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 ( عمرة المضاء –تأدٌب األعراب  –ؼزوة خٌبر  –)الؽابة( لَرد  يؼزوة ذ –ألمراء اكاتبة الملون و) م

 مكاتبة الملوك واألمراء : 
 ٌنمسم إلى : ًعهد النب ًلعربٌة فكان العالم حول الجزٌرة ا.  : مقدمة -

 ( )النصرانٌةبالد الحبشة  –( )النصرانٌةبالد الروم  –المجوسٌة( )بالد فارس  دول عظمى :  *                
 ) مصر والشام(للروم أو   ) الٌمن والعراق(للفرس  ←تابع  بعضها:  إمارات صؽٌرة *                 

 لبحرٌن  ان ، وامَ الٌمامة ، ع  ←   مستملبعضها                                         
 )أهل كتاب(، والمسلمٌن مع الروم ( ً)كالهما وثنكانت العاطفة الدٌنٌة تجعل هوى المشركٌن مع الفرس .    
 )عاصمة الروم(حتى هددوا بٌزنطة  ىآسٌا الصؽر ًتوؼلوا فستولوا على مصر والشام وؼزا الفرس الروم وا( م ٦۱۲)عام فً  لبل الهجرة.    
    ت  بَ ل  ؼ   مـ ٓلٓ لبة الروم على الفرس بعد للٌل " ابشر فٌها هللا المسلمٌن بؽٌ   " سورة الروم " نٌة على التوحٌد ، فأنزل هللا ار الوثنتصبافرح المشركون .    

      (3)الروم: ٌن "ن  س   ع  ض  ب   ًف   ونَ ب  ؽل  ٌَ سَ  م  ه  ب  لَ ؼَ  عد  بَ  ن  م م   ه  وَ  األرض   ى  أدنَ ًف وم  الر         
 لفرس ، وفرح المؤمنون بنصر هللاا وا ما أخذهسترد  وؼلب الروم الفرس وام( ٦۱۹) السابع من الهجرة العام  ًف تحمك وعد هللا.   

 هـ(  ۷ محرم سنة بداٌتها)المكاتبات :  -
 ثمهم وإثم من تبعهم من الناس..هم إفعلٌ( )رفضواإن تولوا  –إبالغ الدعوة إلى رعاٌاهم  –الدعوة إلى اإلسالم  – اإلٌمان باهلل وحده ←. مضمونها          
 تم اإال وعلٌه خ اإن الملون ال ٌمبلون كتاب  لما لٌل له على ثالثة أسطر من أسفل ألعلى ،  "دمحم رسول هللا " نمشهمن فضة  اخاتم    . اتخاذه         

 ..!!( الفتنة رٌس " لبلأ ه فً بئرمن سمط إلى أن عمر ثم عثمان بكر ثم  ًإلى أب ًتم بعد وفاة النبهذا الخانتمل ا -ٌالحظ :               
 ) إذا لٌلت على مسلمٌن ٌكون الرد " وعلى المؤمنٌن السالم"(مال إال لؽٌر المسلمٌن دى" : ال ت  ع اله  " سالم على من اتب  -       

   : (ملن الحبشة) ً  اشج  إلى الن   * كتابه   
 رساله من عنده من المهاجرٌن + تزوٌجه من "أم حبٌبة" (إ) +  " يمرة الضَ عمرو بن أمٌ  " ←الكتاب حامل .    

                                                                                                                                                                            ً طالب""جعفر بن أبوأسلم على ٌد  ووضع الكتاب على عٌنٌه نزل عن سرٌره ، -  ← ًرد النجاش.    
 ،  يالضمرمع عمرو بن أمٌة  ًٌن إلى المدٌنة بناء على طلب النبسفٌنت ًالحبشة ف يمهاجر معه من منو أرسل جعفر -                         

   ر وهوبخٌب ولدموا علٌه                            
    ًهو نجاش هل ،لمدٌنة( وعلى من كان ٌمم المسجد با ًعلى النجاش:فمط حٌاته  ًالنبى صالة الؽائب مرتٌن ف) صلى صالة الؽائب  هوصلى علٌ ًتبون ونعاه النب ؼزوةهـ بعد ۹ ًاشتوفى النج) 
 أم نجاشٌان ؟؟(( للحبشة هجرة األولىال )منذواحد    

                                                  (:) = عظٌم المبطقوقس ملك مصر إلى الم   كتابه * 
 ) أرسل إلى أهل مكة ٌخبرهم بخروج النبً أثناء فتح مكة !!( "ةعَ لتَ بَ  ب بن أبًاط  حَ " ← حامل الكتاب.               
 )مأبور(  عبد+ )ٌعفور(  ارحم+  ل(لد  )د  بٌضاء  ةلبؽ+ ألؾ مثمال ذهب + ( )مارٌة وسٌرٌن رٌتٌن جا:  رسل معه للنبًلم ٌسلم ، وأكرم حاطب ، وأ  ←رد الممولس .               

 : (ملن الفرس)إلى كسرى  * كتابه       
  " ً  م  ه  افة الس  ذ"عبد هللا بن ح     ←حامل الكتاب .                
 أتٌه بالنبًان" لٌازَ الٌمن "بَ  ًف سمى ..!!" وكتب إلى عاملها مه لبلٌكتب اس مزق الكتاب لائال  " عبد حمٌر من رعٌتً  ←  رد كسرى .                

 ( من أهل فارس بالٌمن ازان" ومن معهب"متل كسرى ، فأسلم ب الخبر مل أن ٌبلؽهلٌه بذلن لبإسل "بازان" ر   بره " وأخٌ  وَ ٌرَ "ش  نه ً علٌه بتمزٌك ملكه فمتله ابدعا النب )      

 لل(:هرالروم = ملن )إلى قٌصر  كتابه *
 إلى عظٌم ب صرى بالشام!(  ) كان جبرٌل ٌنزل على هٌئته " ً  ب  ل  ة الكَ ٌَ ح  د   " ←حامل الكتاب .               
 لٌاء حٌنئذ ٌشكر الرب على هزٌمة الفرس ..(ٌ) كان هرلل بإبالشام ) المدس(  لٌاءٌأرسل إلى تجار من لرٌش كانوا بإ  ←    رد لٌصر.               

 ( ) ألربهم نسب ا ًسفٌان لٌسأله عن النب ًألب . اختٌاره              
 . .! بوه إن كذبكذ  سفٌان خلفه لٌ   ًجعل أصحاب أب.               
  هل  هم ؟ؤتبعه أشراؾ الناس أم ضعفا؟ من  اآبائه ملك  من  حدأ فٌكم ؟ هل لال هذا المول منكم أحد لبله ؟ هل كان )كٌؾ نسبهسفٌان  ًعلى أب روحة. نوعٌة األسئلة المط              

 ( ؟ ؟ بماذا ٌأمركم ٌاهإكان لتالكم  وكٌؾ من لبل ؟ هل ٌؽدر؟ هل لاتلتموه ؟ اارتد منهم أحد ؟ هل عهدتم علٌه كذب  ٌنمصون ؟ هل أم ون ٌزٌد                    

 على ملكه !!اؾ ه خلكن..  اإلسالم ومٌله إلٌه  ًف . رؼبته              
ا  متظاهر  عرض األمر على عظماء ال.                 .. إٌمانهم وتمسكهم بدٌنهمكان ٌختبر  أنه اروم تعرٌض 

 ..وكسوة  ماال   "ًدحٌة الكلب"أهدى .               
 (وم .. " ظهور ملن الختان "النج ًنظر فٌ اء )ذ  لكونه رجل حَ  -كتبهم          ًمكتوب ف -  ← .." خر الزمانآ ًنبعلم هرلل أنه  " ....: ٌالحظ 

ً   " إن كان ماسفٌان  ًلوله ألب -                                                                لو كنت عنده لؽسلت الماء عن لدمٌه" ..  تموله حم ا فسٌملن موضع لدَم

َر أَملمد أ"  ن عند لٌصر الرومه بعد خروجه مسٌظهر لموله ألصحاب ًسفٌان أن أمر النب .علم أبو            األصفر " ًملن بن ، إنه لٌخافهحلٌمة(  ) زوج السٌدة ةكبش ًر ابن أبم 
 : (حاكم البحرٌن) "ىنذر بن ساو  الم   "إلى * كتابه
 " ً  م  رَ ض  العالء بن الحَ "   ←حامل الكتاب .                 

 علٌهم الجزٌة  ًٌما ٌفعل مع من لم ٌسلم من المجوس والٌهود ، ففرض النبفٌستشٌره  ًالنب أسلم وأرسل إلى  ←رد حاكم البحرٌن . 
ذة بن عل "إلى * كتابه  : )صاحب الٌمامة (  "ًه و 
 " ري  س لٌط بن عمرو العام  "  ←حامل الكتاب .                 

لن ال نبوة ، ← رد حاكم الٌمامة.   :  ً، فمال النب !! ، مات بعد فتح مكة ه بعض األمرأن ٌجعل ل ًوطلب من النب ظن أن األمر م 
  .."أنت وأصحابن  :( )، فمال لائل من ٌمتله ؟ لال  يٌ متل بعد .. ىتنب  ٌاب أما إن الٌمامة سٌخرج منها كذ   "..     
 : )صاحب دمشك( "انًر الغس  م  الحارث بن أبً ش  " إلى  * كتابه
  "شجاع بن ذهب "  ←حامل الكتاب .               

 ر أال ٌفعل !!ٌصلمتاله ، فكتب له ل ًأن ٌسٌر إلى النب ًستأذن لٌصر فلم ٌسلم ، وا ←رد حاكم دمشك .               
لند   ً  بن  اعبد أخٌه إلى " جٌفر و * كتابه  : ع مان( ً  )ملكَ  ي  الج 

   ًأن تحرٌا عن الدٌن الجدٌد ، وبعد أن علما بإسالم النجاشأسلما بعد  ←البحرٌن ًرد حاكم.           "عمرو بن العاص" ← حامل الكتاب.              
 ٌه دعائم الدٌن الجدٌد ٌدل على :لم تتوطد ف يالذهـ( ۷ )هذا الولت  ًالملون ف ٌالحظ : تولٌت كتابة           

 !..  البالغ علٌه إال  ماشر وٌسود ، وأن ت، ومن أن اإلسالم سٌن باهلل وإٌمانه بنصره ًدى ثمة النبم.           
   تسانده لكن ) إلتصادٌة ، علمٌة ، عسكرٌة ... إلخ (  أن اإلسالم ٌفتمر إلى لوة د نٌوٌة الؽرب بحجة ًنجاح دعوة اإلسالم ف ًككٌن فلى المش. رد ع          
 .. " هاسالم نفسه لوة هائلة ال سبٌل لمهر" أن اإل..  الحمٌمة الناصعة            
 خرٌن ح أنفسهم علٌهم مسئولٌة دعوة اآمسلمٌن بجانب لٌامهم بإصالأن ال.          
 .. ًأو لوم يعث للناس كافة ، وأن اإلسالم رسالة إنسانٌة شاملة لٌس لها طابع عنصرب   ًأن النب.          
     ًالمدوة الصالحة والمثل األعلى ف حالة بحث دائم عن ًجزء عظٌم من صالح المسلمٌن هو دعوة ؼٌرهم إلى اإلسالم ، ألن الناس ف.          

 السلون واألخالق            

 

 العام السابع من الهجرة
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  الؽابة (رد ق   ذىغزوة ( : 
 لم ٌنتظر مدد رسول كانت معه ..  وخطفهم امرأة ًعاهم للرلرسول هللا ، ولتل  )نوق( زارة بعد أن أؼاروا على ظهر ف ً" لموم من بنعوَ ة بن األك  مَ لَ سَ "مطاردة          
  ونجت بنفسها وعادت إلى المدٌنة الة من نوق رسول هللاالفرار من األسر على نستطاعت المرأه ..استطاع إرجاع النوق والكثٌر من الؽنائم هللا من المدٌنة ، وا        
  معصٌة  ًأن تنحرٌها .. أنه ال نذر ف ً علٌها ونجاكولال " بئسما جزٌتها أن حملن هللا ًهللا تعالى علٌها فتبسم النب ًاننذرت أن أنحرها إن نج   ًإن:  ًلالت للنب        
 " ألهلن على بركة هللا .. ًرجعا..  ًلنالة من إب ًما ال ٌملن .. إنما هوال أخذ فٌ        

ً   ه طاعة هلل كمولههو إلزام المسلم نفس   * النذر :  أنواعه : – "  لخا..  ً  هلل عل .. " نذر عل
  كصٌام أو صالة أو صدلة .. إلخ أ. معٌن     ←  النذر المطلك لد ٌكون  ه مثل :: ٌجب الوفاء ب باحم   -

 صٌام ٌوم  كفارة ٌمٌن أو صالة ركعتٌن أوعلٌه ،  نذر( ً) هلل علؼٌر معٌن .                                                                                   
 بفعل الخالك ) ٌجب الوفاء به عند حدوث النعمة ( .  ←  )المشروط(د النذر الممٌ مثل : كروه ،مَ  -

 أو كفارة ٌمٌن ا الوفاء بالنذر إمه علٌ[  أصوم شهر لو فعل فالن كذا ] ) نذر الل جاج (بفعل المخلوق  .                                                                     
 ( ()متفك علٌه إنما ٌستخرج من مال البخٌل " ئ اٌرد شٌ عن هذا النوع من النذر ، فمال " إنه ال ًنهى النب )                             

م : ال ٌجب الوفاء به ، مثل :  - َحر   م 
 لخ () لألولٌاء ، الموتى .. اٌر هللا النذر لؽ.             
 (ختالؾ)اعلٌه كفارة ٌمٌن   ←معصٌة نذر ال.             
 )اختالؾ(كفارة ٌمٌن  علٌه  ←ال ٌطٌك  ال ٌملن أو ما نذر ما.             

 علٌه كفارة ظهار ←  تحرٌم الزوجة -علٌه كفارة ٌمٌن   ← لخمن أكل أو شرب .. ا  ← نذر تحرٌم ما أحل هللا.             
 ٌالحظ :

 ج الثلث فمط أو كفارة ٌمٌن إخراإما  فعلٌه ←ع  ولم ٌستط سبٌل هللا ًمن نذر إنفاق ماله كله ف -

ا -  فعلٌه إما كفارة ٌمٌن أو إطعام مسكٌن عن كل ٌوم نذر  ←وعجز عن الوفاء  من نذر صوم 

 ولٌه نٌابة عنه اٌموم به   ←ومات  من نذر طاعة -

 البه به !هلل إن شاء عفا عنه وإن شاء ع علٌه وأمره ال شًء فعلٌه إما كفارة ٌمٌن أو ←وعجز عن الوفاء به  انذر   من نذر -

 

  هـ(۷)محرم غزوة خٌبر : 
 : المدٌنة ٌهود

 : ه(2)بعد بدر  لتطاولهم على المسلمٌن ًأجالهم النب  ←  بنو لٌنماع* :  خل المدٌنة دا.                 
 شرؾ( األ) كعب بن بالشعر  .                                                       

 ستفزازات. بالمناوشات واال                                                       
 ()حادثة المرأة المسلمةبالمسلمات التحرش .                                                        

 هـ(٤) ً لمحاولتهم لتلهالهم النبأج ← بنو النضٌر *                          
 ولت الحرب  ًهم ونمضهم العهد مع النباألحزاب لؽدر ةبعد ؼزوهـ( ٥) "سعد بن معاذ"بحكم  ًوسب ًلتل جماع  ←  بنو لرٌظة *                          

    زٌبهم األحزاب ضده وتح ، )الخٌانة العظمى(                                                                   

 ()انظر الشكل خارج المدٌنة  :.     
 الخندق ةؼزو ًوا األحزاب فحزب - : ًلاتلهم النب   ←خٌبر *      

 ؼزوة الخندق ًوالخٌانة ف الؽدر لرٌظة على ًتشجٌع بن -                                    
 المدٌنة ًف ًٌض المنافمٌن ضد النبتحر -                                    
 وعلى رأسهم "ؼطفان " ًإثارة أعراب البادٌة ضد النب -                                    
 لمتال المسلمٌن  استعداداجمع السالح وتخزٌن الطعام  -                                    

 بعد سموط خٌبر ًستسلموا للنبا ←  دنفَ *      
 منهم ۲۲ولتل  ةلتال عنٌؾ ومبارز  ← المرى يواد*      
 ستسلموا بعد سموط خبٌرا ← تٌماء*      

 
 : الخروج إلى خٌبر 

  [  فوا ٌوم الحدٌبٌةٌمان لد تخل  اإل اء] كان المنافمون وضعف) بدون ؼنائم ( الجهاد  ًأال ٌخرج معه إال راؼب ف ًأعلن النب -
 إلى خٌبر طرٌمه ًعلى المدٌنة وهو فالهجوم  رهاب األعراب خوفا منإلى نجد إل" ن سعٌدبان بأ "سرٌة  ًأرسل النب) مماتل۲٤٤٤لم ٌخرج معه إال  -

 ()اختالؾ(
 

  أثناء الطرٌق: 
 ً خٌبر ف ًبالنب ولههرٌرة ، بعد إسالمه ، إلى المدٌنة ولح ًأول لدوم ألب -
ل ال ع ز  للٌلون ،  .. شرذمة وعدته " وأنهم بجٌشه وعدده ًوإخبارهم بخروج النب" بٌهود خٌبر سلول ابن  ًبن أبتصال زعٌم المنافمٌن " عبد هللا ا -

 لٌأخذوا حذرهم ..!!سالح لهم 
 وأصوات ا لنجدتهم ولكنهم سمعوا لؽطاجوا رخبر إن هم ؼلبوا المسلمٌن ، فوشرطوا لهم نصؾ ثمار خٌ) كانوا حلفاء لهم ( ٌهود خٌبر بمبٌلة ؼطفان  ستؽاثةا -

 خٌبر  وبٌن ً، وخلوا بٌن النب ظنوا أن المسلمٌن أؼاروا على أهلهم فرجعواخلفهم ف
   ب " تٌمن ارحَ ٌسمى مَ  رٌماختار طا –، كما ٌحول بٌنهم وبٌن ؼطفان  جهة الشمال لٌحول بٌن الٌهود وفرارهم إلى الشامدخول خٌبر من  ًالنب ة رادإ -

 لخ (ق أخرى : حزن ، شاس ، حاطب .. اطر كان هنان )سم باال

 صابته ، فزعمإ ومات من يركبته أثناء محاولته ضرب ساق ٌهود، ضرب به اكان سٌفة لصٌر  ) ة الؽزو ًستشهاده ف" كناٌة عن ا لـ "عامر بن األكوع ه بالرحمةؤدعا -

 ..( مشى بها مثله " ًصبعٌه.. إنه لجاهد مجاهد لل  عربإ. وجمع بٌن ٌن .ألجركذبوا إن له "  فمال النبً( نتحاره)العتمادهم اأنة لد حبط عمله ة بن األكوع " ألخٌه " سلم الناس
 الذكر(من أداب )ٌل الناس بالذكر والتهلرتفاع أصوات د اعن .." ان سمٌع ا لرٌب  بل تدعو اا وال ؼائب  عون أصم  ، إنكم ال تدعلى أنفسكم ( رفمواا) عواأرب  " .. -
 أكل الطعام ال ٌنمض الوضوء  ←ٌتوضأ  مصالته بعد أن أكل فمضمض ول -
 اب من المنذر"   بَ " خ  يأخذه برأ -خمٌس .. دمحم والجٌش" " دمحم والاح الٌهود صٌ –ات حتى الصباح فب وصوله لٌال      -
 سوار خٌبر : الوصول إلى أ -

 (البداٌة أم بعد مجادالت !!)اختالؾ فً ودعا له فبرئ  بها النبً عٌنٌه فتفل عطائه الراٌة وكان ٌشتكًا إلعلٌ   وطلبه"  ه .. ورسولَ  ٌحب هللاَ  رجال الراٌة ؼدا ن  عطٌَ " ..أل  .  
 ن خٌر لن من أ اواحد ألن ٌهدي هللا بن رجالهللا أخبرهم بما ٌجب علٌهم .. فوو ، هم إلى اإلسالمدع  نزل بساحتهم ، واا..  ًرسلن ٌا عل" على ( )مه مدى حل. 

م        " ... ألاتلهم حتى ٌكونوا مثلنا ؟.."  ًلال عل وذلن حٌن ، .." م عَ ر الن  ٌكون لن ح 

ً  بَ عاذ ، الز  ب بن م  ع  م ، الص  اع  حصون : نَ ة) خمس ك  طاة والشَ الن   -      ← فتح الحصون.       ( ٌر ، أ ب
 طٌح (اللم ، الوَ موص ، الس  الكتٌبة ) ثالثة حصون : المَ  -                   )انظر الشكل(   
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 بعد المعركة :  

 ( لتٌال   ۹٣ ) الٌهود .           ( اشهٌد   ۱٣ - ۲٦المسلمٌن )  .       ←لتلى الفرٌمٌن   - 
 لبل  أخذها ٌوم خٌبر التً)شال( ة إن الشمل هبٌد " كال والذي نفسً ًفمال النب " ، له الجنة اهنٌئ    فمال الناس "لرسول هللا اي عبد  عند فتح أم المرى : لتل ٌهود - 

 من نار .. أو شراكٌن من نار " " شران فمال ) رباط النعل( فجاء رجل بشران أو شراكٌن .. " انار   المسمة لتشتعل علٌه      
 : تمسٌم الؽنائم  -

 ٌعدها(=  )ٌحصٌهاص الثمار لهم عبد هللا بن رواحة " ٌخر"وكان  ،م نصؾ الثمارهبٌن المسلمٌن على أن ٌتركوا األرض للٌهود لزراعتها ول      
 ٌزرعها الٌهود ولهم شطر الناتج ( لمسلمٌنألرض لاؼلمان ٌمومون بزراعة أرض خٌبر لذا وافك أن تكون  ً)ملحوظة : لم ٌكن للنب

 ".. ن نشبع من التمر !!" اآالسٌدة عائشة بعد فتح خٌبر  عن " !!  " ما شبعنا حتى فتحنا خٌبر ..عن عبد هللا بن عمر  -
 (ونخل .. نوق) = مال  أن صار لهم من خٌبربعد ( لتمر[ ) جمع منٌحة من النوق ] للبن [ ومن النخل ] لألنصار منائحهم ون لة رد المهاجرإلى المدٌن لعودةبعد ا -
  ) = أعطاهم من أسهم الؽنائم( من ؼنائم خٌبر فأسهم لهم النبً، من الحبشة ( ً ستة عشر رجال  ) حوالوأصحابهم "  أبً موسى األشعري"و "طالب ًجعفر بن أب"لدوم  -

 "..  !! بر أم بمدوم جعفرأفرح بفتح خٌأنا  بأٌهما  يوهللا ما أدر .. "  ولهول    
 "بن العاص وعمر" بعد مكٌدة ًإلى الحبشة عند النجاشعن المهاجرٌن  دفاعه .  طالب :   ً* جعفر بن أب

 هـ(۷بعد فتح خٌبر ) وصوله إلى المدٌنة من الحبشة .                                            
 هـ(  ۸) ةؼزوة مؤت ًمولفه ف .                                            

ل مً بهتَ ا أنت ٌا جعفر فأش" ..أم .   ← ًالنب عنه لال .                                               ي(الترمذ).. "  َخلمً وخ 
 ( الحاكموالطبرانى )خٌبر أم بمدوم جعفر "  أدري بأٌهما أنا أفرح  بفتح . " ما                                                                      

 : " .. ًاك..على مثل جعفر فلتبن  البو " عند وفاته  .                                                                      
  حٌث ٌشاء" ةالجن ًاحٌن ٌطٌر بهما فل أبدله بٌدٌه جن" إن هللا عز وج                                                                             

 هم ما ٌشؽلهم "ا : فإنه لد جاءصنعوا ألهل جعفر طعام  " ا                                                                             

 ن الن منها مضؽة ثم لفظها .."  أأنه مسموم .. بعد  ًالعظم لٌ خبرن " إن هذا.   ←تحت الرمال(  ابجلده ى= تشو ةٌ  ل  ص  ) المَ المسمومة  ةأمر الشا -

 .." خبر !!ست   ٌ اكا استرحنا منن وإن كنت نبل  إن كنت مَ . " ..                                                                                          
 ختالؾ () ا" لبشر بن البراء "  الصاص "زٌنب بنت الحارث  "بمتل  ًفأمر النب ، فمات منها " البراء بشر بن "أكل منها   .                                                     

 .."حجرها ولطم أبٌها لها  ًلممر ٌمع ف " .. رؤٌاها.     ← " ً  ٌبنت ح   زواجه بالسٌدة " صفٌة -
 طرٌك العودة من خٌبر ًالنبً ف تزوجها .                                     
 .. ألهلها ةرها بٌن اإلسالم والزواج أو العودجعل مهرها عتمها وخٌ   .                                     
 !! .. منها ا على النبًٌحرسه خوف   "و أٌوب األنصاريأب"بات  .                                     
 ..منها  ةعائش ؼٌرة السٌدة                                      

 

 : تأدٌب األعراب -

 لصعوبة ا وؼزوات ( ) سراٌ حمالت تأدٌبٌة ←، األعراب هـ(  ۷ محرم)فتح خٌبر  ←، الٌهود   هـ( ٦) صلح الحدٌبٌة ←لرٌش  :أعداء اإلسالم بعد الهجرة  
 أشهرها : – ن تجمعهم بلدة أو مدٌنةطرة علٌهم حٌث لم ٌكالسٌ                                 

 

 : ) ربٌع أول( غزوة ذات الرقاع*

 ( يشتران أبً موسى األشعر) الهـ  ۷أوهـ  ٤  ←( )اختالؾ وقتها -
 لتال .م ٌكن ول ا، وعمد معهم صلح  بالخروج إلٌهم  ًفأسرع النب –لإلؼارة على المدٌنة ( ثعلبة وأنمار وؼطفان ً) من بنحتشاد بعض لبائل األعراب ا ← سببها -
 على بعٌر !! طول السٌر حٌث كان ٌتعالب كل ستة تسالطت من ًفارهم التمبت وأظن   ًق على أرجلهم وألدامهم الترَ هم الخ  ف  ل ←سبب التسمٌة  -

 ترة !! ( ) البخاري(فً هذه الف تعرض لها هو وأصحابه الن مب التً ندم على كشفه ً موسى األشعري الذي) من حدٌث أب                             

 أثناء الغزوة : -
 ن من الناس" تجسٌد لمعنى " وهللا ٌعصم   –وهو نائم لٌمتله  سٌؾ النبًأخذ  يالذ. لصة المشرن 

 بمعنى حماٌته من اإلٌذاء والمحن..( ولٌست ػ الرسالة ،بل  ؼتٌال حتى تي ٌحمٌن من المتل واال) ٌعصمن من الناس = أ            

 :ار بن ٌاسر ( شر ، عم  اد بن ب  ان المسلمٌن ) عب  ٌن كانا ٌحرسٌن اللذَ الصحابٌ   . لصة         
 ا سٌد بن ح ضٌر( ) مثل  المظلمة ً اللٌالًف العصا المضٌئةذو  .  ← )أنصارى(اد بن بشر عب   -

 ".. كمبل  ؤتى من ل  تتركوا اإلسالم ٌ   راألنصار تمٌزوا من الناس والٌا معش .. شتداد المتال "ستشهد ٌوم الٌمامة بعد لوله عند اا .                               

 ابن سمٌة تمتله الفئة الباؼٌة .."وٌح .. " ( الفتنة اثناء)  ستشهد ٌوم صفٌنا .  ← )مهاجر(ٌاسر  ار بنعم   -

 : والحنابلة ( عند الشافعٌة) صالة الخوؾ.         
  تجاه المبلة :ً اإذا كان العدو ف 

 ٌن أو أكثر خلؾ اإلمام الناس صف   ٌ صؾ   -      
 المصلٌن  الصؾ الثانً ثم ٌموم لٌلحك ببالًفإذا لام الصؾ األول من السجود ٌسجد  ، للحراسه ٌمؾ الصؾ الثانًو ، ٌسجد الصؾ األولالسجود عند  -      
 ، وٌسجد الصؾ  إلمام للتشهد جلس معه الصؾ الثانً، فإذا جلس ا سةع اإلمام وٌمؾ الصؾ األول للحرام ٌسجد الصؾ الثانً الركعة الثانٌة ًف  -      

 اموا جمٌع  سل  ثم ٌلحك بالمصلٌٌن لٌ   األول         

 تجاه المبلة :اؼٌر  ًإذا كان العدو ف 

  تمؾ مجموعة خلؾ اإلمام ، وتمؾ مجموعة للحراسة  -     
 موا من حتى ٌ سل   اي ٌظل والف  دون التمٌٌد باإلمام الذ مجموعة األولى وأتموا الركعة الثانٌةاألولى لامت معه ال الركعةإذا لام اإلمام من سجود  -     

  مع االمام الركعة الثانٌة ً تصلًالت)مجموعة الحراسة( ة الثانٌة هم مع المجموعالركعة الثانٌة وٌتبادلوا أماكن       
 مع اإلمام موا جمٌع اسل  نتهوا من التشهد ٌ  ، فإذا ا واإلمام ٌنتظرهم جالس ا ، تموا الركعة الثانٌةللتشهد ، لم ٌجلسوا بل ٌموموا وٌ  اإلمام  فإذا جلس -     

 : ً. لصة جابر بن عبد هللا مع النب        

 رسول هللا  ٌده فأخذ الجمل ٌسابك نالة ًانت فا كبعص   النبً) ضربه( حٌن أبطأ به جمله الضعٌؾ ، فنخسه  -
 .. ه من فمرهآ( الجمل والفضة لما ر، ثم أعطاه ) ٌتٌن من فضةبأول ر أن ٌشتري جملهعرض النبً على جاب -
 حابه ومدى محبته لهمسن معاشرته ألصوح   فطنته   ←)سبك لها الزواج(   اا أم ثٌب  بكر   هل تزوج ؟ جابر سؤاله -

 
 : هـ( ۷) رمضان ( ً)عبد هللا اللٌثسرٌة غالب  *

 (.؟ .. ت عن للبه فتعلم أصادق أم كاذب..هال شمم"  امةفأخبروا النبً فعاتب أس،  هٌن" بعد أن لال ال إله إال هللابن نَ داسر  م  بن زٌد " ة  لتل أسام
 
  األسلمى إلى الغابة حدرد ًبأبن  سرٌة غالب * 

 ة المدر فتالحا رجالن ..فارتفعت (كم بلٌلألخبر خرجت   : لائال   ج النبًرخما فن بٌنهٌ  رتفع صوتهما بسبب دَ رمضان وا ً" بالمسجد فكعب بن مالن  "مع  "ًاألسلم حدرد تشاجر "أبو أبو حدرد =)

 
 
 
 



54 

 
 

 
 

  عمرة المضٌة = عمرة المصاص = عمرة الصلح [ ] = ( هـ۷ ة)ذو المعدعمرة القضاء : 

 (  حجته مع عدا التً ما كلهم فً ذي المعدة – 3 ½):  ًعمرات النب* 

 ولم ٌتمهادٌبٌة الح ًحصر فأ    ←   هـ( ٦ ةالمعد )ذو  ٌبٌةدَ الح  عمرة  -      

 بناء على صلح الحدٌبٌة  ← هـ(  ۷ ة) ذو المعدعمرة المضاء   -   

ع   -    توزٌع ؼنائم حنٌن بعد   ←هـ(   ۸ ةذو المعد) انةر  عمرة الج 

 هـ( ۲٤ ) ذو الحجةمع حجته عمرة  -  

  الحدٌبٌة ًولعت حسب المماضاة أو المصالحة ف ألنها أو ، ةلضاء عن عمرة الحدٌبٌ: التسمٌة  سبب* 
 ن رجل سوى النساء والصبٌانألفاعدد المسلمٌن : *

   ، ولما بلػ لرب مكة وضع السالح ودخل مكة وأصحابه( ةن بدن) ستٌ يالهد اقسالحلٌفة و ين ذ، فأحرم م) كان ال ٌأمن من لرٌش ( بالسالح  اخرج مستعد   *

 نٌلب  المرب م   ًف الح الراكب والسٌوؾبس     

 بن الولٌد ( ) عمرو بن العاص ، خالد . البعض ترن مكة كلها ا      وحمد   ارفض النظر ؼٌظ  . البعض     مد مولؾ أهل مكة :  . البعض اصطؾ لٌنظر وٌنت *

 :أصحابه  ًفأمر النب.. ٌثرب  ىحمهكتهم لائلٌن فٌما بٌنهم : ٌمدم علٌكم وفد لد أنالمسلمٌن  لٌرواإلى جبل لٌمعان  خرج أهل مكة*              

 )= كشؾ الكتؾ األٌمن بوضع طرؾ الرداء على الكتؾ األٌسر (باع . باالطض      
 األولى والمشً بالً األشواط ةاألشواط الثالث ًف( رب الخ طى مع هز الكتفٌنتما=  ) لمَ بالرَ  .      

 : بمكة ثالثة أٌام حٌث بعد أدائه العمرة ألام  *

 ارج مكةخ "ؾرَ سَ " ًطالب لٌطلبها وبنى بها ف ً" أرسل إلٌها جعفر بن أب .. لرسول هللا ما علٌهو..البعٌر  بنت الحارث " مٌمونة  ةوج السٌدتز  -
 بنات ([ : ا ) خمسا وأصهار  ب نسب  ] أمها أعظم العر     

 ... ( باسالفضل بن الع)أنجبت  عبد هللا بن عباس والكبرى ) أم الفضل( + العباس  ةبلبا -1

 (طالب  ً بن أبًتزوجها عل ًتزوجها أبو بكر فلما توف فً ؼزوة مؤته لما استشهد) طالب  ًبنت ع مٌس + جعفر بن أب أسماء -2

 بن عبد المطلب ى + حمزةس لمَ  -3

ؽٌرة  ةبابل   -4  ( خالد بن الولٌد)أنجبت   الصؽرى + الولٌد بن الم 

 () ًبنت الحارث تزوجها النب مٌمونة -5

 جعفر بكفالتها ألن زوجته خالتها كفالتها ، فمضى ل ً وجعفر وزٌد فًختصام علة حمزة علٌه وانداء ابن - 
            
 قضاء :أهمٌة عمرة ال*              

 (22)الفتح:....." ك   ا بالحَ ٌَ ؤ  الر   ه  سولَ رَ  هللا   قَ دَ صَ  بدخولهم مكة وطوافهم حول البٌت  " لمد   لبل عمرة الحدٌبٌة ا لرؤٌا النبًإلهٌ   اتصدٌم   -
 لوة وحماس فًهم المناسن األثر البالػ الذي تركه التفاؾ الصحابة حول النبً وأداؤ لفتح مكة بعد اتمهٌد   -
 ؼزوة مباشرة لملوب أهل مكة !!عمرة المضاء كانت  -

 
 

 يالبٌت النبو : 
 
 " :بنت الحارث  زواجه بالسٌدة " مٌمونة -

 طالب ًلٌها جعفر بن أببعد أدائه العمرة أرسل إ.           
 اهر  وص اأعظم العرب نسب  أمها . 
 " ةرؾ " خارج مكسَ  ًبنى بها ف. 
 َسرؾ !! ًفنت فأثناء عودتها من الحج ود  هـ(  ٥٣) ًسنة من وفاة النب ٤٦توفٌت بعد . 
 فتراء : طلبها للزواج وهو محرم أثناء العمرة ا -
 َسرؾ خارج مكة ًأٌام ودخل بها فثالثة  ةاء إلامته بمكالرد : طلبها للزواج بعد تحلله من العمرة أثن  

 
 " :ٌا القبطٌة مار" ٌه بالسٌدة تسر   -

ٌة ؟                             . الفرق بٌن الزوجة والس ر 

لن الٌمٌن = نساء ٌؤخذن سباٌا فً حروب فً سبٌل هللا ، بعضهن ٌ تخذن للخدمة كإماء )جمع أمة( ، وبعض             ٌة( ()م   هن ٌ تخذن للمتعة كَسراري )جمع س ر 
 

  ( أمهات المؤمنٌن= ) نساء النبً :.                             
 أم حبٌبة ( –أم سلمة  –حفصة  –عائشة  –سودة  –خدٌجة ) لرشٌات  6.  ←عربٌات  31 -دخل بهن :  33* : زوجة  33  -                     

                                                    –" بنً المصطلك" الحارث جوٌرٌة بنت  –) زٌنب بنت جحش"بنً أسد" ؼٌر لرشٌات  4.                                                                                                                                 

زٌمة "بنً هالل"                                                                                                       مٌمونة بنت الحارث "بنً هالل" ( –زٌنب بنت خ 

                                        
 "بنً النضٌر" ً  ٌفٌة بنت ح  ص←  )من الٌهود( ؼٌرعربٌة3 -                                                         

                       

الب  3لم ٌدخل بهن :     2 *                                                  ندة )الجوٌنٌة( 3      -         من بنً ك   من بنً ك 
 

لن ٌمٌن  2  -                                     )بنً النضٌر؟ أو بنً ل رٌظة ؟(رٌحانة بنت زٌد .       مارٌة المبطٌة )مصر(      ← م 

               
 ساء مؤمناتن. انظر               
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 الٌهود خارج المدٌنة 

 ٌماء (تَ  –أم المرى  –ن فَدَ  –) خٌبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر :ٌب  وال : ٌهود خ  أ

   طاة :فتح حصون منطقة الن 

  لتل  -حرصهم على أموالهم (  مدى () ) لعلمهستسالم دون لتال م على االنخلة إلجباره ٤٤٤لطع  -الدعوة إلى اإلسالم  –أٌام حصن ناعم : حصار لمدة سبعة     (1
 لتال  -ب مرح على ٌد "عامر بن األكوع"ستشهاد ابعد  "الزبٌر بن العوام"لى ٌد ٌاسر ع ، وأخٌه "طالب ًبن أب ًعل"على ٌد  )أشجع الٌهود( "َمرحب"                  

 وفاة  -ب بن معاذ شكم" وفرارهم إلى حصن الصعم بن م  بعد لتل لائدهم "سال  " طالب  ً بن أبًعل"الٌوم السابع على ٌد  ًفتح ف -أٌام  ۷عنٌؾ لمدة                 

 حى أ لمٌت علٌه من الحصنرَ الحصن بب وهو مستظل " د بن مسلمةومحم"                
 اكان أكثر الحصون طعام   -تح الحصن للمسلمٌن بف ًدعاء النب -ر األهلٌة م  تحرٌم أكل الح   -عاذ : إصابة المسلمٌن بمجاعة من طول الحصار م   عب بنحصن الص   (2

خبأةستٌالء على مناال –سمن(  -زٌت  )=وودكا  –عسل(  -تمر -)شعٌر                             تح على ٌد "خباب بن المنذر "بعد أن ف   جنٌك ودبابات ودروع وسٌوؾ م 
 الجبل() على ل لة = على لمة ك ستسلم البعض وفر البعض إلى منطمة الش  ، فا الحصن لطع المسلمون عنهم مصدر الماء خلؾ –بٌر : حصار ثالثة أٌام حصن الز    (3
  ق  حصون منطقة الش  فتح : 

 زار ) البريء(إلى حصن الن   فر الٌهود – " جانةد   ًأب"تح على ٌد ف   -: لتال شدٌد  ً  بحصن أ    (4

 أن تركوا خلفهم الكثٌر ، وفروا إلى منطمة الكتٌبة بعدموا الحصن فسل  بضربه بالمنجنٌك ..  أمر النبً –ل والحجارة بالنب ازار : أشد أهل الشك رمٌ  حصن الن   (5

 براهٌم لٌرموه به فً النار ..(إأول من اخترع المنجنٌك لوم سٌدنا ملحوظة :  ) و الذراري من النساء                    

 حصون الكتٌبة : فتح 

 ومن بٌنهم السٌدة يالكثٌر من النساء والذرار سبى - "طالب ً بن أبًعل"تح على ٌد ف   –حصار لمدة عشرٌن لٌلة  –هم وأموالهم ؤالم مص : كان به نسا  (6

 أهلها  !إلى  تك والزواج أو العودةن الع  رها بٌوتزوجها بعد أن خٌ   أعتمها النبً .. "ًٌ" صفٌة بنت ح             

 "مٌكالح   ًبن أبوزعٌمهم "ا ن النبًٌم بعد مفاوضات بلدمائه ستسلموا حمن اربهم بالمنجنٌك .. فابض ًهم النب –ح : حصار بضعة عشر لٌلة ٌطم والوَ ل  الالس  (7

 لدمحم بن َمسلمة  ًالنب مهفسل   .. ًة ، ولكنه خان العهد مع النبرض والذهب والفضسلمٌن السالح واألهم وٌتركوا للمٌخرجوا بأنفسهم وذرارٌ على أن              

 دمحم بن مسلمة عنمه بأخٌه فضرب                

 ك :  د  ثانٌاً : ٌهود ف  

 ..ًللنب أ، فكانت فَدن فٌئ ا خالص  دن على النصؾ من فَ  ًللوبهم الرعب فصالحوا النب ًلذؾ هللا ف              

  ى :ر  الق   ٌهود أم  : اً ثالث

 ، ولاتلوا لتاال عنٌفا إلى أن فتح هللا على المسلمٌن أحد عشر رجال  منهم فمتل  وا للمبارزةع  د                

 ً  اء :م  ٌ  ت  ٌهود  : رابعا

 وفدن وأم المرى ..بلؽهم ما حدث لٌهود خٌبر  أنأرسلوا للنبً ٌعرضون علٌه الصلح على ما صالح علٌه أهل خٌبر بعد              

 


