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 " ( شوال"، حصار الطائف  حنٌن ةغزو ،"  رمضان"  ةفتح مك ،ذات السالسل  ةسرٌ ، ةمؤت معركة)         :  أهم األحداث*      

 [م ابنه إبراهٌد مٌال ،زٌنب  ] وفاة السٌدة : يالبيت النبو*         ( ةعبد هللا بن رواح ،طالب  ًجعفر بن أب ، ةد بن حارثزٌ ): الصحابة *      

 

 رن "(سمى الٌوم " الك  = لرٌة بالشام ت   مؤتة): * غزوة مؤتة      
 كانت ممدمة وتمهٌد لفتح بالد الروم -            ًحٌاة النب ًأعظم معركة دامٌة خاضها المسلمون ف -
 المسلمٌن وألهمٌتهالكبر جٌش  ًتسمى غزوة مؤتة بالرغم من عدم خروج النب -
 " ًنحبٌل بن عمرو الغساصرى على ٌد ش ر  الحارث بن ع مٌر " رسول رسول هللا إلى عظٌم ب   لتل "  ←سبب المعركة   -
 األحزاب  ! ٌجتمع جٌش إسالمً بهذا العدد إال فً غزوةالف مماتل = لم آثالثة  . ←جٌش المسلمٌن  -

 " ،  ، فإن ل تل " فعبد هللا بن رواحة طالب " ر بن أبًففجع " ، فإن ل تل "على الجٌش " زٌد بن حارثة  ًر النبأم  .                         
 ( [) مشروعٌة االجتهاد حتى على عهد النبً ]ٌجعلوه علٌهم  االمسلمون منهم أمٌر  ًل تل فلٌرتضفإن                            

 . أال ٌماتلوا لبل أن ٌدعوهم إلى اإلسالم. :   ً. أوصاهم النب                        
 صومعة .. ا والعابد ا فًا فانٌ  ٌر  كبشٌخا وال وال امرأة  اغدروا وال ٌمتلوا ولد  أال ٌ.                                     
 .. جرة وال نخال ، وال ٌهدموا بناء  شأال ٌمطعوا .                                     

 !!(  ) عدد الروم خمسٌن ضعف عدد المسلمٌنٌهم مائة ألف أخرى من األعراب مائة ألف مماتل من الروم انضم إل   ←جٌش الروم  -
 ..لترح البعض طلب المدد من رسول هللا أو النصٌحة ا -
    دد أو نماتل الناس بع ( .. مان ) الشهادةخرجتم تطلبو لوم وهللا إن التً تكرهون هً التً " ٌا عترض لائال  ا ←مولف عبد هللا بن رواحة  -

 ".. سنٌٌن ) النصر أو الشهاده(إحدى الح   إال نطلموا فما هًفامنا هللا به .. رأك نماتلهم إال بهذا الدٌن الذي دة وال كثرة ، ماع                           
 مؤتة: ًالتمى الفرٌمان ف -
 تل أخذ الراٌة زٌد بن حارثة فم  .                      

 طعت ، فلما ل   بٌساره طعت ٌمٌنه فأخذ الراٌةعمر فرسه ولاتل حتى ل  شتد علٌه المتال ً طالب ، فلما اأخذها جعفر بن أب ثم.           
 "جعفر الطٌار " (  ←الجنة  ًهللا بذراعٌه جناحان ٌطٌر بهما ف) أثابه  تلدٌه حتى ل  حتضنها بعض  ا              

 ماتل حتى لتل ف متردد .. ثم أخذ الراٌة عبد هللا بن رواحة وهو.          
 دون  اش آمن  ستطاع بذكائه أن ٌنسحب بالجٌوا ح هللا علٌهحتى فتً ٌده تسعة سٌوف نكسر فخالد بن الولٌد امٌرا.. ا ناسالاختار .          

 أن ٌطارده جٌش الروم             
 (..!  التحدٌد  رف العدد على وجهعالروم = ؟ ) لم ٌ   .        اشهٌد    21  المسلمٌن = .     :لتلى الفرٌمٌن   -   
 :على سمعة المسلمٌن  الطٌب األثر أكبر ←نتائج المعركة  -   

 .. ذكروالرجوع دون خسائر ت  ستطاعوا الصمود على للة عددهم أمام أعظم وأكبر لوة على وجة األرض ا.                      
 .. ل هللا حم ارسوبهم ن المسلمٌن مؤٌدون من هللا ، وأن صاحأ.        
 (..  طفان، غ   اإلسالم ) بنو س لٌم ، أشجع ًعرب فئل ال. دخول الكثٌر من لبا       
 اء الدامً مع الروم وفتح بالدهم ..للم اكانت الغزوة بداٌة وتمهٌد.        
 

 ن بالشام "(والمسلم ه)ذات السالسل = ماء نزل عند: سرية ذات السالسل * 
ع لب ← سببها -    ..ها ما حدث للمسلمٌن فً مؤتة ٌلة ل ضاعة والترابها لتهدٌد المدٌنة بعد أن غر  تجم 
 المضاء على خطر ل ضاعة فً مهده ←هدفها  -     
  كانت من هذه المبائل ولحكمته ومهارته السٌاسٌةجدته ألبٌه بن العاص " ألن السرٌة " عمرو اختار لهذه  -     
 عن أعدائه ولحماٌة جنده من حرارة الشمس ركاتهمإلخفاء تحأمرهم بالسٌر لٌال والراحة نهارا خرج عمرو فً ثالثمائة مماتل  -  
 عمر مماتل أخرٌن فٌهم أبو عبٌدة وأبو بكر و ن رسول هللا .. فأرسل إلٌه مائتًكثٌرة أرسل طالبا مددا م ءه جموعلما بلغه أن أعدا -  

ره علٌهم        سالمه !!إبالرغم من حداثة  أم 
 نتائج المعركة : . هزٌمة األعداء وفرارهم مذعورٌن -  

 :الفتوحات اإلسالمٌة فٌما بعد .. . أظهرت عمرو بن العاص كشخصٌة عسكرٌة فذة ولٌادة حكٌمة كان لها دورها فً                      
 مدٌنة عندما بلغه كثرة أعداد العدو ..لمدد من الحكمته فً طلب ا -ه نهارا       ؤسٌره لٌال واختفا -                                
 شعال النار للتدفئة من شدة البرد خوفا من كشف للة عدد المسلمٌن ألعدائهم فٌهجموا علٌهم !إنهٌه لجنوده عن  -                                
 له بما فعل .. مسلمٌن وإلرار النبًماما بالإوصالته ه جنابة تٌممه من شدة البرد بعد أن أصابت -                                

    
   األخر()جمادى وعمرو بن العاص فً سرٌة ذات السالسل )جمادى األول( ) ملحوظة : مدى فراسة النبً فً اختٌاره خالد بن الولٌد للخروج فً معركة مؤتة            

 إلى المدٌنة فً نفس الٌوم مسلمٌن بنهاٌة العام السابع من الهجرة .. (سالم ووصولهما معا اإل حداثة عهدهما فًبالرغم من                            
 
 

 
 

 من الهجرة الثامنالعام 
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 :  عمرو بن العاص 

 في الفطنة ًالحزم ًالدىاء : هي فرساى قريش ًأبطالين الوعدًديي كاى -  

 في بداية البعثة الوسلويي إلى بالدهأرسلتو قريش إلى النجاشي هلك الحبشة ليرد عليين هي ىاجر هي .                  

 ( الترمذي)" ، وآمن عمرو بن العاص  الناس   أسلم. لال عنه النبً "                 

 سالمه :إ -   

تعلمون  : ، فملت لهم ، وٌسمعون منً ، كانوا ٌرون رأًٌ لما انصرفنا مع األحزاب عن الخندق جمعت رجاال من لرٌش" :  عمرو بن العاصٌمول         

، فإن  بالنجاشً فنكون عنده لال: رأٌت  أن نلحك   ؟ لالوا: وماذا رأٌت   ؟ ، فما ترون فٌها ً لد رأٌت أمر  ، وإن امنكر   انً أرى أمر دمحم ٌعلو األمور علو  وهللا أ

ْن لد عرفوا، وإن ظهر لوم   ، فإن ا أن نكون تحت ٌدٌه أحب إلٌنا من أن نكون تحت ٌدي دمحم ظهر دمحم على لومنا كنا عند النجاشً ، فلن ٌأتٌنا منهم  نا فنحن م 

 منا علٌه، ثم خرجنا حتى لد   دما كثٌرا، فجمعنا له أ   لد(م )الج  د  هدى إلٌه من أرضنا األ  ، وكان أحب ما ٌ   هدٌه له، فاجمعوا لنا ما ن  إال خٌر، لالوا: إن  هذا الرأي

:  ، لال : فدخل علٌه ثم خرج من عنده ، لال لد بعثه إلٌه فً شأن جعفر وأصحابه ، وكان رسول هللا ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ مريض  هللا إنا لعنده إذ جاءه عمرو بن أمٌة ال، فو

 جزأت  ، فإذا فعلت ذلن رأت لرٌش أنً لد أ هم  ن  ع   ، فضربت   ، لو لد دخلت على النجاشً وسألته إٌاه فأعطانٌه مري: هذا عمرو بن أمٌة الض   فملت ألصحابً

،  لال: للت: نعم ؟ إلً من بالدن شٌئا ، أهدٌت   : مرحبا بصدٌمً ، فمال : فدخلت علٌه فسجدت له كما كنت أصنع ، لال دمحم رسول   ها( حٌن لتلت  عنها )كفٌت  

، وهو رسول رجل  لد رأٌت رجال خرج من عندن ، إنً : أٌها الملن ، فأعجبه واشتهاه ثم للت له ، لال: ثم لربته إلٌه دما كثٌراإلٌن أ   ، لد أهدٌت   أٌها الملن

، فلو انشمت لً األرض  أنه لد كسره ضربة ظننت   ً، ثم مد ٌده فضرب بها أنف ب، لال: فغض   ، فإنه لد أصاب من أشرافنا وخٌارنا ، فأعطنٌه أللتله عدو لنا

األكبر  ٌأتٌه الناموس   رجل   عطٌن رسول  ، لال: أتسألنً أن أ   نن تكره هذا ما سألتكهأ ، وهللا لو ظننت   : أٌها الملن ، ثم للت له منه (ارلا )خوف  فٌها ف   لدخلت  

،  على من خالفه ، ولٌظهرن   ، فإنه وهللا لعلى الحك عهعنً واتب  : وٌحن ٌا عمرو أط   ، أكذان هو؟ لال : أٌها الملن : للت ، لال ! لهالذي كان ٌأتً موسى لتمت  

 رأًٌ ، ثم خرجت إلى أصحابً ولد حال ، فباٌعته على اإلسالم ٌده فبسط،  : نعم لال ؟ : أفتباٌعنً له على اإلسالم : للت ، لال دهكما ظهر موسى على فرعون وجنو

 " .. صحابًعن أ إسالمً ، وكتمت   عما كان علٌه )اختلف(

 ألنه لم ٌر النبً ..!! ( اتابعٌ النجاشً ٌعتٌر سلم على ٌد تابعً ..أالصحابً الوحٌد الذي  ) عمرو بن العاص             
 

  : اجتماع عمرو وخالد فً دخول اإلسالم -

 م )تبٌن لً الطرٌك نس  وهللا لمد استمام الم   خالد: ، لال ؟ : أٌن ٌا أبا سلٌمانال له ، فم مبل من مكةوهو م   خالد بن الولٌد لمًعند ذهابه من مكة إلى المدٌنة لٌ سلم      

فتمدم خالد بن ..  ، لال: فمدمنا المدٌنة على رسول هللا مإال ألسل   : وهللا ما جئت  ال عمرول ؟ ، فحتى متى )ال ن سلم( مسل  وهللا فأ   ، أذهب   بً، وإن الرجل لن ووضح(

، فإن  ، باٌع ٌا عمرو: مال رسول هللا ف..  ، وال أذكر ما تأخر من ذنبًغفر لً ما تمدم ، إنً أباٌعن على أن ٌ   : ٌا رسول هللا ، فملت ، ثم دنوت الولٌد فأسلم وباٌع

  .. ، ثم انصرف هفباٌع..  ما كان لبلها ب  ، وإن الهجرة تج   ما كان لبله( ٌمطع وٌمحو) ب  اإلسالم ٌج  
ره النبً على الجٌش وٌعرف لدره ..  دنٌه منهٌ  كان النبً  -  النبًه وافأت .." سالحن ثم ائت نًْذ علٌن ثٌابن وئال " خ  لابعث إلٌه  فً سرٌة "ذات السالسل"عندما أم 

ن  َّللا   وٌ  على جٌش فٌ   إنً أرٌد أن أبعثن  "لال: والن ظ ر  ثم ط أطأ ه   هٌتوضأ فصع د  فٌ ن  سل  م  ،  ٌا رسول هللا " : عمرو لال .."، وأرغب لن من المال رغبة صالحة غن  م 

  (أحمد)" ، ن عم  المال الصالح للمرء الصالح  ٌا عمرو" : فمال "وأن أكون مع رسول هللا ،  ، ولكنً أسلمت رغبة فً اإلسالم ما أسلمت  من أجل المال
 

لب ومنبج ، وصالح أهل ح فهو الذي افتتح لنسرٌن ، على مشارف أعظم دولتٌن فً العالم فارس والروم سالم والمسلمٌنإلافً فتوحات وانتصارات  سار -

 .. ر دخلت اإلسالم على ٌدٌهأن مص اوشرف   اوأنطاكٌة .. وٌكفٌه فخر  

  : وفاتهعند  -

 عد  : إن أفضل ما ن  لائال فألبل بوجهه ؟ بكذاأما بشرن رسول هللا  ؟ رن رسول هللا بكذاٌا أبتاه أما بش   " ، فجعل ابنه ٌمول وجهه إلى الجدار لبكى طوٌال وحو  

حب إلً أن أكون لد ال أ، و منًلرسول هللا  اغض  أشد ب   لمد رأٌتنً وما أحد   : ثالث حوالأ إنً لد كنت على..  ول هللاشهادة أن ال إله إال هللا وأن دمحما رس

   ، فبسط ٌمٌنه نألباٌع  ٌمٌنن : ابسط  النبً فملت فً للبً أتٌت   اإلسالم   فلما جعل هللا  .. لى تلن الحال لكنت من أهل النارع ت  ، فلو م   استمكنت منه فمتلته

وأن  : أما علمت  أن اإلسالم ٌهدم ما كان لبله ؟ ، لال : أن ٌ غفر لً للت : تشترط بماذا ؟ ، لال أن أشترط : أردت   للت ؟ن ٌا عمرو مال  :، لال ٌدي فمبضت  

ً  من رسول هللا وال أجل  فً عٌنً منهفوأن الحج ٌهدم ما كان لبله ؟  الهجرة تهدم ما كان لبلها ؟ مأل عٌنً منه ، وما كنت أطٌك أن أ ما كان أحد أحب إل

لٌنا أشٌاء ما أدري ثم و  ..  من أهل الجنة أن أكون   حال لرجوت  على تلن ال ت  ، ولو م   ، ألنً لم أكن أمأل عٌنً منه ئلت أن أصفه ما أطمت، ولو س   إجالال  له

ً  نً نائحة وال نار، فإذا دفنتمونً فش  بحفال تص ت  فإذا أنا م   ..  ما حالً فٌها ،  هاس م لحم  ، وٌ م   زورنحر ج  ، ثم ألٌموا حول لبري لدر ما ت   االتراب شن   نوا عل

  .." ربً به رسل   وب(أجا)، وأنظر ماذا أراجع  بكم حتى أستأنس  

 لبره غٌر معروف )الممطم؟( فن بمصر وود  ،  ولد تجاوز عمره التسعٌن سنة من الهجرة  34عامـ بمصر  توفً عمرو بن العاص ـ  - 
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 :* فتح مكة    
زاعة"   -       دٌبٌة مع النبً بولوفها مع لبٌلة "بنً بكر" ضد لبٌلة "خ   )كانت فً عهد النبً(سبب الغزوة : نمض لرٌش صلح الح 
زاعة بالنبً فً المدٌنة   -          اءل  رْ ٌل بن و  . ب د  )بالشعر(    . عمرو بن سالم  ←استنصار خ 
 فً المدة .." ولماؤه ءكم لٌشد الصلح وٌزٌد لص لح " ..كأنكم بأبً سفٌان لد جادٌد اخروج أبً سفٌان إلى المدٌنة لتج  -        

 بب دٌل بن ورلاء عائدا من المدٌنة .. :     
زاعة فً الساحل ف) ..س  نكاره لماء النبً وتعرٌضه إ ←. مكر ب دٌل بن ورلاء            ً بطن الوادي ..!! (رت فً خ 
 ..!!راحلة ب دٌل بن ورلاء بعد رحٌله ورؤٌته بماٌا نوى ٌثرب فعلم أنه لابل النبً بالمدٌنة )فضالتـ(فركه بعر ←    . دهاء أبً سفٌان          

 محاوالت أبً سفٌان التوسط عند النبً :  -        
 )أم المؤمنٌن(. دخوله على ابنته "أم حبٌبة "          
 لجاهدتكم به !! ..( وعلً وفاطمة ..)النمل( ر  د إال الذ  . ذهابه إلى أبً بكر وعمر ) ..لو لم أج         

 استعداد النبً للغزو :   -        
 )من عالمات النبوة(م . تهٌئة أصحابه للمتال لبل نمض الصلح بثالثة أٌا                   
 )تورٌة(خفاء إلوا  خر غٌر اتجاه مكة للتموٌهآ. إرساله "أبً لتادة" فً سرٌة فً اتجاه                    

 ٌتحرن إلى مكة :)عشرة آالف مماتل( الجٌش اإلسالمً   -        
 ..)من عالمات النبوة( إلى مكة.. مولف النبً ة" إلى لرٌش ٌخبرهم بخروج النبً ع  ب بن أبً بلت  اط  خطاب "ح   ← * في "روضة خاخ"         

 .. الثٌاب !..( ن  د  ر   ن  الكتاب أو لن ج  ج  )لت خر  فً روضة خاخ بً طالب من حاملة الخطاب مولف علً بن أ                                     
  ب عنمه ..(دعنً أضر..  )مولف عمر بن الخطاب                                      

 الممولس عظٌم لبط مصر ! () ملحوظة : حاطب بن أبً بلتعة كان حامل رسالة النبً إلى                                    
 خرجا مهاجرٌن "عبٌد هللا بن أبً أمٌة"وابن عمته "عاتكة" "أبو سفٌان بن الحارث بن عبد المطلب" لمٌه ابن عمه  ←لبر السٌدة آمنة(  )* في األبواء          

 صار شدٌد العداوة والهجاء للنبً  –كان لرٌبا منه لبل البعثة  –ً الرضاعة أخوه ف –كان شدٌد الشبه بالنبً  ←أبو سفٌان بن الحارث بن عبد المطلب )                 

نٌنإأعرض عنه النبً بعد  –أسلم لبل فتح مكة مباشرة " بعد عشرٌن سنة من البعثة ! "  –بعد البعثة                           بعد أن  سالمه .. ولم ٌرض  عنه إال فً غزوة ح 
 ..!! ( سالمه إلى وفاته إلم ٌرفع عٌنٌه فً وجه النبً منذ  –استمات فً الدفاع عن النبً فبشره بالجنة                         

         
هاجر  لمٌه  ← ةف  * في الُجح             لبل فتح مكة مباشرة  " .. لعل هللا    خر من هاجر من مكة إلى المدٌنةآ)ا بأهله وعٌاله عمه العباس الذي كان لد خرج م 

 أول من هاجر من مكة إلى المدٌنة كان " أبو سلمة " ..( –ٌختم  بن  الهجرة كما ختم  بً النبوة .."                                 
                 

 : )عم النبي(العباس بن عبد الُمطلب              
 غٌرر لها عندما ضاع منها العباس وهو طفل صٌباج وفاء  لنذست الكعبة بالحرٌر والد. كانت أمه أول عربٌة ك                     
بر األمة(  . كان طوٌال أبٌضا ضخما .. له السماٌة بمكة .. من أبنائه : عبد هللا بن العباس                        –( من أبناء عمومته) شبٌه النبً م ل ث   –)ح 
نى فً حجة الوداع()أردفه النب الفضل بن العباس                         ً خلفه من المزدلفة إلى م 
 سالمه !!إ. مولفه فً " بٌعة العمبة الثانٌة " بالرغم من عدم                        
 . كان عٌنا للنبً على لرٌش ٌنمل له أخبار مكة ..                     
ثاق العباس .. فمال أسهر ألنٌن العباس .." ر ٌوم بدر " ... أ س                         أسمع أنٌن العباس ؟ " فأخبروه فأمر بإرخاء  " .. مالً ال فأرخى الصحابة و 

 وثاق بالً األسرى.. "                         
 سالم " أبً سفٌان " لبل دخول النبً مكة ..إ. دوره فً                      
نٌن ..                والسماٌة لبنً هاشم ٌوم فتح مكة فتاح الكعبة( )م . محاولته حمع السدانة                       . مولفه ٌوم ح 
 براهٌم ت جاهٌن فً الجنة ومنزل العباس بٌننا  .. مؤمن بٌن خلٌلٌن "  إبراهٌم خلٌال .. ومنزلً ومنزل إ" إن هللا اتخذنً خلٌال كما اتخذ . لال عنه النبً                      

 مٌن "حر" سالً ال ←. استسمى به "عمر بن الخطاب" عام الرمادة                        
 . ت وفً فً خالفة  سٌدنا عثمان ود فن فً البمٌع ..                      

 
ر             ..!! آالف نار.. فأ ولدت عشرة  كل مماتل بإٌماد نار أمر ← الظهران * في م 

  رلاء من لرٌش ٌتحسسون األخبار وتعجبهم من كثرة عدد النٌران !!زام وب دٌل بن و  وحكٌم بن ح   نخروج أبً سفٌا -            
 ه بأبً سفٌان ..ؤولما خروج العباس على بغلة النبً" د لد ل " لعله ٌلتمس أحدا ٌ خبر لرٌشا بخروج رسول هللا لٌخرجوا ٌستأمنونه منعا للمتال -            
 واستأمن له عند النبً الذي أمر جارة العباس ألبً سفٌان ..!! إبأبً سفٌان لٌستأمن له النبً ورؤٌة عمر بن الخطاب لهما ومحاولته لتله لوال عودته  -            

 تى الصباح  ..العباس أن ٌ بٌ ته عنده فً رحله ح               
 : حب الفخر .." ( نه رجل ٌ  إ ") لمول العباسلٌف النبً لملبه .. وتأ)خوفا من أن ٌ ضرب عنمه !!( إسالم أبً سفٌان  -            

 من .."أغلك علٌه داره فهو آ دار أبً سفٌان فهو آمن .. ومن دخل البٌت الحرام فهو آمن .. ومن " .. من دخل .                   
لن ابن أخٌن عظٌما ًبراٌاتها  .. وتعلٌك أب . أمره العباس أن ٌأخذه إلى مضٌك الوادي حتى تمر به المبائل                     سفٌان " .. ٌا أبا الفضل لمد أصبح م 

 نه !!(ٌماإنها النبوة .." ولول أبً سفٌان " ..هً إذن .." )اكتمل إ عم   الٌوم .." ورد العباس " .. ٌا                       
رمة ..الٌوم أذل  م  با سفٌان " .. الٌوم ٌوم الملح  حٌن رأى أ)وكان حامال راٌة األنصار( بادة لول سعد بن ع   -    هللا لرٌشا " فشكا أبو  ة ..الٌوم ت ستحل الح 

م   لول سعد سفٌان للنبً         بنهشا " وأمر بإعطاء راٌة األنصار الهللا فٌه لرٌ م فٌه الكعبة .. الٌوم أعز  ة .. الٌوم ت عظ  .. فمال النبً " .. الٌوم ٌوم المكر 
 ن سعد بن ع بادة ..لٌس ب  

 ة لمتال المسلمٌنمٌ  فوان بن أ  .. وتجمع بعض سفهاء لرٌش مع عكرمة بن أبً جهل وس هٌل بن عمرو وص   تحذٌر أبً سفٌان لمرٌش من لتال النبً -               
  حدث ٌوم الفتح ..( )المتال الوحٌد الذي نوفر البالومشركا  عشر ًهم بخالد ٌن الولٌد الذي تصدى لهم وأصاب منهم اثنؤولما                  
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 على حدود مكة فرق النبً جٌشه إلى ثالث فرق لتشتٌت لرٌش وتبدٌد لواها حمنا للدماء وحفظا لحرمة البلد الحرام : ← ىو  ي طُ * في ذ   
 ام" وتلماه فً الحجونبمٌادة " الزبٌر بن العو)شمالها( . فرلة تدخل مكة من أعالها                           
 وتلماه عند الصفابمٌادة " خالد بن الولٌد" )جنوبها( . فرلة تدخل مكة من أسفلها                           
الة الذٌ)الر  . فرلة تدخل مكة بٌن ٌدٌه بمٌادة " أبً عبٌدة بن الجراح"                            سر( نج   ال سالح علٌهم = الح 

 

 اإلسالمي يدخل مكة : * الجيش  
 :من الفتح * اليوم األول        

  حٌن رأى ما أكرمه هللا به من الفتح حتى أن شعر لحٌته لٌكاد ٌمس رحله مرتال سورة الفتحتواضعا ها( )مطأطئدخل النبً مكة واضعا رأسه  -          
 )لم ٌكن محرما ..!(واضعا على رأسه عمامة سوداء              

 أخذ وبٌده لوس)جواز الطواف راكبا( على راحلته )طواف التحٌة(دخل المسجد الحرام بٌن المهاجرٌن واألنصار فاستلم الحجر وطاف بالبٌت  -          
رتال " جاء الحك  وزهك الباطل  إن الباط 063حوالً ٌ شٌر به إلٌها فتسمط ؟(  )أو األصنام حول الكعبةٌضرب به                ل  كان زهولا .."صنما .. م 
 انإسماعٌل وهما ٌستمسموأخذ منه مفتاح الكعبة وأمر بفتحها .. كان بها صورإلبراهٌم و)كانت له السدانة( ه ل"عثمان بن طلحة" ؤاستدعا -         
حٌت وبحمامة مصسمماست فمال : " لاتلهم هللا .. وهللا ما باألزالم ..            رتا بها لط .." وأمر بالصور فم   ..نوعة من عٌدان فك س 
 ه واستمبل ءعن ٌمٌنه وثالثة أعمدة ورا اثم أغلك علٌه وعلى "أسامة بن زٌد" و"بالل بن رباح" باب الكعبة وجعل عمودٌن عن ٌساره وعمود -        
 الجدار الممابل للباب وصلى ثم دار فً البٌت وكبر فً أركانه ..           
 لم ٌ صل )نمال عن أسامة بن زٌد والفضل بن العباس الذي لم ٌدخل معه !( ←: . رواٌة البن عباس  لكعبة )اختالف(فً ا  * صالته            

*** صلى ركعتٌن ) نمال عن بالل ( ←. رواٌة البن عمر                                                                  
ثبت م  ٌال                               ٌالح شاهدة  مدم على المنفً .. بناء  ظ : عند اختالف عدلٌن من الصحابة فالم  ثبتة ولكونها رواٌة م  ولٌست علٌه فرواٌة ابن عمر أرجح لكونها م   

 ر                                          رواٌة  نمل كما فً رواٌة ابن عباس ..
كم الصالة داخل الكعبة )                . تجوز للفرض والنوافل باتجاه أي جدار )الجمهور(          . تجوز للنوافل فمط )المالكٌة( ←اختالف( * ح   

فاعل بها !! .. فخطب فٌهم : هو صطفت أمامه حول الكعبة لترى ماثم فتح الباب خارجا فإذا بمرٌش لد ا -              ي  
 إال ثالث : الغٌة(  ٌعترف بها = )=الأو دم تحت لدمٌه  أو مالشرف أوعصبٌة( ) . إن كل مأثرة               

غل ظة  –)لبنً هاشم( السماٌة  – )لبنً عبد الدار( سدانة الكعبة                          )= مائة من اإلبل أربعون منها فً بطونها أوالد = دٌ ة المتل الخطأ (الدٌ ة الم 

 ثم تال : م من تراب ... كل الناس من آدم ..وآد                   
 م "اك  م  أتْ  هللا   ند  م ع  ك  م  أكر   إن   واْ ف  عار  ت  ل   ل  بائ  ا ول  وب  ع  م ش  لناك  ع  وج   ى  نث  وأ   ر  ك  ن ذ  م م   ا خلمناك  إن   أٌها الناس  ـ  "ٌ                     
 تثرٌب علٌكم الٌوم ..اذهبوا فأنتم الط لماء ! " ال: ً ألول  لكم كما لال ٌوسف .. لال " إن ٌم  كر أخ   ابن   كرٌم   أخ   " لالوا : "ما ترون أنً فاعل بكم؟. ثم لال                

 ه مفتاح الكعبة لٌجتمع لبنً هاشم السماٌة والسدانة ..!إلناع النبً إعطاءعلً بن أبطالب( )أو محاولة العباس  -      
 : " لائال ه مفتاح الكعبة ل"عثمان بن طلحةؤإعطا -      

 على بٌته فكلوا مما ٌصلكم منه بالمعروف .."استأمنكم إن هللا لد  ٌنزعها منكم إال ظالم ..ٌا عثمان ال خالدة  تالدة  )أي السدانة( " خذوها               
 بنً عبد الدار حتى الٌوم ..( زال مفتاح الكعبة مع "بنً شٌبة " أبناء عمومة "بنً عثمان بن طلحة " من ) ملحوظة : ما                             

 ٌصعد فوق الكعبة لألذان عندما حان ولت الصالة  لبالال  النبً ٌأمر -      
 : ذان "بالل" فوق الكعبةأو"أبً سفٌان" على )كانا مازاال مشركٌن( ٌد" و"الحارث بن هشام" تعلٌك "عت اب بن أ س   -      

 ٌ غٌظه .. ٌسمع ما حتى ال)أبوه الذي مات( لمد أكرم هللا أ سٌدا  ←"عتاب بن أ سٌد" .                         
 أما وهللا لو أعلم أنه الحك الت بعته .. ←"الحارث بن هشام" .                         
 ألول  شٌئا .. لو تكلمت  ألخبرت عنً هذه الحصباء .. وهللا ال ←"أبو سفٌان" .                         

 فجاءهم النبً وأخبرهم بما لالوا ..فأسلم عتا ب والحارث بن هشام ..!!                                
 :فجاءه النبً وضرب صدره بٌده لائال  لو عاودت هذا الرجل المتال .." رأى أبو سفٌان النبً ٌمشً والناس  خلفه فمال فً سره" .. -      

 فرد أبو سفٌان " أتوب  إلى هللا وأستغفر  هللا .. !! "ا ٌ خزٌن  هللا .." " ..إذ                
 (اختالف ←الشكر؟ )صالة الضحى؟ صالة الفتح؟ صالة ركعات ولت الضحى بعد أن اغتسل فً بٌت "أم هانئ بنت أبً طالب"  8صالته  -      

 الذي أراد لتلهما ..باب بٌتها خوفا من أخٌها علً  هماكانت لد أجارتهما وأغلمت علٌ)أخوٌن لزوجها( لحموٌن لها  وإجارته                
 وأمره بمتلهم ولو كانوا تحت أستار الكعبة !! :اختالف(  ←من النساء  الرجال وأربعمانٌة من )ث عشر نفرا من لرٌش إهداره دماء اثنً -      

 ه فً الرضاعة فحمن دمه  .. لبل أن ٌشفع فٌه سٌدنا عثمانافٌه سٌدنا عثمان لكونه أخ)ارتد بعد هجرته وعاد لمكة ..شفع . عبد هللا بن أبً سرح ←* من الرجال          

 ت(   )غمز أومأت لنا بعٌنٌن رجاء أن ٌموم إلٌه بعضهم لٌمتله .. فمال له أصحابه أال أخذ النبً ٌنظر إلى أصحابه ثالث مرات                                                                   
 (ٌنبغً أن ٌكون لنبً خائنة األعٌن !! : ال فمال                                                                    

 ل مصر رفضوا لى مصر لكن أهسالمه بعد ذلن وواله سٌدنا عمر بعض أعماله وعٌنه سٌدنا عثمان فً خالفته والٌا عإملحوظة : حس ن                                             
 فً صالة الصبح .. ! وطالبوا بعزله .. مات وهو ساجد  والٌته أٌام الفتنة                                                         

كرمة بن أبً جهل                                    أن فر إلى الٌمن وعادت به إلى مكة ووثب النبً فرحا بإسالمه.."أم حكٌم بنت الحارث بن هشام" بعد  )استأمنت له زوجته. ع 

 واستشهد ٌوم الٌرمون ..! (                                                                 

مٌ                               وارتد وهرب  لك فمتل لاتل أخٌه بعد أن أعطاه النبً دٌتهه خطأ فً غزوة بنً المصطله رجل من األنصار كان لد لتل أخا) لمتبابة س بن ص  . م 

 إلى مكة .. ل تل ٌوم الفتح (                                                            

 ) كان شدٌد األذى للنبً بمكة .. لتله علً بن أبً طالب (. الحارث بن ن فٌل                                 

ع السٌدة "زٌنب" بنت النبً عند هجرتها فولعت على صخرة وأسمطت جنٌنها ..(بن األسود  . هب ار                                  ) رو 

ً  بن حرب                                  سٌلمة الكذاب ٌوم اوفاته ..  ) لاتل حمزة .. است ؤمن له وأسلم لكن النبً أشاح بوجهه عنه حتى. وحش  لٌمامة فً حروب الردة(لتل م 

هٌر                                   )كان شدٌد الهجاء للنبً بشعره .. فر من مكة ٌوم الفتح  .. ثم لحك بالنبً لً المدٌنة وأسلم ومدح النبً ..(. كعب بن ز 

ربة )عٌب( ( ٌعٌذ عاصٌا وال ل تل وهو متعلك بأستار الكعبة .." الحرم ال)كان شدٌد األ ذى للنبً هو وجارٌتان له ..  ط ل. ابن خ                                    فارا بدم وال فارا بخ 
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ط ل  جارٌتا.  ←* من النساء   غنٌتان  كانتا ت غنٌان بهجاء النبً .. ل تلت ابن خ   ( )أم سعد؟( فأسلمتحداهما )ت سمى أرنب؟( واستؤمن لألخرى إ)لٌنتان = م 

د معها خطاب "حاطب بن أبً بلتعة " فً "روضة خاخ" .. استؤمن لها وأسلمت(. سارة "موالة لبعض بنً عبد المطلب "                           )التً وج 

ضت "وحشً" على لتل حمزة ٌوم أحد ومث لت بجثته ومضغت كبده .. أسلمت وحسن " . هند بنت ع تبة "امرأة أبً سفٌان                          ها وروت عن النبً(سالمإ)حر 

 
 : "ف ضالة بن ع مٌر" و "ةسالم "صفوان بن أ مٌ  إ -

م  ٌر بن و  كان زعٌما بمكة .. استأمن له النبً" ع م   ←. "صفوان بن أ مٌة "       ه( فلحك به فً جدة لبل أن ٌركب البحر إلىءً" فأعطاه النبً عمامته أو) رداح  هب الج 

 !( " أنت بالخٌار أربعة أشهر .." )مدى حلمه  الٌمن وعاد به إلى مكة ولال للنبً : اجعلنً بالخٌار شهرٌن ..)أمهلنً شهرٌن( فمال                                       
نٌن والطائف ولكنه خرج مع النبً فً الغزوتٌن وهو كافر )حمٌة وعصبٌة ..( ب                 عد أن أعار النبً سالحا للغزو)  ملحوظة : أسلم صفوان بن أمٌة بعد غزوتً ح 

 طوعا ال كرها ..(                               

 : أف ضالة ؟ لال : نعم .. لال : ماذا كنت ت حدث نفسن ؟ حدثته نفسه بمتل النبً وهو ٌطوف حول الكعبة .. فمال له  ←. " ف ضالة بن ع مٌر"     
 ستغف ر هللا .. ووضع ٌده على صدره .. فمال ل ضالة : اء كنت أذكر هللا .. فضحن النبً ولال : شى لال : ال                                 
 من خلك هللا أحب إلى منه .. !! حتى ما يوهللا ما رفع ٌده عن صدر                                 

 
 من الفتح : ي* اليوم الثان

طبة النبى لبٌان أحكام الحرم المك -       لً العمرة والحج ( ً)انظر الحرم المكإن هذا البلد حرام .." "  ًخ 

 )البخارى(.."  ةاكتبوا ألبً شارسول هللا .. فمال النبً ألصحابه :  " من الٌمن لائال " اكتب لً ٌاةلام "أبو شا -      

 ن(آتختلط بالمر ى النهى النبً عن كتابتها )حت ←. فً بداٌة عصر النبوة   ←ملحوظة : كتابة األحادٌث          
 (..هللا بن عمرو بن العاص " الصحٌفة الصادلة" لعبد –" ٌوم فتح مكة  ةبدء كتابة األحادٌث ) أمره أصحابه بأن ٌكتبوا "ألبً شا ←. فً نهاٌة عصر النبوة                                             

 : "هال تركت الشٌخ فً بٌته حتى أجٌئه ؟ ولد كف بصره إلى النبً فً المسجد.. فمال جاء به أبو بكر  )أبو أبً بكر الصدٌك(  :سالم "أبً ل حافة" إ -     
 أسلمف..   وأجلسه بٌن ٌدٌه ثم مسح على صدره لائال : أسلم تسلم  "        

 وتجنبوا السواد .." (أسه ولال " غٌروا هذا ً إلى رفأشار النبورد أبٌض(  )جاء به أبو بكر ورأسه بٌضاء كالث غامة  ملحوظة : )             

ف األنصار من بماء النبً بمكة بعد الفتح .. -      تخو 
 :  كان عمر ٌجلس أسفل الصفا ٌ بلغهن بالبٌعة ..( دون مصافحة) ونساء  )مصافحة( جلوسه على الصفا وأخذه البٌعة من أهل مكة رجاال  -   

 وجوب تعلٌم المرأة شئون دٌنها ..الخ - المساواة التامة بٌن الرجال والنساء                                 
        
م ) لم ٌصافح النبً بٌده امرأة أجنبٌة(   ←حكم مصافحة المرأة األجنبٌة )اختالف(  -ٌالحظ :             . ٌحر 

 . ٌ كره  ) لم ٌصافح النبً بٌده امرأة أجنبٌة عند البٌعة عند فتح مكة ولٌس على اإلطالق ..! (                                                                          
 . ٌجوز عند الضرورة ..                                                              
 لبٌعة عند فتح مكةعند امع "هند بنت ع تبة"   . حدٌثه  ←صوت المرأة لٌس بعورة  -                    

 . رد أمهات المؤمنٌن على أسئلة الصحابة من وراء حجاب                                                         

 * إقامته بمكة :  
 ) ألصى مدة لمصر الصالة (تسعة عشر ٌوما  ←مدتها  -     
 رة والحج (فً العم ً)انظر الحرم المكتجدٌده ألنصاب الحرم المكً  -     
 للدعوة إلى اإلسالم      ←رساله البعوث والسراٌا : . البعوث إ -     

 لتحطٌم األوثان واألصنام حول مكة : ←. السراٌا                                      
 "ىالع ز   " " لتحطٌم  نخلة يدخالد بن الولٌد إلى "وا -                                                                       
 " س واع " لتحطٌم   عمرو بن العاص إلى  "ه ذٌل " -                                                                       
 اة "ن م   لتحطٌم  "ل"      ل  ش  الم   سعد بن سهل إلى " -                                                                       

 ٌالحظ :  . الفرق بٌن األوثان = األحجار ..  واألصنام = التماثٌل             
 "ً. أول من حملها إلى مكة من الشام " عمرو بن ل ح                    
 به ..( نحرامهم حتى ٌطوفوإمن  ٌحلون كان العرب ال –أكبر صنم عند العرب  –نخلة  يى )بواد. أشهرها :  . الع ز                    

 عندها الس وٌك "الدلٌك" لٌصنع خبزا صخرة ضخمة كان ٌهودي ٌل ف   –اة )بالمشلل (     . الالت )بالطائف ن . س واع  )عند ه زٌل(        .  م                                  
 علٌها كعبة وعبدوها !!( ٌأكله الناس .. فلما مات بنوا                                  

 كانت ت ضرب عنده األلداح فً جوف الكعبة ( –نسان إكان من العمٌك األحمرعلى هٌئة  –. ه ب ل ) بمكة                                 
م الطٌر .. صنمٌن على الصفا والمروة ..                                 طع  جاور الرٌح وم   . م 

 و"سعد بن أبً ولاص" فً غالم ل"ع تبة بن أبً ولاص" عند النبً ولوله : )أخو السٌدة "س ودة بنت زمعة" أم المؤمنٌن(ة" ع  مْ "ع بد بن ز  اختصام  -      
 " الولد للفراش وللعاهر الحجر.. احتجبً منه ٌا سودة !! "           
 أولرار الرجل أنه عاشر المرأة معاشرة األزواج وأن ولدها ولده ( ) = إستلحاق أو       . باالجة( ) = الدخول بالزو . بالفراش ←ت النسب ٌثب   -ٌالحظ :               

ع ) = الشهود العدول( . بالبٌنة                                                  أو) = اشتهار األمر بٌن الناس( والتسام 
دلج(        )بنً  رجال متخصصون ←لدٌما  -: ) = الشبه( . بالمافة                                                  DNAبالطب الشرعً  -م 

 إذا لم ٌعترف األب بنسب الولد ٌ نسب الولد ألمه .. -       
 لٌمة له(   )الماء هدر ( ً  )المنٌ ثبت النسب ألن ماء الزنا  الزنا ال -       

  لٌستشفع لهم عند النبً حتى( ب   الح   بن   ب  )الح  ها إلى "أسامة بن زٌد" سرلت امرأة من بنً مخزوم ففزع أهل   ←ومٌة سرلة المرأة المخز  -            
   أسامة ؟ " وخطب فً الناس لائال ".. إنما أهلن  من حدود هللا ٌا ولال" أفً حد    ٌدها فغضب النبًت مطع  ال                                             

   وإذا سرق فٌهم الضعٌف ألاموا علٌه الحد .. من كان لبلكم أنهم كانوا إذا سرق فٌهم الشرٌف تركوه                                             
 لمرأة فم طعت ٌدها ..بنت دمحم سرلت لمطعت ٌدها .. " وأمر النبً با فس دمحم بٌده لو أن فاطمةوالذي ن                                             
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 :* نتائج فتح مكة    
 ) كما حدث لبل نصف لرن مع أصحاب الفٌل ..(ٌ سٌطر علٌه إال من كان على الحك  تأكد العرب أن الحرم ال -             
 سالمهم بمكة لدٌنهم .. !!إإظهار من أخفوا  -               
 على المولف السٌاسً والدٌنً بالجزٌرة العربٌة سٌطرة المسلمٌن -               

 

 * من األحكام الفقهية في فتح مكة :   
 :المحظورات (  –الموالٌت  –تعرٌف اإلحرام : اإلستعدادات حرام )إحكم دخول مكة بدون  -       

 باتفاق المذاهب(ٌجوز ) ←. للعاملٌن بها                  
 )لدخوله ٌوم الفتح غٌر محرم وعلى رأسه عمامة سوداء !( الشافعٌة  :  ٌجوز  -  ←ملٌن بها )اختالف( . لغٌر العا                 

 دخل مكة غٌر محرم ٌوم الفتح ألنه كان متهٌأ للمتال !(ٌجوز ) الجمهور :   ال -                                                        

 فعله النبً ٌوم الفتح ..( أوالمسح علٌه           أواإلشارة إلٌه بالٌد وتمبٌلها أو بأي شًء وتمبٌله )ما)والسجود علٌه(      بالتمبٌل  ←حٌته( )ت استالم الحجر األسود -       

 أي مسجد أخر ؟(تحٌة  طواف التحٌة( )الفرق بٌن تحٌة المسجد الحرام و=  )تحٌة المسجد الحرام الطواف  -       

 )أنواع الطواف(الطواف راكبا جواز  -       

 مطلماجوزت ال . ←اختالف  ←)التماثٌل(  الصور -حكم التصوٌر :  -      
 لٌس لها ظل ( –أال تكون بالحجم الطبٌعً  –غٌر مكتمل  –)لغٌر كائن حً . تجوز بشروط                                                                 

 مباحة ←الصور الفوتوغرافٌة  -                                 
 مباحة ←لعب األطفال  -                         

 حكم مصافحة المرأة األجنبٌة -حكم صالة الضحى           -حكم الصالة داخل الكعبة        -    
 ثبوت النسب لً اإلسالم  -حكم صوت المرأة               -    

 
 هجرٌة( 8)شوال  ن :* غزوة ُحني   

 هجرٌة(9)عام الوفود فً دٌن هللا أفواجا  تدخل ←باألمر الوالع  ت. سل م ←لبائل الجزٌرة العربٌة بعد فتح مكة بعضها  -      

نٌن 03النبً بمٌادة "مالن بن عوف" فً  خرجت لمتال ←باألمر الوالع سل م لم ت   .                                                                                   ألف مماتل فً ح 
ش م صْ ن  – ٌفم  ث   –ن از  و  )ه                                                                        ("  .. الخ لبٌلة السٌدة حلٌمة "ركْ بنو ب   –ر وج 

 عداد النبً للحرب :إ -        
 ..  وأمره أن ٌ مٌم فٌهم وٌعلم علمهم بن أبً حدرد األسلمً" للتأكد من استعداد هوازن وثمٌف للحرب رساله " عبد هللاإ.           
ٌنة = المرأة على البعٌر أو فً الهودج ( )" .. إن هذه المبائل خرجت بظ عنهم  الئلاجاءه على أحد العٌون حٌن   تعلٌمه .             هم م  ون ع  جمع ظ ع 
 ن شاء هللا .."إ" .. تلن غنٌمة المسلمٌن غدا  .. " فمال )أغنامهم(  وشٌاههم هم( )إبل             
  –عهد بشرن وجاهلٌة  وكانوا حدٌثً -تعاون أهل مكة  فً مكة من إن بمًحنٌن بٌن مكة وهوازن لخوفه  . عدم انتظاره بمكة وخروجه إلى          

 مع تلن المبائل فتصبح كارثة .. !!             
 ولولهما للنبً :)وكانا على شركهما( نوفل بن الحارث بن عبد المطلب"  "و . استعارته للسالح من تجار لرٌش " كصفوان بن أمٌة "          

 حتهم .. !!سلأفخرجوا معه لٌحموا  ..")= أي سلف وبالضمان من ضٌاعها !! ( " .. بل عارٌة مضمونة  ٌا دمحم ؟.." فرد  ب  صْ " .. أغ                 
 الف ممن لدموا معه من المدٌنةآ 23.  ألف مماتل :  21بجٌش لوامه  خروجه .           

 : حكمته  ← ماء" الذٌن أسلموا ٌوم الفتح. ألفان من أهل مكة " الط ل                                                              
 تثبٌتا أللدامهم ←* خروجهم معه دلٌل على ثمته فٌهم                                                              

 تألٌفا لملوبهم ←هم من الغنائم إعطاؤ*                                                              
  العرب ب األعداء بتكثٌر جٌش المسلمٌن من لرٌش ذات المكانة الخاصة عندلماء الرهبة فً للوإ*                                                              

   ..  فً حال الهزٌمة لو تركوا فً مكةفر مرة أخرى للك "الطلماء"تى ال ٌنملب * ح                                                             
نٌن : -         فً الطرٌك إلى ح 

   عشر ..!!( آالف فال شن سٌنتصرون على هوازن باثنًلرٌش بعشرة  انتصروا على ) ة .."ل  ب الٌوم من ل  ً : . لول أحد الط لماء " لن ن غل  * للك النب         

  الع جب بالنفس والعدد والع دة ←                                    
 ور للبً خفً ٌتسلل إلى للب المؤمن ٌجعله ٌعتمد على األسباب وٌنسى رب األسباب ..الع جب بالنفس = شع -ٌالحظ :                                

 !!ٌظن أنه فعل وٌنسى أن هللا هو الفاعل ..    =                                                                  
 عتماد على النفس .. ولٌس على هللا .. تصبح عندما تزٌد حتى تصل إلى درجة اال حمود ومطلوب لكنالثمة بالنفس أمر م -                                               

 " وٌوم حنٌن إذ أعجبتكم ك ثرتكم .."    عجابا بالنفس = أمرا مذموما !إ                                                  
عدٌة .. إذا لم ت عالج فً بداٌتها تنتشر كالوباء .. كالعجب والكبر والحسد ..الخ أمراض بأمراض المل -                                                       م 

 . انتمال هذا الع جب إلى سائر أفراد الجٌش اإلسالمً من السابمٌن ألن أمراض الملب معدٌة ..                         
 حنٌن وهو واثك أن النصر لٌس ألن هللا معه لكن ألنه كثٌر العدد والع دة .. . توجه الجٌش إلى                         

        
 * الثمة الزائدة أدت إلى :         

 أدى إلى وصول "مالن بن عوف" وجٌشه إلى وادي حنٌن لبل جٌش المسلمٌن واحتالله الموالع لتأخٌر فً التحرن إلى حنٌن مما ا -                 
 ستراتٌجٌة ونصبه الكمائن للمسلمٌن ..اال                    
 أٌام .. عكس ما حدث فً غزوتً بدر وأحد !! ( 4أو 0 كم فً نصف ٌوم لكنهم استغرلوا 13) كان من المفترض أن ٌمطع المسلمون المسافة بٌن مكة وحنٌن                            

 حنٌن يزرعها "مالن بن عوف" حول واد ًلدلٌمة بدرجة كافٌة مما أدى إلى عدم اكتشاف الكمائن التعدم االهتمام بالتفاصٌل ا -                 
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 هللا  ة منٌرة فً صفوف المسلمٌن لد ٌكون رحمواإلعداد الجٌد فً العدد والع دة ووجود خبرات عسكرٌة كثولع من لصور بالرغم من لٌادة النبً  . تفسٌر ما ٌالحظ :        
 فالمصائب لد تترن أثرا تربوٌا أعظم من ألف نصٌحة !! لفت نظر المسلمٌن إلى هذا المرض الملبً ) الع جب بالنفس ( .. أراد بها                         

  مكة حدٌثة اإلٌمان هً التً اضطرت) ظروف وسط جٌش مؤمن ألن البعض لد ٌؤثر فً الكل ) حدٌثً اإلٌمان( خروج ضعاف اإلٌمان  من الخطر.                  

 جاهلٌة ..(العهد بالن إلً اصطحاب ضعاف اإلٌمان وحدٌثً المسلمٌ                        

      
 فً وادي حنٌن : -      

 لة "هوازن" من كل جانبوأ حٌط المسلمون بفرق من لبٌ علٌهم السهام والرماح من كل جانبن حنٌن انهالت . بمجرد وصول المسلمٌ          
 ال عدد للٌل جدا من إولم ٌثبت مع النبً  .. فلم ٌكن أمامهم إال الفرار العشوائً فً كل اتجاه ولسان حالهم ٌمول : نفسً ..نفسً ..نفسً !!            
 لف خرجوا معه !!أ 21المهاجرٌن واألنصار وأهل بٌته من أصل             
 رسول هللا .." عنن ٌانهزم رسول هللا لائلة " ..ألتل به من ٌ خنجرا ، وكانت حامال بعبد هللا بن أبً طلحة ، تدافع به عنٌم " . أمسكت "أم س ل         
 )أهل مكة( :مولف الطلماء .          

لد  ، وكان متظاهرا باإلح بكفره من صر   -                    ن سالم ، )ك   علٌه "صفوان بن أمٌة " فرد   " الٌوم !! ل السحر  أال ب ط  ٌد( لائال " .. ة بن الج 
ب نً )= أسمط أسنانن( ".. فض  هللا فان زال مشركا(  )وكان ما                      ً  ٌكون لً ربا أوسٌدا(  )=فوهللا ألن ٌ ر   من  رجل من لرٌش أحب إل

 أن ٌ رب نً رجل من هوازن .."  !!                        
 تنتهً هزٌمتهم دون البحر .." ! بموله " .. السفٌان بن حرب(  )أبومن أظهر الشماتة   -                  

 .. !)س هٌل بن عمرو( من تردد ولم ٌعرف حمٌمة ما ٌحدث   -                  
 بن عمرو حٌن رأى ف رارالمسلمٌن " هذا بٌد هللا.. لال لس هٌل )عكرمة بن أبً جهل( سبوعان أسالمه إمن ثبته هللا ولم ٌمض على   -                  

 األعراف().. إن أ ذل الٌوم فإن له العافٌة غدا.. ! " ألنه علم أن "والعافٌة للمتمٌن "لٌس هو السبب(  )= ًءس إلى دمحم منه شولٌ                       

 )حكمة وذكاء سٌدنا عمرإلدراكه سبب الهزٌمة وخلفٌاتها !(الناس ؟ فمال عمر : "إنها إرادة هللا .." . سأل "أبو لتادة " سٌدنا عمرعند رؤٌة هول ما ٌحدث : ما بال         
  وثمته فً نصر هللا :  ة النبً . شجاع        

ً   مشركٌن صائحافً اتجاه ال )ٌحثها(أخذ ٌرك ز بغلته *                   " اللهم أنزل نصرا ربه لائالمستعبد الم طلب .." ابن كذب ، أنا  ال " أنا النب
 ألعداء !! ()كان "أبو سفٌان بن الحارث" )ابن عمه( آخذا بلجام بغلته ، و"العباس بن عبد المطلب" ممسكا بركابها  لٌمنعوها من اإلسراع فً اتجاه ا نصرن"!                   
 معشر .. ٌا أهل بٌعة الرضوان( ٌا ( )=)الشجرةرة م  أصحاب الس   ٌنادي : " ٌا، بأن ( )صوته عال  أمر العباس ، وكان جهٌر الصوت  *                

ً  " اآلن ح   األنصار ، فتجمعت كتائب المسلمٌن حوله الواحدة تلو األخرى واشتد المتال ، فمال                      طٌس .."الو   م 
لئت عٌناه ترابا من تلن المبضة ..رمى بها وجوه  األعدضة من تراب األرض وأخذ لب*                   اء لائال " شاهت الوجوه .." فما من أحد إال م 

دبرٌن وغنم المسلمون                     ..الخ(نعام أكل ما كان معهم من أموال )سالح وأسرى وسباٌا وذراري وفانهزموا وفروا م 
          
 بات من فرد أو جماعةمن أشد البالء أن ٌنزع هللا الث -ٌالجظ :           

 ، حسن العمل فً الدنٌا واآلخرة الثبات هبة من هللا ٌعطٌها لمن ارتبط به حما ، وكان خالص النٌة ، سلٌم الملب -                    
ٌن   َّللا   ٌ ث ب  ت  "                            ن واال ذ  ٌ اة  فً   الث اب ت   ب اْلم ْول   آم  ْنٌ   اْلح  فً   االد  ة  و  ر  ل  ۖ   اآْلخ  ٌ ض  ٌن   َّللا    و  ٌ ْفع ل  ۖ   الظ ال م  ا ٌ ش اء   َّللا    و   براهٌم(إ 52" ) م 

ٌْئ ا ل ل ٌال  " تى اآلنبٌاء والرسلح ٌحتاج كل البشر إلى الثبات -                     ْم ش  ٌْه  دت  ت ْرك ن  إ ل  ل ْوال  أ ن ث ب تْن ان  ل م ْد ك   (23:راء س)اإل"  و 

 بالرغم من كثرة العدد والعدة ووجود النبً بٌنهم هو عدم الثبات والتوفٌك )من هللا( لذا كان  دران سٌدنا عمر لسبب الهزٌمة ٌوم حنٌنإ -                    
 ..  ًءمنه ش هذا بٌد هللا ولٌس إلى دمحم: ..  "ل بن عمروعكرمة بن أبً جهل ل"س هٌرادة هللا .." ، ولول "إرده على لتادة " إنها                        
 أرسل سٌدنا عمر بعد غزوة حنٌن بسنوات ، عندما أصبح أمٌرا للمؤمنٌن ، لجنوده فً بالد فارس : -                    

 بمعصٌتهم له .. فإن تساوٌتم فً المعصٌة كانت لهملربكم وت نصرون على عدوكم بموة العدد أو الع دة ، إنما ت نصرون بطاعتكم  " .. إنكم ال                         
 "راداته إالغلبة علٌكم بموة العدد والعدة ، فال تنتصر الملة على الكثرة إال بعون هللا و                             
ة  ب إ ْذن  "                             ر  ن ف ئ ة  ل ل ٌل ة  غ ل ب ْت ف ئ ة  ك ثٌ  ٌن   ك م م   اب ر  ع  الص  َّللا   م   .. نسأل هللا الثبات فً الدنٌا واآلخرة  (532:" )البمرة  َّللا   ۗ و 

                            

 الغنائم :  -         
 أربعون ألف أولٌة .. ←، من الفضة  ةأربعون ألف شا ←، من الغنم  اأرٌعة وعشرون ألف ←ستة آالف رأس ،  من اإلبل  ← ً  بْ من الس             
عرانة "             ولم ٌمسمها !  أمر النبً بجمعها ب"الج 

ذافة بنت الحارث" أخت النبً من الرضاعة ، لما ع )كان فً السبً      فت له نفسها بعالمة "عض"الشٌماء = ح   ه ء!" أكرمها وبسط لها رداعضها لها وهً متوركته  هاة فً ظهرر 
ن  علٌها          وردها إلى لومها (وم 
    
 مطاردة فلول العدو : -     

 هزمهم ولكنه است شهد بعد أن فتح هللا على ٌد ابن عمه عامر األشعري" ناوشهم وأرسل خلفهم "أبا ←ن منهزمٌن إلى :   . أوطاس فر المشركو        
 شعري" "أبو موسى األ                                                           
 .. ( ً  ن  ر  ٌس الم  و  ، أ   ٌرة، أبو ه ر   ري  ع  ى األشْ ، أبو موس   ً  وس  ٌل بن عمرو الد  ) أشهر الصحابة من الٌمن : الط ف                                                              

م   ٌد  بن رفٌع" " د ر   حٌث  لتل "ربٌعة   ←نخلة  يواد.                                              أحد شٌوخهم المخضرمٌن والذي تنبأ بهزٌمتهمة " بن الص 
 )أخطأه ربٌعة بضربة سٌفه فأعطاه د رٌد سٌفه لٌمتله به وعل مه كٌف ٌمتله !! .. فمتله (                                                               

 إلٌها معظم فلول المشركٌن ، فتوجه الٌهم النبً بنفسه .. فر ←. الطائف                                            
   
نٌن : "أٌمن -    " ابن " أم أٌمن = بركة الحبشٌة = حاضنة النبً" ، " أبو عامر األشعري " بن ع بٌد من أشهر شهداء غزوة ح 
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 (ـه 8شوال  -امتداد لغزوة حنٌن  ) غزوة الطائف :*

 فلول هوازن وثمٌف مع لائدهم "مالن بن عوف"صن الطائف بعد أن فرت إلٌه معظم حاصر النبً ح -        
 ٌوما )اختالف( تم خالله :  43 – 21دام الحصار من  -        

اة                حم    . تراشك بالنبل ولطع الحدٌد الم 
 ..(عندما رمى أهل الطائف  منجنبك فً اإلسالمبال. ضرب الحصن بالمنجنٌك )كان النبً أول من رمى               

 براهٌم لٌلموا به فً النار !(إملحوظة : أول من اخترع المنجنٌك لوم سٌدنا )                      

 لعمل فتحات فً جدار الحصن. محاولة التحام الحصن بالدبابات الخشبٌة               
 ستسالم ، فسألته ثمٌف )أهل الطائف( أن ٌتركها هلل حرلها كوسٌلة إلجبارالعدو على االشجاروالنخل( و. محاولة لطع األعناب )األ             

هرة( فتركها والرحم )بٌن ثمٌف وبن                   هلل والرحم .. ً ز 
 ذي تسور الحصن وتدلى منه على بكرة منهم "أبو بكرة" ال رجال 10. نداء ألهل الحصن أن من ٌخرج للمسلمٌن فهو حر .. فخرج              
 مستدٌرة كان ٌستمً منها .. فكن اه النبً ب" أبً بكرة "               

 عزم النبً على رفع الحصار لبل أن ٌ فتح الحصن : -       
 هم مدة سنة !. طول مدة الحصار      . كثرة اإلصابات بٌن المسلمٌن      . ما لدى أهل الحصن من مؤنة تكفٌ            
 .."ٌضرن  حر إن ألمت علٌه أخذته ، وإن تركته الاستشارة ذوي الخبرة " .. هم كثعلب فً ج  .             

 " اغدوا للمتال .." )= لاتلوهم غدا !( ، فغدوا للمتال نفتح !! " فمال النبً  اعتراض بعض الصحابة على رفع الحصار لبل الفتح " ..نذهب وال -     
  !!  فأصابهم الكثٌر من الجراح .. فمال النبً " إنا لافلون غدا إن شاء هللا .." )= أي راحلون( فسروا بذلن ..فضحن النبً        
 فً طرٌك العودة إلى الجعرانة : -     

 . أمرهم النبً بمول " آٌبون ، تائبون ، عابدون ، لربنا شاكرون .. " ) دعاء السفر+ دعاء العودة(         
 بهم .. " )رحمة مهداة للعالمٌن !!(   ت  أثمٌفا و . سألوا النبً أن ٌدعوا على ثمٌف  ، فمال " اللهم اهد           
   فً الجعرانة : -   

 * لسمة غنائم حنٌن :          
 من الرضاعة !(نهم أخواله وأعمامه م ٌمسمها راجٌا لدوم لبٌلة هوازن تائبٌن ) فٌهم " بنو سعد " لٌلة ال انتظاره بضعة عشر -             
زام ، وصفوان بن أمٌة ..(ؤسالم )عطاللمؤلفة للوبهم وحدٌثً العهد باإلله العطاء اجزإ -                 ه ألبً سفٌان ، وحكٌم بن ح 
 .. نصار.. ومدى محبة النبً لهم وألبنائهممولف األ -             
 صبر النبً علٌهم !!.. ومدى جفاء األعراب  -             
 :لدوم وفد هوازن بعد لسمة الغنائم  -             

      أخذوا من غنائم !! أصحابه فً رد ما استئذانه .    تخٌٌر النبً لهم بٌن استرداد السبً أو األموال .                  
 سالمهإمن اإلبل .. فجاءه مسلما وحسن  ةد علٌه أهله وماله وسٌعطٌه مائن أتاه مسلما رإخباره أنه إو . سؤاله عن "مالن بن عوف"                 

 * أحرم بالعمرة من الجعرانة لبل عودته إلى مكة .. )عمرات النبً؟(        
                            

 وحنٌن : : الفرق بٌن هزٌمتً  أحد ملحوظة                

  يوم حنين              يوم أحد                                                                                              
 الع جب بالنفس   حب الدنٌا                                                       مرض للبً()السبب .                   

 عشر الم ٌثبت مع النبً إال عشرة أو اثن خالف ٌعض الرماة أوامر النبً                                  الجٌش                .                           
 مماتل !!ألف  21من أصل  رجال    هد البعض               وثبت البعض واستش                                                                    

 هزٌمة المسلمٌن                                  نصر المسلمٌن     داٌة المعركة                       ب.               
 نصر المسلمٌن                                    هزٌمة المسلمٌن    نهاٌة المعركة                     .               

                

                             
 * الصحابة :

 ب رسول هللا( )ح   منزلته عند النبً.              ًأول من أسلم من الموال.        ؟ )زٌد بن دمحم(  كٌف وصل إلى النبً بمكة. زٌد بن حارثة :  -     

 ( "  لما لضى زٌد منها وطرا زوجناكهان " فآكر اسمه فً المرمنزلته عند هللا )الوحبد من الصحابة الذي ذ  .                              
ره علٌه بعثه النبً فً جٌش ما.                 زٌنب بنت جحش " الحسٌبة النسٌبة  جه النبً من السٌدة "و  ز  .                                إال أم 
ب   . تزوج السٌدة " أم أٌمن  = بركة الحبشٌة  " وأنجب "                              ب    أسامة بن زٌد " ) الح   (  بن الح 

  ـه 8. استشهد فً معركة مؤتة                              
  
ل مً .." ن  جعفر بن أبً طالب :  . كان أس   -    لمً وح   من النبً ٌعشر سنوات     . كان شدٌد الشبه بالنبً " .. أشٌهت خ 

 ً المساكٌن لعطفه الشدٌد على الفمراء     . هاجر إلى الحبشة فً بداٌة البعثة مع زوجته  السٌدة " أسماء بنت ع مٌس "بأب ب. ل م                               
 عفر !! .."( .. فرح به النبً ولال " .. لست أدري بأٌهما أنا أفرح بفتح خٌبر أم بعودة جـه7بالنبً فً المدٌنة بعد فتح خٌبر ) . لحك                               
 ن :ـ      . له فً اإلسالم مولفاه8 ته ٌوم مؤتة    . استشهد ٌوم مؤته. ل مب ب "جعفر الطٌ ار " لشجاع                               
 اٌة البعثةددفاعه عن المسلمٌن عند النجاشً فً ب -                                                

 ٌوم مؤتة " .. إن هللا أبدله بٌدٌه جناحٌن ٌطٌر بهما فً الجنة حٌث ٌشاء .."مولفه  -                                                
 نة صنع الطعام ألهل المٌت س   ←. بعد استشهاده أمر النبً نساءه أن ٌصنعن طعاما ألهل جعفر  ".. ألنه لد جاءهم ما ٌشغلهم "                                
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 عبد هللا بن رواحة ( –كعب بن مالن  –:  . أحد شعراء النبً الثالثة ) حسان بن ثابت  ةعبد هللا بن رواح -

   . أمر النبً بإعطائه الراٌة ٌوم مؤته عند استشهاد زٌد بن حارثة وجعفر بن أبً طالب ..                          
 وم مؤته . استشهد ٌ                          

 

 
   :*  البيت النبوي 

 العاصً بن الربٌع" الذي ظل على كفره حتى غزوة بدر وبمٌت  تزوجت " أبا –أمها السٌدة "خدٌجة"  –بنة الكبرى للنبً ) االابنة النبً  وفاة السيدة "زينب"  -       

 أجارت زوجها حٌن احتمى بها فً المدٌنة لكن النبً فرق –لحمت بأبٌها بالمدٌنة بعد غزوة بدر  –المالدة لصة  –بمكة  معه                                                         
 ← العاصً"أنجبت "أ مامة بنت أبً  –نه لم ٌكن لد أسلم .. أسلم بعد أن رد لمرٌش أموالهم وعاد لزوجته بالمدٌنة بٌنهما أل                                                       

 ماما بالصحابة ..(إأثناء الصالة  النبً على كتفه  حملها                                                       
 

      

 :بالمدٌنة  ( أخر أبناء النبً ) براهيم "إميالد "   -         

 جة أم ملن ٌمٌن؟( )زو. ابن النبً من السٌدة "مارٌة المبطٌة "                           

 بغلة بٌضاء "د لد ل" ( ) أهداها الممولس عظٌم لبط مصرللنبً هً وأختها "سٌرٌن" +                                      
 . الولد الوحٌد للنبً من غٌر السٌدة "خدٌجة "                          
 براهٌم " إاسم أبٌه " براهٌم" على إ. سماه النبً "                          
  ود فن بالبمٌع بجوار لبر "عثمان بن مظعون"ا شهر 28عن  ـه23. توفً سنة                           

 عد وفاته (النبً بول من د فن من المهاجرٌن بالمدٌنة + الوحٌد من الصحابة الذي لب له أعثمان بن مظعون =  )                                                

 : عند وفاته بكاه النبً لائال.                                 
 )البخاري(  براهٌم لمحزونون" إٌ رضً رب نا وإنا بفرالن ٌا  نمول إال ما " إن العٌن تدمع والملب ٌحزن وال                                    

 :)اختالف( له بعد وفاته . تلمٌن النبً                                
ً  براهٌم إذا جاءتن المالئكة فمل لهم : هللا ربً إ" .. ٌا                                           خلفه ، باكٌا ه  ن  بن الخطاب ٌ نهْ  عمر   ورسول هللا أبً واإلسالم دٌنً .." فسمع النب

علٌه الملم ولٌس فً حاجة إلى تلمٌن .. فماذا ٌفعل ابن الخطابرسول هللا  .. ٌامال " فما ٌ بكٌن ؟  فمال له النبً :                                        ل م ولم ٌجر    إنه لم ٌبلغ الح 
ل م وجرى علٌه الملم وال                                        لمنا مثلن ٌا رسول هللا ؟ .. " فنزل لوله تعالى ولد بلغ الح   : ٌجد م 

ُ الظه  "                                                                             لُّ َّللاه يُض  ة  ۖ و  ر  خ  ف ي اْل  ن ي ا و  ي اة  الدُّ ل  الثهاب ت  ف ي ال ح  نُوا ب ال ق و  ين  آم  ُ الهذ  ا ي ا اءُ يُث ب  ُت َّللاه ُ م  ي ف ع ُل َّللاه ين  و و   " ال م 

 :براهٌم ، فنهاهم النبً لائال إالشمس ٌوم وفاته فتحدث الناس أن الشمس كسفت لوفاة  ت  ف  س  . اتفك أن ك                         
 .." والممر من آٌات هللا ال ٌنخسفان لموت أحد أو لحٌاته ، فإن رأٌتموها فكبروا وادعوا هللا وصلوا وتصدلوا ن الشمسإ"                                      
 . لال عنه النبً بعد وفاته :                       

 )البخاري(" إن له م رضعا فً الجنة "  -                                 
ٌما نبٌا ابر" لو عاش إ -                                   " .. هٌم لكان صد 
           

 ٌالحظ : وفاة أبناء النبً :      
             
 ( عن عمر سنتٌن الماسم )لبل البعثة. الذكور :  -                       

لمب بالطٌب أوالطاهر.                                        )بعد البعثة(  عبد هللا الم 

 ( ـه 55براهٌم )إ .                                    

            
لٌ   .  : اإلناث -                        ( ـه5ة )السٌدة ر 

 ( ـه5السٌدة زٌنب ) .                                   
 ( ـه2السٌدة أم كلث وم ) .                                   
 (شهور بعد وفاته  5السٌدة فاطمة ) .                                   

               

                  

                                              
 

 
             
              
           


