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ة النَّبِويَّةاملناِهُج الدِّراِسيَُّة،  العنوان:  (.لو ألا، املستوى )علم السَِّير

ُور  نُبَذٌة ُمختَصرة:
جَّهر ِة لِلُُّّ ِبِ،، تُعترب رُر هذه املادَّة الِعلِميَُّة ت رْهِذيباً واْخِتصاراً لِلمناِهِج الدِّراِسيَّة يف اململكرة العربيَّة السُّعوديَّة امل

، وِق    مِل  ْمِ  ه  ذه امل  ادَّة ق  ا لر  ترلُّ ِبِدراسر  ِة ِعْل  ِم ال ِم أرب رعر  ة ، وه  م ُقسسَّ  مرةى    برِويَّ  ةسِّ  َيرِة النَّ وه  م ُقسرسَّ  مةى عل  ة ِع  دَّة ُقس  ترويا
ِم   الكرثَي ِق  املباحث واملساِئِل واليت ِق  أمهِّها:قنها  األوَّل، وقد تضمَّ ر املستروى ُقسترويا

 .مأو األخبقِ  ،أو االجِتماِعمِّ  ،أحواِل العررر، قبل اإلسبِم، سواء قا تعلَّق قنها باجلاِنب الدِّينِ  بيانُ  -1
  يف شباِبه. وحياتِه ونرشأتِِه،  ة، وذلك ق  خبلر الكبم علة قوِلدهقبل الِبْعثر   ِسَيرة النَّبِّ  -2

عل ة األذى يف   وصر ْرِه ة، وذلك ق  خبِل احلديث ع  نرْشرِِه للدَّْعورِة ِسرِاً وجهراً،الِبْعثر  بعد ِسَيرة النَّبِّ 
يف الشِّ ْعب وق ا لِسير ه ِق   ال  مرشرسَّة   وِحص اِر النَّ بِّ  سِبيل الدَّعوة، والكبم علة ِهْجررة املسِلِمني    احلبرشر ِة،

 يف ذلك.

ِر  ة اإلس  راِء واملع  راة، وبيع  يت العرسرب  ة، وهجررتِ  ه  -3    املدينر  ة،  بي  اُن أب  رأِل األح  داِ  بع  د الِبعثر  ِة، إلساِد
 غرزواتِِه:) بدر، وأحد، واألحزا،، وفتح قكَّة (. وأشهررِ 

ِِ النَّ ب  -4 ، وأِر ر ذل ك عل ة صر سابرِته رمل م ا  اخلرْلِسيَّ ة واخلُُلسيَّ ة، والك بُم عل ة وفاتِ ِه  بياُن ِصفا
 عنهم. 

ٍم قرأُلوفر  ةم،  ، وألف  ا  دُ ُيس  اعِ ِمِ  ا يَّ  ة املت رن روِّعر  ة الورس  اِئلِ التَّعِليمِ بِ  ق  ا االْس  ِتعانرةإل  ِل ذل  ك بُِأس  لو،م سر  ْهلم شر  يِّقم
ت رْنوِي ا األس ِللرة   ا قسِّ ُق املس ت رورياِ املعرِِفيَّ ة واملهارِيَّ ة،  علة  يضاِح املعلوقرة وُسرعرة  يص اِها للُِّالِ ب، وإل ذا

ِِ وُقُيوِل الُُِّّبِ،.  ويُناِسب اجتاها
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  ِسيَرِة الرَّسولِ 
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 مةالمقد  

 احلمُد ِ  ر،ِّ العاملني، والصَّبُة والسَّبُم علة رسوِل اِ ، حممَّدم األرِقني، وبعد:
ِم وأح دا م يف اجلزِي ررِة  فهذا إِلتا،ى ع  السِّ َيرِة النَّبروِيَّ ِة العرُِّ ررة ترضر مَّ  ق ا سر برق وواإلر بر الِبْعثر ةر النَّبوِيَّ ة ِق   ترُّ وُّرا

لر  ِة االْبِتدائِيَّ  ة، وق  د ُروِع  مر في  ه ترشر  وَُّ الِناِش  لرِة لِلِبْعثر  ِة ا لنَّبروِيَّ  ة، وتر  أُّر العررربِيَّ  ة، ورمل  عناه وف  ق امل  نهرِج اجلِدي  ِد لِلمرْرحر
ل   وا عل   ة ترُِّبيِسه   ا، والتَّالُّ   ِق بِأخبِقه   ا، واعترمر   د الكت   ا،  ِِِفهم وقرش   اِعرِِهم ي   ا، لِيعرمر بروِيَّ   ةر عر   وا األس   اليبر الََّ

 املناِسبرة لِعرْرِض احلواِدِ  واملواِقِف عرْرملاً ُقؤرِّراً، والرَّبط بينها وبني غَيِها ِق  املواِد اأُلخرى، إلِل ذلك بُِأس لو،م 
بِ  َيى يف أن ي رترسرسَّ  ع املعلِّم  ون واملعلِّم  اِ اه  در ر ِق   ٍم قرأُلوفر  ةم، وأرقرلُن  ا إلر ، وألف  ا ل  وا سر  ْهلم شر  يِّقم   ذل  ك، وأن ي رْعمر

 جاِهِدي  علة حتِسيِسه.
ش  اُد    ا  َّ ِق      ال  وارِدرِة ِق    املي  دان، إلم  ا ُروِع  مر االْسَِ

ِِ وق  د ُروِع  م عن  د ترع  ِديِل ه  ذا املس  رَّر تر  بيف امللسِو  ا
ِِ امل بِيَّ ة والتَّعلِ  يم، وأيض اً االس ِتفادرة ِق      ابي ا ِم س اِبسرةم يف إلت  ب وألارة الََّ س  رَّراِ املُّ وَّررة لِ  ب رْعِو ُدورِل ترع ِديب

ي يُواجر ُه بِ ه اخلِليج العرريبِّ والدُّورِل العررربِيَّ ة، إل لُّ ذل ك سر ْعياً ورراءر ترْك وِيِ  ِجي لم ُق ْؤِق م ُقترسر لِّحم ِبِس بِح الِعْل ِم ال ذ
 حتِديِاِ املست رْسبرل.

ةم ِجِليَّةم ووامِل سرةم جروانِ بر التَُّّ وِيِر ال يت ُروِعير   في ه وف ق ق ا و نَّ ترُّوِيرر حمتوى هذا الكتاِ، وترنِظيمره ُيِرأل ِبُصورر 
 يأيت:

اخِتص  اُر بع  ِو التَّفاِص  يل الفرْرِعيَّ  ة، و ع  ادرُة ِص  ياغرِة بع  ِو الفرسر  راِِ ي  درِ  الََّإِلي  ِز عل  ة احلس  اِئِق  -1
 الررئِيسرة، قا ُقراعاة الت َّسريُّد ِبعناِصر املنهرِج وأهداِفِه.

ِِ الِكتاِ،ِ لِترسِسيِق ِصسَِّة الِسراءرة.التَّشِكيلُ  -2   الِبناِئم ِلمرعلوقا

ِِ واألحاِدي ِث ال يت خت لُّ املواقِ فر الِتارِِليَّ ةر  -3 ِِ وختريُج األحاِديث، و ملافرُة بعو اآلي ا ت رْوِِيُق اآليا
 املاترِلفرة.

 شررْح الكرِلماِ الغاِقضرة يف اهاِقش. -4

ِِ الُُِّّبِ، دون ت رْزِويد الدُّروِس بِاملعلوقاِ اإل -5 ِْراِء قرعلوقا ِِ التَّومِليِسيَّة، يدرِ    ملاِفيَّة أو الِعبارا
 ُقُّالربرِتِهم يا.

ِِ الِتارِِليَّة الوارِدرِة يف بعِو الدُّروِس. -6  ترومِليُح ب رْعِو املفاِهيم واملصُّرلسا

ِِ وُقُيوِل الُُِّّبِ،.ت رْنوِيا األسِللرة  ا قسُِّق املست رورياِ املعرِِفيَّة واملهارِيَّة، ويُ  -7  ناِسب اجتاها
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 ملافرة األنِشُّرة حبيث ت رتَِّفق قا ُقيوِل وحاجاِ املت رعرلِِّمني، أو اْسِتْثمار قرصاِدر التَّعِليِم املت رورف ِّررة يف  -8
 الِبيلرِة. 

اِعد املعرلِّمِّني علة  ملافرة الورساِئلِ التَّعِليِميَّة املت رن روِّعرة ِق  خرراِئط، وُقصروَّراِ، وُرسوم، وأشكالم ُتس -9
اإليضاِح، أو الُُِّّب،ر علة ف رْهِم واإلِتسا، قرهاراِ حتديد وقراءة األشكال وتفسَيها أو استنتاة 

 املعلوقاِ ذاِ العبقة يا.

ِ لِيرْسُهل تررتِيُب األحداِ  ألرقرِنِياً، واألفكار ِعْلِمِياً. -10  ورمْلا عرناِوي  جانِِبيَّة ِلُكلِّ قرومُلوعم

 ت رترسرسَّق األهداُ  املرُجوَّة ال بُدَّ ِق  ترظافُر ُجهوِد الُُِّّبِ، قا ُجهوِد املعلِِّمنير واملنزِل.ولكم 
راِج  ني ِق    اِ  س  بسانره وتع  ا  أن نك  ون ق  د ُوف ِّْسن  ا لِترسِسي  ِق األه  داِ  املرُج  وَِّة ح    تك  ون ه  ذه 

ِِ الِساِبسرِة.الَُّّبعرة أإلثرر ُوملوحاً وت رْنِظيماً ومشوالً ِق  الَُّّبع  ا
 وا  ويل التَّوفيق.
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 الباب األّول: أحواُل الَعرب قبل اإلسالِم.
ُِِ  العرررِ،.  الفصل األوَّل: قرْو

يِنيَّة لِلعرررِ، قبلر اإلسبم.  الفصل الثِاين: احلالة الدِّ
 الفصل الثِالث: األحواُل االجِتماِعيَّة لِلعررر، وأخبِقِهم قبل اإلسبم.

 قبل الِبْعَثة.  اني: ِسيَرة النَِّبي  محمَّد الباب الثّ 
 ونرشأتُه.  الفصل األوَّل: قرْوِلُد النَّبِّ 

 يف شباِبه.  الفصل الثِاين: حياتُه
 ورسالرُته. الفصل الثالث: نُبوَّة حممَّد 

 بعد الِبْعَثة:   الباب الثّالث: ِسيَرة النَّبي  محمَّد
 الدَّْعورِة ِسرِاً وجهراً.الفصل األِول: نرْشُر 
 علة األذى يف سِبيل الدَّعوة.  الفصل الثِاين: صرْره

 الفصل الثِالث: ِهْجررة املسِلِمني    احلبرشرِة.
 يف الشِّْعب.   الفصل الرِاِبا: ِحصاُر النَّبِّ 

  



 7 

 ِعْلم الّتارِيخ
 : سُ رُ دْ الذي ير  مُ لْ هو العِ 

 األحدا ر املامِليرةر. -1

ا. -2  أوقاَتر

 ترُّوُّررها -3

 نرتاِئجرها. -4

 ويُِفيد يف: 
 قرعرِفرِة ورف رْهِم املامِلم واحلامِلر. -1

 أْخِذ الِعب ْررِة واحليُّرة عند بِناِء املْست رْسبرل. -2

ويُ عر   ِد الُس   ررن الك   رة والسُّ   نَّة النَّبوِيَّ   ة الشَّ   رِيفرة قرص   درران ُقِهِم   ان ِق     قرص   اِدر التِ   ارِيِ ، وإل   ان اهِتم   ام املس   ِلِمني 
 وأعمالِه.   ي  الِتاري ِ ررْغبرًة قنهم يف قرْعرِفرِة ِسَيرِة النَّبِّ حممَّدبِترْدوِ 
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 الباب األوَّل: َأْحوال الَعَرِب قَ ْبَل اإْلسالمِ 
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 الَفْصُل اأَلوَّل: َمْوِطُن الَعَربِ 
َر يف اجلزي رة العربِيَّ ة  العرررُ، شرْعبى قرِدةى، ع ا
ال يت تتر ِد ِق   الِش ام    العِ راَ مش ااًل،    حب ِر العر ررِ، جرنوب اً،  (1)

ثُ   رر العر  ررُ، يف جرزِي  ررَتم انترش  روا قنه  ا    أ   اِء  ال  ِببِد وِق    اخلل  يج العر  ريبِّ شر  ْرقاً    البرْس  ِر األرْبر  ِر غرْرب  اً، ولرِم  ا إلر
 العررربِيَّة األخرى، وِمِا ينبرغم ُقبحرظرُتُه:

  جرزِيررةر العرررِ، ُجْزءى ِقِهمٌّ ِق  العامل، وت رسرا يف اجلنوِ، الغرريبِّ ِق  قارَِّة رسيا.أنَّ  -1

2- . ِم  أنَّ املياهر حُتيُط جبزيررِة العرررِ، ِق  ِربِ  ِجها

 أنَّ أهرمَّ املُدِن اإلسبِقيَّة )قركَّة واملِدينرة( ت رسرعاِن يف جرزِيررِة العرررِ،. -3

 هاتاِن املِدينرِتان ؟ يف أِي ب رلردم ُتوجرد •

ُِ اليت ُتوجرُد يف هات رنْي املِدينرت رنْي ؟  •  قا املسدَّسا

  ُةُ الصَ الخ : 

َر يف ِشْبه اجلزيررِة العررربِيَّة قِدمياً. •  العرررُ، شرْعبى عا

 قرْوِقا ِشْبه اجلزيرة العرربِيَّة ورسرُط العامِل. •

 ورِِن يرُضمُّ أهرمَّ املُدِن اإلسبِقيَّة يف العامل.  •
  

                                      
 ة. يَّ بِ رر ة العر يرر ه اجلزِ بْ ق عليها شِ ُّلر واآلن يُ  ،،رر العر  ة جزيرةر إلان  قدمياً تسمَّ   -1
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يِنيَّة لِلَعَرِب قَ ْبَل اإلْسالمِ   الَفْصُل الثّاِني: الحاَلُة الد 
 وا باحلُنف  اء،  اِل ، وق  د ُ ِ   علي  ه السَّ  بميمر  ب  راهِ  ةِ لَّ  عل  ة قِ  ا ر  دونر بُ  عْ مياً ي ر دِ قر   ،ُ رر : إل  ان العر  األص  نامِ  ةُ ب  ادر عِ 

 ي ر دِ لِّ ، ُقسر ِ انر وْ واألر  نامر ْص األر  دونر عبُ ، وير علي ه السَّ بم يم براهِ  ةِ لَّ دون ع  قِ عِ تر بْ هم ي ر ضُ عْ ب ر  أر در بر   ِ قر الزَّ  رورِ قا قُ م ّنَّ أر 
 ،ل(ه ا )ُهبر رُ أإلب ر  ةِ بر عْ الكر  لر وْ ناقاً ه ا حر ْص أر  لِ بائِ السر    بع وُ قاقر ، وق د أر ةِ رر اجمل اور  عو،ِ والشُّ  مِ قر األُ  يف ذلك بع ور 

 ش.يْ رر ق ُ  مُ نر وهو صر 
ون مِ سر   ، وه  ؤالء يُ ب  ون ي  ا    ا ِ رَّ سر ة يت ر يلر ِس  ور  نامِ ْص  واألر  ِ   انِ وْ األر  ةِ ب  ادر   عِ ِق   ،ِ رر العر   بع  وُ  ذر ة: اختَّر   مل  افر 

 .نير إلِ املشِر 
 ُمْفرداٌت أَتَ َعلَُّمها:

 ة.يَّ نِ ِر الور  رونر نكِ إلانوا يُ   اإلسبمِ  لر بْ ق ر  ،ِ رر   العر قِ  يقم رِ علة فر  " فاءاحلنر " ق ُّلر يم، وتُ سِ املستر  ي ُ : الدِّ ِنيِفيَّةالحَ 
ِى سُ نْ قر  مثالى  تِ  م:نَ الصَّ   .ةم نر ي َّ عر قُ  ةم لر يْ علة هر  صنوعم قر  نم عدِ أو قر  رم جر   حر قِ  و
 .ِانى وْ أر  :هومجعُ  ،ةم نر ي َّ عر قُ  ةم د أو قادَّ ل حمدَّ كْ ليع له شر    دون ا ِ د قِ يُعبر  مثالى  تِ  ن:ثَ الوَ 
ِى عبُ   قر  ه   ا، وغَيِ  واألش   جارِ  لون باألحج   ارِ سَّ   ور ويت ر  رِ مر   والسر  معِ لشَّ   دون لِ جُ ْس   ، ير رر إل   ان العر   خ   رى:  أُ  ودا
، وإل  ان ق  نهم اجمل  وس ال  ذي  ع  امم    إل  لِّ ة ِق  ي احلجَّ  ون  ليه  ا يف ش  هر ذِ ة، وقجُّ  فر رَّ املشر   ةر بر  عْ الكر  س  ونر دِّ وإل  انوا يُ سر 

 . ارر النِ  دونر عبُ ير 
 ة: يَّ ماوِ ياناِ السَّ الدِّ 

 .عليه السَّبم يمر  براهِ  بِّ النَّ  ي ُ وهو دِ  :ةُ يَّ يفِ نِ الحَ  -1

 : وهو ِديُ  النَّبِّ ُقوسة عليه السَّبم.ةيَّ هودِ اليَ  -2

 عليه السَّبم. : وهو ِديُ  النَّبِّ عيسةةيَّ رانِ صْ النَّ  -3

لر ا ُ العرمر  لر أبُّر    ورقر  ا التَّسرِي  ِف يف ِدي  ِ  ُقوس  ة وعيس  ة عليِهم  ا السَّ  بم، ولرِم  ا بُعِ  ثر النَّ  بُّ  إض  ا:ة:
 جبِميِا األرْدياِن.

 الُخالَصُة:  •

 .عليه السَّبم ه  براهيمبِ  ثر الذي بُعِ  يدِ وحِ وا ع  التَّ دُ عر ابت ر  اإلسبمِ  لر بْ ق ر  ،ُ رر العر * 
 .ع  احلقِّ  واال را ِ  بلِ ا يف الضَّ وقِ ه يُ عر رْ وشر  ا ِ  رر أواقِ  فُ الِ  ا لُ  يدُ لِ سْ الت َّ * 
ُِ الدِّ *   .ا ِ بِ  كر رْ ر الشِّ كِ نْ ها ت ُ لُّ ة إلُ يَّ ماوِ السَّ  يانا
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 أَُ:ك ر ثُمَّ ُأِجيبُ  •

ِم ُقناِسبرةم ِمِا درررْس :  -1س ِِ الِتالِية ِبكرِلما  أرإْلِمل الفرراغا
إلان العرررُ، قدمياً يعُبدون ا ر عل ة ِقلَّ ِة:.....................، وق د ُ  وا..................،  -أ

 ب رْعُضهم.................ُقسرلِِّدي ر يف ذلك األُقرم والشُّعو،ر اجملاِوررة.مث عربردر 

 قا أإلرر أصناِم قُ ررْيشم ؟  -2س
ِِ اليت انترشرررِ يف جرزِيررة العرررِ، قبلر اإلسبم. -3س  اذإُْلر املعبودا
 ِصْل بني إُللِّ إلرِلمرةم يف اجملموعة )أ( ِ ا يُناِسُبها ِق  اجملموعة )،( -4س

 المجموعة )ب( المجموعة )أ(
 ِدي  ِعيسة عليه السَّبم. اليرهوِديَّة
 ِدي  حممَّد عليه السَّبم. النَّصرانِيَّة
 عليه السَّبم. ِدي  ُقوسة احلِنيِفيَّة

 عليه السَّبم. ِدي   براِهيم 
 ملرا الكرِلمرةر الِتالِيرة يف املسترُِّيِل )أ( جبواِر قا يُناِسُبها يف املسترُِّيل )،( فيما يأيت:  -5س

 ِعبادرة األْصنام. ................................. ُهبرل
 ِعبادرة الِنار. ................................. احلِنيِفيَّة
. ................................. اجملوِسيَّة  صرنرم قُ ررْيشم
ِرِنيَّة  التَّوسُّل. ................................. الور

 الدِّي . ................................. 
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 الَفْصل الثّاِلث: َأْحواُل الَعَرِب االْجِتماِعيَِّة، وأخالقُ ُهم قَ ْبَل اإلسالمِ 
 إلان اجملترما العريِب قرِدمياً ي رن ْسرِسم    ِقْسمرني ِق  السُّكاِن، مها: 

ُُدنر والُسرى، ويرْشترِغلون بِالزِّراعرِة والصِّناعرِة والتِّجاررِة.َحَضرُ  -1
 : ويرسُكنونر امل

 ويت رن رسَّلون يف الصَّسراِء ويرشترِغلون ِبررْعم املاِشيرة، ويرِعيشونر علة حلوِقها وألباّنا. :وٌ دْ بَ  -2

 ُمكو نات المجتمع العربي قديماً وعالقاتهم: 

إلان   تس وم َياً ق ا  ثِ ، وإلر رِ سر   األُ ِق  ةم   جمموعر ن ِق وَّ كر تر ت ر  ةم يلر بِ قر  ، وإل لُّ لر بائِ ة قر دَّ   عِ قِ  ريبِّ ا العر مر ن اجملتر وَّ كر يتر 
 .م قبل اإلسبمِ هِ رِ نافُ وتر  ،ِ رر العر  َِ رُّ فر ى    ت ر ا أدَّ ة، ِمِ واملرعر  علة املاءِ  عِ ناأُل التَّ  بِ بر سر ل بِ بائِ بني هذه السر  حلر،ُ ا

ها رِ عْ ه   ا وشر   رِ بر   ور ا ِق   نر ْص   ه   ا، وير نِ بر ه   ا ولر مِ سْ لر ى بِ ذَّ غر   ت ر ل، ي ر واإلبِ    عل   ة األغن   امِ  يِ وِ در د البر   ِم   تر عْ : ي ر إض   اَ:ة
ِم  باسر واللِّ  ها اخليامر دِ لْ وجِ   خرى.أُ  وأدوا

 ها:مُ لَّ عَ ت َ أَ  داتٌ رَ فْ مُ 

 راء. والشِّ  اُ يْ الب ر  ة:جارَ الت  

 ا.انِ ة الصِ فر رْ حِ  ةُ ناعر له، والصِّ  ةً فر رْ حِ  حر بِ صْ ويُ  فيهِ  رر ح  ميهر  ه اإلنسانُ سر قارر     أو فر  مم لْ عِ  لِ هم إلُ  ة:ناعَ الص  
 ينترمون    أصلم واِحدم.: مجاعرةى ِق  الِناس ةيلَ بِ القَ 
ْوفاً ِق  الفرْسِر أو العاِر. :ناتِ البَ  دُ أْ وَ  ِِ وُه َّ أحياءىِ خر  درْفُ  البرنا

 هو الزِّيادرُة اليت يرناها الِداِئ  ِق  قرِديِنِه ُقساِبلر التَّأِجيِل. با:الر  
 : سالمِ اإلِ  لَ بْ ق َ  بِ رَ العَ  القُ خْ أَ 

َى حرسرنرةى، ِقثل: الكرررم والشَّجاعرة، والورفاُء بِالعرْهد.إلان لِلعرررِ، قبلر اإلسبِم   أخب
ِرهر   رر اإلس   بُم أق ر   رَّ  ِِ والرِّب   ا، ولرِم   ا  ِى سر   يِّلرة، ِقث   ل: ُش   ر، اخلم   ِر، وورْأِد البرن   ا إلم   ا إل   ان لِبرعِض   ِهم ع   ادا

ِِ السَّ يِّلرة يف قرولِ ِه تع ا : َر احلسر نرةر، وحر رَّمر عل يِهم الع ادا   نث مث زث رث يت ُّ  األخب
 [.157]األعرا :  َّ ىث

 الُخالَصة:  •
 .لر بائِ قر  ةِ دَّ   عِ ن قِ وَّ كر تر ، وي ر وم دْ وبر  رم ضر م    حر سِ سر ن ْ ي ر  العريبُّ  اُ مر اجملتر * 
 هم.بينر  هم واحلر،ُ قُ رُّ فر م وت ر هُ رُ ناف ُ ج عنه تر تر ن ر  ،ِ رر العر  عُ ناأُل تر * 
َر  رَّ أق ر  اإلسبمُ *  ِِ رَّ ، وحر ةِ نر احلسر  األخب  ة.لر يِّ السَّ  م العادا
 أَُ:ك ر ثُّم ُأِجيب: •

ِوِي ؟  -1س  أي  يرْسُك  البردر
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َُ احلسرنرة لِلعرررِ، قبل اإلسبم ؟ -2س  قا األخب
: -3س ِم  اقأل الفرراغاِ الِتالِيرة  ا يُناِسبها ِق  إلرِلما

ِة.......... وإلِثَياً قا إلان  تسوم  نرها........ي رتركروَّن اجملترمرا العرريِب ِق  ِعدَّ  ب ري ْ
 سركر  العرررُ، احلرضرر يف.............واْشت رغرلوا ب ..........و.................و..........

 اإلُتْب سربرب قا يأيت:  -4س
 ترْسِميَّة بعِو العرررِ، حرضرراً.  -1

 ت رفررَُّ العرررِ، وترنافُرُهم قبل اإلسبم.  -2

ِِ يف اجملترِما العرريِب قبلر   -3   اإلسبم.ورْأد البرنا

 أَْلَعُب وأَتَ َعرَُّف: •

َِ احلسر  نرِة يف  ، واألخ  ب ِِ ِِ السَّ  يِّلرِة يف املث رلَّث  ا ِى ِس  يِّلرةى، وُأخ  رى حرسر  نرةى، قُ  ْم ِبورمْل  ِا الع  ادا أقاقر  ك ع  ادا
 الدَّوائِر أرْدناه:

ام، التَّع    اُون، التَّس   اُقح، التَّجسُّ   ع، األقانر   ة، اإلْس   را ، السَّ   هرر، الصِّ   ْدَ، النَِّميمر   ة، الكر   ِذ، ، االح   َِ
 السَّرِقرة.
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  َنَسِب النَِّبي   َشَجَرةُ 
 إِلب،: ُقصرم، ألهرة. 

 ُقصرم: عبد الِدار، عبد قنا ، عبد الُعِزى.
 . ألهرة: عبد قنا ، وهب، رقنة واِلدة الرَّسول

 عبد قنا : عبد مشع، نوفل، هاشم، املَُّّلب.
 عبد العِزى: أسد، خويلد، خد ة، العِوام.

 عبد مشع: أُقِية، حر،، أبو سفيان، قعاوية.
 هاشم: عبد املَُّّلب.

 عبد املَُّّلب: احلار ، أبو ِالب، العِباس، عبد ا ، بزة، أبو هب.
 أبو ِالب: جعفر، علم، عسيل.

 . عبد ا : حممد
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 قَ ْبَل الِبْعَثةِ   الباب الثّاني: ِسيَرة النَّبّي محمَّد
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 وَنْشأَتُه.  اأَلوَّل: َمْوِلُد النَِّبي  الَفْصُل 
 :  ي  بِ د النَّ لِ وْ مَ 

ِق    شر  ْهِر رربِي  ا األرِول ع  امر الِفي  ل، وق  د  ِ  اه جر  ِده عب  د املَُّّل  ب  12يف قركَّ  ةر ي  وم االِن  ني   ُولِ  در النَّ  بِّ 
 حمِمداً، وإلان قد ُتويف واِلُده عبد ا  ق رْبلر ِوالدرتِه.

  النَِّبي  َشَجَرة َنَسِب 
 إِلب،: ُقصرِم، ألهرة. 

 ُقِصِم: عبد الِدار، عبد قنا ، عبد العِزى.
 . ألهرة: عبد قنا ، وهب، رقنة والدة الرسول

 عبد قنا : عبد مشع، نوفل، هاشم، املَُّّلب.
 عبد العِزى: أسد، خويلد، خد ة، العِوام.

 عبد مشع: أُقيه، حر،، أبو سفيان، قعاوية.
 لب.هاشم: عبد املَُّّ 

 عبد املَُّّلب: احلار ، أبو ِالب، العِباس، عبد ا ، بزة، أبو هب.
 أبو ِالب: جعفر، علم، عسيل.

 . عبد ا : حممد
 ه: بُ سَ نَ 

 . (، مثِ أرإلِمل اسمر النَِّبِّ حممَّد  راِجا ) شرجرررةر النَّسرِب لِلنَّبِّ 
 ب ..........ب .......... ب  ُقصرِم ب  إِلب،.هو حممَّد ب  عبِد اِ  ب  ......... 

تِه يف إِلب،.  أُقُّه هم: رِقنرة بن  وهب ب  عبد قنا  ب  ألُهرة ب  إِلب،، ويلترِسم نرسرُب واِلِده وواِلدر
 ة: إضا:َ 

ي رْه   ِدمر  ِّ   مر ع   امر الِفي   ِل ي   ذا االس   ِمِ ألنَّ جر   ْيشر أربْ ررهر   ة ح   اإِلم ال   يرمرِ  غر   زا يف ذل   ك الع   ام قركَّ   ةِ لِ   -1
ه وأنسر  ذر ب رْيتر  ه، ق  ال تع  ا : ْي  در ْعبر  ة، وإل  ان قع  ه ِفي  لى عرِظ  يمى، لك   َّ ا ر ررِد إلر  اك يق ىق يف ُّ  الكر

 [.1]الفيل:  َّ ىك مك لك

َُ السرباِئِل العرربِيَّة وأررف رُعها قرْنزِلرًة.  النَّبُّ   -2 ، وهم أعرر  ينترِسب    بن هاِشمم ِق  قرِبيلرة قُريشم

 الصَّغَي الذي قاِ واِلُده.اليرِتيم: هو 
 ه: تُ رضاعَ 
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ِم ا سر ، وأقام عن دها أربر (2)ة يَّ دِ عْ ة السَّ يمر لِ ه حر تْ عر ملر رْ أر   ،هتُ در ي   والِ فِّ ور ت ُ  رِ مر   العُ ِق  ةر سر ادِ السِ  غر لر ا ب ر ِم ، ولر نوا
 .(3) مِ واألُ  ،ِ األر  يمر تِ ح ير فأصبر 

 ه: تُ فالَ كَ 
 بم ه أبو ِالِ ه عمِ لر فر كر فر  ،هدُّ ويف جر ر تُ مُ   العُ ة قِ نر اقِ غ الثِ لر لب، وعندقا ب ر ه عبد املَُّّ دُّ ه جر لر فر ه إلر قِّ أُ  فاةِ بعد ور 

ل  اً عل  ة بْ عِ  أن يك  ونر   د، ف  أحم حممَّ  ي  الِ العِ  َير ثِ  إلر   ،احل  الِ  َير ِس  ه فر مُّ  وإل  ان عر  ،(  بِّ النَّ   بِ سر  نر  رةر جر شر   :انظ  ر )
ه ، فك   ان قبُّ   ي   هِ بِ ه وأر قِّ   أُ  ن   انِ ه ع     حر مُّ   ه عر ملر   وَّ ه، وق   د عر رر ْس   عن   ه ف ر  فر ه، ولفِّ   عمَّ    در س   اعِ يُ لِ  مر نر ع   ة الغر   رر ه، ف ر مِّ   عر 
 .هِ ه ألوالدِ تِ   حمبَّ ر قِ ف عليه أإلثر ُِّ عْ وي ر 

 ُعْمره َثمان  َسَنوات وات  نَ سَ  تّ ره سِ مْ عُ  ُعْمُره أرَبع َسَنوات    ِوالَدة النَّبي   قبل ِوالَدتِه
ِليمرة عام الِفيل. ورفاة واِلده.  رملاُعه عند حر

 السَّعِديَّة.
وفاة أُقِّه، وإلرفالرة جردِّه 

 عبد املَُّّلب. 
ِه، وإلرفالرة  وفاة جدِّ

 عرمِّه أبو ِاِلب.
 : ةِ واألقانر  َِ دْ بالصِّ  هُ هارُ اشتِ 

، إلم  ا  َِ ادِ الِص  بِ  بر ح    لُسِّ   لِ وْ َ يف السر  دْ  الصِّ    عن  ه  اِل  ذ مل يُع  رر  بَِاألْخ   حُبس   ِ   در حممَّ  هر ت ر اْش  
 .نيِ األقِ بِ  بر ُلسِّ ف ر  ،علة أقواهم اسُ ه النِ نُ مِ  تر يأْ يناً قِ إلان أر 
 ش: ناقِ وأُ  ثُ حَ بْ أَ  •

 ىب نب مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ق                   ال تع                   ا :
 [.56]األحزا،:  َّ يب
  ا أقررر ا ُ سبسانره وتعا  يف اآلية الكرمية ؟ -
 ؟  قا فرْضُل الصَّبِة علة النَّبِّ  -

  

                                      
ِِ ة يف قر يَّ ربِ م العر لُّ عر هم و إلسايم ت ر إلرملاعِ  ِةير م    البادِ هُ لون أوالدر رسِ ر يُ ضر احلر  إلان بعوُ   -2  .مِ ها األصلِ نِ و

 .يمى تِ ه ير أنَّ  مر غْ ه رر يف حياتِ   بِّ النَّ  ة جناحر قر السادِ  روسِ الدُّ  بلِ   خِ أل قِ رِْ عليه، وي ُ  فِ ُّْ والعر  يمِ تِ الير  ةِ عاير رِ  لِ ضْ م    فر لِّ َي املعر شِ يُ  -3
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 : ةُ الصَ الخُ  •
 عررريبُّ األرْصِل والنَّْشأرِة.  * حممَّد

 َّ مي زي ري ٰى ُّ  * ا ُ سبسانره وتعا  ترو َّ رِعايرةر النَّبِّ الكررِة قنذ ِوالدرتِه، قال تعا :
 [.6سة اآلية: ]الضُّ 

َُ واألقانرُة.  * اشترهر حممَّد  قبلر نُ بُ وَّتِه عند ق رْوِقِه بأفضرِل ِصفرت رنْي: الصِّْد
 ِبررعم الغرنرِم يف ِصغررِِه.  * اشت رغرل حممَّد

 أَُ:ك ر ثُّم ُأِجيُب: •
:  -1س ِم ِِ الِتالِيرة  ا يُناِسُبها ِق  إلرِلما  اقأل الفرراغا
 يف قرِدينرِة...................عام...................  ُوِلدر النَّبُّ حممَّد (أ

 هم: ..................بن ...................  أمُّ النَّبِّ حممَّد  (،
َر يْ در والِ  فاةِ بعد ور   دح حممَّ أصبر   (ة  .َيم سِ فر   م يْ يف ب ر  ه................. وعا
 ني.قِ األر بِ  بر ..........................................ح  لُسِّ   دإلان حممَّ  (د

 ب ..................................... هِ رِ غر يف صِ   بُّ النَّ  لر مِ عر ه ( 
 ألربِيه ؟   قا نرسرب النَّبِّ حممَّد -2س
 أِقام الِعباررة اخلُّأ قا ترصِسيِسها. (  ( أقام الِعباررة الصَِّسيسرة، و شارة )✓ملرا  شاررة )  -3س
.              )              (.  أقام النَّبُّ  (أ ِم  عند ُقْرمِلعرِته ُقدَّة ِسِ  سرنروا

 بعد ورفاِة أُقِِّه جردَّه عبد املَُّّلب.            )              (.  إلرفرلر النَّبَّ    (،

 ه.                            )              (.     تِ الدر ل وِ بْ ق ر   بِّ النَّ  دُ ويف والِ تُ  (ة

تُه ؟   م إلان ُعْمُر النَّبِّ إلر   -4س  عندقا تُ ورف ِّير  واِلدر
 ؟  قر  ُقْرمِلعرِة النَّبِّ  -5س
 حردِّد قا يلم:  -6س
تِه.  االسم الذي ي رْلترِسم فيه نرسرب واِلِد النَّبِّ حممَّد (1  قا نرسرِب واِلدر

 . اسم جردِّ النَّبِّ  (2

 َنشاط:  •

َِ النَّبِّ   ِق  ِخبِل قا عرررف ْتره ِق  الدَّرس.  * أذإلر أهرمَّ أخب
َِ احلسرنرِة اليت ِ ب أن ي رتَِّصف يا املسِلم.  * اإلُتب ع  األخب
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ِوِي وفروائِ  ِده، واْسترْش  ِهد حب  ِديثم ن ربر  ِوي   * اإلتُ  ب فيم  ا ال يرزِي  د ع    طسر  ة أْس  ُُّرم ع    فرْض  ِل العرمر  ِل الير  در
 صرِسيحم علة ذلك.
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 :ي َشباِبه:  َحياتُهالَفْصُل الثّاني: 
 إلى الّشام:   َسَفُرهُ 

ًة حمت رررقر ًة يف ق رْوِقه ا، وغرِنيَّ ًة بِأقواِه ا، ولرِم ا ب رلر غر ال ، وسر يِّدر   نَّ بُّ إلان  خرِد رة بن ُ  ُخورْيلِ د ِق   أرش راِ  قُ  ررْيشم
ى ورربِ حر ق االً   اخلاِقسرة والِعشرِي ر ِق  ُعُم رِِه، درعرْت ه خرِد ر ة    املت اجرررِة بِأقواه ا، ف ذرهرب    الِش ام، وب اعر واش َر

ِثَياً، وبعد أن عادر النَّبُّ   ونُ ْب لِ   ِق  جتاررتِه ورصرفر )قرْيسرررُة( خاِدُم خرِد ر ة ق ا رره ِق   أقانر ِة النَّ بِّ حممَّ د  إلر
ِِواِل رِْحلرِتِه، فاأْلدادر  عجايا بأخبِقِه العالِيرة، فعرررملر  عليه الزَّواةر قنها.   ِفعالِِه 
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 اهللُ عنها: رضي ِمن َخِديَجة   زواُجه
، و َّ   وافر  قر النَّ  بُّ   ال  زَّواُة أن ي رت ر  زروَّةر ِق    خرِد ر  ةر، وإل  ان ُعْمره  ا أرْربرعِ  ني عاق  اً، فارُّربره  ا ل  ه عرمُّ  ُه أبُ  و ِالِ  بم

ياتِِه ودرْعورتِه يف قركَّة.  وعاشرْ  قعه طرْساً وِعشرِي ر سرنرًة، وإلانرْ  خرَير عرْونم له يف حر
 عندقا ت رزروَّة خرِد رة ؟  إلم إلان ُعْمر النَّبِّ  -
 :  ي  بِ النَّ  أبناءُ 
ِر الساِسم وعب د ا  أبن اء خرِد ر ة ق رْب لر   لِلنَّبِّ  ِق  األبناِء ِربِرة، وهم: الساِسم، وعبد ا ، و براهيم، وقد قا

 اإلسبِم، أِقا  براهيُم ب  قارِية الِسْبُِّيَّة فسد ُوِلدر وُتويف صرِغَياً يف قركَّةر.
 :  بناُت النَّبي  
ُِ الن  ب ِق    خِد ر  ة رمل  م ا    وم، وألين  ب، وفاِم  ة، ومجي  ا أوالِد النَّ  بِّ أربر  اى، ُه   َّ: رقي  ة، وأِم إللث    بن  ا

ِِمر  ة  ياتِ  ِه، ق  ا ع  دا فا ي  ا أوالِدِه يف حر عنه  ا ع  دا  ب  راِهيم، فِنَّ  ه ِق    قاري  ة الِسْبُِّيَّ  ة رمل  م ا  عنه  ا، وق  د تُ  ويف مجِر
 رملم ا  عنها ُتوف ِّير  بعدره.

 إضا:ة: 
داً ِق    النِّس اِء رمل  م ا  ع  نه َّ، وِق ن ُْه َّ عاِئشر  ةر بن    أيب   ت ر زروَّة النَّ  بُّ  بع  د ورف اِة خرِد ر  ة ررمِل  مر اِ  عنه ا عر  در

بكر، وأِم س لرمرة، وحرْفصر ة بن   عم ر، وسر ْودرة بن   ألرْقعر ة، وألريْ نر ب بن   جرْس ش، وصر ِفيَّة بن   حي ِم، وقارِي ة 
:الِسْبُِّيَّة، وقد  اُه َّ ا ُ أُقَّهاِ امل   [.6]األحزا،:  َّحس جس ُّ  ؤِقِننير

 حاِدثَة الَحَجِر اأَلْسَوِد: 
ْعبرِة أرخرذر ي رترساقرط، ف رسررَّر ُرؤساُء قُ ررْيش ملر روررةر هر ْدِقها، مثَّ  ع ادرِة بِناِئه ا ِدي دم،  رأى أرْهُل قركَّةر أنَّ بِناءر الكر ِق   جر

اء اخترلف وا فِ يمرْ  يك ون ل ه شر ررُ  ورمْل ا احلجر ِر األرْس ورِد يف وقد اشَرإلر  مجيا السرباِئل يف ذلك، وعندقا  َّ الِبن
 قركانِه.

ن رُهم فات َّفرسوا علة حتِكيِم أروَّل قر  يرْدُخل عليِهم، فكان حممَّداً  ، فس الوا: ه ذا األرِق ني، ررمِل ينا  واشتردَّ النِّزاُع ب ري ْ
ِرلربر ِق  ُرؤرساِء السرباِئِل أن ميِسك إُل لُّ ررئِ يعم ِبُّر رر م ِبه حركرماً، فجاءر ِبرِداءم، مثَّ ورملرار فيه احلجررر  األرْسورد، مُثَّ 

ه النَّ   بُّ  وورملر   عره في   ه، فاس   ترُّاعر ِبذرإلائِ   ه وأص   الرة ررْأيِ   ه أن يُنِه   مر   ِق     ال   رِّداِء ح     أرْوصر   لوه    قركانِ   ِه، فأخر   ذر
 اخلب ر بني ُرؤساِء السرباِئل.

، فرسر وَّدرْته احلجرر األر لِلفاِئَدة:  ْعبر ِة جب واِر باي ا، أنزرلر ه ا ُ تع ا  ِق   اجلنَّ ِة، وإل ان أربْ  يرور ْسورد: حرجررى يف ألاِويرِة الكر
.)  ُذنو، الِناِس وقرعاِصيهم، وله فرْضلى عرِظيمى، فاسِتبُقه قطُّ اخلُّايا )أي: يُنزِل الذُّنو،ر

 



 22 

 الُخالَصة:  •
 خرِد رة رملم ا  عنها عرِظيمرة.* قركانرُة أُمِّ املؤِقِننير 

 عرمل يف شربابِه بِالتِّجاررة.   * النَّبُّ حممَّد
.   * استرُّاعر النَّبُّ  ِته أن يُنِهمر اخلب ر بني ُرؤساِء قرباِئل قُ ررْيشم  ِبذرإلائِه وِحْكمر

 أَُ:ك ر ثم ُأِجيب:  •
 ؟  ةثر عْ قبل البِ   بُّ ر النَّ    أي  سافر  -1س
ِِ النَّبِّ  اإلُتب -2س  ؟  يف الشَّكل الذي أقاِقك أ اءر برنا
 
 اْخَر اإلجابرة ِق  بني السرْوسرنْي:  -3س
 خلد رة رملم ا  عنها:   الذي ورصرفر النَِّبَّ  (أ

 ) أبوها ُخويلد، عرِمه أبو ِاِلب، خاِدُقها قرْيسرررة (.    
 ة رملم ا  عنها: خبد ر  هِ واجِ عند ألر   إلان ُعْمُر النَّبِّ حممَّد   (،

  ( عاقاً. نيعِ بر رْ ة وأر ني، طسر بِِ ة وِر ي ،  طسر شرِ طسة وعِ  )    
 ( أبناء. ة، طسر  ةاِنان، ِبِر  ) : بِّ النَّ  د أبناءِ در عر ج( 

ِر  ُِ   دحممَّ  بِّ النَّ  أبناءُ  د( قا  : داعر  اإلسبمِ  هورِ قبل 
 (. ،  براهيم م، الساسِ  عبد ا  )       

 اخلُّأ فيما يأيت:  ةِ بارر العِ  أقامر )×( ة و شارر  ،ةيسر سِ الصَّ  ةِ بارر العِ  مر ( أقا✓ة )ا  شارر ملر  -4س
 )      (.           ه راحباً.           تِ   جتارر قِ   بُّ النَّ  عادر  (أ

 (.    )    دا  براهيم   ة رملم ا  عنها قا عر  ر دِ   خر قِ   بِّ النَّ  يا أوالدِ مجرِ  (،
 (.)                         ةً نر سر  نير بِِ ها ِر مرُ ة وإلان عُ  ر دِ   خر قِ   بُّ النَّ  ةر وَّ زر ت ر   (ة
 ؟  دِ ة احلجر األسور ِر حادِ  لُّ دُ علة قاذا تر  -5س

 ي:علوماتِ ر مَ بِ أختَ  •
ِتها فيما يلم:  -1  ِصْل بني الصِّفرِة ونرِتيجر

 المجموعة )ب( المجموعة )أ(
 اجلفا . الصِّدَ
 الرِّْبح. الِغشِ 
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 اخلساررة. األقانرة
 النَّجاة. 

ْعبرِة املشررَّفرة، مث أِشْر ِبسرْهمم    قركاِن احلجرِر األرْسورِد. -2  ُقم ِبررْسِم ُصوررةم للكر
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 وِرسالَُته:  الَفْصُل الثّاِلث: نُ بُ وَّة ُمَحمَّد
 ِعباَدتُه: 

سر   ِليمر الِفُّْ   ررة، راِج   حر العرْس   ِل، وإل   ان ي رْنف   ُر ِق     ِعب   ادرة األِو   اِن، مل يرْس   ُجد ِلصر   نرمم قر   ِط،   إل   ان حممَّ   د
برِل ِحراء، فكان ي رت رعربَّد ويُ فركُِّر يف خاِلق ه ذا الكر وْ  ِن وي رن ْفررِد أحياناً يف شرْهِر ررقرضانر ِق  إُللِّ سرنرةم يف غاِر يف جر

 العرِظيِم.
 ي: حْ الوَ  ولُ زُ ن ُ 

نرما النَّبُّ   عندرقا ب رلرغ النَّبُّ  يت رعربَّد يف غاِر ِح راء إلرعادرتِ ه   األربرِعني ِق  ُعُمرِِه، ويف شرْهر ررقرضان، وب ري ْ
ِم رِ قر  ب ر ِر  هِ رِ دْ ه    صر مَّ ضر فر  علي ه السَّ بُم، ك جري لنزل عليه امللر  فيس ول  ،: اق رأةم رَّ قر  لِّ وه و يس ول ل ه يف إُل  ،ا

 نن من زن رن مم ام يل ىل مل ُّ  ويف املرَّة األِخَيرة قال له جريل: ،(4)ئ سارِ قا أنا بِ :  بُّ النَّ 
، وع     ادر    ب رْيتِ     ه وه     و (5)ذل     ك   ، فس     رأر النَّ     بُّ [3-1]س     ورة العل     ق:  َّ مي زي  ري ٰى ين ىن

أِر خرِد رة رملم ا  عنها ِق  ررْوِعهِ   . (6) ي رْرجِتف ِق  املفاجرأِة، فهردَّ
 َّ مب خب حب جب هئ مئ ُّ  ، وأقر  رره ا ُ ب  أن ير  ْدُعور    اإلس  بِم، ق  ال تع  ا : حممَّ  دم ب  درأِ نُ بُ   وَّة 

 [.2-1]املدِر: 
 إضا:ة:

 جربلى ي رسرا يف الشَّمال الشَّرِقِم ِلمكَّةر. َجَبُل النُّور:
 أْقرى يُنزِلُه ا ُ تعا  علة أنِبيائِِه عليهم الصَّبة والسَّبم. الَوْحُي:
ًة. الغاُر:  هو فتسرة تكون يف اجلربرِل تكون ُقظِلمر
 الُخالَصة:  •

 قنذ ِصغررِِه ِق  ِعبادرِة غَيِِه. * ا ُ سبسانره وتعا  عرصرمر النَّبَّ 
 * الُسررُن الكرة إلربُم اِ  املن رزَّل علة نرِبيِّه.

 .* أوَّل ريرةم ن رزرلر  ِق  السَّماء ترأُقر بِت رعرلُِّم الِعْلِم هم اقرأ
 يف ُسوررة " املدِر ".  * أوَّل أرْقرم بِالتَّْبِليِغ ن رزرلر علة النَّبِّ 

                                      
 ة. راءر   السِ أي: ال أعرِ  -4
ة للدإلتور يَّ األصلِ  رِ املصادِ  وءِ ة يف ملر يَّ وِ بر ة النَّ َير السِّ  كتا،ِ ني بِ عِ ستر ير و ، مِ قِّ ه أُ قا إلونِ   بِّ ة النَّ راءر يف قِ  ا ِ  ةِ درر قُ  ةِ مر ظر م    عر لِّ َي املعر شِ يُ  -5

 قهدي أبد.
 ف.جتِ رْ وهو ي ر   بُّ ة رملم ا  عنها عندقا أتاها النَّ  ر دِ خر  رر وْ م در أل املعلِّ رِْ ي ُ  -6
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 أَُ:ك ر ثم ُأِجيب: •
 الفرراغاِ الِتالية  ا يُناِسبها ِق  إلرِلماِ:قأل ا -1س

 ، وهو ي رت رعربَّد يف غاِر........ عندقا إلان ُعْمر النَّبِّ........... نزل امللرك........ علة حممَّد
 ؟  قا اسم السُّوررة اليت ن رزرلر  فيها أوَّل ريرةم علة نرِبيِّنا حممَّد -2س
أق  امر الِعب   اررة اخلُّ  أ، ق  ا حتِدي  ِد قرْومِل   ا ( ×)( أق  امر الِعب   اررة الصَّ  ِسيسرة، و ش  ارة √ملر  ا  ش  اررة ) -3س

 اخلُّأ وترصِسيِسه:
 صرنرمم قرِط.                 )      (.سرِليمر الِفُّْررِة إلرِبَير العرْسِل، ومل يرْسُجد لِ   إلان حممَّد (أ

 )      (.      ال يرعِر  الِسراءرة وال الِكتابرة.            إلان النَّبُّ حممَّد   (،
 (.  )         ة رملم ا  عنها.    شر ه عائِ تِ وجر ف    ألر رجتِ وهو ير    الغارِ قِ   بُّ ا النَّ رجر   (ة
  ترأُقر بِالِسراءرة، فعربم يرُدلُّ ذلك ؟  أوَّل ريرةم نزرلر  علة النَّبِّ  -4س
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 بعد الِبْعَثِة.  الباب الثّالث: ِسيَرُة النَّبي  محمَّد
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 الَفْصُل األوَّل: َنْشُر الدَّْعَوِة ِسّراً وَجْهراً 
 َنْشُر الدَّْعَوِة ِسّرًا: 

ي    ا إل    ان حمفوف    اً بِاملص    اِعِب   وِقي    ام النَّ    بِّ  إلان      ال    دَّْعورُة    ِدي    ِ  اِ  ج    لَّ ش    أنُه ُقِهمَّ    ًة صر    ْعبرًة،
يِنَّ لِلعر ررِ،، وفيه ا األص نام ال يت ي رترمرسَّ كونر بِ  ِِر، فالدَّْعورة انُّرلرسر  ِق  قركَّةر ال يت تُ عر دُّ املرإلر زر ال دِّ ِعبادرَت ا، واملاا

ْي  ِدِهم ورذاُه  م ل  ه أن يُواِج  هر ُقعاررملر  ت رُهم وترك  ِذيب رُهم ل  ه، وي رترسرمَّ    فك  ان عل  ة النَّ  بِّ  ل إل  لَّ ق  ا ي رت رورقَّع  ه ِق    إلر
ولِلُم  ؤِقِنني قع  ه، ل  ذلك ب  دأ علي  ه الصَّ  بة والسَّ  بم بِال  دَّعوِة    اإلس  بم ِس  رِاً، وأخ  ذر ي  دُعو أق  ر،ر النِ  اِس  لي  ه، 

 وإُللَّ قر  ت رورسَّم فيه التَّصِديقر واخلَي.
 ها:لَّمُ فردات أتعَ مُ 

ُقسترِسيمى ترظهرر فيه األحداُ  الِتارِليَّة، أو الصُّورر، أو األعواُم املِهمَّة وْفساً لِترسرْلُسِل  خرطٌّ  :يُّ نِ الخطُّ الزَّمَ 
أ ِق  اليرِمنِي    اليرساِر، أو ِق  األرْسفرِل    األرْعلة.  ُحدوِِها، ويبدر

 أوَّل قر  رقر  بِالدَّْعورِة: 
 ِق :   إلان أوَّل قر  رقر  بِالرَّسول

 . علِم ب  أيب ِالب ن:الص بيا
 . خد ة بن  ُخورْيِلد الن ساء:
 .: أبو بكر الصِّدِّيق الر جال

 . ألرْيد ب  حارِِة الموالي:
َيون ح   ثِ وَتم إلر عْ در لِ  جا،ر ، فاس تر ا ِ  ي  ِ عوة    دِ ، وال دَّ اإلسبمِ  رِ شْ ل يف نر م املسلمون األوائِ وقد أسهر 

 يف دارِ  مِّ بقِ اإلْس     ي ِ ال    دِّ  يمِ ع    الِ م    تر هُ دُ اً، ويُرِش    رِ ا ي    م ِس    ِم     تر   بُّ وإل    ان النَّ    ني، بِِ    م الثَّ هُ دُ در عر     ج    اوألر 
ِم نر سر  ب ر ة ِر ور عْ   هذه الدَّ ة، وقد داقر  كَّ  ((مقر رْ األر ))  .وا

 رًا: هْ جَ  ةِ وَ عْ الدَّ  رُ شْ نَ 
 مه جه ين ىن من   ُّ ة الكرمي    ة:اآلير      لر    زر عن    دقا ن ر  ةِ عور ال    دَّ بِ  ب    اجلهرِ  داً حممَّ     هُ يَّ    بِ نر  ا ُ  رر قر    أر 

 م  اعِ ه    االجتِ قر  وْ ع  ا ق ر راً، ودر ْه  جر  ةر عور ال  دَّ   ر ، وأعلر   تع  ا ا ِ  رِ ألْق    بُّ النَّ   لر ثر  واقتر ، [94احلج  ر: ] َّىه
وقال  ،باً غاملِ  ه أبو هبم مُّ سام عر ه، فر در حْ ور  دوا ا ر عبُ نام، وأن ير األصْ  ةِ بادر عِ  كِ رْ م    ت ر عاهُ فا، مث در الصَّ  لِ بر عند جر 
 ق ال تع ا : "،داملسر "س ورة  يلم مجرِ  مِ ه أُ تِ جر وْ ه وألر مِّ ه وتعا  يف عر فأنزل ا  سبسانر  ،؟ ناتر عْ !! أهذا مجر  اً لكبِ له: ت ر 

ِم نر شر سر هراً عر ة جر ور عْ ِ الدَّ رَّ مر واستر  ،[1املسد: ] َّىف يث ىث نث مث ُّ   .وا
 ؟ ظاً فْ حِ  " داملسر "  ةِ ورر   سُ ة قِ سَّ ب ر ل قا ت ر * أإلمِ 
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  ؟ هِ تِ ور عْ ودر   بِّ   النَّ قِ  يلم مجرِ  مِ أُ  فر قِ وْ قر   ُ رِ عْ ت ر * هل 
 ة: الصَ الخُ  •

 * الدَّعورة    ِديِ  اِ  قررَِّ  رحرلرت رنْي، مها: السِّرِّيَّة واجلْهرِيَّة. 
ُته خد ة رملم ا  عنها.  * أوَّل قر  رقر  بالرَّسولِ   ِق  الِناس هم ألروجر

بائِِر الذُّنوِ،.* االسِتْهزاء  يِ  وأهِلِه ِق  إلر  بِالدِّ
 * الدَّعورة ِلِديِ  اِ  داقر ر يف قركَّةر ِرب ر عرْشررة سرنرًة.

 يب:جِ ر ثم أُ ك  :َ أُ  •
 ِصل بني األ اِء يف اجملموعة )أ( وبني قا ُيكمُِّلها يف اجملموعة )،( -1س

 المجموعة )ب( المجموعة )أ( 
 الصِّدِّيق. خرِد ة بن 
 ُخورْيِلد. عرِلِم ب 
 أيب ِالب. ألرْيد ب 

 حارِِة. 
 اقأل الفرراغاِ الِتالِيرة  ا يُناِسُبها ِق  إلرِلماِ:  -2س
.  (أ ِم .....سرنروا ِة........سرنرواِ، أِقا جرهراً فسد استرمررَِّ  استرمررَِّ الدَّعورة    ِديِ  اِ  ِسرَّاً ِلُمدَّ

  ترِما قا أصساِبه ِسرِاً يف داِر..................  إلان النَّبُّ    (،
 بِالدَّعورِة ؟  ق  جرهرر النَّبُّ  -3س
ِِ الِتالِيرة:  -4س  صرسِّح الكرِلماِ اليت حتترها خرطٌّ يف الِعبارا
 .ب  أيب ِاِلب  علمٌّ  جالِ الرِّ ِق    أوَّل قر  رقر  بِالنَّبِّ  (أ

ْعورِة النَّبِّ   (، ُدُهم   استرجا،ر ِلدر  .نياخلمسِ السِّرِّيَّة    ِديِ  اِ  إلرِثَيون ح  جاورأل عردر
 . ةينر املدِ   قِ  ة    ا ِ عور   الدَّ سر لر انُّر   (ة
 ِق  الِناِس ؟   قر  أوَّل قر  رقر  بِالنَّبِّ  -5س
 الدَّعورةر    ِديِ  اِ  ِسرِاً ؟   ملاذا بدأ الرَّسولُ  -6س
 : ت رِباً لك، أهذا مجررْعترنا ؟  لِلنَّبِّ قر  الذي قال  -7س

 َنشاط: •
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ياتِ  ِه، أرإْلِم  ل برِسيَّ  ة ه  ذه األح  دا    أقاقر  كر خر  طٌّ ألرقر  ِنٌّ علي  ه برع  ُو األح  داِ  ال  يت قر  رَِّ بِ  النَّبِّ  يف حر
 وفقر قا درررْستره:

 سرنرة 40سرنرة           25سنرواِ                  8سرنرواِ         6سرنرواِ     4عام الِفيل      
       
 ورفاُة أُقِّه وإلرفالرة جردِّه    ورفاُة جردِّه وإلرفالرة عرمِّه  رملاعرُته     قرْوِلد النَّبِّ 
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ُره  على اأَلَذى :ي َسِبيِل الدَّْعَوِة:  الَفْصُل الثّاِني: َصب ْ
 َمْوِقُف ُقريش  ِمن الدَّْعَوِة: 
إل     وا ِعب     ادرةر األص     ناِم، وه     م ِعب     ادرُة رب     اِئِهم   بع     د أن أعلر       النَّ     بُّ  درْعورتر     ه، ع     زَّ عل     ة قُ      ررْيشم أن ير

تَّع ون ي ا ب ني السربائِ ل، وال ََّ ر ال ذي إل انوا  وأجداِدِهم، إلما صرُعبر علرْيِهم أن لسرروا قرك ان رت رُهم ال يت إل انوا ي رترمر
أر العر     ْدِل ال     ذي أر   ىب نب مب زب ُّ  قر     رر بِ     ه اإلس     بُم يف قول     ه تع     ا :ي رن ْعرم     ونر بِ     ه، وأن ي رْسبرل     وا قرْب     در

ُبوا    عرمِّه أيب ِال ب، وإل ان النَّ بُّ [90]النَّسل:  َّيب يف   ، فسابرلوه بِالسُّْارِيَّة يف أروَِّل األرْقِر، مث ذرهر
يًب، وأخب ررر النَّبَّ  ِرلبوا قنه أن يُوِقفر اب ر أِخيه، وأن مين رعرُه ِق  درْعورتِه ف ررردَُّهم ررِداً مجِر  بذلك.  ِبايرِته، و

 يف ملرْوء قا سربرق: سرجِّل برعور األسباِ، اليت جرعرلر  قُريشاً تُعاِرُض الدَّعورةر اإلسبِقيَّةر: 
1-   ......................2-  ......................3- ................... 
 : ش  يْ رَ ق ُ  ةِ ضَ عارَ ن مُ مِ   بي  النَّ  فُ قِ وْ مَ 

، وعن د ذل ك ع ادر املش رإلون    عمِّ ه أيب ِالِ ب   مل ي رتروقَّف النَّبُّ  ع  درْعورتِهِ ب ل تاب رعره ا ِبعر ْزمم و مي انم
وه بني أن يرُكفَّ حممَّداً ع  درْعورتِه أو يُناِصُبوه العرداءر، وعند ذلك قال حممَّد  واهللِ "لِعرمِّه:  ِق  جرِديدم، وخرَيَّ

ِِْه َره َعّم لو َوَضعوا الشَّمَس :ي َيِميِني، يا  والَقَمَر :ي َيساِري على أن أَتْ ُرَك هذا اأَلْمَر م ا تَ رَْكتُ ه حت ى ُي
 .(7)اهللُ أو َأْهَلك ُدونَه "

 ي رْبِكم، وعندرها قال له عرمُّه:" اْذهرب وُقْل قا تُرِيد، فوا  ال ُأسرلُِّمكر هم أربرداً ".  وأخرذر النَّبُّ 
َُ بني قرْوِقف عرمِّ النَّ   أيب هبم وعرِمه أيب ِاِلب ِق  الدَّعورِة ؟  بِّ * قا الفرْر

 :ينَ كِ شِر المُ  لِ بَ ن قِ ه مِ وأصحابُ   بيُّ له النَّ  ضَ رَّ عَ األذى الذي ت َ  نواعُ أَ 
أّنم   بُّ ض له النَّ رَّ عر األذى الذي ت ر    أنواعِ وقِ  ،  املشرإلنيض لألذى قِ رَّ عر   ت ر قر  دَّ أشر   إلان النَّبُّ 

، والنَّبُّ بِاجلنوِن  فوهصر ور  ِررِيِسه األشواكر ررْغم إللِّ ذلك ُقْسترِمرٌّ   والكرِذ،، وأخرذوا ي رْرُقونره باحلجاررِة، وورملرعوا يف 
 يف درْعورتِه، ُقصرمِّمى علة نرْشرِها.

ِة بِالصَّرِ ، وإلانوا يُسابِلون إُللَّ تلك السرْسور (8)أِقا أصسابُه الذي  رقنوا به فسد ت رعررَّملوا ألنواعم ِق  التَّعِذيب 
ِرمرعًا يف ِرواِ، اِ  وُدخوِل جرنَِّته، ولسد إلان ِق  أرشردِّ املشرإِلنير   ألنَّ النَّبَّ  ِِ عند الشَّداِئِد  أوصاُهم بالثَّبا

، وعرمُّ النَّبِّ  عرداورًة لِلنَّبِّ  ُته، ولسد ت رورعَّدرُهم ا ُ بِالعرذاِ، الشَِّديِد يف اآلِخررِة.  : أبُو جرْهلم  أربُو لر هربم وألرْوجر

                                      
 (.285-1/284ة، الب  هشام )بويَّ ة النَّ َير السِّ  -7

ُشرإِلرني  بِّ النَّ  ض ها أصسا،ُ عرَّ ذا، اليت تر العر    ألوانِ قِ  -8
علة  ةر يلر سِ الثَّ  اورر ون الصُّ عُ ضر ، وير معِ الشَّ  دوّنم يف هيبِ يِّ سر إلانوا ي ُ   أنَّ امل

 .ارِ النِ كووّنم بِ أو ير  ،ياطِ السِّ بوّنم بِ ويضرِ  ،مهِ دورِ صُ 
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 الُخالَصة:  •
اض قُ ررْيشم علة درْعورة النَّبِّ حممَّد  إلان  ِق  أْجِل درواِفار ُدنْ يروِيَّة.   * اعَِ

 ه مل يُ ْؤِق  ِبدرْعورتِه.رغم أنَّ   إلان عرْوناً لِلنَّبِّ حممَّد   * أبو ِاِلبم عرِم النَّبِ 
وصساب رُته رملم ا  عنهم ت رعررَّملوا ألشردِّ أنواِع التَّعِذيِب، ومل يُ ْثِنهم ذلك ع  االسِتْمراِر   * النَّبُّ حممَّد

 يف الدَّعورِة ِلِديِ  اِ . 
 أ:كر ثم أجيب: •
ِم ُقناِسبرةم: -1س  اقأل الفرراغاِ الِتالِيرة ِبكرِلما
ه وت رْرِك ِعبادرِة..........  درعا النَّبُّ  -أ     ِعبادرِة........ ورْحدر

 ..............وعمَّه.............وألرْوجرتره......... إلان أشردُّ املشرإِلنير عرداورًة لِلنَِّبِّ   -،
 ِق  املشرإِِلني.  اذإُلر أنواعر العرذا،ر الذي ترعرَّضر له النَّبِ  -2س
ْعورِة النَّبِّ قا السَّبرب يف ررْفِو  -3س  ؟  قُ ررْيشم ِلدر
ِرلرب قنه أن يرُكفَّ ع  درْعورتِه ؟  قاذا قال النَّبُّ  -4س ِه أيب ِاِلبم عندقا   لِعرمِّ
 قا هو قرْوِقُف املسِلِمنير ِق  ت رْعِذيِب املشرإِِلنير هم ؟ -5س
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 الَفْصُل الثّاِلث: ِهْجَرة الِمسِلِميَن إلى الَحَبَشِة:
 َسَبب الهْجَرِة: 

، فعرررضر عليِهم اهجررةر     بعد أن ألادر أذى املشرإلني لِلُمْسِلِمني أِ َّرر ذلك العرذاُ، يف ن رْفِع نربِّ ا ِ 
 . ، فكان  أوَّل ِهْجررةم يف اإلسبِم يف العام اخلاِقع لِب رْعِث النَّبِّ (9)احلبرشرة 
 :ةِ شَ بَ الحَ  يارِ اختِ  بُ بَ سَ 

 ِ ألنَّ يا قرِلكاً عاِدالً ررِحيماً. اختاررها النَّبِّ لسد 
 ة:شَ بَ ة إلى الحَ رَ جْ الهِ 

هاجرر    احلبشرِة عردردى ِق  املسِلِمني، فأإلررقرُهم النَّجاِشِم قرِلك احلبرشرِة، وت ررركر هم احلرية يف ِديِنِهم، ويف 
، مها: بزة  وُعمرر ب  اخلُِّا، رملم ا    ب  عبد املَُِّّلب عِم النَّبِّ أِناء ذلك أسلرم ررُجبن ِق  إِلباِر قُ ررْيشم

 عنهما.
 :هامُّ لَ فردات أتعَ مُ 

 : هم االنِتساُل ِق  ب رلردم    ب رلردم رخرر، وهنا قرعناها: االْنِتساُل ِق  ِببِد الُكْفِر    ِببِد اإلسبم.ةرَ جْ الهِ 
 الُخالَصة:  •

ِة   هم أوَّل ِهْجررةم يف اإلسبِم.* ِهْجررة املسِلِمنير    احلبرشر
 علة املسلِمنير اهجررةر    احلبرشرِة ِفراراً ِق  التَّعِذيِب.  * اإلسبُم ِديُ  ررْبرةم حيث عرررضر النَّبُّ 

 أَُ:ك ر ثم ُأِجيب: •
ِِ املتعردِّدرة بني السروسرنْي، وملرا حتترها خرُِّاً:  -1س  اخَر اإلجابرةر ِق  بني اإلجابا
 اهجررة    احلبرشرِة يف العاِم: )الثِاين، الرِابا، اخلاِقع( ِق  الِبْعثرة.إلان   (أ

 أسلرم يف أِناِء اهجررِة    احلبرشرة: )عمر ب  اخلُّا، ، بزرة ب  عبد املَُّّلرب ، إلبمها(.  (،
  : راراً قِ ة فِ شر    احلبر  ةر علة املسلمني اهجرر   بُّ النَّ  ضر رر عر   (ة

 عِذيب، احلر،(.) الفرْسر، التَّ     
 
 
 
 اقأل الفرراغاِ الِتالية ِبكرِلماِ ُقناِسبرةم:  -2س

                                      
 أِيوبيا. :وتسمة حالياً  ،ة يف أفريسيا  اجلزيرة العربيَّ تسا احلبشة    اجلنو، الغريب قِ  -9
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 اشتردَّ أذرى.................علة املسلمني فرهاجرروا   ............. (أ
 ( أقام الِعباررة الِتالية: ( أو  شارة )  ✓ملرا  شارة )  -3س
 )    (.        قرِلك احلبرشرة ا ه النَّجاِشم.                            (أ

 احلبشرةر لُيهاِجرر  ليها املسلمون ؟  ملاذا اختارر النَّب -3س
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 :ي الش ْعب:  الَفْصل الّرابع: ِحصاُر النَّبي  
 : صارِ الحِ  بُ بَ سَ 

ِرعرِة حممَّد  ِِْمْلناّنم فيها، ف رفركَّروا يف ُقسا ِة وا  األدادر أذى قُريشم لِلُمسِلِمني بعد اهجررِة    احلبشر
 وأصساِبه، وحاصرروُهم يف ِشْعبم ِق  ِشعاِ، قركَّةر.

وا قنهم شيلاً، وأاِل ي رْسبرلوا قنهم صاحلاً، وال  ي رت رزروَّجوا قنهم، وإلتربوا اتَّفسوا علة أاِل يرِبيعوُهم شيلاً، وأاِل يرشَر
ْعبرِة.  بذلك صرِسيفرًة عرلَّسوها يف جرْوِ  الكر

 والمسِلِميَن :ي الش ْعب:  حاُل النَّبي  
ِرعرة قُ ررْيشم هم، ح  أإلرلوا   أقامر النَّبُّ  ِم يُساسونر أرشردَّ اجلهِد ِق  ُقسا وأصسابُه يف الشِّعب ِرب ر سرنوا

َر الشَّجرِر، والنَّبُّ   قا ذلك ُقْسترِمرٌّ يف درْعورتِه ال ير مرلُّ أبداً ِق   رشاِد النِاِس    ِعبادرِة اِ  وحدره.  أورا
 ة: إضا:َ 

 ْعورِة عرمِّه أيب ِاِلب ِلإلسبِم، ولكنَّه مل يرْسترِجب، وُتويف ُقْشرإِلاً.علة در   حررص النَّبُّ 
 ها: مُ لَّ عَ ت َ أَ  فرداتٌ مُ 

ب رلرني. ب:عْ الش    شق ِق  الواِدي، أو انِفراةى بني جر
ُعه ِق  اخلروة. :هصارُ حِ  ِرة به، ورقرن ْ  اإلحا
 صار: الحِ  كّ :َ 

وأهُله ِق  قرْسورةم، فاتَّفسوا علة تزِيِق الصَِّسيفرة، ولرِما   النَّبُّ صرُعب علة ب رْعِو أشراِ  قُ ررْيشم قا ي رْلساه 
 وأهُله ِق  احلصاِر.  وبذلك خررةر النَّبُّ  ((باِ ك اللَّهمِ ))قد أرإلرلرْتها  اِل  (10)ذرهربوا لِترْمزِيِسها ورجدوا األرررملرة 

 َو:اُة َخديَجَة رضي اهلل عنها وَعم ه أبي طاِلب: 
حاِدِان حمزنان مها: ورفاةُ ألرْوجرِته خرِد رة بن  خويلد رملم ا  عنها، وقد    انِتهاء احلصاِر نزرلر بِالنَّبِّ بعد 

، وذلك يف السَّنرِة العاِشررة ِق  (11)إلان  له عرْوناً وناِصراً  ، وورفاةُ عرمِّه أيب ِاِلب الذي إلان قِميِه ِق  أرذى قُ ررْيشم
قا مل ترُك    علة قروَتما ُحزنًا شرِديداً، وبذلك استرُّاعر  قريشى أن ترنالر ِق  النَّبِّ   بُّ الِبْعثرة، فسرزن النَّ 

ِرْهرِِه األقذارر وهو ُيصرلِّم  ، وورملرعوا علة  ا،ر ياِة عرمِّه أيب ِالب، ح  أّنم ن رثرروا علة رأِسه الَُّ ترُّْمرا فيه يف حر
ْعبرِة.  جباِنِب الكر
 الُخالَصة:  •

                                      
 وأقثاهما. َر رر الور و ب ل اخلشر أإلُ وتر  ةر ودر ه الدُّ بِ شْ وهم تُ  ،األرضِ  ةُ رر شر حر  ة:ملر رر األر  -10

 رملم ا  عنها. ةر  ر دِ خر  ياةِ   حر ف قِ واقِ ع  قر  ب،ِ لُُّّ   قنها لِ دَّ سر تر ة ي ر سر ِ َّ ور ا قُ راجِ م    قر لِّ املعر ا جِ رْ ي ر  -11
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 وأهِله األدادر بعد هرْجررِة املسِلِمني    احلبرشرة وانِتشاِر اإلسبم.  يُب النَّبِّ * ترعذِ 
ِته خد ةر رملم ا  عنها وعمِّه أيب ِاِلب، ففرسرد  وَتما قا إلان   * احمل  تروالر  علة نبِّ ا ِ  ِبوفاةِ ألروجر

.  ي رترمرتَّا بِه ِق  بايرةم ودرْعمم
ِرعرة  اِل ا ه ُسبسانره.* ِق  ِعظرِم ُقْدررِة   اِ  سبسانه وتعا  أن سرلَّطر األرررملرة لِترْأإُللر صرِسيفرةر املسا
 تترمرثَّل يف عرُِّْفه علة ق رْوِقه ررْغمر ترعِذيِبِهم له.  * ِعظرم ررْبرِة النَّبِّ 

 أَُ:ك ر ثم ُأِجيب: •
ِم ُقناِسبرة:  -1س  اقأل الفرراغاِ الِتالية ِبكِلما
 واملسلِمنير يف........................  قريشى النَّبَّ حاصرِر  -أ

عندقا ذهرب بعو أشراِ  قريشم لُِيمرزِّقوا الصَِّسيفرةر ورجردوا..............قد أرإلرلرْتها  اِل  -،
............... 

 اخَ اإلجابرة الصَّسيسة ِق  بني األقواس:  -2س
 وأصسابُه يف الشِّعب ُقدَّة: ) سنتني،  ِب  سنواِ،  أربا سنواِ(. أقام النَّبُّ  -1
 فكان: ) ُيساحمهم ، يدعو عليهم ، يُعاِقُبهم (.  إلان  قريش ُتؤِذي النَّبَّ  -2
ِرعرة ؟ -3س  ملاذا نسرضر  قريشى صرِسيفرة املسا
 . ب رنيِّ أِر ررر ورفاِة خد ةر رملم ا  عنها وأيب ِاِلب علة النَّبِّ  -4س
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 األسِئَلة العامَّة على الُمَقرَّر
ِم ُقناِسبرةم: -1س  اقأل الفرراغاِ الِتالية ِبكرِلما
 أإلرر أصناِم قُريشم هو........................................ -1
َِ احلسرنة لِلعررر،:..................و...............و........... -2  ِق  األخب
ِليمرة السَّعِديَّة...............سنواِ.  أقام النَّبُّ  -3  عند ُقْرمِلعرِته حر
 .........سنة. إلان ُعْمُر خرِد رةر رملم ا  عنها عندقا ت رزروَّجرها النَّبُّ  -4
 علة....................... دِ ر األسور ة احلجر ِر حادِ  تدلُّ  -5
 .......... :...........................قِ     ا ِ  ةُ عور   الدَّ لسر انُّر  -6
 راً......................سنواِ.هْ جر  ا ِ  ي ِ    دِ  عوةُ ِ الدَّ رَّ مر استر  -7
 ه  ليها هو..............ر املسلمون يف عهدِ ة الذي هاجر قلك احلبشر  -8
 ة............سنواِ.عب قدَّ راً يف الشِّ ه حماصر وأصسابُ   بُّ أقام النَّ  -9

 اإلسبم قا عدا................ قبل ِهورِ   قاِ مجيا أبناء النب -10
 اذإلر السَّبب ملا يأيت:  -2س
 . ألواُة خد رة بن  خويلد  سمَّد -1
 ِبدء الدَّعوة    اإلسبم ِسرِاً. -2
 ِهْجرة املسلمني    احلبرشرة. -3
 يف ِصغرره ِبررعم الغرنرم.  اشِتغال حممَّد -4
 اخَر الكرِلمرة الصَِّسيسرةر ِق  بني األقواس:  -3س
ياناِ يف جزيررة العرر،، فكان قنها اليرهوِديَّة، وهم ِدي :  -1  تعدَّدِ الدِّ

  براهيم عليه السَّبُم (. -قوسة عليه السَّبُم  -) عيسة عليه السَّبُم 
 بعد ورفاِة أُقِّه:   إلفرلر النَّبَّ  -2

 عمُّه أبو هب (. -عمُّه أبو ِالب  -) جِده عبد املَُّّلب 
 بأقواِل خرِد ةر رملم ا  عنها    ِببد:   سافرر النَّبُّ  -3

 الِشام (. -احلبرشرة  -) اليرمر  
 عند ألرواِجِه ِق  خرد رة رملم ا  عنها:   إلان ُعْمر النَّبِّ  -4

 أربِعنير عاقاً (. -طساً وِعْشري   -) ِربِِنير 
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 التِّجاررة (. –ررْعم الغرنرم  -يف صغره ب : ) الزِّراعة   عمل النَّب -5
 دار أيب بكر (. -دار األرقم  - ترِما بِأصساِبه يف:) داره   إلان النَّبُّ  -6
ِِ النَّبِّ  -7  طع برناِ (. -أربرا برناِ  -:) ِب  برناِ  عردرد بنا
 إلان:    اذإُلر األقِثلرة اليت ترُدلُّ علة أنَّ النَّبَّ  -4س
 صاِدقاً وأِقيناً. -1
 صاِبراً وحمترِسباً. -2
ِِ  العررر، ؟ -5س  أرْي  قرْو
 ؟  ق  ُوِلدر النَّبُّ  -6س
 قا هم أمهِّيَّة احلجرِر األسورِد ؟ -7س
 إلرم سرنًة استرمررَِّ الدَّْعورُة    ِديِ  اِ  تعا  ِسرِاً ؟  -8س
 قر  الرَّجبِن اللَّذان أْسلرما أِناءر اهجرة    احلبرشرة ؟ -9س
ًة   -10س  بِالرَّبط بني مُجرِل الساِئمرة )أ( ومجل الساِئمرة )،(:إلروِّن مُجربً صرِسيسر

 القائمة )ب( القائمة )أ(
 رِقنة. ِق  العاداِ السَّيِّلة لِلعرر، قبل اإلسبم: 

 أربعني. هم:   واِلدة النَّبِّ حممَّد
 لرِعب امليِسر. عند نُزوِل الورْحم:  إلان ُعْمُر النَّبِّ 

 قريسرررة. خاِدم خد ة رملم ا  عنها هو: 
 اجلنون. : عاشر  خرِد ة رملم ا  عنها قا النَّبِّ 

 طساً وعشري  سنة. ورْصفه ب :  ِق  الت ُّهرِم اليت أرْلصرسرْتها قُريشى بِالنَّبِّ 
 ( أقامر الِعباررة اخلُّأ فيما يلم:  ( أقامر الِعباررة الصَّسيسة، و شارة )  ✓ملرْا  شارة )  -11س
 ، وقد ِ وا بِاحلنرفاء     )     (. عليه السَّبمُ إلان العرررُ، قدمياً يعبدون ا ر علة ِقلَّة  براِهيمر  -1
 )     (.     راء    حِ  د يف غارِ بَّ عر عندقا إلان يت ر   علة النَّبِّ  عليه السَّبمُ نزل امللرك جريل  -2
 )     (.                 ب  أيب ِالب.                 املوايل علمِ قِ   بِّ النَّ   ب  رقر ل قر أوَّ  -3
 (.)                  .            يمر دا  براهِ ة رملم ا  عنها عر  ر دِ   خر قِ   بِّ النَّ  مجيا أوالدِ  -4
 (. )                 .                        بم ه أبا ِالِ عمِ   بِّ لنَّ لِ   يذاءً  اسِ النِ  دِ إلان أشر  -5
 (. )                                        .  " السلم" سورة   بِّ   علة النَّ لر زر ن ر  ةم ورر ل سُ أوَّ  -6
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 (.   )                ثة.                    عْ   البِ اين قِ ة يف العام الثِ ة    احلبشر إلان  اهجرر  -7
 يف السَّنرة العاِشررة ِق  الِبْعثرة ؟  احلاِد  األلِيم الذي نزرلر بالنَّبِّ قا  -12س
 النِّزاعر حولر ورمْلِا احلجرِر األسورِد ؟  إليف حرلَّ النَّبُّ   -13س
    الِشام ؟  ملاذا سافرر النَّبُّ  -14س
 ِق  ِجرِيلر عليه السَّبم عندقا نزل عليه يف الغاِر.  ِصْف قرْوِقف النَّبِّ  -15س
 باجلرْهِر بالدَّعورِة ؟، درلِّل علة ذلك.  أقرر ا ُ النَّبَّ  -16س
 . اذإلر رأيك يف قرْوِقف أيب هبم وألرْوجرِته ِق  النَّبِّ حممَّد -17س
 ، مُثَّ حردِّد عليها قا يلم: قركَّة، احلبرشرة، واملِدينرة.ُقم ب رْنسِ  خررِيُّرة اجلزِيررِة العررربِيَّة يف إُلرِاسرِتك -18س
 يف الشِّْعِب.   حتردَّ  بِ األم ع  أسباِ، ِحصاِر النَّبِّ  -19س
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 الباُب األوَّل: أَبْ َرُز األْحداِث بَ ْعَد الِبْعَثِة.
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 الَفْصُل األوَّل: اإلسراُء والِمْعراج:
 إلى الطّاِئف:   ُخروج النَّبي  

  أعظرم نرِصَيرْي  له يف العاِم العاِشِر ِق  الِبْعثرة، اشتردَّ أذرى قُريشم له، فارررة النَّبُّ   بعد أن ف رسردر النَّبُّ 
اإلساءرِة، ح     الُِّاِئف ي رْعِرُض درْعورتره علة أهِلها، لرعرلَّه ِ د ِقنُهم اهدايرةر واملؤاألرررة، فما ورجردر غَير التَّكِذيِب و 

ْيه   نَّبُّ أّنم سرلَُّّوا عليه العرِبيدر والصِّْبيانر والسُّفرهاءر، ي رْرُقونره باحلجاررِة فأرْدقروا قردرقرْيه، ويف هذا املوِقِف ررفرار ال يردر
ِسرةى بِنرْصِر اِ ، فما لرِبثر أن جاءرتْ  ه ِعنايرُة اِ  تُزِيل عنه مُهوقره ورالقره    رربِّه ُقناِديًا ُقناِجيًا ِبُدعاءم إُللُّه  ميانى ِو

 وُتْذِهب ُشجونره وأرْحزانره.
 مهوقره وأحزانره، وأن ُ دِّدر ِبه عرزميتره ؟  * قا احلدر  الذي أرادر ا ُ ِبه أن لرفِّفر ع  نرِبيِّه حممَّد

 َخبَ ُر اإلسراِء والِمعراِج: 
 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  قال تعا :

 [.1]اإلسراء:  َّ حي جي يه ىه مهجه ين ىن
ت رنْي، أحُدمها أررمِليَّة، وهم اإلسراُء ِق  املسِجد   أرإْلررمر ا ُ سبسانره وتعا  عرْبدره حممَّداً  ِبرِْحلرت رنْي عرِظيمر

 احلراِم  كَّةر    املسِجِد األرْقصة يف الُسْدس ِبِفلْسُِّني.
 ُمفرداٌت أَتَ َعلَُّمها: 

ُر النَّبِّ ِق  قركَّةر    املسِجِد األرْقصة. راء:اإلسْ  ي ْ ُر يف اللَّيِل، ويُ ْسصرد ِبه: سر  السَّي ْ
 االْرتِفاع والُعُلِو والصُّعوُد، ويُسصرد ِبه: ُصعود النَّبِّ    السَّماِء.  راج:عْ المِ 

ِِ الُعب   ، ويف هذه الرِّْحلرِة صرعد النَّبُّ واأُلخرى ُعْلوِيَّة: وهم املعراُة ِق  املسِجِد األرْقصة    السَّماوا
 .(12)   ِسْدررِة املنترهة  عليه السَّبميُراِفسه ِجرِيل 

جم اآلية: ]سورة النَّ  َّ مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ُّ  قال تعا :
ِ اخلمع، وعردرد ررإلرعاَتا، وقد جتلَّ  يف هاتني الرِّحلرت رنْي   وفيها ت رلرسَّة النَّبُّ  ،[13-15 ِق  رربِِّه ف رررمِليَّة الصَّلوا

ُته، إلما جتلَّ  قرْنزِلرة النَّبِّ   األإلرررِم عند رربِّه.  ُقْدررة اِ  تعا  وعرظرمر
 * قا تررتِيُب الصَّبِة بني أرإلان اإلسبم ؟

ِِ إللِّ ف رْرضم ؟   * قا عردرد ررإلعا
ْد قروِقا إلل  ِق :   ِق  خبِل قعرِفرِتك حدِّ

 قرِدينرة الُِّاِئف بِالنِّسبرِة ِلمركَّة. -1
                                      

َر دِ ة جِ يمر ظر رة عر جر شر  -12  ة.عر ابِ السِ  ماءِ السَّ  اً فو
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 املِدينرة اليت يسرا فيها املسِجد احلرام. -2
 املدينرة اليت يسرا فيها املسِجد األقصة. -3

 الُخالَصة:  •
   املسِجد األقصة، والُعروُة قنه    السَّماواِ الُعب درلِيلى علة أمهرِّيَّة هذا   * اإلسراُء بالنَّبِّ حممَّد

 املسِجد.
ةم، ويف هذا داللرة علة اإلعجاأِل اإلهِم. لرةم واِحدر ِا يف لري ْ  * اإلسراُء واملعراة حردر

 * االلِتزام بآدا، الدُّعاء وأسبابِه يُ عرجِّل ِبسربولِه. 
 * الصَّبُة فررِيضرة ِق  اِ  علة املسلمني مجيعاً. 

 أَُ:ك ر ثم ُأِجيب •
ِم ُقناِسبرة:  -1س  اقأل الفرراغاِ الِتالية ِبكرِلما

 بعد أن ف رسرد أْعظرم نرِصَيرْي  له، ومها............و.................  اشرتردَّ أذرى قريشم لِلنَّبِّ 
 اِء ورِْحلرِة املعراة ؟قا الفَر بني رِْحلرة اإلسر  -2س
    الُِّائف ؟  قا سربرب ُخروِة النَّبِّ  -3س
 ؟  قا قرْوِقف أهِل الُِّاِئف ِق  درْعورِة النَّبِّ  -4س
 اخَر اإلجابرةر الصَّسريسرةر فيما يرِلم:  -5س
 خرررةر ِق  قركَّةر ُقت رورجِّهاً   :   بعد أن اشتردَّ أذى قريشم لِلنَّبِّ  (أ

 الُِّاِئف (. -احلبرشرة  -) املِدينرة          
ت رنْي، مها رِْحلريت:   أإلررم ا ُ سبسانره وتعا  عرْبدره حممَّداً   (،  ِبرْحلرت رنْي عرِظيمر

 الشِّتاء والصَّيف (. -اإلسراء واملعراة  -) الصَّفا واملروة         
 : ةِ ريضر فر بِ  يفر كلِ ه التَّ بِّ   رر قِ   بِ ة النَّ سَّ تلر  ة املعراةِ حلر يف رِ    (ة

 الزَّإلاة (. –الصِّيام  -) الصَّبة         
 األرمِليَّة ِق  املسجد احلرام  كَّة    املسجد األقصة يف الُسدس ب :  ُتسمَّة رِحلرُة النَّبِّ   د( 

 اإلسراء (. -املْنترهة  -) املعراة             
 يف رِْحلرة املعراة هو:   ه (   الذي رافرق النَّبَّ 

 خد ة رملم ا  عنها (. - أبو بكر الصديق  - عليه السَّبم) امللرك جريل            
 تركِذيبر أهِل الُِّاِئف ؟   إليف واجرهر النَّبُّ   -6س
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 اإلُتب السَّبرب ِلما يأيت:  -7س
 اإلسراُء واملعراة. (أ

 أمهِّيَّة قرِدينرة الُسدِس يف فلسُّني.  (،
( ِق  سوررِة 1أإلِمل اآليرة بِالرُّجوع    اآلية رقم ). َّ يل ىل مل خل ُّ   ال تعا :ق -8س

 اإلسراِء.
 أخَتِبر َمعلوماِتي:  •
 . ارُسم خريُّرة اجلزيرة العربِيَّة، مث اربط ِبسرْهمم بني قركاين رِْحلرِة اإلسراِء لِلنَّبِّ  -1
ِق   [103]النساء:   َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّ  قال ا  تعا : -2

 خبل اآلية الِساِبسرة ب رنيِّ قا يلم: 
 قرنزِلرة الصَّبة يف اإلسبم. (أ

 خرُّرر التَّهاُون يف أداِء الصَّبِة.  (،
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َعتا الَعَقَبة:  الَفْصل الثّاِني: بَ ي ْ
 اْسَتِعن بالَخط  الزََّمني  الذي أمامك، ثم أِجب عّما يلي:

 ب ري ْعرة العرسربة الثِانية. -رجبً واقرأتان  73 -سنرة بعد الِبعثة  13
 بيعرة العسربة اأُلو . -رجبً  12 -سنرة بعد الِبعثة  12
 رِجال. 6 -سنرة بعد الِبعثة  11

 * يف أيِّ سرنرةم إلان  ب ري ْعرة العرسربرة األو  ؟
 * قا عردرد الذي  أسلرُموا يف هذه الب ري ْعرة ؟ 
  األو  ؟* قا عردرد الذي  أسلرُموا قبل ب ري ْعرة العرسربرةِ 

 * إلم سنرًة بني ب ري ْعرِة العرسربرِة اأُلو  والثِانِيرة ؟
 * إلم يرزِيد عردرد الذي  أسلرُموا يف ب ري ْعرة العرسربرة الثِانِية ع  العرسربرة األو  ؟

 ة: وَ عْ لدَّ لِ   بي  ة النَّ عَ تاب َ مُ 
ي رْنترِهز الُفْرصرةر   قركَّةر يف قرْوِسم احلِج، وإلان النَّبُّ إلان العررر، ِق  إلافَّة أ اِء اجلزِيررِة العررربِيَّة يرأتون    

 فيدُعوهم    اإلسبِم، ولكنَّهم مل ي رتَِّبعوا درْعورتره يف ِبدايرة األرْقر.
، حيث باي رُعوه يف قركانم خرارِةر قركَّةر يُدعة )العرسربر  ِة ي رْثِر،ر ْعورتِه ِستَّةُ رِجالم ِق  ب رْلدر ة( ِسرِاًِ مث استرجا،ر ِلدر

، وبعدرها عادوا    ب رْلدَتم وبردؤوا يرنُشرونر اإلسبمر بني ُسِكاّنا، وقد  ْوفًا علة أرنْ ُفِسِهم ِق  برُِّْش قُ ررْيشم خر
 استرجا،ر هم عردردى إلرِبَيى ِق  الِناِس.

 : ُمفردات أَتَ َعلَُّمها
 قركانى ي رسرا بِالُسر، ِق  ِقىن. ة:بَ قَ العَ 
ُة علة الُِّاعرِة. ة:عَ ي ْ الب َ   املعاهردر

َعة الَعَقَبِة اأُلولى:   بَ ي ْ
عند العرسربرة،   يف السَّنرِة الثِانِيرة عرشررة ِق  الِبْعثرة قرِدمر    قركَّةر يف قرْوِسم احلِج اِنا عرشرر ررُجًب، وقابرلوا النَّبَّ 

قعهم ُقْصعرب ب  ُعمرَْي   وباي رُعوه علة اإلسبم، و ِّي  هذه الب ري ْعرة بِ :) ب ري ْعرة العرسربرِة اأُلو  (، وقد أْرسرل النَّبُّ 
 ِّوهو أحرد أصساِ، النَّب ، .ليُ عرلِّمرُهم أصولر اإلسبِم، وي رْسرأ عليِهم الُسررنر الكررةر ِ 
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 ة: يَ انِ الثّ  ةِ بَ قَ العَ  ةُ عَ ي ْ ب َ 
يف قرْوِقا العرسربرِة   يف قرْوِسم احلِج الِتايل قرِدمر    قركَّةر ِربِرة وسربعونر ررُجًب واقرأتان، واجترمرعوا بِالنَّبِّ 

ملِدينرة ُيسِمون وبايرعوه علة اإلسبِم، وعلة ُنْصررتِه، وقد  ِّي  هذه الربي ْعرة:) ب ري ْعرة العرسربرة الثِانية (، وصارر أهُل ا
م ناصرُروا النَّبَّ   . )بِاألنصاِر(ِ ألّنَّ

 الخالصة:  •
 علة انِتهاأِل إُللِّ فُ ْرصرةم لِلدَّْعورِة.   * ب رْيعة العرسربة األو  والثِانية إلانرتا ِسرِاً، حررص فيِهما النَّبُّ 

  وُقْسِلمرةم.* الدَّعورة    اإلسبِم ونرْشِر ترعالِيِمه واِجبى علة إُللِّ ُقْسِلمم 
 يف العرسربرة ُ ِوا )األنصار(.  * أهل املِدينرة الذي  بايرعوا النَّبَّ 

 أَُ:ك ر ثم ُأِجيب:  •
 ؟  ملاذا مل ترسترِجب السرباِئل ِلإلسبم يف ِبدايرة األقِر عندقا درعاُهم النَّبُّ  -1س
ْعورِة النَّبِّ  -2س  يف:   قا عدرد الذي  استرجابوا ِلدر
 ب ري ْعرة العرسربرة األو  ؟  (أ

 ب ري ْعرة العرسربرة الثِانية ؟   (،
 صرسِّح الكرِلماِ اليت حتترها خرطٌّ فيما يلم:  -3س
ْعورِة النَّبِّ  (أ  . راً هْ جر ِسِتة رِجالم ِق  أهِل ي رْثِر،ر عندقا إلان  الدَّْعورة   استجا،ر ِلدر

 بعد ب ري ْعرة العرسربرِة الثِانِيرة. ي رِ املهاجِ بِ صارر أهُل املِدينرة ُيسِمون   (،
 أحرد الصَّسابرة    املِدينرة بعد ب ري ْعرة العرسربرة األو  (.  ) أرسلر النَّبُّ  -4س
 قر  هذا الصَّسايب ؟ (أ

    املدينة ؟   ملاذا أرسلره النَّبُّ   (،
  



 45 

 إلى يَ ْثِرَب:  الَفْصُل الثّاِلث: ِهْجَرُة النَّبي  
، وحمافرظرةً علة ِديِنِهم، وقد ُ م   أرقررر النَّبُّ  املسِلِمنير بِاهجررِة    ي رْثِر،ر )املِدينرة( خترلُّصاً ِق  أذى قُ ررْيشم

وأيب برْكرم وعرِلِم ب  أيب ِاِلب رملم ا    هؤالِء )باملهاجري ( ومل ي رْبقر ِق  املسِلِمني يف قركَّةر ِسوى النَّبِ 
 وصرسابرِته.  عنهما، وبعو أقاِر، النَّبِّ 

 : ُمؤاَمَرة قَ ْتِلهِ 
ِ النَّب  غرِضبر  قُريشى عندقا هاجرر املسلمون    ي رْثِر،ر )املِدينرة(، وخافر  ِق  قُ وََّتم  ذا جتمَّعوا فيها، فسررَّرر

  ُّقبل أن ي رْلسرقر يم، ولرِما عرِلمر النَّب   ُ ِرلرب ِق  عِلِم ب  أيب ِاِلب املِبي ر يف ِفراِشِه، فأعمرة ا  ؤاقرراَتم 
ا،ر علة ُرؤوِس احملاِصرِي ر لِب رْيِته ف رْلم يُ ْبِصروه، مثَّ خررةر قا صا ِحِبه أبصاررهم، وخرررة ِق  باِ، دارِِه لرْيبً وورملرا الَُّ

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّ  ِرب ر لريالم قال تعا :   غاِر ِور وبرِسيا فيه ُقترارفِّيني  أيب بكر 
  جس مخجخ مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 جغ مع  جعمظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس
 [.40]التوبة:  َّ  مق حق مف خف حفجف مغ

 ة: ينَ دِ إلى المَ   هتُ رَ جْ هِ 
ِحيِب  وأبو بكر   هاجرر النَّبُّ  ليًب    ي رْثِر، )املِدينرة(، وعندقا ورصرلرها است رْسب رلرُهما أرْهُلها بِالََّ

 والسُّروِر، وأنشرد الصِّغار: 
 ِر    لرا البر      ْدر عرلرْين    ا  ***  ِق  ِانِِياِ الورداِع.

 ورجربر الشُّكر عرلرْينا  ***  ق    ا درع           ا ِ  داع.                            
ِررِيقر السرواِفِل رنرذاك ؟  * ملاذا مل يرْسُلك النَّبُّ   يف ِهجررتِه ِق  قكَّة    املدينرة 
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 ة(:ينَ دِ ب )المَ رِ ثْ :ي ي َ   بي  النَّ  أعمالُ 
 :  النَّبيُّ  ِمن األعماِل التي قام بها

، قال ا  تعا : -1 ِر واألقوالر  مض خض حض  ُّ  رخرة بني املهاِجري ر واألنصاِرِ بأن ترسا وا البُيو

 لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط
 [.9]احلشر:  َّخن حن جن مم خم حم جم هلمل خل حل جل مك

 * قا قعىن يُ ْؤِِرون علة أنُفِسهم ؟
 * قا الواِجب علينا جتاهر الصَّسابرِة ؟

 ( ِق  سورة " احلشر ".10اآليرة رقم ) تأقَّل
ه -2  . بىن قرْسِجدر
 وقد أِلرق عليها اسمر " املِدينرة " بردرالً ع  يرثِر،. -3
    املِدينرة ؟   إلْم عاقاً ِهْجريِاً قرضة علة ِهْجررِة الرَّسولِ  -

 ُمفردات أَتَ َعلَُّمها: 
 : أي: جرعرلرُهم إلاإِلْخورِة.ؤاخاةالمُ 

 ة: إضا:َ 
اهجررةر حدر ى ِقِهمٌّ يف تارِيِ  اإلسبِم، فسد جرعرلرها املسلمونر ِبدايرةً لِلِتارِيِ  اإلسبِقمِّ " التِارِي  اهِجرِِي  ا أنَّ 

." 
 الُخالَصة:  •

.  * ِهْجررُة النَّبِّ   جاءرِ بعد أن عاىن ِرب ر عرشررةر سرنرًة يف قركَّةر وت رعررَّضر لِلسرْتِل ِق  قُ رريشم
بِاهجررِة    املِدينرِة يف سرِبيِل   ملرِسوا بِأقواهم وِديارِِهم عندقا أرِذنر هم الرَّسولُ   نَّبِّ * أصساُ، ال
ٍِ علة ِديِنِهم.  احلفا

 أِناءر ِهْجررتِِه.  * ِعنايرُة اِ  سبسانره وتعا  وِحْفظُه لِنرِبيَّه الكررِة
 أُ:ك ر ثم ُأِجيب •
 ابره باهجررِة    املدينرة ؟أصس  ملاذا أقرر النَّبُّ  -1س
 اقأل الفرراغاِ الِتالِية ِبكرِلماِ ُقناِسبرةم:  -2س
ِرلرب ِق ............. املِبي ر يف ِفراِشِه.  عندقا عرِلم النَّبُّ  (أ   ؤاقرررة قُريشم لِسرْتِله 

 ُ َّم املسلمون الذي  هاجرروا ِق  قركَّةر    املِدينرة باسِم...............  (،
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 حيث أِلرقر عليها اسم...................  تغَيَّ اسُم ي رْثِر،ر حالرما ورصرلرها النَّبُّ   (ِ
 عندقا خررجا ِق  قركرة ؟ وأبو برْكرم   أي  اخت رفرة النَّبُّ  -3س
 عندقا ورصرلر املِدينرة ؟  قا هم األعماُل اليت قام يا النَّبُّ  -4س
 وصاِحبره ؟  النَّبَّ إليف قابرلر أهُل املِدينرِة   -5س
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  أشَهر َغَزواِت النَّبي  
]البسرة :  َّخل حل جل مك لك خكحك جك مق حق مف خف حف جف ُّ  قال تعا :

  اذا تأُقر اآليرة ؟  [،190
فررضر ا ُ تعا  علة املؤِقِننير بعد اهجررِة    املِدينرِة ِقتالر املشرإِِلنير املعترِدي ر بعدرقا إلرثر املسِلُمون، وألادرِ 

 قُ وََّتم.
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 .الباب الثّاني: أشَهر َغَزواِت النَِّبي  
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 الَفْصُل األوَّل: َغْزَوة َبْدر :
 أسباُب الَغْزَوِة: 

يعاً، هذا إلان  حالرة  بعد ِهْجررِة املسِلمرنير    املِدينرة وترإِلِهم أقواهم وبُ ُيوَتم، اْسترو  الُكِفاُر عليها مجِر
الِشاِم ِبِسيادرِة سريِّلرًة، ويف السَّنرِة الثِالِثرة لِلِهْجررِة قررَِّ بِالُسر، ِق  املِدينرة قاِفلرةى جتارِيَّةى لُِسريشم رتِيرة ِق  ِببِد املسِلِمني 

اِض الساِفلرة، واسِتعادرِة بعِو قا سرلربرْته قريشى ِق  املسِلِمنير   ألرِعيِمهم أيب ُسفيان، فرأرقرر النَّبُّ    اِل أنَّ أبا باعَِ
اِض الساِفلرِة. عرلمر ُسْفيانر  ِررِيسره، وأرسلر    قُ ررْيشم يُ ْعِلُمها خبررِ ُخروِة املسِلِمنير العَِ  بِِنيَِّة املسلِمنير فغري َّرر 

 : ةِ وَ زْ الغَ  داثُ أحْ 
ِبَياً، يزِيد علة ) ، فأرسرلوا جرْيشاً إلر املِدينرةِ ِلُمسات رلرةِ املسِلِمنير، وورصلوا ( ُقساِتل  ور 900غرِضبر إُلِفار قُ ررْيشم

ِة برْدر، وعرْسكرروا ِفيِه.  قركاناً قررِيباً ِق  ب رْلدر
 * حردِّد قرْوِقار برْدرم علة اخلرِيُّرة يف الشَّكِل الِساِبِق.

ُدُهم يرزِيد علة ) ، ودرفرنوا اآلبارر  و برْدرم   ، وعلة ررْأِسهم النَّبُّ (13)جماِهدم  )300توجَّهر املسلمونر وعردر
 يه.اليت يا  اِل بِْلراً واِحداً ب رنروا عليِه حرْوملاً وقرلُؤوه بِاملاِء، وجرعُلوه أقاقرُهم لِيرْمنرعوا الُكِفارر ِق  الُوصوِل  ل

 ُمفرداٌت أَتَ َعلَُّمها: 
ُر    ِقتاِل األرْعداِء. ة:وَ زْ الغَ   السَّي ْ

ِبيِل اِ . هاد:الجِ   برْذُل الن َّْفِع واملاِل يف سر
 ِق  شهِر ررقرضان السَّنرة الثِانِيرة لِلِهْجررة. 17وق رعر  املعررإلرة يف 

 نَتاِئج الَغْزَوِة: 
، الترسة املسِلمون بِاملشرإِِلني يف هذه الغرْزورة، وتكَّ ر املسِلمون قر  هرزميِة املش  ِبفرضلم ِق  ا ِ مثَّ النَّبِّ  رإِلنير

وق رترلوا قنهم سربِعنير ررُجًب، علة رأِسِهم أبو جرْهلم رأُس الُكْفِر، إلما أرسرروا قنهم سرْبِعنير ررُجًب، أِقا املسلمون فسد 
 ىي مي خي حي جييه ىه مه جه ين ىن ُّ  اْسُتْشِهد قنهم أررب رعرة عرشررر ررُجبً، قال تعا :

 [.123]رل عمران:  َّ
 الُخالَصة:  •

.* اجلهاُد يف   سرِبيِل اِ  فررِيضرةى علة املسلِمنير مِلِد قر  اعتردى علة املسِلِمنير
 * غرْزورة برْدرم أوَّل انِتصارم لِلُمسلمني علة املشرإِلنير.

                                      
 .ةِ بر واملغالر  ةِ عر ه يف املداف ر عر سْ وُ  لر ذر ه وبر لر : قات ر ، أيْ ةً در جماهر  وَّ دُ د العر د: جاهر جماهِ  -13
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 * ا ُ سبسانره وتعا  يُ ؤريِّد املؤِقِننير املترمرسِِّكنير ِبِديِنِهم ويرنُصرُهم.
يْ   برِتِهم أقامر العرررِ، بعد انِتصارِِهم علة املشرإلني.* ِعظرم شرْأِن املسِلِمنير، واأْلِدياُد هر

 أَُ:ك ر ثم ُأِجيب:  •
 اخَر اإلجابرة الصَِّسيسرة ِق  اإلجاباِ املت رعردِّدرة الِتالية، ورملرا حوها دائِررًة:  -1س
ِة برْدرم: ) أبو جهل  (أ  أبو هب (. -أبو سفيان  -أهرِم قر  قُِتلر ِق  الكِفار يف قرعررإلر

ِر  قرْعررإلرة برْدر يف السَّنرة: ) اخلاِقسة   (،  الثِانِية ( ِق  اهجررِة. -الرِاِبعرة  -حردر
 ضان (.قر ال ، رر م ، شوِ   شهر: ) حمرَّ قِ  17ر يف يوم دْ ة بر رإلر عْ أِ قر در بر  ة( 
 عرلِّل قا يأيت:  -2س
أ املسِلمون ِبِستاِل املشرإِِلنير  اِل بعد اهجررِة    املِدي (أ  نرة.مل ي رْبدر

 ِقيام غرْزوِة برْدر.   (،
 .ةر كَّ ام    قر   الشِ ة قِ در العائِ  شم يْ رر ة ق ُ لر ه قافِ لُ قا حتمِ  ةِ عادر تِ علة اسْ   بِّ النَّ  مُ زْ عر  ة( 
 قا نرتاِئج غرْزورِة برْدر ؟  -3س
 ارُسم خمَُُّّّاً لِغرْزورِة برْدر، مث ارُسم عليه قا يرِلم:  -4س
 قرْوِقا املسلِمنير وعردردرُهم، حِبيث ميِثل إلِل سرْهمم طِسنير جماِهداً.أسُهمى صرِغَيرةى براء تُ ورملِّح  (أ

ِسنير ُقساِتًب.  (، درُهم، حبيث مُيثِّل إلِل سرْهمم طر  أرْسُهم صرِغَيرة ألرْرقاء تُ ورملِّح قرْوِقار املشرإِِلنير وعردر
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 الَفْصل الثّاِني: َغْزَوة ُأُحد :
ِتنا لِنرتاِئِج غرْزورِة بر   ْدرم، قاذا ن رت رورقَّا أن يكون قرْوِقُف قُ ررْيشم ِق  املسِلِمني ؟بعد ِدراسر

 أسباُب الَغْزَوِة:
 ة.ينر يف املدِ  نير مِ هامجوا املسلِ موا علة أن يُ مَّ ، فصر رم دْ بر  ةِ ور زْ م يف غر هِ زميتِ وا هِ مُ سِ تر نْ أن ي ر  شم يْ رر و ق ُ إلُ شِر قُ  مر عزر 
 :ةِ وَ زْ لغَ لِ  دادُ عْ ستِ اال

ِبَياً ب رلرغر عردرده حروايل )جرهَّزر املْشرإلونر  ( ُقساِتل، قادره أبو ُسفيان وت رورجَّه ِبه  ور املِدينرة، 3000جرْيشاً إلر
 وسارر ِبه  و جربرِل ُأُحدم الواِقا مشالر املِدينرة.  ( جماِهد، قادره النَّبُّ 700وأعدَّ املسلمون جرْيشاً بلغ عردرده )

 لثِاِلِث لِلِهْجررة. وقد الترسة اجليشان هناك يف العاِم ا
 : ةِ وَ زْ ة الغَ طَّ خُ 

برِل الرُّقاِة، وجرعرل طِسنير ِق  الرُّقاِة   نرظَّمر النَّبُّ  برِل ُأُحدم وجر املسِلِمنير يف الواِدي ُقساِبلر الُكِفاِر بني جر
ِم ت رْرِك أقاإلِنهم أبرداً.  برِل ُأُحدم )جربرل الرُّقاة(ِ حلمايرة ُِهوِر املسِلِمنير، وأوصاُهم ِبعردر  علة ترل  جرنو،ر جر

 : ةِ وَ زْ الغَ  أحداثُ 
أ ا للِّساء بني الَُّّرف رنْيِ واْشتردَّ الِستاُل، فانْ ترصرر املسِلمونر، ولرِما رأى الرُّقاُة اِّنزاِم املشرإِلني تررإلوا أقاإِلن رُهم بردر

اك يف مجرِْا الغرناِئِم  ، فاْحترلر الُكِفارر قرراإِلزرُهم وأعادوا اهجومر علة املسِلِمنير، وأوقرعوا (14)ونرزلوا ِق  اجلبرِل ِلبْشَِ
 يم خرسائِرر إلرِبَيرةم.

م ق رترلوا النَّبَّ  ِ ربر ر يف قركانِِه، ودافرار ِدفاعر   ، فاا ر املسِلمونر وترراجرُعوا،  اِل أنَّ النَّبَّ  وأعلرنوا أّنَّ
 األرْبُّاِل، وُأِصيب جبروحم يف ورْجِهِه وأسنانِِه.

حمٌّ اْستعادوا ِِسرت رُهم واْسترماتوا يف الدِّفاِع عنه، ملارِِبني أروعر األقِثلرِة يف  وملِا علِم املسِلمونر بأنَّ النَّبَّ 
 التَّْضِسيرِة.

 : ةِ يمَ زِ الهَ  أسبابُ 
بُِنزوهم ِق  اجلبرِل جلمِا   هذه النَّْكسرة اليت ُأِصيبر يا املسِلمون إلان  ِبسربرِب خمالرفرِة الرُّقاِة أواِقرر النَّبِّ 
 . الغرناِئم، وقرْد حرزِنر املسلمونر علة ُشهداِئِهم، ونرِدُقوا علة ُق االرفرِتِهم ألواِقِر النَّبِّ 

 الُخالَصة:  •
 .* ِاعرُة وريل األرْقِر واِجبرةى بعد ِاعرِة اِ  وررسولِِه 

ِسيِسيِاً لِلُمشرإِلنير.* غرْزورُة ُأُحدم مل ترُك  هرزميًة ُقؤرِ ِّررًة علة   املسِلِمنير إلما أّنا مل ترُك  نرْصراً حر
                                      

 ذلك. وغَيِ  ةم سر وأسلِ    أقوالم روا يف احلر، قِ سِ الذي  خر  نير بِ   احملارِ ذ قِ خر ؤْ م: قا ي ُ نائِ الغر  -14
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 * الشَّيُّاُن عرُدوٌّ لإلنساِن يُوِقُعه يف اخلُّرأِ لذا عرلرْينا عردرم ِاعرِته.
 أَُ:ك ر ثم ُأِجيب:  •
 اخَر اإلجابةر الصَِّسيسرة ِق  اإلجاباِ املت رعردِّدرة الِتالِيرة:  -1س
 سرْبعني ( ِق  الِرقاِة. -ِستِّني  -علة اجلبرل: ) طسني   جرعرل النَّبُّ  (أ

ِم ُقناِسبرةم:  -2س  اقأل الفرراغاِ الِتالِيرة ِبكرِلما
 إلان عردرد املشرإِلنير يف غرْزورِة ُأُحدم................ُقساِتلى، وإلان ي رُسوُدهم......... (أ

 .....................إلان عردرد املسِلِمنير.................جماِهد ِبِسيادرةِ    (،
 قا سربرب هزميِة املسِلِمنير يف غرْزورة ُأُحد ؟ -3س
 ِصف حالر املسِلِمنير بعد ّنايرِة غرْزورِة ُأُحدم. -4س
 قارِن يف اجلْدورل التِايل بني غرْزورِة برْدرم وغرْزورِة ُأُحدم ِق  حيث األسباُ، والنَّتاِئج: -5س

 هاجُ تائِ نَ  األسباب ةِ وَ زْ اسم الغَ 
   غرْزورة برْدر
   غرْزورة ُأُحد
 َنشاط:  •

ِة. برِل الرَّقاة، وقروِقار املسلمني واملشرإلني يف هذه املعررإلر  ارُسم خمَُُّّّاً ُقبرسَُّّاً لِغرْزورِة ُأُحد، وأومِلح عليه جر
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 الَفْصل الثّاِلث: َغْزَوُة الَخْنَدِق )اأَلْحزاِب(:
 : ةِ وَ زْ الغَ  أسبابُ 

 قُ ررْيشم يف السرضاِء علة املسِلِمني وساعردرُهم يف ذلك اليهودِ حلسِدِهم عرلرْيِهم.ِرِمار إُلِفاُر 
 * قا الذي يُدلُّ علة عرداِء اليرهوِد لِلُمسِلِمنير وِحْسِدِهم عليهم يف الوق  احلايل ؟ 

 ها: مُ لَّ عَ ت َ أَ  رداتٌ فْ مُ 
 لِيرْسترِمم يا اجلُنود. : ُحْفررةى ُقْسترُِّيلرةى تُ سفرر يف قريداِن الِستالِ قدَ نْ الخَ 

 : ةِ وَ زْ الغَ  أحداثُ 
، ُقزروَِّدي ر ِبكافَِّة األسِلسرة، وساروا به  و املدينر  ِبَياً يرزِيُد علة عرشرررِة رالِ  ُقساِتلم ة جرهَّز املشرإلونر جرْيشاً إلر

 اخلاِقِع لِلِهْجررِة. ِبِسيادرة أيب سفيان وبرعِو أُلعماِء السرباِئِل، ف رورصرلوا أِرا ر املِدينرة يف العام
ِة الشَّمالِيرة، فأشار الصَّسايِب سرْلمان  رأى املسلمون أن قصِّنوا املِدينرة، حيث إلان  قركُشوفرًة ِق  اجلهر

كر املسِلمون  الفارِسم  ْندقاً عرِميساً يف هذه اجلهرة ح  مينرار ُدخولر خرْيل املشرإلني املِدينرة، وقد اشَر أن قِفروا خر
( جماِهد، وحاصرر املشرإلون املِدينرةر شرْهراً إلاِقبً، 3000، وقد بلغ أفراد جيِشهم ) يف حرْفرِه وعلة رأِسِهم النَّبُّ 
ِرلُّوا هكذا دون أن يرْسترُِّ   يعوا ُدخوها. و

 * ِق  أِي ِجهرةم ت رسردَّم األحزاُ، )املشرإلون(  و املِدينرة ؟
َر ؟   * يف أيِّ ِجهرةم حرفرر املسلمون اخلندر

َُ يف هذه اجلهة ؟  * ملاذا ُحِفرر اخلندر
 : ةِ وَ زْ ة الغَ هايَ نِ 

أسلرم ِسرِاً( استرُّاع أن يُوِقار خرِسر املشرإلون يف هذه الغرْزورِةِ ألنَّ الصَّسايبَّ نُ عريم ب  قسعود  )الذي 
، إلما أنَّ اجلوَّ إلان شرِديدر الُرودرِة، ورهربَّ  عرواِصُف شرِديدرةى اقت رلرعر  ِخيامر 15اخلب ر والُفْرقرةر بني اليهوِد والكِفار 

ِ قرتاعرُهم، فعادوا    ِببِدِهم خاِسرِي ر، قال تعا :  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّ  الُكِفاِر، وب رْعث ررر
 [.9]األحزا،:  َّنت مت زت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

  

                                      
 يم.عر   ن ُ يف احلر، إلما حصل قِ  ةِ عر بينها وبني اخلدْ  َِ رْ َي    الفر شِ حترميها، ويُ  ةر لَّ ر أدِ ويذإلُ  ،ةيمر مِ م قعىن النَّ لِّ ح املعر وملِّ يُ  -15



 55 

 الُخالَصة:  •
.   * النَّبُّ حممَّد  إلان يأُخذ  شوررِة أصسابِه  ا ِفيه قرصلرسرةى لِلُمسِلِمنير

 * ِق  نرتاِئج التَّعاُوِن: الُسوَّة، واحملبَّة، واالنِتصار.
َر يف  ب رسرُهم  ليه الُفْرُس.* العررر، مل ترُك  ت رْعِر  اخلندر  احلروِ، قبل ذلك، فسد سر

َِ إلرشرفر  ع  غرْدِر الي رُهوِد وِحْسِدِهم علة املسلمني.  * غرْزورة اخلندر
 أَُ:ك ر ثم ُأِجيب: •
 ُأِجيُب ع  الِعباراِ الِتالِية ِبكرِلمرة )نعم(، أو )ال(: -1س
.     (أ َِ  )      (.                    أشارر نُ عريم ب  قسعود علة املسلِمنير حبْفِر اخلندر

َِ يف السَّنرِة اخلاِقسرة لِلِهْجررِة.                            )      (.  (،  بدأِ غرْزورُة اخلندر
 (.   ل.              )   ساتِ قُ  10000 َِ در اخلنْ  ةِ ور زْ يف غر  منير املسلِ  جيشِ  دُ در إلان عر ة(  
 اخَر اإلجابرة الصَِّسيسرة ِق  بني اإلجاباِ املت رعردِّدرة الِتالية:  -2س
َِ ) (أ ُد املشرإلني يف غزوة اخلندر  (.100000، 10000، 5000ب رلرغ عردر

َِ ب : ) اليهود ، ُأُحد ، األرْحزا، (.  (،  ُتسمَّة غرْزورة اخلندر
 (. هتِ جاعر ، شر  هعِ واملُ ه، تر علة ) ربتِ  َِ اخلندر  رِ فْ سلمني يف حر لمُ لِ   بِّ ة النَّ إلر شارر قُ  لُّ دُ تر ة(  

ِِ زر غر  إلان  مجياُ    (د  (. هتِ رر جْ هِ  ه، أِناءر تِ رر جْ ه، بعد هِ تِ رر جْ هِ  لر بْ ) ق ر   بِّ النَّ  وا
 قر  قاِئد املشرإلني يف غزوِة اخلندرَ ؟  -3س
َِ ؟ -4س ْفِر اخلْندر َِاك املسلمني مجيعاً يف حر  قا دراللرة اش
َِ ؟   النَّبُّ إليف شارركر   -5س ْفِر اخلندر  يف حر
ْفِر اخلْندرَ ؟  -6س  ملاذا اختارر املسِلمونر اجلهرةر الشَّمالِيرة لِ سر

 أخَتِبر َمعلوماِتي:  •
 ارُسم خريُّرًة مث ُقم  ا يلم: -1

ِِ النَّبِّ  (أ راءر قرواِقار غرزروا  وأ اءرها.  حردِّد ِبدروائِرر بر
َم ُقْنُّرِلقم ِق  املِدينرة    قرْوِقا قركَّة.  (،  أشر ِبسرْهمم أرأْلرر

 ها.عِ قِ وْ قر  أقامر  ةم ور زْ غر  لُّ   فيه إلُ عر ق ر الذي ور  العامر  َيم غِ صر  يلم ُِّ تر سْ ب يف قُ تُ إلْ ة( أُ 
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 الَفْصُل الّراِبع: :َ ْتُح َمكََّة:
 : ةِ رَ مْ لعُ لِ  ينَ مِ لِ سْ المُ  روجُ خُ 

 [.27]الفتح:  َّ جح مج حج مثهت مت خت حت جت هب ُّ  :قال تعا 
ْيِبيرة   خرررةر النَّبُّ  ، قاِصِدي ر قركَّةر ألداِء الُعْمررِة، ف رعرْسكرروا يف قرْوِقا احلدر علة ررْأِس أرْلفم وأرِبعمائِة ررُجلم

(16). 
ِدينرة، وبِالنِّسبرِة ِلمركَّةر ؟  * أي  ت رسرا احلديِبية بِالِنسَّبرة لِلمر

 ة: يَ بِ يْ دَ الحُ  حُ لْ صُ 
لِلتَّفاُهِم، فعادر   ليهم ُعثمانر ب  عرِفان   عرزرمر إُلِفاُر قُ ررْيشم علة قرْنِا املسِلِمنير ِق  الُعْمررِة، فأرسرلر النَّبُّ 

ِْرِها ت روْ  ِرةى بني املسِلِمنير والُكِفار،  رَّ علة   ِقيا ُصْلحم ُعثمان وقرعره ورْفدى ِق  قُ ررْيشم لِلُمفاورملاِ، وقد جرررِ حمادر
ْيِبيرة (.  بينرهم يُدعرة ب :) ُصْلح احلدر

 : حِ لْ روح الصُّ شُ 
 أن ي رْرِجا املسِلمونر يف ذلك العام دون أن يرْدُخلوا قركَّةر، ويرعودوا لِلُعْمررِة يف العاِم الساِدِم. -1
2- . ِم  أن ت رت رورقَّفر احلرُ، بني الَُّّررفرنِي ملدَّةر عرْشر سرنروا
َرك  -3  لِلسرباِئِل العررربِيَّة ُحرِّيَّة االخِتياِر يف خمالرفرة املسِلِمنير أو الكِفار.أن ُي

إلان  بُنوُد الصُّْلِح يف ِاِهرِها ِلصاحل املشرإِلني، لذا مل ي رْرضر بعُو املسِلِمني بذلك الصُّْلح، ولك  بعد 
ف رت ْررةم ت رب رنيَّ أنَّ هذا الصُّْلحر فيه فروائِد إلرِثَيرةى 
ِبَياً لإلسبِم واملسِلِمني، ويف أِناء لِلمُ  (17) ، وأنَّه إلان نرْصراً إلر سِلِمنير

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ  ن رزرلر قولُه تعا :  ُرجوِع النَّبِّ 
 [.3-1]الفتح:  َّٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه

 ة: إضا:َ 
، يُ عرِد ف رْتُح قركَّةر أعظرم نرْصرم لِلُمسِلِمنير برشَّررُهم ا ُ  ِ ِلُدخوِل املسِلِمنير    قركَّةر بدون ِقتالم ِبه، و ِّمر بِالفرْتِح

 وُدخوِل الِناِس بعدره يف ِديِ  اِ  أْفواجاً.
  

                                      
 م.ميسِ الشِ  :ة اليومسمَّ وتُ  ،د احلرامِ املسجِ  ،ِ رْ غر  مشالر ا سر ة: ت ر ير بِ يْ احلدر  -16

 ة. سر ِ َّ ا املور د املراجِ أحر ة بِ عانر االستِ ة بِ ير بِ يْ احلدر  حِ لْ صُ  در وائِ فر  ،ِ ِب ُُّّ لم لِ لِّ  املعر نيِّ ب ر ي ُ  -17



 57 

 : ةَ كَّ مَ  حُ تْ : َ 
ْيِبيرة  بذلك، فعرزرم علة ف رْتِح قركَّةر، فجرهَّزر   بعد عاقرنْي، وعرِلمر النَّبُّ  (18)ن رسرضر  قُ ررْيشى ُصْلحر احلدر

ُده عرشرررة رالِ  جماِهدم، وسارر النَّبُّ  ِبَياً ب رلرغر عردر علة ررْأِسِهم    قركَّةر يف شرْهِر ررقرضانر ِق    املسلمونر جرْيشاً إلر
 العاِم الثِاِقِ  لِلِهْجررِة.

 : حِ تْ ج الفَ تائِ نَ 
ْيِش املسِلِمنير ورقُ وَّتِه أعلرنوا اْسِتْسبقرُهمِ فدرخرل النَّبُّ لرِما عرِلمر أهُل قركَّةر  ثْ ررِة جر واملسلمون قركَّةر   ِبكر

ْعبرةر أخرذر النَّبُّ  أ بِترْسُِّيِم األْصناِم احمليُّرِة يا،   فاحتنير، وعندقا ورصرُلوا الكر يرُُّوُ  حرْوها واملسلمون خرْلفره، وبردر
 [.81]اإلسراء:  َّ زي ري ٰى ين ىننن من زن رن مم ُّ  وهو يسول:

 لِلُمشرإِلنير بعد الفرْتِح ؟   * قاذا ت رتروقَّا أن تركونر ُقعاقرلرُة الرَّسولِ 
ع  املشرإلني، فرضررر، ِبذلك املثرلر األرْعلة يف التَّساُقِح والعرْفِو   وقد عرفا النَّب

(19). 
 ها:مُ لَّ عَ ت َ أَ  رداتٌ فْ مُ 

 التَّجرِبة والتَّبرصُّر بِاألُقوِر. ة:كَ نْ الحِ 
 املِدينرة اليت يُوجرد فيها قرسررُّ احلْكِم. ة:مَ العاصِ 

 ة: يَّ بِ رَ ة العَ زيرَ :ي الجَ  اإلسالمِ  شارُ انتِ 
م غَُي قاِدرِي ر علة حرْرِ، املسِلِمنير، فأخرذرِ  هذه بعد هرزميرة قُ ررْيشم يف قركَّةر شرعرررِ السرباِئُل العررربِيَّة أّنَّ

ة تِْلور اأُلخرى ِق  أرجاِء اجلزِيررةِ العررربِيَّة تُ ْعِلُ   سبقرها، ف رورحَّدر اإلسبمُ املسِلِمنير   السرباِئلُ ترِفُد علة النَّبِّ  الواِحدر
ةم، عاِصمرُتها: املِدينرة.  يف هذه الِببِد يف درْولرةم واِحدر

 الُخالَصة:  •
يِْبيرة يرُدلُّ علة  ِة النَّبِّ * ُصْلح احلدر  . ِحْكمر

 * ف رْتُح قركَّةر قرهَّدر الَُّّرِيقر لِتروِحيِد اجلزِيررِة العرربِيَّة حت  رايرِة اإلسبم.
ِِ املناِفِسنير والكاِفرِي ر.  * ن رْسُو العرْهِد ِق  ِصفا

ِِ املؤِقِننير.  * العرْفُو والتَّساُقُح ِق  ِصفا
 أَُ:ك ر ثم ُأِجيب:  •
ِم ُقناِسبرةم:  -1س  اقأل الفرراغاِ الِتالِيرة ِبكرِلما

                                      
 .دِ هْ العر بِ  فاءِ ة علة الور لَّ دِ م أر لِّ ر املعر ذإلُ ير  -18

 ة.نَّ ررن والسُّ   السُ ة قِ لَّ دِ أر بِ  شهادِ تِ و قا االسْ فْ والعر  حساقُ د التَّ وائِ م فر لِّ أل املعر رِ يُ  -19
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 ِق  املِدينرة وقرعره............ ِق  املسِلِمنير قاِصِدي ر قركَّةر لِلُعْمررِة.  خرررةر النَّبُّ  (أ
 فاُوِض قعها.الصَّسايِب............. لِلتَّ   رفرضر  قُ ررْيشى ُدخولر املسِلِمنير قركَّةر لِلُعْمررةِ فأرسرل النَّبُّ   (،
ِ)  . ْيِبيرة فيه.............إلرِثَيرةى لِلُمسِلِمنير  ت رب رنيَّ لِلُمسِلِمنير أنَّ ُصْلحر احلدر
 ملرْا خرُِّاً حت  اإلجابرة الصَِّسيسرة فيما بني السرْوسرنْي:  -2س
يِْبيَّة يف السَّنرة ) الثِالِثرة، اخلاِقسرة، الِسادسة ( ِق  اهجررِة. (أ  إلان ُصْلح احلدر

يِْبيرة(.  (،  عاِصمرة اإلسبِم اأُلو  هم: ) قركَّة ، املِدينرة ، احلدر
 . بِّ ة ( النَّ جاعر ة ، شر كر نْ و ، حِ فْ عر  ة علة )ير بِ يْ صلح احلدر  لُّ دُ ير  ة( 
 صرسِّح الكرِلماِ اليت حتترها خرطٌّ فيما يلم:  -3س
ْيِبيرة أن ترِسفر احلرُ، بني الَُّّررفرني ِلُمدَّة  (أ  سرنرواِ. ب ِر ِق  ُشروِط ُصْلِح احلدر

ْيِش املسلمني لِفرْتح قركَّةر   (، ُد جر  رال  جماِهد. ةسعر تِ ب رلرغ عردر
 ف رْتحر قركَّة ؟   ملاذا ق ررَّر النَّبُّ  -4س
 وهو قُِّّم األصنامر ؟  قا اآلية اليت قاها النَّبُّ  -5س
 ِقثاالً يف التَّساُقِح والعرْفو، وملِّح ذلك ؟  ملررر، النَّبُّ  -6س
 ( أقامر الِعباررة اخلُّأ:  ( أقام الِعباررة الصَِّسيسرة، و شاررة )  ✓ملرا  شاررة )  -7س
 ها          )     (.أخذرِ ُوفوُد السرباِئل بعد ف رْتِح قركَّةر تأيت    املِدينرِة ُقْعِلنرًة  سبقر  (أ

 ورحَّد اإلسبُم بعد غزوة ُأُحد بني املسلمني يف اجلزِيررة العررربِيَّة               )     (.  (،
ِِ   صِ قِ  دِ هْ العر  وُ سْ ن ر  ة(   (.  )      املنافسني.                                      فا
 ملرا األحدا ر الوارِدرةر يف اجلدورِل علة اخلِط الزَّقِنِ أدناه:  -8س

َِ  ةينر اهجرة    املدِ  ةبير يِ لح احلدر صُ   ف رْتُح قركَّة غرْزورة برْدر غرْزورة ُأُحد واملعراة اإلسراءُ  غرْزورة اخلندر

 ه .8ه                          6ه             5ه              3ه              2   ه 1ق  البعثة  10
 أخَتِبر اْسِتفاَدِتي: •

أختيَّل مث ُأِجيب: وأنا ألعرب يف ساحرة املدررسرِة اْصُّردرم يب أحرُد الُُِّّبِ، األرْصغرُر قنِّ ِسِناً ِبُسوَّةم  -1
 ورملن، هل: 

 أرملرِبُه ألنَّه رملن. (أ
،) . ُه علة عرمرِله هذا، وأرْدُعو عليه ِلما أرْشُعر بِه ِق  أرملم  أوخبِّ
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 ه.وأساحمُ  بِ عِ اللَّ  أِناءر  رِ احلذر  جو،ِ ه    وُ بَّ نر ت ر أر ة( 
 أَْلَعب وأَتَ َعرَّف:  •

ِر  يف العام الِساِدس ِق  اهجررة وبني أإلثرر ِق  أرْلِف صسايب ، وقد أِىن عليها ا   ) ب ري ْعرة عرِظيمرةى حردر
اِم سبسانره وتعا  يف سورة " الفرْتح "(،  ذا أرررْدنا قرْعرِفرة اسِم هذه الب ري ْعرة ن رُسوم ِبورمْلِا احلروِ  املُّلوبرِة قركان األرق

 الية: يف املربَّعاِ التِ 
 = ت رب ْعرث الدِّْ ءر، وُتْسترْادرم يف الَُّّْهم.3+6+7= عكع نافا.      4+1+3
 أّنا تفترح عرمرل الشَّيُّاِن.  = أرْخرر النَّبُّ 2+5

1 2 3 4 5 6 7 
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 الباب الثّالث: خاِتَمة الس يَرِة النََّبوِيَّة.
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 :ةِ يَّ قِ والُخلُ  ةِ يَّ مِ سْ الجِ   بي  النَّ  فاتُ ل: صِ وَّ األَ  لُ صْ الفَ 
 وأعمالره العرِظيمرة، فِنِا نُرِيد أن نرعِر ر شرْيلاً ِق  أخبِقِه وِصفاتِِه.  بعد أن درررْسنا ِسَيرةر النَّبِّ 

ُِ النَّبِّ   اجلْسِميَّة:  أِواًل: ِصفا
ملرْامر الرَّأِس أربْ يرور الورْجِه ُقْشرربًا حُبمررةم، إلان عليه الصَّبة والسَّبم ورسرًُّا بني الُُّّوِل والِسصرر، قرِوير اجلْسِم، 

ن رنْيِ، وأسنانُه إلالب رررد.  وإلان واِسار العري ْ
 ُمفرداٌت أَتَ َعلَُّمها:

ِِ اجلوِّ الُعْليا. البرد: ِربرسا ِة احلراررِة يف  ًة الخِنفاِض درررجر ِى ِق  الث َّْلِج ترْسُسط ِق  السُُّسِب نرِتيجر ِبا  هو حر
ُِ النَّبِّ ِانِياً: صِ   (20)اخلُُلِسيَّة:   فا

 صاِدقاً أِقيناً.  إلان النَّبُّ  -1
2- .  إلان ذرإِلياًّ ذا ررْأي صاِئبم
ِبيِل نرْشِر الدَّْعورِة. -3  إلان صاِبراً ال تُ ْثِنيه املصاِعُب ع  ال ُمِضمِّ يف سر
4- . ، وال يرهاُ، الِستالر ِر  إلان ُشجاعاً ال لاُ  املو
 ويرعمرل بِآراِئِهم الِصائِبرة.إلان يرْسترِشَي أصسابره  -5
إلان ُقترساحماً قا إلِل الِناِس ح  قا أشردِّ الِناِس عرداورًة له، ويُدلُّ علة ذلك عرْفُوه ع  إُلفاِر قُ ررْيشم  -6

 ي رْومر ف رْتِح قركَّةر.
 إلان نرِظيفر اجلسِم والثِّياِ،. -7
َُك ِدْرمهاً واِحداً يف ب رْيِته.، ح   نَّ (21)إلان إلرمياً يُ ْنِفق قالره علة الُفسرراِء واملساإلني  -8  ه ُتويف ومل ي
، ومينرا أصسابره ِق  الُوقوِ  له  ذا أقبرلر عليِهم وُهم جاِلسونر. -9  إلان ُقتروامِلعاً ي رْسبرل درْعورة أِي شرْالم

 إلان حرسر  املعاشرررِة،  ِلع قا أصسابِه ويرْست رْفِسر ع  أحواهم، وُيشارإُِلُهم أفراحرُهم وأحزاّنم، وقد -10
 [.4]السلم:  َّ ىن نن من زن ُّ  قال ا  تعا  عنه

ِررِيِق النَّبِّ العرِظيمِ  واالتِّصاِ  ِبِصفاتِِه، وأخبِقِه احلِميدرِة ح  نكون   فعرلينا    املسِلِمني السََّي علة 
ي ْرر أُقَّةم ُأْخرِجر  لِلِناِس.  خر

 
 الُخالَصُة:  •

                                      
َِ نْ م باستِ يسوم املعلِّ  -20  .لِ صر ة أو السر سر ابِ السِ  روسِ الدُّ  بلِ   خِ قِ  ،ِ ِب قا الُُّّ   بِّ النَّ  تاة بعو أخب

َِ  لِ ضْ ة علة فر لَّ دِ أر م بِ لِّ د املعر هِ شْ تر سْ ير  -21  .ةِ قر در والصَّ  اإلنفا
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 خَُي ُقْدورةم ِلألُقَِّة اإلسبِقيَّة، فيرِجب التَّأرسِّم بِه.  * النَّبُّ حممَّد
 * اإلسبُم يرْدُعو    إُللِّ الفرضاِئِل.

ِِ بني الِناس، وهذا قسِّق تاُسكر اجملترمرِا وقُ وَّتره.  * اإلسبُم نرظَّمر املعاقرب
 أَُ:ك ر ثم ُأِجيب:  •
 أإلِمل اجلمرل الِناِقصرة فيما يلم:  -1س
............. فيرْجِلع قا أصسابِه، ويرْست رْفِسر ع  أحواهم، وُيشارإُِلُهم أفراحرُهم   النَّبُّ إلان  (أ

 وأحزاّنم.
ِ ألنَّ ِق  ِصفاتِِه...............  إلان النَّبُّ    (، ِر وال يرهاُ، الِستالر  ال لاُ  املو
ِِ النَّبِّ  -2س  اجلْسِميَّة.  اذإُلر ب رْعضاً ِق  ِصفا
 رِة ِق  الدَّرِس قا يرُدلُّ علة: استراْ  -3س
 . .         ،( تروامُلا النَّبِّ  إلرررِم النَّبِّ  (أ

 َنشاط: •
ِِ الِتالِيرِة:  -1  أإلُتُب ع  قرواِقف ِق  حريايت ترُدلُّ علة اتِّصايف بِحدى الصِّفا

 النَّظافرة ، الصِّْدَ، األقانرة.
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 : النَّبي  الَفْصُل الثّاِني: َحجَُّة الَوداِع وَو:اُة 
 :أّواًل: َحجَُّة الَوداعِ 

  املسلمني وعلة قِ  فم لْ ة أر   قائِ ر قِ ثر ة أإلْ ينر املدِ  رر غادر  روا اإلسبمر شر م، ونر هُ ت ر لر وْ در  املسلمونر  بعد أن أقامر 
، ةِ بر عْ هوا    الكر وجَّ تر  ةر كَّ لوا    قر صر ة، وعندقا ور رر جْ لهِ ر لِ يف العام العاشِ  جِّ لسر لِ  ةر كَّ قر  ي ر دِ قاصِ   بَّ م النَّ هِ رأسِ 

افوا حر  ِم رر عر  لِ بر هوا    جر ة، مث اجتَّ ي احلجَّ ذِ  رِ هْ   شر   قِ اقِ ىن يف اليوم الثِ رجوا    قِ ها، مث خر وْ ِو يف اليوم  فا
 ا. اسِ التِ 

يِ  اإلسبِقِم، وترب اآليرة الكرة:  وهناك ورقرف النَّبُّ   زب ُّ  يف املسِلِمنير خرُِّيباً ُقِبيِّناً هم ترعالِيمر الدِّ

، وقد  ِّي  هِذه احلجَّة )حرجَّة [3]املائدة:  َّ يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب
ُة له.  الورداِع( ألنَّ النَّبَّ   تُويف بعد هِذه احلجَِّة ووردَّع الِناسر فيها، وهم احلجَّة الورِحيدر

 : ثانِياً: َو:اُة النَّبي  
باحلمَّة واشتردَّ عليه املررض،      املِدينرة، ويف العام الِتايل حلجَِّة الورداِع قرِرضر النَّبُّ   بعد عرْودرِة النَّبِّ 

مُلسرة يوِم االِنني   فارررة    املسِجِد وخرُّرب يف الِناِس وأوصاُهم، وأقرر أبا برْكِر لُِيِصلِّمر بالنِاِس، وقد ُتويف
لُعُمِر ب رْعدر أن أدَّى الثاين عرشرر ِق  رربِيا األروَّل ِق  العاِم احلاِدي عرشرر لِلِهْجررة، وهو يف الثِالِثرة والسِّتِّنير ِق  ا

 األرقانرةر، وب رلَّغر الرِّسالرة، ونرصرحر األُقَّةر، وحردَّد ها الَُّّرِيقر املسترِسيمر لِترِسَير عليه.
 : ثالِثاً: َمْوِقف المسِلِميَن ِمن َو:اِة النَّبي  

ئاً ِلمشاِعرِِهم، وقال:" وخرُّربر  املُّررر، املسِلمونر وحرزنوا هذا اخلرر املؤمل، فجاءر أربُو برْكرم  فيِهم ُقهردِّ
، وقر  إلان يعُبُد ا ر فِنَّ ا ر حرمٌّ ال ميِو "، مث ترب اآلية الكررميرة: ِر   ُّ  قر  إلان ي رْعُبد حممَّداً فِنَّ حممَّداً قد قا

 ، ف رهردرأِ نُ ُفوُسُهم.[30: الزُّقرر] َّ حن جن مم خم
 الُخالَصة:  •
يِ ، وت ررركر ألقَِّته الِكتا،ر والسُّنَّةر حبيث ال ترِضلِ بعدرمها   * النَّبُّ  يف حرجَِّته أإْلمرلر ترومِليحر مجيار ترعالِيم الدِّ

 أربرداً.
ِِ املؤِقِنني الِصاِدِقني. ُم اجلزرع قنه ِق  ِصفا ِِ وعردر ْو  * االسْتعداد لِلمر

.* فرْضل أيب برْكِر الصِّدِّيق وقركانرِته إلان    القِتثالِِه ألواِقِر اِ  تعا ، وِرباتِِه علة احلقِّ
 أُ:ك ر ثم ُأِجيب: •
ِم ُقناِسبرةم: -1س  اقأل الفرراغاِ الِتالِيرة ِبكرِلما
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بعد أن أقام املسلمونر درْولرترهم ونرشرروا اإلسبمر غادررر املِدينرة أإلثرر ِق .........ِق  املسلمني، وعلة  (أ
 رأِسِهم....................قاِصِدي ر قركَّةر لِلسرجِّ.

علة .....................خرُِّيباً وذلك اليروم...........ِق  شهر ذي احلجَّة ف رب رنيَّ   ورقرفر النَّبُّ   (،
يِ  اإلسبِقِم.  لِلُمسِلِمنير..................الدِّ

 سرْوسرنْي: اخَر اإلجابرةر الصَِّسيسرة ِق  ب رنْيِ ال -2س
( أن  ، عمر ب  اخلُّا، ، عرلِم ب  أيب ِاِلب أرقرر: ) أبا بركرم الصِّديقر   لرِما قرِرضر النَّبُّ  (أ

 ُيصرلِّمر بِالِناِس.
 يف العام: ) العاِشر ، احلادي عشر ، الثاين عشر ( لِلِهْجررة.  ُتويف النَّبَّ   (،
 ؟ملاذا  ِّي  حرجَّة الورداِع يذا االسم  -3س
 . ِصْف حالر املسِلِمنير بعد ورفاِة النَّبِّ  -4س
 اقرأ الِعباررة الِتالِيرة مث أِجب عِما بعدرها ِق  األسِللرة: -5س

) ُِ ، وقر  إلان ي رْعُبُد ا ر فِنَّ ا ر حرمٌّ ال ميو ِر نَّ حممَّداً قد قا  ) قر  إلان ي رْعُبد حممَّداً فِر
 قر  قاِئل هذه الِعباررة ؟ -1
 ورجَّه قرسولرتره ؟   قر   -2
 قا املناسربرة اليت قاها فيها ؟ -3
 قا الذي يرْدُعو  ليه ؟ -4

 أَْبَحث وأْسَتِفيد: •
ِعِر أمجرُا ُصورًا لِلمرشاِعِر املسردَّسرة يف قركَّةر املكررَّقرة تُوملِّح اهِتمامر اململكة العربِيَّة السُّعوِديَّة ِبرعايرة املشا

  اِ ، مث أُْلِصُسها يف األرْسفرِل.املسدَّسرة وِخدقرة ُحِجاِة ب رْي ِ 
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 (.2األسِئَلة العامَّة على الُمَقرَِّر )
 أإلِمل الفرراغاِ الِتالِيرة:  -1س
ِرلربر ِق  .........................املِبي ر يف ِفراِشه.  عندقا عرِلم النَّبُّ  (أ   ؤاقررِة قُريشم لِسرْتِله 

 قاِئد جيِش املشرإلني يف غزورة ُأُحد هو:..............................  (،
ة ير مالِ   اجلهة الشَّ قِ  نير مِ ة املسلِ َ حلماير اخلندر  حبفرِ  سايب....................... أشار الصَّ ة( 

 .ةرر وَّ ة املن ر ينر دِ لمر لِ 
ْيِش املسِلِمنير يف غزوة  ......................جماِهد.د( عردرد جر َِ  اخلندر

 ه ( ورصرل املسلمون    ملرواِحم قركَّةر يف أِناِء ف رْتح قركَّة يف شرْهِر........ِق  العاِم.......لِلِهْجررة.
 وأصسابُه يف العام العاِشر لِلِهْجررة، وُ ي  هذه احلجَّة حبجَِّة...........  و( حرجَّ النَّبُّ 

 ة    املِدينرة يف السَّنَّة.........................أل( إلان  اهجرر 
 اذإُلر األقِثلرة اليت تدلُّ علة: -2س
 . .  ة( تروامُلُعه وترساحِمه.   ،( شرجاعرة النَّبِّ   عرْفو النَّبِّ  (أ

 اخَر اإلجابرة الصَِّسيسرة ِق  بني األقواس:  -3س
عثمان ب   - ُقصعرب ب  ُعمرَي  - يب ِاِلب الصَّسايب: ) علِم ب  أ  أرسل النَّبُّ حممد (أ

 ( ليُ عرلِّم أهلر املِدينرة ُأصول الدِّي . عِفان 
 صارر أهُل املِدينرة ُيسِمون ب : ) املهاجري ،  األنصار،  األخيار (.  (،
 ور(.راء ، النُّ ة للهجرة يف غار ) ِور ، حِ   قكَّ رجا قِ عندقا خر  كر وأبو بر   باختبأ النَّ  ة( 

 سبعة رال  ( جماهد. -عشرة رال   -د( بلغر عدرد جيِش املسلمني يف فتح قكَّة ) طسة رال  
 الرِاِبعرة ( ِق  اهجرة. -الثِالِثرة  -ه ( حدِر  قعررإلرة برْدرم يف السَّنَِّة: ) الثِانِية 

ْيِبيرة. ،( أعماُل النَّبِّ  -4س  ينرة.يف املدِ   عردِّد قا يأيت: أ( ُشروط ُصْلِح احلدر
ْعورِة النَّبِّ  -5س  يف ب ري ْعرة العرسربرِة الثِانِيرة ؟  قا عردرد الذي  استرجابوا ِلدر
 ؟  ق  تويف نرِبيَّنا حممَّد -6س
 ؟  قر  الصَّسايب الذي صرلَّة بِالِناس عندقا اشتردَّ املرُض بِالنَّبِّ  -7س
 قا السَّبرب فيما يأيت:  -8س
 أصسابره بِاهجررِة    املِدينرة.  أقر النَّبِّ  (أ

 عردرم اسِتجابرة السرباِئل ِلإلسبِم يف ِبدايرِة األرْقر.  (،
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 . رم دْ ة بر ور زْ يام غر قِ  ة( 
 د( هرزمية املسِلِمنير يف غرْزورة ُأُحد.

. َِ  ه ( انِتصاُر املسِلِمنير يف غرْزورة اخلندر
 و( انِتشاُر اإلسبِم بعد ف رْتِح قركَّةر.

  ليها ؟  ي  يرثِر، بعد ُوصوِل النَّبِّ  ا  ُ  -9س
 قا الذي حردر  بني املهاجري  واألنصاِر بعد اهجرة    املِدينرة ؟  -10س
 ررتِّب األحدا ر الِتارِِليَّة الترالِيرة ِق  األقردرم    األْحدر :  -11س

 برْدر. غزورة اخلندرَ، حرجَّة الورداع، غرْزورة ُأُحد، ف رْتح قركَّة، غرْزورة
 أنِسب إُللَّ قرْسِجدم فيما يرِلم    املِدينرة اليت ي رسرا فيها:  -12س

 املسِجد األْقصة، املسِجد احلرام، املسِجد النَّبِوي، قسِجد قباء.
 صرسِّح قا حتتره خرِط فيما يرِلم:  -13س
 ِق  ف رْتِح قركَّةر. أعوامم  ةِ بِر ِر اعت رن رسر  مجيُا السرباِئِل اإلسبمر بعد  (أ

 . بدأِ غرزورة اخلْندرَ يف السَّنرة الِساِدسرة هجررِة النَّبِّ   (،
ِى سر عر ة له ير بِ يْ ح احلدر لر أن صر  نير مِ سلِ لمُ  لِ نيَّ ب ر ت ر  ة(   . ةى َير ثِ إلر   با

 د( أهرِم قر  قُِتلر ِق  الُكِفار يف قرْعررإلرة برْدرم أبو ُسفيان.
 ِق  خبِل الدُّروس اليت قررَِّ بِنا ي رترضرمَّ  قا يلم:   اإلُتب قوملوعاً خمتصرراً ع  ِسَيرة النَّبِّ  -14س
 . إليِفيَّة التَّعِبَي ع  حمبَِّتنا لِلنَّبِّ  (أ

 . أِدلَّة وشرواِهد علة بُّولرِتهِ   (،
 ملرا األحدا ر التِارليَّة الِتالِيرة حسب ألرقرِ  ُوقوِعها يف اخلِط الزَّقن أدناه: -15س

 اهجررة    ي رْثِر، ب ري ْعرة العرسربرة اأُلو  اإلسراء واملعراة  ورفاة الرَّسولِ  فتح قركَّة 
 للهجرة. 11للهجرة           8ق  البعث          13ق  البعثة     11ق  البعثة            10
 اقأل الفرراغ يف اجلدول الِتايل:  -17س

 ةِ وَ زْ الغَ  جُ تائِ نَ  ت :يهعَ ق َ العام الذي وَ  ةوَ زْ ب الغَ بَ سَ  ثدَ الحَ 
    غرْزورة برْدر
    غرْزورة ُأُحد 
 َِ     غرْزورة اخلْندر
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    ف رْتُح قركَّةر 
 

 
  



 68 

 الفهرس
 4 ............................................................................................. قةاملسدِّ 

 .Error! Bookmark not defined ............................ ؟ اري التِ  سرُ دْ نر  ملاذا: قدخل

 8 ............................................................... اإلسبم قبل ،ِ رر العر  أحوال: لاألوِ  البا،

 9 ....................................................................... العر،  ِِ وْ قر : لاألوِ  الفصل

 10 ................................................... اإلسبم قبل للعر، ةيَّ ينِ الدِّ  احلالة: اينالثِ  الفصل

 12 .................................... اإلسبم قبل وأخبقهم ةيَّ االجتماعِ  العر، أحوال: الثالثِ  الفصل

 15 .......................................................... عثةالبِ  قبل  حممد بِّ النَّ  سَية: اينالثِ  البا،

 16 ............................................................ .ونشأته  بِّ النَّ  قولد: لاألوِ  الفصل

 20 .............................................................. :شبابه يف  حياته: اينالثِ  الفصل

 24 ........................................................... :ورسالته  دحممَّ  ةنبوَّ : الثالثِ  الفصل

 26 ........................................................ .البعثة بعد  دحممَّ  بِّ النَّ  سَية: الثالث البا،

 27 ............................................................ وجهراً  اً سرِ  عوةالدَّ  نشر: لاألوِ  الفصل

 30 ............................................... عوةالدَّ  سيبل يف األذى علة  صره: اينالثِ  الفصل

 32 ........................................................ احلبشة    املسلمني جرةهِ : الثالثِ  الفصل

 34 ........................................................ عبالشِّ  يف  بِّ النَّ  حصار: اباالرِ  الفصل

 39 ............................................................... .ةِ ثر عْ البِ  بعد األحدا  أبرأل لاألوَّ  البا،

 40 ................................................................... واملعراة اإلسراء: األول الفصل



 69 

 43 ....................................................................... العسبة بيعتا: اينالثِ  الفصل

 45 ......................................................... يثر،     بِّ النَّ  جرةهِ : الثالثِ  الفصل

 . ................................................................ 49 بِّ النَّ  غزواِ رأشهر : اينالثِ  البا،

 50 ........................................................................ بدر غزوة: لاألوَّ  الفصل

 52 ........................................................................ حدأُ  غزوة: اينالثِ  الفصل

 54 ......................................................... (:األحزا،) اخلندَ غزوة: الثالثِ  الفصل

 56 ......................................................................... ةقكَّ  فتح: اباالرِ  الفصل

 60 .................................................................. .ةيَّ بوِ النَّ  َيةالسِّ  خاتة: الثالثِ  البا،

 61 .................................................. ةيَّ واخلُلسِ  ةيَّ اجلسمِ   بِّ النَّ  صفاِ: لاألوِ  الفصل

  ........................................................ 63 بِّ النَّ  ووفاة الوداع ةحجَّ : اينالثِ  الفصل

 
 
 


