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 :الُمجتمع الجدٌد 

 (بٌن األوس والخزرج مزمن عداء  - ن فً دٌارهم ومنآ)   أنصار .     (عددهم ٌتزاٌد - بال مأوى أو مال) ٌنُمهاجر.            ن وسلمم     :داخل المدٌنة  *

                              سلمٌن غٌر م       . الشدٌدة  العًَصبٌة - ة فً اللؽة والَملبَس والعاداتُصبِؽوا بالِصبؽَة العربٌ - هاد الرومانًضطمن اال اجاءوا للِحجاز فِرار)ٌهود     

 (ٌنظرون للعرب كأُمٌٌن وُمتأخرٌن   -"شعب هللا المختار"  للٌهودٌة                                                                                  

 " (أَسلَم فٌما بعدال ٌُبِطُن العَداء "كان َمن  منهم  - "ُمنافِك"َمن كان ٌُبِطُن العَداء منهم )  نوُمشِرك .                                                 

 (اإلسالموجوب الِهجرة فً المدٌنة إللامة دولة ) ً غٌِرهاف .       (  شة حتى تستِمر األمور فً المدٌنةالبماء فً الحب)  الَحبََشةفً   .         نومسِلم  -    : خارج المدٌنة *

 (60)األنفال:"، هللا ٌعلمهم  وآخرٌن ال تعلمونهم ".. .            األعراب  . ها ؤوحلفا لَُرٌش  .     سِلمٌنغٌر م -                 

 )أخاللٌات( الصحابة  على  التكلٌف      )الُسنَّة(من النبً   ذالتنفٌ       ن(المرآ)من هللا   التشرٌع   : هؤبنا *                 

   (  ـه1) العام األول: 

 ( فضل المسجد - أفضل المساجد - أول المساجد - آدابه - دوره )بناء المسجد  أ(  ن داخل المدٌنة : والمسلم -

         ذانمشروعٌة األ ب(                                

 المؤاخاة بٌن الُمهاجرٌن واألنصار  ج(                                

 ات الِمبَلٌة والحزازات الجاهلٌةللمضاء على النزع )وثٌمة المدٌنة( مٌثاق التحالُؾ اإلسالمً  د(  :  داخل المدٌنة:  .   غٌر المسلمٌن  -

       حرب أعصاب لمرٌش (ز    اإلذن بالمتال    و(تهدٌدات لرٌش      (ـه : خارج المدٌنة .                        

     سلمان الفارسً –عبد هللا بن سالم  سالم :إ * ط(                   والدة عبد هللا بن الزبٌر * ح(                                         

 (" فاطمة"السٌدة  ، "أم كلثوم"السٌدة  ،"  معةودة بنت زَ سَ  " : السٌدة النبً إلى المدٌنة )وصول آل بٌتالبٌت النبوي  * ي(                                         

 : بناء المسجد (أ

  )للتعارؾ وفض الُمنازعات(  ُمنتدى .                            )لتعلٌم الدٌن(  جامعة .                        )للعبادة( ُمصلى .      دوره : -    

 أهل الُصفَّة( = )لفمراء الُمهاجرٌن مأوى .                 )الجٌوش، وانطالق البعوث و )التخاذ المرارات وَعمد األلوٌة والراٌات برلمان .              

 

 لطاة = نوع من الطٌور(  ، شفً الع ضضع البٌ= مكان و)ِمفَحصله بٌتا فً الجنة"  ، بنى هللاُ  طاة"من بنى هلل مسجدا ولو كِمفَحص لَ  :  هؤبنا. مادٌة  *  :  مارتهع -

 ) تمم= تزٌل الممامة(... أن تَمَُم المسجد"  ور الِعٌنور الحُ هُ "علٌكم بمُ  .        لؽائب على من ٌمُم المسجدصالته ا .  : دلٌلها -    : نظافته .                                              

سة، ن زٌن أو المجانٌطفال ؼٌرالُمَمٌِّ إدخال األإلماء فضالت ، : عدم  : كٌفٌتها -                                                               .. الخ إدخال األعٌان النَِجَسة أو الُمتَنَّجِ

 سخانات ..الخ  –تكٌٌفات   - ناتدها - فرش –نجارة  –سباكة  - إنارة:  ترمٌمه وصٌانته.                                               

 ٌة والَوعظ .. إلخ، ودروس الِعلم والترب عتكاؾ والتالوةبالِذكر والصالة واال    َمعنوٌة *                                

        

 ه :ــــآداب -    

  : فضل المشً إلى المسجد* 

 كم  .. ثالثا "مة دٌاركم تَكتُب آثارَ لَ نً سَ ٌا ب " .

   الذي كان ٌسكن بعٌدا ما لاله الَرُجل  ألهلً"  ، ورجوعً إذا رجعتُ  المسجدأن ٌُكتب لً َممشاي إلى  ، فإنً أرٌدُ  نب المسجدنً أن منزلً إلى جَ ر  ما ٌسُ  " .

 !! أن ٌشتري حمارا ٌركبه فً الظلماء والرمضاءعندما نصحوه  ، ه صالةؤالمسجد وال تُخطِ  عن     

ر المشائ " .  "  مسجد بالنور التام ٌوم المٌامةال إلى  )الظلمات( ٌن فً الُظلَم َبّشِ

 (61)األعراؾ:مسجد " كلِّ  ندَ م عِ كُ تَ وا زٌنَذُ خُ  مَ ً آدَ نِ بَ  ٌا"  ن عند الذهاب للمسجدالَتزٌ ستحبٌُ *       

 م... إلخ (عدم أكل وشُرب ما له رائحة كالبصل والثو،  نظافتهالُمحافظة على ) بشرط  األكل والُشرب . : )الُمعتَِكؾ أو الؽرٌب(ٌجوز عند الضرورة *       

         "( تُكَره الصالة فً اتجاه النائمره أو رائحته أو صوته أو مكانه " بشرط أال ٌُؤذي الُمَصلٌن بمنظ ) النوم.                                                                    

ة فٌحُرم بالذهب أو ب، أما  باأللوان الُمبالؽة فً تزٌٌن المساجد .  :كره * ٌُ         الكعبة( فً )إالالِفضَّ

  ، بالموباٌالت..الخ ( ببكاء األطفالبالِذكر أو بالتالوة" ،  بالكالم العادي أو) برفع الصوت "التشوٌش على الُمَصلٌن  .                 

 من التشوٌش على الُمَصلٌنوز أو المجنون المسجد خوفا من النجاسة دخول الطفل ؼٌر الممٌ .                 

 (! لٌس كل األطفال ٌَصلُح اصطحابهم إلى المساجد)ملحوظة : كث فً المساجد آداب المُ هم تعلٌماصطحاب األطفال إلى المساجد إال بعد  .                 

 ".. نتَ ضالَّ  لنَ  هللاُ  دَّ ..ال رَ " الضائعة( )= السؤال عن األشٌاءنُشدان الضالة .                  

 وزجُ فتَ )كالِنكاح( ، أما عمود الِهبة  تَحُرم عند الحنابلة والشافعٌةة( )البٌع والشراء واإلجارالُمبادلة عمود  .                 

 لى ؼٌر السائل وعلى من سأل له الخطٌب، لكن ٌُباح التََصد ق ع فٌه، والتََصد ق على السائل  سؤال الَصَدلة فً المسجد .      

 ناإلستناد إلى ما ُكِتب علٌه لرآ ، وٌَحُرم نا()ولو كان لرآلكتابة على جدرانها ا .                 

 إؼالق المساجد فً ؼٌر أولات الصالة.                  

 

 ، ثم مسجد لِباء  األلصى المسجد ، ثم  وي، ثم المسجد النب المسجد الحرام    ُمتَفَك علٌها  -  : فضل المساجدأ *

 ، جمعا أو أللها،  أو أبعدها ،ٌرة( للجِ )ى لِّ ، أو ألربها للُمصَ  ، أو أعظمها ِمساحة )مسجد عمرو بمصر(لدم المساجد أ  مختَلؾ فٌها  -                                         

 !! لعدم حضورهللب إمامه ر ٌنكسِ   َمن، أو أو المساجد كلها سواء من األربعة الُمتَفك علٌها  ، جمعا أو أكثرها                                                              

 

 :أول المساجد بالمدٌنة  *

 + اإلبل والؽنم + اآلبار + النخل .. الخ = كالمرٌة أو الكفر( )دار= البٌوتعمرو بن َعوؾ" "دار مسجد بعد الِهجرة فً المدٌنة فً أول .    مسجد لِباء :  -                       

 ختالؾ(ا)فٌه.."  أن تمومَ  ك  أحَ  ٌوم   لِ أوّ  نْ مِ  التموى   على   سَ أُسِّ  مسِجد  لَ نزل فٌه  " .                                             

 "فٌه كان له كأجر ُعمَرة  باء وصلى  مسجد لِ  فً بٌته ثم أتى  َمن تََطهَّر  " .                                            

 أٌام الِفتنة من سٌدنا عثمان  لنبً خاتم ا اَسمَط فٌهً تال" أرٌس  "مع بئرتفً مواجهته  .                                            

             

 

 العام األول من الهجرة

 

 

 

 2510 ٌناٌرآخر تحدٌث: 
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 بعد الهجرة عند وصوله المدٌنةاء" وَ صْ "المَ مكان برون نالة النبً  .   جد النبوي :المس -                      

 ،  تٌوّ بالِخرب فسُ  ؛ فأمر ؽرلدالونخل وَشَجر)جمع َخرابة( وِخَرب  به ممابر للمشركٌنبَنً النجار"  "لؽالمٌن ٌتٌمٌن من  ا دربَ مِ  كان  .                                              
                      ، وحٌطانه من  الِحجارة جعل أساسه من ،  )اتجاه المسجد األلصى(، وبالنخل والشجر فمُِطعَت وُصفَّت فً لِبلَِة المسجد  وبالمبور فنُبَِشت                                                 

  ؛ )حصى صؽٌر لونه أحمر(صباء والحَ  بالِرمال وأرِضه فُِرَشت ، ، وأعِمَدتِه من جذوعِ النخل  ، وسمِفه من َجرٌِد النخل اللبِنوالطوب الطٌن                                                  
 لسٌدة عائشة(، وحجرة ل زمعةلسٌدة َسوَدة بنت لجرة ح ) لزوجاته إلى جانِبِهوبنى ُحجَرتٌن  ؛ وله ثالثة أبواب( اترم 50)ذراع  100طوله                                                  

 فضله :  .                                         
 ال إال إلٌهاحَ َشد الرِّ مساجد التً ال ٌُ أحد ال -                                            

 سواه إال المسجد الحرامفً ة مما الصالة فٌه بألؾ صال -                                            
 )اختالؾ( (108)التوبة:ٌه.."فِ  أن تمومَ  كّ أحَ  وم  ل ٌَ أوّ  نْ مِ  ى  التمو على   سَ أُسِّ  د  سجِ مَ لَ نزلت فٌه  "  -                                            

 " ةنّ الجَ  ن رٌاِض مِ  ة  ضَ وْ ري رَ ري وِمنبَ بْ لَ  ٌنَ "ما بَ  -                                            

ََ  ى  إل رُ ٌنظُ  الَرُجلِ  ةِ و بَِمنِزلَ هُ فَ  ذلنَ  ٌرِ لؽَ اءَ جَ  نْ ، ومَ  هللاِ  بٌلِ فً سَ  دِ الُمجاهِ  ه فهو بَِمنِزلةِ مَ لّ عَ تَ ه أو ٌَ مُ لّ ٌُعَ  ِعلم   لإالّ  هِ أتِ ٌَ ذا لم ـ  ي هدِ جِ سْ مَ  ن جاءَ "مَ  -                                                   "هِ ٌرِ ؼَ  تاعِ َم

 )أحمد( فاق"ن النِّ مِ  ئَ بَرِ و ابِ ذَ العَ  نَ مِ  اة  جَ ار، ونَ النّ  نَ مِ  ة  اءَ رَ بَ  لهُ  ُكتِبَتْ أٌام( ثمانٌة ) الةً صَ  ٌنَ عِ ي أربَ دِ سجِ فً مَ  ى  لّ "من صَ  -                                            

 العُمَرة والَحج( )انظرأشهر المساجد بالمدٌنة * 

 فضل المساجد:* 
اُرهاوّ ، وزُ  دُ اجِ سَ المَ  ٌوتً فً األرِض بُ  إنّ  ".                 " هُ رَ زائِ  ٌُكِرمَ  أنْ  ورِ الَمزُ  على   ، وحك   اري ُعمَّ
 ..."دِ اجِ سَ بالمَ  ُمعَلَّك   هُ للبُ  ه... َرُجل  لِّ بظِ  هم هللاُ ٌُِظل   الذٌنَ  ةِ بعَ السَّ  نَ مِ  ".               
 "ه..ندَ عِ  هللاُ  مُ هُ رَ كَ وذَ  ، ةُ حمَ الرّ  مُ هُ تْ ٌَ شِ وؼَ  ، ةُ ٌنَكِ السَّ  مُ لٌهِ عَ  تْ لَ زَ ، ونَ ةُ كَ الئِ المَ  مُ هُ ه إال َحفَّتْ ونَ سُ وٌتدارَ  هللاِ  تابَ كِ  ونَ تلُ ٌَ  هللاِ  وتِ ٌُ ن بُ مِ  ٌت  فً بَ  لوم   عَ مَ ما اجتَ  ".               
رِ " .                   " ةامَ ٌَ المِ  ومَ ٌَ  التامِّ  ورِ بالنّ  دِ اجِ سَ المَ  إلى  )الظلمات(  فً الُظلَمِ  شَّائٌنَ المَ  بَّشِ
 وصالة المالئكة،  الدرجات ، ورفعُ  الخطاٌا وُ حْ مَ  .               
 " أعانوهم ة  اجَ كانوا فً حَ  ، وإنْ  وهمادُ وا عَ ضُ رِ مَ  وإنْ  ، ألوا عنهمؼابوا سَ  ، إنْ  كةِ الئِ المَ  نَ مِ  اءُ م ُجلَسَ ، لهُ  اهَ تادُ وْ ها أَ ارُ وَّ زُ  ..أأوتادً  دِ اجِ سَ للمَ  إنَّ  ".               
 حضارة اإلسالم خرجت من المساجد .               
 .." والمسجدسلمون فً لوة مادام معهم المرآن زال الم ما عن أحد الُمستشرلٌن: " .              
، مرٌضهم وفمٌرهم معرفة جٌرانن .      َرُجل صالح تُِحبه فً هللا .     مؽفرة لذنوبن . : إحدى خمس فوائد م من المسجدعدَ لن تُ :  يّ رِ صْ عن الَحَسن البَ  .              
ٌَهدٌن.                    سمعن وَبَصِرن عن الحرام َكؾّ .                                                                    سماع آٌة أو حدٌث 

 )عتكاؾ اال -الصالة على النبً     -    صالة الجماعة -   طلب الِعلم - تكون بأربع نواٌا : س الِعلم بالمساجد حضور مجالملحوظة :  (                                           

 

 : مشروعٌة األذان( ب

 (!!  ذنهو جمع أُ و الفرق بٌن األذان بالهمزة واآلذان بالمد )األذان = اإلعالم  :    ةً لؽ←  .  تعرٌفه  *

 اإلعالم بدخول ولت الصالة بذكر مخصوص على وجه مخصوص هو  :شرعا  .                      
        ( ..الخصالة الجنازة ، رد السالمك: الحنابلة عند  )فرض كفاٌة  .    ←    ختالؾ()ا : كمهحُ  *

 ( األكل..الخ التسمٌة عند ، إلماء السالم ، األضحٌة ، كصالة العٌدٌن: ٌة الشافععند  ) سنة كفاٌة .                                

 البعض بالبوق  أشارو ،  : هو للنصارى النبً فمال)الجرس(  بها دخول ولت الصالة ، فأشار البعض بالنالوس ستشارالنبى أصحابه فى عالمة ٌعرؾ الناسا ← ؤٌا األذانرُ  *

 فى الصباح جاءه   . . ، وانصرؾ مهتما  م ٌوافكلفأشار البعض برفع راٌة ..وس ، وأشار البعض بالنار فمال : هى للمجو ،  للٌهود: هو  النبً مالف                    
 .."   منن صوتافإنه أندى  بالال ، هُ مْ : "علِّ  نبًالفمال  ، اإللامةا جاءه فى المنام وعلمه األذان وزٌد " بأن ملك " عبد هللا بن                      

  ( خرى لعمر بن الخطابأرؤٌا صادلة ذان واإللامة ، وباألعلى النبى  ًدلة نزول الوحوافمت هذه الرؤٌا الصا) ملحوظة :                                                          

  )اختالؾ( :ألفاظه  *
 ، )مرتان(رُ أكبَ  هللاُ  ، )مرتان(  الفالحِ  على   ، حىّ  )مرتان( ةِ الالصّ  على   ، حىَّ  )مرتان( هللاِ  ولُ سُ رَ  ادً مّ حَ مُ  أنَّ  دُ هَ أشْ  ، )مرتان(  هللاُ إالّ  هَ ـ  ال إل نْ أ دُ هَ ، أشْ  مرات( 4) رُ كبَ أ هللاُ            

 )مرتان(  مِ وْ النَ نَ مِ  خٌر   الةُ الصَّ  :على الفالح  و ٌزداد فى أذان الصبح بعد حىّ . . مرة( )  هللاُ إالّ  هَ ـ  ال إل           
 : شروطه* 

 بٌن االة المو  -ترتٌب الكلمات   -باللؽة العربٌة  -اختالؾ(  إلٌماظ النائمٌن  صالة الصبحفً ) ما عدا دخول الولت  - ) لدى المؤذن(النٌة  ←   شروط صحة -          
 ) أذان الجوق = األذان السلطانى( لكن ٌجوز من جماعة، ا واحدا كون المؤذن شخص -) التتابع( الكلمات                                   

 لخاطاهر من الحدثٌن .. –كامل الوعى  – ٌشترط البلوغ( )ال ممٌز –ذكر  –عالل  –مسلم   ←  شروط للمؤذن -                       
 : هــننسُ * 

 إلى الٌمٌن عند لوله  لتفاتاال -ما ن سرا لبل الجهر بهالنطك بالشهادتٌ -لوؾ بمكان عال الو -مبلة استمبال ال -لائما إال لعذر  -حسن الصوت   :   للمؤذن -          
 تجاه المدمٌن فى اوالعنك مع بماء الصدر و لتفات بالوجهاال على الفالح " مع مراعاة أن ٌكون جهة الٌسار عند لوله " حىعلى الصالة " وحً "                          

  سؤال هللا له الوسٌلة ى والصالة على النب -ن التكبٌر فٌمؾ على رأس  كل تكبٌرتٌ الولوؾ على رأس كل جملة من األذان ما عدا -المبلة                           
 .. الخ نتهاء من األذاناال بعدوالفضٌلة                           

 " ،إال باهلل  ال لوةو  لال حو"ٌمول  حى على الفالح " " ،ى الصالة " عند لوله " حى عل )ماعدا ا ٌمول المؤذن أن ٌمول مثل م=  جابة المؤذنإ .  :   للمستمع -

     ( " بررت صدلت و"ٌمول  خٌر من النوم "   الصالة " لوله وعند                                                
 ( )بأى صٌؽةابة الصالة على النبى عند انتهاء اإلج .                                       

   ةَ ٌلَ ِض والفَ  ةَ ٌلَ سِ ا الوَ دً مّ حَ نا مُ دَ ٌِّ سَ  آتِ  ةِ مَ المائِ  الةِ الصّ والتاّمِة  ةِ عوَ الدَّ  هِ ذِ ـ  ه بَّ رَ  مَّ اللهُ حٌن ٌسمع النداء :  "من لال .   ← : * بالمأثورالدعاء  .                                        
 )الجماعة إال مسلم("  ةِ المٌامَ  ٌومَ  ًله شفاعت تْ حلّ  ه . .دتَّ عَ وَ  يالذ اودً مُ حْ مَ   اممامً  هُ ثْ عَ ابْ و                                                                        

على سائر الخالئك ، لةمرتبة ُمفضّ ! ، الفضٌلة =  تنبؽً إال لعبد من عباد هللا فً الجنة ال= منزلة لوسٌلة = الصالة المدعو إلٌها ، ا ائمة= دعوة التوحٌد ، الصالة الم الدعوة )                                                

           فٌد الوعد ..(" من هللا تُ عسى" ←  ( 79)اإلسراء  "َعَسى أَْن ٌَْبعَثََن َرب َن َممَاًما َمْحُموًدا تعالى "الذي وعدته = لموله  ، امة ٌوم المٌامةالممام المحمود = الشفاعة الع                                                           

      باهللِ  ٌتُ ِض رَ  ، هللاِ  ا رسولُ دً محمّ  أنّ له ، و رٌنَ شَ  ال هُ وحدَ ال إله إال هللا  أنْ  دُ أنا أشهَ و "من لال حٌن ٌسمع األذان : .                                                         
 )مسلم( " ؼفر له ذنبه . .سوالً رَ  د  حمَّ مُ با وٌنً دِ  المِ باإلسْ وا رب                                                               

 )أبو داوود(" اإللامة األذان و بٌنَ الدعاء  د  ٌُرَ  " ال ← اآلخرةالدنٌا و يبخٌرَ *                                 
                            

 )اختالؾ(والُجنُب   النفساءللحائض و - عند األكل –للعالم والمتعلم  –عند الجماع  –لضاء الحاجة عند   -: أثناء الصالة المؤذن  جابة سن إال تُ   :ٌالحظ                                
 فً جماعة ألنهم لٌسوا مدعوٌن لهذا األذان !  ىلَ كان لد صَ  منو                                                                      
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 : اإللامة* 

 )أى األذان و اإللامة(  " ما بٌن كل أذانٌن صالة "  أٌضا اى أذانسمَّ نة تُ فى السُ ، ة بذكر مخصوص هى اإلعالم بالمٌام للصال -

 )اختالؾ( المنفردللجماعة و نة لكل فرضسُ  -

،  )مرتان( ةُ الالصّ  تِ امَ لَ  ، لدْ )مرة(  الحِ الفَ  على   ، حىَّ )مرة(  الةِ الصّ  على   ذَ ىض، ح)مرة(  هللاِ  ولُ سُ رَ ا دً مّ حَ مُ  أنَّ  دُ هَ أشْ ،   هللاُ إالّ  هَ ـ  ال إل نْ أ دُ هَ ، أشْ )مرتان(  رُ أكبَ  هللاُ  فظها :ل -
 )مرة(  هللاُ إالّ  هَ ـ  ، ال إل )مرتان( أكبرُ  هللاُ 

    ان(األذً كما ف ً)و لٌس التأناإللامة  ًاإلسراع ف -     جماعة( ً)تصح إلامة المرأة منفردة أو فشرط الذكورة  - : نفس شروط األذان ما عدا شروطها:  -

 إال أعٌدت اإللامةو بكالم أو أكل أو شرب وت طوٌل أاإللامة بولعدم الفصل بٌن الصالة و -                                                     
 ()اختالؾل الممٌم لد لامت الصالة عند لو  إذا كان ال ٌرى اإلمام.             عند لٌام اإلمام    إذا كان ٌرى اإلمام.      ة : للصالٌموم المأموم   :ملحوظة                         

 إن تعددت الفوائتو،  فائتة ةاإللامة لكل صال نّ سَ ٌُ   -            

 البٌت أو الصحراء ًالجماعة ف ًلكن تسن ف، و المسجد ًال ٌجوز األذان لصالة الفوائت جماعة ف  -            

 اللهم رب هذه  أو الدعاء المأثور " ،د( )سنة الوضوء أو تحٌة المسجن ، أو الوضوء وصالة ركعتٌ : صالة السنة المبلٌةاإللامة بولت ٌسع ٌن األذان وسن الفصل بٌُ   -            

 ..  أو لراءة بعض آٌات المرآن، " الدعوة التامة..              

 المهموم -)المصاب بالصرع( المصروع  -المولود :  األذن الٌسرى لكل من  ًاإللامة فاألذن الٌمنى و ًسن األذان فٌُ   -            

 خلؾ المسافر -ولت الحرب  -ولت الحرٌك  :  سن األذان فمطٌُ   -            

 .. عند جمع الصالة ًالفرض الثان -الصالة المنذورة  -( ) مثل العٌدٌن النوافل  - صالة الجنازة :   ًسن األذان ف ٌُ ال  -            

 

 :  النبىؤذنو م*         
 ن : ٌإال مرتن بعد وفاة النبى حزنا على فراله لم ٌؤذ -لكعبة ٌوم فتح مكة أذن من فوق ا  -مؤذن النبى بالمدٌنة     بالل بن رباح  -          

 الحسٌن وؼبة الحسن بناء على ر( ما آن لن أن تزورنا ؟له : ما هذه الجفوة ٌا بالل ؟ أنبً ولوبعد رؤٌاه لل) الشام لزٌارة المدٌنةعودته من عند. 
 امعمر بن الخطاب مفاتٌح بٌت الممدس بالش عند استالم .

 ن من أوائل المهاجرٌ -لكونه أعمى  ًٌته للنبؤعدم ررؼم الصحابة ب ٌعتبر من -ابن خال السٌدة خدٌجة   - " عمرو بن لٌس بن زائدة"سمه ا    كتومعبد هللا بن أم مَ  -          

  عاتكة بنت زٌد بن عمرو بن نفٌل لفرق بٌن عاتكة بنت عبد المطلب و)اعاتكة بنت عبد هللا  )أم مكتوم( مهأ  - ( )أو معه ؟عد مصعب بن عمٌر إلى المدٌنة ب                                            

                                                       "ابن أم مكتوم  ياشربوا حتى ٌنادلٌل فكلوا وب )ٌؤذن( ي" إن بالال ٌناداإللامة وكان ٌتبادل مع بالل األذان   - ("أراد أن ٌموت شهٌدا فلٌتزوج عاتكة نم  

  نزل عذره عند أن ٌُ  دعا هللا - هو األعمى الذى نزلت فٌه سورة "عبس" -لكونه أعمى  "..أصبحتأصبحت  "مال لهٌؤذن حتى ٌُ  كان ال -..."                                                  
  ؼزواته ًٌستخلفه بالمدٌنة فً كان النب -الضرر"  ً" فنزلت آٌة " ؼٌر أولن فى سبٌل هللا المجاهدٌال ٌستوى الماعدون من المؤمنٌن و"  نزول                                            

  تطٌع الفرارأعمى ال أسً باللواء فإن ًألصحابه " ادفعوا للال  ن بعد أنحامال لواء المسلمٌ ۿ(15)معركة المادسٌة  ًاستشهد ف  - مرة( 13)                                            
 "!   نبٌن الصفٌ ًألٌمونو                                            

  واحد  كلاألذان أخذ  عندما سمعواو، ن نٌن لٌشاهدوا جٌش المسلمٌمن حُ  ًبتسعة من أصحابه عند عودة النخرج هو و   هداه هللا( يستهزئ الذ)المُ  ًّ حِ مَ حذورة الجُ أبو مَ  -         

  جاء دور حتى منهم أن ٌؤذن بمفرده وأمر أن ٌأتوا بهم وأمر كل واحد ًمعهم النبسخرٌة فسو منهم ٌؤذن استهزاءً                                                                    

  المسجد الحرام  أن ٌؤذن عند ودعا له وأمره اعلى صدره ثالث ًفمسح النب،  وكان حلو الصوت،  فأذن" أبى محذورة  "                                                                   

 !! ولده حتى الٌوم ًاألذان ف ًبمكة وبم ًار مؤذن النبوصعاما 16صدره لإلسالم وهو ابن  ح هللافشر                                                                   

 :  المؤذنضل األذان وف *        
  ]ندعا إلى هللا = المؤذنٌن الصالحٌ[   (33فصلت  )ن "  ٌمِ سلِ المُ  نَ مِ  ًنِ إنّ  لالَ ا والحً صَ  لَ مِ عَ و هللاِ  ا إلى  عَ ن دَ مَّ  مِ لوالً  نُ أحسَ  نْ مَ " و  -

   ا هَ وْ تَ أل ةِ مَ تَ العَ  ًما ف علمونٌَ لو موا إلٌه ، وبتَ سْ جٌر الهْ التَ  ًموا، ولو ٌعلمون ما فهَ ستَ وا علٌه المُ هِ ستَ ٌَ   أنْ دوا إالّ جِ ٌَ  لمْ  مَّ ثُ  لِ األوَّ  ؾِّ الصَّ و شداءالنِ  ًما ف الناسُ  علمُ " لو ٌَ   -
 و العشاء ، حبوا = زحفا(بموا ، العتمة = صالة الصبح أستبموا = لتساا ، التهجٌر = التبكٌر للصالة ، الالنداء = األذان ، ٌستهموا = ٌمترعو) (متفك علٌه)ا "  وً بْ لو حَ و  

 :  اختالؾ    ( رواه مسلم ) "  ةِ المٌامَ  ومَ ا ٌَ أعنالً  الناِس  أطولُ  نَ ون" المؤذّ   -

 ؟الهم أعنٌعطشون ٌوم المٌامة فال تنطوي  ال *          (؟  شوق ٌطٌل عنمه إلى ما ٌتطلع إلٌه) ألن المتأكثر الناس تشولا لرحمة هللا  *

 ؟ عماالأو أكثر أ تباعا أأكثر   *                 (؟ )العرب تصؾ السادة بطول العنكساء ٌوم المٌامة رؤسادة و يأ *

   ب التثوٌ ًَ ضإذا لُ  حتى   أدبرَ  بالصالة بَ وِّ إذا ثُ  النداء ألبل حتى   ًَ ِض التأذٌن ، فإذا لُ  عَ مَ سال ٌَ  حتى   راط  ضُ له و الشٌطانُ  رَ بَ أدْ  للصالةِ  يَ " إذا نودِ الشٌطان ٌفر من األذان   -
                                                                          (علٌهمتفك )"  ى  لَّ صَ  مْ كَ  يال ٌدر الرجلُ  ٌظلَّ  حتى   ، اذكر كذا.. كذااذكر : هِ ونفسِ  رءِ بٌن المَ  رَ ٌخطُ  حتى  ألبل    

 (( ، ثوب بالصالة = ألٌمت  الصالة ، ٌخطر = ٌوسوس !م ؼٌظا ) ٌشوش على نفسه حتى ال ٌسمع زوراط = ٌتى ال ٌشهد للمؤذن ٌوم المٌامة ، ضُ حأدبر = هرب  )                                    

 :إال شهد له ٌوم المٌامة  ًءال شال جن وو ع المؤذن إنس  سمَ ال ٌَ   -
 ه ال ، فإنّ  داءِ بالنِ  نَ صوتَ  عْ فارفَ  الةِ بالصّ  تَ نْ ن فأذّ تِ أو بادٌَ  نَ ؼنمِ  ًف ، فإذا كنتَ  البادٌةَ و الؽنمَ  حب  لال له " أران تُ  يّ رِ دْ سعٌد الخُ  اأب ة أنّ عَ صَ عْ عن عبد الرحمن بن صَ                    
 (البخارى)ه من رسول هللا  ال أبو سعٌد سمعتُ المٌامة " ل إال شهد له ٌومَ  ًء  وال ش وال إنس   ّن  ن جِ ن مِ المؤذِّ  ع مدى  صوتِ سمِ ٌُ                    

 ] مد صوته = أى ما ٌصل إلٌه صوته عند األذان  [ (ًالطبران)"  هُ معَ  ى  لّ صَ  نْ مَ  رِ أجْ  ثلَ مِ  هُ أجرُ و هوتِ صَ  دَّ له مَ  رُ ؽفَ ٌُ  " المؤذنُ   -

 (صالتهم = أى ٌأتمنه الناس على مٌعاد تمن، مؤ = ٌتحمل عن المصلٌٌن سهوهم ضامن) جه(ابن ما) " ننٌؤذّ للمُ  رْ فِ اؼْ و ةَ مَّ األئِ  دِ رشِ أللهم ، ا ن  مَ ؤتَ ثم نُ ذِّ المؤَ ، و ن  ضامِ  " اإلمامُ   -

  (أبو داود)اإللامة " األذان و بٌنَ  الدعاءُ  د  رَ اإللامة " ال ٌُ الدعاء مستجاب بٌن األذان و  -
 

 المؤاخاة بٌن المهاجرٌن واألنصار : ج(
 : تعرٌفها* 

 النصرةمن العمٌدة لتوثٌك مشاعر الحب و ن األوائل على أساسسلمٌرابطة جمعت بٌن الم  -

 بالمدٌنة بعد بناء المسجد ًأول ما لام به النب  -

 ن من األنصارخمسٌمن المهاجرٌن ومائة وخمسٌن بٌن مائة و "  ينصارطلحة اآل ًدار " أب ًتم إعالنها ف  -

 األبٌض ، و الفمٌرو ًوالؽنالعبد ، ، فجمعت بٌن الحر و األخوة الدٌنٌةالرابطة اإلٌمانٌة و بلٌة بل لامت علىتمم وزنا للفوارق الطبمٌة أو االعتبارات الم خاة لمالمؤا  -
 .. الضعٌؾو ي، والمو األسودو

 !! .. لملنا أنها من نسج الخٌال ، الشواهد التارٌخٌةن واألنصار، وتثبتها السنة النبوٌة ولو لم ٌشر المرآن إلى المؤاخاة بٌن المهاجرٌ  -
 إٌثار إلخوانهم المهاجرٌن ،ن بنجاح ساحك ... اجتازه األنصار بما لدموه من كل من الطرفٌاختبار شدٌد اجتازه  ًواألنصار فن خاة وضعت كل من المهاجرٌاالمؤ  -           

 ( !!  شدٌدةعطٌات اآلخرٌٌن إال عند الضرورة ال= عدم لبول  ) عفة النفسعفؾ اجتازه المهاجرون بما أظهروه من تو
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 : أنواعها* 

 )اختالؾ(لبل الهجرة  ن بمكة مهاجرٌالن ومؤاخاة بٌن المهاجرٌ  -

 (ألوى أنواع األخوة  –كان التوارث فٌها بٌن األخوة  )من الهجرة حتى بدر    األنصار بالمدٌنةن ومؤاخاة بٌن المهاجرٌ  -

 النصح(التصرت على العطاٌا والنصرة و ً) رد التوارث للرحم دون األخوة الت بعد بدر    ن بعضهم البعضخاة إٌمانٌة عامة بٌن المسلمٌمؤا  -

 
 : دلٌلها *

 " هِ تِ اجَ حَ  ًفِ  هللاُ  كانَ  ٌهِ أخِ  ةِ اجَ حَ  ًف ن كانَ مَ و،  هُ مُ لِ سْ ال ٌُ و هُ مُ ظلِ ال ٌَ  مِ سلِ و المُ أخُ  مُ سلِ " المُ  ولوله  ، (10)الحجرات:" ة  خوَ إِ  نونَ مِ ؤْ ما المُ " إنّ  لوله تعالى                     
    

 : أسبابها *

 الممتلكات بمكةموال وترن األ -           الوطنربة ومفارلة األهل ون بالؽشعور المهاجرٌ  -   

 الزراعةالعمل بفً  معاناة المهاجرٌنأدى إلى  (زراعة  أهل المدٌنة ،  و تجارة   ة) أهل مكالجدٌد بالمدٌنة  (ً)المعٌش يلتصادالوضع اال -   
 ٌرٌد أن ٌزاحمهم أرزالهم اؼرٌب اعنصر باعتبارهمأدت إلى زٌادة حمد وكراهٌة الٌهود والمنافمٌن للمهاجرٌن العصبٌة الجاهلٌة الفوارق و -   
 : نتمال إلى بٌئة مختلفة أدى إلى ظهوراال -   

     ةَ ٌنَ دِ ا المَ نَ مْ دِ لَ  " السٌدة عائشةعن  -عامر بن فهٌرة  ، بالل ،أبو بكر أشهرهم : ا ،تى أنهم كانوا ٌصلون لعودوباء كان بالمدٌنة أصاب الكثٌر من الصحابة ح = مى ٌثرب)حُ  العللاألمراض و. 

ُ بَ وْ أَ  ًَ هِ وَ                                 دعا النبً أن ٌنملها إلى الجحفة ( – فجعلت تسبها حتى نهاها النبً .."هللاِ  أرِض  أ

  حتى ؼرؼرت عٌنا، كٌؾ تركت مكة فأخذ ٌذكر من أوصافها الحسنة ً حضرة النب ً، ف ال لدم من مكةسألت السٌدة عائشة رج -  :  مكةن إلى الحنٌالشوق و. 

 " )تهدأ( رّ مَ تَ  الملوبَ  عِ دَ الن وَ ا فُ نا ٌَ لْ وِّ شَ ولال " ال تُ  ًالنب                                    

 ا هَ اعِ صَ وَ ا هدِّ لنا فً مُ  نْ ارِ بَ ، وَ  د  أو أشَ  كةَ لنا مَ  تَ بْ بّ ا حَ مَ كَ  ةَ ٌنَدإلٌنا المَ  بْ بِّ حَ  مَّ المدٌنة " اللهُ ٌدعو ربه أن ٌحبب لهم   كان -                                           

 )متفك علٌه( ة "فَ حْ الجُ  اها إلى  مّ حُ  لْ مُ ، ثم انْ  ا لناهحْ حِّ وصَ                                               

 
 ة :مثلأ* 

    خارجة بن زٌد بن وبٌن  الفرق بٌنه  -لبر واحد  ًسعد بن الربٌع فدفن و، واستشهد ٌوم أحد  –بكر  ًألب" حبٌبة ")زوج ابنته  (األنصارى) هٌربن أبً زُ  خارجة بن زٌدأبو بكر الصدٌك و -     

 لمة )خسارة(عند وفاته لال عمر بن عبد العزٌز " ثَ  –سعد بن الربٌع  كان جده ألمه -عمربكر و ًعهد أب ًجامع للمرآن ف، و ًتاب الوحأبوه من كُ  -بعة من فمهاء المدٌنة الس -من التابعٌن ) ثابت :           
 اآلخرى( وضرب إحدى ٌدٌه على اإلسالم " ًوهللا ف          

 ( ة تبونؼزو ًأحد الثالثة الذٌن خلفوا ف –الثالثة  ًأحد شعراء النب )  و كعب بن مالن(  مبشرٌن بالجنةأحد العشرة ال -رسول هللا  يأحد حوار )  طلحة بن عبٌد هللا -   

ًّ  -        تبان بن مالن     عمر بن الخطاب وعِ  -     بٌدة بن الجراح وأبو طلحة األنصاريأبو عُ  -     بن كعب             سعٌد بن زٌد وأب

 )حكٌم أمتً( رداءسلمان الفارسً وأبو الدَ  -          انمَ ذٌفة بن الٌَ عمار بن ٌاسر وحُ  -     وب األنصاري  صعب بن عمٌر وأبو أٌمُ  -   

 : خاة(**عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربٌع )أشهر مؤا -   
  كان  –الذي صلى النبً خلفه  الوحٌد من الصحابة –ا " حبوً  "..ٌدخل الجنةَ  –الستة أهل الشورى  أحد - أحد العشرة المبشرٌن -عبد الرحمن بن عوؾ = أحد الخمسة الذٌن أسلموا على ٌد أبً بكر .         

 هم..!!لُ ِص ٌَ  3/1ٌمضً دٌونهم ،  3/1ٌمرضهم ،  3/1كان أهل المدٌنة شركاء فً مال عبد الرحمن : –ٌحج بأمهات المؤمنٌن كل عام                                       
 ول هللا وفٌكم عٌن تطرؾ.."ص المشركون إلى رسذر لكم عند هللا إن خلُ عُ  سعد بن الربٌع =  لبل استشهاده ٌوم أحد " ال .        

   -   ً  " أنت أخً فً الدنٌا واآلخرة"فأخذ النبً بٌده ولال ؟ ً بٌنً وبٌن أحدبٌن أصحابن ولم تؤاخ ٌتَ آخَ  ً لائال:بن أبً طالب على النب دخل عل
  

 إلٌثار :ود ، واخاء ، والجُ رم ، والسَ ذل ، والكَ الفرق بٌن البَ ٌالجظ :         

      إمسان البعض                                    عطاء البعض و  السخاء  -العطاء عند السؤال                الكرم -العطاء عن طٌب نفس             البذل -                       

  ( !! ٌجوع لٌشبع ؼٌره ، ٌعطش لٌروي ؼٌره ، ٌموت لٌحٌا ؼٌره .. )عطاء ما هو فى حاجة إلٌه   اإلٌثار -إمسان األلل    عطاء األكثر و  ودالجُ  -                       

 
 :     اإلٌثار*

 (األنانٌة)ر عكس األثرة اإلٌثا  .              بذلن على الذات = البذل للؽٌر مع الحاجة لما ٌُ هو تفضٌل اآلخرٌ .

 الصؾ األول( ً)مثال : الولوؾ فبشرط أال ٌفسد طاعة أو ٌعطل عبادة )اختالؾ( أمور الدٌن  فً أمور الدنٌا ال ًٌكون فاإلٌثار  . 
 .. ! سبٌل هللا أحٌانا ًحب فمما تُ  ًءبش ًضحلكن أن تُ و ، سمط حمن دائماٌعنى أن تُ  ٌثارالاإل. 
 :فضله  .    

 حون "فلِ المُ  مُ هُ  نَ فأولئِ  هِ نفسِ  حَّ شُ  وقَ ٌُ  نْ مَ من شح النفس " و ًٌم  -               المرسلٌنك األنبٌاء ولُ خُ  -           على درجات البذلأ -     

 ن(اآلخرٌلرضا هللا عن رضا النفس وار ) ألن فٌه إٌثطرٌك لمحبة هللا   -                        !!(               عنى) لن ٌضٌ دلٌل على حسن الظن باهلل -     

 ال ٌرى إال نفسه( يالذ ً) ألن هللا ال ٌحب اإلنسان األناندلٌل على محبة هللا   -                                        الرزق ًسبب لحصول البركة ف -     

 ؤثرها(ب من ٌُ بلت على حُ ) ألن الملوب جُ جمٌل الذكر بٌن الناس سبب لحصول األلفة و -     
   بإٌثار رضا هللا على ؼٌرهال صالح للنفس إال -                       

   الجنة ، لرٌب   من من الناس ، بعٌد   من هللا ، بعٌد   عن النار ، والبخٌل بعٌد   الجنة ، بعٌد  من  من الناس ، لرٌب   من هللا ، لرٌب   خً لرٌب  " السّ  -                       
 )الترمذي(بخٌل "  إلى هللا من عابد   أحب  سخً  ولجاهل   من النار ،                           

 :  أمثلة .                     

 : تعفؾ عبد الرحمن بن عوؾ لائال حمن بن عوؾ أن ٌماسمه نصؾ ماله وأهله وعرض سعد بن الربٌع على عبد الر -    
 ..!!من أكثر أهل المدٌنة ماال وثراءحتى صار فباع واشترى  " .. على السوق ًدلن، أهلن هللا لن فى مالن و " .. بارن                         

    لألنصار   ًالؽنائم وٌبم الؽنائم ، أو ٌعطً المهاجرٌن ًن لٌشاركوهم فبٌن المهاجرٌوأموالهم بٌنهم و ن ٌماسموا دٌارهمعلى األنصار أ ًعرض النب -    
   م  هِ بلِ ن لَ مِ  اإلٌمانَ و ارَ الدّ  اْ أوبوَّ الذٌن تالؽنائم .. فأنزل هللا " و ًشاركهم فال نم لهم من دٌارنا وأموالنا وبل نمس : فمال األنصاروأموالهم ..   همدٌار        
 "ون حُ لِ فْ المُ  مُ هُ  نَ ئِ ـ  لفأوْ  هِ نفسِ  حَّ شُ  وقَ ن ٌُ ، ومَ  ة  اصَ صَ م خَ هِ بِ  م ولو كانَ هِ سِ أنفُ  رون على  ؤثِ ، وٌُ  واْ ا أوتُ مَّ مِ  ةً اجَ م حَ هِ ورِ دُ فً صُ  ونَ دُ جِ ٌَ  وال مْ إلٌهِ  رَ هاجَ  نْ ون مَ بّ حِ ٌُ         

   ن ٌشركوا إخوانهم المهاجرٌأرضهم وأن ٌحتفظوا ب أشار وفرفض  ، نبٌن المهاجرٌالزراعٌة بٌنهم و ًأن ٌمسم األراض ًعرض األنصار على النب -        
 ... ٌننفوس المهاجر ًن له أكبر األثر فمما كا الحصاد ًف            

 
 ( إذا وجدنا آثرنا  ! "ى بلخ ، فنحن إذا لم نجد شكرنا وإذا وجدنا شكرنا .. فرد الرجل : " هذا حال الكالب عندنا فدكم ؟ لال :  إذا لم نجد صبرنا وسأل رجل من بلخ رجال من العراق : كٌؾ الحال عن)       
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 : ) فضل األنصار بعد الهجرة(رسوله هذا المولؾ لألنصار فظ هللا وح *      

أوبَ الذٌن تَ كتابه " و ًمدح هللا األنصار ف   -          ". .اإلٌمان.ا الدار ووَّ

 :األنصار  ًمدح النب   -        

 ( ي) البخار" من األنصار  أً " لوال الهجرة لكنت امر .               

األنصار "  ي" لو أن األنصار سلكوا وادٌا أو شعبا لسلكت واد  .                           
البخاري()

 

 (ي)البخار" من أبؽضهم أبؽضه هللا هللا ، و نافك ، فمن أحبهم أحبهال ٌبؽضهم إال مُ حبهم إال مؤمن و" األنصار ال ٌُ   .                           

 أحمد()" األنصار  يولذرار (؟ ألزواج األنصاروأ )أبناء األنصار  " اللهم اؼفر لألنصار وألبناء األنصار وألبناء لذرٌتهم بالمؽفرةلهم و دعاؤه   .                           

 
 فة = فمراء ) أهل الصُ   (ألؼوات حالٌا ادكة =  فةالصُ ) دكة أهل آخر المسجد  ًالمسجد ف فةصُ  ًٌن تزداد حتى ضالت بهم بٌوت األنصار فأسكنهم النبالمهاجرظلت أعداد  -        

   أكثرهم و ًبالنب التصالا  علهم أشد الصحابةج كان فمرهم نعمة من هللا ، (ن الذٌن لم ٌجدوا مأوى لهم بالمدٌنة مثل بالل بن رباح ، خباب بن األرت ، عبد هللا بن مسعود ...إلخالمهاجرٌ            
  " لو تعلمون ما لكم  : لهم ٌمولإذا صلى جلس إلٌهم و كانو،  الرعاٌة لهم شدٌد ً، كان النبسنة الإحاطة بذلن علما وفمها و أفادهمفلى حضور مجلسه مداومة ع         

 (28)الكهؾ: " هُ هَ جْ ون وَ رٌدُ ٌُ  ٌذِ والعش داةِ بالؽَ مهربَّ  ونَ دعُ ٌَ  الذٌنَ  عمَ  نَ نفسَ  رْ بِ اصْ " و بٌن ممامهم عند هللاٌُ نزل فٌهم لرآن ،  .."حاجة را وعند هللا ألحببتم أن تزدادوا فم         

 

 
 : ( مة المدٌنة = صحٌفة المدٌنة) وثٌ ًمق التحالف اإلسالد( مٌثا

 ( عدم وفاق مع الٌهود - حروب مستعرةعداوة وبؽضاء و -"  جاهلٌة عنٌفةبٌة وعصعشائر ") بطون و أنصار .  :  ن ومسلم  - ← عرب.  : المدٌنة بعد الهجرة * 

 ..(بال مأوى أو مال أو وطن )ن ومهاجر .                                                                       

 ..! أرزالهم ًالجدٌد دخالء ٌرٌدون مزاحمتهم ف ٌعتبرون أتباع الدٌن : ن ومشرك -                                                     

                                  حذر من أتباع الدٌن الجدٌدترلب و - الخزرجمشاحنات مع األوس و  - عدم الوفاق مع بعضهم البعض ← (رٌظةبنو لُ  -بنو النضٌر -ٌنماع )بنو لَ  ٌهود.                                        
 (ً والسٌاس ًجتماعاال ) ذكاؤه  نسانٌةاألخوة اإلالء جمٌعا برباط بٌن هؤأن ٌجمع  ًاستطاع النب                    

 : ن بنود الوثٌمةم* 
 : المواطنة(=  )فً  حد مهما اختلفت دٌانتهم أو جنسهمحك أبناء الوطن الوا  -  

 أهلٌهمعلى أنفسهم وأموالهم و وطنهم آمنٌن ًأن ٌعٌشوا ف.      
 رة أو اإللامة بالمدٌنةالهج ًوف،  همئعمائدهم وآرا ًف اأن ٌكونوا أحرار.      
 العدوانأن ٌتعاونوا على البر والتموى ال على اإلثم و.      
 المفسدٌنٌن وإٌواء الباؼوالفساد و ( ً) البؽتحرٌم الظلم .      
 رسوله عند الخالؾ بٌن أهل هذه الوثٌمةهللا وحتكام إلى اال.      

 ظل السالم ًال سبٌل لتحمٌك ذلن إال ف -      
 ه ..ه ما ٌحب لنفسأن ٌحب كل إنسان ألخٌو، خوة اإلنسانٌة ال سبٌل إلى السالم إال إذا ساد بٌن الناس شعور باألُ  -              

 : الوثٌمةنتائج * 
 البؽضاءٌة ولعصبل، ونبذ  تكافلخاة وتناصر ومؤا   األنصارن والمهاجرو -  
  مع المسلمٌن ٌدا ٌمفون  - من لرٌشجٌروا ) ٌحموا( ماال لمرٌش أو نفسا أال ٌُ  –عمائدهم  ًأحرار ف –ى دمائهم وأموالهم وموالٌهم عل آمنون )موادعة معاهدة و    والمشركون الٌهود   - 

 ( .. الخهم المدٌنةعلى الحٌاد على كل من دَ  أو ةواحد                                                                  

 ٌمٌم :    يالصالح الذ ًثالالفرد الم على ٌموممجتمعا مثالٌا ٌسوده المحبة والسالم والتراحم ، و هكذا أرسى                    
 الحرص على مرضاته عبادته  و ًعلى اإلخالص ف لته باهللص.      

 اإلنسانٌة .. ًخالفه فٌها فهو أخوه ف ومن ، هللا ًف ٌدة فهو أخوهالعم ً. فمن وافمه فمعاملتهم أنهم جمٌعا أخوة..سبٌل الخٌر و ًبالناس على التعاون ف صلته.     
 

 ! لد زال بسموط الجزٌة) عمد الذمة( كان بٌنهم و بٌن المسلمٌن  يالبالد اإلسالمٌة ألن العهد الذ ًعلى ؼٌر المسلمٌن ف يٌجوز التعد : فتراءا* 

 علٌهم ألن فٌه : يال ٌجوز التعد:    الرد    

 ًوالوفاء بالعمود فرض أو واجب شرع،  ) وثٌمة المدٌنة(بعد الهجرة  ًألره النب ياطنة بٌننا وبٌنهم الذنمض لعمد المو 
 نفس بشرٌة يأ" المال(  –العمل  –النسل  –الدٌن  –النفس خمس : ) الحفاظ على ة لممصد من مماصد الشرٌعة مخالف " !! 
  َ(!! نفس بشرٌة ي)أ (:32)المائدة:ا "ٌعً مِ جَ  الناسَ  ا لتلَ مَ فكأنّ  نفس   ٌرِ ؽَا بِ نفسً  لَ تَ ن لَ مخالفة لموله تعالى " م 
 تدعٌم لما ٌدعٌه أعداؤه من كونه دٌن متعطش للدماءتشوٌه لصورة اإلسالم و 
 عُ امِ وَ ت صَ مَ دِّ لهُ  ض  عَ م ببِ هُ عضَ بَ  الناسَ  هللاِ  عُ فْ لوال دَ " و سالمة أصحابهاالعدوان أو رفع الظلم والطؽٌان وحفظ دور العبادة و اإلسالم إما لرد ًفرض الجهاد ف 

 (لعبادة المسلمٌن  المساجد كنائس النصارى ،  ت لعبادة الٌهود ، الصلوا الرهبان ، البٌع  لعبادة  الصوامع  ) (40)الحج:" اكثٌرً  هللاِ  مُ اسْ  هافٌ رُ ذكَ ٌُ  دُ اجِ سَ مَ و ات  لوَ صَ و ع  ٌَ وبِ 

 
 : تهدٌدات لرٌش( ـه    

 إخراجه من ٌثربو ًلمتال النب لمرٌش  سلول "ابن  ً  ب بن أُ مكاتبة " عبد هللا.   
 " ... مر داركمعُ  ًأنكم أفلتم إلى ٌثرب ، سنأتٌكم ونستأصلكم فال ٌؽرنكم .. المسلمٌن "لرٌش  تهدٌد .   
 جهل من سعد بن معاذ بمكة( ً) مولؾ أبعزٌمة الصد عن المسجد الحرام .   

 (67)المائدة:" الناِس  نَ ن مِ مُ ِص عْ ضٌ هللاُ نزول " و حتى حراسة ًال ٌبٌت إال ف ًالنب  -      جعلت           

   السالح ًالصحابة ال ٌبٌتون إال ف  -                                      

 

 : اإلذن بالمتالو(        
 ) اختالؾ : النزول بمكة أم بالمدٌنة ؟((39 )الحج:دٌر "م لمَ هِ صرِ نَ على   هللاَ  أنّ موا ولِ م ظُ هُ لون بأنّ ماتَ للذٌن ٌُ  نَ ذِ " أُ                        
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  : حرب أعصاب لمرٌش( ز  

  : الشام عن طرٌكعتراض تجارتها بٌن مكة وبا 
 لضمان مناصرتها أو حٌادها محالفة المبائل المجاورة لطرق لرٌش التجارٌة  -
 :   إرسال البعوث - 

 تعرٌفها    ةددحهام مُ ٌة ذات مَ دورٌات استطالع 

 نواعهاأ      -   َ( ًة = كتٌبة لم ٌخرج فٌها النبٌّ رِ ) جمع سَ  اٌا رَ س 

 (ً ) جمع ؼزوة = كتٌبة خرج فٌها النبؼزوات   -                 

 الغرض منها   . لرٌش لولؾ تهدٌداتها  إنذار عتراض تجارتهابا 

 تركوها بمكة ًن التالمهاجرٌعض أموال ترداد باس.                                          

 األعراب(لرٌش و ً)مشركالخارج و)مشركٌن و ٌهود( بالداخل  ب أعداء المسلمٌنإرها .                                         

 ( ) لضمان مناصرتها أو حٌادهاحالفة المبائل المجاورة مُ  .                                         

 التعرؾ على الطرق المحٌطة بالمدٌنة.                                          

 استكشاؾ حركات أعداء المسلمٌناستطالع و .                                         
 عناصرها      لبل بدر(البداٌة مهاجرون فمط ، ثم انضم إلٌهم األنصار فٌما بعد  ًف( 

 أشهرها      - ( ـه 1رمضان )ٌؾ البحر رٌة سِ س  حمزة بن عبد المطلب" بمٌادة" 

   ( مكة إلى سرٌة المسلمٌن ً)خرج فٌها " الممداد بن عمرو "  و " عتبة بن ؼزوان " من جٌش مشرك "الحارث بن عبد المطلب ن عبٌدة ب" بمٌادة  ( ـه1)شوال  سرٌة رابػ -                                       

 " ولاص ًسعد بن أب" بمٌادة  ( ـه 1)شوال رار سرٌة الخِ  -                                       

     
 ( والدة عبد هللا بن الزبٌر :ح   

   فكان رٌك  ، الكها فً فٌِهبعد أن  بتمرة  فحنَّكه رسول هللا  ( ..!صحبه ال ٌنجبون ذكورا  بعد إدعاء الٌهود أن دمحما و)  اإلسالم بعد الهجرة  ًأول مولود ذكر ف -           
                          ، وسّماه عبد هللا هللا أول شًء دخل جوفه رسول            
 ، (الٌنالنط  ذات)  بكر ًأسماء بنت أب   أمه  ،        (أحد العشرة المبشرٌن بالجنة - ابن عمة رسول هللا )بن العوام الزبٌر   أبوهنسبه :   -                 

 ،    (ًعمة النب)السٌدة  صفٌة   جدته ألبٌه،   (أخو السٌدة خدٌجة)العوام بن خوٌلد   جده ألبٌهأبو بكر الصدٌك ،   جده ألمه                            

 (من رواة الحدٌث)صعب بن الزبٌر مُ   -روة بن الزبٌر عُ   تهخوإهر أش،   (أم عبد هللا: كنى به كانت تُ  )السٌدة عائشة   خالته                            

  "..  ، ولم ٌكن الطرٌك ضٌمًا فأوسع لن نم فأخافُ رِ جْ لم أُ " .. حٌن فر الصبٌان وهو صبً صؽٌر وثباته  لوله لعمر بن الخطاب -                
            

 : إسالم( ط   
  : عبد هللا بن سالم *           

       السالم ٌهماع ، من ذرٌة النبً ٌوسؾ علمن ٌهود بنً لٌنُ ودٌا ا ٌهبركان ح -

ا تَبٌَّْنُت وْجهَ .. " لدم النبً المدٌنة أسلم أول ما - ء  سمْعتُهُ تََكلََّم بِِه أَْن لَالَ فلمَّ ًْ ُل ش ٌَْس بَِوْجِه َكذَّاب .. فكان أوَّ      ، َوِصلُوا  ، َوأَْطِعُموا الطَّعَامَ  النَّاُس أَْفُشوا السَّالمَ أٌَ َها " : هُ عَرفُت أَنَّ َوْجَههُ لَ

ٌِْل َوالنَّاُس نٌَِام   األَْرَحامَ  :  فملتُ   "اسُمن؟ ما"  :م ولال، فالتفَت النبً علٌه الصالة والسال ، وأنَّ محمًدا رسول هللا فدنوت منه وشهدُت أن ال إله إال هللا  ، "، تَْدُخلُوا اْلَجنَّةَ بَِسالم   ، َوَصل وا بِاللَّ

 ب  أّن لً اسًما آخر بعد الٌوم .. "، والذي بعثن بالحك ما أُحِ  ، عبد هللا بن سالم :  " نعم ، للت " بل عبد هللا بن سالم"   :، فمال الُحصٌن بن َسالم

 طعام أول  ما ،( ! ت معهمتبٌمٌل معهم وإلى أرض المحشر تَ  نار تخرج من المشرق تحشر الناس)  ل عالمات الساعة ؟وما أ : عنها ًوأجابه النب ًعن ثالث ال ٌعلمها إال نب ًَّ سأل النب -             

 (!بك ماء المرأة ماء الرجل ٌنزع الولد ألمه إذا سٌنزع الولد ألبٌه ، و )البوٌضة(أة ماء المر (ي) الحٌوان المنو ء الرجلإذا سبك ما)كٌؾ ٌنزع الولد ألمه أو ٌنزع ألبٌه ؟  ، () زٌادة كبد حوت أهل الجنة ؟ 

  ، ورجل  : رجل من أهل الكتاب آمن بنبٌِّه وآمن بدمحم ، والعبد المملون إذا أدَّى حك هللا وحك موالٌه ثالثة لهم أجران "  ؛ لموله ون أجورهم مرتٌنهو ممن ٌؤتَ  -    

بـها فأحسن تأدٌبها ،      )متفك علٌه( "وعلَّمها فأحسن تعلٌمها ، ثم أعتمها فتزوجها ؛ فله أجران كانت عنده أََمة  ٌطؤها ، فأدَّ

ٌْنَُكْم َوَمْن ِعْنَدهُ ِعْلُم اْلِكتَابِ  لُْل َكفَى   "، ( (10:)األحماؾ" ِمثِْلِه  " َوَشِهَد َشاِهد  ِمْن َبنًِ إِْسَرائٌَِل َعلَى  فٌه  لنز -     ٌْنًِ َوبَ ِ َشِهًٌدا َب  بشره النبً بالجنة -         (43:" )الرعد بِاَّللَّ

 :  ًلمان الفارسسَ  *       
 ؼزوة األحزاب      ًصاحب فكرة الخندق ف -                       بخاتم النبوة بٌن كتفٌه(  –ٌأكل من الهدٌة  –) ال ٌأكل من الصدلة بثالث  ًعرؾ النب -   
 المدس الشرلٌة " مدفون " بجبل الزٌتون  " بمدٌنة  " -                                                        " سلمان منا آل البٌت "  ًلال عنه النب -   

    
 
 السٌدة أم كلثوم ، السٌدة فاطمة (← معة   +  بناته ودة بنت زَ السٌدة سَ ← وصول آل بٌت النبً إلى المدٌنة : أم المؤمنٌن ) ( البٌت النبوي : ي   

  . تشرٌفًا للمؤمنٌن بكونهم أبناء لزوجاته            ؤمنٌن كمنزلة األمهات من األبناء. لعلو منزلتهن عند الم إما :أُطلك لفظ "أمهات المؤمنٌن" على زوجات النبً  -             
 هللا عنهن وأرضاهن منٌن بمدى حبهم وتولٌرهم لهن رضًنون عن ؼٌر المؤ. حتى ٌتمٌز المؤم    . ألنه ال ٌجوز نكاحهن بعد النبً                                              

 . أول زوجة للنبً بعد وفاة سٌدة نساء العالمٌن " السٌدة خدٌجة " ودة بنت زمعة :السٌدة سَ  -            
 " .. أن تتنازل الزوجة عن حمولها الزوجٌة ممابل أن ٌُبمٌها زوُجها فً ِعصمته .."بل أال ٌُطلمها النبً ، فكانت ُسنة بعدها مما لت عن ٌومها للسٌدة عائشةزت تنانّ . عندما أسَ                                             

 بنت زمعة " )البخاري( للعاهر الحجر.. احتجبً منه ٌا سودة معة .. الولد للفراش ، و" .. هو لن ٌا عبد بن زَ . احتجبت من أخ لها مشكون فً نسبه بأمر النبً                                                 
 

 اص بن الربٌع " ، ثم لحمت بأبٌها فً المدٌنة بعد ؼزوة بدرأبً الع بمكة مع زوجها "  ←    بناته :  . السٌدة زٌنب  -           
  عفان          شة مع زوجها سٌدنا عثمان بن بالحب  ←    . السٌدة ُرلٌة                        
 ا فً المدٌنة بعد الهجرة مباشرةمبأبٌه الحمت  ←والسٌدة فاطمة  . السٌدة أم كلثوم                       


