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 السيرة النبوية (   (مسابقة األسوة الحسنة  في للمشاركة المقررات المطلوب حفظها

  م2022-2021  -هـ 1443للعام  ثالثة لاالدورة 

 12-11-10للصفوف 

 

 مكاتبة الملوك واألمراء :

  ه 6أواخر سنة ؟ متى كتب النبي صلى هللا عليه وسلم إلى الملوك واألمراء. 

   اتخذ خاتماً من فضة .ما الذي اتخذه النبي صلى هللا عليه وسلم عندما أراد مكاتبة الملوك ؟ 

  محمد رسول هللا .ما نقش الخاتم الذي اتخذه الرسول صلى هللا عليه وسلم للمراسلة ؟ 

  محمد سطر ، رسول سطر ، هللا سطر هكذا : كيف كان نقش الخاتم : ثالثة أسطر ؟ 

 . اذكر الملوك واألمراء الذين راسلهم النبي صلى هللا عليه وسلم 

 كسرى ملك فارس –3المقوقس ملك مصر  –2النجاشي ملك الحبشة  -1

 هوذة بن علي صاحب اليمامة –6المنذر بن ساوى حاكم البحرين  -5قيصر ملك الروم  –4 

 ملك عمان جيفر وأخيه عبد ابني الجلندي  – 8  الغساني صاحب دمشقالحارث بن أبي شمر  -7 

o  : الكتاب إلى النجاشي 

       أصحمة بن األبجر .اسم النجاشي :  -

 عمرو بن أمية الضمري .كتب إليه النبي صلى هللا عليه وسلم مع :  -

 في آخر سنة ستة أو في المحرم سنة سبع من الهجرة .الزمن :  -

 وبعث للنبي صلى هللا عليه وسلم بذالك .أسلم النجاشي  -

o  : الكتاب إلى المقوقس ملك مصر 

  : املقب بالمقوقس.جريج بن متى ملك مصر واالسكندرية 

 : حاطب بن أبي بلتعة . حامل الكتاب 

 : أكرم حامل الرسالة، وبعث معهم : جاريتين وكسوة وبغلة . رد المقوقس 

 : مارية ، وسيرين . الجاريتان 

  إبراهيمسرية له . وهي التي ولدت له  ماريةاتخذ النبي صلى هللا عليه وسلم . 

  حسان بن ثابت .:  سيرينأعطى النبي صلى هللا عليه وسلم 

o  : الكتاب إلى كسرى ملك فارس 

  : عبد هللا بن حذافة السهمي .حامل الكتاب 

 : على اليمن : ابعث إلى هذا الرجل الذي يالحجاز رجلين من عندك مزق الكتب ، وكتب إلى باذان عامله  رد كسرى

 فليأتياني به .

o  ملك الروم : الكتاب إلى قيصر 

  : هرقل .ملك الروم 

  : دحية بن خليفة الكلبي .حامل الكتاب 

o  : الكتاب إلى المنذر بن ساوى 

  : حاكم البحرين .المنذر بن ساوى 

  : العالء بن الحضرمي .حامل الكتاب 

 

 

 

 هللا 

 رسول 

 محمد 

mailto:info@inpsaa.com


  
 

 
 

Tel.: +971 3 781 1164   |   Fax: +971 3 782 9962   |   P.O Box: 82469   |   Al Ain – United Arab Emirates 
Email: info@inpsaa.com   |   Website: www.inpsaa.com 

Al Ittihad National Private School 

(Al Ain) 
 

Al Arabia For Education Development 

 االمارات العربية المتحدة –العين    |     82469صندوق بريد:     |    9962 782 3 971+فاكس:    |     1164 781 3 971+هاتف: 
 www.inpsaa.comالموقع االلكتروني:     |    info@inpsaa.comبريد الكتروني: 

 مدرسة االتحاد الوطنية الخاصة

(العين)  

ر التعليمالعربية لتطوي  

z 
 

o : الكتاب إلى هوذة بن علي 

 . هوذة بن علي : حاكم اليمامة 

  : سليط بن عمرو العامري .حامل الكتاب 

o  إلى الحارث بن أبي شمر الغساني : صاحب دمشق .الكتاب 

  : شجاع بن وهب من بني أسد .حامل الكتاب 

o . الكتاب إلى ملك عمان : جيفر وأخيه عبد ابني الجلندي 

  : العاص .عمرو بن حامل الكتاب 
 

 النشاط العسكري بعد صلح الحديبية

 غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد

 : حركة مطاردة ضد فصيلة من بني فزارة ، قامت بعمل قرصنة في لقاح رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . سبب الغزوة 

 . هي أول غزوة غزاها الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد الحديبية 

  : األكوع .سلمة بن بطل هذه الغزوة 

  : لجوء األعداء إلى شعب فيه ماء يقال له ذو قرد ، ليشربوا منه ، فأجالهم عنه الصحابة.سبب التسمية بذي قرد 

  : ابن أم مكتوم .استعمل على المدينة 

  : المقداد بن عمرو .حامل اللواء 

 

 غزوة خيبر ووادي القرى

  : ثمانين ميالً من المدينة في جهة الشمال .مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع، على بعد ستين أو خيبر 

 : لما أطمأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أقوى أجنحة األحزاب ) قريش ( أراد محاسبة  سبب الغزوة

 حتى يتم األمن والسالم. –اليهود وقبائل نجد  –الجناحين الباقيين 

 : ألنها وكر الدس والتآمر ومركز االستفزازت العسكرية وإثارة الحروب . سبب اختيار خيبر 

  : اخذوا  -3أثاروا بني قريظة على الغدر  -2حزبوا األحزاب ضد المسلمين  -1األعمال التي قام بها أهل خيبر

 -6للقتال .كانوا أنفسهم يتجهزون  -5تحريض غطفان وأعراب البادية على القتال  -4باالتصالت مع المنافقين 

 وضعوا خطة الغتيال النبي صلى هللا عليه وسلم .

  : بعوث للقضاء على رأس هؤالء المتآمرين ومنهم : سالم بن أبي الحقيق ، وأسير بن رد المسلمين في البدايات

 رزام .

  ه . 7وقت الغزوة : في المحرم سنة 

  )) قال المفسرون : إن خيبر كانت وعداً وعدها هللا ، قال تعالى : )) وعدكم هللا مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه

 ) مغانم كثيرة ( المقصود : خيبر .

  : أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم أن اليخرج إال راغب في الجهاد ، فخرج أصحاب  فقط 1400عدد المسلمين (

 الشجرة ( 

 : وقال ابن سحاق : نميلة بن عبد هللا الليثي ( واألول أصح عند    سباع بن عرفطة الغفاري استعمل على المدينة (

 المحققين .

 . ًحينئذ قدم أبوهريرة المدينة مسلما 

  إلى خيبر ، يخبرهم بخروج الرسول صلى هللا عليه وسلم إليهم . عبد هللا بن أبي سلولأرسل رأس المنافقين 

  : نصف ثمار خيبريستمدونهم ، وشرطوا لهم :  غطفانإلى  وهوذة بن قيس كنانة بن أبي الحقيقأرسل أهل خيبر 

 إن هم غلبوا المسلمين .
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 : تهيأت غطفان وتوجهت إلى خيبر، إلمداد اليهود، فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا من خلفهم حساّ ولغطاَ،  غطفان

 فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم وأموالهم ، فرجعوا وخلوا بين المسلمين وبين خيبر .

 : د يقال له الرجيع .سلك المسلمون نحو خيبر : جبل عصر ثم الصهباء ثم نزل على وا الطريق إلى خيبر 

  حسيل: اسم احدهما يسيران بالجيش ،   دليلينكان هناك . 

  مرحب، لكن اختار النبي صلى هللا عليه وسلم طريق : كان هناك عدة طرق يمكن الوصل منها إلى خيبر . 

 بعض ما وقع في الطريق :  

 . إخبار النبي صلى هللا عليه وسلم باستشهاد عامر بن األكوع 

  بالصهباء أكل صلى هللا عليه وسلم وأكل المسلمون ، وصلى فيها العصر والمغرب، وكان الطعام السويق 

  : الجيش اإلسالمي إلى أسوار خيبر 

 بات المسلمون الليلة األخيرة قريباً من خيبر ، وكان صلى هللا عليه وسلم إذا أتى قوماً بليل لم يقربهم حتى يصبح -

  : حصون خيبر 

 كانت خيبر منقسمة إلى شطرين، شطر فيه خمسة حصون :  -

 .حصن النزار  -5حصن أبي  -4حصن قلعة الزبير  -3حصن الصعب بن معاذ  -2حصن ناعم  -1

 الحصون الثالثة األولى تقع في منطقة يقال لها ) النطاة ( والحصنان اآلخران في منطقة تسمى ) الشق ( .  -

 الشطر الثاني : يعرف بالكتيبة فيه ثالثة حصون :  -

 حصن الساللم . -3حصن الوطيح  -2حصن القموص  -1

 وفي خيبر حصون أخرى إال أنها ال تبلغ إلى درجة هذه القالع والحصون . -

 القتال المرير دار في الشطر األول، أما الشطر الثاني سلمت دون قتال . -

 

  : معسكر الجيش اإلسالمي 

 بتغييره.  الحباب بن المنذر ثم عدل عنه بعد أم أشار عليه كان النبي صلى هللا عليه وسلم اختار منزالً ،  -

  : التهيؤ للقتال وبشارة الفتح 

علي فأعطاها  ) ألعطين الراية غداً رجالً يحب هللا ورسوله ويحبه هللا ورسوله ((لما كانت ليلة الدخول ، قال صلى هللا عليه وسلم ) -

 رضي هللا عنه .  أبي طالببن 

 . فبرئله فبصق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في عينه ودعا ،  يشتكي عينهكان علي رضي هللا عنه  -

  : بدء المعركة وفتح حصن ناعم 

 . حصن ناعمأول حصن هاجمه المسلمون  -

 البطل اليهودي الذي يعد باأللف .وهو حصن مرحب ‘  لمكانه االستراتيجيكان حصن ناعم هو خط الدفاع األول لليهود :  -

 ودعا اليهود إلى اإلسالم فرفصوا .خرج علي بن أبي طالب بالمسلمين إلى حصن ناعم ،  -

فاستشهد عامر رضي هللا عنه وقال فيه النبي صلى هللا عليه  عامر بن األكوعودعا للمبارزاة ، فخرج له  مرحبخرج ملك الحصن :  -

 وسلم إن له ألجرين .. 

 . ثم كان الفتح على يديهفضرب رأس مرحب فقتله ، ،  علي بن أبي طالبثم خرج  -

، فقالت صفية : يارسول هللا يقتل ابني ؟ قال : )) بل ابنك يقتله ((  الزبيرأخو مرحب  وهو يقول من يبارز ؟ فخرج له  ياسرثم خرج  -

 فقتله الزبير .

واقتحم المسلمون حصن مقاومة المسلمين فتسللوا إلى حصن الصعب ، ثم يئس اليهود من أليامدار القتال المرير حول حصن ناعم  -

 ناعم .

  : فتح حصن الصعب بن معاذ 

 كان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة بعد حصن ناعم . -

 الحباب بن المنذر .قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة :  -

 ثالثة أيام .فرض المسلمون الحصار على الحصن :  -

 هللا صلى هللا عليه وسلم لفتح هذا الحصن دعوة خاصة .فغدا الناس ففتح هللا عز وجل حصن الصعب . دعا ارسول -

 أكثر الطعام والودك ) الشحم ( .يتملك : كان هذ الحصن  -

 بعض المنجنيقات والدبابات .غنم المسلمون :  -
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بسبب المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في رواية ابن اسحاق : كان رجل من الجيش قد ذبحوا الحمير ونصبوا القدور على النيران  -

 نهى عن لحوم الحمر اإلنسية .، فلما علم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذلك : 

  : فتح قلعة الزبير 

 لصعوبته وامتناعه .رجال : هو حصن منيع في رأس قلة، ال تقدر عليه الخيل وال -

 ثالثة أيام .، لمدة :  الحصارفرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عليه :  -

إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وأخبره أن لهم شراباً وعيوناً تحت األرض إن قطعها عنهم يخرجون للقتال ،  رجل من اليهودجاء  -

 .فقطع صلى هللا عليه وسلم ماءهم عليهم 

 صلى هللا عليه وسلم . وافتتحهفخرجوا للقتال ، وقتل نفر من المسلمين ، وأصيب نحو العشرة من اليهود ،  -

  : فتح قلعة أبي 

 وتحصنوا فيه . قلعة أبيانتقل اليهود إلى  قلعة الزبيربعد فتح  -

  الحصارفرض المسلمون عليهم  -

 المسلمين .قام رجالن من اليهود وطلبا المبارازة ، وقد قتلهما أبطال  -

 ) صاحب العصابة الحمراء ( .  أبو دجانة سماك بن خرشة األنصاريالذي قتل المبارز الثاني :  -

 بعد قتله إلى اقتحام القلعة ، واقتحم معه الجيش اإلسالمي . أبو دجانةوقد أسرع  -

 . حصن النزرجرى قتال داخل الحصن، وبعدها تسلل اليهود إلى  -

  : فتح حصن النزر 

 الشطر األول . آخر حصن في -

أمنع حصون هذا الشطر ، وكان اليهود على شبه يقين بأن المسلمين ال يستطيعون اقتحامه ، لذلك أقاموا في هذه القلعة  -

 مع الذراري والنساء.

 .الحصار فرض المسلمون على هذا الحصن :  -

 لكونه على جبل مرتفع منيع .لم يجد المسلمون سيبال القتحام الحصن :  -

 برشق النبال وبإلقاء الحجارة . : ليهود للخروج من الحصن لالشتباك، لكنهم قاموا المسلمينلم يجترئ ا -

 أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم بنصب المنجنيق .: عندما استعصى الحصن  -

 فأوقعوا الخلل في جدرانه واقتحموه .قذف المسلمون الحصن بالمنجنيق ،  -

،  ألنهم لم يتمكنوا من التسلل إلى الحصون األخرىدار قتال مرير في الحصن ، انهزم اليهود أمامه هزيمة منكرة :  -

 نساءهم وذراريهم .وفروا تاركين 

 تم فتح الشطر األول من خيبر .بعد فتح هذا الحصن :  -

  : فتح الشطر الثاني من خيبر 

 أم ال . اختلف أهل المغازي هل جرى هنا قتال في أي حصن -

 جرى قتال لفتح حصن القموص .ابن اسحاق :  -

 يصرح أن قالع هذا الشطر أخذت بعد المفاوضة .الواقدي :  -

 أن تكون المفاوضة جرت الستالم حصن القموص بعد القتال ، وأما الحصنان اآلخران سلما دونما قتال . ويمكن : -

 يوماً . 14، ودام الحصار :  : فرضوا الحصارلما أتى المسلمون هذه الناحية  -

فسألوا رسول هللا صلى هللا عليه ويلم عندها أيقن اليهود الهلكة ،  ينصب المنجنيقرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن  همّ  -

 . الصلح: 

 المفاوضة : -

 إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أنزل فأكلمك ؟ قال : )) نعم (( فنزل . بن أبي الحقيقاأرسل   -

يتركون ما كان  –يخرجون من خيبر وأرضها  –ترك الذرية لهم  –حقن دماء من في حصونهم المقاتلة  اتفاقية الصلح : -

 لهم من مال حتى الذهب والفضة والكراع والحلقة .

 تم تسليم الحصون إلى المسلمين ، وبذلك تم فتح خيبر . وبعد هذه المصالحة : -
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  : قتل ابني أبي الحقيق لنقض العهد 

 إلحفائهما أموالُ كثيرة .أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتل ابني أبي الحقيق  -

 : ابن عم كنانة .الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو  -

 صفية بنت حيي بن أخطب .سبى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  -

  : قسمة الغنائم 

، فقالوا له : دعنا نكون في هذه األرض نصلحها فنحن أعلم  أراد الرسل صلى هللا عليه وسلم أن يجلي اليهود من خيبر -

 بها منكم ، ولم يكن لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم وال ألصحابه غلمان يقومون عليها .

 فأعطاهم خيبر : على أن لهم الشطر من كل زرع ، ومن كل ثمر ما بدا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم . -

 صه عليهم . ) يخرصه : يقدره ( يخر عبد هللا بن رواحةكان  -

ً  36قسم صلى هللا عليه وسلم أرض خيبر :  -  سهم . 3600سهم فكانت :  100، وجعل كل سهم  سهما

سهم ) للرسول صلى هللا عليه وسلم سهم كسهم أحد  1800:  النصفكان لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم والمسلمين  -

 المسلمين ( 

 .سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين  1800النصف اآلخر :  -

فرس ، لكل  200ومعهم  1400) وكان عددهم : ألنها كانت طعمة من هللا ألهل الحديبية سهم :  1800سبب قسمتها  -

 فرس سهمان ( ( فصار للفارس ثالثة أسهم وللراجل سهم واحد .

  : ما يدل على كثرة مغانم خيبر 

 حتى فتحنا خيبر . قال ابن عمر : ما شبعنا -

 عن عائشة قالت : لما فتحت خيبر قلنا : اآلن نشبع من التمر . -

 لما رجع المسلمون إلى المدينة ، رد المهاجرين إلى األنصار منائحهم ، ألنه صار لهم بخيبر مال ونخيل . -

  : قدوم جعفر بن أبي طالب واألشعريين 

 األشعريون أبو موسى أصحابه .قدم جعفر بن أبي طالب ومعه : في هذه الغزوة :  -

)) وهللا ما أدري بأيهما أفرح ؟ بفتح خيبر لما قدم جعفر على النبي صلى هللا عليه وسلم : تلقاه وقبل ما بين عينه وقال :  -

 أم بقدوم جعفر (( .

 : عتقها صداقها عرض عليها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اإلسالم، فأسلمت ، فأعتقها وتزوجها وجعل  الزواج بصفية

. 

 : شاة للنبي صلى هللا عليه وسلم ) وكانت قد  –زوجة سالم بن مشكم  – زينب بنت الحارثقدمت  أمر الشاة المسمومة

 سممتها وأكثرت السم في الذراع ألن النبي صلى هللا عليه وسلم يحبه ( 

ثم قال إن هذا العظم فلما وضعتها بين يدي النبي صلى هللا عليه وسلم تناول الذراع فالك منها مضغة فلم يسغها ،  -

 ليخبرني أنه مسموم .

فدعا بها فاعترفت ، فقال ما حملك على ذلك ؟ قالت : قلت إن كان ملكاً استرحت منه وإن كان نبياً فسيخبر ، فتجاوز  -

 عنها .

 . فمات منها، أخذ منها أكلة فأساغها  بشر بن البراء بن معرورهللا عليه وسلم كان مع النبي صلى  -

ً ، فلما مات بشر  تجاوز عنها أوالً اختلفت الروايات في التجاوز عن المرأة وقتلها ، وجمعوا بأنه  -  .  قتلها قصاصا

  : قتلى الفريقين في معارك خيبر 

 رجل . 16 : جملة من اسشتهد من المسلمين -

  23-19-18وقيل :  -

 . 93قتلى اليهود :  -

  : استسالم فدك 

إلى يهود فدك ، ليدعوهم إلى اإلسالم ، فأبطأو  محيصة بن مسعودلما بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خيبر ، بعث :  -

 عليه .
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 لما فتح هللا خيبر قذف في قلوبهم الرعب . -

 . فقبل ذلك منهم،  على النصف من فدكبعثوا إلى  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصالحونه :  -

 . ألنه لم يوجف عليه المسلمون بخيل وال ركابكانت فدك خالصة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  -

  : غزوة وادي القرى 

 كان فيها جماعة من اليهود ، وانضم إليهم جماعة من العرب . -

وراية إلى   الحباب بن المنذروراية إلى :   سعد بن عبادةحامل اللواء : عبأ الرسول صلى هللا عليه وسلم أصحابه ،  -

  فأبواثم دعاهم إلى اإلسالم :  ،  عّباد بن بشروراية إلى   سهل بن حنيف

 بن العوام فقتله ، ثم برز آخر فقتله .برز رجل منهم ، فبرز إليه الزبير  -

 فبرز له علي بن أبي طالب رضي هللا عنه فقتله، حتى قتل منهم أحد عشر رجالً .ثم برز آخر  -

 ثم فتحها المسلمون عنوة ، وغنموا أموالهم وأصابوا أثاثاً ومتاعاُ كثيراً. -

 أيام . 4أقام صلى هللا عليه وسلم بوادي القرى :  -

 قسم على أصحابه الغنائم . -

 ليها كما عامل أهل خيبر .ترك األرض والنخيل بأيدي اليهود وعاملهم ع -

 : يبدوا أي مقاومة ، وبعثوا لما بلغ يهود تيماء خبر استسالم أهل خيبر ثم فدك ووادي القرى ، لم  استسالم تيماء

 يعرضون للصلح .

 فقبل ذلك منهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . -

 : ه . 7كان في أواخر صفر أو في ربيع األول سنة  العودة إلى المدينة 

 : سرية أبان بن سعيد  

 إلرهاب األعراب في نجد ، بينما كان المسلمون في خيبر .هدفها :  -

 ه . 7صفر سنة وقتها :  -

 النتيجة : رجع أبان بن سعيد بعد قضاء ما كان واجباً عليه ، فوافى النبي صلى هللا عليه وسلم بخيبر وقد افتتحها  -

  : غزوة ذات الرقاع 

 األعراب عن اإلغارة على المدينة .حملة تأديبية لردع  هدفها : -

.لكن حضور أبو موسى األشعري ، وأبي هريرة رضي  ه 4السنة يذكرون هذه الغزوة في عامة أهل المغازي : وقتها :  -

 ه . 7في شهر ربيع األول سنة  واألغلبتدل على وقوعها بعد خيبر، هللا عنهما هذه الغزوة 

 ملخص الغزوة :  -

 ، فأسرع بالخروج إليهم . بني ثعلبة  وبني محارب من غطفانأو    أنمارأن النبي صلى هللا عليه وسلم سمع باجتماع   -

 . 700أو     400عدد المسلمين :  -

 عثمان بن عفان .أو      أبا ذراستعمل على المدينة :  -

 فتوغلوا في بالدهم حتى وصلوا إلى موضع يقال له نخل على بعد يومين من المدينة . المسلمون سار  -

 . صالة الخوف، وصلى الرسول صلى هللا عليه وسلم بالمسلمين  لم يكن قتال -

 عند الرجوع سبى المسلمون امرأة من المشركين ، فندذر زوجها أن ال يرجع حتى يريق دم من المسلمين . -

 . عمار بن ياسرو عباد بن بشر كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد عين رجلين للحراسة هما :  -

ضرب الرجل ) زوج المرأة المسبية ( عباد بن بشر وهو قائم يصلي بسهم ، فنزعه ولم يبطل صالته ، حتى رشقه بثالثة  -

 أسهم ، فلم ينصرف عنها حتى سلم ، فأيقظ صاحبه ) عمار بن ياسر ( .

 ، حيث أنها لم تجترئ أن ترفع رأسها بل استكانت واستسلمت بل وأسلمت . الرعب في قلوب األعراب تقذف أثر الغزوة : -

  : سرية غالب بن عبد هللا الليثي 

   ه 7صفر أو ربيع األول سنة الزمن :  -        بني الملوح بقديدالوجهة :  -

 بن سويد ، فبعث السرية ألخذ الثأر . أن بني الملوح كانوا قد قتلوا أصحاب بشرالسبب :  -

 

 

 

mailto:info@inpsaa.com


  
 

 
 

Tel.: +971 3 781 1164   |   Fax: +971 3 782 9962   |   P.O Box: 82469   |   Al Ain – United Arab Emirates 
Email: info@inpsaa.com   |   Website: www.inpsaa.com 

Al Ittihad National Private School 

(Al Ain) 
 

Al Arabia For Education Development 

 االمارات العربية المتحدة –العين    |     82469صندوق بريد:     |    9962 782 3 971+فاكس:    |     1164 781 3 971+هاتف: 
 www.inpsaa.comالموقع االلكتروني:     |    info@inpsaa.comبريد الكتروني: 

 مدرسة االتحاد الوطنية الخاصة

(العين)  

ر التعليمالعربية لتطوي  

z 
شن المسلمون الغارة بالليل ، فقتلوا من قتلوا وساقوا النعم ، وطاردهم جيش كبير من العدو ، حتى إذا قرب التفاصيل :   -

 من المسلمين نزل مطر فجاء سيل عظيم حال بين الفريقين ونحج المسلمون في بقية االنسحاب .

 : ه .7الثانية سنة  جمادىالوقت :  سرية حسمى 

 : هروب القوم .النتيجة :   30العدد :   ه 7شعبان سنة . الوقت :  تربةالوجهة :  سرية عمر بن الخطاب 

 30العدد :   ه 7شعبان سنة . الوقت :  بني مرة بناحية فدك: الوجهة :  سرية بشير بن سعد األنصاري  

فإنه  فقتلوا جميعاً إال بشيرخرج إليهم واستاق الشاه والنعم ، وعند الرجوع أدركه الطلب ، فرموهم بالنبل النتيجة :  -

 ارتث إلى فدك فأقام عند يهود، حتى برأت جراحه ، فرجع إلى المدينة .

 : الحرقات من إلى وقيل :  ، وبني عبد بن ثعلبة بالميفعةبني عوال الوجهة :  سرية غالب بن عبد هللا الليثي

هجم المسلمون وقتلوا من أشرف لهم ، واستاقوا النتيجة :    130العدد :   ه 7رمضان سنة الوقت :   جهينة .

 نعماً وشاء .

،  بعد أن قال : ال إله إال هللا ، فلما أخبر النبي صلى هللا عليه   مرداس بن نهيك   أسامة بن زيد قتل : في هذه السرية -

بعدما قال : ال إله إال هللا ( فقال : إنما قالها متعوذاً ، قال : ) فهال شققت عن قلبه فتعلم وسلم كبر عليه وقال : ) أقتلته 

   أصادق هو أم كاذب ( 

 :  30العدد :   ه 7شوال سنة الوقت :   خيبرالوجهة :  سرية عبد هللا بن رواحة 

 : يمن وجبار أرض لغطفان وقيل لفزارة وعذرة .الوجهة :  سرية بشير بن سعد األنصاري 

 كبير منهم لإلغارة على أطراف المدينة . تجمع عددالسبب :   300العدد :   ه 7شوال سنة الوقت :  -

 ، فقدم بهما إلى المدينة ، فأسلما وأسر رجلين . نعماً كثيرة ، وأصاب بشير  هربوالما بلغهم مسير بشير النتيجة :  -

 : السنة السابعة قبل عمرة القضاء .الوقت : الغابة   الوجهة :   سرية أبي حدرد األسلمي 

أن رجالً من جشم بن معاوية أقبل في عدد كبير إلى الغابة، يريد أن يجمع قيساً على محاربة المسلمين ، فبعث ملخصها :  -

 ه وسلم أبا حدرد .النبي صلى هللا علي

كمن أبو حدرد في ناحية ، وصاحباه في ناحية ، ولماقام رئيس القوم وحده رماه أبا حدرد التفاصيل :   3عدد المسلمين :  -

 بسهم فقتله وكبر وكبر صاحباه بشدة ، فما كان من القوم إال الفرار .

  الكثير من اإلبل والغنم .الغنيمة :  -

 : عمرة القضاء 

إما ألنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية  أو ألنها وقعت حسب المقاضاة أي المصالحة التي وقعت في  سبب التسمية : -

 الحديبية .

 الصلح . –القصاص  –القضية  –القضاء  هذه العمرة تسمى بأربع أسماء : -

 .هّل ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم تواترت األخبار أنه صلى هللا عليه وسلم لما :  -

 سوى النساء والصبيان . 2000عدد المسلمين :  -

 أبا رهم الغفاري .   أو    عويف بن األضبط الديلياستخلف على المدينة :  -

 ذي الحليفة ..    أحرم من :  ناجية بن جندب األسلميالمسؤول عنها :   60عدد البدنة :  -

 .خشية أن يقع من قريش غدر خرج مستعداً بالسالح والمقاتلة :  -

  200ومعه :   أوس بن خولي األنصاري( وضع األداة كلها ) أدوات الحرب (  وخلّف عليها :  يأججعندما بلغ )  -

 دخل بسالح الراكب والسيوف في القرب . -

 القصواء .كان صلى هللا عليه وسلم راكباً ناقته :  -

 ليروا المسلمين . –، وهو جبل شمال الكعبة  جبل قعيقعان لى :خرج المشركون إ -

 ليرى المشركون قوتهم . : أن يرملوا األشواط الثالثةأمر النبي صلى هللا عليه وسلم أصحابه  -

 بعدها سعى بين الصفا والمروة ، وعند المروة نحر وحلق هناك . -

 السالح ويأتي آخرون فيقضون نسكهم .بعث صلى هللا عليه وسلم ناساً إلى يأجج ، فيقيموت على  -

  أيام  3أقام النبي صلى هللا عليه وسلم بمكة :  -

 فأقام بها . بسرفخرج النبي صلى هللا عليه وسلم في صباح اليوم الرابع ، ونزل  -
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ا كانت ، تنادي يا عم يا عم ـ واختصم فيها علي وجعفر وزيد ، فقضى لجعفر ألن خالته ابنة حمزةلما خرج من مكة تبعته  -

 تحته .

  ميمونة بنت الحارث العامرية .في هذه العمرة تزوج النبي صلى هللا عليه وسلم :  -

 : السرايا بعد عمرة القضاء 

o : دعوتهم إلى اإلسالم  السبب : بني سليم   الوجهة :    50العدد : ه    7ذي الحجة سنة الوقت :  سرية ابن أبي العوجاء 

 ما دعوتنا وقاتلوا قتاالً شديداً ، جرح فيه أبو العوجاء ، وأسر رجالن من العدو . قالوا ال حاجة لنا إلىالرد : 

o  : 200العدد : ه   8صفر سنة الوقت : إلى مصاب بشير بن سعد بفدك    الوجهة : سرية غالب بن عبد هللا 

 أصابوا من العدو نعماً وقتلوا منهم قتلى .النتيجة :  -

o  : بنو قضاعة حشدت حشد كبير لإلغارة على المسلمين السبب : ه   8ربيع األول سنة الوقت : سرية ذات أطلح 

لقى المسلمون العدو ، ودعوهم إلى اإلسالم فلم النتيجة :   15عدد المسلمين : كعب بن عمير األنصاري   قائد السرية :  -

 من بين القتلى . يستجيبوا لهم ، وأرشقوهم بالنبل حتى استشهدوا كلهم إال رجل واحد ، فقد ارتث

o : إمداد هوازن األعداء أكثر من مرة .  السبب ه    8ربيع األول سنة الوقت : بني هوازن    الوجهة :  سرية ذات عرق :

 استاقوا نعماً من العدو ، ولم يلقوا كيداً النتيجة :   25.  العدد :شجاع بن وهب األسدي قائد السرية : 

  : معركة مؤتة 

  هذه المعركة أكبر لقاء مثخن، وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 . هي مقدمة وتمهيد لفتح بلدان النصارى 

  : م 629الموافق أغسطس أو سبتمبر  سنة   ه 8جمادى األولى سنة وقتها 

  : الحارث بن عمير األزدي  –عامل البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر  –قتل شرحبيل بن عمرو الغساني سببها

 حامل كتاب الرسول صلى هللا عليه وسلم إلى عظيم بصرى .

  : وهو أكبر جيش إسالمي . 3000عدد المسلمين 

  : عبد هللا بن رواحة . –جعفر  –زيد بن حارثة قائد المسلمين 

  ،وأن يدعوا من هناك إلى اإلسالم، فإن أجابوا وإأل استعانوا باهلل أوصى الرسول الجيش أن يأتوا مقتل الحارث

 عليهم.

  فوقف وودع الجيش . ثنية الوداع إلى خرج الرسول صلى هللا عليه وسلم ، 

  نزل ) معان ( من أرض الشامتحرك الجيش اإلسالمي باتجاه الشمال حتى . 

  وانضم إليهم من لخم  مائة ألف من الرومنقلت استخبارات المسلمين أن هرقل نازل ) بمآب ( من أرض البلقاء في

 ألف . 200العدد االجمالي :  مائة ألف.وجذام وبلقين وبهراء 

  يفكرون ويتشاورون حتى استقروا على رأي عبد هللا بن أبي رواحة بالقتال .معان ليلتين أقام المسلمون في 

  بعد الليلة الثانية تحرك الجيش اإلسالمي إلى أرض العدو ، حتى لقيتهم جموع العدو ، فانحاز المسلمون إلى مؤتة

 فعسكروا هناك .

  : عبادة بن مالك األنصاريوعلى الميسرة :  قطبة بن قتادة العذريتعبأ المسلمون للقتال وجعلوا على الميمنة 

  : ألف مقاتل ، معركة عجيبة تشهدها الدنيا .... 200مقاتل يواجهون  3000بدأ القتال 

  فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى استشهد  –حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  – زيد بن حارثةأخذ الراية 

  وقاتل حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله ولم يزل بها حتى قطعت شماله  جعفر بن أبي طالبثم أخذ الراية

يزل رافعا إياها حتى قتل . ) أبدله هللا بجناحيه جناحين في الجنة ولذلك يسمى جعفر الطيار فاحتضنها بعضديه فلم 

 ،وجعفر ذي الجناحين ( .

  فتقدم فقاتل حتى قتل . عبد هللا بن رواحةثم أخذ الراية 

  اصطلحوا على فأخذ الراية  وقال : يا معشر المسلمين  – ثابت بن أرقماسمه :  –عندها تقدم رجل من بني عجالن

 رجل منكم قالوا : أنت  قال ما أنا بفاعل 

  : وقاتل قتاالً مريراً ، يقول انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف . خالد بن الوليدثم اصطلح الناس على. 
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 . ) كان النبي صلى هللا عليه وسلم يصف أرض المعركة من مكانه ) بواسطة الوحي 

  ، حيث قام بتغيير أوضاع الجيش ، فجعل الميسرة ميمنة استطاع خالد بن الوليد بحكنته العسكرية إنقاذ باقي الجيش

 والميمنة ميسرة وهكذا .... 

  : أما الرومان : فلم يعرف عدد قتالهم .. رجل 12استشهد من المسلمين ، 

 : كانت كبيرة األثر لسمعة المسلمين ، والقبائل اللدودة التي كانت ال تزال تثور على المسلمين جنحت  أثر المعركة

 بعد هذه المعركة إلى اإلسالم ، فأسلمت بنو سليم وأشجع وغطفان وذبيان وفزارة وغيرها .

 وكانت بجاية اللقاء الدامي مع الرومان ، وتمهيداً لفتوح البلدان الرومانية .

  : سرية ذات السالسل 

أراد الرسول صلى هللا عليه وسلم بحكمة بالغة أن يوقع الفرقة بين القبائل العربية التي تقطن مشارف الشام السبب :  -

 وبين الرومان ، خصوصاُ بعد ما حصل في معركة مؤتة .وأن ينكون سبباً لالئتالف بينها وبين المسلمين .

 من قضاعة قد تجمعوا يرديون أن يدنوا من أطراف المدينة .نقلت االستخبارات أن جمعاً وقيل : 

 أم أبيه كانت أمراة من)  بِلي ( ... ألن :  عمرو بن العاصاختار الرسول صلى هللا عليه وسلم لهذه الخطة :  -

 راية سوداء .وجعل معه لواء أبيض عقد له النبي صلى هللا عليه وسلم : ه   8جمادى اآلخرة سنة الوقت :  -

 . فرس 30ومعهم :   300عدد المسلمين :  -

إلى رسول هللا صلى هللا  رافع بن مكيث الجهنيفبعث : التفاصيل : لما قرب عمرو من القوم، بلغه أن لهم جمعاً كبيراً  -

 عليه وسلم يستمده .

رضي هللا عنهما  وعمرأبو بكر من ضمنهم :   مائتينفي   أبا عبيدة بن الجراحفبعث إليه الرسول صلى هللا عليه وسلم :  -

. 

 ، فدوخها حتى أتى أقصى بالدهم ، فهربوا في البالد وتفرقوا . بالد قضاعةوسار حتى وطئ  -

 بريداُ إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخبره بقفولهم وسالمتهم . عوف بن مالك األشجعيوبعث  -

 .بقعة وراء وادي القرى . بينها وبين المدينة عشرة أيام ذات السالسل ) بضم السين األولى وفتحها : لغتان ( :  -

 . فسمي ذات السالسل(  السلسليقال له : )  ماء بأرض جذامأن المسلمين : نزلوا على ذكر ابن اسحاق :  -

  : سرية أبي قتادة إلى خضرة 

 بنجد. هي أرض محارب: ألن بني غطفان كانوا يتحشدون في خضرةالسبب : ه    8شعبان سنة الوقت :  -

 ليلة . 15،  المدة :  قتل منهم ، وسبى وغنمالنتيجة :    15عدد المسلمين :  -

 

 : فتح مكة 

  الذين كانوا في حلف قريش  في قتالها خزاعة  -نقض قريش لبنود صلح الحديبية ، حيث أنها أعانت بنو بكر :السبب– 

 التي كانت في حلف المسلمين .

  : تفاصيل نقض العهد 

فأغاروا على خزاعة ليالً وهم على ماء يقال له  ه 8شعبان سنة في جماعة من بني بكر في  معاوية الديلينوفل بن خرج  -

، حتى مستغلين ظلمة الليل  وقاتل معهم رجال من قريش،   وأعانت قريش بني بكر بالسالحفأصابوا منهم رجاالُ ،  الوتير

 حازوا خزاعة إلى الحرم .

 رافع .، وإلى دار مولى لهم يقال له :  دار بديل بن ورقاء الخزاعي  لما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى -

فوق عليه وهو جالس في إلى المدينة حتى قدم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عمرو بن سالم الخزاعيأسرع  -

 المسجد وأنشد قائالُ : يارب إني ناشد محمداً  حلف أبينا وأبيه األتلدا .. إلى آخر ما قال 

  )) نصرت يا عمرو بن سالم ((فقال صلى هللا عليه وسلم :  -

الصلح مع المسلمين ، فرفض صلى هللا عليه وسلم أن  إلى المدينة ليجدد أبا سفيانبعد غدر قريش الصريح أرسلت  -

 يكلمه .
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  : التهيؤ للغزوة ومحاولة اإلخفاء 

 قال صلى هللا عليه وسلم : )) اللهم خذ العيون واألخبار عن قريش حتى نبغتها في بالدها ((  -

رجال تحت قيادة أبي قتادة بن ربعي إألى بطن إضم في  8بعث صلى هللا عليه وسلم : سرية قوامها زيادة في اإلخفاء :  -

 لى تلك الناحية .ه ليظن الظان أنه صلى هللا عليه وسلم يتوجه إ 8أول شهر رمضان سنة 

  امرأة إلى قريش كتاباُ يخبرهم بمسير رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إليهم، وأعطاه حاطب بن أبي بلتعةكتب  -

 أتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب . -

 من المرأة .، إلحضار الكتاب  علياً والمقداد والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنويفبعث :  -

 وهكذا أخذ هللا العيون، فلم يبلغ إلى قريش أي خبر من أخبار تجهز المسلمين للزحف والقتال . -

  : الجيش اإلسالمي يتحرك نحة مكة 

 غادر صلى هللا عليه وسلم المدينة متجهاُ إلى مكة . ه8رمضان سنة  10الوقت :  -

 أبا ُرهم الغفاري ..   استخلف على المدينة :  آالف من الصحابة 10العدد :  -

 مسلماً مهاجراُ .، وكان قد خرج بأهله وعياله  عمه العباسفي الجحفة : لقيه  -

، فأعرض عنهما : لما كان يلقاه منهما  عبد هللا بن أمية: وابن عمته   أبو سفيان بن الحارث: ابن عمه باألبواء : لقيه  -

ثم قال علي بن أبي طالب ألبي سفيان : ائت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قبل وجهه وفقل من شدة األذى والهجو ، 

 له ما قال أخوة يوسف ليوسف ، ففعل ، فقال صلى هللا عليه وسلم : )) ال تثريب عليكم ... (( 

  : الجيش اإلسالمي ينزل بمر الظهران 

 فأفطر وأفطر الناس معه –ماء بين عسفان وقديد  – الكديدبلغ واصل صلى هللا عليه وسلم سيره وهو صائم حتى  -

 . نزله عشاء  – بمر الظهرانثم واصل سيره حتى نزل  -

 عمر بن الخطاب .حعل النبي صلى هللا عليه وسلم على الحرس :  -

 كان أبو سفيان يحسس األخبار ، فرآه العباس فأخذه إلى رسول هللا صلى هللا عليه ، فأسلم . -

 ه  غادر الرسول صلى هللا عليه وسلم مر الظهران إلى مكة . 8رمضان سنة  17الثالثاء صباح يوم  -

كانت راية األنصار مع : سعد بن عبادة ، فلما مر بأبي سفيان قال له : اليوم يوم الملحمة اليوم أذل هللا قريشاً ، أخبر أبا  -

وقيل للزبير ، وقال ك بل اليوم يوم تعظم  –بنه قيس سفيان الرسول صلى هللا عليه وسلم فأخذ الراية من سعد وأعطاها ا

 فيه الكعبة اليوم يوم أعز هللا فيه قريشاً .

من دخل  –من أغلق بابه دونه فهو آمن  –سارع أبا سفيان إلى قريش ، وأخبرهم : أن امن دخل دار أبا سفيات فهو آمن  -

 المسجد فهو آمن .

فوان بن أمية وسهيل بن عمرو وحماس بن قيس بالخندمة ليقاتلوا تجمع سفهاء من قريش مع عكرمة بن أبي جهل وص -

 المسلمين .

وكان يضع رأسه تواضعاً هلل حتى أن شعر لحيته كاد يمس  –مضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى وصل ذي طوى  -

 واسطة الرحل .

 توزيع جيش المسلمين :  -

ومعه أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة ، أمره أن يدخل مكة من أسفلها ، وأن يوافي  خالد بن الوليدعلى المجنبة اليمنى : 

 على الصفا . الرسول صلى هللا عليه وسلم 

،وكان معه راية رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وأمره أن يدخل مكة من أعالها وأن  الزبير بن العوامالمجنبة اليسرى : على 

 يغرز رايته بالجحون وال يبرح حتى يأتيه 

) وهم الذين ليس معهم سالح الوقاية مثل الدرع والمغفر ( أمره أن يأخذ بطن    أبو عبيدة بن الجراحعلى الرجالة والحسر : 

 الوادي .

 على الطريق الذي كلفت به ، وانتهوا إلى ما أمرهم الرسول صلى هللا عليه وسلم .وتحركت كل كتيبة  -

 ، ألنهما سلكا طريقا غير طريق الجيش. خنيس بن خالد بن ربيعةو كرز بن جابر الفهرياستشهد من الصحابة :  -

ثم دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المسجد وطاف بالبيت وبيده قوس فجعل يطعن األصنام ويقول ) جاء الحق وزهق  -

 الباطل ( 
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  صناماً .  360كان حول الكعبة :   -

 فأخذ منه مفتاح الكعبة ، فدخلها فرأى فيها الصور أمر بالصور فمحيت . عثمان بن طلحةثم دعا  -

 والسالم داخل الكعبة .ثم صلى عليه الصالة  -

وخرج بعدها فخطب في قريش ، وقال : ) يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم ؟ قالوا خيراً أخ كريم وابن أخ كريم .  -

 .قال : إني أقول لكم كما قال يوسف إلخوته )) ال تثريب عليكم (( ) اذهبوا فأنتم الطلقاء ( 

 وأعاد له مفتاح الكعبة وقال له : ) خذوها خالدة تالدة ....  ن طلحةعثمان بثم دعا النبي صلى هللا عليه وسلم :  -

 .فيؤذن على الكعبة أن يصعد  بالالً ثم أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم  -

 وصلى ثماني ركعات) صالة الفتح(، فاغتسل  أم هانئ بنت أبي طالبثم دخل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دار  -

 فقال صلى هللا عليه وسلم )) قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ (( ،أجارت أن هانئ حموين لها -

 ، وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة : أهدر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دماء تسعة نفر من قريش -

مقيس بن صبابة هبار بن  –الحارث بن نفيل بن وهب  –عكرمة بن أبي جهل  –عبد هللا بن أبي سرح  –عبد العزى بن خطل 

 سارة موالة لبعض بني عبد المطلب ) وهي التي وجد معها كتاب حاطب (  –األسود قينتان كانتا البن خطل 

 ابن أبي سرح : جاء به عثمان إلى النبي وشفع فيع فحقن دمه ، وقبل إسالمه . -

 لم وحسن إسالمه .عكرمة بن أبي جهل : هرب إلى اليمن ، فاستأمنت له امرأته فرجع معها وأس -

 ابن خطل : قتل وهو متعلق بأستار الكعبة . -

 مقيس بن صبابة : قتله نميلة بن عبد هللا .      الحارث : قتله علي رضي هللا عنه . هبار بن األسود : أسلم. -

 القينتان : قتلت إحداهما ، واسلمت األخرى . سارة : استؤمن لها وأسلمت . -

لم يكن صفوان ممن أهدر دمه ، لكن بصفته زعيماً خاف على نفسه وفر ، فاستأمن له عمير بن  إسالم صفوان بن أمية : -

وهب الجمحي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأمنه ، وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة ، فلحقه عمير فرده ، ثم طلب 

م ، وكانت زوجته قد اسلمت قبله ، فأقرهما الخيار شهرين ، فأعطاه الرسول صلى هللا عليه وسلم أربعة أشهر ، ثم أسل

 على النكاح األول .

كان فضالة رجالً جريئاً جاء إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو في الطواف ، ليقتله فأخبره الرسول  إسالم فضالة : -

 . صلى هللا عليه وسلم بما في نفسه فأسلم

 الثاني من الفتح .ثم خطب الرسول صلى هللا عليه وسلم في اليوم  -

تخوف األنصار من بقاء الرسول صلى هللا عليه وسلم في مكة بعد الفتح ، لكنه طمأنهم وقال )) معاذ هللا المحيا محياكم  -

 والممات مماتكم (( 

لما فتح هللا مكة على رسوله صلى هللا عليه وسلم اجتمعت قريش للبيعة ، فجلس صلى هللا عليه وسلم على الصفا  -

 بايعونه .والناس ي

 يوم  يجدد معالم اإلسالم ويرشد الناس إلى الهدى . 19مدة إقامة الرسول صلى هللا عليه وسلم بمكة :  -

  : السرايا والبعوث 

  وكانت لقريش ولجميع بني كناناة سرية خالد بن الوليد : الوجهة : العزى ، وكانت بنخلة ، 

 .  30عدد المسلمين :  -ليهدمها   الهدف :  - ه  8الوقت : لخمس ليال بقين من شهر رمضان سنة     -

  كم شمال شرق مكة .150برهاط سرية عمرو بن العاص : الوجهة : سواع : وهو صنم لهذيل 

 ه 8شهر رمضان سنة  الوقت :  

  ، فارساً . 20عدد المسلمين :  -سرية سعد بن زيد األشهلي : الوجهة : مناة 

  350العدد : -سالم   الهدف : دعوتهم إلى اإل - . جذيمةسرية خالد بن الوليد : الوجهة : بني 

  : نتائج فتح مكة 

o . ًكان الفتح األعظم الذي الذي قضى على كيان الوثنية قضاء باتا 

o . فتحت أعين الناس وأزالت عنها آخر الستور التي كانت تحول بينها وبين اإلسالم 

o  سيطر المسلمون على الموقف السياسي والديني كليهما في  الجزيرة العربية .) انتقلت إليهم الصدارة الدينية والزعامة

 الدنيوية ( 
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  : غزوة حنين 

 : ت المسير إلى حرب المسلمين .ر، وقر مالك بن عوف النصرياجتماع بعض القبائل إلى  السبب 

  بأوطاس، فسار حتى نزل  أموالهم ونساءهم وأبناءهمساق مع الناس خرج مالك بن عوف وقد  

  : وادي في دار هوازن بالقرب من حنين ، بينه وبين مكة بضعة عشر ميالً من جهة عرفات .أوطاس 

  : أن يجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنه .كان هدف مالك من أخذ النساء واألوالد 

  رأي مالك في مسألة أخذ النساء واألوالد . –وهو شيخ كبير  – دريد بن الصمةخالف 

 . جاءت استخبارات مالك وقد تفرقت أوصالهم خوفا مما شاهدوه من المسلمين 

 وأمره أن يدخل في الناس فيقيم  أبا حدرد األسلميالرسول صلى هللا عليه وسلم بمسير العدو، فبعث  ىنقلت األخبار إل ،

 فيهم حتى يعلم علمهم ، ففعل .

  : ممن كان معه في فتح 10 – ألف 12عدد المسلمين : غادر صلى هللا عليه وسلم مكة    ه 8شوال سنة  6لسبت االوقت

 من أهل مكة . 2000مكة و 

  درع بأداتها . 100 صفوان بن أميةاستعار صلى هللا عليه وسلم من 

  : عتاب ين أسيداستعمل على مكة . 

  اليوم ، وقد شق ذلك على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . لن نغلب: نظراً لكثرة الجيش قال بعض المسلمين 

  لعشر خلون من شوال حنين انتهى الجيش اإلسالمي إلى 

 . كان مالك بن عوف قد سبقهم ، فأدخل جيشه بالليل وفرق كمناءه 

 ل واحد ، في الصبح استقبل المسلمون وداي حنين وشرعوا ينحدرون فيه ، وإذا كتائب العدو قد شدت عليهم شدرة رج

 فانشمر المسلمون راجعين .

  وهو يقول : ) هلموا إلّي أيها الناس أنا رسول هللا ... ( ، وحينئذ ظهرت انحاز الرسول صلى هللا عليه وسلم جهة اليمين

 التي ال نظير لها .شجاعة النبي صلى هللا عليه وسلم 

  وكان جهير الصوت أن ينادي الصحابة ، قال فقلت بأعلى صوتي : أين  عمه العباسأمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 أصحاب السمرة ؟؟ وتالحقت كتائب المسلمين بالعودة ، وتجالد الفريقان مجالدة شديدة 

  وقال : قبضة من تراب األرض فرمى بها في وجه القوم ثم أخذ  : ) اآلن حمي الوطيس (عندها قال صلى هللا عليه وسلم

 فما خلق هللا إنساناً إال مأل عينيه تراباً . جوه () شاهت الو

  انهزم العدو هزيمة منكرة . –بعد رمي القبضة  –وبعد ساعات قالئل 

 : مال وسالح وظعن .وحاز المسلمون ما كان مع العدو من    70 قتل من ثقيف وحدهم 

  أوطاسوطائفة إلى  نخلة إلىوطائفة  الطائفلما انهزم العدو صارت طائفة منهم إلى . 

 . فبعث النبي صلى هللا عليه وسلم الصحابة لمطاردتهم 

  وقتل أبو عامراألشعري –، وهزم المشركون  أبو عامر األشعري: طائفة من المطاردين يقودهم  أوطاسأرسل إلى . 

  رفيعربيعة بن فقتله  دريد بن الصمةطاردت طائفة أخرى فلول المشركين الذين سلكوا نخلة ، فأدركت . 

  بنفسه بعد أن جمع الغنائم . صلى هللا عليه وسلم الرسول إليهمفتوجه الطائف  إلىأما معظم فلول المشركين الذين لجأوا 

 أوقية فضة 4000،     ألف شاة 40أكثر من ، الغنم  :   ألف 24،   اإلبل :   رأس 6000السبي :   لغنائم :ا  

  مسعود بن عمرو الغفاريوجعل عليها  وحبسها بالجعرانةأمر النبي صلى هللا عليه وسلم بجمعها . 

  فأكرمها صلى هللا عليه أخت الرسول صلى هللا عليه وسلم من الرضاعة  الشيماء بنت الحارث السعديةكان في السبي ،

 . اوسلم وبسط لها رداءه ثم من عليها وردها إلى قومه
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  : غزوة الطائف 

o  : اللحاق بفلول هوازن وثقيف الذين دخلوا الطائف مع قائدهم مالك بن عوف النصري ) فهي امتداد لغزوة حنين (  السبب 

o :  ه 8شوال سنة  الوقت 

o  رجل . 1000قدم خالد بن الوليد على مقدمته طليعة في 

o  لية وكان هناك حصن لمالك بن على النخلة اليمانية ، ثم على قرن المنازل، ثم على  مّر صلى هللا عليه وسلم  في طريقه

 عوف فأمر بهدمه .

o .واصل صلى هللا عليه وسلم المسير حتى انتهى إلى الطائف فنزل قريباً من حصنه ، وعسكر هناك وغرض الحصار 

o  : يوماً ، وعند أهل السير  40رواية أنس عند مسلم أن المدة ، اختلف فيها: دام الحصار مدة غير قليلة مدة الحصار

 .عشر   15وقيل  18وقيل بضعة عشر وقيل  20خالف في ذلك : 

o  مما اضطرهم إألى  12رمى أهل الحصن المسلمون رمياً شديداً أصيب منه ناس من المسلمين بجراحة وقتل منهم

 االرتفاع عن معسكرهم إلى مسجد الطائف اليوم ، فعسكروا هناك .

o  وقذف به حتى وقعت شدخة في جدار الحصن ، فدخل نفر من المسلمين  المنجنيقنصب النبي صلى هللا عليه وسلم ،

 ) كانت تصنع من الخشب والناس يدخلون في جوفها ثم يدفعونها في أصل الحصن لينقبوه ( دبابة تحت

o  بقطع األعناب وتحريقها ،  –كجزء من سياسة الحرب إللجاء العدو إلى االستسالم  –أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم

 فقطعها المسلمون ، فسألته ثقيف أن يدعها هلل والرحم ، فتركها هلل والرحم .

o  رجالً فيهم أبو بكرة )  23نادى مناديه صلى هللا عليه وسلم : أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر ، فخرج

 ألنه تسور حصن الطائف وتدلى منه ببكرة مستديرة يستقي عليها(وكناه صلى هللا عليه وسلم بهذا الكنية : 

o  فقال : هم ثعلب في جحر إن أقمت عليه  نوفل بن معاوية الديليلما طال الحصار ، استشار الرسول صلى هللا عليه وسلم

 وسلم على رفع الحصار والرحيل .أخذته وإن تركته لم يضرك ، حيئنذ عزم صلى هللا عليه 

o  قولوا : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون (لما راتحلوا قال ( 

o  : اللهم ، اهد ثقيفاً وآت بهم (قيل يارسول هللا ادع على ثقيف ، فقال (  

o : عليه وفد هوازن مكث صلى هللا عليه وسلم بالجعرانة بضع عشرة ليلة ال يقسم الغنائم ، يبتغي أن يقدم  قسمة الغنائم

 تائبين فيحرزوا ما فقدوا ولكنه لم يجئه أحد .

o بدأ صلى هللا عليه وسلم بقسمة الغنائم : ليسكت المتطلعين من رؤساء القبائل ، فكان المؤلفة قلوبهم أول من أعطي 

o  أعطاه مثلها .من اإلبل، فقال ابني يزيد فأعطاه مثلها فقال ابني معاوية ف 100: أربعين أوقية و أبا سفيانأعطى 

o  أخرى فأعطاه إياها . 100من اإلبل ، ثم سأله  100:  حكيم بن حزامأعطى 

o  من اإلبل . 300:  صفوان بن أميةأعطى 

o . أعطى آخرين : خمسين خمسين ، أربعين أربعين ، حتى شاع في الناس أن محمداً يعطي عطاء ما يخاف الفقر 

o  إحضار الغنائم والناس ، ثم فرضها على الناس ،  تزيد بن ثاببعد إعطاء المؤلفة قلوبهم : أمر صلى هللا عليه وسلم

 شاة . 120بعير أو 12إن كان فارساً : أخذ فكانت سهامهم لكل رجل إما أربعاً من اإلبل وإما أربعين شاة ، ف

o  لم تفهم أول األمر ، حيث وجد األنصار في أنفسهم شيئاً حتى كثرت فيهم سياسة حكيمة كانت هذه القسمة مبينة على ،

 ، حتى كلم سعد بن عبادة الرسول صلى هللا عليه وسلم في ذلك .القالة 

o  قال صلى هللا عليه وسلم في هذا األمر : أوجدتم يا معشر األنصار في أنفسكم في لعاعة الدنيا تألف بها قوماً ليسلموا؟ أال

فبكى القوم ، وقالوا  وا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى رحالكم ؟عيذهب الناس بالشاة والبعير وترج ترضون أن

 رضينا برسول هللا صلى هللا عليه وسلم قسماً وحظا.

o  بعد توزيع الغنائم أقبل وفد ً ، وفيهم : أبو برقان عم الرسول صلى   زهير بن صردرأسهم :   14، عددهم : هوازن مسلما

 هللا عليه وسلم بالرضاعة .

o  وبعد االنتهاء منها رجع إلى المدينة . الجعرانة بالعمرةأهّل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ، 

o  : عتاب بن أسيد .ولى على مكة 

o  : ـلست ليال بقيت من ذي القعدة سنة هرجوعه إلى المدينة . 
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  : غزوة تبوك 

  : والعرب التابعة لهم من آل غسان وغيرهم للقضاء على المسلمين . تهيئة قيصر لجيش من الرومانسبب الغزوة 

 . نقلت االستخبارات إلى المدنية خبر تجهز الروم لقتال المسلمين 

  للتفريق بين المسلمين ، وطلبوا من الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يصلي  مسجد الضرارالمنافقون بنوا مسجد سموه

 باالستعداد للحرب ، ثم قام بهدمه بعد عودته من الغزوة . فيه ، لكنه لم يصلي فيه النشغاله

   : ألف  مقاتل  40عدد الروم 

  : وكانت الثمار قد أن الزمان كان فصل القيظ الشديد ، وكان الناس في عسرة وجدب من البالء زيادة خطورة الموقف ،

 طابت .بعد المسافة ، الطريق وعرة وصعبة .

  ، وال يمهلهم حتى يزحفوا إلى دار  بمواجهة الرومان في حدودهمقرر الرسول صلى هللا عليه وسلم القيام بإقدام حاسم

 اإلسالم .

 أهل مكة يستنفرهم . ىالقبائل من العرب وإل لىأعلن الرسول صلى هللا عليه وسلم التجهز للقتال ، وبعث إ ابعده 

  نظراً إلى خطورة الموقف أعلن أنه يريد الرومان : كان صلى هللا عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إالّ في هذه

 وإلى شدة العسرة ، وليتأهبوا أهبة كاملة .

  ّوثالثة نفر . قلوبهم مرضالذين في  تسابق عندها المسلمون إلى التجهز للغزو ، ولما يتخلف إال 

  : كان قد جهز عيراً للشام / مائتا بعير بأقتابها وأحالسها ، ومائتا أوقية ، فتصدق بها ، ثم تصدق بمائة عثمان بن عفان

بعير بأحالسها وأقتابها ، ثم جاء بألف دينار فقال صلى هللا عليه وسلم ) ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ( وبلغ مقدار 

 فرس سوى النقود .100بعير و900صدقته 

 أوقية فضة ( . 200جاء بمائتي أوقية فضة .) عوف :  عبد الرحمن بن 

  : آالف درهم ، وكان أول من جاء بصدقته . 4000جاء بماله كله، ولم يترك ألهله إالّ هللا ورسوله ، وكانت : أبو بكر 

  : جاء بنصف ماله .عمر بن الخطاب 

  : سباع بن عرفطةوقيل :   محمد بن مسلمة األنصارياستعمل على المدينة  

  : علي بن أبي طالبخلف على أهله  

  ألف . 30.   العدد : يوم الخميس نحو الشمال تحرك جيش المسلمين  

  : رجالً يتعقبون  18ألنه كان في الجيش قلة شديدة بالنسبة للزاد والمراكب، فكان سبب تسمية الجيش بجيش العسرة

 ح البعير مع قلتها ليشربوا ما في كرشه من الماء .بعيراً واحداً، وربما أكلوا أوراق األشجار ، واضطروا إلى ذب

 . اشتد في الطريق حاجة الناس إلى الماء، فدعا صلى هللا عليه وسلم هللا ، فأرسل هللا سحابة فأطرت حتى ارتوى الناس 

 . ًنزل الجيش اإلسالمي بتبوك فعسكر هناك وهو مستعد للقاء العدو، وقام صلى هللا عليه وسلم فيهم خطيبا 

  : لما سمعوا بزحف المسلمين أخذهم الرعب ولم يجترئوا على التقدم ، بل تفرقوا في البالدموقف الرومان وحلفاؤهم 

  : النتيجة 

 كان لذلك أحسن أثر بالنسبة لسمعة المسلمين العسكرية داهل الجزيرة وأرجائها النائية . -

 حصل المسلمون على مكاسب سياسية كبيرة . -

  فصالح الرسول صلى هللا عليه وسلم وأعطاه الجزية .  أيلة: صاحب  :  يحنة بن روبةجاء ، 

  على ربع ثمارها . أهل ميناء: فأعطوه الجزية .    ، وصالحه وأذرح   أهل جرباءوأتاه 

  فارساً  420دومة الجندل      العدد :  أكيدرإلى :  خالد بن الوليدبعث صلى هللا عليه وسلم 

 400درع و 400رأس و  800ألفي بعير ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم : فصالحه على : إلى أخذ خالد أكيدر وجاء  -

 ، فقضاه مع يحنة على قضية دومة وتبوك وأيلة وتيماء .رمح وأقر بإعطائه الجزية 

صالح أيقنت القبائل التي كانت تعمل لحساب الرومان أن اعتمادها على سادتها األقدمين قد فات أوانه ، فاتقلبت ل -

 المسلمين .

 وهكذا توسعت حدود الدولة اإلسالمية ، حتى القت حدود الرومان مباشرة . -
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ً  50مدة الغزوة :     ه9رجب سنة كانت عودته صلى هللا عليه وسلم من تبوك :  - يوم في تبوك والباقي في  20  يوما

 آخر غزواته صلى هللا عليه وسلم .الطريق ، وهي 

  هالل ابن أمية –مرارة بن الربيع  –كعب بن مالك  الثالثة الذين تخلفوا هم : -

أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم الصحابة أال يكلموهم ، وبلغت بهم الشدة بعد أن قضوا أربعين ليلة أمروا أن يعتزلوا  -

 نساءهم حتى تمت مقاطعتهم خمسون ليلة ، ثم أنزالهلل توبتهم ....

 أثر الغزوة :  -

  وتقويته على جزيرة العرب .بسط نفوذ المسلمين 

 . بطلت أمنيات بعض الجاهليين والمنافقين الذين عقدا اآلمال بالرومان 

  ... أمر هللا بالتشديد في التعامل مع المنافقين وعدم قبول صدقاتهم 

 . تتابع الوفود وتكاثرها بلغ إلى القمة بعد هذه الغزوة 

فضل  –فضح المنافقين  –حول موضوع الغزوة ، وقد اشتتملت : ذكر ظروف الغزوة  سورة التوبةنزلت آيات كثيرة من  -

 المجاهدين  ....

 بعض المواقع المهمة في هذه السنة :

 . وقع اللعان بين عويمر العجالني وامرأته 

 . رجمت المرأة الغامدية ، التي اعترفت على نفسها بالفاحشة ، بعدما فطمت ابنها 

 ، ملك الحبشة ، وصلى عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الغائب . توفي النجاشي أصمحة 

 . توفيت أم كلثوم بنت النبي صلى هللا عليه وسلم 

  ، مات رأس المنافقين عبد هللا بن أبي سلول ، فاستغفر له صلى هللا عليه وسلم وصلى عليه ، بعد أن حاول عمر منعه

 وقد نزل قرآن بعد ذلك بموافقة عمر .

 أبي بكر رضي هللا عنه : حج 

o  : ه . 9ذي القعدة أو ذي الحجة سنة الوقت 

o  أميراً على الحج ليقيم بالمسلمين المناسك . أبا بكر رضي هللا عنهبعث صلى هللا عليه وسلم 

o . نزلت أوائل سورة براءة بنقض المواثيق ونبذها ، فبعث صلى هللا عليه وسلم علياً ليؤدي عنه ذلك 

o  بكر بالعرج أو بضجنان .التقي علي بأبي 

o  ، أقام أبو بكر للناس حجهم ، وفي يوم النحر : قام علي عند الجمرة فأذن في الناس بالذي أمره صلى هللا عليه وسلم

 وننذ إلى كل ذي عهد عهده .

 : نظرة على الغزوات 

 . النبي صلى هللا عليه وسلم كان أكبر قائد عسكري في الدنيا 

  السالم وكسر شوكة األعداء .استطاع فرض األمن وبسط 

 . وفر السكنى واألرض والحرف والمشاغل للمسلمين 

 . غير أهداف الحرب ، بعد أن كانت للنهب والسلب، جعلها جهاداً في تحقيق أهداف نبيلة 

 ... شرع للحروب قواعد شريفة ، منها ترك الغدر والتمثيل والتخريب 

 الناس يدخلون في دين هللا أفواجا : 

 مكة كانت معركة فاصلة قضت على الوثنية قضاء باتاً ، عرفت ألجلها العرب الحق من الباطل فتسابقوا إلى  غزوة فتح

 اإلسالم .

  ) تأكد ذلك بعد غزوة تبوك ، لذلك نرى الوفود في العام التاسع والعاشر بكثرة .) الناس يدخلون في دين هللا أفواجا 

  70الوفود : يزيد عددها على . 

 ه منقذ بن حيان يرد المدينة بالتجارة ، فعلم  5الوفادة األولى :  سنة -1كان لهذه القبيلة وفادتان :  يس :وفد عبد الق

رجالً  وكان كبيرهم : األشج العصري ، الذي قال فيه صلى هللا  14أو  13باإلسالم فأسلم ، وذهب بكتاب إلى قومه فأسلم 

 واألناة ( عليه وسلم : ) فيك خصلتين يحبهما هللا : الحلم 
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، كان فيهم : الجارود بن العالء العبدي، كان نصرانيا فأسلم وحسن  40الوفادة الثانية : في عام الوفود ،  العدد :  -2

 إسالمه .

 : ه . ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم بخيبر .  7في أوائل سنة  وفد دوس 

 بالمدينة .الطفيل بن عمر الدوسي أسلم والرسول صلى هللا عليه وسلم  -

دعا الطفيل قومه إلى اإلسالم، ويبطئون عليه حتى يئس منهم ، ورجع إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فطلب منه أن يدعو  -

 على دوس ، فقال : )اللهم اهد دوساً ( .

 . ه والمسلمون بخيبر فلحق بهم 7ثم وفد الطفيل بسبعين أو ثمانين بيتاً من قومه إلى  المدينة في أوائل سنة  -

 : فروة : قائد عربي من قواد الرومان ، كان عامالً لهم على من يليهم من العرب وكان  رسول فروة بني عمرو الجذامى

 منزله " معان " وما حوله من أرض الشام .

، وبعث إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رسوالً، وأهدى له بغلة أسلم بعدما رأى من جالد المسلمين وشجاعتهم  -

 . بيضاء

 لما علم الروم بإسالمه، أخذوه فحبسوه ، وخيروه بين الردة أو الموت ، فاختار الموت . -

 فصلبوه بفلسطين على ماء يقال له عفراء ، وضربوا عنقه . -

 : ه  8جاء الوفد سنة  وفد صداء 

 صداء . من المسلمين، وأمرهم أن يطأوا ناحية من اليمين فيها 400كان صلى هللا عليه وسلم هيأ بعثاً من  -

 عندما كان الجيش معسكر في بصدر قناة ، علم به زياد ابن الحارث الصدائي . -

جاء زياد ابن الحارث إألى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : جئتك وافداً على من ورائي ، فاردد الجيش وأنا لك بقومي  -

 فرد الجيش من صدر قناة ..

 رجالً . 15والقدوم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، فقدم عليه فقدم زياد إلى  قومهم يحثهم على اإلسالم  -

 : من أشعر العرب ، وكان يهجو النبي صلى هللا عليه وسلم  قدوم كعب بن زهير بن أبي سلمى 

ه ، كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب رسالة مفادها : أن محمد قتل رجاالً بمكة كانوا يهجونه ، 8بعد غزوة الطائف سنة  -

 فنصحه : إما أن يأتي مسلماً معتذراً أو أن يفر بنفسه .

 ثم قدم كعب بن زهير المدينة ونزل على رجل من جهينة . -

وفي صالة الفجر قدم إلى النبي صلى هللا عليه وسلم، ووضع يده في يده ،وكان صلى هللا عليه وسلم ال يعرفه ، فقال  -

 يارسول هللا إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائباً مسلماً فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به ؟ 

 ، قال : أنا كعب .. قال)  نعم ( 

 لمشهور : بانت سعاد فقلبي اليوم متبول .... أنشد حينها كعب قصيدته ا -

 : حمزة بن النعمانفيهم :   12ه  العدد :  9قدم في صفر سنة  وفد عذرة 

 رحب بهم النبي صلى هللا عليه وسلم وبشرعم بفتح الشام ، ونهاهم عن سؤال الكهنة . -

 : أيام  . رئيسهم  :أبو الضبيب . 3أسلم وأقام بالمدينة  –ه  9قدم في ربيع األول سنة  وفد بلي 

 : أسلم رئيسهم : عروة بن مسعود الثقفي ، بعد رجوع النبي صلى هللا عليه وسلم من ه  9في رمضان سنة  وفد ثقيف ،

 ه . 8في ذي القعدة سنة الطائف 

 لكنهم رموه بالنبل حتى قتلوه .ورجع إلى قومه يدعوهم إلى اإلسالم ، وهو يظن أنهم يطيعوه ألنه سيدهم ،  -

 بعد ذلك رأوا أن الطاقة لهم بقتال المسلمين ، فأرسلوا وفداً إلى النبي صلى هللا عليه وسلم . -

 جلس الوفد فترة في المدينة ، ثم استسلموا واسالموا، واشترطوا أن يتولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هدم الالت . -

 : ألنه كان أحرصهم على التفقه في اإلسالم . اص الثقفيعثمان بن أبي العأمر عليهم :  -

عند عودة الوفد إلى ثقيف أخفوا حقيقة إسالمهم ، وخوفوا القوم من قوة المسلمين ، وبعد يومين قذف هللا في قلوب  -

 القوم الخوف فأسلموا ، وأعلن الوفد حقيقة إسالمهم .

  : وسلم من تبوك قدم كتاب ملوك حمير .بعد مرجع النبي صلى هللا عليه رسالة ملوك اليمن 

 معافر . –همدان  –النعمان بن قيل  –نعيم بن عبد كالل  –الحارث بن عبد كالل ملوك حمير هم :  -
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 مالك بن مرة الرهاوي .رسولهم إلى النبي صلى هللا عليه وسلم :  -

 أعلنوا إسالمهم ومفارقتهم للشرك وأهله .رسالتهم :  -

عليه وسلم كتاباً بيّن فيه ماللمؤمنين وماعليهم وأعطى فيهم المعاهدين ذمة هللا ورسوله إن هم كتب إليهم النبي صلى هللا  -

 أعطوا الجزية .

 : جهة عدن . على الكورة العليا، وجعله : معاذ بن جبل أرسل إليهم رجاالً من الصحابة على رأسهم :  -

 أخذ الصدقة والجزية ، ويصلي بهم الصلوات الخمس .قاضياً وحاكماً في الحروب ، وعامالً على :  معاذ بن جبلمهمة  -

 مكث في اليمن حتى توفي النبي صلى هللا علي وسلم .

: زبيد ومأرب وزمع والساحل .قدم على النبي صلى هللا عليه وسلم في  على الكورة السفلى:  أبا موسى األشعريجعل  -

 حجة الوداع .

 : واستعمله على من أسلم من قومه . مالك بن النمطأمّر عليهم :  – ه 9سنة قدموا  وفد همدان 

 فلم يجيبوه. ستة أشهريدعوهم إلى اإلسالم ، فأقام  خالد بن الوليدأرسل صلى هللا عليه وسلم إلى سائرهم  -

 ، فجاء علي إلى همدان ودعاهم إلى اإلسالم فأسلموا جميعاً . علي بن أبي طالبثم بعث صلى هللا عليه وسلم :  -

  خر ساجداً وقال : )  السالم على همدان السالم على همدان (هللا عليه وسلم بإسالمهم : لما علم صلى  -

 : قديمة، تعادل  عربية مسافاتهي وحدة قيس .) المرحلة : بلد كبير على سبع مراحل من مكة إلى جهة اليمن  وفد نَْجران

 والشافعية الحنابلةوعند  .كيلومتر44.520 :والمالكية الحنفيةعند )سيًرا على األقدام، يوم  المسافة التي يقطعها المسافر في 

  .كيلومتر89.04

 ألف مقاتل على دين النصرانية . 100قرية ، وكان يؤلف :  73 يشتمل على : -

 كانت إليهم زعامة أهل نجران 3من األشراف   فيهم :  24منهم :    60ه  عدد الوفد :  9سنة  كانت وفادتهم : -

األمور الثقافية ، كانت تحت إشرافه  السيد -2 عبد المسيحاسمه : ، كانت إليه اإلماراة والحكومة ،  العاقب -1 الزعماء : -

 أبو حارثة بن علقمة .اسمه : ، كانت إليه الزعامة الدينية ،  األسقف -3 األيهم أو شرحبيلاسمه :  والسياسية ،

 مكث الوفد في المدينة ولقي النبي صلى هللا عليه وسلم سألهم وسألوه وتال عليهم القرآن فامتنعوا . -

سألوا النبي صلى هللا عليه وسلم عما يقول في عيسى ، فمكث صلى هللا عليه وسلم يومه ذلك حتى نزل قوله تعالى : ))  -

 إن مثل عيسى عند هللا .... (( فأبوا أن يقروا بما قال في عيسى .

 عندها دعاهم النبي صلى هللا عليه وسلم إلى المباهلة ، لكنهم لم يفعلوا . -

الجزية ، وصالحهم على ، فقبل صلى هللا عليه وسلم منهم : تحكيم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اجتمع رأيهم على  -

جب ، وألف في صفر ( ) الحلة : الثوب الجديد ( مع كل حلة أوقية .وأعطاهم ذمة هللا وذمة رسوله ألفي حلة ) ألف في ر

 صلى هللا عليه وسلم ، وترك لهم الحرية الكاملة في دينهم .

، ليقبض مال  أمين هذه األمة أبا عبيدة بن الجراحطلبوا منه صلى هللا عليه وسلم أن يبعث عليهم رجالً أميناً : فبعث  -

 لصلح .ا

 ، فقد ذكروا أن السيد والعاقب أسلما بعدما رجعا إلى نجران .بدأ ينتشر اإلسالم فيهم ثم  -

 : مسيلمة الكذاب وهو مسيلمة بن ثمامة .فيهم :  17عددهم :    ه 9كانت وفادتهم سنة :  وفد بني حنيفة 

 فأسلموا .نزل الوفد في بيت رجل من األنصار ، ثم جاءوا النبي صلى هللا عليه وسلم  -

 اختلف في أمر مسيلمة الكذاب . -

 حرب اليمامة في خالفة أبي بكر الصديق رضي هللا عنه .وقتل في ،  ه 10: ادعى مسيلمة النبوة سنة  -

 ) الذي قتل حمزة بن عبد المطلب ( . وحشيقاتل مسليمة الكذاب :  -

واحتز رأسه قبل وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم   فيروزقتله :  –الذي كان باليمن  األسود العنسيالمتنبئ الثاني هو :  -

 بيوم وليلة .

 : عفر، وهم رؤساء القوم وشياطينهم وخالد بن ج عامر بن الطفيل وأربد بن قيسكان فيهم :  وفد بني عامر بن صعصعة 

 هو الذي غدر بأصحاب بئر معونة . عامر -

، لكن هللا حتى عصم نبيه ، ودعا عليهم النبي صلى هللا  وسلمتآمر عامر وأربد واتفقا على الفتك بالنبي صلى هللا عليه  -

 ، فلما رجعا : أرسل هللا على أربد صاعقة فأحرقته ، وأما عامر فأصيب بغدة في عنقه فماتعليه وسلم 
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  : قدموا بصدقات قومهم ، وكانوا يسألون عن القرآن والسنن يتعلمونها ، التقى الوفد بالنبي  13 عددهم :وفد تجيب

 ه . 10صلى هللا عليه وسلم مرة أخرى في حجة الوداع سنة 

 : فيهم : زيد الخيل ، فلما كلموا النبي صلى هللا عليه وسلم وعرض عليهم اإلسالم أسلموا وحسن إسالمهم . وفد طيئ 

 زيد الخير .سماه الرسول صلى هللا عليه وسلم زيد الخيل :  -

  ه  10و  9وهكذا تتابعت الوفود إلى المدينة في سنتي. 

  : بسط السيطرة والنفوذ على أنحاء  –ما نالت الدعوة اإلسالمية من القبول التام داللة تتابع الوفود يدل على

 جزيرة العرب وأرجائها .

 

  : حجة الوداع 

 

  عليه وسلم للرحيل إلى مكة ، للحج .الوقت : يوم السبت ألربع بقين من ذي القعدة تهيأ النبي صلى هللا 

  ) نام ليلة صلى هللا عليه وسلم في ذا الحليفة ، ثم أهل بالحج والعمرة .) حج القران 

  ه .10دخل صلى هللا عليه وسلم مكة : يوم األحد ألربع ليال خلون من ذي الحجة سنة 

  : ليال . 8مدة الطريق 

 طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل ، ألنه كان قارناً . عند وصوله صلى هللا عليه وسلم المسجد الحرام ، 

  توجه إلى منى . –يوم التروية  –في اليوم الثامن من ذي الحجة 

 . وفي اليوم التاسع من ذي الحجة أتى عرفة ، ووحج القبة ضربت بنمرة فنزل بها .وخطب الناس 

 أربعون .عدد الحجاج : مائة ألف وأربعة وعشرون أو وأربعة و 

 . ثم تى الموقف ، فما زال واقفاً حتى غربت الشمس 

  ثم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، ونام في المزدلفة . ثم أتى المشعر الحرام 

 انتقل من المزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس 

  الجمرة الكبرى بسبع حصيات . –ثم انتقل إلى رمي الجمرات فرمى جمرة العقة 

 . ثم انصرف إلى المنحر ، فنحر ثالثاً وستين بدنة بيده صلى هللا عليه وسلم 

 . ثم أفاض إلى البيت 

  يوم النحر  –خطب الناس في اليوم العاشر من ذي الحجة–  

 . أقام أيام التشريق بمنى يؤدي المناسك 

  ولما قضى مناسكه حث الركاب إلى المدينة المنورة . 

  : آخر البعوث 

 جراءة وغطرسة الروم ، الذين عملوا على قتل أتباعهم ممن يدخل في اإلسالم .السبب :  -

 .إعادة الثقة إلى  قلوب العرب الضابين على الحدود  –إرهاب الروم الهدف :  -

 أسامة بن زيد بن حارثة .القائد :        .ه  11شهر صفر سنة الوقت :  -

 خالفة أبو بكر الصديق : بسبب مرض الرسول صلى هللا عليه وسلم .تأخر خروج البعث حتى  -

 

 : وفاة النبي صلى هللا عليه وسلم 

 : طالئع التوديع 

 عشرين يوماً ، بينما كان يعتكف عشرة أيام . 10اعتكف في رمضان من السنة  -

 تدارسه جبريل القرآن مرتين . -

 قال في حجة الوداع : ) إني ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف (  -

 نزول سورة النصر في أوسط أيام التشريق فعرف أنه الوداع . -
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  : بداية المرض 

ه وكان يوم اإلثنين شهد صلى هللا عليه وسلم جنازة في البقيع  11اليوم الثامن أو التاسع والعشرين من شهر صفر سنة  -

 فما رجع أخذخ صداع في رأسه . –

 ( يوم . 11صلى الرسول صلى هللا عليه وسلم باناس وهو مريض )  -

 ( يوماً .  14أو      13جميع أيام المرض كانت : )  -

  : األسبوع األخير 

مراده ، فأذن له ثقل المرض بالرسول صلى هللا عليه وسلم ، فجعل يسأل أزواجه : ) أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً ؟ ( ففهمن  -

 أن يكون حيث شاء ، فانتقل إلى عائشة ، فقضى عندها آخر أسبوع من حياته .

  : اتقدت حرارة العلة في بدنه صلى هللا عليه وسلم فاشتد به الوجع ، فأمر أن يوم األربعاء قبل الوفاة بخمسة أيام

 يريقوا عليه من الماء ، حتى يخرج ويخطب الناس .

 اشتد به الوجع ، فقال ) هلموا أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده ( وفي البيت  : فارة بأربعة أيام يوم الخميس قبل الو

رجال فيهم عمر ، فقال عمر : قد غلب عليه الوجع ، وعندكم القرآن حسبكم كتاب هللا ، فاختلف أهل البيت وكثر 

 اللغط ، فقال صلى هللا عليه وسلم ) قوموا عني ( 

إجازة الوفود بنحو ما كان يجيزهم  -2إخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب  -1أوصى في هذا اليوم :  -

 ) نسيه الراوي ( ولعله : االعتصام بالكتاب والسنة أو تنفيذ جيش أسامة أو هي الصالة  -3

ين لصالة الظهر ، وأبو بكر يصلي بالناس ، وجد النبي صلى هللا عليه وسلم في نفسه خفة ، فخرج بين رجلقبل يومين :  -

فما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر ، فأومأ إليه بأن ال تتأخر ، فأجلساه بجانب أبو بكر ، فكان أبو بكر يقتدي بصالة الرسول 

 صلى هللا عليه وسلم ويسمع الناس التكبير .

 بعة دنانير ، ووهب المسلمين أسلحته أعتق النبي صلى هللا عليه وسلم غلمانه ، وتصدق بستة أو سقبل يوم :  -

 وكانت درعه مرهونة عند يهودي بثالثين صاعاً من الشعير .

 آخر يوم من الحياة : كشف ستر الحجرة ونظر إلى الصحابة وهم يصلون الفجر ، ثم تبسم يضحك . -

ض في وجعه فبكت ، الثانية : أنها دعا فاطمة رضي هللا عنها فسارها بشي ، فبكت ثم سارها بشيء فضحكت .. أول مرة : أنه يقب

 أول أهله يتبعه : فضحكت .

 دعا الحسن والحسن فقبلهما وأصوى بهما خيراً ز -

 دعا أزوجه فوعظهن وذكرهن . -

 ازاد األلم وظهر أثر السم الذي أكله بخيبر . -

 أوصى اللناس بالصالة . -

 االحتضار : 

 توفي في بيت السيدة عائشة رضي هللا عنه . -

 ه  11ربيع األول سنة 12 يوم اإلثنين  -

 أيام . 4سنة وزاردت  63عمره :  -

شقران مولى رسول هللا  –الفضل وقثم ابني العباس  –علي  –غسل بثيابه يوم الثالثاء  وكان القائمون بالغسل : العباس  -

 صلى هللا عليه وسلم .

 كفنوه في ثالثة أثواب يمانية . -
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 : البيت النبوي 

 : أول من تزوجها من النساء، ولم يتزوج عليها غيرها  40وكان عمرها  25تزوجها وعمره  خديجة بنت خويلد 

  فاطمة –أم كلثوم  –رقية  –زينب له منها أبناء وبنات  وهم :  -

 أبو العاص بن الربيع .تزوجها قبل الهجرة ابن خالتها :  زينب : -

 .الواحدة بعد األخرى .رضي هللا عنه  عثمان بن عفانتزوجهما  رقية وأم كلثوم : -

 ومنها : الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم .  علي بن أبي طالبتزوجها  فاطمة  : -

 من خصوصيات النبي صلى هللا عليه وسلم بحل التزوج بأكثر من أربع زوجات . -

واثنتان توفيتا في حياته إحداهما خديجة واألخرى أم المساكين زينب  –منهن تسع مات عنهن   امرأة 13عدد زوجاته :  -

 بن خزيمة ، واثنتان لم يدخل بهما .

 : من النبوة ، بعد وفاة خديجة ، وكانت قبله عند ابن عم لها يقال له  10تزوجها في شوال سنة  سودة بنت زمعة

 السكران بن عمرو، فمات عنها .

 : من النبوة ، بعد زواجه من سودة بسنة ، وقبل الهجرة  11زوجها في شوال سنة ت عائشة بنت أبي بكر الصديق

 بسنتين وخمسة أشهر .

 تزوجها وهي بنت ست سنين ، وبنى بها في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر في المدينة وهي بنت تسع سنين . -

 كانت بكراً ولم يتزوج بكراً غيرها . -

 : زوجها خنيس ابن حذافة السمهي بين بدر وأحد ، فتزوجها صلى هللا تأيمت من  حفصة بنت عمر بن الخطاب

 ه . 3عليه وسلم سنة 

 : من بني هالل بن عامر بن صعصعة ، كانت تسمى أم المساكين : لرحمتها إياهم  زينب بنت خزيمة 

 كانت تحت عبد هللا بن جحش ، فاسشتهد في أحد . -

 ه . 4تزوجها صلى هللا عليه وسلم سنة  -

 الزواج بشهرين أو ثالثة أشهر .ماتت بعد  -

 : ه  4هند بنت أبي أمية : كانت تحت أبي سلمة ، فمات عنها في جمادى اآلخرة سنة  أم سلمة 

 تزوجها صلى هللا عليه وسلم في شوال من نفس السنة . -

 : هي بنت عمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . زينب بنت جحش 

 كانت تحت زين بن حارثة ) الذي كان يعتبر ابناً للنبي صلى هللا عليه وسلم (  -

 تزوجها صلى هللا عليه وسلم البطال عادة التبني . -

 ه . 5تزوجها في ذي القعدة سنة  -

 : بنت سيد بني المصطلق من خزاعة . جويرية بنت الحارث 

 فقضى صلى هللا عليه وسلم كتابها .كانت في سبي بني المصطلق في سهم ثابت بن قيس ، فكاتبها ،  -

 ه . 6تزوجها في شعبان سنة  -

 : رملة بنت أبي سفيان : كانت تحت عبيد هللا بن جحش ، هاجرت معه إلى الحبشة ، فارتد عبيد هللا  أم حبيبة

 دينها وهجرته .وتنصر وتوفي هناك ، وثبتت أم حبيبة على 

ه خطب عليه أم حبيبة فزوجها  7الضمري إلى النجاشي في المحرم سنة لما بعث صلى هللا عليه وسلم عمرو بن أمية  -

 اياه وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة .

 : من بني إسرائيل ، كانت من سبي خيبر  صفية بنت حيي بن أخطب 

 ه . 7اصطفاها صلى هللا عليه وسلم لنفسه ، فأعتقها ةتزوجها بعد فتح خيبر سنة  -

 : ه في عمرة القضاء  7تزوجها في ذي القعدة سنة  ميمونة بنت الحارث 

 وأخرى من كندة . –واحدة من بني كالب االثنتان اللتان لم يبن بهن :  -

شوال سنة 28تسرى باثنتين إحداهما: مارية القبطية ، فأولدها ابنه إبراهيم الذي توفي صغيرا في المدينة  أما السراري : -

 ه .10

 ية أو القرظية ، كانت من سبايا قريظة .الثانية : ريحانة بنت زيد النضر -
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