإنه الها أن تنحرٌها ونجان أن ح 

 

 المدٌنةفرإلى  يالذن رسول هللا ( ت  )خ  "ٌع أبً العاص بن الرب لمرٌش بمٌادة "ر هم على عٌإستٌالا  ← (هـ6 ى) جمادى األولص ٌإلى الع   بن حارثةزٌد  * سرٌة
 علٌه زوجته .. ً، ورد النب موالهم ثم أسلم وهاجر إلى المدٌنةورد إلى أهلها أ ةه فعاد إلى مكأموالله  ًورد النبه ، أجارت ًالت ) كانت زوجته( زٌنب بالسٌدة ستجار وا
 

 ا، فجاعوا جوع ا شدٌد   ثالثمائة ً، كانوا حوالبن الجراح  لرصد عٌر لرٌش بٌدة عُ  ًأب ةبمٌاد ] الخبط = ورق الشجر [: ( هـ8) رجب ط ب  سرٌة الخ  * 
 بالمدٌنة(  ) لحمه إلى النبً  ملوا منوا وح  هنف شهر واد  ( أكلوا منها نصالعنبرلها مال ٌُ  ) = دابةحر إلٌهم حوتا ، فؤلمى الببط حتى أكلوا الخ  

 

 هـ( 6) شعبان  ع (ٌس  ٌ  ر  المُ  )= غزوةطلق ص  بنً الم   * غزوة
  ومن حوله من األعراب حرب رسول هللاار " رض ً" الحارث بن أبالمصطلك  ًٌد بنعزم س.  سببها : -  

 ه ، ولما المصطلك فمبض علٌه ولتل ًل عٌنا لسٌد بنفماب( الغنٌمة فى طمع ا) المنافمٌنبالخروج لماللاته ومعه الكثٌر من  ًأسرع النب.    
 معه من األعراب ودب فٌهم الرعب  من كان هعن أنفض ، ٌنهل عتلإلٌه و ًر النبٌسعلم بم     
 واألموال  يالنساء والذرار ًالنب ىنهرم المشركون ، وسب، وا؟  لتالار علٌهم ، ولم ٌحدث أغ" ٌسٌعر  " المُ لما وصل إلى ماء لهم ٌسمى .    

 ("  بنت الحارث زواجه بالسٌدة "جوٌرٌة -اإلفن  حادثة  –ر المنافمٌن ود) أهم األحداث : - 

 المصطلق :  ًبنقبل غزوة  - دور المنافقٌن :   
 تاج  لصنع الخرز ون لهظمٌن وا) كانفك علٌه األوس والخزرج تا ياستلب ملكه الذ أن النبًكان ٌرى   ←بن سلول " ا ًزعٌمهم " عبد هللا بن أب.     

 ... مجالسنا " ًف شناتغبٌتن وال  ًجلس ف".. ا –( للمدٌنة  ًله لوال  هجرة النب         

 ل غزوه أحد لبالجٌش (  3/1عودته بؤصحابه ).           لٌنماع  ًء بنإجال ًمحاولته التدخل ف.         بدر  ةلما بعد غزو  تؤخر إسالمه.    

 لوب المسلمٌن أثناء حفرالخندق              ل ًف الرعبء لك وإلماإثارة الم.     النضٌر ضد المسلمٌن  ًمع بن تصاالتها.         
 نب بنت جحش "دة  " زٌبالسٌ ًالخندق وزواج النب ةعات بعد غزوثارته الشائإ.         
 .." ،  اسمعوا له وأطٌعواه وورنصابه فكم مكم هللا وأعزكرهذا رسول هللا بٌن أظهركم ، أ.."لائال   للخطبة ًموم كل جمعة حٌن ٌجلس النبكان ٌ.         
                            لً!"  ٌستغفرأن  ًبتغما أ ..":مالف ًر لن النبستغفمن المسجد ولٌل له أرجع لٌنصرف وا ، فثارلٌجلسوه  لناسا به فهم  ،  أحد غزوة ًفانسحابه  حتى بعد      

 المصطلق :  ًثناء غزوه بنأ -     

 " زٌد بن األرلم  "" وسماع لمنها األذ األعز   ن  خرجلٌُ  إلى المدٌنة رجعناٌؤكلن ، لئن  كلبن نسم   "ولوله  ←عمر وحلٌف الخزرج أجٌر . حادثة      

  ًغه النبلذلن وإبال   
 عن الحدٌث  ٌشغلهملحتى أصبح  لٌلةو ام ٌومبه ىومش ً ساعة منكرةن بالرحٌل فأذ  +   رفض أن ٌؤمر بمتله ← ًرد فعل النب .
 معنا.." ًحسن صحبته ما بمترفك به ونبل ن..  " حٌن أراد لتله بن سلول" ا "عبد هللا بن عبد هللا بن أُبً بنهلوله ال. 

 * حادثة اإلفك :
ً  أُ  بنا" ، وإفاضة "لط  صفوان بن الُمع  "مع  دتها إلى المدٌنةوعو،  عن عمدها ابحث    عائشة لسٌدةلف اتخ  - سبب  والمنافمٌن فً "بن سلولا ب

 :ستشار أصحابه ا +     سكت ولم ٌخبر عائشة   ←  ً مولف النب  - تخلفها 
 .."صدلن لجارٌة توس ل ا ات ،ساء سواها كثٌروالن، علٌن ك هللا ضٌ  لم ٌُ  "  ..  ←       ًسٌدنا عل.         
ا " ..  ←    جارٌتها ةٌر  ر  . ب           .." فتؤكلهالداجن  أهلها ، فتؤتً عجٌنالسن تنام عن  دٌثةح غٌر أنها جارٌةه ( ٌبُ ) = أع   هضُ م  أغ   ما رأٌت أمر 
 خٌرا .."هلن وال نعلم إال أ" ..   ←     بن زٌد . أسامة       
 ."عصمها الورع . "  فتمول عائشة ".... اا علمت منها إال خٌر  وهللا م يوبصر ًسمع ًأحم " ..  ←زٌنب بنت جحش  .       

 ون "ر جمٌل وهللا المستعان على ما تصف".. فصب  ←    مال ٌُ حٌن علمت بما  مولف عائشة -
 ( مة السعاد ورزله الشهادةت) ثم ختم هللا له بخا.."  لط كنف أنثى  تُ كشفمانفسً بٌده  والذي. . "   ←  لط  مولف صفوان بن الٌمع   -
 ( ) بالصبر وعدم التسرع ، والحكمة والبحث واالستشارة  مثل هذه األحداث ًالتصرف ف لٌعلم  الناس كٌفٌة ←(  ) بعد شهر من الحادثةزول البراءة  تؤخٌر ن -
   ( ٌاتآ)عشر عنها  ونفً التهمة عائشة براءة السٌدة .    : (النور) سورة دثة ن للحاآالمرمعالجة  -

 المجتمع المسلم  كٌفٌة صٌانة األعراض وكرامة.                                                
 ن(ص  ح  لرجم للمُ ا،  جلدة 111ن ص  ) لغٌر الُمح  للزنا على مشهد ومسمع من الناس  زاجرة تحدٌد عموبة.                                                

 من الهجرة السادسالعام                                                        
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انً  ان ٌ ةُ الز  "     الز  ل ُدوا   و  د   ُكل   ف اج  اح  ا و  ن ُهم  ائ ة   م   ل د ة   م  ال   ج  ا ت ؤ ُخذ ُكم و  م  ٌن  هللا   ب ه  أ ف ةٌ فً  د  نُون  ب اهلل   ر  م  م  إ ن ُكنتُم  تُإ  ن  ال ُمإ  ا ط ائ ف ةٌ م   د  ع ذ اب ُهم  ه  ل ٌ ش  ر  و  خ  م  اخآ  ال ٌ و  ن   و   "نٌ 

 مبل له شهادة، وال تُ ( المذف  )حد ن جلدةالجلد ثمانٌ ←  الدنٌا ًف - : (أعراض الناس ٌغٌر دلٌل ً)= من ٌتكلمون فلذف الناس  عموبة.    

  (هللا الطرد من رحمة ) اللعنة =الدنٌا واخآخرة  ًاللعنة ف  ←خرة اخآ ًف -                                                    

 لسنتهم وأٌدٌهم وأرجلهم تشهد علٌهم أ +                                                                                              
 . )تنظٌم النسل..(للرجل ببوٌضة المرأة بالمذف خارج الرحم . )= منع وصول ماء الرجل إلى ماء المرأة = منع التماء الحٌوان المنوي. إباحة العزل   

 ٌالحظ :
س  ، (  ً) شاعر النبان بن ثابت " " حس  : لٌم حد المذف على اإلفن أُ  حادثة ًف .   () أخت أم المإمنٌن بنت جحش "  نةم  " وح  ، بكر(  ً) لرٌب ألب ثاثةأُ ح بن ط  م 

 (  : ؟)بن سلول ا ًٌمام حد المذف على عبد هللا بن اُبلم  . 

 ( .. خرةالدنٌا واخآ ً العذاب العظٌم فولد وعده هللا.. )  خرةالدنٌا واخآ ًر لمرتكبه فتطهٌن الحد أل -      
 ه !! (ر  بى ك  .. تول  حد صراحة ) لم ٌمسكوا علٌه ما ٌوجب ال -      

 ونهنه وٌُعن فعاتبوٌات ، فكان بعدها إذا أحدث الحدث كان لومه هم الذٌن ٌُ أمر زعٌم المنافمٌن بعد نزول اخآ فتضحا . 
ً ألتله ؟ أما وهللا لو لتلته ٌوم للت لعمر ٌا كٌف ترى ، لوله لعمر "فً مهدها  دتهاأوحاصرت الفتنة و النبً وسٌاسته تجاه األحداث حكمة. 
 " !!..  يمن أمر ألمر رسول هللا أعظم بركة هللا علمتُ م بمتله لمتلته !! فمال عمر : لد وف ، ولو أمرتها الٌودت له آنرعأل
 وراء الفتن بغٌر دلٌل  ندفاع خوانهم وعدم االلى المإمنٌن حسن الظن بؤنفسهم وبإع.          العنةالمُ  ←من ٌرمون أزواجهم   عموبة.

 

   دٌبٌة(:لح الح  ٌة + ص  ٌب  د  ة  الح  مر  دٌبٌة ) ع  وقعة الح 
 : عمرة الحدٌبٌة* 

 ر بعضهم ..(عتمروا وحلك بعضهم ولص  خذ مفتاح الكعبة ، وطافوا وا، وأ صحابه المسجد الحرامأ( ) دخل هو و) ًرإٌا النب.     :سببها  -
 .. هم هذا ، وتجهزوا للعمرة مكة عام وحسبوا أنهم داخلون هفرح أصحاب .                 
 .. حتكان بٌن لرٌش والمسلمٌنلٌخرجوا معه ولكنهم خافوا اال يالنبً األعراب من حوله من البوادستنفرا  .                

، "أم سلمة "من الصحابة ومعه زوجته  ألف وخمسمائة ًف( هـ 6)  المعدة يذ ًخرج النبً ف  ← المسلمون ٌتحركون إلى مكة -

بل بعالمة عن غٌره من اإل يٌز الهدٌتم) وأشعروه( يعنك الهد ًف كالمالدة ًءتعلٌك ش) يددوا اله  بعد أن لل   "لٌفةالحُ  يذ "وأحرموا من

 (رب ..!!السٌوف فً الم  )، بدون سالح ( ممٌزة ةبكسو يالهدكسوة ) وهلوجل  ( السنام ًكجرح ف
 (إرالة دم()سنأو النُ  ى لمن حلك رأسه بالصٌام أو الصدلةفؤنزل هللا فدٌة األذ ، محر  هوام رأسه وهو مُ " كعب بن ُعجرة"  تذآأثناء الطرٌك )       
 قرٌش صد المسلمٌن عن البٌت :محاولة  -
 لرٌش( ون أنهم من الحبشة ، وهم من أصلهم كانوا ٌعتمدعبٌد سود البشرة كان الناس فً الجاهلٌة ٌستعملونهم ، ولسواد بشرت)= ألحابٌش جمع ا .         
 .. على المسلمٌن إلى مكة يٌإد يلمطع الطرٌك الذ" خالد بن الولٌد "فارس بمٌادة  ًخروج مائت.          
   صالة الخوف ففاتت الفرصة علٌه، فؤنزل هللا صالتهم ًأن ٌهجم علٌهم وهم ف مرر خالدصالة الظهر ، ف ًف ونى الجٌشان والمسلماءتر.  ٌالحظ : 
 حتكان بمرٌشتجنب ا لالسفل مكة ( ) أإلى مكة بطرٌك الحدٌبٌة  ًٌستبدلون الطرٌك الرئٌس المسلمون.            
 ولكن حبسها حابس ،  كلخذان لها بُ  ، ومات المصواء خأل ما" .. ( )، فمال  .." ت المصواءخأل ." . بالحدٌبٌة ولول الناس" المصواء " برون .            
 للٌل ( ) حوضند ثمد فنزل ع.. " ثم زجرها فوثبت به .. ٌتهم إٌاها مون فٌها حرمات هللا إال أعطعظ  ال ٌسؤلونً خطة ٌُ  نفسً بٌده يوالذ الفٌل ..             
ا( )، فؤعطاهم  )أفرغوه(أن نزحه الناس ٌلبث دٌبٌة ، لم بالحُ  الماء               (  ه) من معجزاتٌهم حتى رحلوا زال ٌرو من كنانته لٌجعلوه فٌه ، فما سهم 
 الوساطة : -

  افإن شاءو كتهم الحربهد نلم نجئ لمتال ، لكن جئنا معتمرٌن .. ولرٌش ل" ..   ًلول النبو ، )كان حلٌفا للنبً( "ًزاعلاء الخُ ر  بن و  ل ٌ" بُد   .    

 " إال المتال لاتلناهم اوإن أبو، سلموا( )ٌاءوا دخلوا فٌما دخل فٌه الناس ن شإو، حتى ٌدعو الناس إلى الدٌن الجدٌد( )وبٌن الناس  ًبٌن اوٌخلوأمهلناهم مدة( ) همانمدد          

 ٌل بن ورلاءلبُدلال  مثل ما النبً لال له  ← "فصكرز بن ح  م  " . سل قرٌش :ر   .       
د  لهإالء أن ٌُ  ًما ٌنبغسبحان هللا ،  " فمال،  (يون البُدن  واله دمعظ)وكانوا ٌُ التلبٌة و يدباله   ًلهم النببستما ←( )سٌد األحباش "لممةلٌس بن ع  حُ ال. "   وا عن البٌت"ص 
 لبلن..؟ " هله أدمحم هل سمعت بؤحد من العرب اجتاح  ي".. أ  ← "ًة بن مسعود الثمفرو  عُ . " 
 أمر  ًإطالق سراح للة من شباب لرٌش الطائشٌن الذٌن أرادوا إشعال نار الحرب بٌن لرٌش والمسلمٌن فتسللوا لمعسكر المسلمٌن ، لكن النب.  

 ً الصلح وعفا عنهم بإطالق سراحهم رغبة ف    

 إلى قرٌش : سفًٌرا" عثمان بن عفان " .       
   لدعوتهم لإلسالم .           اارم  عُ وا لم ٌؤتوا لمتال وإنما جاءالمسلمٌن .  لٌخبرهم أن  
 .. ر هللا لرٌب ، وبؤن نصرهم بالفتح بش  وٌُ ،  أخفوا إسالمهم  ونساء مإمنٌن بمكة ولٌؤتً رجاال  .  
 ..!طوف رسول هللا ،  ولكنه رفض حتى ٌ هبالبٌت وحد عرضت لرٌش على عثمان أن ٌطوف - ٌالحظ : 
 ←سلمٌن مالإشاعة ممتل عثمان بٌن مما أدى إلى حتى ٌجمعوا أمرهم على ما جاء به من الرسالة  ت لرٌش عثمان بمكةساحتب -           
وا ، وبعضهم باٌعه على الموت ً على أالباٌعوا النببٌعة الرضوان = )  "بٌعة الرضوان"                –نفسه ولال هذه عن عثمان  بٌد ً، وأخذ النب ٌفر 

 تحت الشجرة " (ٌعونن باٌُ  منٌن إذهللا عن المإ ًلمد رض لوله تعالى " ونزل فٌها شجرة ،هذه البٌعة تحت  ًالنب أخذ               

 : صلح الحدٌبٌة*    

 (ل الباطلفاهلل ٌنصر الحك وٌخذ)هللا لهم  البٌت ونصرزٌارة  ًف حك المسلمٌن ←* حرج مولف لرٌش      

 )ذوالمعدة( رمة الشهر الحرامرمة البٌت وحُ نتهان لحُ فٌه التال المسلمٌن *  ٌن العرب لو دخل المسلمون على غٌر رغبتها خوفها على سمعتها ب*  
 : )بنود الصلح(لعمد الصلح ( ..   سه ل هللا لكم ه النبً لال :آ)لما ر " ٌل بن عمروه  سُ " إرسال *      

 وال تتعرض له لرٌش ) عمرة المضاء( العمرة  يالعام المادم لٌمٌم بها ثالثا وٌإد ًف ًٌؤتٌرجع دمحم من عامه وال ٌدخل مكة ، و.          
  انا وعدوان علٌه ٌعتبر عد يالفرٌمٌن دخل ، وأ يعهد أ ًمن أحب أن ٌدخل ف .  فٌها الناس  بٌن الطرفٌن لمدة عشر سنوات ٌؤمن ةهدن.          
 ٌُرد إلٌهم  الا( = مرتد  )دمحم  من أتباع اإلٌهم ، من جاء لرٌش  ٌُرد منه(  )= هارب ادون إذن ولٌه من لرٌش  د امن أتى محم.   على ذلن الفرٌك           
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 "بسم هللا من " بدال سمن اللهما) "بعلٌا  ًعض ألفاظ ما أملى النبتغٌٌر ب بن عمرو" هٌلسُ "محاوالت  ←ا ٌكتب الكتاب علٌ   ًدعا النب *    

 ..(  "دمحم رسول هللا"من  بدال" دمحم بن عبد هللا ٌم" ، "الرحمن الرح       
 للصلح  اطبم نهله اب ًم الصلح لبل أن ٌرد النبإتما "سهٌل بن عمرو"لبل تولٌع الصلح ، ورفض  من مكة اً لٌوده هارب  " فجندل بن سهٌل بن عمرو ًأب " ًءمج *   

  الصلح مع كونه رسول  ًل ضغط لرٌش وأعطى الدنٌة فبلادهم أنه عتمال ←وفتنتهم ، عامهم  ًلعدم تمكٌنهم من أداء العمرة ف  ← زن المسلمٌنحُ  *   

 نماشه مع النبً + نماشه مع أبً بكر .. !! ←" عمر بن الخطاب " وكان أشدهم حزن ا الحك ؟؟ ..هللا وعلى           

  .."  مبٌنا  انا لن فتح  ا فتح" إنزول * ن     واحدةلممصرٌن مرة مرات ول للمحلمٌن ثالثإه * دعا     كم اإلحصار     * حُ        "     أم سلمة"  كمة ح  *    
 ". .  إنه لفتح هنفسً بٌد يوالذ(  " ..  ) هو ٌا رسول هللا ؟ ورده " أفتحٌ  عمر للنبً وتعلٌك     
 )كٌف كان فتحا ؟ (  نتائج صلح الحدٌبٌة :* 
 داء عمرة القضاء :ً ألالعام التال ًف ًة قرٌش على أن ٌأتوافقمكة ، وم هلمن عامه وعدم دخو ًرجوع النب  -     

 اعتراف بكٌان ولوة المسلمٌن اللجوء إلى الصلح .             
 ) لعام واحد فمط( وضع حد لصد لرٌش المسلمٌن عن زٌارة المسجد الحرام.             
 أهل مكة ! كانت غزوة مباشرة لملوبعمرة المضاء .             

 سنوات : دنة بٌن الطرفٌن لمدة عشراله  -     
 نهٌار لوة لرٌشاهدنة معناها . 
 إتاحة الحرٌة الكاملة للدعوة للدٌن الجدٌد داخل وخارج الجزٌرة العربٌة. 

 الف !![آعشرة  ًحوالهـ( 8)فتح مكة  ًالف ، وفآثالثة  ًحوالهـ( 6)عام الحدٌبٌة  ً]عدد المسلمٌن ف      

 هـ(7) غزوة خٌبر ضاء على الٌهود التفرغ للم. 
 خر:ا على الفرٌق اآللفرٌقٌن ٌعتبر عدوانً ا يعدوان على كل من عاهد أ يأ  -     

 ً الجزٌرة العربٌة وٌة فمكانتها الدٌنٌة وزعامتها الدنٌ ل لرٌش عنتناز. 
 لمسلمٌن بمكة من تعذٌب لرٌش لهم تؤمٌن المستضعفٌن من ا. 

 رد إلٌه :ال ٌ   ًعن النب امرتدً  اإلى قرٌش ، ومن جاء قرٌشً  ًرده النبٌ دون إذن ولٌه ًى النبمن أت  -     
 ) كالحبشة مثال(ض بخالف المدٌنة األر ًمكان ف يالفار بدٌنه من مكة ٌمكن أن ٌذهب إلى أ. 
 المسلمٌن ، ورحٌله خٌر من بمائه المرتد عن الدٌن ال حاجة إلٌه عند. 

 (.. !! )= جدة ؟(  "سٌف البحر"عند  " وأصحابهأبو بصٌر " ضطرار لرٌش إللغاء هذا البند بعد ما فعلها)ملحوظة :       

 إسالم عمرو بن العاص وخالد بن الولٌد وعثمان بن طلحة -      

 بها أضرحة : ًالمساجد الت ًالة فالص
 لبة أو علمٌة أو ثمافٌة ، ٌعلوه  ر مدفون فٌه شخص له لٌمة دٌنٌةضرحة = جمع ضرٌح = لبلمسجد = كل مكان ٌسجد فٌه للصالة    . األا  .   
 ، ( ) الكوفة سابم ابالنجف  "ًعل لبة ضرٌح "سٌدنا راء" بالعراق ، ومن ألدمهاو"سام بمدٌنة " المبة الصلٌبٌة"سالم كانت اإل ًأول لبة بنٌت على ضرٌح ف  .   

 ..  " بكربالء بالعراقالحسٌن ضرٌح "سٌدنالبة و      
 سم " الشاهد"لٌها ال البٌت وكبار رجال الدولة وأطلموا عالفاطمٌٌن الذٌن ألاموها خآعصر  ًاألضرحة فانتشرت   .   
 أم السلطان الكامل( ) بنته" بالماهرة  ًضرٌح اإلمام الشافع"كبرها أ، أشهرها وضرحة ألهل السنة استمر بناء األ نة() السُ  عصر الدولة األٌوبٌة ًف  .   
 ختالف( : االمساجد التً بها أضرحة ) حكم الصالة فً.     

 ( ي) البخارٌائهم مساجد " " لعن هللا الٌهود والنصارى اتخذوا لبور أنب     ←ال ٌجوز  
 (علٌه . .ه أو ي ٌحرم الصالة فٌه أو إلٌالمبر على هذا المكان من المسجد وهو الذ ت]= لصرالمسجد ٌكون داخل ممصورة  ًالمبر ف.   ←    ٌجوز 

  المسجد باتجاه المبلة ولٌس باتجاه المبر أو علٌه أو فٌه.. ًتكون ف الصالة.                 
 :بناء مسجد على لبر  ًعدم إنكار النب .                

 (!! وا بربهممن" ) وكانوا فتٌة آ اتخذن علٌهم مسجد  أمرهم لن ىسورة الكهف " لال الذٌن غلبوا عل ًكما جاء ف  -     
 () ًكانوا ٌصلون فٌه على عهد النب، " سٌف البحر" ًفعلى لبره  " مسجد ابصٌر ًأب " بناء أصحاب  -                 
 كما  ،العبادة سجد للمبر أو علٌه على سبٌل التعظٌم وأن ٌُ  نهى عسجد حول المبر ، إنما نلم ٌنه عن بناء مالحدٌث " لعن هللا الٌهود .."  -                 

 أن ٌبنوا مساجد علٌها  ! ال، ٌفعل الٌهود والنصارى الذٌن ٌسجدون على لبورهم وإلٌها                     
 ولبر أبً بكر ولبر عمر ..!!( )المسجد النبوي به لبر النبً   -     

 :( ) كالُحسٌن ، والسٌدة زٌنب ، والسٌدة نفٌسة .. آداب زٌارة أضرحة آل البٌت .  

 اختالف( ← )التوسل) اللهم إنً أسؤلن بحبن لصاحب هذا الممام أن ...(  والدعاء  . للصالة       .  ←   التوجه إلى المبلة  -         

 اإلبراهٌمٌةالصالة .        )أو بؤي صٌغة(" السالم علٌكم دار لوم مإمنٌن ، .. " بالسالم  .     ←للزٌارة    ←التوجه إلى المبر     -         
 

 دعاء للمٌتال .         خرة خآالعظة وتذكر ا .    ←الحكمة منها    - زٌاره القبور : 

 : ()اختالفللنساء  .               ( نةللرجال ) سُ  .    ←       كمها حُ   -  

 ستحباب للرجال والنساء (للرجال والنساء + األمر على االن )النهً كاكم عن زٌارة المبور، فزوروها " كنت نهٌت .   ←    * ُسنة                    

 سإال السٌدة عائشة النبً بعد عودتها من البمٌع ".. كٌف ألول لهم ؟ .."  .                                        
 ولم ٌكن لمعودها عند المبر !! ( نكاره كان لجزعها وعدم صبرها ، إ) اصبري  .."مبر " .. اتمً هللا وها تبكً على الآلراره للمرأة التً رإ  .                                 

 ) زوارات = صٌغة  مبالغة !! ( ارات المبور.. لعن هللا زو   كثرة التردد وتكرار الزٌارة "  .    ←* مكروهة                       
 صبرهن  وجزعهن ..بصفة عامة لملة   .                 

مة *                             عند عدم االلتزام بآداب الزٌارة.  تنة ) أن ٌ فتن  أو ٌُفت ن  ..        عند خوف الف .   ← ُمحر 

 ٌصل ثواب المراءة  ←مهور )اختالف : الج نآتٌسر من المر لراءة مابالدعاء   . ن أمكن( إ). التوجه للمبر بالسالم    . التوجه للمبلة   ←كٌفٌتها    -                    

 جواز البكاء ..(    . لٌس لها ولت معٌن –الجزع أو النٌاحة  دمع –لتزام بآدابها )الصبر . االٌصل(       ال ←الشافعً  للمٌت ،                                            

 

     :  البٌت النبوي 
 بنً المصطلك ""   سهم" ثابت بن لٌس " بعد غزوة ًولعت ف ←ث بن ضرار" سٌد بنً الُمصطلك(  )بنت "الحارزواجه بالسٌدة "جوٌرٌة بنت الحارث"  

  سالمهم فكانتإؤعلنوا ، فالمصطلك  ًنب ىاألسر!! .. فؤعتموا مائة من أسر ًوتزوجها ، فمال المسلمون : أصهار رسول هلل ف ًفكاتبها ، فؤدى عنها النب 
 "" .. أعظمهن بركة على لومها ..  


