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 .. تعريف السرية النبوية -
دراسة وحوال عصره، أخالقه وصفاته وخصائصه ودالئل نبوته وأ منذ مولده إىل وفاته، وبيان هي دراسة حياة النيب 

 .رضي اهلل عنهم أحوال الصحابة 

 .. سبب دراسة أحوال الصحابة يف السرية النبوية -
 . أن الصحابة عايشوا النيب . 1

 . نقلوا إلينا سرية النيب . أن الصحابة 2

 .. تعريف الصحابي -
 وهو مؤمن به ومات على ذلك . هو الذي لقي النيب 

 .. أهداف )فوائد( دراسة السرية النبوية -
 . النيب فهم شخصية . 1

 ملثل األعلى يف كل شؤون احلياة .ا أن النيب . 2

 أسباب النزول( .ما ُيعني على فهم القرآن )ك  أن يف سرية النيب. 3

 وأخالقًا .. معرفة اإلسالم عقيدة وشريعة 4

 .النسبة للمعلم والداعية بطرق الرتبية والتعليم لمنوذج حي  أن النيب . 5

 على نهجهم . التعرف على حياة الصحابة رضي اهلل عنهم وحمبتهم والسري .6

 .. مصادر دراسة السرية النبوية -
 . القرآن الكريم .1

 ي عبارة عن غزوة اخلندق .سورة األحزاب وه مثاًلهو أول وأهم مصدر، وحيوي 

 احلديث النبوي )كتب السنة النبوية( .كتب . 2

 عل أو تقرير أو صفة ُخلقية أو َخلقية .من قول أو ف هي كل ما ورد عن النيب السُّنَّة 

 سنن ابن ماجة، مسند اإلمام أمحد . املغازي، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، مثل :

 كتب الشمائل . .3

 اخُللقية واخَللقية . تب أفردها مؤلفوها للحديث عن صفات النيب هي ك

 الشمائل احملمدية للرتمذي . مثل :

 . كتب دالئل النبوة .4

 . هي كتب متخصصة يف احلديث عن معجزات النيب 

 لبيهقي .دالئل النبوة ألبي نعيم األصبهاني، دالئل النبوة ل مثل :

 ر .َياملغازي والسِّ. كتب 5

 والسري .(لنيب )غزوات اوهي كتب متخصصة يف احلديث عن املغازي 

 غازي حملمد الواقدي .إسحاق، السرية النبوية البن هشام، وامل املغازي ملوسى بن عقبة، املبتدأ واملبعث حملمد بن مثل :
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 .)كتب اخلصائص( وفضائله  كتب خصائص النيب  .6

 ه .وفضائل وهي كتب متخصصة يف بيان خصائص النيب 

 اخلصائص الُكرَبى للسيوطي . مثل :

 . كتب التاريخ .7

 قسمني :صر املؤلف، وتنقسم إىل وهي كتب تتحدث يف التاريخ العام، ِمن َقْبل خلق آدم إىل ع

 الن( .وهي اليت حتوي السند )حدثنا ف :مسندة أ( مؤلفات 

 تاريخ األمم وامللوك للطربي . مثل :

 نها السند .وهي اليت َحذف املؤلف م مسندة :غري ب( مؤلفات 

 . كثريالبن  داية والنهايةالبالكامل يف التاريخ البن األثري،  مثل :

 . كتب تراجم الصحابة .8

 . وهي كتب ترتجم أو تتحدث عن الصحابة الذين عايشوا النيب 

إلصابة يف متييز لغابة يف معرفة الصحابة البن األثري، ااالستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب، أسد ا مثل :

 الصحابة البن حجر العسقالني .

 . كتب الطبقات .9

 وهي كتب تتحدث عن الشيوخ وأحواهلم وحنوهم .

 الطبقات الكربى حملمد بن سعد . مثل :

 . كتب تاريخ احلرمني .10

 ىل عصر املؤلف .تتحدث عن تاريخ مكة واملدينة منذ قديم الزمان إ وهي كتب

 تاريخ مكة لألزرقي، تاريخ املدينة لعمر بن شبة . مثل :

 . كتب األدب شعرًا ونثرًا .11

ة والثقافية يف ، تعطينا داللة عن احلياة العلميل تتحدث عن شعر العرب أيام اجلاهلية وأيام الرسووهي كتب 

 فيه ضعف وكذب . لنبوية، وهذا النوع ال ُيعَتَمد عليه ألنليست متخصصة يف السرية االسرية النبوية رغم أنها 

 . كتب اجلغرافيا .12

 اث السرية .دديث عن األماكن اليت حدثت فيها أحملاذا كتب اجلغرافيا يف دراسة السرية النبوية ؟ ألن فيها ح

 معجم البلدان لياقوت احلموي . مثل :

 . كتب األنساب .13

 بوية .اجم عن القبائل اليت عايشت السرية النوهي تعطينا تصورًا أو تشرح لنا بعض القبائل أو ُتعطينا تر

 أنساب األشراف للبالرزي، األنساب للسمعاني . مثل :
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 .. أقسام السرية النبوية -
 .)العهد املكي( املكية أ( الفرتة 

 .قبل النبوة، حتى هجرتهوحياته  همولدو، العرب قبل مولد النيب  حال :تتناول 

 سنة . 13 مقدارها :

 . ، وتطهري خلق الصحابةافات العقديةوتصحيح االحنر ،على التوحيد الرتكيز خصائصها :ٍ

 .)العهد النبوي( ب( الفرتة املدنية 

 . إىل املدينة وحتى وفاته  هجرة النيب  تتناول :

 سنة . 10 مقدارها :

 . غريها(التشريعات )كالصيام والصالة والنكاح و ور(، وظهجهاد النيب ظهور الغزوات ) ٍخصائصها :
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 ..البعثة  قبلالعامل  حولاألحوال السياسية  -
 ِمن القَوى، وهي :كان حيكم العامل جمموعة 

 . اإلمرباطورية الرومانية )أو البيزنطية أو الروم( .1

 كانت دولة ظاملة وقائمة على اللهو .كانت حتكم أوروبا الشرقية وأجزاء من آسيا ومشال أفريقيا، و

 . . اإلمرباطورية الفارسية )أو الساسانية أو إيران حاليًا(2

لطبيعية كالنار( )وهي ديانة تقوم على عبادة تقديس الظواهر ا جملوسيعاصمتهم املدائن، وانتشر فيها املذهب ا

 فوق البشر !. وكان ملوكهم يورثون احلكم ويعتربون أنفسهم من نسل اآلهلة و

 . اهلند .3

اليت يتوفى عنها  يئة لدرجة أنهم كانوا حيرقون املرأةانتشرت فيها الوثنية )البوذية( والربهمية، وكانت أوضاعها س

 )طبقة الكهنة، وطبقة رجال اخلدمة( . اًّا إيفاًء حبق الزوج! ونظامهم كان طبقيزوجه

 ..قبل البعثة العامل  حولاألحوال الدينية  -
 هي :كانت الديانات السماوية حمرفة، والعقائد الفاسدة منتشرة، و

 . اليهودية .1

 كانت حمرفة، ويتضح ذلك ملن يطلع على )التوراة والتلمود( .

 النصرانية .. 2

 قدس!( . قيقة عيسى )االبن واألب والروح الكانت حمرفة، حتى النصارى صارت بينهم حروب الختالفهم على ح

 . اجملوسية .3

 وهي قائمة على تعظيم العناصر الطبيعية )كالنار( .

 . (البوذيةالوثنية ). 4

 . ا الوسطىوهي قائمة على تقديس األصنام، وكانت موجودة يف اهلند وآسي

 . الربهمية .5

 دين اهلند األصلي، وامتازت بكثرة املعبودات واآلهلة . 

 ..الدليل على احنراف البشرية يف جوانب متعددة كالشرك ونبذ شريعة اهلل الصحيحة  -
 جمهم إال بقايا ِمن أهل الكتاب( .: )وإن اهلل نظر إىل أهل األرض فمقتهم عربهم وع قوله 
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 .. املقصود باجلزيرة العربية -
حبر الُقلزم سابقًا(  راق والشام( وغربًا )البحر األمحر أوهي املنطقة اليت تقع يف جنوب غرب آسيا، حيدها مشااًل )الع

 وجنوبًا )حبر العرب( وشرقًا )اخلليج العربي( .

 ..أقسام اجلزيرة العربية  -
 ة وجند( .بذلك ألنه كان حيجز ما بني سهول ُتهاماحلجاز )مسي . 1

 . تهامة وجند .2

 . املنطقة الوسطى .3

 . اليمن .4

 . اليمامة )قسم مييل للشرق( .5

 رقية( . . البحرين )قسم ميتد من الكويت إىل اإلمارات مرورًا بالش6

 ..طبيعة اجلزيرة العربية  -
 طبيعة صحراوية جافة، فيها مزارع قليلة .

 ..أهل اجلزيرة العربية  -
  اطهم باألرض .، لذلك َقّل ارتبم على القبيلةكانت حياتهم قاسية، بسبب النظام االجتماعي والسياسي القائ

 ..أصول العرب وقبائلهم  -
 . العرب البائدة .1

ال اآلثار العمرانية، وهي قبائل إكها اهلل أو اندثرت وَلم َيْبَق هلا البائدة أي املنتهية أو الـُمَبادة، وهي القبائل اليت أهل

 كثرية مثل )عاد، مثود، العمالقة، طم، جديس، جرهم( .

 . العرب العاربة .2

 اجلنوب( . ويسمونهم أحيانًا )العرب القحطانية(، وُيعَرفون بــِ )عرب

 . العرب العدنانية .3

 ،ا العربية ورجعوا إىل العربيةثم تعلمو ين دخل عليهم دم ليس بعربيم الذوُه (ويسمونهم أحيانًا )العرب املستعربة

 . سم كان نسب النيب ا الِقوُينَسبون إىل عدنان من ولد إمساعيل عليه السالم، وِمن هذ

 .. نشأة إمساعيل عليه السالم -
ها وال ماء، وبعدما مكة، وكانت عبارة عن وادي ال زرع في أتى إبراهيم عليه السالم مع زوجته هاجر وابنه إمساعيل إىل

جاءت  يت هاجر مع طفلها إمساعيل يف مكة حتىرجع إبراهيم عليه السالم ظهر ماء زمزم بقصته الشهرية، فبق

 .بعد أن نشأ فيها ن هذه القبيلة م قبيلة )جرهم( لتسكن معهما، فتزوج إمساعيل عليه السالم

 * اختلف العلماء َمن هو الذبيح؟ إمساعيل َأم إسحاق؟

 مكان مرتفع(.ى الكعبة، وقبل ذلك كان مكانها ربوة )* بعض العلماء كابن كثري قالوا بأن إبراهيم هو أول َمن بن
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 ..األحوال الدينية عند العرب قبل البعثة  -
 العبادات والديانات، مثل :العديد من انتشرت فيها 

 . الشركيةوالوثنية  .1

 ، وكانة، مناة، الالت، العزى(ساف، نائل، ود، يغوث، يعوق، نسر، إ)سواع، مثل حتى أنه كان لكل قبيلة أو بيت صنم

 .خلزاعي( رجل امسه )عمروا بن ُلحي احلنيفية أول َمن أدخل األصنام )صنم امسه ُهبل( إىل مكة وغّير دين ا

 . احلنيفية )دين إبراهيم عليه السالم( .2

، ومنهم )زيد بن بادة األصنامع الذين متسكوا باحلنيفية وجتنبوالى عأصابها التحريف أيضًا، وُيطَلق األحناف وقد 

 .ريش بشكل خاص كانوا متمسكني باحلنيفية والعرب بشكل عام وق ،عمرو بن نفيل، قس بن ساعدة(

 . النصرانية .3

 الذين تنصروا )ورقة بن نوفل( .وِمن العرب 

 . اليهودية .4

 ..األحوال السياسية عند العرب قبل البعثة  -
اعة عمياء لى القبائل(، يطيعون زعيم القبيلة طكانت فوضوية، ألن عمادهم كان القبيلة )أي أن نظامهم قائم ع

 ار( .َجمثل حرب الِفيف اخلري والشر، حيث وقعت العديد من احلروب بني القبائل )

 ..األحوال االقتصادية عند العرب قبل البعثة  -
 * كانت املزارع قليلة بسبب الطبيعة الصحراوية .

 .للعجم والعبيد( فرتكوها املهنةلذلك ُسّمَيْت ب) ةيَنِهنها أعمال ُمأ العتقادهمالصناعة  أعمال* كان العرب يأنفون 

لشتاء إىل اليمن نقلون البضائع من مكان آلخر )مثل رحلة اي* اشتهر العرب )وخاصة قريش( بالتجارة، وكانوا 

 ورحلة الصيف إىل الشام، اخلاصة بقريش( .

  .ثل )عكاظ، جمنة، ذو اجملاز((، مواخلطب واألشعار للتجارة)جتماعية اثقافية جتارية اقتصادية * كان للعرب أسواق 

 ..األحوال االجتماعية عند العرب قبل البعثة  -
العتزاز بالشعر ألنه ز باألنساب واألحساب والتفاخر بها، واواألعراف تهيمن على العرب، كاالعتزاكانت التقاليد * 

 يرفع ِمن شأن القبيلة أو ُيخِفضها باهلجاء .

 يورثون البنات ة أبيه ورمبا يتزوجها! ، وكان العرب الكانت أوضاع املرأة سيئة، حيث كان االبن األكرب يرث زوج* 

بنتًا، لذلك  يلة، بل كانوا يعريون الشخص إذا أجنبهم يعتربون املال من حق الرجال الذين يدافعون عن القبألن

 ( .لقرآن لشناعتها )وإذا املوءودة ُسِئَلْتُعِرفوا بظاهرة قتل البنات )وأد البنات( اليت ُذِكرت يف ا

 كان العرب يقتلون األوالد خشية الفقر وحنوه .* 

 لى آخر يف سباق( .ناقة وبسبب فوز فرس ع الغرباء بسببو العرب حروبًا، مثل )يوم البثوث، يوم داحس* كانت بني 

  ضلة .لكتابة، ومع ذلك كانت لديهم أخالق فا* كانت األمية منتشرة بني العرب، والقليل جييد القراءة وا

 ..أسباب اختيار اجلزيرة العربية مقرًا للسرية النبوية  -
 . املرنةلعربية حتدُّث سكانها باللغة ا. 3عن الصراعات الفكرية .          ُبعدها .2         . وسط العاملوجود مكة . 1
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 .. ظهور قريش -
تولت قبيلة وأوالده اعيل بعد إمسا وتوىل زعامة مكة، ثم نشأ إمساعيل عليه السالم يف قبيلة جرهم العربية وتزوج منه

ُخزاعة اليت  ن إىل مكة حتى جاءت من اجلنوب قبيلةجرهم زعامة مكة ، ولكن ساءت أحوال القبيلة فظلموا الوافدي

، فبقي البئر جمهواًل من مكة طمروا بئر زمزمعند خروج جرهم و حاربت جرهم وسيطرت على مكة وورثت زعامتها .

 بد املطلب .اد وَلم ُيحَفر إال يف عهد عسنة وَلم ُيع 300طوال فرتة حكم خزاعة 

)ُقَصي وامسه زعمائهم  خل أحدحتى َد س هلا شأن يف مكة،يكانت قريش يف هذه الفرتة عبارة عن قبائل متفرقة ل

 رت قريش يف مكة وتولت زعامتها .بن كالب( يف حروب مع ُخزاعة حتى انتصر وتوىل أمر مكة، فظه

 .. تشريفهمِن مآثر قصي بن كالب ومظاهر  -
 َقّسم مكة وأسس )دار الندوة( وهو مثل جملس الشورى . . 1

 رئاسته لدار الندوة .. 2

 . اللواء )أي أنه ال ُتْعَقد رايًة للحرب إال بيده( .3

 وسدانتها( . أمر خدمتها تولِّي. احلجابة )فتح باب الكعبة و4

 . (تقديم املاء والتمر والزبيب للحجاج) السقاية. 5

 الرفادة )طعام كان ُيصَنع للحجاج على طريقة الضيافة( .. 6

-  
 
 ن

 
 ..من جهة أبيه  ب النبي س

نزار بن معد بن  بد مناف بن قصي بن كالب، ويعود َنَسبه إىلم بن عحممد بن عبد اهلل بن عبد املطلب بن هاش

 اآلباء .( من 40اعيل )عدنان، وعدنان من ولد إمساعيل بن إبراهيم، وبني عدنان وإمس

ب النبي  -
 
س
 
 ..من جهة أمه  ن

 . كالب هو اجلد اخلامس للنيب أّمه هي .. آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن ُزهرة بن كالب، و

 .. قبيلة النبي  -
 قريش .

 ..العرب كانوا ال يصدرون )أو ال يفعلون( شيئا  إال إذا رجعوا لقريش، وظهرت لقريش هذه املكانة  -
 للحرم املكي وزعامتهم ملكة .بسبب رئاستهم 

ف أسرة النبي  -
 
عر
ُ
 ..باهلامشية  ت

 . نسبة إىل جده هاشم بن عبد مناف

 ..مِن أعمال هاشم بن عبد مناف  -
 ته يف اللحم فيجعله طعامًا للحجاج .. امسه عمرو، لكنه ُسّمي بهاشم ألنه كان يهشم اخلبز ويفت1

 والرفادة( .ورث هاشم ِمن جّده قصي )السقاية . 2

 . أوجد رحلة الشتاء والصيف التجارية .3
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 .. ظهور عبد املطلب -
بين النجار( فأجنب ابنًا  وتزوج منها )ِمناملدينة املنورة( )َمّر هاشم بن عبد مناف يف إحدى رحالته مبنطقة يثرب 

تى أتى عمه ومات هناك. أما شيبة فنشأ يف يثرب ح مّساه )شيبة، ألن بعض شعر رأسه فيه شيب( وانتقل إىل الشام

 . ه )عبد املطلب( وهو جد النيب )املطلب( وأعاده إىل مكة، فظن الناس أنه عبٌد للمطلب فسمو

 .طلب .أهم األحداث يف عهد عبد امل -
 . حادثة غزو أبرهة )حادثة الفيل( .1

لكن اهلل  اج إىل كنسيته )القليس( يف صنعاء،حيث جاء أبرهة احلبشي من احلبشة عن طريق اليمن ليصرف احلج

 محى مكة .

 . حفر بئر ماء زمزم .2

بئر زمزم فنذر عبد  ّن قريش نازَعْت عبد املطلب يف اإلشراف علىجرهم، وُيقال أوهو أول َمن حفرها بعد أْن دفنها 

، فأراد ذحبه لكن  رعة على )عبد اهلل( وهو والد النيب املطلب أن يذبح أحد أوالده إذا رزقه اهلل عشرة، فوقعت الق

 .ابنه من اإلبل دية بدل ذبح  100قريش منعته، فدفع 
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 .. مولد النبي  -
َلم ُيدِرك ، وم571شهر األقوال(، وهو يوافق أربيع األول ِمن عام الفيل )على  12يف مكة يوم االثنني  ُوِلد الرسول 

 .يف يثرب  ملوتهابنه  ةعبد اهلل والد

اه حممد  -
ّ
 .. الذي مس

 .على صفاته وأخالقه  ، رجاء أن ُيحمد أو حيمده الناسعبد املطلب َجّده هو

 .. حاضنة النبي  -
 ثة، وكانت موالة لوالده عبد اهلل .كانت حاضنته أم أمين )بركة احلبشية(، وهي زوجة زيد بن حار

ضِعة النبي  -
ُ
 .. مر

 سعد بني الطائف ومكة، ِمن بينحليمة السعدية بنت ذؤيب( )أول َمن أرضعه بعد أمه هي جارية أبو هلب )ُثويبة(، ثم 

 . سنوات 4بينهم  قًا فرتة وجوده وقد كانت كارهة له ليتمه يف البداية لكنها رأت الربكة الح

 كان العرب يلتمسون املراضع ملواليدهم يف البوادي لسببني .. -

 عن أمراض احلواضر فتشتد أعصابهم . إلبعاد األطفال .1

 لسان العربي من املهد .ِلإلتقان األطفال  .2

ني  النبي شق صدر -
 
 .. مرت

 . يف بادية بين سعد .1

ى فصرعه )أو وقد كان غالمًا يلعب مع إخوانه، أت يقول أنس بن مالك رضي اهلل عنه : أتى جربيل إىل النيب 

: هذا  قط وهي قطعة من القلب( وقال جربيلوضعه على األرض( فشق صدره فاستخرج القلب )أو استخرج علقة ف

ان الغلمان )اإلخوة( وك جلرح ثم أعاده ملكانه .حظ الشيطان منك، ثم غسله يف طست من ذهب مباء زمزم ثم ضم ا

 . سنوات 4أمه وعمره  إىل فأعادته لقتله ن حماولة ا حليمة مبا جرى، فخشيت حليمة أن تكوقد ذهبوا وأخربو

 . يف اإلسراء واملعراج .2

-  
ّ
 .. النبي  وفاة أم

 يف يثرب . عودتها بعد زيارة قرب أبيه عند  (بني مكة واملدينة)سنوات يف األبواء  6 وعمره ( أّمه )آمنةتوفيت 

 .. لنبي ل رعاية عبد املطلب -
على  النيب  جِلسُيفأكرمه لدرجة أنه كان رعايته شيبة(  )وامسهه عبد املطلب ّدتوىل َج بعد وفاة أمه 

امسه )وابنه أبو طالب  سنوات، فأوصى بسبب مرضه أن يتوىل 8إىل أن أصبح عمره يقدمه على غريه كان كرسيه و

 . شقيق لوالد النيب ألن أبو طالب هو األخ ال رعاية النيب عبد مناف( 

 .. رعاية أبو طالب للنبي  -
 بنائهكان يقدمه على أو وال يدخل إال ومعه النيب  توىل َعّمه أبو طالب رعايته فأكرمه لدرجة أنه كان ال خيرج

)امسه حبرية(، اهب نصراني رفالتقى  للتجارةإىل الشام سنة  12مر وهو بع يف الطعام وحنوه، حتى أنه أخذ النيب 

 .ليهودإىل دياره خوفًا عليه من ا إعادتهفعرف الراهب أن هذا الغالم سيكون له شأن فأوصى أبو طالب ب
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 .. بعثتهقبل  األحداث العامة التي شارك فيها النبي  - 
 حرب الِفجار .. 1

وكان العرب قد حرمة مكة والشهر احلرام )نَتهكْت هي حروب وقعت بني قبائل قريش وقبائل قيس، ألن قبائل قيس ا

حلرب بهذا االسم، جب وذي القعدة وذي احلجة( وهلذا ُسّمي اعلى أال ُيقاتلوا يف األشهر احلرم وهي حمرم ور واتعاقد

 النبل والرمح . كان ُيعطي أعمامه سنة، وُيقال أنه  20حينئذ بعمر  وكان النيب 

 . حلف الفضول .2

عطيه قيمة ما اشرتاه، ِمن أهل مكة شيئاً من التاجر دون أن ُي سبب هذا احللف هو أنّ تاجراً َقِدمَ إىل مكة، فاشرتى رجٌل

زعماء تيم وعم أبو  يف دار )عبد اهلل بن جدعان التيمي، منش زعماء قريفاجتمع بعض فاستنصر التاجر بأهل مكة 

 لها إال نصروه .دوا مبكة مظلومًا ِمن أهلها أو ِمن غري أهجي بكر الصديق رضي اهلل عنه( وحتالفوا على أال

 بن جدعان حلفًا ما أحب بعد البعثة : )لقد شهدُت يف دار عبد اهلل عنههذا احللف، حتى أنه قال  وقد حضر النيب 

 أن لي به محر النعم ولو ُأدَعى به يف اإلسالم ألجبت( .

 .األسود  يف احلجروقصة التحكيم  (الكعبةالبيت ). بناء 3

قررت قريش فأجزاء ِمن الكعبة،  ْتَمدسنوات أصاب مكة سيواًل َه 5سنة أي قبل البعثة بــِ  35  هرْمعندما كان ُع

وكانت كل ، ا والسرقة وحنوها ِمن باب تعظيم الكعبةأن تعيد أو جتدد بنائها باملال الطيب وال يدخلوا مال الرب

أن َيَضُعوا بناًء ُمَقوَّسًا يبة انقضت فقرروا أن ُيَصغِّروا حجم الكعبة ولكن أمواهلم الط قبيلة َتبين جزءًا ِمن الكعبة،

ذا جزء ِمن الكعبة، ه نه وذلك ليخربوا َمن يأتي بعدهم أّن)وهو ما ُيْعَرف حبجر إمساعيل( يف املكان الذي َقصَّروا م

 على احلرب! ضعه يف مكانه لدرجة أنهم تعاقدواف ووعندما وصلوا إىل احلجر األسود اختلفوا يف َمن يكون له شر

هو أول  ن يكون النيب ملسجد، َفَقدََّر اهلل سبحانه وتعاىل أفاقرتح أحد عقالئهم أن ُيَحكُِّموا أول َمن يدخل ِمن باب ا

زعيم ِمن زعماء هذه  رداًء ووضع فيه احلجر األسود، وأمر كل  فأخذ النيب فهتفوا : هذا هو األمني .الداخلني، 

 ه يف مكانه .ووضعبيده  جر األسود أخذه القبائل  أن ميسك بطرف هذا الرداء، فلما قربوه من مكان احل

 ..قبل بعثته  ا النبي بهاألعمال التي عمل  -
 . رعي الغنم .1

 . تهيئته لقيادة البشرلعمل ِرْث األموال ِمن أبيه، ومن ِحَكْم هذا ا، ألنه ُوِلد يتيمًا َلم َي وكان ِمن أوىل أعماله 

 . التجارة .2

 ضي اهلل عنها( .وتاَجَر لــِ )السائب بن أبي السائل( و )خدجية بنت خويلد ر

 ..من خدجية بنت خويلد رضي اهلل عنها  زواجه  -
فنقل ذلك  دق النيب ارته إىل الشام، وهناك رأى الغالم أمانة وصجت( ُيرافق النيب يف )َميسرة كان غالم خدجية

سنة وعمرها  25وعمره  ربه برغبتها الزواج منه، فتزوجها النيب َمن خي إىل خدجية، فأرسَلتْ خدجية إىل النيب 

خلربة وظهرت هذه األمور ربة وامتميز باحلكمة والتجج شخص ألنه كان حيتا أنها أكرب منهتزوجها رغم )سنة  40

وَلم ان ِمن مارية القبطية( )باستثناء إبراهيم ككل ولده كان منها ووهي أول أزواجه يف موقفها ِمن نزول الوحي(، 

 يتزوج عليها حتى ماتت .
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 .. نبوةال رهاصات )عالمات(معىن إ -
 . هي عالمات تدل على قرب مبعث النيب 

 ..كثرية، منها إرهاصات )عالمات( النبوة  -
 . . بشارات األنبياء مببعثه 1

 ه نيب امسه أمحد .مثل عيسى بن مريم عليه السالم كان يبشر بأنه سوف يأتي بعد

 . بشارات أهل الكتاب )أخبار اليهود والنصارى( .2

ج من هناك، ولكنهم كانوا النيب سيخرتقادهم أن ض اجلزيرة العأر وامن الشام وسكن واحتى أن بعض اليهود خرج

 به .كفروا ا عرفوا أنه من العرب مليعتقدون أن النيب سيكون ِمن بين إسرائيل، و

 . . ما جرى عند مولده 3

 شام .حيث قالت أمه آمنة : رأيُت نورًا خرج مين أضاء له قصور ال

 . حادثة الفيل .4

 . حادثة شق الصدر .5

 النبوة .. تسليم احلجر عليه قبل 6

 بَعث وإني ألعرفه اآلن( .: )إني ألعرف حجرًا مبكة كان يسلم علّي قبل أن ُأ قال 

 . الرؤية الصادقة .7

 ال يرى شيئًا إال وقع كما يراه . ِمن الوحي، حيث كان وهي أول ما ُبِدء به النيب 

 . . إخبار الُكّهان واجلان بقرب مبعثه 8

 ..نزول الوحي  -
فكان لفساد بني الناس، اعتزال اجملتمع( بسبب انتشار اأي الء )قد ُحبَِّب إليه اخل قبل نزول الوحي كان النيب 

سنة وهو العمر  40ه عمر صارغار قرابة الشهر( حتى يذهب إىل غار حراء وميكث فيه شهر )يرتدد بني بيته وبني ال

 .)باستثناء عيسى( الذي ُيبَعث فيه األنبياء 

ه السالم وقال له : مل يف الكون واملخلوقات( جاءه جربيل عليضان بينما النيب معتكٌف بالغار يتعبد اهلل )بالتأويف رم

الم بعد أن كرر عليه ني ال أجيد القراءة(، فقام جربيل عليه الس: ما أقرأ؟ )أي ماذا أقرأ؟ أو إ اقرأ، فقال النيب 

 ألعلى .إىل آخر آية سورة ا اسم ربك الذي خلق(بإقرأ عدة مرات بتغطيته أو ضّمه وقال : )اقرأ 

له، فأخرب خدجية رتعد وهو يظن أن رجاًل كان يريد أن يقتإىل خدجية وهو خائف ي بعد هذا املوقف عاد النيب 

 كال واهلل ما خيزيك)الت خدجية رضي اهلل عنها : رضي اهلل عنها وهو يقول : )زملوني(، أي غطوني بالثياب، فق

 يل معها أن يأتي شخص وينتقم منه .حَذكََّرْتُه بأخالقه الفاضلة اليت يست . ثم( اهلل
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لسن يكتب اإلجنيل قة بن نوفل( وكان نصرانياًّ كبريًا يف اذهبت خدجية إىل ابن عمها )ور فلما سكن روع النيب 

على موسى، يا ليتين فيها  زله اهللهذا الناموس الذي أن):  باللغة العربية وقد ُعِمي فأخرَبْتُه مبا َجرى، فقال ورقة

قومك، ما  خمرجي هم؟(، فقال ورقة : )نعم، سوف خيرجكمستغربًا : )أو ، فقال النيب (جذعًا حتى أنصرك

فرتة من الزمن )رمبا  تويف ورقة بعد ذلك وانقطع الوحي عن النيب و جاء رجٌل مبثل ما جئت به إال عاداه قومه( .

 ( .ه لنزول الوحي مرة أخرىهيؤوت هاب خوف النيب ِمن ِحَكم انقطاع الوحي ذ

فإذا هو جربيل  اب مكة فتفاجأ بصوت يناديه فرفع رأسهيتحني قدوم الوحي، فكان ميشي يف أحد شع وكان النيب 

 بدعوة الناس . * وربك فكرب( وفيها أْمر للنيب  عليه السالم، أنزل هذه اآليات )يا أيها املدثر * قم فأنذر

 .. مراحل )أو أقسام( دعوة النبي  -
 . املرحلة )أو الدعوة( السرية .1

 سنوات . 3هذه املرحلة استمرت * 

تى ُيوِجد أشخاصاً ُيساندونه ن باب التدرج أو املرحلية حِم، وذلك يدعوا الناس سراًّيف هذه املرحلة  كان النيب * 

 فيه الوثنية . ْتبدعوة الناس، وحتى ال يصدم اجملتمع الذي َتَأصََّل

ن تركيزه كان على ىل اإلميان باهلل واجتناب االحنرافات )أي أإ يدعوا الناسيف هذه املرحلة  النيب كان * 

 ألخالق .عليمهم شيئًا من القرآن وا، مع تالتوحيد والعقيدة(

 ان .تفجر والعصر أو الظهر، وكانت ركع* ِمن عبادات هذه املرحلة )صالة الغداة وصالة العشي(، كال

 )دار األرقم بن أبي يفيعلمهم التوحيد والقرآن وغريهما ويف هذه املرحلة جيتمع بأصحابه ِسراًّ  * كان النيب 

 . فيه أحد ، ألنه مكان عام ال يشكاألرقم املخزومي( يف الصفا

 ( هم :قون األولونالسابوُيَسمَّون * أوائل َمن اعتنق اإلسالم )

 ضي اهلل عنه( .الّرجال )أبو بكر الصديق رأول َمن أسَلَم ِمن  #

 سَلَم على اإلطالق .وهي أيضًا أول َمن أضي اهلل عنها( ر أول َمن أسَلَم ِمن الّنساء )خدجية بنت خويلد #

 هلل عنه( .أول َمن أسَلَم ِمن الصبيان )علي بن أبي طالب رضي ا #

 رضي اهلل عنه( .ثة أول َمن أسَلَم ِمن املوالي أو األرقاء )زيد بن حار #

عد بن أبي وقاص، لزبري بن العوام، عبد الرمحن بن عوف، سيف هذه املرحلة )عثمان بن عفان، ا أسَلَمن مَِّم #

 ت اخلطاب(.مة، األرقم بن أبي األرقم، فاطمة بنطلحة بن عبيد اهلل، أبو عبيدة عامر بن اجلراح، أبو سل

 . املرحلة )أو الدعوة( اجلهرية .2

 . ذر عشريتك األقربني( إىل وفاته نزول قوله تعاىل : )وأن منذ، وذلك (سنة 20هذه املرحلة )استمرت * 

، َفَجَمَع بنو هاشم يف القصة  هم لو أسلموا سيكونون سندًا له هذه املرحلة بعشريته األقربني ألن * َبَدَأ النيب 

 هلٍب وتب( . !( فنزل قوله تعاىل : )تبت يدا أبيتنا؟الشهرية اليت يقول فيها أبو هلب : )َتبًّا َلَك أهلذا مجع

 مجال أو وسامة يف وجهه . * ُسمَِّي )عبد الُعزى بن عبد املطلب( بأبو هلب لوضاءة أو
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ملسو هيلع هللا ىلص

 .. بداية عداوة قريش لدعوة النبي  -
يعيب  دأ الرسول ألنهم كانوا يظنونه كاهنًا، ولكن عندما ب يف البداية َلم يكونوا يهتمون مبا يقوله النيب 

يعادونه، ألن هذه األمور و لشرك بدأوا يعارضون النيب آلتهم ويذكر أنها ال تنفع وال تضر وأن آبائهم ماتوا على ا

 )األصنام( كانت معظمة عندهم .

 .. أساليب قريش يف مواجهة دعوة النبي  -
 لى القتل!(، ومنها :وفعلية، وجمادلة، وحرص ع األساليب متنوعة )قولية،

 . السخرية واالستهزاء .1

 لوليد بن املغريةاأصحابه ضعفاء. حتى أن  وأنب، اأنه مسحور، كاهن، شاعر، جمنون، ساحر، كذ كانوا يقولون

عليه لطالوة إن : )إن لقوله حلالوة وقال  لنيب عندما استشاروه عن طريقة جتعل الناس )احلجاج( ينفرون عن ا

 ... إخل( ثم قال : )قولوا عنه ساحر يفرق بني الناس(.

 أو إىل القرآن . . احليلولة بني الناس وبني االستماع إىل النيب 2

لََّم القصص القدمية  يسمعه أحد. حتى أن النضر بن احلارث َتَعلئال كانوا يرفعون األصوات عند جمالس النيب 

 د اإلسالم.شرتى جارية ومغنية ليصرفهما إىل َمن يري، بل أنه ا رسول ليقول أن لديه قصص قدمية كال

 . . إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة عن النيب 3

قوله ِمن أساطري خصًا متعلمًا يعلمه ألنه أمّي، وأن ما يأن ما يقوله إمنا هي أضغاث أحالم، وأن شكانوا يقولون 

 والشياطني . شيء ِمن اجلان األولني، وأن ما يأتي به النيب 

 . النقاش واجلدال .4

 د بالذات؟( .وت، ملاذا ُأنِزَلْت الرسالة على حممكانوا غري مقتنعني بثالثة أمور )توحيد اهلل، البعث بعد امل

 . تعذيب املسلمني .5

أمه وأبيه، وكان و ة وخباب بن األرت وعمار بن ياسركانوا يعذبون املستضعفني )مثل بالل بن رباح وعامر بن فهري

وأبو بكر   )مثل مصعب بن عمري وعثمان بن عفانأبو بكر الصديق يشرتي املستضعفني ويعتقهم( وغري املستضعفني

 الصديق وطلحة بن عبيد اهلل( .

 . املفاوضات .6

حيمي   قريش وكانن الدعوة )ألن أبو طالب كان سيدًا معظماً يفم كانوا يطلبون ِمن أبو طالب أن مينع النيب 

م عرضوا على أبو طالب ث أصر على االستمرار . كن النيب ، ل (، فعرض أبو طالب ذلك على النيب النيب 

 ، لكن أبو طالب رفض ذلك . مبادلة عمارة بن الوليد )كان من أمجل فتيان قريش( بالنيب 

 . . عرض املغريات على النيب 7

يعاجلونه إن كان به كون ملكًا عليهم ويعطونه أموااًل وأنهم سيوعرض عليه أن  جاء عتبة بن نافع إىل النيب 

 رفض ذلك كله . جنون، لكن النيب 

 . املساومات والتنازالت .8

 لت سورة الكافرون .: اعبد إهلنا سنة ونعبد إهلك سنة، فنز قالوا للنيب 
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 . طلب املعجزات .9

رؤية املعجزات لعذبهم  يبهم رمحة بهم، إلنهم إن َلم يؤمنوا بعدجيكانوا يطلبون املعجزات، لكن اهلل عز وجل مل يكن 

 ا هذا سحر مبني!عذابًا شديدًا، ورغم ذلك فقد رأوا معجزة شق القمر ثم قالو

 . االعتداء على النيب  .10

، حتى أن أبو  يب ، لكنهم بدأوا بعد ذلك باالعتداء على الن كانوا قد بدأوا باالعتداء على أصحاب النيب 

ام، لكنه عندما بينما هو يصلي يف املسجد احلر  احلكم عمرو بن هشام )أبو جهل( أتى لوضع قدمه على عنق النيب

 .  بو هلب( كانت تضع الشوك يف طريق النيباقرتب رأى خندقًا من النريان. وهناك أيضًا أم مجيل )زوجة أ

 . املقاطعة العامة .11

 نانوا حيموالب إليه، قررت مقاطعة بين هاشم الذين كوخاصة بانضمام أبو ط رسول ملا رأت قريش مناعة ال

ُيَسلِّموا النيب  ون وال يشرتون منهم وال جيالسونهم حتى، حيث قرروا أال يتزوجوا من بين هاشم وال يبيع النيب 

 ليقتلوه! 

ملقاطعة وعلقته ، فكتبت قريش كتاباً بهذه ا نيب فدخل بنو هاشم إىل إحدى الشعاب )شعاب أبو طالب( حلماية ال

أن  قاطعة، فأخربهم النيب سنوات قررت جمموعة ِمن أشراف قريش نقض هذه امل 3يف جوف الكعبة، وبعد 

 . يب مسك اللهم، وقد وجدوها كما وصفها النالصحيفة اليت وضعوها داخل الكعبة قد أكلتها األرضة إال با

 .. ملواجهة أساليب قريش يف مواجهة دعوة النبي  ها النبي مِن األمور التي جلأ إلي -

 السماح ألصحابه باهلجرة إىل احلبشة .
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 .. تقع احلبشة يف -
 شرق أفريقيا .

 ..احلبشة  اختار النبي  -
  .كان عاداًل النصراني (النجاشي)ولقبه ألن ملكها 

 .. احلبشةاهلجرة إىل  -
نسوة  4رجاًل و  12خلروج إىل احلبشة ِسراًّ، فخرج يف السنة اخلامسة ِمن بعثته لبعض أصحابه ا أذن النيب 

حاوَلْت أن تدركهم  وَلـّما َسِمَعْت قريش . لرسول يتزعمهم عثمان بن عفان رضي اهلل عنه ومعه زوجته رقية بنت ا

 وَلم تستِطع .

شتد، فأذن الرسول أسَلَمْت، فاستمر األذى وا قد ن قريشاملهاجرون إىل مكة ألنهم مسعوا أوبعد بضعة أشهر عاد 

موعة ألن قريش امرأة، خرجوا فرادى وليس جم 18رجاًل و  83 احلبشة، فخرجللمستضعفني اخلروج مرة أخرى إىل 

 كانت تعرف أنهم سيخرجون ويدركونهم .

رشح املهاجرون فيعة( مع هدايا إىل ملك احلبشة ملفاوضته، بن العاص( و )عبد اهلل بن رب فأرَسَلْت قريش )عمرو

ريم تأثر بشة، وَلّما مسع ملك احلبشة سورة م)جعفر بن أبي طالب( ليتحدث نيابة عن املسلمني أمام ملك احل

بشة بأن املهاجرين يقولون ك احلوقال ملل اليوم الثاني يفإرجاع املهاجرين إىل مكة، لكن عمرو بن العاص عاد ورفض 

حه وكلمته ى بن مريم : )هو عبد اهلل ورسوله ورويف مريم قواًل عظيمًا، فأتى جعفر بن أبي طالب وقال عن عيس

 املهاجرين . رجاعإألقاها إىل مريم العذراء البتول(، فصدقه ملك احلبشة ورفض 

من، حتى أن بعضهم بقي املهاجرون يف احلبشة فرتة من الز افازداد أذى قريش على َمن بقي ِمن املسلمني يف مكة، بينم

 . هـ يف غزوة خيرب 7َلم َيرِجع من احلبشة إال يف عام 
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 .. إسالم محزة بن عبد املطلب رضي اهلل عنه -
صيد وبدأ بالطواف حول ، حيث عاد يف إحدى املرات ِمن اللقبليةالعصبية ابب إسالم محزة بن عبد املطلب هو كان س

وأخًا له   للنيب ذى ابن أخيك، وكان محزة بن عبد املطلب َعماًّأبو جهل آ ّنإ:  وقالت لهالكعبة، فجاءته جارية 

وعنادًا ألبي جهل،  سبته؟ وأنا على دينه( قاهلا هكذا عصبيةأِمن الرضاعة، فدخل على أبو جهل وضربه برمح وقال : )

ـِ )سيد الشهداء(، ، وحينما استشهد يف غزوة أحد ُسمَِّي بـولكن مع مرور الوقت حسن إسالمه َفُسمَِّي بــِ )أسد اهلل(

 . وكان اسالمه يف السنة السادسة ِمن البعثة

 .. إسالم عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه -
)ُيقال   إحدى املراتمرور الوقت يتأثر باإلسالم، لكنه يفع مبن اخلطاب ِمن الذين يعذبون املسلمني، وكان كان عمر 

وه وأّن اأَلوَلى به فأخربه أحد األشخاص أن بين هاشم لن يرتك خرج ليقتل النيب  بعد إسالم محزة بثالثة أيام(

لدعوة السرية(، فغضب ا يف اين أسلمخلطاب وزوجها الَذاهو معاقبة مجاعته )فأخربه عن إسالم أخته فاطمة بنت 

هلل عنه الشرك وكان فيه خباب بن األرت رضي ا عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه وذهب إىل بيت أخته لريدها إىل

وطلب شيئًا من  بتت وأعلنت إسالمها، َفالَن قلب عمرُيقرئهم سورة طه، فدخل بيتها وضرب زوجها ثم ضربها لكنها ث

عند قوله  عندما اغتسل وقرأ سورة طه الَن قلبهرآن، فطلبت منه أن يغتسل ويتطهر حتى تعطيه الصحيفة، والق

 ة لذكري( .تعاىل : )إنين أنا اهلل ال إله إال أنا فاعبدني وأقم الصال

 نيب ع الًا ِمن عمر بن اخلطاب( وأخربه أنه مسهنا خرج خباب بن األرت رضي اهلل عنه )حيث كان خمتبئًا خوف

و بن هشام(، سالم بأحب العمرين، عمر بن اخلطاب وعمريدعوا اهلل بأن ُيعز اإلسالم بك حيث قال : )اللهم أعز اإل

، فأخربه النيب  ا من قادة املشركني . فسأله عمر عن مكان)أبو جهل( كانبن هشام وعمرو بن اخلطاب ألن عمر 

ن عمر جاء ليؤذيهم، وطرق الباب، فظن املسلمون هناك أ لنيب اأنه يف دار األرقم بن أبي األرقم، فذهب عمر إىل 

 . ، فنطق عمر بن اخلطاب الشهادتني(وقال : )أولست منتهيًا يابن اخلطاب؟ فخرج النيب 

يصلون عالنية  اولوا قتله، أما املسلمني فقد أصبحوابعد إسالم عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه آذوه املشركني وحو

لم عمر( وطافوا د رضي اهلل عنه : ما زلنا أعزة منذ أسوأمام الكعبة بعد أن كانوا يصلون سراًّ )حتى قال ابن مسعو

م وُدعي إليه عالنية(، ضي اهلل عنه : ملا أسلم ُعمر ظهر اإلسالربالكعبة وجلسوا حوهلا حلقًا )حتى قال صهيب الرومي 

 . بعثةوكان اسالمه يف السنة السادسة ِمن الطل، ه أظهر احلق وفرق به عن البافُسمَِّي بالفاروق ألن

 .. وفاة أبي طالب -
لب واستمر أبو طا، سنوات 8 ُمذ كان عمر النيب  يه حممد ابن أخعبد مناف( رعاية وامسه طالب ) توىل أبو

 تقريبًا . سنة 50 إىل أن أصبح عمر النيب  يف رعاية ومحاية النيب 

، لكن أبو جهل قال : )ترتك  )وكان يدعوه ِمن َقبل( إىل اإلسالم وعندما َمِرضَ أبو طالب يف آخر حياته دعاه النيب 

)أنا على ملة عبد املطلب(،  : العاشرة من البعثةموته يف السنة بل قملة آبائك ملة عبد املطلب؟!(، فقال أبو طالب 

قال  كًا، لكن الرسول االستغفار ِلَمن مات مشر هاه اهلل عن: )ألستغفرن لك ما َلم ُأْنَه عنه(، فن فقال النيب 

 ( .فاستجاب اهلل عنه العذاب لعمه العباس وأخو أبو طالب : )قد دعوُت اهلل أن خيفف اهلل
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 .. ضي اهلل عنهاخدجية بنت خويلد روفاة  -
اتها كانت يف السنة العاشرة وفيال وُيقال بأشهر، أي أّن ُيقال أن خدجية رضي اهلل عنها توفيت بعد أبو طالب بثالث ل

س وأشَرَكتين يف ني كفر بي الناس وصّدقتين حني كّذبين الناعنها : )آمَنْت بي ح وقد قال النيب ، من البعثة

 . ماهلا حني حرمين الناس ورزقين اهلل ولدها وحرم ولد غريها(

 وكان ِمن َفضائل خدجية :

  ُيقِرأها السالم ِمن َرّبها .أٍن . أن جربيل عليه السالم أَمَر النيب 1

  ُيبّشرها باجلنة .أْن . أن جربيل عليه السالم أَمَر النيب 2

 .بعد وفاتهاها ويرتحم عليكان يذكرها دائمًا  . أن النيب 3

 .. دعوة أهل الطائف إىل اإلسالم -
اَلْت قريش مين شيئًا : )ما ن حتى قال واملسلمني  بعد وفاة أبو طالب وخدجية اشتد أذى املشركني على النيب 

لعله جيد َمن  كةألنها ثاني أعظم مدينة يف احلجاز بعد م فقرر التوجه إىل الطائفأكرهه حتى مات أبو طالب(، 

ل الطائف رفضوا أنْ يناصروه  عنه(، لكن أهزيد بن حارثة رضي اهللماشياً ُيرافقه مواله ) فذهب، ويستجيب له ُيناصره

 ورموا عليه احلجارة بوه وحرضوا سفهائهم وصبيانهم على النيب ذبل وآذوه وع وأن يستجيبوا للدعوة إىل اإلسالم،

(، وكان )عتبة و شيبة ائطإحدى املزارع )أو البساتني أو احلو إىل فالتجأ النيب  ،حتى سالت منه ومن زيد الدماء

مع شيء  لنيب ا )وامسه عداس، وكان نصرانياًّ( إىل اابَني ربيعة( ِمن قريش ميلكان تلك املزرعة، فأرسال غالمهم

: )ممن أنت؟(  لنيب  : )بسم اهلل(، فاستغرب الغالم، فقال له ااألكل قائاًل فبدأ النيب ِمن الطعام )العنب(، 

م : ما أعلمك؟، فقال : )أنَت ِمن قرية يونس بن متى(، فقال الغال نوى، فقال النيب فقال الغالم : ِمن قرية ني

 .  بعد مساع النيب : )هو نيب وأنا نيب(، وقيل أن الغالم قد أسَلَم النيب 

عن خلها عن طريق اجلوار )، لكنه َلم يدخل مكة مباشرة، بل دملنازلقرن اإىل مكة بعد مروره مبنطقة  فعاد النيب 

نْفسه ِمن قريش،  أراد أْن حيمي ذلك ألن النيب طريق احللف(، وهو أن يأتي شخص وُيجريه وحيميه ِمن األذى، و

  ( .دّيم بن ُعطِعفدخل جبوار )امُل

 .. النبي  ورفع معنويات وسائل تسلية وتثبيت -
 ك اجلبال .َلض َمْر. َع1

كم  50قرن املنازل( وتبعد إىل منطقة ) ّمشدة التفكري واهَل ِمن الطائف إىل مكة، وصل ِمن يف طريق عودة النيب 

الم ومعه ملك رن املنازل(، وهناك جاءه جربيل عليه الس: )ما وعيُت إال وأنا يف ق قال حيث مشال الطائف، 

 كن النيب لئت ألطبقُت على قومك األخشبني لفعلت ذلك(، إْن ش: )السالم  بعد جلبال الذي قال للنيب ا

 رفض ذلك رجاء أن ُيخِرج اهلل منهم َمن يعبد اهلل .

 . إسالم اجلن .2

ه جمموعة ِمن اجلن تمنطقة )وادي خنلة( وبدأ ُيصّلي فجاء ِمن الطائف إىل مكة، وصل إىل يف طريق عودة النيب 

 م .سلموا ورجعوا إىل قومهم يدعونهم إىل اإلساللقرآن الكريم أدون أْن َيعلم بذلك، فلما مسعوا ا
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 . اإلسراء واملعراج .3

 س لياًل .إىل بيت املقد هو خروج النيب  تعريف اإلسراء :

 من الُقْدس( إىل السماء .أو من األرض ) النيب  (صعود)أو هو ارتفاع  تعريف املعراج :

ال تعاىل : )سبحان ق كما قال بعض العلماء،و رؤيا أالصحيح هو أن قصة اإلسراء واملعراج حقيقة وليست منامًا 

السنة العاشرة من  وحدثت يف صى الذي باركنا حوله(،الذي أسرى بعبده لياًل ِمن املسجد احلرام إىل املسجد األق

 .  بعثته

مع  كبها النيب مع دابة )الرباق( اليت تتميز بسرعتها، فر لياًل حيث أتى جربيل عليه السالم إىل النيب 

سى(، ثم جاء مبجموعة من األنبياء )كإبراهيم وعي جربيل عليه السالم وذهبا إىل القدس، وهناك صّلى النيب 

 ْتَيوُهِد يَتِدم : )ُهاللنب، فقال جربيل عليه السال نيب جربيل عليه السالم بإناء فيه مخر وآخر فيه لنب، فاختار ال

 . أمتك( أمتك، أما إنك لو أخذَت اخلمر َلَغَوْت

ل يف كل مساء ىل السماء )عرب سلم أو مصعد(، وكان ُيقابمن القدس إ جربيل عليه السالم بالنيب  جثم عر

 نيب أو جمموعة ِمن األنبياء، كما يلي :

 لسالم .أباه آدم عليه ا قابل فيها* السماء األوىل : 

 .ما السالم عليهوابن خالته حييى بن زكريا  عيسى ابن مريمقابل فيها ية : * السماء الثان

و نصف اجَلمال(، أي : )هو ميلك شطر أ الم، وقال عنه يوسف عليه السقابل فيها * السماء الثالثة : 

 . أنه ميلك نصف َجمال آدم ألن اهلل عز وجل خلق آدم بيده

 لسالم .ا إدريس عليهقابل فيها  * السماء الرابعة :

 سالم .هارون عليه القابل فيها  * السماء اخلامسة :

 الم .موسى عليه السقابل فيها  * السماء السادسة :

على البيت املعمور )هو بيت يف  ظهرهبمتكئًا وكان  م عليه السالمّده إبراهيَجقابل فيها  * السماء السابعة :

 ملالئكة ال يعودون إليه مرة أخرى( .االسماء السابعة يطوف حوله سبعون ألفًا من 

(، وهناك أوحى اهلل جل، لوجود نور بينه تعاىل وبني نبيه ليالقي ربه )دون أن يرى اهلل عز و ثم ُرِفَع النيب 

 فرض( . 50سبحانه وتعاىل بعض التشريعات )كالصالة 

)إّن أميت أشد ِمن أمتك،  : للنيب  يه السالم الذي قالعائد قابل يف السماء السادسة موسى عل وبينما النيب 

ل يف عاله حتى خفف الصلوات جرتدد بني موسى عليه السالم وربه ي ارجع إىل ربك وسله التخفيف(، فصار النيب 

 صالة . 50فروض( لكنها بأجر  5إىل )

هم ألنهم إْن ح أخرب قريش بقصة اإلسراء فقط )رمحة ببعد ذلك إىل القدس ثم إىل مكة، ويف الصبا عاد النيب 

م فلسطني ألنهم كن قريش َلم ُتَصدِّقه وحتدوه أن يصف هلاإلسراء فلن يصدقوا قصة املعراج(، لَلْم يصدقوا قصة 

القدس للنيب ن اهلل عز وجل أظهر شكل املسجد األقصى وَلم يذهب إىل فلسطني ِمن قبل، لك يعرفون أن النيب 

ظنًّا منهم  ه النيب د ذلك ذهبوا إىل أبو بكر وأخربوه مبا قالبعأيضًا، ثم  لكنهم كذبوه ، فوصفه النيب  

 مِّي بالصديق( .)وهلذا ُس لنيب صة إسراء ومعراج اقأنه سوف يرتد عن دينه، إال أنه أعلن تصديقه ل
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 .. عرض اإلسالم على القبائل واألفراد -
جمنة وذو اجملاز( ج واألشهر احلرم واألسواق )مثل سوق عكاظ ومواسم احليف الفرتة املكية يستغل  كان النيب 

َمن كان رده  ن كان رده حسنًا ومنهم َمن سكت ومنهموقد كانت مواقف القبائل خمتلفة )منهم َملتبليغ الدين، 

 كًا( .ِلشنيعًا ومنهم َمن اشرتط أن يكون َم

 مثل : ،مكة خارجأسلم ِمن ن َمان هناك ن يف مكة فقط، بل كويف هذه الفرتة َلم يكن املسلم

لقرآن، ُقِتل َقْبل لك شيئًا ِمن أقوال لقمان لكنه تأثر باوكان شاعرًا ِمن أهل املدينة، مي * سويد بن الصامت :

 اهلجرة.

ه، ُيقال أنه مكث شهرًا دون أكل ليتثبت بنفس بعثة النيب  َسِمع عن ِمن غفار، َقِدَم إىل مكة َلّما * أبو ذر الغفاري :

 عاد إىل قومه .فأسلم و )يكتفي مباء زمزم(، فدخل على النيب 

وقالت بأنه  لنيب َم إىل مكة حاجاًّ، فحّذرْتُه قريش ِمن ازعيم قبيلة دوس جهة اليمن، َقِد * الطفيل بن عمرو :

كنه قرر االستماع إليه وذهب إىل ، ل ِمن تأثُّره بكالم النيب  طن خوفًاساحر وكاهن، فوضع الطفيل يف أذنيه الق

ربه فخرج نورًا يف وجهه  و قومه إىل اإلسالم، فدعا النيب معجزة ليدع وأسلم، ثم طلب ِمن النيب  النيب 

 م .فانتقل النور إىل سوطه، فذهب الطفيل يدعو قومه إىل اإلسال

جاء إىل مكة وقرر أن كان طبيبًا يعاجل الناس ِمن السحر واجلنون، فوة ِمن اليمن، ِمن أزد شنوء * ضماد األزدي :

ء فما مسعت مثل ال : لقد مسعُت قول الكهنة والسحرة والشعراق ، وَلّما َسِمَع كالم النيب يعاجل النيب 

 إلسالم .كلماتك هؤالء، لقد بلغن قاموس البحر، هات يدك أبايعك على ا

 .. إىل املدينة مقدمات اهلجرة -
، ضي اهلل عنهنهم أسعد بن زرارة رِمو ،جاجًاحِمن املدينة  (ِمن اخلزرج)رجال  6من البعثة جاء  11يف موسم حج سنة 

 عم، فعرض النيب )أنتم ِمن موالي اليهود؟(، قالوا : ن يتنقل بني القبائل دخل عليهم وسأهلم : وبينما النيب 

ارت بينهم وبني األوس ا به اليهود؟ كيف ذلك؟! )وكان اليهود إذا صالنيب الذي ُتهّددنعليهم اإلسالم، فقالوا : هذا 

سبقوا اليهود فينا نيب وسوف نتبعه وسوف نقاتلكم( ف واخلرزج يف املدينة خصومات يهددونهم فيقولون : سوف ُيبَعث

 عدهم ِمن أهل املدينة .وكانوا هم نواة إلسالم َمن ب إىل اإلميان بالنيب 

 .. بيعة العقبة األوىل -
 كة .هي مكان رمي اجلمار يف منطقة منى يف م تعريف العقبة :

عند العقبة  ة حجاجًا، وقابلوا النيب من األوس واخلزرج( ِمن املدين)رجالً  12من البعثة جاء  12 موسم حج سنة يف

قرروا أن ُيبايعوه ث عن َمن ُيناصره( ويبح ن النيب )ألن هذا املكان مكان عام وال يشك فيهم أحد، وال يظن أحد أ

ي بايعوه على التوحيد أأتون ببهتان وال يعصونه يف معروف )على أال يشركوا باهلل وال يسرقوا وال يقتلوا أوالدهم وال ي

معهم )مصعب بن عمري( لكي  وعند عودتهم إىل املدينة بعث النيب  (،واألمر باملعروف، وَلم ُيبايعوه على نصرته

ملدينة مما نتج عن  يف اإلسالم، فذهب مصعب وبقي عدة أشهر يف اريم القرآن وأحكام الدين، فكان هو أول سفيعلمه

 يف املدينة . ، وَلم َيرجع مصعب حتى انتشر اإلسالمضريوُأسيد بن ح)سيد األوس(  سعد بن معاذذلك إسالم 
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 .. الثانيةبيعة العقبة  -
العباس بن وكان معه عمه ) بلوا النيب ِمن املدينة ، وقا وامرأتانرجاًل  73من البعثة جاء  13يف موسم حج سنة 

الشرك والسمع  على عبادة اهلل واجتناب م النيب عبد املطلب( الذي أتى ليتثبت ِمن صدق أهل املدينة، فبايعه

 و يعين أن ينصروا النيب هوهذا الشرط األخري هو املهم، فوالطاعة واألمر باملعروف وأال تأخذوا يف اهلل لومة الئم )

 ( .مر باملعروفايعوه على نصرته باإلضافة إىل التوحيد واأل، أي بولو اضطروا حملاربة َمن ُيحارب النيب 

: )ال، بل  فقال   مكة إن أظهره اهلل على قومه واعتز وقوي؟هل سريجع إىل وقبل أن تتم البيعة سألوا النيب 

 اربتم، وُأساِلم َمن ساملتم( .الدم الدم، واهلدم اهلدم، أنا منكم وأنتم مين، أحارب َمن ح

األشخاص ُيشرفون على  ُهم جمموعة ِمنووا نقباء أو عرفاء )منهم أن ُيعيِّن بعد إمتام البيعة طلب النيب و

 . نقيبًا 12أوضاعهم(، فأخرجوا منهم 

 .. إىل املدينةوأصحابه  هجرة النبي  -
 * بداية اهلجرة .

فها وقال بأنها ال ألصحابه : )رأيُت أرض هجرتكم(، ووصيف َمنامه أرض اهلجرة، وكانت ذات خنل، فق رأى النيب 

 . بعد تلك الرؤيا( دأت اهلجرةب) أي  املدينة، ثم أذن ألصحابه اهلجرة إليها

 *َمن هاجر وَمن بقي ؟

كان وحقًا، ال  م سلمة رضي اهلل عنها اليت تزوجها النيبكان أول َمن هاَجر إىل املدينة )أبو سلمة املخزومي( زوج أ

كر الصديق، علي بن أبي بيبَق إال جمموعة مثل )أبو  املسلمون يهاجرون خفية خوفًا ِمن قريش، فهاجر معظمهم وَلم

 هلجرة .وا ِمن املستضعفني الذين َلم يقدروا على انبن حارثة، صهيب الرومي( والبقية كا دطالب، زي

 * موقف قريش ِمن هجرة املسلمني .

 40ن عمره كان ُيشرتط أال يدخل الدار إىل َمن كااجتمعت قريش يف )دار الندوة( لتداول أمر هجرة املسلمني، و

قتلة  لنيب يعطونه سالحًا فيقتلوا أولئك الشباب ا، وهناك اقرتح أبو جهل أْن خيرج ِمن كل قبيلة شاباًّ وسنة

 لقبائل ويرضوا بالصلح .ا رجٍل واحد حتى ال يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا كل تلك

 يق رضي اهلل عنه .برفقة أبي بكر الصد * نزول جربيل وهجرة الرسول 

خرج النيب ف فراشه، عزمت عليه قريش وطلب منه أال يبيت الليلة يف مبا نزل جربيل وأخرب النيب يف هذه األثناء 

ضعف والعيب وليس نهم يرون أن ذلك َمن الوا بيته ألتاركاً قريش تنتظر خروجه أمام بيته ليقتلوه )َلم يقتحم 

قريش قد بينما ، أيام 3 هبقوا فيو غار ثورإىل فتوجها اهلل عنه  أبو بكر الصديق رضيقوة وشهامة ورجولة( وذهب إىل 

جائزة عن ضربوه وأعلنوا هو )علي بن أبي طالب( ف  بيت النيب يفنائمًا الذي كان عندما اكتشفوا أّن ئوا تفاج

 .وصاحبه  حيضر النيب  ملن ِمن اإلبل(  100ا )مقداره

 * يف غار ثور .

لصديق( اء كان )عبد اهلل بن أبي بكر احتى خيف البحث عنه، ويف هذه األثن أيام 3وصاحبه يف غار ثور  بقي النيب 

أي حجابها( ِعد هلما الطعام وفخفيه يف نطاقها )يأتيهم باألخبار بينما كانت )أمساء بنت أبي بكر الصديق( ُت

صديق فكان يرعى الغنم هرية( وهو غالم أبو بكر العامر بن ف، ولذلك ُسّميت بذات النطاقني، أما ) لتعطيه للنيب 

 هه .على آثار عبد اهلل بن أبي بكر حتى ال يعرف الناس طريق توج
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 * استئجار دليل .

كان ن أريقض الليثي( )امسه عبد اهلل بار ومعهما دليٌل وصاحبه خرجًا من الغ بعد أن خف البحث عن النيب 

وأبو بكر كانا يعرفان   م طريقًا جديدًا إىل املدينة )أي أن النيبعنه ليدهل قد استأجره أبو بكر الصديق رضي اهلل

وكان معهم ا(، يعرفه أحد حتى ال يصطدما بالباحثني عنهم ، لكنها أرادا أن يسلكا طريقًا جديدًا الطريق املدينة

 .كر الصديق رضي اهلل عنه غالم أبو بأيضًا شخص رابع وهو )عامر بن فهرية( 

 ريق إىل املدينة )قصة أم معبد( .* يف الط

)شكله  نيب م معبد(، حيث ذكرت هذه املرأة أوصاف الوأصحابه يف طريقهم خبيمة امرأة )امسها أ َمّر النيب 

ات مثل تكثري ، كما صارت بعض املعجز ت النيب وطوله ومجاله( فصارت هذه القصة مرجعًا ملن أراد معرفة صفا

 لنب ماشيتها .

 وأصحابه( . * يف الطريق إىل املدينة )قصة الشخص الذي حلق النيب 

للحصول عون وأصحابه، وكان ِمن الذين يس النيب بحلق أحد املشركني )وامسه سراقة بن مالك املدجلي( 

  أعطاه النيبأي أنها َسَقَطْت(، فعرف أنهم حمميني، فوَلّما جاء ليقبض عليهم تعثرت به فرسه )على اجلائزة، 

 األمان .

 * املدة الزمنية للهجرة .

 . يومًا 15، أي أّن اإلمجالي أيام 3، وكانوا قد بقوا يف الغار يومًا 12استغرقت اهلجرة إىل املدينة 

 تاريخ الوصول إىل املدينة .* 

وىل من اهلجرة من البعثة، أي السنة األ 14عام  ربيع األول 8وأصحابه إىل املدينة يف يوم االثنني  وصل النيب 

 نه( .)حسب التقويم الذي ُوِضع يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهلل ع

 * الوصول إىل املدينة .

ليهود، ثم خرج أهل املدينة اوكان أول َمن رآه رجٌل ِمن ، دينةيف امل (ُقباءمنطقة )وأصحابه إىل  وصل النيب 

 اء( .الستقباهلم، وهناك ُأسَِّس أول مسجد على التقوى )مسجد ُقب

انوا ميسكون أن يستقر عندهم وك يعرضون عليه  إىل داخل املدينة، وكان األوس واخلرزج فتوجه النيب 

بركت فيها، ىل مزرعة خربة ميلكها غالمني يتيمني وبناقته فيقول هلم : )دعوها فإنها مأمورة(، فاجتهت الناقة إ

)أبو أيوب عند   : )املرء مع رحله(، فمكث قال النيب ف فجاء )أبو أيوب األنصاري( وأخذ رحل النيب 

 ر أن يبين فيها مسجده )املسجد النبوي( .ولي اليتيمني، وقر األنصاري( واشرتى املزرعة ِمن

 * الذين َلم يهاجروا وبقوا يف مكة .

اليت كانت تودعها  ( بالبقاء يف مكة حتى ُيرِجع األماناتقد أمر )علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه كان النيب * 

شة رضي اهلل سودة بنت زمعة، وعائ وجته )وز قريش عنده، فهاجر بعد أْن أعادها، ثم هاجر أهل بيت النيب 

 عنهما( .

، فقال عنه النيب مواله ألن قريش منعته ِمن اخلروج بهاوِمن الذين هاجروا )صهيب الرومي(، وكان تاجرًا، فرتك أ* 

 ملا مسع قصته : )ربح البيع أبا حييى( . 

 يدعو هلم . ا إال بعد فتح مكة، وكان النيب أما املستضعفون ِمن أهل مكة فقد بقوا فيها وَلم يهاجرو* 
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 .. مناخ املدينة املنورة -
 النيب  فدعا ك ُأِصيب املهاجرون باحلمى،مى، لذلكانت أرض املدينة وباء، عبارة عن مستنقعات ينتشر فيها احل

 ن خيرج الوباء ِمن املدينة .أ

 .. أمساء املدينة املنورة -
 . يثرب .1

 . أرض اهلجرة )أو دار اهلجرة( .2

 . طيبة الطيبة .3

 . . مدينة رسول اهلل 4

 .. املهاجرين واألنصار -
 هم الذين جاءوا ِمن مكة إىل املدينة . املهاجرين :

 ن أهل املدينة، وهم األوس واخلزرج .ِم هم الذين أسلموا وناصروا النيب  األنصار :

 .. مكونات جمتمع املدينة املنورة بعد اهلجرة -
 . طوائف اليهود .1

ريظة، بنو قينقاع(، ، بنو قريقبائل )بنو النض 3، وأهمها جاءوا من الشام، وسكنوا يف بعض املناطق )مثل يثرب وتيماء(

 وكانت السيادة لقبيلة بنو النضري .

 زرج .. األوس واخل2

ثرب بعد انهيار سد مأرب َقِدَما إىل ين قبائل اليمن، أصل األوس واخلزرج كانا أخوين، وهما ابين حارثة بن ثعلبة ِم

، وكان يغذيها اليهود. ن إال أنه حصلت معارك وحروب بني القبيلتنيورغم أنهما أخوي وما تبعه ِمن كوارث يف اليمن .

 ة كانت القوة والرئاسة للخزرج .يوُهم يتقاتلون! ويف النها سنة 120 حتى أّن )يوم ُبعاث( استمر أكثر ِمن

 . املشركني .3

 .. بعد اهلجرة ليؤسس دولته يف املدينة املنورة مِن األمور التي قام بها النبي  -
 . بناء املسجد النبوي .1

شجار والنخيل، اس يف العبادات وغريها، حيث مت قطع األألهمية املسجد يف مجع الن وكانت أول خطوة للنيب 

ناء غرفتني ، وَلّما اكتمل املسجد مت بأشهر 6سجد ونبش قبور املشركني لنقلها إىل مكان آخر، واستمر بناء امل

 .  عنهما(رضي اهلل قأبي بكر الصدينها، عائشة بنت )سودة بنت زمعة رضي اهلل ع )بيتني( لزوجيت النيب 

 . املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار .2

ركوا ما ميلكون يعانون من مشكالت اقتصادية ألنهم ت كان األنصار يتنافسون يف إكرام املهاجرين، وكان املهاجرين

 ا يرثه .كل أنصاري أٌخ ِمن املهاجرين فيسكن معه ورمبعل لعند هجرتهم، فقام النيب بعقد املؤاخاة وج

 حدة ليطلقها له .يِّر أخاه ِمن املهاجرين أن خيتار وافاستجاب األنصار حتى أّن َمن لديه أكثر ِمن زوجة كان ُيَخ
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 تنظيم العالقات االجتماعية بني الطوائف .. 3

ويساعدونه  يعاديه  وال ينضمون إىل َمن اربون النيب معاهدة )تقتضي أنهم ال حيواملشركني عقد مع اليهود 

 . إذا احتاج إليهم( 

 تأسيس جيش إسالمي .. 4

 للدفاع عن الدولة اإلسالمية .كان تأسيس هذا اجليش 

 .. األحداث التي جرت يف السنة األوىل مِن اهلجرة -
، وذلك رغم أن اليهود زعموا (مساء بنت أبي بكر الصديق رضي اهلل عنهمأ ، وأمهعبد اهلل بن الزبري بن العوامد )مول .1

 . لود للمهاجرين يف املدينةكان أول موُعِرفوا بإجادة السحر، و ، واليهودأنهم سحروا املهاجرين ولن ُيوَلد هلم

وهي البكر  سنوات 7عمرها بعد أن خطبها و ، وذلكسنوات 9رضي اهلل عنها وعمرها  على عائشة دخول النيب  .2

بناتهم يف هذا العمر،  ر؟ نقول أّن ِمن عادة العرب قدميًا تزويج، ولكن ملاذا بهذا العمالوحيدة ِمن زوجات النيب 

 وأيضًا كان ذلك بأمر اهلل عز وجل .

 ْن كانت َقْبل اهلجرة عبارة عن ركعتني .يف صالة )الظهر، العصر، العشاء( بعد أ زيادة ركعتني .3

 منامه أّن شخص سنة األوىل، حتى رأى )عبد اهلل بن زيد( يف، حيث َلم يكن للمسلمني أذانًا قبل التشريع األذان .4

علمها بالل بن رباح رضي اهلل أن ُي مبا رآه، فطلب منه النيب  فلما أصبح أخرب النيب ُيخربه بصيغة األذان، 

 ألذان .اعنه، فصار بالل وغريه ِمن املؤذنني ُيّؤذِّنون بهذا 

 .. األحداث التي جرت يف السنة الثانية مِن اهلجرة -
منى أن يتوجه يت ، وكان النيب شهرًا 16قدس( ِقبلة للمسلمني ، حيث كانت )بيت املإىل الكعبة حتويل الِقْبلة. 1

 . العصربة هي أول صالة صالها إىل جهة الكعبلة، وكانت بتحويل القإىل الكعبة، فاستجاب اهلل له وأمره 

م رمضان أو يث كان الشخص ُمَخّيٌر قبل ذلك بني صياوجعله ركنًا ِمن أركان اإلسالم، ح فرض صيام رمضان. 2

 إطعام مسكني .

ابنته )أم كلثوم(،  ُه النيب بعد غزوة بدر، َفَزوََّجي اهلل عنه زوجة عثمان بن عفان رضو  بنت النيبوفاة رقية . 3

 . َفُلقَِّب بــِ )ذي النورين( ألنه تزوج ابنيت النيب 

)احلسني( رضي  بي طالب رضي اهلل عنه، فأجنبا )احلسن( ثمِمن ابن عمها علي بن أ  زواج فاطمة بنت النيب. 4

 اهلل عنهما .
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ض اجلهاد يف الفرتة املكية -
 
فر
ُ
م ي

 
 .. ل
 املسلمني كانوا مستضعفني وَلم يكن هلم قوة .ألن 

 .. أنزل اهلل سبحانه وتعاىل اإلذن بقتال قريش واملشركني يف -
 يش .الفرتة املدنية )بعد اهلجرة(، عندما أصبح للمسلمني قوة وج

ة -
ّ
رِي
َّ
 .. الفرق بني الغزوة والس

  للمسلمني .قائدًا اجليش الذي يكون فيه الرسول  الغزوة :

 َؤمِّر عليه أحدًا ِمن الصحابة .وُي اجليش الذي يبعثه الرسول  السَِّريََة :

ة -
ّ
رِي
َّ
 .. أول غزوة وأول س
 هـ . 2واء(، عام غزوة ودان )وُتسمى األب : أول غزوة غزاها النيب 

 ـ .ه 1 قادها محزة بن عبد املطلب رضي اهلل عنه، عام السَِّريَّة اليت : أرسلها النيب  ِرّيةَسأول 

 .. أعداء الدولة اإلسالمية -
 . املشركون .1

 الوليد بن املغرية( . مات القبلية مثل )أبو جهل، عتبة بن ربيعة،الزعابعض ويقودهم موجودون يف مكة وغريها، هم 

 . اليهود .2

ألنهم كانوا   اجلزيرة العربية، وناصبوا العداء للرسول هاجروا من الشام إىلأتباع موسى عليه السالم، هم 

ويعتقدون أنهم وه، وملا عرفوا أن النيب ِمن العرب حارب يظنون أن النيب الذي سوف ُيبَعث يف آخر الزمان سيكون منهم

اإلسالم مثل )عبد اعتنقوا ل دين( )رجاولكن هناك أحبار  انتشارهم، ون إليه َفَقلَُّعْدشعب اهلل املختار ولذلك ال َي

 )أي رجعوا( إىل اهلل سبحانه وتعاىل . باليهود ألنهم تابوا وهادوااهلل بن سالم(، ومّسوا 

 . النصارى .3

ُيسّمون ُعلماء الدِّين وهود يف اجلزيرة العربية والعامل، هم أتباع عيسى عليه السالم، وكانوا أكثر انتشارًا ِمن الي

، وكان الصراع (، طيء، قضاعة، ربيعةالم )ُلخم، غسانإلسوِمن القبائل النصرانية اليت اعتنقت اعندهم )رهبان(، 

 . لصراع الفكري باملناقشة واحلوار(مع النصارى بطريقتني )الصراع العسكري بالغزوات السرايا، ا

 ن .و. املنافق4

 هو إظهار اإلسالم وإبطان الكفر . تعريف النفاق :

ألنهم خافوا فقدان  عد اهلجرةيف املدينة بكن هلم دولة، وظهروا وَلم يظهر املنافقني يف الفرتة املكية ألن املسلمني َلم ي

ألن  دى النيب ثل )عبد اهلل بن أبي بن سلول( الذي عامضهم ِمن الزعماء يف أهل املدينة مراكزهم حيث كان بع

هو قائد املدينة، وَلم  ول توجيه َمِلكًا للمدينة، وبعد اهلجرة صار الرسلتأهل املدينة كانوا قبل اهلجرة ُيِعدُّونه 

كانت )استغالل وإظهار العداء اجهة يف املو املنافقني طريقة ، ألنفقنياملنايكن هناك صراع مباشر بني املسلمني وبني 

 . (نيوالشبهات بني املسلم األزمات إلثارة الفنتأوقات 

 . اجملوس واألعراب .5
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 ..مع أعداء الدولة اإلسالمية  عالقة النبي  -
 . مع املشركني ملسو هيلع هللا ىلصعالقة النيب . 1

 كني :وبني املشر اليت دارت بني النيب األحداث ِمن 

 .هـ 2* غزوة بدر 

 .هـ 3* غزوة أحد 

 .هـ 5* غزوة األحزاب )اخلندق( 

 .هـ 6* صلح احلديبية 

 .هـ 8* فتح مكة 

 .هـ 8* غزوة ُحنني 

 .هـ 8* غزوة الطائف 

 اليهود .مع  ملسو هيلع هللا ىلص. عالقة النيب 2

 د :وبني اليهو ِمن األحداث اليت دارت بني النيب 

 .هـ 2* غزوة بين قينقاع 

 .هـ 4* غزوة بين النضري 

 .هـ 5* غزوة بين قريظة 

 .هـ 7خيرب  * غزوة

 النصارى .مع  ملسو هيلع هللا ىلص. عالقة النيب 3

 رى :وبني النصا ِمن األحداث اليت دارت بني النيب 

 .هـ 8* معركة مؤتة 

 هـ .8* سرية ذات السالسل 

 * وفد نصارى جنران .

 املنافقني .مع  ملسو هيلع هللا ىلص. عالقة النيب 4

 فقني :وبني املنا ِمن األحداث اليت دارت بني النيب 

 .هـ 5* غزوة بين املصطلق 

 * حادثة تنازع املهاجرين واألنصار .

 * حادثة اإلفك .

 

 

 املية اإلسالم"النتقال إىل درس عدرس مستقل قبل ا بشيء ِمن التفصيل يف ٍثَدوسنتحدث اآلن عن كل َح"
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 .. تارخيها -
 هـ . 2رمضان عام 

 .. سببها -
و سفيان، فأمر ن بالد الشام متوجهة حنو مكة بقيادة أبأخبار بأن قافلة جتارية لقريش قادمة ِم جاءت للنيب 

 مكة .ِمن  عند هجرتهمقريش ِمنهم  أخذتها أصحابه بأخذ هذه القافلة السرتداد أمواهلم اليت النيب 

 .. أطرافها -
 . . كفار قريش2      . املسلمون .1

 .. أعدادهم -
  . (700( وعدد كفار قريش )317عدد املسلمني )

 .. تفاصيلها -
ني بعد أن غّير طريقه، ستطاع أبو سفيان أن يفلت ِمن أيدي املسلما * أرسل أبو سفيان شخصاً إىل مكة يستنفرهم، ثم

( 1000هم، فخرج )إلظهار قوتفض وأصر على اخلروج فأرسل جمددًا إىل مكة بأنه ال حاجة للخروج، لكن أبو جهل ر

 ( .700مقاتل ثم انسحب ثلثهم وبقي )

شاروا عليه بالقتال ( واستشار أصحابه هل ينسحب أم يقاتل؟ فأأنه سيحدث قتال ال يتوقع )وكان * تفاجأ النيب 

. 

إبليس شارك أيضًا يف أن  وُيرَوى ت املالئك يف املعركة،* بدأ القتال باملبارزة يف البداية، ثم محي الوطيس، وشارك

  صورة )ُسراقة بن مالك( لتحميس املشركني .

 .. نتيجتها -
 ( .70( وُأِسَر )70* انتصر املسلمون، وُقِتل ِمن املشركني )

ذ ومعوذ ابنا عفراء( و بن هشام، حيث ُأِصيب ِمن ِقَبل )معا* ِمن الذين ُقِتلوا فرعون األمة )أبو جهل( أبو احلكم عمر

هذه األمة(، وُسّمي بذلك عون : )هذا فروقال َفِرحًا َكّبر   ثم قطع ابن مسعود رأسه، وملا رآه الرسولجبروح قاتلة، 

 عداوة . ألنه كان أشد خصوم النيب 

 ذًا مبشورة أبي بكر رضي اهلل عنه( .أن يفديهم )آخ الذين مت َأْسَرهم قرر النيب * 

 م وال يعاتبونهم .صربوا وأن ينتقموا حتى ال يتشاءم الناس منهيت* قرر املشركون أال يبكوا على قتالهم وأن 
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 .. تارخيها -
 هـ . 3عام 

 .. سببها -
النتقام ِمن النيب هم، فرأوا أن هيبتهم قد ذهبت فقرروا اما جرى للمشركني يف غزوة بدر، حيث ُقِتل الكثري ِمن زعمائ

 وأصحابه . 

 .. أطرافها -
 كفار قريش .. 2      .املسلمون . 1

 .. أعدادهم -
 ( . 3000( وعدد كفار قريش )700عدد املسلمني )

 .. تفاصيلها -
مسن نتقام خرجت جمموعة من النساء حتى حيخرج املشركون بقيادة أبو سفيان، وِمن شدة احلرص على اال* 

 .  املقاتلني املشركني على الثبات

ة بدر( الذين وخاصة الذين فاتهم فضل املشاركة يف غزوأصحابه، ومال إىل راي األكثرية ) * فاستشار النيب 

 .()وكان هذا رأي النيب ينة أشاروا عليه باخلروج للمواجهة بدل البقاء والتحصن يف املد

ني(، وكان ُيريد وعصا ِمن أتباعه قائاًل : )أطاعهم 300* أنسحب زعيم املنافقني )عبد اهلل بن ُأبي بن سلول( ومعه 

 فقط . 700وى س البقاء يف املدينة، َفَلْم يبَق مع النيب 

بل الُرماة ُأُحد( قام بتقسيم اجليش، ووضع على ج إىل أرض املعركة )منطقة قرب جبل * بعد وصول النيب 

ملسلمون وعدم مغادرة امحاية ظهور دفع اخليل عنهم وم ( راميًا بقيادة )عبد اهلل بن ُجبري األنصاري( وطلب منه50)

 املكان سواًء انتصروا أو ُهِزموا .

راية، فهرب املشركون ر املسلمون يف البداية وقتلوا حامل ال* بدأ القتال باملبارزة يف البداية، ثم محي الوطيس، وانتص

 . والنسوة معهم

أن املعركة قد انتهت نهم بم للحصول على الغنائم َظناًّ على جبل الُرماة ( ِمن الذين وضعهم النيب 40فنزل )* 

 .م قائدهم عهوذلك رغم من

عشرة الذين كانوا قرر أن يلتف على املسلمني، فذهب وقتل ال * رأى )خالد بن الوليد( َقْبل أْن ُيْسِلم نزول الرُّماة،

يمة حتى ُأِشيع بني عظ ثناء ُهِزَم املسلمني وُأصيبوا إصاباتعلى الرُّماة ثم بدأ يرمي املسلمني ِمن اخللف، ويف هذه األ

 قد ُقِتل! . الناس بأن الرسول 

ُكِسرت خوذته ِصيَبت ُرباعيته وُجِرَحت شفته السفلى وأصابته احلجارة وبعض الرماح فُأ * ُيقال أن النيب 

 وُجرَحت جبهته ووجنَتيه .

آمن، وبهذه األمور كان ملة حّي، فنقله الصحاب صاح بأن النيب ف * رأى )كعب بن مالك رضي اهلل عنه( النيب 

 روا االنسحاب .انتقموا ملا جرى هلم يف غزوة بدر وقررأى املشركون وقائدهم أبو سفيان بأنهم شفوا غليل قلوبهم و
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 .. نتيجتها -
ن الذي قتله سيد الشهداء )محزة بن عبد املطلب(، وكاوأخوه من الرضاعة وأسد اهلل و استشهد عم النيب * 

 محزة!. ُمطعم الذي عرض عليه العتق مقابل قتل حشي بن حرب( كان رقيقًا جُلبري بنعبد حبشي )وامسه و

لي عن لك ألنه كان حديث عهد بعرس، وقرر التخاستشهد غسيل املالئكة )حنظلة بن أبي عامر(، وُسمِّي بذ* 

 فاستشهد فغسلته املالئكة . زوجته لكي ينصر النيب 

( الذي ُيقال ل )محزة بن عبد املطلب رضي اهلل عنه* قام املشركون قبل انسحابهم بالتمثيل مبوتى املسلمني، مث

 ِطَعْت أنوفهم وآذانهم .وهناك آخرون ُق تبة أكلت ِمن كبده!(،)وقيل بأن هند بنت عأنه ُبِقر بطنه وُأخِرج كبده 

برمٍح وجرح عنقه،   ليقتله، فرماه النيب ذي فيه النيب ل* جاء )ُأَبي بن خلف( متغطرسًا إىل املكان اآلمن ا

 فمات ُأبي بن خلف متأثرًا بهذا اجلرح .

 ( .70* استشهد ِمن املسلمني )

ألصحابه : )قولوا اهلل  وقال : ُأعل ُهبل، فقال النيب  * جاء )أبو سفيان( إىل املكان اآلمن الذي فيه النيب 

لكم، ثم قال أبو سفيان :  زى لكم، فقالوا له : اهلل موالنا وال موىل: لنا الُعزى وال ُعأعلى وأجل(، ثم قال أبو سفيان 

 قتالكم يف النار(. عنه : )ال سواء، قتالنا يف اجلنة ويوٌم بيوم بدر واحلرب سجال، فأجابه عمر بن اخلطاب رضي اهلل
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 .. تارخيها -
 هـ . 5عام 

 .. سببها -
ا القوى )األعداء( على حرب املنورة، فقرروا أن جيمعو املدينة أن اليهود َلم يسرتحيوا َلّما رأوا قوة املسلمني ومتكنهم يف

 . (يةَتَجمُّع األعداء على حرب الدولة اإلسالماملسلمني )ُسمَِّيت غزوة األحزاب بهذا االسم ِلَتَحزُّب و

 .. أطرافها -
 ميثلهم غطفان( .. اليهود واملشركني واألعراب )2      املسلمون .. 1

 .. أعدادهم -
 ( . 10.000) اليهود واملشركني واألعراب( وعدد 3.000عدد املسلمني )

 .. تفاصيلها -
جه جمموعة ِمن م إليهم يف حرب املسلمني فوافقوا، ثم تووطلبوا منهم االنضماخرج اليهود إىل كفار قريش * 

 توجهوا إىل املدينة .نضمام إليهم يف حرب املسلمني ووافقوا، وعراب( وطلبوا منهم االاألاليهود إىل قبائل غطفان )

أن حيفروا خندقًا  على النيب  )سلمان الفارسي(د الُعدَّة، فاقرتح أن ُيِع فقرر * جاءت أخبار الكفار إىل النيب 

 ذلك وشاركهم احَلْفر . فاستحسن النيب حيط بقية اجلهات، ُتِمن اجلهة الشمالية للمدينة، مبا أن اجلبال 

 ِمن املعجزات اليت حصلت أثناء احَلْفر :* 

( ِمن طعام 1000وأصحابه )وكان عددهم تقريبًا  ، وذلك عندما أكل النيب . معجزة تكثري الطعام1

 .م ينتهي عًا وَلكلوا منه مجيأ ني !أحضره )جابر بن عبد اهلل( وكان يكفي فقط لشخص أو شخَص

ثناء احَلْفر أصخرة وذلك عندما اعرتضتهم  ،. معجزة تكسري الصخر ورؤية فتح الشام والفرس واليمن2

رب، ُأعِطيُت مفاتيح الشام، قال : )اهلل أكعد الضربة األوىل فأسًا وبدأ بضربها وهو ُيَكبِّر، وب فأخذ النيب 

 .يمن، ثم انفلقت الصخرةلبفتح فارس، وبعد الثالثة بفتح اشََّر َب، وبعد الثانية وإني ألنظر قصورها الساعة(

 دق .املناوشات البسيطة بسبب وجود اخلن * وصل األحزاب وحاصروا املدينة وَلم حتصل معركة وإمنا بعض

ة اجلرحى، أن ُيعاجل يف خيمة معدة ملعاجل  * ُأصيب سيد األوس )سعد بن معاذ رضي اهلل عنه(، فطلب النيب

ن ُقريظة( وذلك ب : )اللهم ال ُتِمتين حتى ُتقر عيين ِمن سعد بن معاذ قد دعا اهلل سبحانه وتعاىل قبل أن ُيصاوكا

 بتحريض ِمن يهود بين النضري . ألن قبيلة ُقريظة اليهودية َنقضْت عهدها مع النيب 

 الطقس وعدد األحزاب. لربودةنه ما كان يريد أن يذهب )حذيفة بن اليمان رضي اهلل عنه( مع أ * أرسل النيب 

 .. نتيجتها -
ني( الذي أسلم لك )نعيم بن مسعود الثقفي األشجعي الغطفاساهم يف ذو* انتشر الشك والتخاذل بني األحزاب، 

إال إذا استطعت  : )وماذا عساك أن تفعل الرسول  وكتم إسالمه وكان تاجرًا له عالقة بقريش واليهود، فقال له

 ل حزب االنسحاب.اتلوا إال أن يدفع صاحبكم رهينة(، فقرر كفذهب نعيم وقال لكل حزب : )ال ُتق أن ُتخذل بينهم(،

 لى محاية مدينتهم ومكانهم .* َلم حتصل معركة حامسة، ولكن أظهر املسلمون أنهم قادرون ع
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 .. تارخيه -
 هـ . 6عام 

 .. سببه -
)أي  رؤوسهم ىل مكة ويطوفون حول الكعبة ويسعون وحيلقونإرأى يف منامه بأن املسلمون يتجهون  أن النيب 

 تهم قريش وُعِقد هذا الصلح.مرة، فمنعيعًا إىل مكة ألداء العأصحابه وخرجوا مج فأخرب النيب ، يؤدون العمرة(

 .. أعدادهم -
 .  (1400عدد املسلمني )

 .. تفاصيله -
 دوا أداء العمرة .وأصحابه بدون أسلحة وال جيوش، فقط أرا النيب * خرج 

فقررت  لقريش، أن السماح هلم فيه قوة للمسلمني وضعفًا وأصحابه، ورأت * مسعت قريش بأخبار خروج النيب 

 .منع املسلمني ِمن دخول مكة وَأَعدَّْت الُعّدة للقتال 

ة حتى قبل البعثة، عروف هو أنه ال أحد ُيمَنع ِمن دخول مكفاستغرب، ألن امل جاءت أخبار قريش إىل النيب * 

  منطقة احُلديبية .طريقًا آخر ليتجنب جيش قريش حتى وصل إىل فسلك النيب 

زاعي، ُعروة بن  إرساله للمفاوضة )ُبديل بن ورقاء اخلواملشركني، وِممَّن مت حصلت مفاوضات بني النيب * 

 مسعود الثقفي( .

لمني بأداء  قريش لكي يفاوض قريش يف السماح للمسإرسال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه إىل * فقرر النيب 

 وى يف مكة .نه ألن قبيلة عثمان بين أمية كانت أقالعمرة، فاعتذر عمر واقرتح إرسال عثمان بن عفان رضي اهلل ع

أن  ل، فقرر النيب َشاُور، فُأشيع بأن عثمان قد ُقِتتََّلّما وصل عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، حبسته قريش ِلل* 

ان ألن اهلل عز ِرَفْت ببيعة الشجرة أو بيعة الرضوينتقم فدعا إىل مبايعة على القتال وكان ذلك حتت شجرة )َفُع

د بأن لذي أّكوا بعودة عثمان بن عفان رضي اهلل عنه اوجل رضي عن هؤالء امُلباِيعني(، وبعد انتهاء البيعة تفاجئ

 مقتله إشاعة .

 مركم( .قال : )قد سهل أ  رآه النيب  * أرسلت قريش )ُسهيل بن عمرو( لعقد صلح مع املسلمني، فلما

 :( لح يف منطقة احلديبيةُسمِّي بهذا االسم لوقوع الص)* بنود صلح احلديبية 

 مرة إال يف العام القادم .الع ن. يرجع املسلمون هذا العام وال يؤدو1

 سنوات . 10َضع احلرب بني الطرفني . ُتو2

 ه ذلك .، ومن أراد أن يدخل يف عهد املشركني فلفله ذلك . َمن أراد الدخول يف عهد حممٍد 3

رجعه املسلمني ن جلأ ِمن املشركني إىل املسلمني ُي. َمن جلأ ِمن املسلمني إىل قريش ال ُترجعه قريش، وَم4

 ولو كان مسلمًا .

: أول ما أقاضيك  عنه(، ومبجرد انتهاء الصلح قال ُسهيل الصلح هو )علي بن أبي طالب رضي اهللوكان الذي َكَتب 

 رجعه إلينا .بهذا الرجل )أبو جندل(، هذا رجل جاء ِمن عندنا وهو مسلم، ا
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 ؤدوا العمرة إال يف السنة القادمة .ُسمَِّيْت هذه العمرة )عمرة القضاء( ألن املسلمني لن ي* 

عن الصلح أو يعيده  ِجيبوا، رجاء أن يرتاجع النيب ِمن أصحابه أن يتحللوا، فتأخروا وَلم ُي  * طلب النيب

فأخذ لون مثله، أن خيرج وحيلق ليتحلل بنفسه وأنهم سيفع لكي يؤدوا العمرة، فاقرتحت )أم سلمة( على النيب 

 .باقرتاحها  النيب 

 .. نتيجته -
ه : )إنا فتحنا يف قول ، لكن اهلل سبحانه وتعاىل َسّماه بالفتحصاحل املسلمني* يف ظاهر هذا الصلح كان ليس ِمن 

 لك فتحًا مبينا(، وكان هذا الصلح سببًا يف فتح مكة .

 قريش . ، وانضمت بعض القبائل )مثل بين بكر( إىل* انضمت بعض القبائل )مثل خزاعة( إىل النيب 

 ح باملشركني وقريش .رة العربية، حيث كانوا مشغولني َقْبل الصلاجلزيداخل وخارج * تفرغ املسلمون إىل الدعوة 

( رضي عمرو بن العاصو ) (مثل )خالد بن الوليدح وقبل فتح مكة بعد الصل* َأْسَلَم جمموعة ِمن قادة املشركني 

 . اهلل عنهما
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 .. تارخيه -
 هـ . 8عام رمضان 

 .. سببه -
ُخزاعة اليت انضمت  بين بكر يف القيام بغارة على قبيلة أن قريش َنَقَضتْ أحد بنود صلح احلديبية، حيث ساعدت قبيلة

أن  ، فقرر النيب عة وبين بكر ثارات يف اجلاهلية(ني خزا، فُقِتل العديد ِمن قبيلة ُخزاعة )وكان بإىل النيب 

 ينتقم ِمن قريش .

 .. أطرافه -
 .قريش  يبعض مشرك .2      . املسلمون .1

 .. أعدادهم -
  ( .10.000عدد املسلمني )

 .. تفاصيله -
رى، فقرر النيب وأخربه مبا َج زاعة إىل النيب بعد نقض قريش ألحد بنود صلح احلديبية، جاء أحد زعماء خ* 

 أن ينتقم . 

َلم يرد عليه  ليجدد الصلح ويعتذر لكن الرسول  * أدرَكْت قريش خطأها فأرسلت )أبو سفيان( إىل النيب 

 فذهب إىل أبو بكر وعمر وعلي رضي اهلل عنهم وَلم ُيجيبوه .

تى أنه دعا اهلل خرب إال القادة حتى يفاج  مشركي مكة، حإعداد الُعّدة لغزو قريش يف مكة وَلم ُي بدأ النيب * 

 تها يف بالدها( .عز وجل وقال : )اللهم خذ العيون واألخبار عن قريش حتى نبغ

خبار قريش أة إلأبي بلتعة( رسالة إىل قريش مع امر * أرسل أحد الصحابة املشاركني يف غزوة بدر )وامسه حاطب بن

ن يبحث عن املرأة، كشف ذلك وأرسل َم مكة، لكن الرسول  أمر غزوهم حتى يقوموا حبماية أهله وعشريته يف

: )إنه قد  أن يسمح له بقتل حاطب، فقال  يب فوجدوها وأخذوا منها الرسالة، فطلب عمر بن اخلطاب ِمن الن

 اعملوا ما شئتم فقد غفرُت لكم( . : شهد بدرًا وما يدريك لعل اهلل اطلع على أهل بدر فقال

 دينة .س بن عبد املطلب( مسلمًا مهاجرًا إىل املإىل مكة لقيه عمه )العبا جيشهو يف طريق النيب * 

يان( إىل النيب يف الطريق، فأخذ )العباس( )أبا سف * التقى )العباس بن عبد املطلب( و )أبو سفيان صخر بن حرب(

سفيان ! أمل يأن لك  : )وحيك يا أبا مان، فقال النيب ليطلب منه األالذي كان يعسكر بالقرب ِمن مكة  

خل دار أبو سفيان فهو آمن، : )َمن د سالم، فقال له النيب بأن تعلم أن ال إله إال اهلل؟(، فأعلن أبو سفيان دخوله اإل

 م فهو آمن( .اوَمن أغلق عليه بابه فهو آمن، وَمن دخل املسجد احلر

 ون .ماملسل وانتصر فيهالقليل ِمن القتال،  مكة وَلم حيصل بينه وبني املشركني إال * دخل النيب 
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 ملخص
 صـادق
 جمــانا

 

 .. نتيجته -
صنم!(،  360هي أكثر ِمن ور األصنام اليت كانت حول الكعبة )حول الكعبة، وَدمَّ طاف النيب  ،بعد دخول مكة* 

 مِرض َمن يتعرض هلا .اس أن هذه األصنام ال تنفع وال تضر وال ُتلُيظِهر للن أول عمل يقوم به النيب هذا وكان 

الكعبة مع  خَل( وَدبة ِمن )عثمان بن طلحة ِمن بين عبد الدارمفاتيح الكع * بعد تدمري األصنام، طلب النيب 

 ( .ءداخل الكعبة )منها صور األنبيا ى داخلها، ثم َمَسح مجيع الصور اليت كانتأصحابه وصلَّ

قالوا : خريًا أٌخ معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟(، ف ِمن الكعبة ووقف عند بابها وقال : )يا * خرج النيب 

  تثريب عليكم( .: )اذهبوا ال كريم وابن أٍخ كريم، فقال النيب 

 نكم إال ظاِلم( .قال : )خذوها خالدًة تالدًة ال ينزعها ممفاتيح الكعبة إىل )عثمان بن طلحة( و * أعاد النيب 

، مثل )عكرمة  ملشركني لشدة أذاهم لإلسالم واملسلمنيقبل ذلك قد َأهَدَر دماء جمموعة ِمن ا * كان النيب 

أسلم مثل عكرمة  بهم طلب األمان وأكثرهمقليل، وأغلبن أبي جهل، صفوان بن أمية، هند بنت عتبة( وُقِتل منهم ال

 وصفوان وهند .

الكعبة، وكان ذلك  الل بن رباح رضي اهلل عنه( أن يؤذن على ظهر)ب * ملا حان وقت صالة الظهر، أَمَر النيب 

 مبثابة إعالن عن ظهور اإلسالم .

! احمليى حمياكم نهم، فأخربوه بذلك، فقال هلم : )معاذ اهللع * بعد الفتح خاف األنصار أن يتخلى النيب 

 واملمات مماتكم(، فاطمئن األنصار .

هلل واليوم اآلخر فال اهلية واألصنام فنادى : )َمن كان يؤمن باأن ُتَطهَّر حدود احَلَرم ِمن آثار اجل * أمر النيب 

 َرْت )ُعّزى، سواع، مناة( .مَّيدع يف بيته صنمًا إال وكسره(، ثم أرسل السرايا اليت َد
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 صـادق
 جمــانا

 .. تارخيها -
 هـ . 8عام 

 .. سببها -
 مني حملاربتهم .مبحاربة املسلمني قبل أن يأتي املسل بدؤوايأن قبائل الطائف ِمن ثقيف وهوازن قرروا أن 

 .. أطرافها -
 . زنمشركو الطائف ِمن ثقيف وهوا. 2      . املسلمون .1

 .. أعدادهم -
 .  (12.000عدد املسلمني )

 .. تفاصيلها -
كل رجل وأهله  لتنساء وأطفال، حتى ُيقا خرج جيش املشركني من الطائف يقودهم )مالك بن عوف( ومعه* 

 يثبت يف املعركة .ترتفع معنوياته وخلفه، وبذلك 

 اليوم ِمن ِقّلة .َزم * كان جيش املسلمني كبريًا حتى قال أحد املسلمني : لن ُنه

ان يف قلبه( اط(، فطلب )بعض َمن َلم يتمكن اإلمي* يف الطريق رأى املسلمون شجرة سدرة عظيمة )امسها ذات أنو

)اهلل أكرب، قلتم  : رة يعظمونها، فقال النيب أن جيعل هلم شجرًة يعظمونها كما للعرب شج ِمن النيب 

لرتكنب سنن َمن كان  إنكم قوم جتهلون، إنها السنن، م آهلة،هلكما قال قوم موسى ملوسى اجعل لنا آهلة كما 

 قبلكم( .

وق اجلبال فاجأهم جيش الطائف بالنبل والرماح من ففمع جيش املسلمني يف )وادي ُحنني(،  * نزل النيب 

 100إال )  جوم فهرب أغلبيته وَلم يبَق مع النيباحمليطة بالوادي، فارتبك جيش املسلمني لعدم توقعهم هذا اهل

 مقاتل( من بينهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعباس .

فصرخ العباس فعاد  ( أن يطلب ِمن اجليش العودة،ًاه جهورن صوتاوطلب ِمن عمه العباس )وك * ثبت النيب 

 . اجليش وثبت مع النيب 

 .. نتيجتها -
أمر جبمع  لنيب ري ِمن السيب، لكن االكث ع بأيدهم* انتصر املسلمون وغنموا الكثري من األموال واملواشي، ووق

م يأتوا فقرر أن رجاء أن يأتي أهل الطائف، لكنهم َل هذه الغنائم ووضعها يف أحد األماكن وَلم يستعجل يف قسمتها

 يقسمها .
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 صـادق
 جمــانا

 .. تارخيها -
 هـ بعد غزوة ُحنني مباشرة . 8عام 

 .. سببها -
 ( يف مقر إقامتهم بالطائف .)اهلاربني ِمن غزوة ُحننيمشركني لل مطاردة النيب 

 .. تفاصيلها -
ر استمر أيام َلم يستطع أن يدخلها، وقيل أن احلصااحلصار على الطائف ألنها كانت حمصنة و فرض النيب * 

 وقيل شهرًا كاماًل .

 لك الوقت )مثل املنجنيق( .يف ذ ة* استخدم املسلمون أسلحة َلم تكن منتشر

 .. تهانتيج -
 النيب  لرجوع، فأشاروا عليه بفك احلصار، فقررأصحابه يف البقاء على احلصار أو ا * استشار الرسول 

 العودة إىل املدينة .

ألشخاص مثل ة جداًّ(، وكان ُيضاِعف القسمة لبعض ا* يف طريق العودة إىل املدينة بدأ يقسم الغنائم )وهي كثري

يؤلف قلوبهم  س، ُجبري بن مطعم، سهيل بن عمرو( حتى)أبو سفيان، صفوان بن أمية، ُعيينة بن حصر، األقرع بن حاب

  .)وهؤالء ُيعَرفون باملؤلفة قلوبهم( لإلسالم 

ادة رضي اهلل عنه( م يعطهم(، فجاء سيد اخلزرج )سعد بن ُعبأعطاهم قليل )أو َل استغرب األنصار ألن النيب * 

معشر األنصار أن  بعد أن َجمع األنصار : )أال ترضون يا وأخربه مبا يتحدث به قومه، فقال النيب  إىل النيب 

وال اهلجرة لكنُت امرئ الكم، فوالذي نفس حممٍد بيده لإىل رح يذهب الناس بالشاة والبعري وترجعوا برسول اهلل 

أبناء األنصار كت شعب األنصار، اللهم ارحم األنصار وِمن األنصار، ولو سلك الناس شعبًا وسلك األنصار شعبًا لسل

 وأبناء أبناء األنصار( .

، َفَحثَّ السيبال، فاختاروا سيب واملبني ال يَّرهم النيب * بعد توزيع الغنائم جاء وفد هوازن يريدون ما فقدوه، َفَخ

 ، فاستجاب أكثرهم .املسلمني على إعادة النساء واألطفال إىل هوازن النيب 
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 ملخص
 صـادق
 جمــانا

 .. تارخيها -
 هـ . 2عام 

 .. سببها -
ملسلمني يف أسواقهم، وذلك ابهم األمر أنهم قتلوا أحد  االعتداءات اليت قام بها بين قينقاع على املسلمني حتى وصل

 .قرر االنتقام  نيب ا علم اللّمألن الرجل دافع عن نساء مسلمات، َف

 .. أطرافها -
 . يهود بنو قينقاع. 2      . املسلمون .1

 .. تفاصيلها -
 إىل الشام . هم( النيب طردأي يومًا( فاستسلموا، فأجالهم ) 15) حاصرهم النيب * 

 بعد غزوة بني قينقاع ..مِن األمور التي حصلت  -
هجو املسلمني، أذيته للمسلمني وكان ثريًا شاعرًا ي أمر بقتل يهودي )امسه كعب بن األشرف( لشدة أن النيب 

ريدون عب بن األشرف ُمدَّعني أنهم يهـ، فذهب جمموعة يقودهم )حممد بن مسلمة( إىل حصن ك 3وذلك يف عام 

 اموا بقتله .شرف قأن ُيتاجروا معه، فلما أِمَن كعب بن األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 37 - 
 

السرية النبويةملخص   تلخيص وتنسيق : صادق سعيد 

 SadeqSaeed               ahmad_amin6               0553595032              0544775925            ...  من( PDFعالية )ودة جباطلب نسخة جمانية 

 ملخص
 صـادق
 جمــانا

 .. تارخيها -
 هـ . 4عام 

 .. سببها -
صحابة، فطلبوا منه ه أحد اللتعدة يف دفع دية رجل قذهب إىل ديار بين النضري ليطلب منهم املسا أن النيب 

، ولكن جاء الوحي ِمن فوق البيت ها على النيب اجللوس وقرروا أن يقتلوه، فأخذ )عمرو بن جحاش( صخرة ليلقي

 .ينة وقرر حماربتهم مبا همت به اليهود فخرج وعاد إىل املد وأخرب النيب 

 .. أطرافها -
 . يهود بين النضري. 2      . املسلمون .1

 .. تفاصيلها -
بن أبي بن  قلوبهم الرعب )رغم أن عبد اهلل ليال( فاستسلموا بعد أْن ألقى اهلل عز وجل يف 6) حاصرهم النيب * 

ديارهم سَّم وَق طردهم( النيب أي هم )سلول كان قد طلب منهم أال يستسلموا ووعدهم بالنصرة(، فأجال

 وأراضيهم بني املسلمني .
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 ملخص
 صـادق
 جمــانا

 .. تارخيها -
 هـ . 5عام 

 .. سببها -
دق(، وبعد انتهاء إىل األحزاب يف غزوة األحزاب )اخلن أن بين قريظة بزعامة )ُحَيي بن أخطب( نقضوا العهد وانضموا

سالحه  لنيب ملالئكة توجهوا إىل بين قريظة، فلبس اسالحه فجاءه جربيل وأخربه أن ا الغزوة وضع الرسول 

 وخرج إليهم .

 .. أطرافها -
 . يهود بين قريظة. 2      . املسلمون .1

 .. تفاصيلها -
خرج الصحابة رضي ال ُيصلَيّن العصر إال ببين قريظة(، فثم نادى يف الناس : )َمن كان ُمطيعًا ف خرج النيب * 

 . اهلل عنهم يتسابقون للحاق بالنيب 

 استسلموا .وأصحابه إىل بين قريظة وحاصرهم فرتة ف * وصل النيب 

ء لبين قريظة(، فقال هلم نوا حلفاين قريظة )ألن األوس كاوطلبوا منه اإلحسان إىل ب * جاء األوس إىل النيب 

نه كان قد ُأصيب ءوا بسيدهم )سعد بن معاذ( حمموالً )أل: )أوترضون أن أحكم رجالً منكم؟(، فوافقوا وجا النيب 

:  قال له النيب سَبى الذرية والنساء وُتقسم األموال، فيف غزوة األحزاب(، فحكم سعد بن معاذ بأن ُيقَتل الرجل وُي

 يهم حبكم اهلل ِمن فوق سبع مساوات( .)لقد حكمت ف

 لذي حرض على نقض العهد .ا* كان ِمن الذين ُقِتل بعد ُحكم معاذ )ُحَيي بن أخطب( 

 ُيِقر عينه ِمن قريظة، دعا اهلل بأن ال ُيميته إال بعد أْن* كان سيد األوس )سعد بن معاذ( قد ُأصيب يف غزوة األحزاب و

 محن .الئكة شهدت جنازته واهتز ملوته عرش الرائه، حيث توفى بعد حكمه، حتى أّن املفاستجاب اهلل دع
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 ملخص
 صـادق
 جمــانا

 .. تارخيها -
 هـ . 7عام 

 .. أطرافها -
 . خيربيهود . 2      . املسلمون .1

 .. تفاصيلها -
حصون وقالع  كز اليهود يف احلجاز، وكانت عبارة عنمع اجليش إىل خيرب )وهي ِمن أعظم مرا توجه النيب * 

 قوية ومنطقة زراعية( .

 .بعد استسالمهم صونهم حمجيع ولذلك متكن ِمن فتح  فاجأهم النيب * 

وله وحيبه اهلل ألعطني الراية غدًا رجاًل حيب اهلل ورسُيَعيِّن القادة لفتح احلصون ويقول : ) * كان النيب 

 .د هو املقصو علي بن أبي طالبكان ورسوله(، فتسابق املهاجرين واألنصار ليكونوا ذلك الرجل، ف

 .. نتيجتها -
 ( ِمن اليهود .93( ِمن املسلمني، ومقتل )15* وفاة )

 ضي اهلل عنها : )اآلن نشبع ِمن التمر( .، وكانت كبرية جداًّ حتى قالت عائشة رَقّسم الغنائم* 

لرمحن بن ، أبو هريرة عبد ابن أبي طالب * وصل بعض مهاجري احلبشة، وبعضهم اجته إىل خيرب مثل )جعفر

ح خيرب أو بقدوم جعفر(، وقال : )واهلل ما أدري بأيهما أفرح، بفت ( ففرح النيب صخر الدوسي، أبو موسى األشعري

 ثم أعطى هؤالء املهاجرين ِمن غنائم خيرب .

 .النيب  صف الثمار، فأبقاهموا له نأن يدفع علىوال يطردهم رب يف خيأن ُيبقيهم  اليهود على النيب اقرتح * 

 . * استسلمت مناطق أخرى تابعة لليهود مثل )فدك، تيماء(

ظة حبكم سعد بن معاذ، بين النضري الذي ُقِتل يف غزوة بين قري ( سيدصفية بنت ُحَيي بن أخطب) * تزوج النيب 

بل إسالمها، وعرض عليها العتق وأن يتزوج بها مقا حيث كانت قد وقعت صفية يف األسر فاصطفاها النيب 

 فأصبحت بعد الزواج ِمن أمهات املؤمنني رضي اهلل عنهن .

 ..خيرب مِن األمور التي حصلت بعد غزوة  -
مسمومة، فأكل منها  وأهدته ذراع شاة مشوية ولكن ت احلارث()وامسها زينب بن جاءته امرأة يهودية أن النيب 

مات  نيب ، ولكن الصحابي الذي أكل مع اللنيب فنزل الوحي وأخربه مبا فعلته املرأة، فلفظها ا النيب 

 هـ وتوفى بسببه . 11هـ إىل عام  7عام ن أثر هذا السم ِمن ، ولكنه تأثر بعد ذلك ِملنيب ا فاقتص منهافورًا، 

 

 

 

 

 



  

- 40 - 
 

السرية النبويةملخص   تلخيص وتنسيق : صادق سعيد 

 SadeqSaeed               ahmad_amin6               0553595032              0544775925            ...  من( PDFعالية )ودة جباطلب نسخة جمانية 

 ملخص
 صـادق
 جمــانا

 .. تارخيها -
 هـ . 8عام 

 .. سببها -
ن أحسن الرد إلسالم، وكانت ردودهم متعددة، فمنهم َمكان يكاتب امللوك واألمراء لدعوتهم إىل ا أن الرسول 

ل الرسالة ن عمرو الغساني( الذي قام بقتل حام)مثل املقوقس حاكم مصر( ومنهم َمن أساء الرد )مثل شرحبيل ب

 أن ينتقم . ، فقرر النيب األمم األخرى()وكان حامل الرسالة حمصن عن األذى وال ُيقَتل عند العرب و

 .. أطرافها -
 . النصارى )الروم(. 2      . املسلمون .1

 .. أعدادهم -
 ( .200.000) موالقبائل العربية املنضمة إليه وعدد الروم( 3.000عدد املسلمني )

 .. تفاصيلها -
رواحة(، ألنه كان  ن حارثة، جعفر بن أبي طالب، عبد اهلل بنثالثة ِمن القادة على اجليش )زيد ب َعيَّن النيب * 

 هم وودعهم .الروم يف مشال اجلزيرة العربية، ثم أوصا ييشعر باخلطر الذي سيواجهه اجليش عندما يالق

( مقاتل وأن قبائل 100.000غ )ل، ثم مسعوا بأن جيش الروم يب(مانُع)يف  (منطقة معان)وصل جيش املسلمني إىل * 

 ( مقاتل .200.000عربية انضمت إليهم وصار عددهم )

 فتشاور القادة وقرروا مواجهة  الروم وعدم االنسحاب .* 

رضي  ي )جعفر بن أبي طالب(، ثم ُقِتل القائد الثانضي اهلل عنهر * بعد بدء املعركة ُقِتل القائد األول )زيد بن حارثة

ل الراية بعضديه حتى بيده الُيسرى ثم ُقِطَعت يده الُيسرى فحم ُقِطَعت يده اليمَنى فحمل الراية ( بعد أْناهلل عنه

 ( .ضي اهلل عنهر استشهد، ثم ُقِتل القائد الثالث )عبد اهلل بن رواحة

قال بأن اهلل عز وجل يف أرض املعركة عن طريق الوحي، ف ا جيريُيخِبر أصحابه مب * يف هذه األثناء كان النيب 

 جلنة )ولذلك ُعِرف جبعفر الطّيار( .الب جبناحني يطري بهما يف اأبدل يدي جعفر بن أبي ط

خالد بتغيري وترتيب  ( حلمل الراية، فقامرضي اهلل عنه * بعد وفاة القادة الثالثة، رشح املسلمون )خالد بن الوليد

 رروا أن خيففوا الضغط على املسلمني .ن الروم بأن هناك مددًا قد وصل هلم فقمواقع اجليش فظ

 خوفًا ِمن يج، وقرر الروم أن ينسحبوا هم أيضًا* بعد أن خف الضغط، بدأ خالد بن الوليد بسحب اجليش بالتدر

 ة، فلقبه الرسول نبقى ِمن اجليش وعاد إىل املديوصول املدد للمسلمني، فاستطاع خالد بن الوليد أن حيمي ما ت

 لقب )سيف اهلل( .

 .. تفاصيلها -
 هم وثباتهم يف املعركة .( فقط ِمن املسلمني، وهذا ما يدل على استماتتهم وصرب12* وفاة )
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 .. تارخيها -
 هـ . 8عام 

 .. سببها -
 ة اليت ساهمت يف غزوة ُمؤتة .أْن يؤدب بعض القبائل العربية النصراني أراد النيب 

 .. أطرافها -
 . قبائل عربية نصرانية. 2      . املسلمون .1

 .. أعدادهم -
 ( .300عدد املسلمني )

 .. تفاصيلها -
عن ماء أو عني( يف ارة ( إىل ذات السالسل )وهي عبضي اهلل عنهر سرية بقيادة )عمرو بن العاص أرسل النيب * 

 مشال اجلزيرة العربية .

 ( .رضي اهلل عنه اجلراح مددًا بقيادة )أبو عبيدة عامر بن * ثم أرسل النيب 

 .. نتيجتها -
 . * استطاعت السرية أن تؤدب القبائل وأحلقت بها بعض اهلزائم

ة ذات السالسل وقبل وفاة النبي مِن األمور التي حصلت بعد  -
ّ
ري
 
 .. س

سنة فقط، وذلك إلرسال هذه  17( وكان عمره ضي اهلل عنهمار َأَعدَّ جيشًا على رأسه )أسامة بن زيد أن النيب 

ية اليت ُتساهم يف ن( لتأديب بعض القبائل العربية النصرانالَسرّية إىل مشال اجلزيرة العربية من جهة البلقاء )األرد

 حماربة اإلسالم واملسلمني .

روج اجليش، فكان إرسال قبل خ ، ثم تويف النيب ض النيب مراشتداد ة ثم توقفت بسبب فخرجت هذه الَسرّي

 اهلل عنه( . هذا اجليش هو أول أعمال خليفة الرسول )أبو بكر الصديق رضي
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 .. تفاصيله -
رجاًل بعضهم رهبان( ِمن  60إلسالم، فخرج وفٌد فيه )يكاتب امللوك واألمراء لدعوتهم إىل ا كان الرسول * 

 )جنران( واجتهوا إىل املدينة .

ا ّم: )َل وقال األوىل أعرض عنهم يف املرة ، لكن النيب * ملا وصل الوفد إىل املدينة حاولوا أن يفاوضوا النيب 

 .لبسون احُللل والذهب واحلرير كانوا ي ألنهم ، وذلكجاءوني كان الشيطان معهم(

ا يرون أنهم مسلمني(، ىل اإلسالم، فأبوا وقالوا حنن مسلمني )كانوودعاهم إ * وملا غريوا لباسهم، قابلهم النيب 

 ن هلل ولدًا( .م الصليب، وأكلكم حلم اخلنزير، وزعمكم أ: )مينعكم ِمن اإلسالم ثالثًا : عبادتك فقال النيب 

ي أن يدعو كل طرف على إىل املباهلة )أ د، دعاهم النيب وبني هذا الوف * بعد مفاوضات طويلة بني النيب 

ف حتل علينا نقمة ن املباهلة وقالوا : لو كان نبيًا فسواآلخر بأن حيل عليه العذاب إن كان كاذبًا(، فخاف الوفد ِم

 . دينهم فعوا له اجلزية مقابل أن يبقيهم علىويد اهلل عز وجل وعذابه، فقرروا أن ُيصاحلوا النيب 

معهم  ل النيب حتى ُيفاوضونه يف الصلح وحنوه، فأرس ًايرسل معهم رجاًل أمينأن  * طلب الوفد من النيب 

 )أبو عبيدة عامر بن اجلراح( وقال : )هذا هو أمني األمة( .

 سالم بني نصارى جنران .ر اإل* يف طريق عودة الوفد إىل جنران أسلم اثنني منهم، ثم انتش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

- 43 - 
 

السرية النبويةملخص   تلخيص وتنسيق : صادق سعيد 

 SadeqSaeed               ahmad_amin6               0553595032              0544775925            ...  من( PDFعالية )ودة جباطلب نسخة جمانية 

 ملخص
 صـادق
 جمــانا

 .. تارخيها -
 هـ . 5عام 

 .. سببها -
 ، فقرر أن يقاتلهم .  د لقتاله أخبار بأن قبيلة بين املصطلق تستع جاءت إىل النيب 

 .. أطرافها -
 . قبيلة بين املصطلق. 2      . املسلمون .1

 .. تفاصيلها -
قبيلة على ماٍء أو عني )امسه ، وكانت ال(لة فرع من قبيلة خزاعةوهذه القبي) قبيلة بين املصطلق فاجأ النيب * 

 . املريسيع، ولذلك ُتسّمى هذه الغزوة أيضًا بغزوة املريسيع(

 واملسلمون وغنموا غنائم كثرية . انتصر النيب * 

بعد أن عاد إىل  نت احلارث( اليت تزوجها النيب * وكان ممن وقع يف السيب ابنة زعيم بين املصطلق )جويرية ب

 املدينة وأعتقها .

ء أصهار ( من بين املصطلق قائلني : )هؤال100سلمون وأعتقوا )بأم املؤمنني )جويرية( قام امل * بسبب زواج النيب 

 ة على قومها .أعظم النساء برك(، فكانت النيب 
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 .. اتفاصيله -
ري : يا لألنصار، ألنصار على ماٍء أو عني، فنادى األنصايف إحدى األماكن تنازع رجٌل ِمن املهاجرين ورجٌل ِمن ا* 

 ونادى املهاجر : يا للمهاجرين .

 أنا بني أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة( .وأصلح بينهم وقال : )أبدعوى اجلاهلية و * جاء النيب 

، فقال عبد  ذلك، حيث تركه الناس وذهبوا إىل النيب غضب رأس املنافقني )عبد اهلل بن ُأبي بن سلول( ملا رأى* 

!، وكان يقصد نفسه باألعز!  األَذل نة لُيخِرجن األعز منهااهلل : َسمِّن كلبك يأكلك، أما واهلل لئن رجعنا إىل املدي

 ثم بدأ يعاتب أصحابه ِمن املنافقني .

ليطلب منه   الرسول جاء إىل مر بن اخلطاب رضي اهلل عنهع* مسع بعض الصحابة مقولة عبد اهلل، حتى أن 

ُتل أصحابه؟!(، ن حممدًا َيقوا : إول الناس؟ أتريدهم أن يقول: )ال وماذا سوف يق قتل عبد اهلل، فقال الرسول 

 ت واضحة .فالناس ال يعلمون املنافقني، ألن املنافقني ليس هلم عالما
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 .. تفاصيلها -
ة بنت أبي بكر األماكن، فخرجت عائش حدأيق عسكر يف حدى غزواته، ويف الطرعائدًا ِمن إ كان النيب * 

ه فتأخرت ريقها عقدًا كان هلا، فظلت تبحث عنالصديق رضي اهلل عنهما ِمن هودجها حلاجتها، وقد أضاعت يف ط

 يف الرجوع إىل اجليش .

 ةنها ما زالت موجودعلى هودج عائشة رضي اهلل عنها أ شِرفونبالرحيل، َظّن الذين كانوا ُي * عندما أمر النيب 

 فيه، وَلم َيعَلموا أنها خرجت تبحث عن عقدها .

سيعود عندما  قيت يف مكانها َظنًّا منها أن اجليش* وَلّما عادت عائشة رضي اهلل عنها، كان اجليش قد رحل، فب

 يعرفون أنها ليست يف اهلودج .

قد فاته اجليش أيضًا  وكان ،املشاركني يف الغزوةأحد  عنه( الُسلمي رضي اهلل)صفوان بن املعطل الصحابي * كان 

نها )وكان يعرفها ظ واراد اللحاق باجليش رأى عائشة رضي اهلل عفلما استيقألنه كثري النوم )أو يف نومه ثقل(، 

لناقة، فلما ركبت افاستغرب، فقرب هلا  لرسول ألنه كان يراها قبل أْن ُيفَرض احلجاب(، فعرف أنها زوجة ا

 .ن أْن ُيكّلمها( )ُدوعائشة رضي اهلل عنها، أخذها إىل املدينة 

على املسلمني،  ر املنافقون ما يف أنفسهم ِمن ِغٍل* بعد وصول عائشة وصفوان رضي اهلل عنهما إىل املدينة، أظَه

 ه اإلشاعة بني الناس .وانتشرت هذائشة بالفاحشة مع صفوان، ع اتهموخاصة عبد اهلل بن ُأَبي بن سلول الذي 

 لنيب مون يف عرضها، وكانت تستغرب أّن لطف اجلست عائشة شهرًا كاماًل مريضة ال تعلم بأن الناس يتكل* 

، وعرفت منها هلل عنها(َجْت حلاجتها مع امرأة )امسها أم مسطح رضي ايزورها، ويف يوٍم ِمن األيام َخر معها َقلّ رغم أنه

 عليها فازداد مرضها . لمون يف عرضها فعلمت سر تغري الرسول أّن الناس يتك

 تى ذهب النيب منهم َمن قال طلقها ومنهم َمن قال ابقها، حأصحابه، ف * َلّما كثر الكالم، استشار النيب 

ائشة : قالت ع فإن كنِت بريئة فسوف يربئك اهلل(، فإىل عائشة رضي اهلل عنها وقال هلا : )يا عائشة استغفري اهلل

 اهلل يعلم أنين بريئة .

  عنها، فأمر النيب رضي اهلللُيخربه برباءة عائشة  * يف هذه األثناء نزل الوحي بعد انقطاعه على الرسول

 . قال باإلفكجلدة( على َمن  80بإقامة حد القذف )
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ظاهر عاملية اإلسالم -
 
 .. مِن م

 الم .واحلكام واألمراء لدعوتهم إىل اإلس. مكاتبة امللوك 1

 .حنو ذلك و إلسالم أو طلب األمان أو عقد الصلحإلعالن ا . الوفود اليت َوَفَدْت إىل النيب 2

 ..بإرسال الكتب والرسائل إىل امللوك واألمراء  بدأ النبي  -
 حينها للدعوة .الصلح، حيث تفرغ  مة احُلَديبية واالنتهاء ِمن إبرابعد العودة ِمن عمر

 ..ليدعوهم إىل اإلسالم  امللوك واحلكام الذين راسلهم النبي  -
 شي .أصحمة بن أحبر( امللقب بالنجاوامسه . ملك احلبشة )1

 ليه صالة الغائب .وصلى ع هـ، فنعاه الرسول  9وهو الذي استضاف املهاجرين، وقد أسلَم ثم مات عام 

 . حاكم مصر امللقب باملقوقس .2

أعلم أنه سيخرج نيب،  وقال : كنُت َردَّ على النيب وكان ِمن نصارى األقباط، وقد أحسن إكرام حامل الرسالة، َو

ارية امسها بعض اهلدايا )ِمن ضمنها كسوة وبغلة وج لكن ما كنُت أظن أنه ِمن العرب. ثم أرَسل إىل النيب 

 م هذا َلم ُيسِلم .، ورغيم(ولده إبراه مارية القبطية اليت أجنبت للرسول 

 ى .. ملك فارس أو إيران حاليًا )وامسه برويز( امللقب بِكسَر3

وذلك ألن النيب  زَّق الرسالة،ثم َم  ِمن رعييت يكتب امسه قبلي!قال : عبٌد حقرٌي َلّما قرأ ِكسرى رسالة النيب 

 فقال الرسول  رى عظيم فارس(،ول اهلل إىل ِكسكتب يف رسالته : )بسم اهلل الرمحن الرحيم، ِمن حممد رس 

ى َلالروم وانقلب َع حيث ُهِزم الُفرس أمام ع كما قال عندما جاءه خرب متزيق الرسالة : )َمزَّق اهلل ُملكه(، فوق

 ب رضي اهلل عنه .يف زمن عمر بن اخلطا لمني على الُفرساملساستوىل جيش الحقًا ِكسرى ابنه شريويه ثم 

 لقب بقيصر .)وامسه هرقل( املالروم  أو إمرباطور. ملك الروم 4

شبه الرسول ة فكان )دحية بن خليفة الكليب( الذي يوكان ِمن النصارى، وعنده علم بالنصرانية، أما حامل الرسال

 وكان جربيل يأتي على صورته . 

حضار )أبو سفيان( وهو ، فتم إحضار شخص له صلة بالرسول فطلب إ فأراد هرقل أن يتثبت ِمن أْمر الرسول 

حقاًّ  كان ما تقوله ، فقال : إنصدق نبوة الرسول  ذاهب إىل الشام للتجارة، فسأله هرقل عدة أسئلة أيقن بعدها

كنُت أخترب ثباتكم  سالم، فتخلوا عنه، فناداهم وقال : إمناثم دعا هرقل وزراءه لإل .فسيملك موضع قدَمي هاَتني

 على دينكم .

 سالم .ن غلب حب الدنيا وبقاؤه على ملكه على اإل، ولك، أن هرقل عرف صدق نبوة النيب اخلالصة 

 . حاكم البحرين واملنطقة الشرقية .5

 . حاكم عمان .6

ن جبل رضي اهلل يها دعاة مثل )أبو موسى األشعري، معاذ ب. اليمن، َلم ُيرِسل إليها الرسائل فقط، وإمنا َأرَسل إل7

 س وتعليمهم الدين . عنهما( لدعوة النا
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 .. الوفود -
سول شخص( تفد إىل الر 60أشخاص ورمبا وصلوا إىل  3جمموعة ِمن األشخاص )تتفاوت أعدادهم ِمن شخص إىل 

 ممِثلة عن أقوامها لُتعِلن اإلسالم . 

 .. الوفود معا -
وكانت الوفادات  املسلمني وقريش لتتبعه،ِصر بني هـ وذلك بعد فتح مكة، حيث كانت القبائل تنتظر امُلنت 9هو عام 

 يف اإلسالم أفواجًا . قد بدأت قبل هذا العام ولكن الناس بعد الفتح بدأوا يدخلون

 .. عدد الوفود -
 وفدًا . 60أكثر ِمن 

 .. مِن أهداف قدوم الوفود -
 . إعالن اإلسالم .1

 . طلب األمان .2

 . عقد الصلح .3

 . طلب رد سيب أو  غنائم .4

 . ممهاقوأَمْنع قدوم اجليش اإلسالمي إىل  .5

 .. مِن نتائج قدوم الوفود -
 . م تعود إىل قومها وتدعوهم إىل اإلسالمانتشار اإلسالم، حيث كانت الوفود تأتي ِلُتعِلن إسالمها ث

 ..مناذج مِن الوفود  -
 قيس ِمن املنطقة الشرقية .. وفد عبد 1

 .رسوله، احللم واألناة( هما اهلل و( : )إن فيك خصلتني حيبعبد قيسألحد زعمائهم )وامسه األشجع بن  قال 

 . وفد ضمام بن ثعلبة ِمن بين سعد بن بكر .2

الذي بعثك بعد أن سأله عن أركان اإلسالم : فو قال ضمام )الذي كان ِمن أهل البادية وفيه غلظة( للنيب 

 ابه : )لئن صدق ليدخلن اجلنة( .ألصح باحلق ال أزيد عليهن وال أنقص منهن(، فقال الرسول 

 . وفد أهل الطائف .3

 الالت( .ثل معد إسالمهم حتى ُيَدمِّر أصنامهم ))خالد بن الوليد رضي اهلل عنه( بمعهم  أرسل النيب 

 . وفد بين عامر بن صعصعة .4

، فدعا نيب  إن ُجِعل احُلكم له وأخذ يهدد الوكان أحد زعمائهم )وامسه عامر بن الطفيل( يرفض اإلسالم إال

 ، فُأِصيب عامر بالطاعون ومات .عليه النيب 

 . وفد بنو حنيفة ِمن اليمامة .5

سيلمة يرفض ان ُمه ُمسيلمة بن حبيب(، وكرجاًل( بينهم زعيم وشيخ كبري جتاوز املئة سنة )وامس 17وكانوا )

 ِتل .اإلسالم إال إن ُجِعل احلكم له، ثم الحقًا ادعى النبوة وُق
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ان اللذان ادعا النبوة -
 
 .. الكذاب

ثنني ِمن الكذابني هب، فنفخ فيهما فطارا، وكان التأويل )اقد رأى يف منامه أن يف يديه سوارين ِمن ذ كان النيب 

 خيرجون( الدعاء النبوة .

 بن حبيب .. ُمسيلمة 1

سيلمة بن حبيب قي منكم أحد؟(، فقالوا : بقي عندنا ُمقد سأل وفد بين حنيفة عندما وصلوا : )هل ب كان النيب 

هلم، فظن ُمسيلمة أن رِّكم( أي أن فيه خري ألنه بقي حيرس رحا: )إنه ليس ِبَشجعلناه عند رحالنا، فقال النيب 

علوم احِلَيل واخُلَدع  ادعى النبوة وبدأ خيدع الناس مبا لديه ِمنف أثنى عليه وجعله حاكمًا ِمن بعده، النيب 

 وقت اخلليفة ن حرب، قاتل محزة بن عبد املطلب( يففصدقه قومه، واستمر ُمسيلمة يدعي النبوة حتى قتله )وحشي ب

 أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه .

 . األسود العنسي .2

الشرقية، َفَحثَّ النيب  ، بل وصل حكمه إىل املنطقةسلهم النيب أروكان قد خرج يف اليمن وأخرج الوالة الذين 

 َته .ه حتى ُقِتل وانتهت ِردَّتقادة اليمن على مقاتل 
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 .. حجة الوداع -
 تارخيها :* 

 هـ . 10عام 

 أمسائها :* 

 ال ألقاكم بعد عامي هذا( . يان يودع أصحابه فيها بقوله : )لعلك . ُسمَِّيْت بـ )حجة الوداع( ألن النيب 1

 . لََّغ فيها أحكام احلج وبعض األحكام الشرعيةَب . ُسمَِّيْت بـ )حجة البالغ( ألن النيب 2

 يف اإلسالم . جها النيب . ُسمَِّيْت بـ )حجة اإلسالم( ألنها احلجة الوحيدة اليت ح3

 تفاصيلها :* 

 ( إىل مكة وأّدى مناسك احلج .100.000ومعه ) * خرج النيب 

لربا والظلم، ء، وَحَذر ِمن التفرق، وأّكد حتريم ايف خطبه مناسك احلج، وأّكد حرمة الدما * ذكر النيب 

 أوصى باألرقاء .َر بطاعة ولي األمر يف غري معصية اهلل، ووأوصى الرجال بالنساء، وَبّيَن حقوق الزوج والزوجة، وَأَم

 األمور التي  مِن -
 
 د
ّ
 ل

 
رب وفاة النبي  ت

ُ
 .. على ق

فسبح حبمد ربك  يت الناس يدخلون يف دين اهلل أفواجًا *. نزول قول اهلل تعاىل : )إذا جاء نصر اهلل والفتح * ورأ1

 أفواجًا يف عام الوفود . واستغفره إنه كان توابا(، حيث وفد الناس على النيب 

 .)إنا بكم الحقون( :قيع الغرقد والصالة والدعاء هلم وقولههلم، وخروجه إىل ب ئهدعاعلى الشهداء و صالته . 2

 . حدى اجلنائزإ ، وذلك بعداملشي بسببه ال يستطيع بصداع هـ، بعد أن ُأصيب 11يف صفر عام   ه. بدأ مرض3

 . ائشة رضي اهلل عنهاعند ع ارهاستقر بني زوجاته التسع، ثم تنقله. 4

 : )ال تتخذوا قربي وثنًا ُيعَبد( . . ِمن وصاياه 5

 خلياًل، إال أن لو كنُت متخذًا خلياًل الفخذُت أبو بكٍرعلى أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه بقوله : ) ثناءه . 6

 صاحبكم خليل الرمحن( .

العاملني وأنها كون سيدة نساء قوله هلا بأنها ست وضه هذا، وت يف مرسيم ابنته )فاطمة( ِسراًّ بأنه  إخباره . 7

 . اقًا بي(: )إنِك أول أهل بييت حل يث قال هلا ح فرتة قصرية جداًّ(ب همباشرة )أي بعد هستموت بعد

 . يصلي بالناس عند مرضه لالصديق رضي اهلل عنه( أبو بكر ) . تكليفه 8

 نه .لغلما مبا لديه ِمن أموال وعتقه  . تصدقه 9

 ري .كانت مرهونة عند يهودي بثالثني صاعًا ِمن شع . درعه 10

 رتني يف عام وفاته .م . مدارسة جربيل القرآن الكريم مع النيب 11

 .. تاريخ وفاة النبي  -
 هـ . 11يوم االثنني ِمن ربيع األول عام  12صباح 
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 .. وفاة النبي قصة  -
 ومة اليت أكل منها يف خيرب، وكان ُيشري إىل الشاة املسمهـ 12/03/11يوم االثنني صباح  اشتد املرض بالنيب * 

 )وكانت سببًا يف مرضه( .

 اهلل عنها ويف يده سواكًا، فأخذته عائشة رضي * دخل عبد الرمحن )أخو عائشة رضي اهلل عنها( ليزور النيب 

 . كان ينظر إليه، وأعطته للنيب  ألن النيب 

ور اليت يقوهلا : بسبب اشتداد املرض عليه، فكان من األم على صدرها ة رضي اهلل عنها النيب وضعت عائش* 

ا قاله : )مع الذين ال اهلل، إّن للموت سكرات(، وكان آخر م)الصالة الصالة وما ملكت أميانكم(، وقال أيضًا : )ال إله إ

قين بالرفيق األعلى، أحل، اللهم غفر لي وارمحين وأنعم اهلل عليهم ِمن النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني

 .سنة  63وعمره  م فاضت روحه مرات ث 3اللهم الرفيق األعلى( وكرر الكلمات األخرية 

 أبي طالب( . ه، وكان ِمن الذين غسلوا )العباس، علي بنوتكفين * يف يوم الثالثاء مت غسل جسد النيب 

ن نيب مات إال ان قد قال قبل وفاته : )ما ِمك لنيب يف حجرة عائشة رضي اهلل عنه، ألن ا * مت دفن النيب 

 وُيدفن يف املكان الذي ميوت فيه( .

 .. النبي  الصحابة مِن وفاةبعض موقف  -
 . موقف عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه .1

ليالقي ربه عز  ، بل ذهب ليالقي ربه عز وجل كما ذهب موسىَلم ميت الرسول )ِمن شدة الصدمة كان يقول : 

 . (دي املنافقني وأرجلهمواهلل ما مات رسول اهلل، وليبعثنه اهلل فليقطعن أيوجل، 

 . موقف أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه .2

بأبي )ثم بكى وقال :   عاد ودخل بيت ابنته عائشة، وَقبََّل النيب كان خارج املدينة، فلما مسع خرب وفاة النيب 

دًا فإن حممدًا قد ج إىل الناس وقال : )َمن كان منكم يعبد حممم خرث، (أنت وأمي، واهلل ال جيمع عليك موتتني

سول قد خلت ِمن قبله قرأ قول اهلل تعاىل : )وما حممد إال ر مات، وَمن كان منكم يعبد اهلل فإن اهلل حيٌّ ال ميوت(، ثم

(، ًا وسيجزي اهلل الشاكرينئلن يضر اهلل شيفَمن ينقلب على عقبيه ى أعقابكم والرسل أفإن مات أو ُقِتل انقلبتم عل

 قد مات فسقط على األرض . فأيقن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أن النيب 

 .. مبايعة خليفة النبي  -
كم سيعود إليهم، عدة( باملدينة املنورة، حيث ظنوا أن احلاجتمع األنصار يف )سقيفة بين سا بعد وفاة النيب * 

  عنه( .فأرادوا أن ُيبايعوا زعيمهم )سعد بن عبادة اخلزرجي رضي اهلل

 ُتطيع إال ال : )إن العرب لن ُتطيعكم، العرب ال* مسع بذلك )أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه(، فجاء عندهم وق

 ، ثم أثنى على األنصار .قريش(

)ال جيتمع حاكمني يف  ًا ِمن قريش )املهاجرين(، فقال أبو بكر :ح األنصار أن ُيعيِّنوا أمريًا ِمن األنصار وأمري* فاقرت

 وقت واحد، إمنا هو حاكم واحد( .

 اك رسول اهلل ضاهلل عنه( خليفة وقالوا : )لقد ر * يف نهاية النقاش اتفقوا على مبايعة )أبو بكر الصديق رضي

 . الصالة عند مرضه  إمامة املسلمني يف َوّكَلُهكان قد  لديننا، أفال نرضاك لدنيانا(، وذلك ألن النيب 
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ق اسم )أمهات املؤمنني( على  -
 
طل
ُ
 .. ي

 . زوجات النيب 

 .. زوجات النبي  -
 (، وهن :ةزوج 11) عدد زوجات النيب 

 . . سودة بنت زمعة رضي اهلل عنها2   رضي اهلل عنها .. خدجية بنت خويلد 1

 هلل عنهما .. حفصة بنت عمر بن اخلطاب رضي ا4  . عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي اهلل عنهما .3

 . أم سلمة رضي اهلل عنها .6   . زينب بنت ُخزمية رضي اهلل عنها .5

 هلل عنها .احلارث رضي ا. جويرية بنت 8   . زينب بنت جحش رضي اهلل عنها .7

 هلل عنها .. صفية بنت ُحيي بن أخطب رضي ا10  . أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي اهلل عنها .9

 . ميمونة بنت احلارث رضي اهلل عنها .11

 .. احلكم مِن تعدد زوجات النبي  -
 اجتماعية( .وعمر )حكمة  . مصاهرة الرجال الذين كان هلم بالء يف اإلسالم كأبي بكر1

 ن يرفع عنهن مصابهن )حكمة اجتماعية( .أ . أغلب الزوجات ُكّن أرامل، فأراد النيب 2

أن يكسر  يب تداء على األصهار واألنساب، فأراد الن. أن العرب كانوا حيرتمون املصاهرة، وأنه ِمن العيب االع3

 ِحدَّة ِعداء القبائل على اإلسالم )حكمة سياسية( .

 عنها َرَوْت عن األحكام الشرعية، حتى أن عائشة رضي اهلل ، وذلك بتعليم زوجاته بعضدين اهلل عز وجل. تبليغ 4

 ونها يف املسائل الفقهية .أحاديث( وكانت تنشر العلم، وكان الصحابة يستشري 2210)قرابة  النيب 

 .. أوالد النبي  -
 مره سنتني .بــِ أبا القاسم(، تويف وع ى النيب ، لذلك ُيَكّن النيب )وهو أكرب أوالد . القاسم1

 ، تويف وهو صغري أيضًا .. عبد اهلل2

 هـ . 10كانت خدجية أمهما(، تويف سنة  )وأمه مارية خبالف القاسم وعبد اهلل الَذين . إبراهيم3

 .. بنات النبي  -
بناتي(، وتزوجها أبو  : )تلك أفضل قال النيب ى قريش ف(، وقد تعرضت ألذ)وهي أكرب بنات النيب  . زينب1

 العاص بن الربيع .

 هـ بعد غزوة بدر . 2نة ، وتزوجها عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، توفيت س. ُرقية2

 مَِّي لذلك بــِ )ذي النورين( .، وتزوجها عثمان بن عفان رضي اهلل عنه، فُس. أم كلثوم3

حلسني(، وأجنبت ان أبي طالب، وأجنبت منه )احلسن، ثم (، وتزوجها علي ب)وهي أصغر بنات النيب  . فاطمة4

 بــِ )ستة أشهر( . أيضًا )زينب، أم كلثوم(، توفيت بعد وفاة النيب 
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مائِل النبي  -
 
 .. املقصود بــِ ش

 اخُللقية واخَللقية . صفات النيب 

لقية  صفات النبي  -
 
 ..اخل

 حبمرة . مستدير وُمشربوجهه * 

 * أكحل العينني .

 * يف عينيه ُحمرة .

 * معظم شعر رأسه ووجه أسود، وتوجد بعض شعرات الشيب .

 * معتِدل القامة )ليس بالطويل وال بالقصري( .

 حد( .* سريع املشي )ليس بالعاجز وال بالكسالن وَلم يكن يلحقه أ

 يف صوته َبحَّة يسرية .* 

لقية  صفات النبي  -
ُ
 ..اخل

 * يكفي أن نذكر قول اهلل تعاىل : )وإنك لعَلى خلٍق عظيم( .

 * دائم الِبشر سهل اخللق، ليس بالفظ وال بالغليظ .

 مثًا .* إذا ُعِرَض عليه أمرين، خيتار أيسر األمرين ما َلم يكن إ

 * حيب التيامن .

 أشدهم حياء .و* أجود الناس وأكرمهم وأشجعهم وأجلدهم وأصربهم على األذى 

 * أعدل الناس وأعفهم وأصدقهم وأبعدهم عن الكرب واالنتقام .
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 الصفحة الدرس
 1 السرية النبوية

 4 البعثةقبل  العاملأحوال 

 5 البعثةأحوال العرب قبل 

 7 ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  مولدظهور قريش وأهم أحداث ما قبل 

 9 عثتهقبل بوأهم أحداث ما  ملسو هيلع هللا ىلصمولد النيب 

 11 ملسو هيلع هللا ىلصبعثة النيب 

 13 ملسو هيلع هللا ىلص دعوة النيبيف مواجهة أساليب قريش 

 15 اهلجرة إىل احلبشة

 16 أهم األحداث اليت َجَرْت بني اهلجرتني

 19 اهلجرة إىل املدينة

 22 املدينة املنورة بعد اهلجرة

 24 ملسو هيلع هللا ىلصغزوات النيب 

 - مع املشركني ملسو هيلع هللا ىلصعالقة النيب 

 26 زوة بدرغ..................................... 

 27 زوة أحدغ..................................... 

 29 زوة األحزاب )اخلندق(غ..................................... 

 30 لح احُلديبيةُص..................................... 

 32 تح مكةف..................................... 

 34 زوة ُحننيغ..................................... 

 35 زوة الطائفغ..................................... 

 - مع اليهود ملسو هيلع هللا ىلصعالقة النيب 

 36 وة بين قينقاع..................................... غز

 37 وة بين النضري..................................... غز

 38 وة بين قريظة..................................... غز

 39 وة خيرب..................................... غز

 - مع النصارى ملسو هيلع هللا ىلصعالقة النيب 

 40 ركة مؤتة..................................... مع

 41 رّية ذات السالسلَس..................................... 

 42 د نصارى جنران..................................... وف

 - مع املنافقني ملسو هيلع هللا ىلصعالقة النيب 

 43 وة بين املصطلق..................................... غز

 44 تنازع املهاجرين واألنصارادثة ح..................................... 

 45 دثة اإلفك..................................... حا

 46 عاملية اإلسالم

 49 ووفاته ملسو هيلع هللا ىلصبداية مرض النيب 

 51 البيت النبوي

 52 ملسو هيلع هللا ىلصمشائل النيب 

 53 فهرس

 

 واحلمد هلل ،،،


