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مقدمة



 الحمــد للــه، وصلــى اللــه وســلم وبــارك علــى نبيــه ومصطفــاه، وعلــى آلــه وأصحابــه الطيبيــن الطاهريــن، وعلــى أزواجــه أمهــات
المؤمنين،،،

أما بعد،،،
 فقــد كان مــن نعــم اللــه تعالــى علــّي أن شــغلني بســيرة حبيبــه المصطفــى ملسو هيلع هللا ىلصمنــذ فترة،فقــد اهتممــت بهــا قــراءة وتعلمــا،
 وشــرحا وتعليمــا، وقــد فتــح اللــه علــّي مــن فتوحاتــه وفيوضاتــه الكثيــر والكثيــر  ، وكان منهــا هــذا االختصــار، الــذي جــاء فــي صــورة
 هــذه )التشــجير(، وقــد أثنــى عليــه العديــد مــن أهــل العلــم، فاســتخرت اللــه أن أضعــه بيــن يــدي القــارئ فــي صــورة كتــاب ليســهل
 عليــه القــراءة واالطــاع. وقــد شــجعني لهــذا طلــب العديــد مــن مســؤولي المــدارس والمراكــز اإلســامية فــي بلــدان مختلفــة
ــح ــار يصل ــذا االختص ــب أن ه ــكل، وأحس ــى الش ــه عل ــي إخراج ــى ف ــه تعال ــتخرت الل ــئة، فاس ــال والناش ــه لألطف ــه وتدريس  طباعت

ليكون )بداية للمجتهد ونهاية للمقتصد( في سيرته ملسو هيلع هللا ىلص ...
 وأخيــرا فأســأل اللــه تعالــى أن يجعــل هــذا العمــل خالصــا لوجهــه الكريــم، وأن يغفــر لكاتبــه ووالديــه وأهلــه، ولــكل مــن كان لــه

فضل في خروجه على هذا الشكل )مصممه وناشره وقارئه(، والحمد لله أوال وآخرا..
�لفقري �إىل عفو ربه

نيويورك يف: 1رم�ضان 1440هـ  6 مايو 2019م

  وقــد كان مــن ثمــرات ذلــك العديــد مــن اإلصــدارات فــي موضوعــات مختلفــة منهــا: ) مــع المصطفــى ملسو هيلع هللا ىلص فــي حجــه- مــع
المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص في ضحكه- مع المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص في محبته- عاقة المصطفى ملسو هيلع هللا ىلصبربه(.

)1(

)1(
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مكة

 بعد البعثة قبل البعثة

جهرًاسرًا

خارج مكةداخل مكة

المدينة المنورة

53 عامًا

13 عامًا40 عامًا

 10 سنوات 3 سنوات

3 أعوام7 أعوام

10 أعوام
التأسيس واإلعداد

االعتراف واالنتشار

التمكين والعالمية

 الوداع المحتوم
وفاة الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص

 1 هـ - 6 هـ

 6 هـ - 8 هـ

 8 هـ - 10 هـ

 1 1 هـ

 السيرة النبوية
63 عامًا
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العرب قبل الرسول

حالة العربأقسام العرب

مستعربة

عاربة

بائدة

االقتصادية االجتماعيةالدينية السياسية

 قبائل مفككة

 حكومة في الحجاز فقط

 التجارة سادة وعبيد

رعي الغنم

الربا متفشي

المجوسية

اليهودية

الصابئة

النصرانية

 عبادة االصنام

بقايا ملة إبراهيم

 األخالقية

األخالق السيئة:

 1. شرب الخمر
  ولعب الميسر.

2. العصبية المقيتة.
3. ترك بعض المهن تكبرا

األخالق الحسنة:

1.الكرم وحسمن الضيافة
2. الشجاعة.

3. الوفاء بالوعد.
4. الصبر والتحمل.
5. صدق الحديث.

 الرايات الحمرالرهطاالستبضاعمثل نكاح اليوم

النكاح

الــــــوأد

السبي في الحروب

عالقات قبلية
 مفككة

أشراف و كانت عالقة
 الرجل باألسرة قوية

الفترة المكية )قبل البعثة(
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1- صفية )أسلمت(
2- عاتكة )اختلف 
    في إسامها(

3- أروى )اختلف   
في إسامها(

4- برة 
5- أميمة

6-أم حكيم )البيضاء( 

1- عبد يغوث بن 
وهب

2- بنو زهرة 
)مجازًا( و منهم                      

سعد بن أبي 
وقاص  

1- فاطمة بنت 
عمرو 

2- الفريعة بنت 
وهب

1- خديجة )25م( 
    )ماتت في حياته(.

2- سودة بنت زمعة)1ب(.
3- عائشة بنت 

الصديق)1هـ(.
4- حفصة بنت الفاروق 

)3هـ(.
5- زينب بنت خزيمة )4هـ( 

)ماتت في حياته(.
6- أم سلمة هند بنت أمية 
)4هـ( )آخرهن موتا 6هـ(.
7- زينب بنت جحش )5هـ(.

8- جويرية بنت الحارث 
)6هـ(.

9- أم حبيبة بنت أبي 
سفيان )7هـ(.

1- ريحانة القرظية
2- مارية القبطية
    و مختلف في 

اثنتين

األسرة النبوية )1(

أخوالهأعمامه سراريهأزواجهخاالته عماته

 •أدرك اإلسام
1- حمزة )أسلم( 

2- العباس )أسلم(
3- أبو طالب
)لم يسلم (
4- أبو لهب
)لم يسلم(

• لم يدرك اإلسام
5- الزبير

6- عبد الكعبة 
7- المقوم 

8- ضرار
9- قثم 

10- المغيرة
11- الغيداق

10- صفية  بنت حيي 
)7هـ(.

11- ميمونة بنت 
     الحارث )7هـ( 

     )آخرهن زواجا(..
-   تجمع في :

   )خس مع جزر صحه((.
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1- القاسم 
2- عبدالله 

3- زينب 
4- رقية 

5-أم كلثوم 
6- فاطمة

7- إبراهيم )مارية( 

1- أمه )آمنة(.
2- ثويبة.

3- حليمة.
4- مرضعة حمـــزة 
    في بني سعد

1- زينب تزوجها أبو 
العاص بن الربيع.

2- رقية تزوجها 
عثمان بن عفان.

3 - أم كلثوم 
تزوجها عثمان بن 

عفان.
4- فاطمة تزوجها 

علي بن أبي 
طالب.

األسرة النبوية )2(

إخوانه من الرضاعةأسباطه )أحفاده( أسماؤهأصهارهمرضعاتهأوالده

أوالد زينب:
1- علي )مات صغيرا(

2-  أمامة
 أوالد فاطمة:

1-  الحسن.
2-  الحسين.

3-محسن 
)مات صغيرا(.
4-أم كلثوم 

5- زينب.
 أوالد رقية:
1- عبد الله 

)مات صغيرا(.
وليــس مــن أم كلثــوم 

أسباط...

1- حمزة.
2- أبو سلمة. 

3- مسروح.
4- ســفيان بــن الحــارث 

بن عبد المطلب.
أوالد حليمة.

5- عبدالله.
6- ُأنيسة .

7- الشيماء.

بالغ البعض فجعلها 
)99( وبعضهم قال: 
)300(، والصحيح أن 

أكثرها أوصاف، 
والمشهور أنها 

خمسة:
1. محمد  ملسو هيلع هللا ىلص )ذكر 
في القرآن )4(.

2. أحمد )ذكر مرة(.
3. الماحي.
4. الحاشر.
5. العاقب.

تجمع
في
زراف
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12 5- 6  1-5 8اإلرهاصات 8-6  المولد

من الميالد حتى رحلة الشام

االثنين : 20 أو 22 
أبريل 571 م 
)عام الفيل(.

ى اللُه  -   ُسِئَل َصلَّ
َم َعْن  َعَلْيِه َوَسلَّ

َصْوِم َيْوِم 
ااِلْثَنْيِن؟ َقاَل: 

»َذاَك َيْوٌم ُوِلْدُت 
ِفيِه«.

** اإلرهاصات: هي 
خوارق العادة التي 
يظهرها الله على 

يد نبي قبل بعثته، 
وبعض هذه 

اإلرهاصات صح 
مجيئه.

-   خروج نور من أمه 
أضاء لها قصور 

بصرى
-   سقوط )14(

    شرفة من إيوان 
كسرى.

-  خمدت نار المجوس.
-  انهدمت الكنائس 
حول بحيرة ساوة 

بعد جفافها .

-  في بادية بني 
سعد

-  حلت البركة على 
حليمة.

-  عاد إالى أمه في 
الثانية ثم طلبت 

بقاءه.
-  حادثة شق الصدر 

)4 أو 5( وشق 
قبل المبعث 

وقبل اإلسراء(.

-  رجع إلى أمه في 
الخامسة.

-   سافرت به إلى 
المدينة لزيارة 

أخوال أبيه.
 -  وفاة آمنة في 

األبواء.

-   مع جده عبد 
المطلب.

-   عبد المطلب 
يعوض حفيده 

فقدان األب.
-   إيثاره على كل 

أوالده.
-   كان يقول: دعوا 

ابني هذا فوالله 
إن له لشأًنا.

-  مع عمه أبو طالب
-  العم الشقيق 

العطوف.
-   أبو طالب 

يستسقي بابن 
أخيه.

- السفر إلى  
الشام.

- لقاء بحيرا الراهب.
- عودة النبيملسو هيلع هللا ىلص 

إلى مكة من 
الطريق.

)1 م - 12 م (
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15 م - 19  م

-   حرب الفجار )15 وقيل 19( » قد 
حضرته مع عمومتي، ورميت فيه 

بأسهم، وما أحب أني لم أكن 
فعلت « 

 -  حلف الفضول بعد الفجار بـ 4 أشهر 
ْسَاِم  " َوَلْو ُأْدَعى ِبِه ِفي اإْلِ

َجْبُت" أَلَ
 -  رعي الغنم: في بني سعد، وفي 

ا ِإالَّ َرَعـــى  ُه َنِبيًّ مكة، »َما َبَعَث اللَّ
الَغَنَم«خ.

-   تعلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص من رعي الغنم: 
)الرحمة- الصبر- حسن التدبير- 

التواضع (.

عاقته ملسو هيلع هللا ىلص بخديجة 
-   استأجرت خديجة النبي ملسو هيلع هللا ىلص فربحت  

وعلمت كثيرا من أخاقه.
-  رغبت خديجة في الزواج فتوسطت 

نفيسة بنت منبه بينهما.
- عمر خديجة )قيل: 40 والصحيح  28(.

- رزقــه الله من خديجة باألوالد.
- ظــّل النبــي  ملسو هيلع هللا ىلص وفيا لها 

فقال:"آَمَنــْت ِبي ِإْذ َكَفَر ِبي 
َبِني  َقْتِني ِإْذ َكذَّ ــاُس، َوَصدَّ النَّ
اُس، َوَواَســْتِني ِبَماِلَها ِإْذ  النَّ

اُس، َوَرَزَقِني اللُه َعزَّ  َحَرَمِنــي النَّ
َوَجــلَّ َوَلَدَها ِإْذ َحَرَمِني َأْواَلَد 

َساِء ". النِّ

 - أصاب الكعبة ســيل كبير 
فتهدمت.

- اتفق المشــركون على أال يدخلوا 
فــي البناء ماال محرما.

- اختلفــوا 4 أيــام فيمن يرفع الحجر.
- رضــي الجميع بتحكيم الصادق 

األميــن )محمد ملسو هيلع هللا ىلص (.

من حرب الفجار حتى بناء الكعبة
)15م - 35 م(

بناء الكعبة 35 م زواجه ملسو هيلع هللا ىلص بخديجة 25 م
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قبل نزول الوحي 39

- حبــب إليه الخاء في 
الشهور الست 

األخيرة.
- بــدأ الوحي بالرؤيا 

الصادقة »َفَكاَن اَل 
َيــَرى ُرْؤَيا ِإالَّ َجاَءْت ِمْثَل 

ْبِح« )ق(. َفَلِق الصُّ
- »ُرْؤَيــا الُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن 

ٍة َوَأْرَبِعيَن ُجْزًءا ِمَن  ِســتَّ
ِة «)ق( ُبوَّ النُّ

من التعبد حتى البعثة

40 39 - 37 

- حفــظ الله لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص 
- »َما َهَمْمُت ِبَشــْيٍء 

ا َكاَن َأْهُل  ِممَّ
ِة َيْعَمُلوَن ِبِه  اْلَجاِهِليَّ
َتْيِن، ُكلُّ َذِلَك  َغْيــَر َمرَّ

ُه َبْيِني َوَبْيَن  َيُحــوُل اللَّ
َما ُأِريُد«)بز(.

- لم يســجد لصنم، ولم 
يشــرب خمرا وال أكل 

ممــا ذبح على النصب،  
َقاَل َزْيٌد: َما اْســَتَلَم 

ى َأْكَرَمُه اللُه  َصَنًمــا َحتَّ
ِذي َأْكَرَمُه َوَأْنَزَل  ِبالَّ

َعَلْيِه. )ن(.

- تسليم الجماد
ْعِرُف َحَجًرا  ــي أَلَ - »ِإنِّ

ُم َعَليَّ  َة َكاَن ُيَســلِّ ِبَمكَّ
َقْبــَل َأْن ُأْبَعَث« )م(.

- عــن علي َقاَل: » ُكْنُت 
ُه  ى اللَّ ِبيِّ َصلَّ َمــَع النَّ

َة  َم ِبَمكَّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َفَخَرْجَنا ِفي َبْعِض 

َنَواِحيَها َفَما اْسَتْقَبَلُه 
َجَبٌل َواَل َشــَجٌر ِإالَّ َوُهَو 
َاُم َعَلْيَك  َيُقوُل: السَّ
ِه » )ت(. َيا َرُســوَل اللَّ

- دعوة وبشرى

»أنــا َدْعَوُة َأِبي ِإْبَراِهيَم، 
َوِبَشاَرُة ِعيَسى« 

)حم(.

- نزول الوحي 
 -كان أول مــا نزل 5 آيات 

من )اقرأ(.
- ثبتتــه خديجة وقالت: 
)واللــه ال يخزيك الله 

أبدا(.
 -ورقة بن نوفل يبشــر 

ويؤمن.
 - انقطــع الوحي أياما ال 

شــهور، وعاد جبريل ثانية 
بالتكاليف.

 -المزمل )للنبوة(  
  و المدثر )للرســالة(، 

والضحى للبشرى 
َك َوَما َقَلى﴾. َعَك َربُّ ﴿َمــا َودَّ

غار حراء
- الصحيــح أنه قبيل 
البعثة بسنوات.

- كان يمكــث عددا من 
الليالي وخاصة في 

رمضان.
- كان يتــزود الطعام  

ويطعــم من يمر عليه.
- كان يتأمــل في الكون 

وخالقه ويبحث كيف 
يعبد اإلله الخالق.

)37 م- 40 م(
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تكليم اهللاإللقاء في الروعصلصلة الجرسبواسطة الملكالرؤيا الصادقة

 رجل غير معروف

ُل  قالت عائشة: َأوَّ
َما ُبِدَئ ِبِه َرُســوُل 

ُه َعَلْيِه  ى اللَّ ــِه َصلَّ اللَّ
َم ِمْن اْلَوْحِي  َوَسلَّ
اِلَحُة..)خ( ْؤَيا الصَّ الرُّ

قــال عمــر: َبْيَنَمــا 
َنْحــُن ِعْنــَد َرُســوِل 
َذاَت  ملسو هيلع هللا ىلص  اللــــــــِه 
َطَلــَع  ِإْذ  َيــْوٍم، 
َرُجــــــــٌل  َعَلْيَنــــــا 
َبَيــاِض  َشـــــــِديُد 
َشــِديُد  َيــاِب،  الثِّ
ــَعِر،  الشَّ َســَواِد 
ــُر  ــِه َأَث ــَرى َعَلْي اَل ُي
َواَل  ـــــــــَفِر،  السَّ
ــــــا  ِمنَّ َيْعِرُفــــــــُه 

َأَحٌد... )م(

َيْأِتيِنــي  »َأْحَياًنــا 
َصْلَصَلــِة  ِمْثـــــــَل 
َوُهـــــــَو  اْلَجــَرِس 
َعَلــيَّ  ُه  َأَشـــــــــدُّ
ــي  َعنِّ َفُيْفَصـــُم 
ــُه  ــُت َعْن َوَقــْد َوَعْي

َما َقاَل« )ق(.

»ِإنَّ ُروَح الُقــُدِس 
فـــــــي  َنَفـــــــَث 
َلــْن  َأّنــه  ُروعــي 
َنْفــٌس  َتُمــوَت 
َتْســتْكِمَل  ــى  َحتَّ
ُقــوا  َفاتَّ ِرْزَقَهــا 

اللَه« )بز(.

ولــم يكــن إال مرتيــن: 
َنْزَلــًة  َرآُه  ﴿َوَلَقــْد 

ُأْخَرى﴾.
َأَنــا  عائشــة:   نقــول 
ــَأَل  ــِة َس مَّ ــِذِه اأْلُ ُل َه َأوَّ
َعــْن َذِلــَك ملسو هيلع هللا ىلص َفَقــاَل:« 
َلــْم  ِجْبِريــُل  ُهــَو  َمــا  ِإنَّ
ِتــي  َأَرُه َعَلــى ُصوَرِتــِه الَّ
ُخِلــَق َعَلْيَهــا َغْيــَر َهاَتْيــِن 
َتْيــِن َرَأْيُتــُه ُمْنَهِبًطــا  اْلَمرَّ
ا  َســادًّ ــَماِء  السَّ ِمــْن 
َبْيــَن  َمــا  َخْلِقــِه  ِعَظــُم 
ِإَلــــــــى  ـــــــــــَماِء  السَّ

ْرض«)م(. اأْلَ

الصحابي دحية 
. الكلبي

أنواع الوحي

صورته الحقيقية رجل معروف

مناما
ِفــي  ــي  َربِّ »َأَتاِنــي 
َأْحَســِن ُصــوَرٍة - أي : 
فــي المنــام - َفَقــاَل 
ــُد ، ُقْلــُت :  : َيــا ُمَحمَّ
ْيــَك َربِّ َوَســْعَدْيَك  َلبَّ
،َقــاَل : ِفيــَم َيْخَتِصــُم 
؟  ْعــــَلى  اأْلَ اْلَمـــــــأَلُ 
ُقْلــُت : َربِّ اَل َأْدِري«  

)حم(.

مباشرة
اإلســراء  فــي  كمــا 

والمعراج
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ِباْســِم  ﴿اْقــَرْأ 
ــِذي  الَّ ــَك  َربِّ

َخَلَق﴾ 
]العلق: 1[

َها  ﴿َياَأيُّ
ُل﴾  مِّ اْلُمزَّ

]المزمل: 1[

َها  ﴿َياَأيُّ
ُر﴾  ثِّ اْلُمدَّ

]المدثر: 1[

ــْم  ــوا َأْيِدَيُك ﴿ُكفُّ
َوَأِقيُموا 
َاَة﴾  الصَّ

]النساء: 77[

﴿َوَجاِهْدُهــْم ِبــِه 
َكِبيــًرا﴾  ِجَهــاًدا 

]الفرقان: 52[

َئٍة  َســيِّ ﴿َوَجــَزاُء 
َئٌة ِمْثُلَهــا ﴾  َســيِّ

]الشورى: 40[

ِذيــَن  ِللَّ ﴿ُأِذَن 
ــْم  ُه ــوَن ِبَأنَّ ُيَقاَتُل

ُظِلُموا ﴾ 
]الحج:39[

ِفــي  ﴿َوَقاِتُلــوا 
ــِه  اللَّ َســِبيِل 

ِذيَن  الَّ
ُيَقاِتُلوَنُكْم﴾ 

]البقرة: 190[

مراحل الدعوة والتعامل مع الكفار

اإلذن بالقتال فرض القتال األمر بالجهاد العام المثل بالمثلالنبوة كف األيديالرسالة بدء الوحي
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اعتراضات الكفارالمنهج   الدعوة سرًا 1 ب - 3 ب

1- اختيار األقربين.
2 - أول الناس إســاما: 
مــن الرجــال األحــرار أبــو 
الصبيــان  ومــن  بكــر، 
النســاء  ومــن  علــي، 
خديجــة  وتعــد  خديجــة، 
أول  عنهــا  اللــه  رضــي 
مطلقــا،  أســلم  مــن 
بــن  ورقــــــــة  وقيــــل 

نوفل. 
زيــد،  الموالــي  ومــن 

ومن العبيد بال.

1- ركعتان بالغداة 
وركعتان بالعشي.
2- تصحيح االعتقاد 

في الله.
3- تصحيح مفهوم 

اإليمان بالقضاء 
والقدر.

4- تأكيد اإليمان 
باليوم اآلخر.

5- التأكيد على 
تكريم اإلنسان.

لماذا الدعوة سًرا؟
1- وحــي من الله.

2- هكذا تبدأ 
الدعوات.

3- حرصا على ســامة 
المسلمين الجدد.

4- فرصة لتماسك 
الصف األول.

5- فرصة لسماع 
العرب بها قبل 

المواجهة.

-البــدء باألقربيــن 
﴿َوَأْنِذْر 

َعِشيَرَتَك 
ْقَرِبيَن﴾. اأْلَ

مــن   45 دعــوة   -
قبيلتــه لكــن أبــا 
يفســــــد  لهــب 

الدعوة.
الدعــوة  تكــرار   -
النبــي  ونجــاح 

ملسو هيلع هللا ىلص.
- جمــع مكــة عنــد 
امتثــاال  الصفــا 

لقوله:﴿َفاْصَدْع 
ِبَما ُتْؤَمُر ﴾.

وفــد  قـــــدوم   -
إلــى أبــي طالــب 

لمنع ابن أخيه.
التهكــم  بدايــة   -
رســـــــول  علــى 
ألنــــــه  ملسو هيلع هللا ىلص  اللــه 
تغيــر مــن شــخص 
إلــــــى  صالـــــــح 
مصلــح، فقالــوا: 
ســاحر/  )شــاعر/ 

كاهن/ مجنون(

الدعوة سًرا  والجهر بالدعوة
1 ب - 5 ب

 ردود فعل الكفارالجهر بالدعوة 4 ب

على القرآن:
- شعر.

-يعلمه بشر .
-مــن عند محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :
-على بشريته﴿َأَبَعَث 

ُسواًل ﴾. اللُه َبَشــًرا رَّ
- على شــخصه  ﴿َلْواَل 
َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى  ُنــزِّ

َن اْلَقْرَيَتْيِن  َرُجٍل مِّ
َعِظيٍم﴾.

على الله:
- توحيد األلوهية.

- له إناث.
- اليوم اآلخر.
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أساليب محاربة الدعوة

1- التحييد )أبوطالب(
عنــد  الدعــوة  تشــوية   -2
القادميــن )أبــو لهـــــب: يقــول 

ال تسمعوا منه فإنه كذاب(.
3- السخرية والتحقير  

واِبِهْم َيَتَغاَمُزوَن﴾.   ﴿َوِإَذاَمرُّ
4- المساومات : 

طالــب  أبــي  عمــه  مــع   - أ 
ليسلمه لهم.

ب - معه فأنزل الله قوله:
﴿ َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِديِن ﴾ 

5-التعجيــز ﴿َوَقاُلــوا َلــْن ُنْؤِمــَن 
ْرِض  ــى َتْفُجــَر َلَنــا ِمــَن اأْلَ َلــَك َحتَّ

َيْنُبوًعا ﴾ 
6- التعذيــب )بــال/ عمــار/ آل 

ياسر(.

1- لــم ينــج أحــد مــن التعذيــب 
حتى الصديق.

بالحبــل  يســحب  كان  بــال   -2
مــن رقبتــه ويجرجــر فــي بطحــاء 

مكة.
3- آل ياســر: »َصْبــًرا آَل َياِســٍر، 
ــُة »، وأنــزل  َفــِإنَّ َمْوِعَدُكــُم اْلَجنَّ
اللــه فــي عمــار: ﴿ِإالَّ َمــْن ُأْكــِرَه 

يماِن ﴾. َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإْلِ
مـــــــرات  أضجعـــــوه   : 4-خبــاب 
ملتهبــة،  فحــام  علــى  عديــدة 

ثم وضعوا عليه حجرا.
5-ابن مسعود: شجت أذنه.

6- ابن مظعون : فقئت عينه.
المعنويــات  يرفــع  القــرآن   -7

بقصص األنبياء.
»َكاَن  يثبــت:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي   -8
ُجــُل ِفيَمــْن َقْبَلُكــْم ُيْحَفــُر َلــُه  الرَّ
ــنَّ  َلُيِتمَّ ــِه  َواللَّ اأَلْرِض....  ِفــي 

َهَذا اأَلْمَر..« )خ(.

الباطلــة   االتهامـــــــات   -1
)ساحر/ كاهن...(
2- تطليق بناته.

3- تعييره بموت أوالده.
ســــــبًا   منــــــه  4-النيــــل 

وشتمًا.
5- منعه من الصاة.

6- محاولة قتله.

خــارج  مــن  عــدد  أســلم 
مكة منهم:

1- ضماد األزدي
2- عمرو بن عبسة

3- والد الحصين 
4- أبو ذر.

1- بحديث مثله:  
﴿َفْلَيْأُتوا ِبَحِديٍث ِمْثِلِه﴾.

2- بـ )10( سور: 
 ﴿ُقــْل َفْأُتــوا ِبَعْشــِر ُســَوٍر 

ِمْثِلِه ﴾.
مثلــــه:﴿َأْم  3-بســـــورة 
ُقــْل  اْفَتــَراُه  َيُقوُلــوَن 

َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْثِلِه﴾.
4- بسورة من مثله:  

ِمــْن  ِبُســـــوَرٍة  ﴿َفْأُتـــــوا 
ِمْثِلِه﴾.

5- عجـــز الجــن واإلنـــس :  
َوَلــْو  ِبِمْثِلــِه  َيْأُتــوَن  اَل   ﴿
ِلَبْعــٍض  َبْعُضُهــْم  َكاَن 

َظِهيًرا﴾.

محاربة الدعوة والتحدي األكبر

التحدي األكبر بالقرآنمسلمون من خارج مكةنماذج من تعذيب الصحابة نماذج من ايذاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

7- القتل )سمية(.
8-اإلغراء ) المال - الملك..(.

9- الحصار االقتصادي 
    )7ب – 10 ب(.

جهــات  مـــــع  11-التواصـــــل 
القادميــن  )مــع  خارجيــة 

إلى مكة )الطفيل (.
األمــــــــوال     12-مصــــــــادرة 

)صهيب(.
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 التضحية وعوامل الثبات
5 - 11 ب

عوامل الثباتعام الحزن 10 بالحصار االقتصاديالمساومة و موقف أبو طالب الهجرة إلى الحبشةلماذا عدم القتالدار األرقم ولماذا
  6-57 ب

 - شاب 
 - مــن قبيلة معادية.

 - بيتــه بعيد .
 - غيــر معروف 

اإلسام.

1- عقيدة راسخة 
2- رسول قدوة

3- قران يثبت
4- بشارات تتنزل

5- شعور 
بالمسؤولية

1- فتــرة مكة تربية و 
إعداد.

2- الدعوة السلمية 
اشد أثـــرًا.

3- لعلــم الله أن 
كثيرا من هؤالء 

سينصرون الدعوة.
4- لكثــرة أهل مكة 

عددا وعدة.
5- لعــدم حدوث قتال 

في البيت الواحد.
6- ألن الناس 
العاقلة تناصر 

المظلوم.

بنود جائرة:
- أال يناكحوهــم، وال 

يبايعوهم.
- ال يجالســوهم، وال 

يخالطوهم.
 خمســة رجال ينهون 

المقاطعة: 
1- هشــام بن عمرو

2- المطعم
3- زهيــر بن أمية

4- البختري بن هشــام
5- زمعة بن األســود 

- الله جّل وعا يســلط 
)األرضة( فأكلت 

الصحيفة إال )باسمك 
اللهم(.

- أحــر الوفود ألبي 
طالب ونزول أول 

)ص(.
- الرسول يتمنى 

إسام عمه. 
- وفــاة أبي طالب 

)رجب 10 ب(.
- أبــو لهب يدافع عن 
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص ثم ينقلب 

عليــه لما أخبره بأن 
عبد المطلب في 

النار.
- بعد شــهرين وفاة 

خديجة.
- أبــو بكر يريد الهجرة   

وابن الدغنه يرده.
- الزواج بسودة  
)شوال 10 ب(

- قريش تساوم 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:

ا. ـً - يجعلوه ملكـ
- يزوجوه أجمل 

النساء.
- يستشيروه في 

كل شيء.
- يعالجوه.

- أبــو طالب يجمع 
بني هاشم لنصرة 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

- هجرة الحبشة األولى:
- رجب 

- لماذا الحبشة ؟
1- بها ملك عادل.

2- أهل الكتاب.
3- بعيدة عن مكة.

4- ال روابط بينها وبين 
أهل مكة.

5- تخفيف التعذيب.
- عددهم )12( رجا و 4 
نسوة وقائدهم عثمان.

-لماذا العودة وماذا 
حدث؟

1-سجود قريش بعد 
سماعها سورة )النجم(.

2-أشيع بعدها أن 
قريشا أسلمت.

3- تعرض الصحابة 
للتعذيب حتى فقئت 

عين ابن مظعون.

- هجرة الحبشة الثانية:
- بعد رمضان

ــًا و  ــم )83 ( رج - عدده
)18( امــرأة، وقائدهــم 

جعفر.
- مكة ترسل 

عمرو  بن العاص .
- أثر الهجرة :

1- إسام حمزة وعمر.
اإلســام  ظهــور   -

بإسام عمر.
ــي  ــرون ف ــي المهاج بق

الحبشة حتى 7 هـ 
كوادر دعوية باقية.

محرم 7 - محرم 10 ب



مختصر السيرة النبوية               د: أكرم كساب 16

الهجرة إلى الطائف

• لماذا الطائف؟
مــن  الثانيــة  المدينــة  ألنهــا   .1
جزيــرة  فــي  األهميــة  حيــث 

العرب.
مــن  )ثقيــف(  قبيلــة  بهــا   .2

أقوى قبائل العرب.
ــن  ــا وبي ــود منافســة بينه 3. وج

مكة.
4. ضرب مكة اقتصاديا.

• خاصة الرحلة:
- ســادة فريــش يكذبــون النبــي 

ملسو هيلع هللا ىلص.
- أغــرى الســادة العبيــد فرمــوا 

النبي بالحجارة.
النــاس  يشــكو  ملسو هيلع هللا ىلص  -النبــي 
َأْشــُكو  ِإَلْيــَك  ُهــمَّ  اللَّ لربــه:" 
ــَة ِحيَلِتــي،  ِتــي، َوِقلَّ َضْعــَف ُقوَّ

اِس..." َوَهَواِني َعَلى النَّ
- إســام عــداس بســبب ســنة 

)البسملة(.

الزواج بعائشةاإلسراء و المعراجعرض الرسول نفسه على القبائل

الدعوة خارج مكة
10 - 11 ب

ِإَلْيــَك  َصَرْفنــا  ﴿َوِإْذ  الجــن  إيمــان   -
َيْســَتِمُعوَن  اْلِجـــــنِّ  ِمــَن  َنَفــرًا 

اْلُقْرآَن﴾.
اللــه  إن   ( والجــواب  يســأل  زيــد   -

جاعل لما ترى فرجا(.
جــوار  فــي  يدخــل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي   -  

المطعم بن عدي..

-العرض قديم لكنه تجدد وبكثرة. 
• أشهر القبائل: 

1- بنو كلب
2- بنو حنيفة 

3- بنو عامر بن صعصعة  
• لماذا العرض ؟  

1- خلق أرض جديدة للدعوة .
2- البحث عن حماية للدعوة. 

3- القيام بأمر الله.
• العرض على األفراد: 

1- ســويد بــن الصامــت )الكامــل( 
)أسلم 11 ب( ومات يوم بعاث(

( مــات  بــن معــاذ )11ب  إيــاس   -2
بعد عودته إلى يثرب.

• لماذا اإلسراء؟
1- ﴿ِلُنِرَيُه ِمْن آَياِتَنا﴾.

2- التخفيف والتسرية.
• متى كانت؟ 

إال  شــيء  فيهــا  يصــح  لــم 
الطائــف  بعــد  كانــت  أنهــا 

ووفاة أبي طالب وخديجة.
•  أجمــــــع العلمــاء علــى أن 
اإلســراء كان بالجســد والروح 

وقبل الهجرة.
األنبيــاء  يــرث  النبــي ملسو هيلع هللا ىلص    •

بإمامته لهم.
•  اإلسراء ثابت بقوله: 

َأْســَرى  ــِذي  الَّ ﴿ُســْبَحاَن 
ِبَعْبِدِه َلْيًا﴾

•  المعـــــراج ثابــت بقولـــــــــه:  
﴿َوَلَقــْد َرآُه َنْزَلــًة ُأْخَرى•ِعْنــَد 

ِسْدَرِة اْلُمْنَتَهى﴾.
• أهميــة المسجـــــد وقــــــد 

بدأت منه وإليه الرحلة.

• لماذا عائشة؟
1- وحي أوحاه الله إليه.

بيــن  العاقــة  تقويــة   -2
النبي ملسو هيلع هللا ىلص والصديق.

عائشــة  مــن  كان  مــا   -3
من أمارات الذكاء.

فــي  النبــي  تزوجهــا   -
يكــن  ولــم  التاســعة، 
علــى  بغريــب  ذلــك 

قريش.

فــي موســم الحــج عــرض 
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص نفســه علــى 
الخــــــــزرج  مـــــــــن  ســتة 

فأسلموا وهم: 
1- أسعد بن زرارة 

2- عوف بن الحارث 
3- رافع بن مالك
4- قطبة بن عامر
5- عقبة بن عامر 

6- جابر بن عبد الله    

شوال )11ب( شوال )11ب( ) 10 ب(ذي القعدة )10 ب(شوال )10 ب(

أول لقاء باألنصار
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بيعة العقبة األولى
بيعة النساء  )12 ب(

سبب البيعة:
الســتة قــدم   لمــا  
 نفر  ذكـــــروا لقومهم
اإلســــــام،  أمـــــــــر 
إلــى  ودعــــوهــــــم 
يبــق فلــم   اإلســام 
ذكــر وفيــه  إال   بيــت 
ــم خرجــوا  اإلســام، ث
مسلمــــــين  للحــــــج 

مبايعين.

 أفراد اللقاء:
عددهم: )12( رجا

 )5( مــن اللقــاء األول،
 وتغيــب جابــر بــن عبــد

الله.
)10( من الخزرج.
)2( من األوس.

بنود البيعة:
1- ال تشركوا بالله.

2- ال تسرقوا.
3- ال تزنوا.

4-ال تقتلوا أوالدكم.
5- ال تأتوا ببهتان.

فــي تعصــــــوا   6-ال 
معروف.

ــزاء: مــن وفــى  • الجـــ
له الجنة.

سفير اإلسام األول ودوره:
 1- ســفير اإلســام األول: مصعــب

ومعاونه عبد الله بن أم مكتوم.
ــة ــة المدين  2- مهمــة مصعــب تهيئ

لهجرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
3- أسعد بن زرارة ذراع مصعب.

 4- أســيد وســعد بــن معــاذ يغيــران
خريطة المدينة.

 5- إســام كل األنصــار إال دار )أمية
بن زيد وخطمه و وائل(.

 6- مصعــب يعــود إلــى مكة مبشــًرا
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بنجاح المهمة.
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بيعة العقبة الثانية
 )13 ب(

العدد واإلعداد:
رجــا وســبعون  بضــع   -1  

وامرأتان.
 2-عــرض الصحابــة اإلســام
 علــى عبــد اللــه بــن عمــرو
 بــن حــرام فــي طريقهــم

فأسلم.
 3- االجتمــاع فــي أوســط
عنــد التشــريق   أيــام 

الجمرة األولى.
عبــد بــن  العبــاس   -4 
اللقــاء، يحضــر   المطلــب 
المحافظــة علــى   ويؤكــد 
ــي ملسو هيلع هللا ىلص ويقــول: ــى النب  عل
ــه  )فمــن اآلن فدعــوه، فإن

 في عز ومنعة(.

موقف األنصار من البيعة:
 •• العبــاس بــن نضلــة يعتــرض قائــا: إنكــم تبايعونــه علــى

حرب األحمر واألسود من الناس.
األنصار ترد: نأخذه على مصيبة األموال وقتل األشراف.

ممــا  تمنعونــي  أن  علــى  يشــترط:»أبايعكم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي 
تمنعون منه نساءكم، وأبناءكم".

نبّيــا  بالحــق  بعثــك  والــذي  يصــرح:  معــرور  بــن  البــراء   •
لنمنعّنك مما نمنع منه أزرنا.

 • أســعد بــن زرارة يؤكــد: إخراجــه اليــوم مفارقــة العــرب
كافة.

وقتــل األمــوال  مصيبــة  علــى  نأخــذه  تــرد:   •األنصــار 
األشراف.

• أول المبايعين: المسؤول الديني )أسعد بن زرارة(.
  أبــو الهيثــم بــن التيهــان يتخــوف مــن عــودة النبــي إلــى
َم، َواْلَهــْدَم اْلَهــْدَم َأَنــا َم الــدَّ  مكــة فيــرد النبــي ملسو هيلع هللا ىلص :» َبــِل الــدَّ

ِمْنُكْم«)حم(.
• اختيار النقباء )12( نقيبا )9 خزرجيا، 3 أوسيا(.

بنود البيعة:
والطاعــة الســمع   -1 
في النشاط والكسل.

 2-النفقــة فــي العســر
واليسر.

بالمعــروف األمـــــــر   -3 
والنهي عن المنكر.

وأال الحــق  قــول   -4 
تأخذهم لومة الئم.
5- حماية النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

• المقابل: الجنة.

موقف قريش:
 • قريــش تعلــم الخبــر،
ينفــي ســلول   وابــن 
 قائــا: لــو كنــت بيثــرب
 مــا صنــع قومــي هــذا

حتى يؤمروني.
مــن تتأكــد  قريــش   • 
ــر وتمســك ســعد  الخب
فــرار بعــد  عبــادة   بــن 

المنذر بن عمرو.
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 • الهجــرة تعنــي: إهــدار
واألمــوال  المصالــح 
إن بالنفــس   والنجــاة 

أمكن.
يتــرك ســلمة  أبــو   -1 

زوجه وولده.
 2- صهيــب يتخلــى عــن

ماله.
نفســه يبيــع  عمــر   -3 

ويعلن بالهجرة.
 4- القائــد )النبــي ملسو هيلع هللا ىلص (
 يتأخــر ويهاجــر ســرا ألنــه

قدوة.

 1- وحــي مــن اللــه )أريت
دار هجرتكم(

والــد أخــوال  بهــا   -2 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص )بنو النجار(.

 3- بعيــدة نوعــا مــا عــن
مكة.

4-أهلها عرب خلص.

لقــدرات معرفتهــا   -1 
 الديــن الجديــد القابــل

لانتشار.
لشــخصية إدراكهــا   -2 
وقدرتــه ملسو هيلع هللا ىلص   النبــي 

على التأثير.
تكــــــوين مخافــــة   -3 
لقــــــــوة  المســلمين 
جـديدة في المنطقة.
 4- الحــذر مــن القضــاء

على قوة قريش.

فــي األخطــــــر  االجتمــاع   • 
قريش.

ــل/ ــو جه ــة )أب ــقياء مك  • أش
 جبيــر/ شــيبة وعتبــة/ النضــر
 بــن الحــارث/ أبــو البختــري/
الحجــاج/ ابنــا  ومنبــه   نبيــه 

أمية بن خلف(.
قتـــل االجتمــاع:  نتيجــــة   • 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص .
 •القرآن يسجل مكرهم:

ِذيـــــَن الَّ ِبــَك  َيْمُكـــــُر   ﴿َوِإْذ 
 َكَفــُروا ِلُيْثِبُتــوَك َأْو َيْقُتُلــوَك

َأْو ُيْخِرُجوَك﴾.

الهجرة الكبرى وموقف قريش منها

لماذا حاولت قريش منع الرسول من الهجرة؟معنى الهجرة ونماذج متنوعة قريش في دار الندوةلماذا المدينة ؟
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تبــت  يتنــزل:«ال  الوحــي   •
علــى  الليلــة  هــذه 

فراشك«.
• النبــي ملسو هيلع هللا ىلص  يذهــب إلــى 
ظهــرا  بكــر  أبــي  بيــت 

والعودة إلى بيته.
بيــت  يحاصــرون  •الكفــار 

النبوة.
•علــي يبيــت فــي فــراش 
ملسو هيلع هللا ىلص  وخروجــه  ملسو هيلع هللا ىلص   النبــي 

قارئا للقرآن.
ثــم  بكــر  أبــي  الذهــاب   •
ثــم  أميــال(   5( المشــي 
إلــى الغــار )27 صفر()ليلــة 

السبت واألحد واإلثنين(.
••األدوار الكبرى:

1- أسماء )للطعام(.
2- عبــد اللــه بــن أبــي بكــر 

 •قريــش تســتيقظ علــى
خيبتها.

بيــت يحاصــر   •أبــو جهــل 
ويســتجوب  الصديــق 

بناته.
عيــون تبــث   •قريــش 
المخبرين في كل مكان.

الجائــزة تعلــن   •أخيــرا 
 الكبــرى )100 ناقــة لمــن

يأتي بالنبي(.
 • كفــار مكــة يتســارعون
الجائــزة طلــب   فــي 

ومنهم )سراقة(.

ثاثــا الغــار  فــي  يمكــث  ملسو هيلع هللا ىلص   •النبــي 
حتى تهدأ العيون.

 قريــش تحاصــر الغــار وأبــو بكــر يضطــرب
 وحبيبــه يقــول له:«اســكت يــا أبــا بكــر،

اثنان الله ثالثهما«.
 • أبــو بكــر يســأل عــن النبــي فيقــول:

رجل يهديني الطريق.
طالبــا يذهــب  مالــك  بــن   •ســراقة 

المال ويعود حاميا للرسول.
•شاة أم معبد ولبنها العجيب.

ــه ــزة لكن ــا للجائ ــدة يخــرج طالب ــو بري  •أب
  يســلم مــع )70( مــن قومــه والنبــي ملسو هيلع هللا ىلص

يعطيه عمامته.
إلــى الوصــول  أول  ربيــع   8  •االثنيــن 
والبقــاء مســجدها،  بنــاء  ثــم   قبــاء، 
ومعــه الجمعــة  صلــى  حتــى   فيهــا 

)100(، ولحق به علي.
 • تحــرك النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بعــد الجمعــة ووصــل

المدينة يوم الجمعة )21( ربيع أول.
)أخــوال أيــوب  أبــي  عنــد  النــزول   • 

أبيه(.
ــام وصــول )ســودة وفاطمــة  • بعــد أي
ــد ــوم وأســامة وأم أيمــن وعب  وأم كلث
 اللــه بــن أبــي بكــر بعيــال أبــي بكــر،

وبقيت زينب زوج أبي العاص(.

 - أبــو جهــل ال يدخــل بيــت
النبي ملسو هيلع هللا ىلص لــيـــــا.

 -أبـــو جهــل يضــرب أســماء
ويندم.

 - عثمــان بــن طلحــة يحمــل
 أم ســلمة وولدهــا إلــى

المدينة .

ترتيبات الهجرة وأحداثها

الطريق إلى المدينةالنبي ملسو هيلع هللا ىلص  وترتيبات الهجرة من أخالق الجاهلية في الهجرةأعمال قريش للحيلولة من الهجرة

)يأتي باألخبار(.
فهيــــــرة  بــن  عامـــــر   -3

)للتمويه والطعام(.
أريقــط  بــن  اللــه  عبــد   -4

)قائد الطريق(.

14 ب أو 1 هـ
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مشركون نزل فيهم قرآن

اآلية والسورةالمشركم

..... ﴾]المسد: 1- 5[أبو لهب وزوجه أم جميل1 ْت َيَدا َأِبي َلَهٍب َوَتبَّ  ﴿َتبَّ

ا َخَلْقَناُه ِمْن ُنْطَفٍة َفِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبيٌن ﴾ ]يس: 77[أبي بن خلف، وقيل غيره2 ْنَساُن َأنَّ  ﴿ َأَوَلْم َيَر اإْلِ

ْشَقى﴾ ]الليل: 15[أمية بن خلف ونظراؤه3  ﴿اَل َيْصَاَها ِإالَّ اأْلَ

ا ِمَن اْلُمْجِرِميَن ﴾ ]الفرقان: 31[أبو جهل4  ﴿َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدوًّ

ى﴾ ]القيامة: 31[أبو جهل، وقيل عامة5 َق َواَل َصلَّ  ﴿َفَا َصدَّ

ى﴾ ]العلق: 9، 10[أبو جهل6 ِذي َيْنَهى َعْبًدا ِإَذا َصلَّ  ﴿َأَرَأْيَت الَّ

اِلُم َعَلى َيَدْيِه﴾ ]الفرقان: 27[عقبة بن أبي معيط7  ﴿َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّ

ٍف َمِهيٍن﴾]القلم:[األخنس بن شريق، وقيل غيره8  ﴿َواَل ُتِطْع ُكلَّ َحاَّ

 ﴿َوْيٌل ِلُكلِّ ُهَمَزٍة ُلَمَزٍة﴾ ]الهمزة: 1[األخنس بن شريق، وقيل غيره، وقيل عامة9

 ﴿ َوُهْم َيْنَهْوَن َعْنُه َوَيْنَأْوَن َعْنُه﴾ ]األنعام: 26[أبو طالب لما وبخ عبد الله بن الزبعرى10

َه َيْهِدي َمْن َيَشاُء﴾ ]القصص: 56[أبو طالب11 َك اَل َتْهِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ اللَّ  ﴿ ِإنَّ

ْبَتُر﴾ ]الكوثر: 3[العاص بن وائل، وقيل غيره12  ﴿ ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اأْلَ

وَتَينَّ َمااًل َوَوَلًدا﴾ ]مريم: 77[العاص بن وائل لما سخر من خباب بن األرت13 ِذي َكَفَر ِبآَياِتَنا َوَقاَل أَلُ  ﴿َأَفَرَأْيَت الَّ

 ﴿َذْرِني َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا﴾ ]المدثر: 11[الوليد بن المغيرة14

ى َوَأْعَطى َقِليًا َوَأْكَدى﴾ ]النجم: 33، 34[الوليد بن المغيرة15 ِذي َتَولَّ  ﴿َأَفَرَأْيَت الَّ

اَر اْلُكْبَرى﴾ ]األعلى: 11، 12[الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة16 ِذي َيْصَلى النَّ ْشَقى الَّ ُبَها اأْلَ  ﴿َوَيَتَجنَّ

الوليد/ العاص/ األسود بن المطلب/ 17
األسود بن عبد يغوث/الحارث بن الطاطلة

ا َكَفْيَناَك اْلُمْسَتْهِزِئيَن ﴾ ]الحجر: 95[  ﴿ ِإنَّ



مختصر السيرة النبوية               د: أكرم كساب 22

عشرة أعوام 1 هـ - 11 هـ

11 هـ 8هـ - 10 هـ6 هـ - 8 هـ1 هـ - 6 هـ
المرحلة الرابعةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانيةالمرحلة األولى

الفترة المدنية

الحروب والفتن
)التأسيس واإلعداد(

الصلح والهدنة
)االعتراف واالنتشار(

الفتح والتمكين
)التمكين والعالمية(

 الوداع المحتوم
وفاة الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص

فتح مكة- حجة الوداعالحديبية - فتح مكةالهجرة - الحديبية
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 سرية 
الخرار

بناء المسجد

المؤاخاة

مسلمون:
1.مهاجرون 

)مكة وغيرها(.
2. أنصــار )أوس 

وخزرج(.

غير مسلمين:
1.مشركو يثرب.

2. يهود:
- بنو قينقاع.
- بنو النضير.
- بنو قريظة.

دستور المدينة وتضمن:
1. ظهور أمة جديدة.

2. تحديد معالم الدولة.
3. تحديد المرجعية العليا.

4. بيــان حقــوق وواجبــات كل 
أطياف المجتمع.

اإلذن بالقتال وما 
ترتب عليه:

1. عقد 
المعاهدات مع 

القبائل.
2. استكشاف 

الطرق.
3. إرسال البعوث 
والسرايا إلظهار 
قوة المسلمين 

وإنذار قريش 
وغيرها من أي 
محاولة اعتداء.

1. صاة أول جمعة.
2. زيادة ركعتين 

في صاة الحضر.
3- تشريع األذان.

1. هجرة سودة وأوالد 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص ما عدا زينب.
2. هجرة بيت الصديق.

3. الزواج بعائشة.
4. وفاة كلثوم بن الهدم 

)أول األنصار وفاة(
5. إسام عبد الله بن 

سام )حبر اليهود(.
6. وفاة أسعد بن زرارة .

7. لحوق المقداد بن 
األسود وعتبة بن غزوان 

بالمسلمين في سرية 
)رابغ(   

موقف أهل مكة من 
الهجرة:

1. االتصال بابن 
سلول وتهديده.

2. تهديد المهاجرين.
3. منع األنصار من 

العمرة.

 )الهجرة والتأسيس( عام 1 هـ

أحداث وتشريعاتذو القعدةشوالرمضان  المدينة بعد الهجرة مباشرة

أهم األعمال بعد الهجرة المجتمع المدني

سرية 
سيف البحر

 سرية 
رابغ
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)الدفاع وإثبات الوجود(

غــزوة بــدر 
الكبرى

1. غزوة 
بني سليم.
2. مؤامرة 

قتل النبي 
)عمير بن 

وهب 
وووصفوان 
بن أمية بن 

أمية(.

غزوة 
األبواء

غزوة بواط
غزوة َسَفوان 
)بدر األولى(

غزوة
العشيرة

وأول قتيل وأول أسيرين.
5.أنكــر النبــي ملسو هيلع هللا ىلص صنيعهــم 
بقتــال  يأمرهــم  لــم  ألنــه 
الحــرم،  األشــهر  فــي 

وتحدث المشركون فنزل:
ــْهِر  الشَّ َعــِن  ﴿َيْســَأُلوَنَك 

اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ﴾.

1. نزول سورة 
األنفال وبيان 
شروط النصر.

2. فرض 
مقادير الزكاة.

3. فرضت زكاة 
الفطر

4. أول صاة 
عيد )الفطر(.

1. فرض 
القتــال.

2. تحويل 
القبـــلة.
3. فرض 
الصيــام.

شعبان جمادى أولى

جاء بني 
قينقاع 

غزوة 
ِويق السَّ

سرية  نخلة:
بــن  اللــه  عبــد  خــرج   .1
ومعــه  نخلــة  إلــى  جحــش 
ــا ال  ــه ملسو هيلع هللا ىلص كتب ــب ل )12( وكت
يســير  حتــى  فيــه  ينظــر 
يوميــن، ثــم خّيــر أصحابــه 
المضــي فانطلقــوا  فــي 

جميعا.
لقريــش  عيــر  مــرت   .2
معهــا )4( وكانــوا فــي آخــر 
فإمــا  رجــب،  مــن  يــوم 
أو  رجــب  فــي  قتالهــم 

يدخلوا الحرم.
علــى  الصحابــة  اتفــق   .3
اللقــاء، فقتــل عمــرو بــن 
عثمــان  وأســر  الحضرمــي 

والحكم، وأفلت نوفل.
خمــس  أول  فيهــا  كان   .4

1. أول مولود في 
اإلسام )ابن الزبير(

2. أول مولود من 
األنصار )النعمان بن 

بشير.
3. إسام إسام 

سلمان الفارسي.
4. وفاة عثمان بن 

مظعون )أول مهاجري 
يموت(.

5. وفاة رقية بنت 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند العودة 
من بدر.6. زواج علي 

من فاطمة.

عام 2 هـ عام بدر

شوالرمضان   أحداث وتشريعاتذو الحجةذو القعدة رجبربيع األولصفر 
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)التمحيص واالبتالء(

 عام 3 هـ عام أحد

غزوة ذي َأَمرَّ

ســرية 
محمــد بن مسلمة

إلى
كعب بن األشرف

غزوة أحدغزوة بحران 1. نزول)آل عمران( غزوة حمراء األسد
تشرح غزوة أحد.

2. قتال المائكة في 
أحد مع الصحابة.

3. المائكة تغسل 
حنظلة بن عامر 

)َغِسيل المائكة( 
يوم أحد..

4. تحريم الخمر 
)وقيل: 6 أو 8(.

1. زواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص بحفصة.
2. عثمان يتزوج بأم 

كلثوم.
3. مولد الحسن بن علي.

4. زواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص من 
زينـــــب بنت خــــزيمــة 

وقيل 4 هـ..
5. استشهاد )70( في 

أحد منهم حمزة ومصعب 
وعبد الله بن جحش.

أحداث وتشريعات شوال ربيع آخر ربيع أول محرم
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)التجرؤ والفجيعة(

أحداث وتشريعات

ربيع 2/ جمادى1

شعبان

ربيع األول

صفر 4هـ محرم 4

عام 4 هـ يومي الرجيع وبئر معونة

1. سرية أبو 
سلمة إلى بني 

أسد. 
2. سرية عبد الله 

بن أنيس إلى 
خالد الُهَذلي.

يعــد  العــام  هــذا   .1
)قبلــه  الفجائــع  عــام 
وفيــه  أحــد،  مصيبــة 
وبئــر  الرجيــع  أهــل 

معونة(.
يقنــت  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي   .2
ِرْعــل  علــى  شــهرا 
ــة.3.  وُعَصيَّ وَذْكــَوان 
صلــى  مــن  أول 
قبـــــــــــل  ركعتيــن 
بــن  خبيــب  المــوت 

عدي.
4. أراد المشــركون أن 
يأخــذوا شــيئا مــن جثــة 
زيــد بــن الدثنــة لكــن 
اللــه أرســل الدبــــــــــــر 
فحمتــه  )الزنابيــر( 

ميتا.

1. وفاة أبي سلمة.
2. وفاة عبد الله بن 

عثمان.
3. مولد 

الحسين بن علي.
4. زواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

بأم سلمة.
5. وفاة حرام بن 

ملحان في بئر 
َمُعونة، وهو القائل 

عند طعنه: الله 
أكبر، فزت ورب 

الكعبة.
6. قتل أمية بن 

عمرو رجلين  من 
بني كاب ولم يكن 

يعلم أن معهما 
عهدا من النبي 

ملسو هيلع هللا ىلصفقرر دفع 
ديتهما.

يوم الرجيع:
1. جــاء نفــر مــن عضــل والقــارة 
أن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  مــن  وطلبــوا 
يرســل معهــم مــن يعلمهــم 

اإلسام.
معهــم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي  أرســل   .2

)10( أميرهم عاصم بن ثابت.
3.أعطــى الكفــار للمســلمين 
عهــدا فلــم يصدقهــم عاصــم 
بوعدهــم  واغتــّر  ومجموعــة، 
ــه  ــد الل ــة، وعب ِثن ــب وابنالدَّ خبي

بن طارق.
ــع وصلــب خبيــب  4.مــات الجمي

بمكة.

مأساة بئر معونة:
إلــى  مالــك  بــن  عامــر  1.أتــى 
النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فعــرض عليــه اإلســام 

فلم يقبل ولم يمنع.
2. قــال عامــر: لــو بعثــت أصحابــك 
إلــى  يدعونهــم  نجــد  أهــل  إلــى 
وكانــوا  حمايتهــم.  وأكــد  دينــك. 
بــن  المنــذر  عليهــم  وأمــّر   ،)70(

عمرو.
3. غــدر عامــر بالصحابــة، ولــم ينــج 
بــن  زيــد  بــن  كعــب  إال  منهــم 

النجار، ومات في الخندق.
4. كان عمــرو بــن أميــة  والمنــذر 
بــن عقبــة فــي ســرح المســلمين 
المنــذر  فقتــل  فقاتــا  فجــاءا 
أطلقــه  ثــم  عمــرو  وأســر 

المشركون.

جاء 
بني النضير

بدر الثانية/ 
الموعد/ اآلخرة

وقيل في 
ذي القعدة

غزوة
نجد
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)الزلزلة واالستبشار(

عام 5 هـ عام  األحزاب

أحداث وتشريعات ذي الحجة شوال ربيع أول

غزوة 
دومة الجندل

غزوة 
األحزاب

جاء 
بني قريظة

ســرية عبــد اللــه 
بــن َعِتيــك إلــى 
م بــن أبــي  َســاَّ

الُحَقيق

1. وفاة سعد بن معاذ 
)اهتز له عرش الرحمن(.

2. تسري النبي ملسو هيلع هللا ىلص بريحانة 
القرظية.

3. وقوع زلزال بالمدينة. 
4. وفاة أم سعد بن عبادة.

1. زواج النبي من زينب بنت 
جحش )وقيل 4/ 6(.
2. نزول آية الحجاب.

3. قدوم وفد مزينة وقال لهم: 
»َأْنُتْم ُمَهاِجُروَن َحْيُث ُكْنُتْم«.

4. نزول سورة األحزاب.
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)االعتراف والفتح المبين(

عام 6 هـ عام الحديبية

رجب رمضان شعبانربيع آخر أحداث وتشريعاتذو القعدةشوالجمادى آخرةجمادى أولىربيع األولمحرم 

1. تحريم  الخمر.
2. تحريم النساء 
المسلمات على 

أزواجهن المشركين.
3. تحريم المشركات 

على أزواجهن 
المسلمين.

4. نزول سورة 
المنافقون والنور 
)بني المصطلق(.

5. نزول سورة الفتح 
)الحديببة(.

صلح 
الحديبية 
وبيعة 
الرضوان

سرية 
كرز بن 

جابر إلى 
العرنيين

سرية محمد بن 
مسلمة إلى 
بطن بني بكر 

سرية 
أبو بكر إلى 
وادي القرى 

سرية زيد إلى 
وادي القرى 

سرية زيد بن 
حارثة إلى 

الطرف

سرية زيد بن 
حارثة إلى 

العيص

سرية عبد 
الرحمن بن 
عوف إلى 
ديار كلب.

سرية أبو 
عبيدة إلى 
ذي القصة

غزوة بني 
لحيان 
سرية 

عكاشة إلى 
بني أسد  

سرية زيد 
بن حارثة 
إلى بني 

سليم

سرية 
محمد بن 
مسلمة 

إلى 
ذي القصة 

سرية علي 
إلى بني 

سعد بن بكر 

غزوة بني 
المصطلق: )4 أو 5( 

وفبها:
1. اقتتال األنصار 

مع المهاجرين ودور 
ابن سلول.

2. حادثة اإلفك.

1. مشروعية التيمم )بنو المصطلق(.
2.  زواج النبي ملسو هيلع هللا ىلصمن جويرية بنت  الحارث سيد بني المصطلق.

3.  استسقاء النبي ملسو هيلع هللا ىلصللناس.
4. وفاة سعد بن خولة )مهاجر مات في مكة(.
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)العالمية واالنتشار(

عام 7 هـ عام خيبر

أحداث وتشريعات ذي القعدةربيع أول النشاط العسكري 
حتى نهاية 7هــ

صفر المحرم

1.مكاتبة الملوك واألمراء؟
وكان من نتائج ذلك:

1.التطبيق العملي لعالمية الدعوة.
علــى  مكانتهــا  اإلســامية  للدولــة  2.أصبــح 

الخريطة الدولية.
3.تعرف النبي ملسو هيلع هللا ىلص على نوايا الملوك واألمراء.

غزوة خيبر.
محاولة سم النبي ملسو هيلع هللا ىلص .

غزوة الغابة )ذي قرد(

سرية إبان 
بن سعيد

إلى نجد

إلــى  حارثــة  بــن  زيــد  ســرية   -1
حسمى )جمادى آخرة(.

2- ســرية عمــر بــن الخطــاب إلــى 
تربة )شعبان(.

3- ســرية بشــير بــن ســعد إلــى 
بني مرة )شعبان(.

4- ســرية غالــب بــن عبــد اللــه إلــى 
ح بني الُمَلوِّ

5- ســرية عبــد اللــه بــن رواحــة إلــى 
خيبر )شوال(.

6- ســرية بشــير بــن ســعد إلــى 
يمن وجبار )شوال(.

ــة  ــى الغاب ــدرد إل ــي ح ــرية أب 7- س
)ذي القعدة(.

8- ســرية أبــي العوجــاء إلــى بنــي 
سليم )ذي الحجة(

1.عمرة القضاء.
2. زواج النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
ميمــونـــــة  مــن 

بنت الحارث 
)آخر زوجاته(.

1. المقوقس يهدي مارية للنبي 
3. زواج النبي ملسو هيلع هللا ىلصمن أم حبيبة.

2. زواج النبــي ملسو هيلع هللا ىلصمــن صفيــة بنــت 
حيي.

3. قــدوم جعفــر ومهاجري الحبشــة 
ومعهم أبو موسى األشعري.

أبــي  األمــة  محــدث  هجــرة   .4
هريرة.

حصيــن  بــن  عمــران  إســام   .5
)المائكة تسلم عليه(. 

6. الحجــاج بــن عــاط يحتــال علــى 
أهل مكة ويأخذ ماله

1. تحريم الحمر األهلية.
2. تحريم نكاح المتعة.

3. مشــروعية صــاة الخــوف )ذات 
الرقاع( وقيل )4 - 6(.

2. محاولــة  َغــْوَرث بــن الحــارث قتــل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص )ذات الرقاع(..

سرية غالب 
بن عبد الله 
إلى بني 

ح الُمَلوِّ

غزوة 
ذات الرقاع
)وقيل: 

.)5 -4
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أحداث وتشريعات ذي القعدةجمادى آخرة رمضانجمادى أولى

إسام ثاثة كبار 
)خالد بن الوليد/ 
عمرو بن العاص/ 

عثمان بن أبي 
طلحة(.

1- سرية غالب بن 
عبد الله إلى يمن 

وجبار  )صفر(.
2- سرية ذات أطلح 

إلى بنو قضاعة )ربيع 
أول(.

3- سرية ذات عرق 
إلى بني هوازن 

)ربيع أول(.
4. سرية أبو قتادة 

إلى غطفان)شعبان(.

غزوة )سرية( 
مؤتة

عمرة الجعرانة  غزوة 
حنين 

غزوة 
الطائف

)فتح الفتوح والتمكين(

عام 8 هـ عام الفتح

النشاط الدعوي والعسكري 
بعد عمرة القضاء

سرية ذات الساسل:
أن  األخبــار  جــاءت   .1
علــى  ســتغير  قضاعــة 
لهــم  فأرســل  المدينــة، 
بــن  عمــرو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبــي 

العاص ومعه )300(.
عبيــدة  أبــو  ذهــب   .2

مددا لعمرو.
المشــركون  علــم   .3
المســلمين  بقــدوم 

فتفرقوا.
وفــي  عمــرو  عــاد   .4
فتييــم  احتلــم  الطريــق 
غســل  بــدون  وصلــى 

فأقره النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
5. كانــت هــذه أول قيــادة 
إســامه  بعــد  لعمــرو 
هــذه  مــن  أمــه  وكانــت 

القبيلة.

فتح مكة:
بعد الفتح أرسل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه 

لهدم األصنام 
الكبرى:

1.عمرو بن العاص 
يهدم )ُسَواع( صنم 

لــ )ُهَذْيل(.
2. سعد بن زيد 

يهدم )َمناة( صنم 
لــ )كلب وُخَزاعة(.

3. الطفيل بن 
عمرو يهدم )ذي 

الكفين( صنم 
عمرو بن ُحَمَمة 

الدوسي.
4. خالد بن الوليد  

ى( كانت  يهدم)الُعزَّ
بوادي نخلة.

شوال

1. إسام الشيماء )أخت النبي ملسو هيلع هللا ىلص(.
2. مولد إبراهيم ابن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

3. إسام العاص بن الربيع )وقيل 6 هـ(.
4. مولد أمامة بنت زينب وأبي العاص.

5. وفاة زينب بنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
ثــم  الكابيــة  بفاطمــة  النبــي ملسو هيلع هللا ىلص  زواج   .6

طاقها.
7. سودة تهب يومها لعائشة.

8. إسام كعب بن الزهير الشاعر. 
ــد -  ــة )زي ــي مؤت ــة ف ــادة الثاث ــوت الق 9. م

جعفر-بن رواحة(.
10. إسام أبي بكرة )الطائف(.

11. عتــاب بــن أســيد يحــج بالنــاس أول حجــة 
أميرها مسلم.

12. غــاء األســعار ونهــي النبــي عــن تحديــد 
األسعار.

13. خالد يقتل نفرا من جذيمة خطأ
14. بناء منبر للنبي ملسو هيلع هللا ىلص.
15. تحريم الخمر نهائيا.

16. إسام أبي سفيان وأبي قحافة.
17. نزول سورة النصر.
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 عام )البراءة والغلبة(

عام 9 هـ عام الوفود

أحداث وتشريعات رجبربيع آخرربيع أولصفر

تبوك

محرم لماذا عام الوفود؟

1. وفاة النجاشي 
وصاة الغائب عليه.
2. وفاة ابن سلول 
والنهي عن الصاة 

على المنافقين.
3. فرض الحج، وأبو 

بكر يحج أميرا 
بالناس.

4. النبي ملسو هيلع هللا ىلص يرسل 
عليا بسورة التوبة 

إلى أبي بكر
5. نزول سورة 

الحجرات.
6. نزول آية 

الماعنة.
7.  النبي ملسو هيلع هللا ىلص آلى 
من نسائه شهرا.

1. بلغ عدد الوفود 
أكثر من )100( 

معظمها في 9هـ.
2. تكاثرت الوفود 

في هذا العام ألن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمهلهم 

)4(أشهر.
3. من أشهر 

الوفود )نجران( 
نزل فيه أول 

)آل عمران(.

1. سرية 
الضحاك بن 

سفيان إلى 
بني كاب.

2. سرية علي 
بن أبي طالب  

ليهدم 
)الِفْلس( صنم 

لَطّئ.

1- إرسال 
جامعي 

الصدقات إلى 
القبائل.

2- سرية 
عيينة بن 

حصن إلى 
بني تميم.

سرية 
علقمة بن مجزر  

إلى 
سواحل جدة

8. وفاة أم كلثوم بنت 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

9. هدم بيت للمنافقين 
كانوا يتآمرون فيه.

10. حرق مسجد الضرار.
11. إسام ملوك حمير.

12.أبو سفيان والمغيرة 
يهدمان )العزى(.

13. قتل ملك الفرس، 
وتوليةا ابنته )بوران( 

والنبي يعلق: "لن يفلح 
قوم ولوا أمرهم 

امرأة".
14. وفاة ذي الِبجاَدْين.

قطبــة  -ســرية 
بــن عامــر إلــى 

خثعم.

ابنتــه  -وتوليــة 
)بوران( 

ملسو هيلع هللا ىلص  والنبـــــــي 
»َلــْن  يعلــــــق: 
َقــْوٌم  ُيْفِلــَح 
َأْمَرُهــُم  ــْوا  َولَّ

اْمَرَأًة«.
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إرسال البعوث والوالة

 كان الهدف من منها :
1. تعليم مبادئ 

اإلسام.
2. ترتيب أمور الدولة.

أشهر المبعثين:
1. خالد إلى بني 

الحارث.
2. معاذ وأبو موسى 

إلى اليمن.

حجة الوداع:
1.خرج مع النبي أكثر 

من )100.000(.
2. أرسى النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

معالم اإلسام الكبرى 
)اإلخاء- الحرية- 

المساواة(.
3. حدد النبي المرجعية 

العليا )قرآن - سنة(.
4. نزول آية:  ﴿اْلَيْوَم 

َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم 
َوَأْتَمْمُت﴾.

تشريعات وأحداث خاصة بالنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص:

1. اعتكاف النبي ملسو هيلع هللا ىلص )20( يوما 
في رمضان ومعارضته جبريل 

القرآن مرتين.
ِذيَن آَمُنوا  َها الَّ 3. نزول آية: ﴿َياَأيُّ

ِذيَن َمَلَكْت  ِلَيْسَتْأِذْنُكُم الَّ
َأْيَماُنُكْم﴾.

5. - وفاة ريحانة القرظّية )سرّية 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص (.

6.وفاة إبراهيم ابن النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
وكسوف الشمس وقول النبي 

ْمَس َوالَقَمَر اَل  ملسو هيلع هللا ىلص:"ِإنَّ الشَّ
َيْنَكِسَفاِن ِلَمْوِت َأَحٍد"ق.

أحداث ووقائع عامة:
1. إسام عدي بن حاتم.

2. مسيلمة الكذاب يدعي النبوة.
3. إسام فيروز الديلمي )قاتل 

األسود العنسي(.
4. إسام باذان ملك اليمن.

5. إسام أمير أمراء الروم )فروة 
بن عمرو( وعلم قومه فقتلوه.

6. إرسال جرير بن عبد الله لهدم 
)ذي الَخَلَصة( صنم لــ )َخْثَعم(.

8. هاك عامر بن الطفيل وأربد 
بن قيس بعد محاولة الغدر بالنبي 
َواِعَق َفُيِصيُب  ونزل: ﴿َوُيْرِسُل الصَّ

ِبَها َمْن َيَشاُء﴾.

أحداث وتشريعات ذي القعدة/ الحجة

)كمال الدين وتمام النعمة(

عام 10 هـ عام حجة الوداع
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اآليات:
ٌد ِإالَّ  1.﴿َوَما ُمَحمَّ

َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن 
ُسُل﴾. َقْبِلِه الرُّ

ُهْم  ٌت َوِإنَّ َك َميِّ 2.﴿ِإنَّ
ُتوَن﴾. َميِّ

3.﴿َوَما َجَعْلَنا ِلَبَشٍر 
ِمْن َقْبِلَك اْلُخْلَد﴾.

4.﴿الَيوَم َأكَملُت َلُكم 
ِديَنُكم َوَأتَممُت 
َعَليُكم ِنعَمِتي 

َوَرِضيُت َلُكُم اإلسام 
ِدينًا﴾

5. سورة النصر.

األحاديث:
ي ال ألَقاُكم َبْعَد  1."لَعلِّ

هذا".
2. "ِإنَّ ِجْبِريَل َكاَن 

ُيَعاِرُضِني الُقْرآَن ُكلَّ 
ُه َعاَرَضِني  ًة، َوِإنَّ َسَنٍة َمرَّ

َتْيِن، َواَل ُأَراُه  الَعاَم َمرَّ
ِإالَّ َحَضَر َأَجِلي".

َك َعَسى  3. "َيا ُمَعاُذ، ِإنَّ
َأْن اَل َتْلَقاِني َبْعَد َعاِمي 

َهَذا َفَتُمرَّ ِبَقْبِري 
َوَمْسِجِدي".

َر َعْبًدا  َه َخيَّ 4. "»ِإنَّ اللَّ
ْنَيا َوَبْيَن َما ِعْنَدُه  َبْيَن الدُّ

ِه". َفاْخَتاَر َما ِعْنَد اللَّ

َقْبَل َمْوِتِه ِبَثَاٍث: 
ِبَثــَاٍث:  َمْوِتــِه  1.َقْبــَل 
َعــزَّ  ِباللــِه  ــنَّ  الظَّ »َأْحِســُنوا 

.» َوَجلَّ
ــَراِت  2."َلــْم َيْبـــــــَق ِمْن ُمَبشِّ
اِلَحــُة،  ْؤَيــا الصَّ ِة ِإالَّ الرُّ ُبــوَّ النُّ
َيَراَهــا اْلُمْســِلُم، َأْو ُتــَرى َلــُه، 
َأْقــَرَأ  َأْن  ُنِهيــُت  ــي  َوِإنِّ َأاَل 

اْلُقْرآَن َراِكًعا َأْو َساِجًدا".
3. بيان فضل أبي بكر.

4.آخر مرة صعد 
المنبر:"ُأوِصيُكْم ِباأَلْنَصاِر".

5. قال وهو 
َاَة، َوَما َمَلَكْت  ُيَغْرِغُر:"الصَّ

َأْيَماُنُكْم".

1. )3( ربيع أول نزول 
ُقوا  آخر آية: ﴿َواتَّ

َيْوًما ُتْرَجُعوَن ِفيِه 
ِه ﴾. ِإَلى اللَّ

2. أبو بكر يصلي 
بالناس )3( أيام.

3. )11( ربيع أول: 
مقتل األسود 

العنسي.
4. )12( ربيع أول: 

وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
5. )12( ربيع أول:  

اختيار الصديق 
خليفة.

6. )13( ربيع أول: 
دفن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

)الوداع المحتوم والفراق األليم(

عام 11 هــ عام الوداع

ربيع األولآخر وصايا النبي ملسو هيلع هللا ىلصصفرمحرم

1. تجهيز جيش 
أسامة.

2. توديع 
شهداء أحد

5. وداع أهل 
البقيع.

4. )29 صفر( 
بداية المرض 

واالنتقال إلى 
بيت عائشة.

1األسود 
العنسي 

يدعي النبوة.
2. قدوم آخر 

الوفود )النخع(.

آيات وأحاديث تشير إلى وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص
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مــا  أنــس:  قــال   -
كان  يومــًا  رأيــت 
أقبــح وال أظلــم مــن 
فيــه  مــات  يــوم 

رسول الله.
ذؤيــب:  قال أبــو   -
المدينــة  قدمــــــت 
ضجيــج  وألهلهـــــــا 
كضجيــج  بالبكـــــــــاء 

الحجيج.

يــا  فاطمــة :   قالــت   -
ــا دعــاه .   أبتــاه، أجــاب رب
جنــة  َمــْن  أبتــاه،  يــا 
يــا  مــأواه .   الفــردوس 
جبريــل  إلــى  أبتــاه، 

ننعاه . 
زيــد  بــن  اللــه  عبــد   -
دعــا  األذان(  )صاحــب 
بصــره  يأخــذ  أن  اللــه 
حتــى ال يــرى أحــدا بعــد 

رسول الله.

عــن  عثمــان  عجــز   -
الكام.

فلــم  علــّي  قعــد   -
يستطع أن يتحرك.

ــس  ــن أني ــه ب ــد الل - عب
مات كمدا.

إن  عمــر:  قــال   -
مـــات،  رســول الله مــــــا 
لكــن ذهــب إلــى ربــه كمــا 
بــن  موســــــي  ذهــــــب 

عمران.
ــو بكــر: مــن كان  - قــال أب
محمــدًا  يعبــد  منكــم 
قــد  محمــدًا  ملسو هيلع هللا ىلص فــإن 
منكــم  كان  ومــن  مــات، 

يعبد الله فإن الله حي 
ال يموت.

عام 11 هــ عام الوداع )2(

أثر الوفاة على الصحابة
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1-غ بني سليم 
)شوال(

2-مؤامرة وصفوان 
بن أمية وعمير 

لقتل النبي )شوال(
3- جاء بني قينقاع 

)ذو القعدة(
4- غ السويق 

)ذو الحجة(
5- غ ذي أمر 

)محرم3(
6- سرية محمد بن 

مسلمة 
)محرم/ صفر3(

7-غ بحران 
)ربيع آخر3(

8-س زيد بن حارثة 
)جمادى آخرة(.

 1. س: 
أبو سلمة 

)محرم4(.
2.س عبد الله 

بن أنيس 
)محرم4(.

3.يوم الرجيع 
)صفر4(.

4. بئر معونة 
)صفر4(.

5. بني النضير 
)ربيع أول4(.

6.غ نجد )ربيع 
ثاني 4(.

7.بدر الثانية 
)شعبان4(.

8.دومة الجندل 
)ربيع أول 5(. 

1.جاء بني قريظة )شوال5(.
2.س: عبد الله بن عتيك 

)ذي الحجة 5(.
3. س: محمد بن مسلمة 

)محرم6(.
4. غ بني لحيان )ربيع أول6(.

5. س عكاشة بن محصن 
ربيع أول/ آخر6(.

6.س محمد بن مسلمة 
)ربيع أول/ آخر6(.

7.سرية زيد بن حارثة 
) بيع آخر6(.

8. س أبو عبيدة )ربيع آخر/6(.
9، 10، 11. س: زيد بن حارثة 
)جمادى أولى/ آخرة/ رجب(.

12. غ المصطلق )شعبان 6(.
13.س ابن عوف ))شعبان 6(.

14.س علي بن أبي طالب 
)شعبان 6(.

15. س أبو بكر )رمضان6(.
16. س كرز بن جابر )شوال 6(. 

1. مكاتبة الملوك 
)محرم 7(.

2. غ الغابة )محرم7(.
3.خيبر محرم )7(.

4. س أبان بن سعيد 
)صفر7(.

5. غ ذات الرقاع )ربيع 
أول 7(.

6. س غالب بن عبد الله 
)صفر7(.

7. س زيد بن حارثة 
)جمادى آخرة 7(.

8.س: عمر )شعبان 7(.
9. س بشير بن سعد 

)شعبان7(.
10. س غالب بن عبد 

الله )رمضان7(.

1- غ حنين )شوال 8(.
2- غ الطائف )شوال 8(.

3- جامعو الصدقات )محرم 9( 
4- س عيينة بن حصن 

)محرم 9(.
5- س قطبة بن عامر 

)صفر 9(.
6، 7 س الضحاك/ س علي  

)ربيع أول 9(.
8. س علقمة 

)ربيع آخر 9(.
9. غ تبوك ) ﴿جب 9(.

10- حجة أبو بكر 
)ذي القعدة/ الحجة 9(.

11. حجة الوداع 
)ذي القعدة/ الحجة ذ0(.

12. جيش أسامة )صفر 11(.
13.مرض النبي 

)29صفر 11(.
14. وفاة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

بدر الكبرى
رمضان 2 هــ

الحديبية
ذي القعدة 

6 هــ

ما بين 
الحديبية 
وفتح مكة

فتح 
مكة 8 

ما بين 
فتح مكة 
والوفاة

وفاة 
الحبيب

ربيع أول 
11

مجمل الفترة المدنية

أحداث ما 
قبل بدر

ما بين 
بدر وأحد

أحد 
شوال 3 هــ

ما بين أحد 
والخندق

الخندق
شوال 5 هــ

ما بين 
الخندق 
والحديبية

1_ بناء المجتمع 
المسلم.

2- قريش تهدد 
وتتوعد.

3- اإلذن بالقتال.
4- س سيف 

البحر)رمضان(.
5-س رابغ )شوال(.

6-غ األبواء )صفر 2(.
7- غ بواط 

)ربيع أول2(.
8- غ َسَفوان )ربيع 

أول2(.
9-غ ذي العشيرة 
)جمادى أولى2(.

10-س نخلة )رجب2(
11-فرض القتال 

)شعبان 2(
12- تحويل القبلة 

)شعبان2(.
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أهداف الجهاد 
في اإلسام

الغزوات التي 
ذكرت في القرآن

الغزوات التي قاتل 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص فيها

أنواع الجهاد

1.اإلسام 
والسام شقــــا 
من كلمة واحدة.
2. السام اسم 

من أسماء الله 
تعالى.

3. ثلث العام هدنة 
يحرم فيها القتــــال 

)األشهر الحرم(.
4. الحج تدريب على 

السلم مع الكون 
كله.

5. آيات القـــــرآن 
تعـتبـــــــر الجهــــــــاد  

﴿ُكـــــــــــْرٌه َلُكْم﴾ 
والصلح  ﴿َفْتحًا 

ُمِبينًا﴾.

أهداف مشروعة:
1- رد االعتداء.
2- تأمين حرية 

الدعوة.
3- إزالة الحواجز من 

طريق اإلسام.
4- إنقاذ 

المستضعفين .
5- تأديب الناكثين 

للعهود.
6- المناورات 

لحماية الدولة.
7- تحرير الشعوب 

المستضعفة.

جهاد النفس:
1- العلم.

2- العمل به.
3- الدعوة إليه.
4- الصبر عليه.

1- آل عمران:
 بدر- بنو قينقاع - أحد 

)بالتفصيل(.
2- التوبة: 

تبوك - حنين
3- األنفال: بدر.

4- األحزاب: الخندق.
5- الفتح: 

الحديبية - خبير - فتح 
مكة - الطائف.

6- الحشر: بنو النضير.
7- النصر: فتح مكة.

1- بدر.
2- أحد.

3- الخندق.
4- قريظة.

5- المصطلق.
6- خيبر.

7- الفتح.
8-حنين.

9- الطائف.

جهاد الشيطان:
1- دفع الشبهات.

2- ترك الشهوات. 

جهاد المحاربين والكفار:
1. القلب.

2. اللسان.
3. اليد.

4. المال.

جهاد المنافقين:
1. القلب.

2. اللسان.
3. اليد.

السالم والحرب في اإلسالم

األصل في اإلسام
السام ال الحرب

أهداف مرفوضة:
1- محو الكفر مـــن 

العالم.
2- جبر النـاس على 

اإلسام.
3- نهب ثورات 

الشعوب.
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الغزوات أرقام وإحصائيات

 عدد الغزوات )28( والسرايا )38( والمجموع 66 في 10 سنوات
 أول الغزوات ودان وآخرها تبوك.

 أول السرايا )حمزة( وآخرها )أسامة بن زيد( وأكثرها عددا )مؤتة( ويعدها البعض غزوة.
 بدأ القتال عام 2 هـ وانتهى عام 9 هــ .

 9 غزوات دار فيها قتال.
19 غزوة حققت أهدافها دون قتال.

أكثر األعوام غزوا )2هـــ( بها 8 غزوات، وأقلها )9هـ( غزوة واحدة.
7 غزوات خرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بعد علمه بأن العدو يتجهز لغزوه.

أهدر النبي دم )12( مجرمي حرب، عفا عن )11(.
لم يأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بقتل امرأة إال واحدة قتلت رجا فقتلت به.

لم تقتل امرأة في المعرك إال امرأة واحدة قتلت خطأ.
عدد القتلى في جميع الغزوات والسرايا تقريبا المجموع: )1284( من المسلمين )262( من غيرهم )1022(.

لم يقتل طفل واحد في معركة من المعارك.
لم يقتل سوى شيخ واحد فقط وكان عقا مدبرا ومشاركا في معركة الطائف.

لم يكن هناك تصفية داخلية ألي من أفراد الجيش المسلم.
لم يكن هناك حالة زنا أو اغتصاب واحدة.

ليس هناك حالة غدر وال حالة نقض لعهد واحدة.
حاالت الغلول محدودة ال تتجاوز اليد الواحدة.

منع النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مشاركة األطفال في المعارك فلم يشارك إال من بلغ.
شاركت النساء في الجهاد تضمد الجرحى وتعالج المرض وتحمل الماء.
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9 هــ8 هــ7 هــ6 هــ5 هــ4 هــ3 هــ2 هــ
دومة بنو النضيرذي أمرودان

الجندل
ذو قرد )الغابة( بنو لحيان

وقيل )6(
تبوكمؤتة

بنو المصطلقالخندق بدر الموعد )اآلخرة(بحرانبواط
وقيل )5(

فتح مكةخيبر

بنو قريظة  أحدالعشيرة
)وقيل تابعة 

للخندق(

ذات الرقاعصلح الحديبية
وقيل )4 أو 5(

حنين 
والطائف

)قيل 
غزوتان(

 َسَفوان )بدر 
األولى(

حمراء األسد )وقيل 
هي تابعة ألحد(

عمرة القضاء )وقيل ليست 
غزوة(

بدر الكبرى

بنو سليم

بنو قينقاع

السويق

توزيع الغزوات على السنوات
)2هـ - 9 هـ(
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مراحل فرض الصاة:
1. فرض قيام الليل 

إال قليا ثم نسخ 
بآخر سورة المزمل.

2. صاة ركعتين قبل 
الشروق وركعتين 

قبل الغروب.
3. فرضت الصاة 

في اإلسراء )10 ب( 
كل فرض ركعتان.
4. ِزيَد في صاة 

الحضر ركعتان) 1 هـ(.

مراحل فرض الصيام:
1. صيام عاشوراء.

الصيــام  فــرض   .2
على التخيير.

الصيــام  فــرض   .3
علــى اإللــزام علــى أن 
بعــد  اإلفطــار  يكــون 

المغرب قبل النوم.
الصيــام  فــرض   .4
مــا  علــى  هـــ   2 عــام 

هو عليه اآلن.

صام ملسو هيلع هللا ىلص 
9 رمضانات.

لــم يبلــغ مــال النبــي 
فلــم  النصــاب  ملسو هيلع هللا ىلص 

يرد أنه زكى.

حج النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
مرة واحدة

 أربع عمر كلها 
في ذي القعدة:
1. الحديبية 6 هـ.
2. عمرة القضية 

7 هـ.
3. عمرة الجعرانة 

8 هـ.
4. عمرة الحج 

10هـ.

الزكاة

النبي ملسو هيلع هللا ىلص والعبادات الكبرى

الحج والعمرةالصومالصاة
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في مكة

5- عمير بن وهب )بعد بدر 2هـ( 1- رضيعا أول ما أخذته حليمة.

3- أبو جهل )رمًيا بالحجر وهو يصلي(

2-محاولة عقبة بن أبي معيط )خنقا وهو يصلي(

4-مؤامرة قريش قبل الهجرة.

6- ابن قمئة )في أحد 3 هـ(

8- ثمامة بن أثال بأمر من مسيلمة )6هـ(

9- زينب بنت الحارث )في خيبر 7هـ(

10- َغْوَرث بن الحارث )ذات الرقاع 7هـ( 

11فضالة بن عمير )الفنح 8هـ(

12- شيبة بن عثمان )الفتح 8هـ(

13- المنافقون )تبوك 9هـ(

14- عامر بن الطفيل وأربد بن قيس  )10 هـ(

7- عمرو بن جحاش )قبل بني النضير 4هـ(

محاوالت اغتيال النبي ملسو هيلع هللا ىلص

في  المدينة
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السور المدنيةالسور المكية

المكي والمدني

املكي: ما نزل قبل 
الهجرة.

املدين: ما نزل بعد 
الهجرة باملدينة اأو 

غريها.
فوائد معرفة املكي 

واملدين:
1. معرفة النا�سخ 

واملن�سوخ.
2. اإدراك املنهج ال�سحيح 

للدعوة.
3. فهم التدرج يف 

الت�سريع.
4. الثقة بهذا القراآن 

وبو�سوله دون حتريف.

52. هود.
53. يو�سف.
54. احلجر.
55. الأنعام.

56. ال�سافات.
57. لقمان.

58. �سباأ. 
59. الزمر.
60. غافر.

61. ف�سلت.
62. ال�سورى.

63. الزخرف. 
64. الدخان. 
65. اجلاثية.

66. الأحقاف.

67. الذاريات.
68. الغا�سية.

18. الكافرون.
19. الفيل.
20. الفلق.

21. النا�س.
22. الإخال�س. 

23.النجم. 
24. عب�س. 
25. القدر.

26. ال�سم�س. 
27. الربوج.

28. التني.
29. قري�س.

30. القارعة.

31. القيامة.
32. الهمزة. 

33. املر�سالت.
34. ق.

1. البقرة.
2. الأنفال.

3.اآل عمران.
4. الأحزاب.
5. املمتحنة.

6. الن�ساء.
7. الزلزلة.
8. احلديد.
9. حممد.
10.الرعد 

)وقيل مكية(.
11. الرحمن.
12. الإن�سان.
13. الطالق.

14. البينة.

1. العلق. 
2. املزمل.
3. املدثر.
4. القلم.

5. الفاحتة.
6. امل�سد.

7. التكوير.
8. الأعلى.

9. الليل.
10. الفجر.

11. ال�سحى.
12. ال�سرح. 
13. الع�سر.

14. العاديات.
15. الكوثر.

16. التكاثر. 
17. املاعون. 

69. الكهف.
70. النحل.

71. نوح.
72. اإبراهيم.
73. الأنبياء.

74. املوؤمنون. 
75. ال�سجدة. 

76. الطور. 
77. امللك. 

78. احلاقة.
79. املعارج.

80. النباأ.
81. النازعات.
82. النفطار.
83. الن�سقاق.

84. الروم.
85. العنكبوت. 
86. املطففني.

35. البلد.
36. الطارق. 

37. القمر.
38. �س.

39. الأعراف. 
40. اجلن.

41. ي�س.
42. الفرقان. 

43. فاطر. 
44. مرمي. 

45. طه. 
46. الواقعة. 
47. ال�سعراء. 

48. النمل. 
49. الق�س�س.
50. الإ�سراء.

51. يون�س.

15. احل�سر.
16. النور.
17.احلج.

18. املنافقون.
19. املجادلة.

20. احلجرات.
21. التحرمي.

22. التغابن.
23. ال�سف.

24. اجلمعة.
25. الفتح.

26. الن�سر.
27. املائدة.
28. التوبة.

المكي والمدني وفائدة معرفة ذلك
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من حيث الموضوعات ضوابط القرآن المدنيمن حيث األسلوب

المكي
1. قوة األسلوب ، 

وشدة الخطاب؛ ألن 
غالب المخاطبين 

معرضون.
2. قصر اآليات، 

وقوة المحاجة ؛ ألن 
غالب المخاطبين 

معاندون.

المكي
ســجدة  فيهــا  ســورة  كل   .1

فهي مكية.
2. كل ســورة فيهــا لفــظ " كا " 
فهــي مكيــة ، ولــم تــرد إال فــي 

النصف األخير من القرآن.
3. كل سورة فيها : 

اُس ﴾ ، وليس  َها النَّ ﴿ َيا َأيُّ
ِذيَن آَمُنوُا﴾فهي  َها الَّ فيها﴿َياأيُّ

مكية.
قصــص  فيهــا  ســورة  كل   .4
ــي  ــرة فه ــم الغاب ــاء واألم األنبي

مكية ، سوى البقرة.
5. كل ســورة فيهــا آدم وإبليس 
البقــرة  ســوى   ، مكيــة  فهــي 

كذلك.
بالحــروف  بــدأت  ســورة  كل   .6
ســوى  مكيــة  المتقطعــة 

)البقرة وآل عمران(.
تحــدي  فيهــا  ســورة  كل   .7
بمثــل  يأتــوا  أن  للمشــركين 

القرآن سوى البقرة.

المكي
1. تقرير التوحيد 

والعقيدة 
السليمة، خصوصا 

ما يتعلق بتوحيد 
األلوهية 
والربوبية.

2. الحديث عن 
اليوم واآلخـــر 

)جنة - نار( وإثبات 
البعث.

3. الحديث عن 
الرسل وما وقع 

ألقوامهم.

المدني
1. أسلوب هادئ 
)ال القوي( والذي 

ينسجم مع 
موضوعاته 
التشريعية.

2. طول اآليات 
وتنوع المقاطع 

والتركيز على 
التشريع وحكمه.

المدني
فيهــا  ســورة  كل   .1

فريضة أو حّد.
فيهــا  ســورة  كل   .2
حديــث عــن المنافقيــن 

)سوى العنكبوت(.
ــر  ــا األم ــة فيه 3. كل آي

بالقتال أو الجهاد.
فيهــا  ســورة  كل   .4
أهــل  عــن  حديــث 

الكتاب ومجادلتهم.
5. كل ســورة تبــدا بـــــ 

}يا أيها الذين آمنوا{.

المدني
1. بيان األحكام 

التفصيلية التي 
تنتظم كل شؤون 

الحياة.
2. الحديث عن 
أهل الكتاب، 

ودعوتهم إلى 
الحق، 

ومناقشتهم.
3. فضح 

المنافقين، 
وكشف أالعيبهم 

ومكرهم.

خصائص القرآن المكي والمدني
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معجزات النبي ملسو هيلع هللا ىلص وكراماته

للعــادة  خــارق  أمــر 
ــد  ــى ي ــه عل ــره الل يظه
نبــي تأييــدا لــه مقرونة 

بالتحدي

عيـــن  1.شـــفاؤه 
علـــي مـــن الرمـــد.
2.رده لعيـــن قتـــادة.
3. شـــفاؤه لســـاق 
بـــن   اللـــه  عبـــد 
َعِتيـــك المكســـورة.

ليـــد  شـــفاؤه   .4
حبيـــب بـــن ِإســـاف.

1. اإلسراء والمعراج.
2. انشقاق القمر.

1.إخباره 
قـــادة  باستشـــهاد 
مؤتـــة. غـــزوة 
بكتـــاب  إخبـــاره   .2
أبـــي  بـــن  حاطـــب 

بلتعة.
بمـــوت  3.إخبـــاره 

النجاشي.
بقتـــل  4.إخبـــاره 
الديمـــي  فيـــروز 
لألســـود العنســـي.
بهـــاك  إخبـــاره   .5

كسرى.

ـــب  ـــهادة الذئ 1. ش
بنبوته.

2. شـــكوى الجمـــل 
وسجوده له.

3. شـــكوى طائـــر 
أخـــذ  )الحمـــرة( 

صغيره.
4. دّر الشـــاة التـــي 

ال لبن فيها.
5.اســـتجابة البغلـــة 
يـــــــوم  لكامـــــــه 

حنين.
ذراع  تكليـــم   .6

الشاة 
لـــه  المســـمومة 

يو خيبر.

الطعـــام  تكثيـــر   .1
قصـــة  فـــي  كمـــا 

جابر.
مـــن  المـــاء  نبـــع   .2

بين يديه.
وراء  مـــن  يـــرى   .3

ظهره.
يبلـــغ مـــا  4. صوتـــه 

لم يبلغه أحد.
5.إسام شيطانه.

الجـــذع  حنيـــن   .1
بين يديه.

2. مشـــي النخلـــة 
إليه.

3. تســـليم الحجـــر 
عليه.

4.تســـبيح الطعـــام 
بحضرته.

5. تســـبيح الحصـــى 
بكفه.

القــرآن: إعجــاز  أوجــه 
الباغــي. اإلعجــاز   .1
2. اإلعجــاز التشــريعي.
الغيبــي. اإلعجــاز   .3
العلمــي. اإلعجــاز   .4

شفاؤه للمرضى من المعجزات الكبرى مع الجماد والنبات المعجزة إخباره بالغيب مع الحيوانالقرآن المعجزة الخالدة معجزات مادية أخرى
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خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص

خصائصه دون أمتهخصائص أمته عن غيرها من األممخصائص دون الرسل والخلق جميعا

الوســطية  الخيريــة  صاحبــة   .1
وال  ــاس،  النَّ علــى  والشــهادة 

تجتمع على ضالة.
2. صفوفها كالمائكة.

3. األقل عمًا واألكثر أجرًا.
مســجدًا  األرض  لهــا  جعــل   .4

ُلون. وطهورًا، وهم الغرٌّ الُمحجَّ
5.اختصاصهــا بالجمعــة والســام 

والتأمين.
6. اختصاصهــا بالعــذر باإلكــراه، 

وأحلت لها الغنائم.
7. ُقبــض رســولها قبلهــا فهــي 
الهــاِك  مــن  محفوظــٌة 

واالستئصاِل.
الشــهادة  أنــواع  كثــرة   .8

)الطاعون/ الغريق/ الحريق..(.
ــة  9. يدخــل منهــا )70000(  الَجنَّ

بغير حساب.
وأول  تحاســب  مــن  أول   .10
الصــراط،  علــى  إجــازة  األمــم 

ة. ودخواًل الَجنَّ

1. أوُل َمن تنشقُّ عنه األرُض.
2. صاحب لواء الحمد.

3. أول شــفيع وصاحــب المقــام 
المحمود )الشفاعة العظمى(.

)مرتبــة  الوســيلة  صاحــب   .4
زائدة في الجنة(.

5. صاحــب الفضيلــة )منقبــة ال 
يشاركه فيها أحد(.

الجنــة  بــاب  يقــرع  مــن  أول   .6
وأول من يدخلها..

ــى اأُلمــِم  ــه ستشــهُد عل 7. أمت
يوَم القيامِة.

ــراَط ِمــَن  8. أوُل َمــْن يجــوُز الصِّ
سِل بأمِتِه . الرُّ

9. صاحب الكوثر.
يــوَم  تابعــًا  األنبيــاِء  أكثــُر   .10

القيامة.

مــا  هــي  الخصائــص: 
ــى  َصلَّ النبــي  انفــرد 
ــه  َم ب ــلَّ ــِه وَس ــُه علي الل
عــن  غيــره مــن األنبيــاِء 

والبشر.
 فائدة معرفتها: 

مكانــــــة  معرفــــــة   .1
النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

المســــلم  يــزداد   .2
وشــوقا  وحبــا  إيمانــا 

للنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ــاُم وال  ــُه تن ــوِم، وعيَن ــي الصَّ ــاِل فــــ 1.الِوصــــ
يناُم َقلُبُه.

2. الجمــِع بيــن أكثــِر مــن أربــِع ِنســوٍة، وال يجــوُز 
بغيــر  بعــَد موِتــِه.، ويتــزوج  بنســاِئِه  التــزوُج 

ولي وال شهود.
3. الكــذَب عليــه ليــَس كالكــذِب علــى غيــِرِه، 

وَمِن استهاَن بِه َكَفَر.
ــيطاِن منــه، وإســاِم قريِنــِه  4. إخــراِج حــظِّ الشَّ

ُل به. يطاَن ال يتمثَّ والشَّ
5. َيــَرى ِمــْن وراِء َظْهــِرِه ويســمُع ما ال يســمُعُه 

اس، وليس له خائنة أعين. النَّ
6. عصمتــه مــن النــاس، وتخييــِرِه قبــَل قبِضــِه 

نيا واآلخرِة. بيَن الدُّ
ِه. 7. طيِب َعَرِقِه وِلْيِن َمسِّ

8. ُيْدفــُن فــي المــكاِن الــذي ُقِبــَض فيــِه، وال 
ُيْوَرث..

ــوُن  ــَك يك ــإنَّ ذل ــِه؛ ف ــوُل الل ُه رس ــبَّ ــْن َس 9. َم
ُقربًة له.

ذي  كل  وال  ــوَم  الثَّ أو  البصــَل  يــأكُل  ال   .10
رائحة كريهة..

وهــي  تفضيليــة:   .1
الفضائل 

التــي  والتشــريفات 
نــا  نبيَّ بهــا  اللــه  م  كــرَّ
دون  ملسو هيلع هللا ىلصَ  ــــــــدًا  ُمحمَّ

غيره.
وهــي  تشــريعية:   .2
بــّي  مــا اختــص بــه النَّ
عليــِه  اللــُه  ــى  -َصلَّ

َم وَسلَّ
التشريعــــــــات  -مــن 

اإللهية.

تعريفها وفائدة معرفتها وأنواعها
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أهم أحداث غزوات النبي

الفترة المدنية الجزء الثاني

ملسو هيلع هللا ىلص

�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب و�لأهد�ف �لزمان و�ملكان �لغزوة  م
- الت�سالح مع 

�ِسيُّ ْبُن َعْمٍرو. َمْ

خببربة  امل�سببلمون  -اكت�سببب 
بال�سحراء حولهم.

اللببواء  وحمببل  عبببادة،  بببن  �سببعد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  1.ا�سببتخلف 
حمزة.

2. جنت القافلة ومل يحدث قتال.

3. غاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن املدينة 15 يوما.

م: 70 رجال

ك: قوة كبرية 
العدد

مالحقببة عببري لقري�ببس وتعوي�ببس 
امل�سببركون  اأخببذه  عمببا  امل�سببلمني 

من اأموال.

التببي  القبائببل  مببع  التحالببف 
ت�سيطر على طريق القوافل.

�سفر 2 هب

250 كم الأبواء 
اَن( )َودَّ 1

خببربة  امل�سببلمون  اكت�سببب   -
بال�سحراء وطرقاتها.

اللببواء  وحمببل  معبباذ،  بببن  �سببعد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  1.ا�سببتخلف 
�سعد بن اأبي وقا�س.

2.  جنت القافلة ومل يحدث قتال.

3.غاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن املدينة 7 اأيام.

م : 200 رجال 

ك : 100 رجال

1. مالحقببة عببري لقري�ببس قادمببة 
من ال�سام بقيادة اأمية بن خلف.

اأخببذه  عمببا  امل�سببلمني  تعوي�ببس   .2
امل�سركون من اأموالهم.

ربيع الأول 2 هب

40 كم
ُبَواط 2

بنببي  مببع  الت�سالببح   -
ُمْدِلٍج.

1.ا�ستخلف النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأبا �سلمة، وحمل اللواء حمزة.

2. جنت القافلة ومل يحدث قتال.

م: 150 من 
املهاجرين

ك: ب�سعة وع�سرون 
رجال.

1- مالحقببة عببري لقري�ببس ذاهبببة 
اإىل ال�سببام بقيببادة اأبببي �سببفيان.... 
�سببببا  كانببت  التببي  العببري  )هببي 

لغزوة بدر(.

اأخببذه  عمببا  امل�سببلمني  تعوي�ببس   .2
امل�سركون من اأموالهم.

جمادى الأوىل 2 هب

120 كم
)ذو( 

الُع�َسرْية 3
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�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب و�لأهد�ف �لزمان و�ملكان �لغزوة  م
يقظببة  العببدو  اأدرك   -
علببى  وقدرتهببم  امل�سببلمني 

تاأديب املعتدي.

اللببواء  وحمببل  حارثببة،  بببن  زيببد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  ا�سببتخلف   .1
علي.

2. فّر ُكْرز بن جابر، ومل يحدث قتال.

م:  70 رجال.

ك: قوة ب�سيطة 
بقيادة كرز بن 

جابر

الببذي  ُكْرزبببن جابببر  1- مالحقببة 
اعتدى على مراعي املدينة.

2. ب�سببط هيبببة امل�سببلمني حتببى ل 
يتكرر الأمر.

جمادى الآخرة 2 هب

�َسَفوان )بدر 
الأوىل(

)وقيل قبل 
الُع�َسرْية(

4

1. انت�سر ال�سحابة 
وا�ست�سهد منهم 14.

2. قتل من امل�سركني 70 
واأ�سر 70.

3. مل يقتل النبي ملسو هيلع هللا ىلص من 
الأ�سرى اإل الن�سر بن 
احلارث وعقبة بن اأبي 
معيط )كانا جمرمي 

حرب(.

4. اأدرك العرب وجود قوة 
جديدة )امل�سلمون(.

اللببواء  وحمببل  مكتببوم،  اأم  ابببن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  ا�سببتخلف   .1
م�سعب.

2. اأر�سببل اأبببو �سببفيان مببن يخببرب قري�سببا تعر�ببس امل�سببلمني 
لعريهببم، ثببم غببري الطريببق وجنببا بالقافلببة، لكببن اأبببا جهببل 
اأ�سببر علببى احلببرب فخرجببت قري�ببس ومل يتخلببف �سببوى اأبببي 

لهب.

3. رجببع الأَْخَن�ببُس ْبببُن �َسببِريٍق ببنببي زهببرة، واأراد بنببو ها�سببم 
الرجوع لكن اأبا جهل ا�ستد عليهم فم�سوا.

4. ا�ست�سببار النبببي ملسو هيلع هللا ىلص ال�سحابببة فتكلببم )اأبببو بكببر/ عمببر/ 
املقداد/ ومن الأن�سار ابن معاذ(.

م: 314- 317 
مقاتال.

ك: 950 - 1000.

1- مالحقة قافلة اأبي �سفيان.

اأخببذه  عمببا  امل�سببلمني  تعوي�ببس   .2
ولهببذا  اأموالهببم،  مببن  امل�سببركون 
قببال النبببي ملسو هيلع هللا ىلص:"َهببَذا اأَُبببو �ُسببْفَياَن 
َقاِفبباَل ِبِتَجبباَرِة ُقَرْي�ببٍس، َفاْخُرُجببوا 

ُلُكُموَها" )هق(. َلَها َلَعلَّ اهلَل  ُيَنفِّ 150 كم بدر الكربى 5
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�لنتيجة من اأحداث املعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب و�لأهد�ف �لزمان و�ملكان �لغزوة  م
هزميببة  بقري�ببس  حلببق   .5

نف�سية.

واإعببالن  النفبباق  ظهببور   .6
ابن �سلول اإ�سالمه.

علببى  ال�سحابببة  اختلببف   .7
�سببورة  فنزلببت  الغنائببم 

الأنفال

5. نببزل املطببر خفيفببا علببى امل�سببلمني فثبببت الأقببدام، ووابببال 
على جي�س امل�سركني فكان عائقا.

6. رّد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سغار ال�سن.
َببباُب ْبببُن امْلُْنببِذِر اعرت�س  7. رتببب النبببي ملسو هيلع هللا ىلص اجلي�ببس لكببن احْلُ
علببى املببكان واقببرتح مكانببا بديببال، وعببباأ النبببي ملسو هيلع هللا ىلص اجلي�ببس 

وحم�سهم.
ببَة  َغِزيَّ ْبببَن  �َسببَواَد  ونخ�ببس  ال�سفببوف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  �َسببّوى   .8
بق�سيببب فيببده فطلببب �سببواد الق�سا�ببس فلمببا مكنببه النبببي 
ببَر َمببا َتببَرى،  قبببل بطنببه فلمببا �سبباأله قببال: َيببا َر�ُسببوَل اهلِل، َح�سَ
�ببسَّ  َفلَببْم اآَمببِن اْلَقْتببَل، َفبباأََرْدُت اأَْن َيُكببوَن اآِخببُر اْلَعْهببِد ِبببَك اأَْن مَيَ

ِجْلِدي ِجْلَدَك. َفَدَعا َلُه.
9. اأق�سببم الأ�سببود بببن عبببد الأ�سببد اأن ي�سببرب مببن البئببر اأو 
ميببوت دونببه، فاأجهببز عليببه حمببزة، ثببم خببرج �سببيبة وعتبببة 
احلببارث  بببن  وعبيببدة  وعلببي  حمببزة  لهببم  فخببرج  والوليببد 

ففتلوهم.
10. نهببى النبببي عببن قتببل العبا�ببس اأو اأحببد مببن بنببي ها�سببم اأو 
الَبْخببرَتي، فقببال: فاعرت�ببس علببى ذلببك حذيفببة بببن عتبببة 

لكنه ندم.
ُكببْم  دُّ ُمِ املعركببة{اأَينِّ  يف  واملالئكببة  جربيببل  �سببارك   .11

ِباأَْلٍف ِمَن امْلاَلِئَكِة ُمْرِدِفنَي}.

5
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�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب و�لأهد�ف �لزمان و�ملكان �لغزوة  م
امل�سببلمني  هيبببة  ازدادت   -

عند عدوهم.
1. ا�سببتخلف يف هببذه الغببزوة علببى املدينببة �ِسببَباَع ْبببَن ُعْرُفَطببَة، 

وقيل: ابن اأم مكتوم.

2. باغت النبي ملسو هيلع هللا ىلص امل�سركني ففروا وتركوا )500( بعريا.
3. اأ�ساب النبي غالما ا�سمه ي�سار فاأعتقه.

4. اأقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ديارهم ثالثة اأيام. 

م: 200

ك: قوة كبرية من 
بني �سليم وغطفان

بنببي   ( جتمببع  علببى  الق�سبباء   -
مهاجمببة  اأراد  وغطفببان(  �ُسببليم 

املدينة. اأوائل �سوال 2 هب

100 كم

بنو �ُسلَْيٍم

)الُكْدَر(
6

1. تقليل الأخطار داخل 
املدينة.

2. ازدادت هيبة امل�سلمني. 

3. ا�ستخلف النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأبا لبابة واأعطى اللواء حلمزة.

4. مت احل�سار 15 ليلة، وقذف اهلل يف قلوبهم الرعب.
5. األببّح ابببن �سببلول يف خروجهببم دون عقبباب فتببم اإجالوؤهببم 

لل�سام.

م: م�سلمو املدينة

ك: 700

قينقبباع  بنببو  ا�سببتهزاء   .1
و�سخريتهم من امل�سلمني.

وقتلهببم  العهببد  نق�سهببم   .2
م�سلما.

منت�سف �سوال 2 هب.

اأطراف املدينة
بنو قينقاع 7

1. اأدرك الكفار يقظة 
امل�سلمني وقدرتهم  على 

تتبع الغزاة.

2. جنب الكفار وحر�سهم 
على الن�سر الوهمي.

ا�سببتقباله  فرف�ببس  اأخطببب  بببن  ُحيببي  �سببفيان  اأبببو  اأتببى   .1
ِم ْبِن ِم�ْسَكٍم فاأعطاه من اأ�سرار املدينة. فذهب اإىل �َسالَّ

املدينببة  علببى  اأغببارت  جمموعببة  �سببفيان  اأبببو  اأر�سببل    .2
فاأحرقوا نخيال وقتلوا رجلني.

ففببروا  وراءهببم  وخببرج  لبابببة  اأبببا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  ا�سببتعمل   .3
مببن  ي�سنببع  )�سببراب  ببِويق  ال�سَّ طعببام  مببن  الكثببري  وتركببوا 

القمح اأو ال�سعري(.

م: 200

ك: 200
مي�ببس  األ  �سببفيان  اأبببو  نببذر   .1
يثبباأر  حتببى  جنابببة  مببن  مبباء 

لقتلى بدر فاأغار على املدينة.

قتلهببم  بعببد  الكفببار  تاأديببب   .2
اأن�ساريا وحليفا للم�سلمني. 

ذو احلجة 2 هب.

100 كم
ِويق ال�سَّ 8
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�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب و�لأهد�ف �لزمان و�ملكان �لغزوة  م
قببوة  امل�سببلمون  ازداد   -

ورهبة يف قلوب الأعداء.
ا�سببتخلف  ثببم  للخببروج،  امل�سببلمني  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�سببول  نببدب   .1

عثمان.
2. يف الطريببق قب�ببس علببى رجببل يقببال لببه: جبببار مببن بنببي 
ثعلبببة، فدعبباه الر�سببولملسو هيلع هللا ىلص لالإ�سببالم فاأ�سببلم، و�سببار دليببال 

للجي�س.
اأقببام  ثببم  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبببي  بعببد علمهببم بقببدوم  الأعببداء  فببّر   .3

النبي �سهرا لي�سعر الأعراب بقوة امل�سلمني، ثم عاد.

م: 450

ك: قوة كبرية من بني 
ثعلبة  وحمارب.

لبنببي  جتمببع  علببى  الق�سبباء   -
مببن  )حّيببان  وحمببارب  ثعلبببة 
علببى  الإغببارة  يريببدون  غطفببان(  

املدينة. حمرم 3 هب

100 كم
ذو اأََمرَّ

)َغَطفان(
9

امل�سببلمني  قببدرة  ظهببرت 
حتببركات  ر�سببد  علببى 

العدو.

1. ا�ستخلف النبي ملسو هيلع هللا ىلص )ابن اأم مكتوم(.
2.و�سل امل�سلمون اإىل اأر�س ُبحران فتفرق العدو.
3. مل تكن حرب فاأقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سهرا ثم رجع.

م: 300

ك: قوة كبرية من بني 
�ُسليم

1. ح�سببدت بنببو �ُسببليم قببوة كبببرية 
لغزو املدينة.

الببروح  لرفببع  تدريبببة  دورات   .2
القتالية عند ال�سحابة.

 3 الآخببر  ربيببع 
هب

150 كم
ُبْحران 10

1. ا�ست�سهاد 70، و 22قتيال 
من قري�س.

2. اهتزاز �سورة امل�سلمني 
عند العرب.

3. اأخذت قري�س بثاأرها 
وراأت اأن هيبتها قد عادت 

لها.

1. اأر�سل العبا�س اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص خروج كفار مكة، وكانوا 
قد جنبوا عري بدر )1000 بعري، و50000 دينار( لتجهيز 

جي�س للثاأر لقتلى بدر.

2. جمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال�سحابة فا�ست�سارهم فراأت الأغلبية 
اخلروج.

3. ا�ستخلف النبي ملسو هيلع هللا ىلص )ابن اأم مكتوم( وحمل اللواء 
م�سعب.

م: 700 منهم 50 
فار�س.

ك: 3000 منهم 200 
فار�س.

لهزميتهببم  امل�سببركني  ثبباأر   .1
القا�سية يوم بدر.

2.رد اعتبارهببم بببني قبائببل العببرب 
بعد اأن اهتزت �سورتهم بينهم.  �سوال 3 هب

5- 6 كم
اأُحد  11
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4. خرج النبي بببب 1000 ورجع ابن �سلول بب 300.
5. رد النبي �سغار ال�سحابة منهم )ابن عمر- اأ�سامة- زيد بن حارثة- زيد بن اأرقم- اأبو �سعيد( .

6. ق�سم النبي ملسو هيلع هللا ىلص الجي�س )5( فرق وجعل على جبل الرماة -َعْيَنْين )50( رجال.
7. طلب طلحة بن اأبي طلحة العبدري المبارزة فخرج له الزبير فقتله فكان وقودا للمعركة.

8. �سرب حنظلة بن عامر )َغ�ِسيل المالئكة( مثال رائعا حيث خرج من ح�سن امراأة اإلى ميدان 
المعركة.

9. كان لن�ساء قري�س دور في تحمي�س جي�سهم، كما مثلت هند بجثة حمزة بعد اأن قتله َوْح�ِسٌي 
لينال حريته.

10. انت�سر الم�سلمون فنزل )40( من الرماة فهزموا بعد اأن طوقهم خالد وعكرمة.
11. اأ�ساع ابن َقِمَئَة قتل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وقد كان القتيل م�سعبا ل�سبهه بالنبي.

12. �سجت راأ�سه ملسو هيلع هللا ىلص وك�سر رباعيته ودخلت حلقتا المغفر في وجنتيه، وا�ستب�سل ال�سحابة 
دفاعا عن نبيهم، وفقئت عين قتادة فردها النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

13. قتل النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمية بن خلف بعد اأن توعده في مكة.
14. �سّوه الكفار جثث ال�سهداء، فاأق�سم النبي اأن يمثل بب )70( لكن اهلل نهاه﴿ َواإِْن َعاَقْبُتْم 

َفَعاِقُبوا ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه ﴾.
15. �سمت اأبو �سفيان في قتلى الم�سلمين، لكن عمر رّد: َل �َسَواًء، َقْتالَنا ِفي اْلَجنَِّة، َوَقْتالُكْم 

ِفي النَّار.ثم تواعدوا بدر العام 

تابع �أحد�ث معركة �أُحد

�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب و�لأهد�ف �لزمان و�ملكان �لغزوة  م
الببروح  ارتفعببت   -

املعنوية 
للم�سلمني.

1. بببات النبببي ملسو هيلع هللا ىلص ليلببة بالمدينببة ثببم اأمببر ال�سحابببة بالخببروج، 
ثم ا�ستخلف )ابن اأم مكتوم(، وحمل اللواء علي.

2. رّد النبببي ملسو هيلع هللا ىلص مببن تخلببف عببن اأحببد، ولببم يقبببل اإل جابببر بببن 
عبد اهلل.

بالعببودة  قري�ببس  علببى  اأميببة  بببن  اأميببة  بببن  و�سفببوان  اأ�سببار   .3
اأتببى  ركببب  مببع  الخبببر  هببذا  واأر�سببلوا  الم�سببلمين،  ل�سببتئ�سال 

المدينة فكان الجواب:-ح�سبنا اهلل ونعم الوكيل-.
4. اأر�سببل النبببي ملسو هيلع هللا ىلص َمْعَبببٍد اْلُخَزاِعببيُّ فاأخبببر قري�سببا ببباأن محمببدا 

عائد بمن تخلف عن اأحد.
علببى  لتحافببظ  قري�ببس  وعببادت  اأيببام،   3 ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  مكببث   .5

ن�سرها.
6. فببي طريببق عودتببه قتببل النبببي ملسو هيلع هللا ىلص اأبببا عببزة لأنببه خانببه فببي 

بدر ثم في اأحد.

م: 630
ك: 2860

اإىل  الو�سببول  مببن  قري�ببس  منببع   .1
املدينة.

لببدى  املعنويببة  الببروح  رفببع   .2
ال�سحابة.

�سوال 3 هب

)جبل اأحمر( 

20 كم

حمراء 
الأ�سد

12



51مختصر السيرة النبوية               د: أكرم كساب

�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب و�لأهد�ف �لزمان و�ملكان �لغزوة  م
داخببل  املخاطببر  تقليببل   .1

املدينة.

2. رجوع هيبة امل�سلمني.

1. طلب النبي ملسو هيلع هللا ىلص من بني الن�سري معاونته يف دفع دية 
رجلني.

2. وافقوا ثم تاآمروا على قتل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بوا�سطة )عمرو 
ا�س(. بن َجحَّ

3. اأخرب الوحي النبي ملسو هيلع هللا ىلص فغادر ديارهم، واأمرهم 
باخلروج يف )10( اأيام.

4. ا�ستخلف النبي ملسو هيلع هللا ىلص على املدينة )ابن اأم مكتوم( وحمل 
اللواء علي.

5. اأر�سل اإليهم ابن �سلول ل تخرجوا واأنا معكم، 
واعتزلتهم قريظة، وخانهم عبد اهلل بن اأَُبّي وحلفاوؤهم 

من غطفان.

6. حا�سرهم النبي )15( يوما ثم وافقوا على اخلروج. 
اإىل خيرب وال�سام مبا حتمله جمالهم.

7. وزع النبي ملسو هيلع هللا ىلص الأموال على املهاجرين ومل يعط من 
الأن�سار �سوى )اأبي دجانة و�سهيل بن حنيف(.

8. اأ�سلم منهم يامني بن عمرو واأبو �سعد بن وهب، 
فاأحرزا اأموالهما.

م: م�سلمو املدينة

ك: بنو الن�سري 
)1500 تقريبا(.

1. نق�س بني الن�سري للعهد.

الن�سببري  بنببي  قتببل  حماولببة   .2
للنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

3. العمببل علببى تاأمببني املدينببة مببن 
الداخل.

4 هب

جنوب املدينة

4 كم

بنو الن�سري 13
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�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب و�لأهد�ف �لزمان و�ملكان �لغزوة  م
جتارتهببم  امل�سببلمون  ببباع   .1
معهببم  حملوهببا  التببي 

وربحوا ربحا كبريا.

2. عادت الهيبة للم�سلمني، 
والثقة يف نفو�سهم.

اللببواء علببي  ابببن رواحببة، وحمببل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  ا�سببتخلف   .1
بن اأبي طالب.

2. اأقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص )8( اأيام ببدر ينتظر امل�سركني.
3. و�سببل اأبببو �سببفيان اإىل مببر الظهببران فنببزل بببه ثببم عبباد اإىل 

مكة وتعلل باجلو، وافقه اجلميع حفاظا على ن�سر اأحد.

م: 1500 )10( 
اأفر�س.

ك: 2000 )50( 
فر�سا.

1. اخلببروج ملالقبباة قري�ببس كمببا 
اتفق يف اأحد.

يف  الثقببة  امل�سببلمني  اإعببادة   .2
عنببد  وهيبتهببم  اأنف�سببهم، 

عدوهم.

�سعبان 4 هب

150 كم

بدر املوعد

)الثانية/ 
ال�سغرى/ 

الآخرة(

14

1. وادع النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُعَيْيَنَة 
ن. بن ِح�سِ

2. جنح النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف ب�سط 
الأمن والأمان يف املنطقة.

3. اأ�سبحت الأجواء كلها يف 
�سف امل�سلمني داخليا 

وخارجيا.

1. ا�ستخلف النبي ملسو هيلع هللا ىلص �ِسَباَع ْبَن ُعْرُفَطَة.
2. كان النبببي ملسو هيلع هللا ىلص ي�سببري بالليببل ويكمببن بالنهببار، وباغببت 

العدو ففر وهرب.
3. اأقام ملسو هيلع هللا ىلص اأياما، وبث ال�سرايا فلم ي�سب منهم اأحدا. 

م: 1500

ك: عدد كبري من 
القبائل.

كبببري  جتمببع  علببى  الق�سبباء 
اجلنببدل  دومببة  عنببد  للقبائببل 
وتريببد  الطريببق  تقطببع 

مهاجمة املدينة.

ربيع الأول 5 هب

600 كم

ُدومة 
)َدومة( 
اجلندل

15
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�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب و�لأهد�ف �لزمان و�ملكان �لغزوة  م
1. اأر�سل اهلل ريحا وجنودا 

فانهزم امل�سركون.
2. ا�ست�سهد من امل�سلمني 6، 

وقتل من الكفار 10.
3. اأ�ساب َحبَّان بن الَعِرفة 

�سعد بن معاذ ومات �سهيدا 
بعد اخلندق.

4. اأخرب النبي"عن احلرب 
مع قري�س فقال:الآَن 

َنْغُزوُهْم َوَل َيْغُزوَنَنا")خ(.

1. عقببد النبببي ملسو هيلع هللا ىلص جمل�سببا ا�ست�سبباريا واأ�سببار عليببه �سببلمان 
بحفر اخلندق.

واجلببوع،  العمببل  يف  اأ�سحابببه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  �سببارك   .2
ووجدوه رابطا حجرين على بطنه.

الطعببام.  تكثببري  ومنهببا  املعجببزات  مببن  الكثببري  ظهببر   .3
وفاتت بع�س ال�سلوات ال�سحابة.

اقتحامببه  البع�ببس  وحبباول  باخلنببدق،  قري�ببس  فوجئببت   .4
لكنهببم ف�سببلوا، وطلببب عمببرو بببن وّد املبببارزة فنازلببه علببي 

وقتله.
فبباأراد  الأحببزاب،  اإىل  وان�سمببت  العهببد  نق�سببت قريظببة   .5
املدينببة  ثمببار  ثلببث  مقابببل  غطفببان  يببرّد  اأن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي 

وا�ست�سار ال�سعدين فلما يوافقا.
ببا  ْل َعنَّ 6. اأ�سببلم نعيببم بببن م�سببعود فقببال لببه النبببي ملسو هيلع هللا ىلص: َفَخببذِّ
ببْرُب َخْدَعببٌة ، ففببرق بببني قريظببة  ببا احْلَ َ نَّ َمببا ا�ْسببَتَطْعَت، َفاإِ

والأحزاب.

م: حوايل 3000

ك: قري�س 4000، 
وغطفان وقبائل 

العرب 6000 = 
.)10000(

الن�سببري  بنببي  نفببر مببن  تاآمببر   -
واأوبا�ببس  وغطفببان  قري�ببس  مببع 
العببرب علببى �سببرب امل�سببلمني يف 

عقر دارهم.

�سوال 5 هب

حدود املدينة

اخلندق 
)الأحزاب(

ا�ستمرت 
�سهرا

16



مختصر السيرة النبوية               د: أكرم كساب 54

�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب و�لأهد�ف �لزمان و�ملكان �لغزوة  م
1. مل تقتل اإل امراأة 

واحدة قتلت خالد بن 
�سويد.

2. مات �سعد بن معاذ بعد 
الغزوة.

3. ا�سطفى النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
لنف�سه ريحانة القرظية 

وتزوجها 6 هب ب

الرايببة  واأعطببى  مكتببوم  اأم  ابببن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  ا�سببتخلف   .1
علّيا.

2. �سلببى بع�ببس ال�سحابببة الع�سببر يف الطريببق وبع�سهببم يف 
بني قريظة، ومل يعنف النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأحدا.

)الإ�سببالم/  قريظببة  بنببي  علببى  اأ�سببد  بببن  كعببب  عر�ببس   .3
القتببال يببوم ال�سبببت/ قتببل اأولدهببم ون�سببائهم والقتببال حتببى 

املوت( فلم يقبلوا �سيئا.

4. طلببب بنببو قريظببة اأبببا لبابببة و�سبباألوه فاأ�سببار اإىل حلقببه، 
امل�سببجد  اإىل  فعبباد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سببول  �سببّر  ك�سببف  اأنببه  فعلببم 

وربط نف�سه وتركه النبي ملسو هيلع هللا ىلص حتى تاب اهلل عليه.

5. طلببب بنببو قريظببة �سببعد بببن معبباذ حكمببا فحكببم بقتببل 
َحَكْمببَت  ملسو هيلع هللا ىلص:»َلَقببْد  النبببي  فقببال  الذريببة،  و�سبببي  املقاتلببة 

ِفيِهْم ِبُحْكِم املَِلِك«)ق(.

6. ا�ستمر احل�سار )25( ليلة.

م: 3000 و 30 
فر�سا.

ك: 700

اأََحببٌد  ُي�َسلِّببنَيَّ  اإلهببي:"َل  اأمببر   .1
َر اإِلَّ يِف َبِني ُقَرْيَظَة"خ. الَع�سْ

2. تاآمرهم على اإبادة امل�سلمني.

�سوال 5 هب

اأطراف املدينة
بنو قريظة 17
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�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب و�لأهد�ف �لزمان و�ملكان �لغزوة  م
امل�سببلمون  ا�سببتعاد   .1

هيبتهم  يف اجلزيرة.

2. اأخببذوا بثبباأر اإخوانهببم يف 
وبئببر  الرجيببع  يومببي 

معونة.

1. ا�ستخلف النبي ملسو هيلع هللا ىلص ابن اأم مكتوم.
2. خببرج النبببي ملسو هيلع هللا ىلص واأوهببم النا�ببس اأنببه يريببد ال�سببام ثببم عبباد 

اإىل مكة ونزل عند بني حليان.
3. تفببرق بنببو حليببان يف روؤو�ببس اجلبببال وترحببم النبببي ملسو هيلع هللا ىلص 

على اأ�سحابه يف املكان الذي ماتوا فيه.
4. انطلببق النبببي ملسو هيلع هللا ىلص بببب )200( حتببى بلببغ ُع�ْسببفان )80 كببم( 

من مكة فلم تخرج مكة ثم عاد.
5. كان خروج النبي ملسو هيلع هللا ىلص)14( يوما.

م: 1000

ك: بنو حليان
علببى  املعتديببن  معاقبببة   .1
وبئببر  الرجيببع  يببوم  اأ�سحبباب 

َمُعونة.

يف  امل�سببلمني  قببوة  اإظهببار   .2
اجلزيرة. جمادى الأوىل 6 هب يان بنو حِلْ 18

1. ازدادت هيبة امل�سلمني يف 
اجلزيرة العربية.

2. اأمن امل�سلمون مكر 
قبيلة من اأكرب قبائل 

العرب بالإ�سالم 
وامل�ساهرة.

3. اأدرك امل�سلمون خطورة 
املنافقني.

النبببي  فخببرج  امل�سطلببق  بنببو  بتجمببع  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  علببم   .1
وا�ستخلف زيد بن حارثة وقيل اأبو ذّر.

القبائببل  فتفرقببت  ملسو هيلع هللا ىلص   النبببي  بخببروج  القببوم  علببم   .2
وا�ست�سلم بنو امل�سطلق.

فاأعتببق  وتزوجهببا  النبببي  فاأعتقهببا  جويريببة  �سبببيت   .3
ال�سحابة 100 بيت.

يف  دور  لهببم  فببكان  املنافقببني  مببن  عببدد  الغببزوة  ح�سببر   .4
الفنت، ومنها:

م: 700 وقيل: 1000 
معم 30 فر�سا.

ك: بنو امل�سطلق 
وبع�س القبائل

بنببي  جتمببع  علببى  الق�سبباء   .1
اأرادوا  القبائببل  وبع�ببس  امل�سطلببق 

غزو املدينة.
2. احلفاظ على هيبة امل�سلمني.

ذو القعدة 6 هب

120 كم
بنو 

َطِلِق املُ�سْ 19
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�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب و�لأهد�ف �لزمان و�ملكان �لغزوة  م
قبببببري�س  اعتببببببببببرفت   .1

بامل�سلمني كندٍّ وقوة.

للقيببام  امل�سببلمون  تفببرغ   .2
بعاملية الدعوة.

ال�سحبببببببابة  �سمبببببببن   .3
العمرة يف عام 7 هب.

الفتببببببح  �سبببببورة  نزلببت   .4
 ِ َر�ُسببوَل اهللَّ َيببا  فقببال عمببر: 
»َنَعببْم،  َقبباَل:  ُهببَو؟  اأََفْتببٌح 
ببٍد ِبَيببِدِه  مَّ ببِذي َنْف�ببُس حُمَ َوالَّ

اإِنَُّه َلَفْتٌح«.

ْيلََة الليثي، واأحرم  1. خرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وا�ستخلف ُنَ
بالعمرة و�ساق الهدي.

2. حاولت قري�س منع امل�سلمني من دخول مكة فغريوا 
طريقهم جتنبا للقتال.

3. بركت الناقة عند احلديبية فقال النا�س )خالأت( فقال 
َواُء، َوَما َذاَك َلَها ِبُخُلٍق، َوَلِكْن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :»َما َخاَلأَْت الَق�سْ

َحَب�َسَها َحاِب�ُس الِفيِل« )خ(.

4. جاء ُبَدْيل بن َوْرقاء اإىل النبي، واأر�سلت قري�س ر�سال 
ومنهم احُللَْي�س وعروة بن م�سعود الذي قال:"ما راأيت 

ملكا يف قومه كمحمد".

5. اأر�سل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ِخَرا�َس ْبَن اأَُميََّة فعقر امل�سركون 
بعريه، ثم طلب ملسو هيلع هللا ىلص من عمر اأن يذهب فاأ�سار عليه 

بعثمان.

م: 1400

ك: مكة وبع�س 
احللفاء

1. ال�ستياق للبيت احلرام.

لزيببارة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  روؤيببا   .2
الكعبة.

ذو القعدة 6 هب

80 كم
�سلح 

احُلَدْيِبّية 20

تابع �أحد�ث معركة) بنو �مل�ضطلق (

- وقع �سجار بني غالم من الأن�سار واآخر من املهاجرين فقال ابن �سلول: لئن رجعنا اإىل املدينة ليخرجن الأعز منها الأذل.
- نقل زيد بن اأرقم اخلرب اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاأق�سم ابن �سلول اأنه مل يقل ف�سدق اهلل زيدا باآيات يف �سورة املنافقون.

- علم عبد اهلل بن عبد اهلل بن �سلول مبا قال اأبوه فطلب من النبي قتله لكن النبي رف�س.
- وقعت حادثة الإفك وعاقب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة )ح�سان- حمنة - م�سطح(، ومل يعاقب ابن �سلول لأنه كان يوري بالكالم.

-غاب الوحي �سهرا ونزل برباءة اأمنا عائ�سة يف �سورة النور.
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تابع �أحد�ث معركة) بنو �مل�ضطلق (
6. اأ�سيع مقتل عثمان فتمت بيعة )الر�سوان(، ووقع يف اإثرها �سلح  احلديبية وكانت بنوده:

- و�سع احلرب )10( �سنوات.
- ل عمرة هذا العام وتكون يف العام القادم.

- من اأراد اأن يحالف امل�سلمني اأو امل�سركني فله ذلك.
- من اأتى امل�سلمني م�سلما رّدوه، ومن اأتى امل�سركني م�سركا ل يرد.

ري. 7. راأى ال�سحابة يف البنود اإجحافا، وبخا�سة بعد رّد النبي ملسو هيلع هللا ىلص لأبي َب�سِ
8. اأمرهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالتحلل فلم يتحللوا، فاأ�سارت عليه اأم �سلمة اأن ينحر هديه ويحلق راأ�سه فت�سارع القوم.

�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب و�لأهد�ف �لزمان و�ملكان �لغزوة  م
اعتبارهببم  امل�سببلمون  رد   .1
اأغبباروا  الذيببن  مبطببارة 

على املدينة.

ْبببُن  ببِرُز  حُمْ ا�ست�سببهد   .2
مببن  ثالثببة  وُقتببل  لَببَة،  َن�سْ

امل�سركني.

1. �سببمع �سببلمة بببن الأكببوع باإغببارة ُعَيْينببة مببن غببالم لبببن 
عببوف، ف�سبباح )الفببزع الفببزع( ثببم خببرج م�سببرعا وكان عببّداء 

وراميا.
اللببواء  واأعطببى  مكتببوم  اأم  ابببن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  ا�سببتخلف   .2
للمقببداد، وخببرج باجلي�ببس فبباأدرك �سببلمة بعببد اأن تببرك عيينببة 

الإبل وجنت املراأة.
3. اأقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوما بليلة عند )ذي َقَرد(، ثم عاد.

ن�سيببب  ل�سببلمة  واأعطببى  الغنائببم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  ق�ّسببم   .4
لببه، وقببال:»َكاَن  الراجببل والفار�ببس وحملببه خلفببه تكرميببا 

اَلِتَنا �َسلََمُة«م. َخرْيَ ُفْر�َساِنَنا اْلَيْوَم اأَُبو َقَتاَدَة، َوَخرْيَ َرجَّ
5. نببذرت املببراأة التببي جنببت اأن تنحببر الناقببة التببي جنببت بهببا 

فغ�سب النبي ملسو هيلع هللا ىلص وقال:"ِبْئ�َسَما َجَزْتَها... "حم.

م: 500

ك: حوايل 40 
بببن ح�سببن  اخلببروج خلببف عيينببة 
بعببد اأن اأغببار علببى اإبببل للم�سببلمني 
ببببب )الغابببة/ 6 كببم( فقتببل احلار�ببس 

واأخذ امراأة.
حمرم 7 هب قبل 

خيرب ببب 3 اأيام

وقيل 6هب  بعد 
احلديبية 

35 كم 

ذو َقَرد 
)الغابة(  21
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�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب 
و�لأهد�ف

�لزمان 
و�ملكان �لغزوة  م

اعتبارهببم  امل�سببلمون  رد   .1
اأغبباروا  الذيببن  مبطببارة 

على املدينة.

ْبببُن  ببِرُز  حُمْ ا�ست�سببهد   .2
مببن  ثالثببة  وُقتببل  لَببَة،  َن�سْ

امل�سركني.

1. ا�سببتخلف النبببي ملسو هيلع هللا ىلص �ِسببَباَع ْبببَن ُعْرُفَطببَة، وخببرج فبببات عنببد خيببرب فلببم ي�سببمع 
اأذانا.

2. خرج العمال �سباحا ففوجئوا بامل�سببلمني فقالوا: حممد واخلمي�ببس )اجلي�ببس(، 
" )ق(. ُ اأَْكرَبُ فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص:" اهللَّ

 - ببقِّ  )النََّطبباِة َ-ال�سَّ ثببالث جماميببع  وكانببت  اأهببل خيببرب يف قالعهببم  3. حت�سببن 
اْلُكَتْيَبِة( وكل جمموعة بها ح�سنان اأو ثالثة.

اَيببَة َغببًدا َرُجبباًل  4. ا�سببتع�سى فتببح بع�ببس احل�سببون فقببال النبببي ملسو هيلع هللا ىلص:»َلأُْعِطببنَيَّ الرَّ
ُ َوَر�ُسوُلُه« خ. فاأخذها علي. ُه اهللَّ َ َوَر�ُسوَلُه، َوُيِحبُّ ُيْفَتُح َعلَى َيَدْيِه، ُيِحبُّ اهللَّ

5. بببداأت املبببارزة بببني علببي وَمْرَحببب فقتلببه علببي، ثببم قتببل الزبببري يا�سببر )اأخببو 
َمْرَحب(.

6. طلب اأهل خيرب الت�سالح على ن�سف الثمار فوافق امل�سلمون.
7. حاولببت زينببب بنببت احلببارث �سببّم النبببي ملسو هيلع هللا ىلص فاأخببربه بالوحببي، وقببد عفببا النبببي 

ملسو هيلع هللا ىلص عنها، لول اأن ب�سر بن الرباء مات م�سموما.
8. ق�سببم ملسو هيلع هللا ىلص الغنائببم، فجعببل اخلم�ببس لببه، ثببم ق�سببم الباقببي ن�سفببني، الأول: تركببه 
للم�سالببح واحلاجببات، والثبباين: بببني الغانببني ومل يعببط اإل ملببن ح�سببر احلديبيببة 
مببن ح�سببر ومببن غبباب )مل يغببب اإل جابببر بببن عبببد اهلل( واأعطببى مهاجري احلب�سببة، 

وكذلك اأبو هريرة ومن هاجر معه.

م: 1400 - 1600 
معهم 200 فر�س

ك: 1400 وعدة 
كبرية.

1.تاأديب املتاآمرين 
على امل�سلمني 

بتجميع الكفار يف 
الأحزاب.

2. اخلروج اإىل اأهل 
خيرب بعد اأن علم 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
باإعدادهم لقتاله.

حمرم 7 هب

165 كم
خيرب 22
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�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب 
و�لأهد�ف

�لزمان 
و�ملكان �لغزوة  م

قلببوب  يف  اهلل  قببذف   .1
الأعببراب الرعببب فلببم يغببزو 

املدينة بعد.

ثببم  القبائببل  ا�ست�سببلمت   .2
فتببح  يف  و�سبباركت  اأ�سببلمت 

مكة عام 8 هب. 

1. ا�ستخلف النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأبا ذر وقيل عثمان.
2. �سببميت بببذات الرقبباع؛ لأنهببم كانببوا يربطببون علببى اأرجلهببم اخلببرق والرقبباع اتقبباء 

احلر.
3. و�سل امل�سلمون اإىل ديار العدو فوجدوهم هربوا اإىل روؤو�س اجلبال.

4. ح�سرت ال�سالة ف�سلى امل�سلمون �سالة اخلوف ثم عادوا اإىل املدينة.
5. عنببد عببودة امل�سببلمني �سبببوا امببراأة مببن امل�سببركني فنببذر زوجهببا األ يرجببع حتببى 
يهريببق دًمببا مببن امل�سببلمني، فجبباء ليبباًل وقببد جعببل الر�سببول ملسو هيلع هللا ىلص علببى احلرا�سببة 
عببباد بببن ب�سببر، وعمببار بببن يا�سببر، فاأ�سيببب عببباد ب�سببهم وهو قائم ي�سلببي فنزعه، ومل 
يقطببع �سالتببه، حتببى ر�سببقه بثالثببة �سببهام فاأيقببظ �ساحبببه، فقببال: هببل نبهتنببي؟ 
فقببال: كنببت يف �سببورة اأقروؤهببا فلببم اأحببب اأن اأقطعهببا... وامُي اهلل لببول اأن اأ�سيببع ثغًرا 

اأمرين ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بحفظه، لقطع نف�سي قبل اأن اأقطعها.
6.عنببد عببودة امل�سببلمني نببام النبببي حتببت �سببجرة، يقببول جابببر: فنمنببا نومببة، فبباإذا 
ر�سببول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يدعونببا، فجئنبباه فبباإذا عنببده اأعرابببي )َغْوَرثببنب احلببارث( جال�ببس، 
فقببال ر�سببول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإن هببذا اخببرتط �سببيفي واأنببا نائببم، فا�سببتيقظت وهببو يف يببده 
�سلًتببا، فقببال يل: مببن مينعببك منببي؟ فقلببت لببه: اهلل« فهببا هببو ذا جال�ببس. ومل يعاقبببه 

ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

م: 400 وقيل: 700

ك: بنو حمارب 
وبنو ثعلبة من 

غطفان 

- الق�ساء على 
جتمع بني حمارب 
وبني ثعلبة )اأرادوا 

غزو املدينة(.

ربيع الأول 
7 هببب

وقيل 
)5 -4(

90 كم 
تقريبا

قاع ذات الرِّ 23
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�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب 
و�لأهد�ف

�لزمان 
و�ملكان �لغزوة  م

عمرتهببم  امل�سببلمون  1.اأدى 
بزيببارة  �سببوقهم  واأطفبباأوا 
وم�سببقط  ربهببم  بيببت 

راأ�سهم. 

امل�سببلمني  قببوة  2.ظهببرت 
العمببرة حيببث تركببت  بهببذه 
الفر�سببة  قري�ببس  لهببم 

لالعتمار.

1. ا�سببتخلف النبببي ملسو هيلع هللا ىلص اأََبببا ُرْهببٍم الغفبباري، ووا�سببل ال�سببري فاأحببرم مببن 
ذي احلليفة )اآبار علي(.

2. تببرك امل�سببركون مكببة للم�سببلمني،  فلمببا راأوا امل�سببلمني قالببوا وهنتهببم 
حمى يرثب، فاأمرهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالرمل )الهرولة( بني الركنني.

اأقببام النبببي ملسو هيلع هللا ىلص ثالثببا ثببم خببرج فلحقببت بببه ابنببة حمببزة فاخت�سببم   .3
فيها )علي وجعفر وزيد( فاأو�سى بها جعفرا وكانت عنده خالتها.

4.. تزوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص مبيمونة بنت احلارث )اآخر ن�سائه زواجا(.

م: 2000 �سوى 
الن�ساء وال�سبيان، 
ومل يغب عنها من 
اأهل احلديبية اإل 

من مات.

ك: قري�س.

- اأداء منا�سك 
العمرة ح�سب ما 

اتفق عليه يف �سلح 
احلديبية.

ذو القعدة 7 هب

450 كم
عمرة الق�ساء  24
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ومل  �سببهداء،   12 اأو   8  .1
يعرف عدد قتلى الروم.

علببى  نف�سببيا  الأمببر  اأثببر   .2
اتهمهببم  حتببى  ال�سحابببة 
فببرار،  باأنهببم  املدينببة  اأهببل 
عنهببم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  ودافببع 

وقال بل الكرار.

وغريهببم  العببرب  اأدرك   .3
يهابببون  ل  امل�سببلمني  اأن 
عليببا  قببوة  واأن  جي�سببا، 

توؤيدهم.

اأبببي  بببن  جعفببر  حارثببة-  بببن  )زيببد  اجلي�ببس  علببى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  1.اأّمببر 
اهم. طالب- عبد اهلل بن رواحة( ووّدع اجلي�س بعد اأن و�سّ

اأن  البع�ببس  فاقببرتح  فت�سبباورا  بالعببدد،  ففوجئببوا  ال�سحابببة  و�سببل   .2
انطلقببوا  رواحببة:  ابببن  فقببال  ياأمرهببم،  اأو  ملسو هيلع هللا ىلص ميدهببم  للنبببي  ير�سببلوا 

اإما ظهور واإما �سهادة.
3.قاتببل ال�سحابببة قتببال �سببديدا حتببى قتببل القببادة الثالثببة فاخببذ ثابببت بن 

اأرقم الراية فا�سطلح النا�س على خالد بن الوليد.
4. غببرّي خالببد قببوات اجلي�ببس، فجعببل امليمنببة مي�سببرة واملقدمببة موؤخببرة 

والعك�س، وجعل خلف اجلي�س جندا يثريون الغبار ويحدثون اأ�سواتا.
5. فوجببئ الببروم بوجببوه جديببدة وجلبببة وغبببارا فظنببوا اأن مببددا قببد جبباء، 
واأخببذ خالببد يف الرجببوع للخلببف بجي�سببه فتوهببم الببروم اأنهببا خدعة وكمني 

فلم يتبعوا خالدا وجي�سه.

م: 3000

ك: 200.000
مببن  1.الق�سا�ببس 
بببن  احلببارث  قتببل 
اأميببببببببر  عميبببببببببر 
قبببل  مببن  ب�سببرى 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

النبببي  ببباأن  قيببل   .2
خبببببببببببببببببببببببببببببببرج  ملسو هيلع هللا ىلص 
ل�سببرية  لالنتقببام 
اأر�سببلها  قببد  كان 
قببد  البببببببببروم  وكان 
اأفببراد  قتلببوا جميببع 
اإل  ال�سبببببببببببببببببببببببببببببرية 

واحدا.

جمادى الأوىل  
8 هب 

حوايل 900 كم

موؤتة )ويقال 
�سرية(

�سميت غزوة لأن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص �ساهد 
اأحداث املعركة، 
ولكرثة عددها.

25

�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب 
و�لأهد�ف

�لزمان 
و�ملكان �لغزوة  م
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�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب 
و�لأهد�ف

�لزمان 
و�ملكان �لغزوة  م

للنبببي   كلهببا  مكببة  دانببت   .1
ملسو هيلع هللا ىلص دينيا و�سيا�سيا.

يف  جميعببا  النا�ببس  دخببل   .2
بعببد  اأفواجببا  اهلل  ديببن 

اإ�سالم اأهل مكة.

اجلبببببزيرة  اأ�سبحببت   .3
خا�سبببعة  كلهببا  العربيببة 

للنبي  ملسو هيلع هللا ىلص.

1. بعببد عببدوان بنببي بكببر وقري�ببس علببى خزاعببة جاء �سببامل بن عمرو فاأخرب 
النبببي ملسو هيلع هللا ىلص مبببا كان، ثببم اأتببى بعببده ُبَدْيببُل ْبببُن َوْرَقبباء ووفببد مببن خزاعببة 

لطلب الن�سرة.

2. جبباء اأبببو �سببفيان م�سببرعا ليمببدد الهدنببة لكنببه وجببد جتاهببال مببن النبببي  
ملسو هيلع هللا ىلص.

3. جتهببز النبببي  ملسو هيلع هللا ىلص للخببروج �سببرا لكببن حاطببب بببن اأبببي بلتعببة اأر�سببل 
ر�سببالة مببع امببراأة لأهببل مكببة، فاأمببر النبببي  ملسو هيلع هللا ىلص عليببا والزبببري مبببكان املراأة 

عند )خاخ( فجاء به.
 َ اهللَّ َلَعببلَّ  ُيْدِريببَك،  "َمببا  لعمببر:  وَقبباَل  حاطببب  عببن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  عفببا   .4

لََع َعلَى اأَْهِل َبْدٍر َفَقاَل: اْعَمُلوا َما �ِسْئُتْم " )خ(. اطَّ
5. لقببي النبببي ملسو هيلع هللا ىلص العبا�ببس عمببه ونفببرا مببن امل�سببلمني اجلببدد يف الطريببق 
فقبلهببم لكنببه رف�ببس ابببن عمببه اأبببا �سببفيان بببن احلببرث وابن عمتببه عبد اهلل 

بن اأمية، ثم رّق لهما.
6. خبباف العبا�ببس علببى قري�ببس فخببرج يبحببث عببن اأحببد فوجببد اأبببا �سببفيان 
فاأتببى بببه فدخببل الإ�سببالم قلبببه، فقببال العبا�ببس: )اإِنَّ اأََبببا �ُسببْفَياَن َرُجٌل ُيِحبُّ 

اْلَفْخَر( ق.فقال النبي  ملسو هيلع هللا ىلص :»َمْن َدَخَل َداَر اأَِبي �ُسْفَياَن َفُهَو اآِمٌن« م.

م: 10000

ك: قري�س وبنو 
بكر.

قري�ببس  اإمببداد   -
بنببي بكببر يف قتالهببا 
التببي  خلزاعببة 
دخلببت يف حلببف مببع 
والببذي  امل�سببلمني، 
نق�سببا  اعتببرب 

لل�سلح.

رم�سان 8 هب

450 كم
فتح مكة 26
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تابع �أحد�ث معركة) فتــح مكة (

لََقاُء «هق. ٍخ َكِرمٍي. َقاَل :» اْذَهُبوا َفاأَْنُتُم الطُّ ا اأٌَخ َكِرمٌي َواْبُن اأَ اِنٌع ِبُكْم؟ «. َقاُلوا : َخرْيً نِّى �سَ 7. دخل النبي ملسو هيلع هللا ىلص مكة متوا�سعا �ساكرا، ثم قال لأهل مكة:» َما َتَرْوَن اأَ
8. اأهدر النبي ملسو هيلع هللا ىلص دم ب�سعة ع�سر رجال )جمرمو حرب( ثم عفا عن معظمهم.

9. جل�س النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند ال�سفا واأخذ البيعة من امل�سلمني اجلدد، ومل مت�س يده يد امراأة.
اُتُكْم" )م(. َياُكْم َوامْلََماُت َمَ 10. خاف الأن�سار من بقاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة فطماأنهم قائال:" َهاَجْرُت اإِىَل اهلِل َواإَِلْيُكْم، َوامْلَْحَيا حَمْ

11. اأقام النبي ملسو هيلع هللا ىلص )19( يوما فاأر�سل الر�سل للدعوة اإىل الإ�سالم وهدم الأوثان.

�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب و�لأهد�ف �لزمان و�ملكان �لغزوة  م
 )4( حنببني  يف  ا�ست�سببهد   .1
وجببرح   )12( الطائببف  ويف 
مببن  وقتببل  كبببري،  عببدد 

الكفار اأكرث من )100(.

هببوازن  علببى  الق�سبباء   .2
جتمببع  اآخببر  وثقيببف 

للم�سركني.

مببن  وا�سببتعار  اأ�سببيد،  بببن  َعّتبباب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  ا�سببتخلف   .1
ولب�ببس  درعببا،   )100( م�سببركا(  )كان  اأميببة  بببن  �سفببوان 

درعني.

2. اغرت البع�س بالعدد فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة.

اأنببواط(  3. مببّر امل�سببلمون علببى قببوم يعبببدون �سنمببا )ذات 
فقببال امل�سببلمون اجلببدد: )اْجَعببْل َلَنببا َذاَت اأَْنببَواٍط َكَمببا َلُهببْم 
 .. ببَنُ َهببا ال�سُّ ، اإِنَّ َذاُت اأَْنببَواٍط( َفَقبباَل َر�ُسببوُل اهلِل َملسو هيلع هللا ىلص: اهلُل اأَْكببرَبُ

َكنُبَّ �َسَنَ َمْن َكاَن َقْبلَُكْم.. ت. َلرَتْ

4. وقببع امل�سببلمون عنببد عتمببة ال�سببباح يف كمببني اأعببده عببوف 
بببن مالببك يف وادي حنببني، ففببّر الكثببري حتببى و�سببل البع�ببس 

اإىل مكة.

م : 12000

ك: هوازن وثقيف.
- جتمعببت هببوازن وثقيببف ملحاربببة 
اأن  النبببي  فبباأرد  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي 

يباغتهم قبل اأن يغدروا به.

�سوال 8 هب 

30 كم من مكة

90 كم من مكة

حنني 
والطائف

)وقيل  
غزوتان(

27
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�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة
3. غنم امل�سلمون )24000 جمل- 40000 �ساة- 40000 اأوقية ف�سة.

4. ا�ست�سلم )12( عبدا فاأعتقهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

5. اأ�سلم بقية اأهل مكة بعد ثبات ال�سحابة.

6. تلفببت بع�ببس دروع و�سفببوان بببن اأميببة فبباأرد النبببي ملسو هيلع هللا ىلص اأن يعو�سببه 
فرف�س وقال: اأنا راغب يف الإ�سالم.

5. فرح الأعراب وبع�س حديثي الإ�سالم وقالوا: )األ بطل ال�سحر- اأب�سر بهزمية حممد- ل تنتهي هزميتهم دون البحر(.

6. ثبببت النبببي ملسو هيلع هللا ىلص وعببدد مببن ال�سحابببة، ثببم �سبباح: اأنببا النبببي ل كببذب اأنببا ابببن عبببد املطلببب.. ثببم اأمببر العبا�ببس اأن ينببادي: يببا اأ�سحاب 
ال�سُمرة )ال�سجرة- التي بايع ال�سحابة النبي عندها-( يا مع�سر الأن�سار، يا بني احلارث بن اخلزرج- يا اأ�سحاب البقرة(.

7. اأخببذ النبببي ملسو هيلع هللا ىلص حفنببة مببن الببرتاب ثببم قببال:ملسو هيلع هللا ىلص �َسبباَهْت اْلوُجببوه ملسو هيلع هللا ىلص )م(. واألقببى بهافتببم الن�سببر بف�سببل اهلل، وفببر امل�سببركون 
اإىل الطائف واأوطا�س ونخلة.

8. وجد النبي ملسو هيلع هللا ىلص امراأة مقتولة، فغ�سب واأكّد على عدم قتل الن�ساء.

9. اأر�سل النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سرية اإىل الفارين يف اأوطا�س بقيادة اأبي عامر الأ�سعري، ثم انطلق اإىل الطائف فحا�سرها )40( يوما.

10. حت�سببن الفبباّرون يف الطائببف ودارت مناو�سببات، وعر�ببس النبببي ملسو هيلع هللا ىلص علببى ال�سحابببة العببودة فاأ�سببروا علببى البقبباء، فرتكهببم؛ 
فلما كرثت الإ�سابات عر�س عليهم العودة فا�ستجابوا.

انببة فق�سببم الغنائببم مئببة مئببة، وخم�سببني خم�سببني،حتى قالببوا: حممببد يعطببي عطبباء مببن ل يخ�سببى  11. عبباد النبببي ملسو هيلع هللا ىلص اإىل اجِلعرَّ
الفقر.

12. مل يعببط النبببي ملسو هيلع هللا ىلص الأن�سببار كمببا اأعطببى غريهببم فحزنببوا فجمعهببم النبببي ملسو هيلع هللا ىلص وعاتبهببم فبكببوا جميعببا فقببال:" َلببوَل الِهْجببرُة 
لُكْنُتاْمَرءا ِمن الأَْن�َساِر" )ق(.

13. طلب البع�س من النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأن يدعو على ثقيف فقال:"اّللُهم اأهِد َثِقيًفا َواأِت ِبَها"، فلما اأ�سلمت رّد عليهم اأموالهم. 
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�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة قوة �لفريقني �لأ�ضباب 
و�لأهد�ف

�لزمان 
و�ملكان �لغزوة  م

ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  ت�سالببح   .1
َكْيببِدَر  )اأُ اأَْيلَببة  �ساحببب  مببع 
واأهببل  ْنببَدِل(  اجْلَ ُدوَمببِة 
�سمببن  وبهببذا   ، َجْرببباء 

امل�سلمون جهة الروم.
احلببببببببببببببببال  خ�سببببببببببببببببببع   .2
اجلزيببرة  يف  للم�سببلمني 
واأطرافهبببببببببببببا  العربيبببببببببببببببة 

للم�سلمني.
املنافقببني  اأمببر  افت�سببح   .3
فيهببم  العقوبببة  وظهببرت 
�سببالة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبببي  بببرتك 

اجلنازة  عليهم.
اإىل  الوفببببببببببود  كببرثت   .4
مبايعتهببا  لتعلببن  املدينببة 

للنبي َملسو هيلع هللا ىلص.
اآخببر  هببي  تبببوك  كانببت   .5

الغزوات.

1. علم النبي َملسو هيلع هللا ىلص بتجمع الروم فاأراد اأن يخرج اإليهم قبل اأن ياأتوا اإليه.
2. حببّث النبببي َملسو هيلع هللا ىلص  اأ�سحابببه علببى جتهيببز اجلي�ببس، فجبباء اأبببو بكببر مبالببه، وعمببر 
اأوقيببة  بببببببببب )300( بعببري و )1000( دينببار، وابببن عببوف مبائتببي  بن�سفببه، وعثمببان 
ف�سببة، وجبباء الفقببراء بقليببل مببن طعببام ف�سببخر املنافقببون مببن الطرفببني، ونببزل 

َدقاِت}. ِعنَي ِمَن امْلُوؤِْمِننَي يِف ال�سَّ وِّ قوله:{الَِّذيَن َيْلِمُزوَن امْلُطَّ
3. اتخببذ املنافقببون بيببت رجببل ا�سببمه )�سببويلم( لتثبيببط امل�سببلمني فاأمببر النبببي َملسو هيلع هللا ىلص 

بهدمه.
4. ا�سببتخلف النبببي َملسو هيلع هللا ىلص علببى املدينببة �ِسببَباَع ْبببَن ُعْرُفَطببة َاأو حممببد بببن م�سببلمة، 

وعلّيا على اأهله.
5. حمل ال�سديق اللواء وكان فيه لفتة اأنه اخلليفة لأنها اآخر غزوة.

6. تخلف عدد من النا�س وكانوا اأنواعا:
-  ماأمورون ماأجورون )�ِسَباَع ْبَن ُعْرُفَطَة وعلي بن اأبي طالب(.

- بّكاوؤون معذرون.
- ملفون ُمدِركون ناجون )اأبو خيثمة- اأبو ذر- ُعمري بن وهب(.

- ع�ساة مذنبون معاقبون )كعب- هالل- مرارة(.
-  ع�ساة متعجلون يف العقوبة )اأبو لبابة و 10 معه(.

- منافقون مذمومون )برروا واأق�سموا(.

م: 30000 بينهم 
10000 فار�س.

ك: 40000 مقاتل.

- الق�ساء على 
جتمع الروم 

وحلفائهم الذين 
اأرادوا غزو املدينة.

رجب 9

800 كم
تبببببوك 28
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�لنتيجة من �أحد�ث �ملعركة
3. غنم امل�سلمون )24000 جمل- 40000 �ساة- 40000 اأوقية ف�سة.

4. ا�ست�سلم )12( عبدا فاأعتقهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

5. اأ�سلم بقية اأهل مكة بعد ثبات ال�سحابة.

6. تلفببت بع�ببس دروع و�سفببوان بببن اأميببة فبباأرد النبببي ملسو هيلع هللا ىلص اأن يعو�سببه 
فرف�س وقال: اأنا راغب يف الإ�سالم.

7. نزل النبي َملسو هيلع هللا ىلص باحلجر )ديار ثمود( فاأمر اأ�سحابه بال�سرعة.

8. علمت الروم بعدد امل�سلمني وحر�سهم على املوت فان�سحبوا، فاأقام امل�سلمون ب�سع ع�سر يوما ثم عاد.

9. مات يف الطريق ذو البجادين فدفنه النبي َملسو هيلع هللا ىلص بنف�سه.

10.حاول )12( من املنافقني قتل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فعلم اأمرهم، واأعطى اأ�سماءهم حلذيفة بن اليمان.

11. عاد النبي َملسو هيلع هللا ىلص اإىل املدينة وهدم م�سجد ال�سرار.
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