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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 : تعريف السيرة النبوية

 وتهنب ودالئل ، وخصائصه وصفاته أخالقه وبيان ، وفاته وحتى والدته من وسلم عليه اهلل صلى النبي حياة دراسة هي
 . عنهم اهلل رضي صحابته أحوال دراسة كذلك ، عصره وأحوال

 
 : أهداف دراسة السيرة النبوية

 . فيها عاش التي وظروفه حياته خالل من وسلم عليه اهلل صلى الرسول شخصية فهم .1

 . الحياة شؤون من شأن كل في لنا األعلى المثل حياة من صور نجد .2

 . وغيرها السور نزول كأسباب وسلم عليه اهلل صلى النبي سيرة دراسة خالل من اهلل كتاب فهم .3

 . وأخالقا وشرعا عقيدة اإلسالم معرفة .4

 . وسلم عليه اهلل صلى سيرته دراسة خالل من والتعليم التربية طرق من نماذج على الحصول .5

 . عنهم اهلل رضي الصحابة حياة على التعرف .6
 

 : النبوية السيرة دراسة مصادر

 .  الكريم القرآن .1

 أو ةخلقي صفة او تقرير أو فعل أو قول من وسلم عليه اهلل صلى النبي عن ورد ما كل وهي:  النبوي الحديث كتب .2
 (.  المغازي كتاب/ أحمد اإلمام مسند/  ماجه أبي سنن/  داوود أبي سنن/  مسلم/  البخاري) مثل والكتب ُخلقية

 النبي اتلغزو تتعرض ال وهي والُخلقية الخلقية النبي صفات عن تتحدث التي الكتب بها ويقصد:  الشمائل كتب .3
 ( . للترمذي المحمدية الشمائل كتاب مثل)  صفاته عن تتحدث فقط بل وسلم عليه اهلل صلى

 تماه من أوائل من عباس ابن وكان.  وسلم عليه اهلل صلى النبي غزوات عن تتحدث كتب:  والسير المغازي كتب .4
 رةالسي وكتاب ،(  المغازي في والمبعث المبدأ)  اسحاق ابن النبوية السيرة في ألف من أهم ومن ، وسيره النبي بمغازي
 " . المغازي"  كتاب صاحب الواقدي عمر بن ومحمد ، هشام ألبن النبوية

 لكبرىا الخصائص كتاب مثل وفضائله وسلم عليه اهلل صلى النبي خصائص عن تتحدث:  النبوة خصائص كتب .5
 . للسيوطي

 إلى نقسموت المؤلف بعصر وتنتهي آدم خلق من تبدأ وعادة العام التاريخ عن تتحدث التي الكتب وهي:  التاريخ كتب .6
 .  للطبري والملوك األمم تاريخ كتاب مثل فالن عن فالن  حدثنا بقوله تسند التي وهي مسندة كتب/  أ قسمين

 . ثيرك البن التاريخ في والكامل كثير البن والنهاية البداية كتاب مثل السند المؤلف حذف حيث:  مسندة غير كتب/ ب

 هذه ومن وسلم عليه اهلل صلى النبي عايشوا الذين الصحابة وتراجم بقصص تهتم كتب وهي:  الصحابة تراجم كتب .7
 تمييز في ةواإلصاب"  األثير ألبن الصحابة معرفة في الغابة أسد و"   عبدالبر ألبن االصحاب معرفة في االستيعاب"  الكتب

 . العسقالني حجر ألبن الصحابة

 كتبال أهم ومن وسلم عليه اهلل صلى النبي سيرة من جزء وفيها وأحوالهم الشيوخ عن تتحدث وهي:  الطبقات كتب .8
 .  سعد ألبن الطبقات كتاب

 لىص النبي سيرة من جزء وفيها المنورة والمدينة المكرمة مكة عن تتحدث التي الكتب وهي:  الحرمين تاريخ كتب  .9
 وتاريخ"  لألزرقي مكة تاريخ"  الكتب اهم ومن المنورة للمدينة هاجر ثم ومن اوال مكة أهل من أنه بحكم وسلم عليه اهلل

 " .  شبة بن عمر"  لـ المدينة

 المصدر وهذا  النبي سيرة من بعض وفيها واإلسالمي الجاهلي الشعر عن تتحدث والتي ونثرا شعرا األدب كتب .10
 . المنسوبة األشياء وبعض والضعف والتضليل الكذب من فيه ألن ضعيف



 وسلم يهعل اهلل صلى النبي غزوات فيها حدثت التي واألماكن المواقع بعض عن تتحدث التي وهي:  الجغرافيا كتب .11
 " . الحموي ياقوت لـ البلدان معجم"   الكتب وأهم ومعاركه

 من اقفهاومو ومآثرها وسلم عليه اهلل صلى النبي وعاصرت عايشت التي القبائل أنساب عن وتتحدث:  األنساب كتب .12
 . للسمعاني األنساب كتاب و"  للبالزري األشراف أنساب"  الكتب أهم ومن رموزها وأبرز ، دعوته

في الحديث عن معجزات النبي صلى اهلل عليه وسلم ومن أهم الكتب " دالئل كتب دالئل النبوة : وهي كتب متخصصة  . 13
 النبوة للبيهقي " و " دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني " .

 
 : أمثلة لكتب الحديث النبوي

 / كتاب نزول الوحي المغازي كتاب/ أحمد اإلمام مسند/  ماجه أبي سنن/  داوود أبي سنن/  مسلم/  البخاري

 
  : المقصود بكتب الشمائل

 فقط بل وسلم ليهع اهلل صلى النبي لغزوات تتعرض ال وهي والُخلقية الخلقية النبي صفات عن تتحدث التي الكتب بها ويقصد
 ( للترمذي المحمدية الشمائل كتاب مثل)  صفاته عن تتحدث

 
 : مؤلف كتاب الشمائل المحمدية

 للترمذي المحمدية الشمائل كتاب

 
 : المقصود بكتب الدالئل

 يث عن معجزات النبي صلى اهلل عليه وسلم .وهي كتب متخصصة في الحد
 

 : مؤلف كتاب دالئل النبوة

 دالئل النبوة للبيهقي " و " دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني "
 

  ألفوا في السيرة النبوية:ي لم من العلماء الذين
 منظور ابن 

 
 المبتدأ والمبعث في المغازي من مؤلفات ابن إسحاق  

 
 :المقصود بها  السيرة النبوية: كتب الخصائص، من مصادر

 . للسيوطي الكبرى الخصائص كتاب مثل وفضائله وسلم عليه اهلل صلى النبي خصائص عن تتحدث

 
  من مصادر السيرة النبوية كتب التراجم مثل لكتاب واحد.

 مييزت في واإلصابة"  األثير ألبن الصحابة معرفة في الغابة أسد و"   عبدالبر ألبن االصحاب معرفة في االستيعاب" 
 العسقالني حجر ألبن الصحابة

 

 

 
 ؟ األدب من مصادر السيرة النبوية هل تعتبر كتب -

 نعم
 ؟ ألنساب من مصادر السيرة النبويةهل تعتبر كتب ا -

 نعم .



 
 :  النبوية السيرة أقسام

 . المكية الفترة/  أ

 . المدنية الفترة/ ب

 

 : تي تتناولها الفترة المكية و خصائصهاأهم األمور ال

 عليه اهلل صلى نبيال بعثة قبل والجاهلية العرب  تاريخ  وتتناول النبوة قبل وسلم عليه اهلل صلى النبي حياة الفترة هذه تتناول
 ألصحاب الخلقي والتطهير التوحيد على الفترة هذه وتركز ،"  سنة 13"  الفترة هذه ومقدار القرآن ونزول ودعوته وسلم
 . النبي

 
 : خصائصهاو الفترة المدينة  أهم األمور التي تتناولها

 وكان"  سنوات 10"  الفترة هذه ومقدار ، وفاته وحتى المنورة المدينة إلى وسلم عليه اهلل صلى النبي هجرة من وتبدأ
 . والزكاة كالصيام اإلسالمية والتشريعات وجهاده النبي غزوات على فيها التركيز

 
 : ول التي حكمت العالم قبل البعثةلدا

 منها القوى بعض العالم تحكم كانت

 عليهم العرب ويطلق أفريقيا وشمال الشرقية أوروبا في حكموا وهم البيزنطيين عليهم ويطلق الرومانية اإلمبراطورية/  1 
  . الشعوب على والجور الظلم اإلمبراطورية هذه ومارست والتفاخر والعب اللهو على قائمة  حياتهم كانت والتي الروم اسم

 وهي يالمجوس المذهب فيها وانتشر فارس بالد في تحكم وكانت"  الساسانيين"  عليهم ويطلق:  الفارسية اإلمبراطورية/  2
 . البشر من أعلى طبقة في أنفسهم ويرون بالوراثة يحكمون ملوكهم ، النار مثل الطبيعية المظاهر تقدس ديانة

 . الهند/  3
 

 : انت حياة سكان الهند قبل البعثةباختصار كيف ك
 على وتعيش والبرهمية البوذية الديانات فيها وانتشرت وسلم عليه اهلل صلى النبي بعثة قبل أوضاعها أسوأ في تعيش وكانت

 " . الخدمة رجال"  طبقة وأقل طبقة أعلى الكهنة حيث الطبقات نظام

 
 : للديانات التي ظهرت قبل البعثة مثل

 الديانات ومن.  محرفة السماوية والديانات منتشرة والوثنيات حيث الدينية أوضاعها اسوأ في تعيش اإلنسانية كانت

 . المحرفان والتوراة التلمود كتابي في كنا اهلل من وسخرية تجرؤ فيها ، محرفة ديانة:  اليهودية/  1

 . مريم ابن عيسى حقيقة حول خالفهم بسبب النصارى بين نزاع هناك وصار محرفة ديانة:  النصرانية/  2

 .  النار خصوصا الطبيعية المظاهر تعظيم على قائم دين:  المجوسية/  3

 . األصنام تقديس على قائمة وهي والهند الوسطى آسيا في منتشرة وكانت:  البوذية/  4

 .  واإلله المعبودات بكثرة وامتازت الهند في منتشرة وكانت:  البرهمية/  5

 
 : مثل لمنطقة ظهرت فيها المجوسية -

 اإلمبراطورية الفارسية 
 مثل لمنطقة ظهرت فيها البوذية.  -

 الهند
 لماذا ندرس أصول العرب ؟



 حتى نصل إلى نسب النبي صلى اهلل عليه وسلم 

 

 العرب إلى ثالثة أقسام : قسم النسابون

 / العرب البائدة : وهو قبائل كثيرة منها قبائل عاد وثمود وهم عرب بادوا وانتهوا ولم يبقى منهم إال القصور واآلثار .1

 / العرب العاربة ) و تسمى العرب القحطانية ( ويعرفون أيضا بعرب الجنوب .2

تهي نسبه إسماعيل بن إبراهيم وهم عرب الشمال وإلى هذا القسم ينتمي / العرب العدنانية وهم ينسبون إلى عدنان الذي ين3
 الرسول صلى اهلل عليه و سلم .

سؤال : ما صلة القرابة بين إبراهيم عليه السالم والنبي صلى اهلل عليه وسلم أو ما العالقة بين إبراهيم عليه السالم والنبي 
  ن أجداد النبي صلى اهلل عليه وسلم .إبراهيم عليه السالم جد مصلى اهلل عليه وسلم ؟  

 

 :نشأة إسماعيل في مكة ) اسم القبيلة العربية التي نشأ بينهم( 
عندما أحضر إبراهيم هاجر وابنه إسماعيل إلى مكة جاءت قبيلة جرهم واستقرت في مكة ونشأ إسماعيل بين قبائل جرهم 

السالم وابنه إسماعيل وقبل ذلك كانت عبارة عن ربوة ومكان وتزوج منهم فأول من بنى الكعبة المشرفة هو إبراهيم عليه 
 مرتفع فأول من وضع لها أساسا وبناها هما ابراهيم وإسماعيل عليهما السالم .

 الفرق بين مصطلح قبل البعثة وقبل اإلسالم :

 قبل البعثة أي قبل نزول الوحي على الرسول صلى اهلل عليه وسلم وقبل بعثته نبيا ورسوال

 أما قبل اإلسالم فهو مصطلح خاطئ ال ينبغي استخدامه إذ أن الناس كانت تعيش على الفطرة والديانات السماوية السابقة .

 
 :الحالة الدينة في الجزيرة العربية قبل البعثة )أمثلة على الديانات فيها( 

امهم ود وسوع ويغوث ويعوق ونسرا أما كان الفساد منتشرا وكانت الديانات الوثنية منتشرة فكان لكل بيت صنم ومن أصن
البقية الباقية كانت على الحنيفية أي دين إبراهيم وأول من أدخل األصنام إلى جزيرة العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي 

زعيم من زعماء قريش بعد عودته من بالد الشام حينما اعطوه صنم يدعى هبل وكان الصنم على شكل إنسان مقطوع اليد 
 اليمنى .

 

 : على األصنام في الجزيرة العربيةأمثلة 
 سواع وود ويغوث ويعوق ونسر وإساف ونائلة ومناة والالت والعزى

 

  ؟ من هم الحنفاء
 هم من بقوا على دين إبراهيم ورفضوا عبادة األصنام 

 
 : في الجزيرة العربية قبل البعثة النظام السياسي السائد

فوضوية وعمادهم القبيلة وكان أفراد القبيلة يتبعون زعيمهم فيما يريده من خير أو شر وكان للزعيم حقوق وواجبات  كانت
فمن حقوقه طاعته إعطاءه بعض األموال ومن واجباته الكرم ونصرة القبيلة ونحوها فكانت الحروب قائمة بين القبائل على 

 رب البسوس وداحس والغبراء .قم وساق ومن أشهر هذه الحروب حرب الفجار وح

 
 : م االقتصادي في الجزيرة العربيةالنظا

يغلب على الجزيرة العربية الصحاري فيها بعض المزارع لكنها ليست بتلك الكثرة كان العرب يأنفون من العمل في 
ربية أو الرقاق لكن الصناعة كانوا يرونها من األعمال المهينة لذلك سموها مهنة من المهانة تركوها للشعوب الغير ع

اشتهرت الجزيرة العربية بالتجارة واشتهرت بذلك بالذات قريش في مكة وكان لهم رحلتان للتجارة هما رحلة الشتاء لليمن 



ورحلة الصيف للشام وكان للعرب أسواق شهيرة يتبادلون فيها التجارة منها سوق عكاظ ومجنة وذو المجاز ولم تقتصر 
 اء بل كانوا يلقون فيها الخطب واألشعار ونحوها .األسواق على البيع والشر

 

 الحالة االجتماعية في جزيرة العرب قبل البعثة :

كان العرب تهيمن عليهم العادات والتقاليد واألعراف وكانوا يتمسكون بها ومنها اإلعتزاز الذي ال حد له باألحساب 
الشعر وكانت أوضاع المرأة سيئة ال ترث وكان بعضهم يقتلون  واألنساب والتفاخر بها واالعتزاز بالكلمة وسلطانها ال سيما

أوالدهم خشية الفقر والعار ) والمقصود بالعار يخشون أن تؤخذ سبيا وليس أن تقع بالعار ألن أخالقهم تأنف الوقوع في 
بينهم ولكن لديهم  العار ( ولم يكن جميع قريش يأدون أوالدهم وانما ذكرت في القرآن لبشاعتها ، وكانت األمية منتشرة

أخالق فاضله رغم جهلهم فكانوا يأنفون من الكذب وشرب الخمر بل بعضهم حرمها على نفسه ويتصفون بالكرم والسخاء 
 والشجاعة والمروءه وأهل وفاء بالعهد يمتازون بالصبر على المكاره وقوة البدن .

 
  المقصود برحلة الشتاء والصيف

 هي رحالت تجارة اشتهرت فيها قريش وكانت رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام .
 

 : أمثلة على أسواق العرب التجارية
 سوق عكاظ ومجنة وذو المجاز 

 
  ب اهتمام القبائل العربية بالشعربس

 ألنه يرفع من شأن القبيلة في المدح ويخفض من شأنها في حالة الهجاء 
  البعثة. المرأة قبل

 وكانت أوضاع المرأة سيئة ال ترث
 لماذا قتل بعض العرب أوالدهم. 

 خشية الفقر والعار
 المقصود بالمؤدة 

 هو دفن البنات وهن أحياء ولم يكن جميع قريش يأدون أوالدهم وانما ذكرت في القرآن لبشاعتها

 
 أمثلة على أيام العرب ) معارك العرب قبل البعثة(  

 حرب الفجار وحرب داحس والغبراء 
 

 مآثر قصي بن كالب في مكة :

 / قسم مكة بين قومه .1

 / أسس دار الندوة .2

/ كانت بيده السقاية وهي سقاية الجاج حيث كانوا يجمعون المياه من اآلبار في حياض ويحلونها بالتمر والعنب والزبيب 3
 ليشرب منها الحجاج .

 عام يصنع على طريقة الضيافة للحجاج ./ كانت الرفادة بيده وهي ط4

 / كانت الحجابة بيده وهي حجاب الكعبة فكان بابها ال يفتح إال له .5

 / كان بيده اللواء وهو أن ال تعقد راية لحرب أال بيده وأمره .6

 / كان قصي يفرض على قريش خراج تخرجه كل سنة لخدمة الحجيج .7

 

 سر من أسرار اختيار جزيرة العرب مقرا النطالق الدعوة والسيرة النبوية :



 / موقعها متوسط بالنسبة للعالم .2/ وجود مكة المكرمة بها .                                         1

 / بعيدة عن الصراعات الفكرية التي كانت منتشرة في العالم كاالختالفات بين النصارى ونحوها .3

/ ألن سكانها يتحدثون اللغة العربية الفصحى التي تمتاز بالمرونة ولذلك كان من إعجاز القرآن الكريم انه نزل بلغة قريش 4
 اللغة العربية .

 
 نسب النبي صلى اهلل عليه وسلم لوالده :

 ن عبد مناف بن قصي بنه الحقيقي شيبه ( بن هاشم ) واسمه الحقيقي عمرو ( بمهو محمد بن عبداهلل بن عبدالمطلب )واس
 كالب .

 نسب النبي صلى اهلل عليه وسلم لوالدته :

 هي آمنه بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ) أخو قصي بن كالب ( بن كالب .

 
 لماذا تعرف أسرة النبي صلى اهلل عليه وسلم بالهاشمية؟  -

 نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف 

 لماذا سمي عمرو جد الرسول صلى اهلل عليه وسلم بهاشم ؟

 ألنه كان يهشم الخبز ويخلطه باللحم للحجاج .

 

 أعمال هاشم بن عبد مناف :

 / السقاية .1

 / الرفادة .2

 / يهشم الخبز للحجاج .3

ه ألخذه أردفه على ثم ورث هذه األعمال عبد المطلب وسبب تسميته عبد المطلب حينما مات هاشم وجاء المطلب عم شيب
 راحلته ودخل به مكة فظن الناس أن هذا الغالم هو عبدأ اشتراه المكلب فجرت تسميته بعبد المطلب .

 
 : حداث التي وقعت في عهد عبدالمطلبأهم األ

 / حادثة الفيل وهي عندما أراد أبرهة الحبشي أن يهدم الكعبة 1

 / حفر بئر زمزم .2

بعد هزيمة جرهم من ِقبل خزاعة طمرت جرهم بئر زمزم وبعد عدة سنوات رأى عبد المطلب في منامه رؤيا أن أحدًا يخبره 
 أن يحفر في مكان كذا وتكررت عليه الرؤيا كثيرا فقرر أن يخبر قريش فلما أخبرهم كذبوه ولم يصدقوه .

حفروا البئر حينها خرج ماء زمزم فلما رأت قريش الماء حينها لم يكن له إال ابن واحد وهو الحارث أخذه وذهب معه ف
نازعت عبدالمطلب رعاية شئونه وتوليه وبالطبع رفض عبد المطلب التخلي عن البئر فقرروا أن يتحاكموا إلى إحدى 

في  قبائلالكاهنات لتحكم بينهم فخرجوا من مكة وفي الطريق انقطع بهم الماء وأوشكوا على الهالك حتى أنهم اذا مروا على 
الطريق ترفض أن تعطيهم الماء فلما أدركوا أنهم هالكون اتفقوا أن يحفر كل واحد منهم حسب استطاعته ومن ماحت منهم 
يضعونه في حفرته حتى يموتوا بشرف إال أن عبد المطلب رفض االستسالم لرأيهم وقرر المضي قدمًا فلما آراد أن يركب 

في األرض فجرى تحتها ماءا يسيرا فشربوا بعد هذه الحادثة خجلت قريش من فعلها  ناقته ليكمل مسيرته ضربت رجل الناقة
 ومنازعتها لعبدالمطلب بئر زمزم واإلشراف عليه فاستسلمت له وعادوا إلى مكة .

زقه اهلل ا ربعد هذه الحادثة نذر عبد المطلب نذرًا  أن اهلل إذا رزقه بعشرة من األبناء يتقوى بهم أن يذبح احدهم تقربا هلل فلم
بعشرة من الولد قام بعمل قرعة فوقعت القرعة على عبداهلل وهو والد النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم فأراد ذبحه لكن قريش 

 منعته لمعرفتها بمقدار محبة عبدالمطلب لعبداهلل ودفع بدل هذا الذبح ديه قدرها مائة من االبل وفاءا لنذره .
 



 المطلب ذبحه؟ من هو الذبيح الذي قرر عبد -
 عبداهلل وهو والد النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم

 

 : مولد الرسول صلى اهلل عليه وسلم
مات أبوه  571ولد النبي في مكة يوم األثنين الثاني عشر من شهر ربيع األول من عام الفيل وهو يوافق بالميالدي تقريبًا 

 لطيب أفعاله . ولم يدرك والدته سماه جده محمد رجاء أن يحمده الناس

 
 : االسم القديم للمدينة المنورة

  يثرب

 
 : اضنة الرسول صلى اهلل عليه وسلمح

 . أم أيمن واسمها بركة الحبشية

 
 أذكر اثنين من مرضعات الرسول صلى اهلل عليه وسلم.  -

 ثويبه جارية أبو لهب وهو يكون عم الرسول صلى اهلل عليه وسلم .

 السعدية.حليمة بنت أبي ذؤيب 

 
 كم مرة وقعت حادثة شق الصدر وأين كان ذلك؟  -

  وقعت مرتان

األولى حينما بلغ النبي صلى اهلل عليه وسلم أربع سنوات كان الزال في البادية عند مرضعته حليمه السعدية وكان يلعب مع 
رج منه مضغه او قطعة اخوته من الرضاعة فجاءه رجل فصرعه أو وضعه على األرض فشق صدره واستخرج قلبه ثم أخ

صغيرة جدا وقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله بماء زمزم واعاده مكانه وضم الجرح ذهب الصبيان إلى حليمه وأخبروها 
أن أحدا يحاول قتل محمد فلما جاءته وجدت وجهه أصفر فخافت وذهبت به إلى أمه ولم تخبرها ما حدث لكن آمنه استغربت 

ب الذي جعلها تعيد محمد فأخبرتها فقالت آمنه ما اظن يضره شيء واخبرتها ما رأت حين والدته وألحت عليها لمعرفة السب
 من نور. 

 والثانية حينما أسري به في ليلة اإلسراء والمعراج.

 
 : وفاة آمنة بنت وهب

ت في طريق العودة توفيوفي أثناء عندما بلغ النبي سن السادسة أرادت أمه آمنة أن تزور قبر أبيه عبداهلل في منطقة يثرب 
 منطقة األبواء بين مكة والمدينة .

 
 : عد وفاة أمه ثم من كفله بعد جدهالذي كفل النبي صلى اهلل عليه وسلم ب

وفاة والدته انتقل النبي لرعاية جده عبد المطلب واهتم به وأكرمه ثم لما مرض أوصى أبو طالب وهو شقيق عبداهلل والد  بعد
وحين كان عمره قرابة االثني عشر عاما ذهب به أبو طالب معه  النبي أن يتولى رعايته فقام بكفالته وأكرمه غاية اإلكرام

 بته له ال يستطيع أن يفارقه وألنه كان من مح لبالد الشام للتجارة
  موقف النصراني من النبي صلى اهلل عليه وسلم لما رآه في رحلته إلى بالد الشام وهو صغير. -
اسمه بحيره فلما رأي النبي عرف أن هذا الغالم سوف يكون له شأن ولعله رأى خاتم النبوة فأوصى أبو طالب أن يعيده   

 عرفته.إلى دياره خوفا عليه من اليهود إن 

 
 األعمال التي عمل فيها الرسول صلى اهلل عليه وسلم في شبابه قبل نبوته. -

 .رعي الغنم والتجارة 



 
 : صلى اهلل عليه وسلم قبل البعثة أهم األحداث العامة التي شارك فيها الرسول

 ./ مشاركة النبي صلى اهلل عليه وسلم في حرب الِفجار 1

 / مشاركته في حلف الفضول .2

 مشاركته في بناء الكعبة والتحكيم في الخالف الذي نشب بين قريش حول من يضع الحجر األسود في مكانه ./  3

  : حرب الفجار المقصود بها
وهي حرب وقعت بين قبائل قريش وبين قبائل قيس وسميت بالِفجار ألن قبائل قيس انتهكت حرمة مكة وحرمة الشهر الحرم 

 تعارفوا عليه واتفقوا عليه. وقاتلت في هذا الشهر وخالفت ما
 : حلف الفضول المقصود به

 وهو حلف قطعته قريش على نفسها أن ال يجدوا بمكة مظلوما من اهل مكة أو من غير أهلها إال قاتلوا معه ونصروه .
 قصة بناء البيت :

تصدعات وتشققات فقررت من عمره أصاب مكة سيل جارف فكان من نتائجه أن أصاب الكعبة  35حينما بلغ النبي قرابة 
قريش أن تعيد بناء الكعبة وقرروا أن ال يدخل في مال بناء الكعبة ماال حراما من قمار أو سرقة أو غير فقرروا أن يجمعوا 

ماال طيبا لبناء الكعبة من باب تعظيمهم للكعبة فبدأوا ببناء الكعبة وقسموها أجزاء بحيث أن جعلوا لكل قبيلة قسم مسئولة عن 
ولكن المال لم يكف لبناء الكعبة كاملة فقصروا البناء وجعلوا في المكان الذي قصروا منه بناء على شكل مقوس وهو ما  بنائه

يعرف بالحجر أو الحطيم أو حجر إسماعيل و كان الهدف من وضع هذا البناء حتى يخبروا من يأتي بعدهم أن هذا الجزء 
كعبة اختلفوا حول الحجر األسود كل قبيلة ترغب أن يكون لها الشرف في هو من ضمن الكعبة ، بعد االنتهاء من بناء ال

وضع الحجر في مكانه وقرروا أن يحكموا بينهم في هذه المسألة أول شخص يدخل عليهم فكان أول شخص هو النبي صلى 
حمل كل ع الحجر فيه وياهلل عليه وسلم ففرحوا واستبشروا وكانوا يسمونه األمين ألمانته فحكم بينهم بأن يحضر رداء ويض

زعيم من كل قبيلة هذا الرداء من طرف ويحملونه جميعا حتى يصلوا إلى الكعبة ويضع الحجر بنفسة في مكانه فرضوا بهذا 
 الحكم .

 لماذا قلصت قريش مساحة الكعبة، وماذا يطلق عليه؟  -
ي المكان الذي قصروا منه بناء على شكل مقوس ألن المال الذي جمعوه لم يكف لبناء الكعبة كاملة فقصروا البناء وجعلوا ف

وهو ما يعرف بالحجر أو الحطيم أو حجر إسماعيل و كان الهدف من وضع هذا البناء حتى يخبروا من يأتي بعدهم أن هذا 
 . الجزء هو من ضمن الكعبة

 
 : على الحجر األسود وقصة التحكيم التنازع -

الحجر األسود كل قبيلة ترغب أن يكون لها الشرف في وضع الحجر في مكانه بعد االنتهاء من بناء الكعبة اختلفوا حول 
وقرروا أن يحكموا بينهم في هذه المسألة أول شخص يدخل عليهم فكان أول شخص هو النبي صلى اهلل عليه وسلم ففرحوا 

ة هذا كل زعيم من كل قبيل واستبشروا وكانوا يسمونه األمين ألمانته فحكم بينهم بأن يحضر رداء ويضع الحجر فيه ويحمل
 الرداء من طرف ويحملونه جميعا حتى يصلوا إلى الكعبة ويضع الحجر بنفسة في مكانه فرضوا بهذا الحكم .

 
 ؟ )هذا األمين(، وما هي المناسبة ما المقصود بعبارة: -

قبل بعثته ألمانته وصدق وأطلقه عليه قبائل قريش حينما دخل عليهم وقت  صلى اهلل عليه وسلم لقب كان يطلق على الرسول
 خالفهم حول من يضع الحجر األسود .

المقصود بالحلف في قول النبي صلى اهلل عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبداهلل بن جدعان حلفا ولو أدعى به في اإلسالم  -
 ألجبت. 

 حلف الفضول .

 
 الرسول صلى اهلل عليه للتجارة بمال خديجة رضي اهلل عنها.  المناطق التي اتجه إلى -

 ميسرة غالم خديجة رضي اهلل عنها  هو عليه وسلم في تجارته بمال خديجةالشخص الذي رافق النبي صلى اهلل  بالد الشام
 زواج الرسول صلى اهلل عليه وسلم من خديجة رضي اهلل عنها) عمره وعمرها(  -

 األربعين سنة وكان عمر النبي صلى اهلل عليه وسلم قرابة الخمسة وعشرين سنة .كان عمرها قرابة 
 



 ارهاصات النبوة ) أي عالمات النبوة ( :

 . بشارات أهل الكتاب وأخبار اليهود ورهبان النصارى بأن هناك نبي سوف يبعث 
 ر الشام ( .ما جرى عند مولده كما روت  أمه آمنه قالت : ) رأيت نورا خرج مني أضاء له قصو 
 . ما حدث عند رضاعته عند حليمة السعدية مثل حادثة شق الصدر 
 . تسليم الحجر عليه قبل البعثة 
 . الرؤية الصادقة 
 . إخبار الكهان والجان بقرب مبعثه 

 
 بداية الوحي :

 كانت بداية الوحي عبارة عن الرؤيا الصادقة وهي أول ما بدء به الوحي

للفساد الذي كان منتشرا بين الناس أو في المجتمع في مكة وخارجها لذا كان ثم حينما بدا ينعزل عن الناس في غار حراء 
فجاءه جبريل وقال له : اقرأ قال : ما أنا بقارئ كررها ثالث مرات  ثم غطه أو ضمه وقال : } إقرأ  يعتزل ليتجنب الفساد

ول سورة من القرآن بعد ذلك رجع النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى خديجة وهو باسم ربك الذي خلق { وكان هذا نزول أ
خائف ويرتجف ويقول دثروني وهنا تتبين لنا الحكمة من الفارق العمري بين النبي صلى اهلل عليه وسلم وخديجة رضي اهلل 

ابن عمها ورقة بن نوفل وكان من  عنها فهدأته وأيدته وساندته لرفع معنوياته وبعد أن سكن روع النبي أخذته خديجة إلى
 .الذين تنصروا وكان يكتب اإلنجيل باللغة العبرية فجاءته خديجة بالنبي صلى اهلل عليه وسلم وأخبروه بما حدث 

 
 عمر النبي صلى اهلل عليه وسلم حين نزول الوحي.  -

 كان عمره أربعين سنة
 حراء. المدة التي يمكثها الرسول صلى اهلل عليه وسلم في غار  -

 قرابة الشهر
 اسم الشخص الذي ذهبت إليه خديجة بالرسول صلى اهلل عليه وسلم بعد نزول الوحي.  -

 ورقة بن نوفل 
 ديانة ورقة بن نوف، وصفاته، وكتابته لإلنجيل على أي لغة.  -

 كان نصرانيا وكان شيخا كبيرا قد عمي وكان يكتب اإلنجيل باللغة العبرية .
 نوفل للرسول صلى اهلل عليه وسلم.  ماذا قال ورقة بن -

) هذا الناموس الذي أنزله اهلل على موسى ياليتني فيها جذعا حتى أنصرك حين يخرجك قومك ( فاستغرب النبي صلى اهلل 
 عليه وسلم وقال : ) أومخرجّي هم ؟ ( قال : ) نعم سوف يخرجك قومك ما من رجل جاء بمثل ما جئت به إال عاداه قومه (

 نقطاع الوحي فترة بعد نزول في غار حراء. سبب ا -
بعدها انقطع الوحي فترة من الزمن ولعل الحكمة من ذلك حتى يسكن روع النبي ويذهب خوفه وحتى يتهيأ لنزوله مرة 

 أخرى .
 

 : أقسام الدعوة
 دعوة سرية استمرت ثالث سنوات 

 ودعوة جهرية 
 

 أول من آمن بالنبي صلى اهلل عليه وسلم :

 أول من آمن به على اإلطالق هي زوجته خديجة بنت خويلد رضي اهلل عنها .

 وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق .

 وأول من الصبيان علي بن أبي طالب .

 وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة .



 
 اسم الدار التي يجتمع فيها المسلمون سًرا في مرحلة الدعوة السرية.  -

 . قم بن أبي األرقم المخزوميدار األر
 من أول من بدء الرسول صلى اهلل عليه وسلم دعوته في المرحلة الجهرية.  -

بعد مرور ثالث سنوات على بداية الدعوة السرية نزل قوله تعالى : } أنذر عشيرتك األقربين { ومن هنا بدأت الدعوة 
 الجهرية .

 وسلم ) بداية عداوته(.موقف قريش من دعوة الرسول صلى اهلل عليه  -

 صدوه وكذبوه ولم يصدقوه وعادوه أشد العداء .

 أمثلة على أساليب قريش في مواجهة دعوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم. 

 ثم قالوا أنه كاهن وأنه ساحر وكذاب .زاء فقد وصفوه ساخرين بأنه رجل مسحور وأنه شاعر السخرية واالسته .1
الحيلولة بين الناس وبين االستماع إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم واالستماع للقرآن الكريم فكانوا يضعون الحواجز  .2

 والحيل التي تحول بين الناس واستماعهم للقرآن الكريم .
إثارة الشبهات وكثيف الدعايات الكاذبة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم منها أنهم قالوا إن ما يقوله إنما هو أضغاث  .3

 أحالم ومنها أن يعلمه بشر ومنها أنه مجنون .
تعذيب المسلمين فقد عذبوا بالل بن رباح وعمار بن ياسر وأمه أبوه ومصعب بن عمير وطلحة بن عبيد اهلل وأبو  .4

 .صديق وعثمان بن عفان بكر ال
 مفاوضة أبو طالب فهو كان يحميه من قريش فعرضوا أن يعطونه أحد أبنائهم ويأخذون محمد ليقتلوه فرفض . .5
عرض المغريات على الرسول صلى اهلل عليه وسلم منها أن يكون ملكها عليهم وأن يعطوه أمواال بالمقابل يكف عن  .6

 دعوته .
 ك سنة وتعبد إلهنا سنة .أسلوب المساومة فقالوا نعبد إله .7
 االعتداء على النبي صلى اهلل عليه وسلم بالضرب و األذى . .8
أسلوب المقاطعة العامة إذ قررت قريش أن تقاطع بني هاشم فال يتزوجوا منهم وال يبيعونهم وال يشترون منهم وال  .9

 يكلمونهم .
 يصدقوا ولم يسلموا .أسلوب طلب المعجزات من النبي صلى اهلل عليه وسلم ولكن رغم هذا لم  .10

 
 القائل: واهلل إن لقوله حالوة، وإن عليه لطالوة....  -

 .الوليد بن المغيرة 

 
 بماذا وصف الوليد بن المغيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم حتى ينفر الناس منه في موسم الحج.  -

) واهلل إن لقوله لحالوة وإن عليه لطالوة وإن أصله لعذق وإن فرعة لجناة وما أنتم بقائلين من هذا أنتم شيئا إال عرف  قال :
 أنه باطل وإن أقرب القول أن تقولوا هو ساحر ، ساحر يفرق بين المرء وأبيه وبين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه ( .

 اهلل عليه وسلم أثناء دعوة الناس في موسم الحج.  اسم الشخص الذي كان يكذب الرسول صلى -
 الوليد بن المغيرة .

 
 أمثلة على الذين عذبتهم قريش بسبب إسالمهم.  -

 بالل بن رباح وعمار بن ياسر وأمه أبوه ومصعب بن عمير وطلحة بن عبيد اهلل وأبو بكر الصديق وعثمان بن عفان .
 حادثة انشقاق القمر(.  موقف قريش من طلب المعجزات ) موقفهم من -

ينشرون ويؤكدون ويقولون سحرنا محمد والدليل انشقاق القمر ليس من المعقول أن ينقسم القمر  وبدئواقالوا هذا سحر مبين 
 قسمين أو ينشق إلى فلقتين .

 أمثلة على الذين كانوا يؤذون الرسول صلى اهلل عليه وسلم.  -
 . أبو جهل وأبو لهب أم جميل زوجة أبو لهب

 المقصود بالمقاطعة العامة.  -
قرر قريش أن ال يتزوجوا من بني هاشم وال يبيعون وال يشترون منهم وال يجالسونهم ال يكلمونهم وال يخالطونهم إال أن 

 يسلموا لمحمد حتى يقتلوه .



 
 أسباب اختيار الحبشة لهجرة المسلمين.  -

 ى ملك الحبشة النجاشي وهو لقب ملوك الحبشة .ألن ملكها كان عادال ال يظلم عنده أحد وكان يطلق عل
 عدد الهجرات إلى الحبشة.  -

 هاجر المسلمون إلى الحبشة مرتان .
 نماذج من الذين هاجروا إلى الحبشة في المرة األولى.  -

خرج ما مجموعه اثني عشر رجال وأربعة نسوة وكان يتزعمهم أو يقودهم عثمان بن عفان وكان معه زوجته رقية بنت 
 الرسول صلى اهلل عليه وسلم وهاجروا إلى الحبشة سرا  

 سبب عودة المسلمين من الحبشة بعد الهجرة األولى.  -
شة بما أن المشركين دخلوا في اإلسالم فهم إخوان لنا ولكن لما سمعوا أن قريش أسلموا فقالوا ال فائدة من بقائنا في الحب

 رجعوا وجدوا أنها إشاعة .
 لقب ملك الحبشة.  -

 النجاشي وهو لقب ملوك الحبشة .
 اسم الشخصين الذين أرسلتهم قريش إلرجاع مهاجري الحبشة إلى مكة.  -

 عد.عمرو بن العاص وعبداهلل بن ربيعة وكانا على الشرك ولم يسلما ب
 الصحابي الذي تكلم أمام ملك الحبشة.  -

 جعفر بن أبي طالب .
 اسم السورة التي قرأها جعفر أمام ملك الحبشة.  -

 قرأ صدرا من سورة مريم .
 ماذا قال جعفر بن أبي طالب حينما سأله ملك الحبشة عن قولهم في عيسى بن مريم.  -

 ريم العذراء البتول .قال هو عبداهلل ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى م
 هل أعاد ملك الحبشة المهاجرين إلى قريش.  -

 أن ينصرهم وال يعيدهم إلى الذين ظلموهم من أهل مكة .ال بل قرر 

 
  أسباب إسالم حمزة بن عبد المطلب. -

ت طوف بالبيكان حمزة بن عبدالمطلب في رحلة صيد وكان من عداتهم إذا جاءوا من رحالت أن يطوفوا بالبيت فلما ذهب لي
جاءته جارية أخبرته أن أبا جهل سب الرسول وآذاه فثارت عصبيته القبلية  البن عمه وأخاه من الرضاع فذهب ألبي جهل 

وضربه براس الرمح وقال أسببته وانا على دينه قالها هكذا عصبيه ولكن حسن إسالمه فيما بعد حتى لقب بأسد اهلل وكان 
 ائدا .إسالمه عزة للمسلمين ألنه كان ق

 ألقاب حمزة بن عبدالمطلب.  -
 أسد اهلل وسيد الشهداء .

 السنة التي أسلم فيها حمزة بن عبدالمطلب وعمر بن الخطاب.  -
 في السنة السادسة من البعثة .

 اسم شخص أسلم من أهل بيت عمر بن الخطاب قبل إسالمه.  -
 اخته فاطمه بنت الخطاب .

 موقف قريش من إسالم عمر بن الخطاب.  -
 آذوه وعذبوه وضربوه كما آذوا المسلمين من قبله حتى أنهم حاولوا أن يقتلوه رضي اهلل عنه .

 من ألقاب عمر بن الخطاب.  -
 الفاروق ألنه أظهر الحق وفرق به عن الباطل .

 المقصود بقول ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم...  -
 اب رضي اهلل عنه .عمر بن الخط

 المقصود بقول صهيب الرومي: لما أسلم... ظهر اإلسالم ودعي إليه عالنية.  -
 عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه .

 الشخص الذي كان عند أبو طالب حين حضرته الوفاة.  -.
 أبو جهل .

 سنة وفاة أبوطالب وخديجة رضي اهلل عنها.  -
 هلل عليه وسلم .في السنة العاشرة من بعثة النبي صلى ا

 موقف الرسول من وفاة أبو طالب.  -



صلى اهلل عليه وسلم بعد أن منع أن يتسغفر له : ) قد دعوت اهلل أن يخفف عنه العذاب فاستجاب لذلك ( حزن عليه وقال 
ى مات أبو حتوبعد وفاة أبو طالب اشتد أذى المشركين للنبي صلى اهلل عليه وسلم فقال : ) ما نالت قريش مني شيئا أكرهه 

 طالب ( .
  فضائل خديجة رضي اهلل عنها. -

السالم من ربها وأن يبشرها ببيت في الجنة من قصب ال  أن جبريل عليه السالم أمر محمد صلى هلل عليه وسلم أن يقرؤها
نصب فيه وال وصب وكانت وزير صدق للرسول صلى اهلل عليه وسلم أعانته على اإلسالم وآزرته في إبالغ الرسالة واسته 

ها وتأخذه حم عليبنفسها وكل أوالده منها رضي اهلل عنها وكان النبي صلى اهلل عليه وسلم دائما يذكرها حتى بعد وفاتها ويتر
الرأفة والرقة حين يتذكرها حتى قال صلى اهلل عليه وسلم : ) آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس 

 وأشركتني في مالها حين حرمني الناس ورزقني اهلل ولدها وحرم ولدها غيري (.
  موقف قريش من الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعد وفاة أبو طالب. -

 تد آذاهم على النبي صلى اهلل عليه وسلم حتى وضعوا على رأسه التراب .اش
 اسم المنطقة التي ذهب إليها الرسول صلى اهلل عليه وسلم للبحث عن من ينصره ويستجيب له خارج مكة.  -

  ذهب إلى الطائف عله يجد من ينصره صلى اهلل عليه وسلم وكان برفقته مواله أو خادمه زيد بن حارثة .
  موقف أهل الطائف من دعوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم لهم. -

رفضوا أن يناصروه وأن يستجيبوا لدعوة اإلسالم وآذوه وعذبوه وحرضوا سفهائهم وصبيانهم على أذية الرسول صلى اهلل 
 عليه وسلم .

 
 موقف الغالم من الرسول صلى اهلل عليه وسلم حينما دخل حائط ابني ربيعة.  -

الغالم واسمه عداس ببعض الفاكهة للرسول صلى اهلل عليه وسلم قال بسم اهلل قبل أن يبدأ فاستغرب الغالم وقال  حينما ذهب
أول مرة أسمع أحدا يسمي اهلل ألنهم كانوا يسمون بأصنامهم قبل أن يأكل فساله النبي من أين أنت فأخبره وعرف النبي أنها 

 ال الرسول هو نبي وأنا نبي ويقال أن عداس أسلم بعد ذلك .كيف عرفت أنه نبي ققرية يونس فقال الغالم 

 
 : سول صلى اهلل عليه وسلم وتسليتهوسائل تثبيت الر

 عرض ملك الجبال عليه حين عاد من الطائف أن يطبق عليها األخشبين وهما جبلين عظيمين . .1
 إسالم الجن . .2
 حادثة اإلسراء والمعراج . .3

 

 : المراد باإلسراء والمعراج
اإلسراء هو خروج النبي صلى اهلل عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليال والمعراج هو ارتفاع النبي صلى اهلل عليه وسلم 

 من األرض أو القدس إلى السماء والمعراج وقع حقيقة للرسول صلى اهلل عليه وسلم ولم يكن حلما .

 
 . اإلسراء والمعراج اسم الدابة التي ركبها الرسول صلى اهلل عليه وسلم ليلة -

 البراق هي الدابة التي ركبها النبي صلى اهلل عليه وسلم في حادثة األسراء والمعراج أما ناقته فكان اسمها القصواء .

 
 أمثلة لألنبياء الذين رآهم النبي صلى اهلل عليه وسلم في السماء ليلة اإلسراء والمعراج -

 هارون وموسى وإبراهيم عليهم الصالة والسالم .آدم وعيسى و يحيى بن زكريا ويوسف وإدريس و

 

 ة إلى اإلسالم في الفترة المكيةمثل لألوقات التي استغلها الرسول صلى اهلل عليه وسلم في الدعو
 استغالل مواسم الحج واألشهر الحرم واألسواق 

 
 من أسواق العرب.  -

 عكاظ ومجنة وذو المجاز .



 ول صلى اهلل عليه وسلم فتحول سوطه إلى نور. من هو الذي طلب آية، فدعا له الرس -
 الطفيل بن عمرو

 
 من هو الذي خرج بنفسه حتى نزل بمكة في المسجد الحرام. وبقي فيه نحو شهر، يشرب ماء زمزم، وهو طعامه وشرابه .  -

 أبو ذر الغفاري
 

القرآن الكريم،  ، فعرض عليه الرسولالرسولمن هو الذي كان شاعًرا لبيًبا، أتى مكة حاًجا، َفَعرض حكمة لقمان على  -
 فأسلم. 

 سويد بن الصامت
من هو القائل: سمعت قول الكهنة والسحرة والشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤالء، لقد بلغن قاموس البحر، هات يدك  -

 أبايعك على اإلسالم 
 ضماد األزدي وهو من اليمن .

 
 د المبايعين. متى وقعت بيعة العقبة األولى، وكم عد -

 وقعت في موسم الحج السنة الثانية عشر من البعثة قدم من أهل المدينة اثني عشر رجال من األوس والخزرج 
 إلى أهل المدينة ليقرئهم القرآن ويفقههم في دينهم بعد بيعة العقبة األولى؟  ي صلى اهلل عليه وسلممن هو الذي بعثه النب -

 ول سفير باإلسالم .مصعب بن عمير ولهذا لقب بأنه أ
 عدد اثنين من زعماء أهل المدينة من الذين أسلموا بعد بيعة العقبة األولى.  -

 سيد األوس سعد بن معاذ و أسيد بن حضير .
 متى وقعت بيعة العقبة الثانية. وكم عدد المبايعين.  -

ناصرونه في سنة الثالثة عشر من البعثة جاء لما انتشر اإلسالم في المدينة اجتمع مجموعة منهم واتفقوا أن يأتوا النبي وي
 مجموعة من أهل المدينة للحج وتقابلوا في مكان اتفقوا عليه وكان عددهم قرابة الثالثة وسبعون رجال وامرأتان .

 في بيعة العقبة الثانية.  صلى اهلل عليه وسلم من هو الذي رافق النبي -
 الوقت بل خرج معه حتى يستوثق من صدق أهل المدينة .عمه العباس بن عبد المطلب ولم يكن مسلما ذلك 

 على ماذا بايع أهل المدينة الرسول صلى اهلل عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية.  -
على عبادة اهلل وعلى اجتناب الشرك والسمع والطاعة واألمر بالمعروف و أال يأخذوا في اهلل لومة الئم وأن ينصروه إذا قدم 

 ما يمنعون منه أنفسهم وأزواجهم وأبنائهم ولهم الجنة . إليهم ويمنعونه
 من القائل: بل الدم الدم، والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم، وأسالم من سالمتم.  -

 الرسول صلى اهلل عليه وسلم .
 ما المقصود بالنقباء، وكم عددهم، ومتى عينهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم.  -

وعينهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعد أن تمت بيعة العقبة يشرفون على أوضاعهم وكان عددهم اثني عشر نقيبا  أي من
 الثانية 

 متى هاجر المسلمون إلى المدينة؟  -
 
 من هو أول من هاجر من مكة إلى المدينة.  -

 أول من هاجر من المسلمين إلى المدينة أبو سلمة المخزومي زوج أم سلمة 
 من هم الذين بقوا في مكة ولم يهاجروا إلى المدينة.  -

لم يبقى في مكة إال بعض األشخاص مثل أبي بكر و علي بن أبي طالب و زيد بن حارثة و صهيب الرومي و البقية المتبقية 
 كانوا من المستضعفين الذين لم يستطيعوا أو لم يقدروا على الهجرة 

 
 للتشاور في حل مشكلة هجرة المسلمين إلى المدينة. اسم المكان الذي اجتمعت فيه قريش  -

 فاجتمعت قريش في دار الندوة للتشاور في حل هذه المشكلة 
 ماذا اقترح أبو جهل في دار الندوة.  -

اقترح أبو جهل أن يخرجوا من كل قبيلة شابًا و يعطونه السالح ثم يأتوا هؤالء الشباب من هذه القبائل المتنوعة فيقتلون النبي 
صلى اهلل عليه وسلم قتلة رجل واحد ، هنا بني هاشم قوم النبي عليه الصالة و السالم ال يستطيعوا أن يقاتلوا كل هذه القبائل 

فيضيع دم النبي صلى اهلل عليه وسلم بين القبائل فال واحد لقتل النبي صلى اهلل عليه وسلم  التي أخرجت منها شخصًا
 .فيرضون بما دون ذلك من الصلح فوافقت قريش على هذا االقتراح يستطيعون بني هاشم الثأر له 



 من هم الذين رافقوا الرسول صلى اهلل عليه وسلم في هجرته إلى المدينة.  -
يقض و الدليل كان عبداهلل بن أراهلل عليه وسلم في هجرته إلى المدينة أبو بكر الصديق و عامر بن فهيرة  رافق النبي صلى

 الليثي 
 من هو الذي نام على فراش الرسول صلى اهلل عليه وسلم لما أراد الهجرة.  -

 و قد نام علي بن أبي طالب في فراش النبي صلى عليه وسلم 
 لرسول صلى اهلل عليه وسلم بعد الخروج من بيته. اسم الغار الذي بقى فيه ا -

 بقي في غار ثور لمدة ثالثة أيام 
  .وصاحبه أثناء بقائهما في الغار لما أرادا الهجرة إلى المدينةصلى اهلل عليه وسلم  اسم الذي رعى الغنم وقدم بها إلى النبي -

 كان يرعى الغنم غالم أبو بكر عامر بن فهيرة 
 هو الدور الذي قام به عبداهلل بن أبي بكر وأسماء بن أبي بكر لما أراد الرسول صلى اهلل عليه وسلم الهجرة.  ما -

و أسماء بنت أبي بكر كانت تأتيهم بالطعام والزاد حتى أنها شقت نطاقها لتحمل كان عبداهلل بن أبي بكر يأتي بأخبار قريش 
 ه وسلم ذات النطاقين .به الطعام فأطلق عليها الرسول صلى اهلل علي

 مقدار الجائزة التي أعلنتها قريش لمن يحضر الرسول صلى اهلل عليه وسلم وصاحبه.  -
 أعلنت قريش عن جائزة مقدارها مائة من األبل لمن يحضر و صاحبه أبو بكر حيًا أو ميتًا 

 

 : أم معبد
هي صاحبة الخيمة التي مر عليها النبي صلى اهلل عليه وسلم في طريقه إلى المدينة و قد حدثت بعض المعجزات منها تكثير 
حليب الماشية و األهم من ذلك أن هذه المرأة ذكرت شيئًا من أوصاف النبي صلى اهلل عليه وسلم  شكله و طوله و جماله و 

 مهمًا لمن أراد أن يعرف شيئًا من صفات الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ما في وجهه مثل عينيه ،، فصارت مرجعاً 
 من هو الشخص الذي استطاع اللحاق بالرسول صلى اهلل عليه وسلم، لكن عثرت به فرسه.  -

 سراقه بن مالك المدلجي
 . اسم المكان الذي دخل الرسول صلى اهلل عليه وسلم من جهته لما وصل إلى المدينة -

 لى اهلل عليه وسلم من ناحية قباءدخل النبي ص
 اسم الصحابي األنصاري الذي نزل الرسول صلى اهلل عليه وسلم في داره بعد الهجرة.  -

 أبو أيوب األنصاري
 سبب تأخر علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه عن الهجرة.  -

 هلل عليه وسلم تأخر علي في الهجرة حتى ُيرجع األمانات التي كانت تودعها قريش عند النبي صلى ا

 
 : هجرة صهيب الرومي

كان صهيب تاجرًا فلما أراد الهجرة منعه أهل مكة و قالوا أتيتنا فقيرا فلما أصبحت غنيًا تذهب و تخرج بهذه األموال فقال 
بيع أبا لأرأيتم لو أعطيتكم لو أعطيتكم أموالي أتتركوني قالوا نعم ،،، فلما وصل إلى المدينة أخبر النبي بقصته فقال ربح ا

 يحي
 : مناخ المدينة بعد الهجرة

 كانت أرض عبارة عن مستنقعات ينتشر فيها الحمى و األمراض فلما جاء المهاجرين أصابهم المرض 

 
 ما المقصود باألنصار.  -

 هم من أسلم من أهل المدينة و ناصر النبي صلى اهلل عليه وسلم 
 ما المقصود بالمهاجرين.  -

 من جاء من مكة من المسلمين مهاجرًا إلى المدينة 
 

 : أسماء المدينة المنورة
 كانت تسمى يثرب ثم المدينة و أيضًا دار الهجرة و طيبة الطيبة و مدينة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 
 : تمع المدينة المنورة بعد الهجرةمكونات مج

 و المشركين من أهل المدينة األوس و الخزرج  –المجتمع في المدين إلى طوائف منها اليهود  يتكون
 : أمثلة على قبائل يهود المدينة



 و بني قينقاع  –و بني قريظة  –من القبائل اليهودية بنو النضير 
 

 : ليه وسلم بعد وصوله إلى المدينةاألعمال التي قام بها الرسول صلى اهلل ع
 بناء المسجد النبوي  / أوالً 

 ثانيُا / آخى بين المهاجرين و األنصار 

 ثالثًا / تنظيم العالقات االجتماعية بين الطوائف 

 بدأ بتأسيس جيشًا إسالميًا مهمته الدفاع عن الدولة اإلسالمية / رابعًا 
 

 ؟ مولود للمهاجرين في المدينة هو أول
 هو عبداهلل بن الزبير بن العوام 

 ؟ بأمهات المؤمنينما المقصود 
 هم زوجات النبي صلى اهلل عليه وسلم 

 ؟ وجها الرسول صلى اهلل عليه وسلمكم كان عمر عائشة رضي اهلل عنها حينما تز -
 تسع سنوات . كان عمرها 

 ؟ متى شرع اآلذان -
 شرع اآلذان في السنة األولى من الهجرة 

 ؟ كانت قبلة المسلمين قبل الكعبة أين -
 تجاه بيت المقدسكانت القبلة 

 ؟ عليه وسلم يتمنى أن تكون قبلته أين كان الرسول صلى اهلل -
 كان يتمنى أن تتحول القبلة إلى جهة الجنوب تجاه الكعبة 

 ؟ نمتى فرض صيام شهر رمضا -
 فرض في السنة الثانية من الهجرة 

 من هو الملقب بذي النورين ولماذا؟  -
 نه تزوج ابنتي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ب بذلك ألهو عثمان بن عفان و لق

 ؟ من هو زوج فاطمة رضي اهلل عنها -
 هو علي بن أبي طالب 

 ؟ ن هم أوالد فاطمة رضي اهلل عنهام -
 .الحسن و الحسين رضي اهلل عنهما 

 
 خطـأ(. -نزل األذن بالقتال بعد الهجرة إلى المدينة )صح -

 صح 

 
 : والسريةالفرق بين الغزوة 

 الغزوة هو الجيش الذي يكون فيه الرسول قائدًا للمسلمين 

 و السرية هي الجيش الذي يبعثه الرسول صلى اهلل عليه وسلم و يؤمر عليه أحد من أصحابه 

 
 : أول غزوة وأول سرية

 غزوة هي غزوة ودان و تسمى األبواء و أول سرية كانت التي قادها حمزة بن عبدالمطلب في السنة األولى من الهجرة أول
 

 : أول من غير دين العرب إلى الشرك
حينما ذهب في تجارة إلى الشام ووجدهم يعبدون األصنام فأعطوه صنما يدعى هبل ليعبدوه في هو عمير بن ُلحي الخزاعي 

 ب جزيرة العر



 المقصول بـ هبل.  -
 هو صنم أحضره عمير بن لحي من الشام 

 
 ويطلق على رجال الدين في الديانة اليهودية أحبار . ..موسى عليه السالم اليهود هم أتباع...-
 ويطلق على رجال الدين في الديانة النصرانية رهبان . ..عيسى عليه السالم النصارى هم اتباع..... -

 
 (. خطأ -النصرانية عن اليهودية بسعة انتشارها )صحتتميز  -

 صح
 
 أمثلة ألحبار اليهود الذين دخلوا في اإلسالم.  -

 عبداهلل بن سالم 
 في أي فترة من فترات السيرة النبوية ظهر المنافقين، وأمثلة للمنافقين.  -

 ين أن يفقدوا مناصبهم و مراكزهم ظهر المنافقين بعد هجرة النبي إلى المدينة ألنهم كانوا خائف

 ومن أبرزهم عبداهلل بن أبي بن سلول 

 
 ؟ وقعت غزوة بدر، ومن هم أطرافها متى -

 وقعت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة وهي بين المسلمين و كفار قريش 
  ؟ وة بدرعتراضها وكانت سبب قيام غزمن هو قائد عير قريش التي خرج الرسول صلى اهلل عليه ال -

 أبو سفيان 
 ؟ متى قتل أبو جهل -

 قتل في غزوة بدر
 ؟ ما المقصود بفرعون هذه األمة -

 هو أبوجهل و اسمه أبو الحكم عمرو بن هشام 

 
 ؟ هم أطرافها، وما هو سبب قيامها متى وقعت غزوة أحد، ومن -

من أهم أسبابها هزيمتهم في غزوة بدر حيث قتل و ثالثة من الهجرة بين المسلمين و مشركي قريش وقعت الغزوة في السنة ال
 أن يثأروا لما جرى لهم  اكثير من زعمائهم فقررو

 : سبب تسمية غزوة أحد بهذا االسم -

 . ألنها وقعت بالقرب من جبل أحد

 
 من هو قائد المشركين في غزوة أحد.  -

 هو أبو سفيان 
 خطأ(. -شارك النساء في غزوة أحد. )صح -

 صح
 . خطأ( -الرسول صلى اهلل عليه وسلم يرى أن يتحصن المسلمون في المدينة وال يخرجوا منها في غزوة أحد. )صحكان  -

 صح

 

  م ؟الرسول صلى اهلل عليه وسلماذا تعرف عن الرماة في جبل أحد، عددهم، وما ذا قال لهم  -
عددهم خمسين و قال لهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن يدفعوا الخيل عنهم برميهم بالنبل أو الرماح و يحموا ظهور 

ولكن الرماة لم يستجيبوا للرسول صلى اهلل عليه وسلم فظنوا أنهم انتصروا ونزلوا عن الجبل ألخذ الغنائم وكان المسلمين 
 نزولهم سبب في هزيمة جيش المسلمين .

 
 ؟من هو القائد المشرك الذي استطاع القضاء على الرماة  -

 . هو القائد خالد بن الوليد



 ؟ في أي غزوة قتل حمزة رضي اهلل عنه -
 . في غزوة أحد

 موقف هند بن عتبة من حمزة بن عبدالمطلب رضي اهلل عنه.  -
 [ ] مّثلت بهيقال أنها بقرت بطنه و أخذت قطعة من كبده و الكتها بين أسنانها 

 مثل لمظاهر إصابة الرسول صلى اهلل عليه وسلم في غزوة أحد.  -
 .ُأصيبت رباعيته و ُكسرت البيضة أو الواقي الذي كان يضعه فُجرحت جبهته و ُضرب بالسيف على وجنته 

 ؟ الصحابي الملقب بغسيل المالئكة من هو -
 .هو حنظلة بن أبي عامر 

  ؟ متى وقعت غزوة الخندق -
 . الخامسة من الهجرةفي السنة 

 ؟ م الذين حرضوا على غزوة األحزابمن ه -
 . هم اليهود

 ؟ من الذي أشار بحفر الخندق -
 . سلمان الفارسي

ي الت ماذا قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم حينما أراد تكسير الصخرةو ت في غزوة الخندقمثل للمعجزات التي وقع -
 ؟ اعترضت حفر الخندق

عام / كسر الحجر الذي صادفهم أثناء الحفر وقال صلى اهلل عليه وسلم } اهلل أكبر ًأعطيت مفاتيح الشام { ثم معجزة تكثير الط
 .ضرب ثانية و كبر و بشر بفتح فارس ثم الثالثة و بشر بفتح اليمن 

 ؟ ال تمتني حتى تقر عيني من قريظةمن هو الصحابي الذي قال: و -
 .هو سعد بن معاذ رضي اهلل عنه 

 ؟ استطاع التفريق بين جيش األحزابمن هو الصحابي الذي  -
 .هو نعيم بم مسعود األشجعي الغطفاني 

 . ي بخبر المشركين في غزوة الخندقالصحابي الذي أرسله الرسول صلى اهلل عليه وسلم حتى يأت -
 رضي اهلل عنه .حذيفة بن اليمان 

 ؟ متى وقع صلح الحديبية -
 .دسة من الهجرة كان الصلح في السنة السا

 اسم الرجل المشرك الذي بعثته قريش واستطاع عقد صلح الحديبية.  -
 .ُسهيل بن عمر 

 الصحابي الذي أرسله الرسول صلى اهلل عليه وسلم لمفاوضة المشركين في صلح الحديبية.  -
 رضي اهلل عنه . عثمان بن عفان

 
 : سبب بيعة الرضوان

المسلمين وصلهم نبأ عن مقتل عثمان بن عفان فدعا النبي صلى اهلل عليه وسلم إلى المبايعة على القتال و االنتقام لمقتله و  أن
 .كان ذلك تحت الشجرة 

 

 : بنود صلح الحديبية
 .أواًل / توضع الحرب بين الطرفين لمدة عشر سنوات 

 .راد أن يدخل في عهد المشركين فله ذلك / من أراد أن يدخل فيعهد محمد فله ذلك و من أ ثانيا  

ثالثًا / من لجأ من المسلمين إلى قريش أو المشركين فال ترجعه و على العكس من لجأ إلى المسلمين من المشركين فإنه يجب 
 .إرجاعه 

 .رابعًا / يرجع المسلمون و ال يؤدون العمرة إال السنة القادمة 

 
 ؟ الحديبيةموقف المسلمين من صلح  ما هو -

 . حزن المسلمين من هذا الصلح



 
 : نتائج صلح الحديبية

 .انضمت بعض القبائل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم ومنها قبيلة خزاعة . 1

 .تفرغ المسلمون للدعوة في الجزيرة العربية و خارجها . 2

 .فتح مكة . 3

 

 : ضمت لقريش بعد عقد صلح الحديبيةانأمثلة للقبائل العربية التي انضمت للمسلمين والقبائل التي 
 .قبيلة خزاعة انضمت إلى المسلمين . 1

 .قبائل بني بكر انضمت إلى المشركين . 2

 
 ؟ وقع فتح مكة، وما هو سبب الفتح متى -

 كان الفتح في السنة الثامنة من الهجرة و كان السبب نقض أحد بنود صلح الحديبية
 ؟ العقد مع المسلمين قبل فتح مكة ليجددمن هو الشخص الذي أرسلته قريش  -

 هو أبو سفيان
 ؟ ول صلى اهلل عليه وسلم حتى يسلممن هو الصحابي الذي أحضر أبو سفيان للرس -

 العباس بن عبد المطلب
 من دخل دار أبو سفيان.... )أكمل(.  -

 من دخل دار أبو سفيان فهو آمن 
 ؟ ةحول الكعبة بعد فتح مك ما الذي وجده المسلمون -

 .وجد أكثر من ثالثمائة وستين صنمًا 
 ؟ وسلم مفاتيح الكعبة بعد فتح مكةمن هو الشخص الذي أعطاه الرسول صلى اهلل عليه  -

 .أعطاها لعثمان بن طلحة 
 أذن على ظهر الكعبة بعد فتح مكة.الصحابي الذين  -

 بالل بن رباح
 مثل لألعمال التي قام بها الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعد فتح مكة.  -

 .حدد النبي صلى اهلل عليه وسلم حدود الحرم و طهرها من األصنام 
 أمثلة لألصنام التي هدمت بعد فتح مكة.  -

 . العزى و سواع و مناة
 أمثلة للمشركين الذين أهدرت دماؤهم.  -

 .أمية و هند بنت عتبة عكرمة بن أبي جهل و صفوان بن 
 

 ؟ ة حنين، ومن هم أطرافهامتى وقعت غزو -
 . وقعت في السنة الثامنة للهجرة و هي بين المسلمين و قبائل الطائف من ثقيف و هوازن

 ؟ ما المقصود بذات أنواط -
 .هي شجرة سدرة عظيمة كان العرب يعظمونها 

 نتيجة غزوة حنين.  -
 . انتصار المسلمين

 ؟ ن هرب من المسلمين في غزوة حنينالصحابي الذي طلب من الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن ينادي ممن هو  -
 . عم الرسول صلى اهلل عليه وسلم العباس بن عبدالمطلب

 خطأ(. -استخدم الرسول صلى اهلل عليه وسلم المنجنيق في غزوة الطائف )صح -
 . صح

 نائم لبعض األشخاص بعد غزوة حنين. لماذا زاد الرسول صلى اهلل عليه وسلم الغ -
 .حتى يؤلف قلوبهم لإلسالم و هم حديثي عهد باإلسالم 

 ؟ وقف األنصار من توزيع غنائم حنينما هو م -



 استغرب األنصار هذا الفعل فبدءوا يتكلمون 

 ؟ من هم أطراف غزوة بني قينقاع

  قبيلة بني قينقاع و المسلمين
 
 ؟ األشرف، وماذا فعل المسلمون به من هو كعب بن -

هو زعيم من زعماء بني قينقاع و أثريائهم و شعرائهم وعرف بعدائه للمسلمين فكان يهجوهم و يتعرض لنسائهم و يحرض 
 .أعداءهم 

 ؟ ما هو سبب غزوة بني النضير -
 كانت محاولة منهم لقتل الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

 خطأ(. -شاركت المالئكة في غزوة بني قريظة. )صح -
 صح

 ؟ بني قريظة ما هو حكم سعد بن معاذ رضي اهلل عنه على يهود -
 أن ُيقتل الرجل و تسبى  الذرية و تقسم األموال

 : الذين قتلوا في غزوة بني قريظة أمثلة على زعماء اليهود -
 ُحيي بن أخطب

 : لموتهن بي الذي اهتز عرش الرحمالصحا -
 سعد بن معاذ

 ؟ راف غزوة خيبر، وفي أي سنة وقعتمن هم أط -
 بين المسلمين و اليهود ووقعت في السنة السابعة من الهجرة

 خطأ(. -كانت مساكن خيبر عبارة عن حصون وقالع متعددة. )صح -
 صح

 ورسوله..... من المقصود بقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: ألعطين الراية غًدا رجال يحب اهلل  -
 . علي بن أبي طالب

 متى قدم بقية من هاجر إلى الحبشة.  -
 . في السنة السابعة من الهجرة

 
 أمثلة للصحابة الذين قدموا إلى الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعد فتح خيبر.  -

 . موسى األشعري جعفر بن أبي طالب  و أبو هريرة و أبو
 موقف الرسول صلى اهلل عليه وسلم من يهود خيبر بعد استسالمهم.  -

 . بقاءهم في خيبر مقابل أن يدفعوا له نصف الثمار
 ؟ اهلل عليه وسلم من هو الذي حاول سم الرسول صلى -
 .مراءة يهودية اسمها زينب بنت الحارث إ
 ؟ م بعد إسالمها في خيبرعليه وسل من هي المرأة اليهودية التي تزوجها الرسول صلى اهلل -

 . صفية بن حيي بنت أخطب
 . سلمين والنصارى في العصر النبويعدد نماذج من المعارك التي وقعت بين الم -

 في السنة الثامنة للهجرة وقعت عدة سرايا أو معارك من بينها معركة مؤتة ومعركة ذات السالسل.
 ؟ هم قادة المسلمين في معركة مؤتةمن  -

صلى اهلل عليه وسلم زيد بن حارثة القائد العام ثم إذا قتل يتولى بعده القيادة جعفر بن أبي طالب ثم اذا قتل  عين الرسول
 . يتولى بعده القيادة عبداهلل بن رواحة فلما قتل تولى خالد بن الوليد القيادة وأحسن التصرف

 ألقاب جعفر بن أبي طالب رضي اهلل عنه.  -
مؤتة وقطعت يداه قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم أن اهلل قد أبدل جعفر بن أبي طالب بجناحين الطيار لما قتل في معركة 

 يطير بهما في الجنة .
 ؟ ت القادة الثالثة في معركة مؤتةمن هو الذي أخذ راية المسلمين بعد مو -

 خالد بن الوليد .
 ألقاب خالد بن الوليد رضي اهلل عنه.  -

 . سيف اهلل المسلول
 ؟ ليد رضي اهلل عنه في معركة مؤتةهي خطة خالد بن الو ما -



بدل مواقع الجيش فمن كان على اليمين أصبح على اليسار ومن كان على اليسار أصبح في اليمين ومن كان في الخلف 
ففوا خأصبح في المقدمة ومن كان في المقدمة أصبح في الخلف فظن الروم أن هناك من حالف المسلمين وخافوا أن يهزموا ف

 الضغط على المسلمين ثم بدأ خالد بن الوليد رضي اهلل عنه بسحب الجيش تدريجيا .
 ؟ ماذا تعرف عن ذات السالسل -

 .عبارة عن عين ماء في شمال الجزيرة العربية 
 ؟ عنهما عن الخروج إلى بالد الشامما هو سبب توقف جيش أسامة بن زيد رضي اهلل  -

 وسلم واشتداد المرض عليه .مرض النبي صلى اهلل عليه 
 ؟ لى اهلل عليه وسلم إلى المباهلةمن أي المناطق ينتسب إليها الوفد النصراني الذي دعاه الرسول ص -

 من نجران في جنوب الجزيرة العربية .
 : ألقاب أبو عبيدة بن الجراح -

 أمين األمة 

 :  عليه وسلم يدعوهم إلى اإلسالمنماذج للملوك والحكام الذين أرسل إليهم الرسول صلى اهلل

 النجاشي ملك الحبشة وكان اسمه أصحمة بن أبحر. .1
 ملك فارس كسرى وكان اسمه ببرويز. .2

 .وم قيصر واسمه هرقل ملك الر .3
 حاكم البحرين والمنطقة الشرقية وحاكم عمان . .4
 حاكم مصر وكان من نصارى األقباط يلقب بالمقوقس . .5

 

 موقف حاكم مصر من رسالة الرسول صلى اهلل عليه وسلم.  -
أكرم حامل الرسالة وأحسن استقباله وبعث بالهدايا إلى الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومنها أهداه جارية اسمها مارية القبطية 

 وقد ولدت للنبي صلى اهلل عليه وسلم إبراهيم لكن حاكم مصر لم يسلم .
 الة الرسول صلى اهلل عليه وسلم. موقف ملك الحبشة من رس -

استضاف النجاشي المهاجرين وأسلم وفي السنة التاسعة مات النجاشي فنعاه الرسول صلى اهلل عليه وسلم وصلى عليه صالة 
 الغائب .

 

 موقف ملك فارس من رسالة الرسول صلى اهلل عليه وسلم.  -
فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم ) مزق اهلل ملكه ( فانقلب ألنه كان يرى في نفسه العظمة غضب واستكبر ومزق الرسالة 

 عليه ابنه وقتله وأخذ الملك منه واستمر التمزق والفساد ولم تقم للفرس قائمة .
 ؟ الحبشة، وملك فارس، وملك الروم بماذا يلقب ملك مصر، وملك -

 يلقب ملك مصر بالمقوقس . .1
 يلقب ملك الحبشة بالنجاشي . .2
 بكسرى .يلقب ملك فارس  .3
 يلقب ملك الروم بالقيصر . .4

 

 خطـأ(. -ظهر النفاق بعد الهجرة. )صح -
 صح

 خطأ(. -كانت الفتن واألزمات من األوقات التي يستغلها المنافقون إلظهار عدائهم. )صح -
 صح

 ؟ ة ليخرجن األعز منها األذلمن القائل: لئن رجعنا إلى المدين -
 عبداهلل بن ُأبي بن سلول .

 ؟ ، ومن هو أول من بدء بالقول بهاالمقصود بحادثة اإلفكما  -
هي حادثة اتهام ام المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها حيث كانت مع الرسول في احدى الغزوات وعسكر الجيش في الطريق 

 تفذهبت لقضاء حاجتها وقت استراحة الجيش ولكنها فقدت عقدها واستغرقت وقتا لتبحث عنه لكن حينما وجدته وعاد
ئشة لسلمي فعرف عاوجدت أن الجيش عاد إلى المدينة بدونها فمكثت تنتظر عودتهم في هذه األثناء جاء صفوان بن المعطل ا



فقرب لها الناقة وركبت عليها وعاد بها إلى المدينة وكان أول من بدأ بالحديث عنها عبداهلل بن ُأبي رضي اهلل عنها لما رآها 
 بن سلول .

 
 رآن ببراءة عائشة رضي اهلل عنها.اهلل عليه وسلم ممن قال باإلفك بعد أن نزل الق موقف الرسول صلى -

 أمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم على من قال هذا الكالم عن عائشة أن يجلد حد القذف ثمانين جلدة .
 

  : لرسول صلى اهلل عليه وسلممن أهداف قدوم الوفود على ا

 إعالن اإلسالم . .1
 طلب األمان أو عقد الصلح . .2
 بعضهم يأتي ليرد سبي أو غنائم . .3

 نماذج من األشخاص الذين ادعو النبوة على عهد النبي صلى اهلل عليه وسلم.  -
 مسيلمة بن حبيب وعرف بمسيلمة الكذاب واألسود العنسي .

 نماذج للوفود التي قدمت على الرسول صلى اهلل عليه وسلم.  -

 وفد عبد القيس جاء من المنطقة الشرقية . .1
 وفد ضمام بن ثعلبة بن سعد بن بكر . .2
 وفد أهل الطائف . .3
وفد عامر بن صعصعة وكان في أحد زعمائهم عامر بن الطفيل وقد هم هذا الرجل أن يقتل الرسول  .4

 فدعا عليه بالطاعون ومات .
 وفد بنو حنيفة وكانوا سبعة عشر رجال منهم مسيلمة بن حبيب أو مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة . .5

 

 ؟ الوداع، ولماذا سميت بهذا االسممتى كانت حجة  -
 في السنة العاشرة للهجرة وسميت بذلك ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم يودع أصحابه فيها .

 ؟ سلممات الرسول صلى اهلل عليه و متى -
 شهر ربيع األول سنة أحدى عشر من الهجرة وقد تم له من العمر ثالث وستون سنة .

 ؟متى قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم: لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا... -

 في السنة العاشرة للهجرة لما اشتد به المرض بعد حجة الوداع .

-من األمور التي قام بها جبريل لما اقتربت وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم مدارسة القرآن الكريم مرتين معه. )صح_ 
 خطأ(. 
 صح .

 
 ؟ مريض الرسول صلى اهلل عليه وسلمفي أي بيت من بيوت أمهات المؤمنين كان ت -

 في بيت عائشة رضي اهلل عنها .
 ن األنصار في مرضه األخير. موقف الرسول صلى اهلل عليه وسلم م -

 كان يوصي باألنصار خيرا في مرضه األخير .
 ؟من المقصود بقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: ولو كنت متخذا خلًيا التخذت...  -

 أبو بكر رضي اهلل عنه .
 ؟ مرض الرسول صلى اهلل عليه وسلم من هو الصحابي الذي كان يصلي بالناس في -

 عنهأبو بكر رضي اهلل 
 ؟ اهلل عليه وسلم في مرضه األخير أين كانت درع الرسول صلى -

 مرهونة عند يهودي .
 ؟ وسلم بأنها سيدة نساء العالمين من هي المرأة التي بشرها الرسول صلى اهلل عليه -

 ابنته فاطمة رضي اهلل عنها زوجة علي بن ابي طالب وأم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة .
 



 خطأ(. -سم الذي أكل منه الرسول صلى اهلل عليه وسلم في خيبر سبب في مرضه وفاته. )صحكان ال -
 صح

 عمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم حين وفاته.  -
 ثالث وستون سنة .

 ؟ صالة، الصالة، وما ملكت أيمانكممتى قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم: ال -
 لما اشتد به المرض وقبل أن تفيض روحه .

 ؟من هو الصاحبي القائل: واهلل ما مات رسول اهلل، وليبعثه اهلل...  -
 عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه .

 ؟من هو الصحابي القائل: بأبي أنت وأمي، واهلل ال يجمع عليك موتتين...  -
 أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه .

 ؟محمًدا قد مات... من هو الصحابي القائل: أما بعد، من كان منكم يعبد محمًدا فإن  -
 أبو بكر رضي اهلل عنه

 اسم المكان الذي اجتمع فيه األنصار ليختاروا أميًرا لهم بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم.  -
 سقوف وكان يسمى سقيفة بني ساعدة .اجتمعوا في مكان م

اهلل  ليه وسلم قبل أن ينتخبوا أبا بكر رضياسم الصحابي الذي رشحه األنصار ليتولى األمارة بعد وفاة الرسول صلى اهلل ع -
 عنه. 

 سعد بن عبادة الخزرجي رضي اهلل عنه .
 الصحابي الذي بايعه المهاجرون واألنصار ليتولى خالفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.  -

 أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه .
 أين المكان الذي دفن فيه الرسول صلى اهلل عليه وسلم.  -

 فة عائشة رضي اهلل عنه .في غر
 كم عدد زوجات الرسول صلى اهلل عليه وسلم، وأمثلة عليهن.  -

 توفي الرسول صلى اهلل عليه وسلم عن تسع زوجات فمنهن من ماتت قبله ومن زوجاته :

 خديجة بنت خويلد رضي اهلل عنها . .1
 سودة بنت زمعة رضي اهلل عنها . .2
 عائشة بنت أبي بكر رضي اهلل عنها . .3
 حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي اهلل عنها . .4
 زينب بنت خزيمة رضي اهلل عنها . .5
 أم سلمة رضي اهلل عنها . .6
 زينب بنت جحش رضي اهلل عنها . .7
 جويرية بنت الحارث رضي اهلل عنها . .8
 أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي اهلل عنها . .9

 صفية بنت حيي بن أخطب رضي اهلل عنها . .10
 رضي اهلل عنها .ميمونة بنت الحارث  .11
 مارية القبطية ليست زوجة الرسول صلى اهلل عليه وسلم بل هي جارية له ملك يمين . .12

 

 

 

 

 

 

 



 اسم أوالد الرسول صلى اهلل عليه وسلم الذكور واإلناث.  -
 أوالده الذكور :

 القاسم ولده من خديجة رضي اهلل عنها وهو أكبر أوالده صلى اهلل عليه وسلم ومات وهو صغير قرابة السنتين . .1
 عبداهلل ولده من خديجة أيضا رضي اهلل عنها ومات وهو صغير أيضا . .2
 إبراهيم وهو ولده من مارية القبطية وتوفي سنة عشرة من الهجرة يعني ولده إبراهيم أدرك اإلسالم . .3

 اإلناث :

زينب وكانت أكبر البنات وأمها خديجة بنت خويلد رضي اهلل عنهم تعرضت لألذى من المشركين وتزوجت أبو  .1
 العاص بن الربيع .

وماتت في السنة الثانية من الهجرة بعد غزوة رقيه ابنته من خديجة رضي اهلل عنهن وتزوجت عثمان بن عفان  .2
 بدر 

عنهن وتزوجت عثمان بن عفان رضي اهلل عنه بعد وفاة اختها ولذا لقب أم كلثوم ابنته من خديجة رضي اهلل  .3
 عثمان بذي النورين .

فاطمة ابنته من خديجة رضي اهلل عنهن وتزوجت علي بن أبي طالب ورزقت بالحسن والحسين وأول من مات  .4
 ر .ستة أشهمن أهل النبي صلى اهلل عليه وسلم بعد وفاته فقد توفيت بعد النبي صلى اهلل عليه وسلم ب

 كيف كانت صفة مشية الرسول صلى اهلل عليه وسلم.  -
كان سريع المشي ليس بالعاجز وال بالكسالن ولم يكن يلحقه أحد حتى أن أبا هريرة رضي اهلل عنه قال : ) ما رأيت أحدا 

 سنا حتى نلحق به ( .أسرع في مشيه من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كأنما األرض تطوى له وإنا لنجتهد أو نجهد أنف
 كيف كانت صفة صوت الرسول صلى اهلل عليه وسلم.  -

 كان في صوته بحته يسيره أو بحه يسيره .
 كيف يختار الرسول صلى اهلل عليه وسلم إذا عرض عليه أمرين. -

 يختار أيسر األمرين .
 
 

هي جهد شخصي فما كان فيها من صواب فمن اهلل وحده وما كان فيها من  ختاما ال يسعني إال أن أقول أن هذه التفريغات

ي وأشكر كل من دعا لوأذكركم بعدم االعتماد عليها في المذاكرة بل تكون بمثابة مراجعة وملخص  خطأ فمن نفسي والشيطان

ساعدتها لي في اإلجابة على هذه وأطلب منكم الدعاء لوالدتي لم وأسعدني بحروفه وكلماته سواء في المنتدى أو في ظهر الغيب

 أسأل اهلل العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد في الدنيا واآلخرة العناصر

 أختكم / سارة الناصر

 


