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 وأيـن ؟ مىت ولـد النيب   -1
 ر من ربيع األول يف مكة .ولد يوم اإلثنني ، الثاين عش

 سئل عن صوم يوم اإلثنني ، فقال : ذاك يوم ولدت فيه ( رواه مسلم   عن أيب قتادة . ) أن رسول هللا 
 جبوف مكة ، وأن مولده كان عام الفيل ( .  قال ابن القيم ) ال خالف أنه ولد 

 ؟ ما هو نسب النيب   - 2
 على اإلطالق ، فهو حممد بن عبد هللا بن عبد املطلب بن هاشم قال ابن القيم  ) هو خري أهل األرض نسبا  

 . ( .…، بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة 
على الرغم مما كان عليه من عداء للرسول قبل    ولذلك مل يستطع أبو سفيان أن ينكر علو نسب الرسول  

 إسالمه فقال ) هو فينا ذو نسب ( متفق عليه . 
 ؟  لو نسبه  ما احلكمة من ع  - 3

 حىت ال يكون ألعداء اإلسالم سالح يف أيديهم للصد عن سبيل هللا . 
 وحىت ال يتوهم متوهم أن رسالته ما هي إال وسيلة لغاية وهي تغيري وضعه االجتماعي . 

 وقال النووي ) قيل أنه أبعد من انتحاله الباطل ، وأقرب إىل انقياد الناس له ( .
 ىت مات ؟وم ما اسم والد النيب  - 4

 امسه عبد هللا بن عبد املطلب .
 محل ( ، ورجحه ابن حجر يف فتح الباري . قال ابن القيم ) تويف ورسول هللا 

 قال ابن كثري ) وهـذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه ( .
 وقد ذكر هللا يتمه يف القرآن فقال سبحانه ) أمل جيدك يتيما  فآوى ( . 

املدينة عند أخواله بين العودة ومات فدفن    مات يف  النجار ، وكان يف مهمة جتارية فمرض عند  عدي بن 
 هناك .
 وما هو أشهرها ؟ اذكر بعض أمساء الرسول  - 5

) إن يل أمساء : أان حممد ، وأان أمحد ، وأان املاحي  الذي     عن أيب سعيد اخلدري . قال : قال رسول هللا  
 ر الناس على قدمي ، وأان العاقب ( متفق عليه . ميحو هللا يب الكفر ، وأان احلاشر الذي حيش 

 زاد ابن سعد ) .. واخلامت ( . 
 وأشهرها )  أمحد ، وحممد ( .  قال ابن حجر ) وأشهرمها حممد ، وقد تكرر يف القرآن ( .

 ابمسه حممد ؟   كم مرة ذكر النيب   - 6
 ( مرات . 4ذكر يف القرآن ) 

 } . 144ت من قبله الرسل ( .   { آل عمران : قال تعاىل ) وما  حممد إال رسول قد خل
 وقال تعاىل ) ما كان حممد أاب أحد من رجالكم ولكن رسول هللا وخامت النبيني{.
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 } . 2وقال تعاىل ) والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وآمنوا مبا نزل على حممد ( .  { حممد : 
                                                             وقال تعاىل ) حممد رسول هللا ( .                      

 : ومبشرا  برسول أييت من بعدي امسه أمحد .ورد مرة واحدة حكاية عن عيسى قالوأما أمحد ف
 ؟ ما أول أمر الرسول  - 7

وبشرى عيسى   عن أيب أمامة . قال : قلت : اي نيب هللا ! ما كان أول بدء أمرك ؟ قال ) دعوة أيب إبراهيم ،
 ورأت أمي نورا  أضاءت منه قصور الشام ( رواه أمحد .

 ) دعوة أيب إبراهيم ( :
أنت   إنك  ويزكيهم  واحلكمة  الكتاب  ويعلمهم  آايتك  عليهم  يتلو  منهم  رسـوال   فيهم  وابعث  ربنا   ( قوله  أي 

 العزيز احلكيم ( .
 ) بشرى عيسى ( :

 بشرا  برسول أييت من بعدي امسه أمحد ( . أشار إليه قوله تعاىل حاكيا  عن املسيح ) وم
 ) ورأت أمي نورا  أضاءت منه قصور الشام ( :

قال ابن رجب ) وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إىل ما جيىء به من النور الذي اهتدى به أهل األرض 
 من اتبع رضوانه سبل  وزال به ظلمة الشرك منه كما قال تعاىل : قد جاءكم من هللا نور وكتاب مبني يهدي به هللا

 السالم وخيرجهم من الظلمات إىل النور إبذنه ويهديهم إىل صراط مستقيم ( .
 الذين أدركوا اإلسالم ومن أسلم منهم ؟  من من أعمام النيب  - 8

أربعة : مل يسلم منهم    قال ابن حجر ) من عجائب االتفاق أن الذين أدركهم اإلسالم من أعمام النيب  
، ومها أبو طالب وامسه عبد مناف، وأبو    اثنان ، وكان اسم من مل يسلم ينايف اسم أسامي املسلمني  اثنان وأسلم

 ، خبالف من أسلم ومها محزة والعباس ( .هلب وامسه عبد العزى
 فائدة :

 قال ابن حجر يف أيب هلب :
 ) وكين أاب هلب إما اببنه هلب ، وإما بشدة محرة وجنته ( .

 ؟  نيب من هن مرضعات ال - 9
 ثويْبة موالة أيب هلب .

 حليمة السعدية : حني أخذته معها إىل ابدية قومها ، فأقام معها أربع سنني مث ردته إىل أمه .
 ؟  أين اسرتضع رسول هللا   - 10

 اسرتضع يف ابدية بين سعد أرضعته حليمة السعدية . 
 ما احلكمة يف أن العرب  تسرتضع األطفال يف البادية ؟ - 11
 يف تقوية أجسادهم ، وتعويدا  وتربية هلم على االعتماد على النفس منذ الصغر ، وتقوميا  أللسنتهم .  رغبة
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 ماذا حدث له وهو يف ابدية بين سعد ؟  - 12
 وقعت له حادثة شق الصدر .
هللا   رسول  أن   (  . أنس  ،    عن  قلبه  عن  فشق  فصرعه  فأخذه   ، الغلمان  مع  يلعب  وهو  جربيل  أاته 

قلب ، فاستخرج منه علقة ، فقال : هذا حظ الشيطان منك ، مث غسله يف طست من ذهب مباء  فاستخرج ال
زمزم مث ألمه مث أعاده يف مكانه ، وجاء الغلماء يسـعون إىل أمه { يعين ظئره _ مرضعته _ } فقالوا : إن حممدا  

 قد قتل .. ( رواه مسلم .
بن بكر ، فانطلقت أان وابن هلا يف هبم لنا ومل أنخذ   ويف رواية أليب نعيم ) .. كانت حاضنيت من بين سعد 

 معنا زاد ... ( .
 ما فعلت حليمة السعدية بعد هذه احلادثة ؟  - 13

 خشيت عليه حىت ردته إىل أمه ، إىل أن بلغ ست سنني .
 ما احلكمة من حادثة شق الصدر ؟ - 14

 وحي عنه .لتلقي ال _ فيها بيان إعداد هللا تعاىل عبده ورسوله حممدا  
 _ تعهد هللا عز وجل نبيه عن مزالق الطبع اإلنساين ووساوس الشيطان . 

 ومىت ماتت ؟  ما اسم أم النيب  - 15
 امسها آمنة بنت وهب .

قال ابن القيم : )  ال خالف أن أمه ماتت بني مكة واملدينة { ابألبواء } منصرفها من املدينة  من زايرة 
 .  أخواله (

 { سنوات .؟ 6عند وفاة أمه }  كان عمر النيب 
 ؟  ما احلكمة من يتم الرسول  - 16

 يتيما  ولذلك حلكم ، لعل من أبرزها : لقد شاء هللا أن ينشأ الرسول 
_ أن ال يكون للمبطلني سبيل إىل إدخال الريبة يف القلوب أو إيهام الناس أبن حممدا  إمنا رضع لبان دعوته 

 ه وجده ليصل إىل جاه الدنيا ابصطناع النبوة .منذ صباه إبرشاد وتوجيه من أبي
اليتم ليس نقمة ، وأنه ال جيب  أن يقعد  ليعرفوا أن  _ ولعل يف يتمه أسوة لأليتام يف كل زمان ومكان ، 

 بصاحبه عن بلوغ أمسى املراتب .
 بعد وفاة أمه ؟  من كفل النيب  - 17

 كفله جده عبد املطلب  . 
 وفاة جده عبد املطلب ؟عند  كم كان عمر النيب    - 18

حنو مثان سنني ، مث كفله عمه أبو طالب (    قال ابن القيم ) وكفله جده عبد املطلب ، وتويف ولرسول هللا  
. 
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 سنة ؟ 12من العمر :   ماذا حدث ملا بلغ النيب   - 19
 خرج به عمه أبو طالب إىل الشام ويف هذه اخلرجة رآه حبريى الراهب . 

يف أشياخ من قريش ، فلما   ي . قال  ) خرج أبو طالب إىل الشام ومعه رسول هللا  عن أيب موسى األشعر 
أشرفوا على الراهب _ يعين حبرْيا _ هبطوا فحلوا رحاهلم ، فخرج إليهم الراهب ، وكانوا قبل ذلك ميرون به فال  

هللا رمحة للعاملني ، فقال   فقال : هذا سيد العاملني ، بعثه  حىت جاء فأخذ بيد النيب    …خيرج وال يلتفت إليهم  
له أشياخ من قريش : وما علمك ؟ فقال : إنكــم حني أشرفتم من العقبة مل يبق شجر وال حجر إال خر ساجدا   
وال يسجدون إال لنيب ، .. فقال الراهب : أنشدكم هللا ! أيكم وليه ؟ قالوا : أبو طالب ، فلم يزل يناشده حىت  

 رده ( رواه الرتمذي .
 قبل نبوته ؟ اذا اشتغل رسول هللا  مب - 20

 عمل برعي الغنم .
) ما من نيب إال وقد رعى الغنم ؟ قالوا : وأنت اي رسـول هللا ؟ قال   عن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا  

 : وأان ، كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة ( رواه البخاري .
 ما احلكمة من عمل األنبياء برعي الغنم ؟ - 21

ل ابن حجر ) قال العلماء : احلكمة يف إهلام األنبياء من رعي الغنم قبل النبـوة أن حيصل هلم التمرن برعيها  قا
 على ما يكلفونه من القيام أبمر أمتهم  ، وألن خمالطتها  ما حيصل هلم من احللم والشفقة ( .

عن الكدح سعيا  وراء القوت ،   كل وسائل الرفاهية ويغنيه  _ أن هللا عز وجل ال يعجزه أن يهىيء لنبيه  
 ولكن اقتضت حكمة هللا أن تعلمنا أن خري مال اإلنسان ما اكتسبه جبهده  .

 ؟ ما هي أول امرأة تزوجها النيب  - 22
 خدجية بنت خويلد . 

 قال ابن القيم ) وهي أول امرأة تزوجها ( .
 حني تزوجها ؟ كم كان عمر النيب    - 23

 وهذا قول اجلمهور . ( سنة ،  25)  كان عمره  
 ؟  كم كان عمرها حني تزوجها الرسول    -24

 ( سنة . 40كان عمرها )  
 اذكر بعض فضائل خدجية ؟ - 25

 عرفت عند قومها ) ابلطاهرة العفيفة ( .
 مل ينكح عليها غريها حىت ماتت .

 أن يقرأ عليها السالم من رهبا . وأُمر النيب 
 أول امرأة  آمنت به . 
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 منها ما عدا إبراهيم فإنه من مارية القبطية .  مجيع أوالده
 ؟  اذكر ما تعرفه عن أوالد النيب  - 26

 الذكور : القاسم ، وعبد هللا ، وإبراهيم .
 اإلانث : زينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفاطمة .

 مات األبناء الذكور صغارا  ابالتفاق .
 . وأما البنات فأدركن البعثة ودخلن اإلسالم وهاجرن معه

 قريشاً ؟ مبا شارك رسول هللا   - 27
 شاركهم يف بناء الكعبة ووضع احلجر األسود .

روى اإلمام أمحد وأهل السري ) أن قريشا  عندما اختلفت يف وضع احلجر األسود يف مكانه ، قالوا : اجعلوا 
األمني ، فقالوا : فوضعه يف   فقالوا : أاتكم  بينكم حكما  ، فقالوا : أول رجل يطلع من الفج ، فجاء رسول هللا  

 يف مكانه املطلوب ( .  ثوب مث دعا بطوهنم فرفعوا نواحيه فوضعه النيب 
 ( سنة ( . 35إذ ذاك )  ) كان عمر النيب 

 إىل هذا احلل لسفكت الدماء ( . ) لو ال حكمة هللا وهداية رسوله 
 إذكر بعض الفوائد واحلكم من هذا األمر ؟ - 28

قريش  - قبول  الرسول    إن  له   حتكيم  احلرام ووصفهم  البيت  مكانه من  األسود يف  احلجر  أمر وضع  يف 
 ابألمني ، دليل على تربيتة سبحانه لنبيه على مكارم األخالق اليت كان من بينها الصدق واألمانـــة . 

ناس إىل ما  حلل هذه األزمة كان بتوفيق من هللا ليلفت أنظار ال  _ إن االقرتاح الذي توصل إليه الرسول  
 سيختاره له هللا من القيام أبمر أكرب من هذا لتوحيد الناس .. وهو اإلسالم .

 اذكر بعض اإلرهاصات اليت كانت قبل النبوة ؟ - 29
 أوال  : تسليم احلجر عليه .

) إين ألعرف حجرا  مبكة كان يسلم علي قبل أن أبعث ، إين   عن جابر بن مسرة . قال : قال رسول هللا  
 فه اآلن ( متفق عليه . ألعر 

 اثنيا  : الرؤاي الصاحلة .
من الوحي الرؤاي الصادقة يف النوم ، فكان ال يرى    عن عائشة . قالت ) إن أول ما بدىء به رسول هللا  

 رؤاي إال جاءت مثل فلق الصبح ( متفق عليه .
 اثلثا  : حبب إليه العزلة والتحنث  

السابق ) مث حبب  يتعبد _  فيه    لقول عائشة يف احلديث  إليه اخلالء ، فكان خيلو بغار حراء يتحنث _ 
 الليايل ذوات العدد ( .

 ) اخلالء ( اخللوة ، قال النووي : وهو شأن الصاحلني وعباد هللا العارفني .
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 ) حراء ( جبل معروف مبكة .       ) والغار ( نقب يف اجلبل .
 فائدة : 

امل تعني  لفرتات  العزلة  استحباب  هذا  يف  اجلاهلية _  فيه  سادت  إذا  اجملتمع  أحوال  يف  التفكري  على  سلم 
 والفساد .

النيب   لسنة  فهو خمالف  للمجتمع  الدائم  االعتزال  الرسول    أما  يعرف عن  فلم   ، والقولية  أنه   العملية 
 اعتزل اجملتمع ، وقال يف نبذ هذه االجتاهات :

ي ال خيالطهم وال يصرب على أذاهم ( رواه ابن  ) املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب على أذاهم خري من الذ
 ماجه .

 ؟ مىت نزل الوحي على رسول هللا  - 30
 يوم اإلثنني : 

سئل عن صيام يوم اإلثنني ؟ فقال : ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه    حلديث أيب قتادة ) أن رسول هللا  
 ( رواه مسلم  

 إلثنني ( .كان يوم ا  قال ابن القيم ) وال خالف أن مبعثه 
 كيف كانت بداية الوحي ؟  - 31

به رسول هللا   ما بدىء  أول  قالت )   . إال   عن عائشة  الصادقة ، فكان ال يرى رؤاي  الرؤاي  الوحي  من 
جاءت مثل فلق الصبح ، مث حبب إليه اخلالء ، وكان خيلو بغار حراء .. فجاءه امللك فقال : اقرأ ، قال : ما أان  

إىل أن قال : اقرأ ابسم ربك الذي خلق ، خلق اإلنسان من علق ، اقرأ وربك األكرم   ابرىء .. ثالث مرات ..
 .. ( متفق عليه .

 قوله ) ما أان بقارىء ( أي ال أحسن القراءة .
أميا  ال يعرف القراءة وال الكتابة ، ويف ذلك إبعاد لشبهة   _ اقتضت حكمة هللا تعاىل أن يكون الرسول  

ويف ذلك يقول املوىل عز وجل : وما كنت تتلو من قبله من كتاب وال ختطه بيمينك إذا     الشك يف مصدر القرآن ،
 الراتب املبطلون .

 بعد ذلك ؟ ماذا فعل الرسول   - 32
 ذهب إىل زوجته خدجية وأخربها اخلرب .

 ماذا قالت له خدجية ، وعلى ماذا يدل كالمها ؟ - 33
إنك لتصل الرحم ، وتصدق احلديث ، وحتمل الكل ، وتعني على    قالت له ) كال ، فوهللا  ال خيزيك هللا ،

 نوائب الدهر ( .
 وكالمها هذا يدل  : على رجحان عقلها وحسن تصرفها وفضلها وسالمة فطرهتا .

 ؟  ماذا نستفيد من كالم خدجية للرسول  - 33
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 _ استحباب أتنيس من نزل به أمر بذكر تيسريه عليه وهتوينه لدينه . 
 زل به أمر استحب له أن يطلع على من يثق بنصحه وصحة رأيه ._ أن من ن

 ماذا فعلت خدجية بعد ذلك ؟  - 34
 ذهبت به إىل ورقة بن نوفل . 

تنصر يف  امرءا   وكان   ، نوفل  بن  ورقة  عمها  ابن  إىل  به خدجية  انطلقت  مث   ( السابق  عائشة  ففي حديث 
  ( . اخلرب اجلاهلية ، وكان شيخا  كبريا  قد عمي ، وأخربه 

 ماذا متىن ورقـة ؟ - 35
 .متىن أن يكون حيا  حني يبعث 

قال ) اي ليتين أكون فيها حيا  جذعا  حني خيرجك قومك ؟ قال : أو خمرجي هم ؟ قال : نعم ، مل أيت أحد 
 مبثل ما جئت به إال عودي ، وإن يدركين يومك أنصرك نصرا  مؤزرا  ، مث مل يلبث ورقة أن تويف ( .

 يتين ( الضمري يعود على أايم الدعوة .قوله ) اي ل
 قوله ) جذعا  ( اجلذع هو الصغري من البهائم .

 يف قوله ) اي ليتين . . ( . 
 جواز متين املستحيل إذا كان يف فعل اخلري ، ألن ورقــة متىن أن يعود شااب  وهو مستحيل عادة   

 قوله ) أو خمرجي هم ( .
 يكن فيه سبب يقتضي اإلخراج ، ملا اشتمل عليه من مكارم األخالق .أن خيرجوه ، ألنه مل  استبعد النيب  

 قوله ) مل أيت أحد مبثل .. ( .
العلة يف إخراجه هو جميئه هلم ابالنتقال عن مألوفهم ، وألنه علم من الكتب أهنم ال جييبونه إىل  ذكر ورقة 

 ذلك .
 ما أول ما أنزل من القرآن ؟ - 36

 تعاىل ) اقرأ ابسم ربك الذي خلق . خلق اإلنسان من علق ( . أول ما أنزل من القرآن قوله
 قال النووي ) هذا هو الصواب الذي عليه اجلماهري من السلف واخللف ( .

 حلديث عائشة السابق ) قال : اقرأ ، قال : ما أان بقارىء .. قال : اقرأ ابسم ربك الذي خلق .. ( . 
 ءة  .فقوله ) ما أان بقارىء ( أي ال أحسن القرا

 _ هذا صريح يف أنه مل يقرأ قبل ذلك شيئا  .
 _ وألن األمر ابلقراءة يف الرتتيب قبل األمر ابإلنذار . 

 مث ماذا حدث بعد ذلك ؟  - 37
 انقطع الوحي . 
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 وقد اختلف كم كانت مدة انقطاعه : 
 قيل : كانت ستة أشهر ، وقيل : كانت أربعني يوما  . 

 ؟ ما احلكمة من هذا االنقطاع   - 38
 التشوق إىل العود .  ليحصل للرسول  -

 .  _ أتكيد أن الوحي ظاهرة منفصلة عن ذات الرسول 
 من هذا االنقطاع .  ولقد جزع رسول هللا 

 ماذا حدث بعد هذا االنقطاع ؟   - 39
 بعد هذا االنقطاع نزل عليه الوحي مرة أخرى .

عت صوات  ، فرفعت بصري ، فإذا امللك الذي  ) بينما أان أمشي إذ مس  عن جابر . قال : قال رسول هللا  
جاءين حبراء جالس على كرسي بني السماء واألرض ، فرعبت منه ، فرجعت فقلت : زملوين زملوين ، فأنزل هللا : 

 اي أيها املدثر قم فأنذر ، إىل قوله : والرجز فاهجر ( متفق عليه .
 فحمي الوحي وتواتر .

 اي أيها املدثر .. ( .  فكان أول ما نزل بعد فتور الوحي )
 فائدة : 

 توافق صفة الوحي إىل من تقدمه من النبيني .  صفة الوحي إىل نبينا 
 كما قال تعاىل ) إان أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده ( . 

 اذكر مراتب الوحي كما ذكرها ابن القيم ؟  - 40
 قال ابن القيم : 

 الرؤاي الصادقة : -1
 الرؤاي الصادقة ( . عائشة السابق ) أول ما بدىء به رسول هللا  كما يف حديث 

 _ ما يلقيه امللك يف روعه وقلبه من غري أن يراه :  2
هللا   رسول  قال   : قال   . مسعود  ابن  حىت   عن  نفس  متوت  لن  أن  ُروعي  يف  نفث  القدس  روح  إن   (

 .تستكمل رزقها ، فاتقوا هللا وأمجلوا يف الطلب ( رواه ابن ماجه 
 قوله ) روعي ( أي قليب .

 _ أنه كان يتمثل له املَلك رجال  : 3
قال له : أتدري من السائل ؟ قلت : هللا ورسوله أعلم ، قال :   كما يف حديث عمر  ) أن رسول هللا  

 فإنه جربيل أاتكم يعلمكم دينكم ( رواه مسلم .
 _ أنه كان أيتيه يف مثل صلصلة اجلرس وهو أشده عليه : 4
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كيف أيتيك الوحي ؟ فقال : أحياان  أيتيين مثل    ئشة . ) أن احلارث بن هشام  سأل رسول هللا  عن عا
 صلصلة اجلرس وهو أشده علّي فيفصم عين وقد وعيت عنه ما قال .. ( رواه البخاري . 

) صلصلة اجلرس (  الصلصلة يف األصل صوت وقوع احلديد بعضه على بعض ، مث أطلق على كل صوت له 
 . طنني 

 .) وهو أشده علي ( قال احلافظ : يفهم منه أن الوحي كله شديد ، لكن هذه الصفة أشدها 
 ) فيفصم عين (  أي يقلع عين ويتجلى ما يغشاين  .

 _ كالم هللا له منه إليه بال واسطة ملك . 
ك عدة  كما مت ذلك  يف اإلسراء واملعراج حيث فرض عليه وعلى أمته الصلوات اخلمس وتردد عليه يف ذل

 . مرات يسأله التخفيف وكان ذلك إبرشاد موسى 
 ؟ اذكر مراحل  الدعوة خالل حياة الرسول   - 41

 را  :وة س املرحلة األوىل : الدع
  .واستمرت ثالث سنني

 را  :رحلة الثانية : الدعوة جهامل
 . ه واستمرت بقية حيات

 م ؟اذكر أول  أول من أسل - 42
 اء :من النس

 د . يلة بنت خو خدجي
 من الرجال : 

 أبو بكر الصديق :
 م كذبت وقال : أبو بكر : صدق .. ( رواه البخار ي . ر ) إن هللا بعثين إليكم فقلتلعم حيث قال 

م ( رواه  الناس هبا ؟ ألست أول من أسلق  خليفة للمسلمني ) ألست أح  وقال هو عن نفسه عندما اختري
 الرتمذي . 

 :ومما يدل على قدم إسالم أيب بكر 
 ن وأبو بكر ( رواه البخاري .ا معه إال مخسة أعبد وامرأاتوم قول عمار ) لقد رأيت رسول هللا 

 ال .أول من أسلم من الرج ور على أن أاب بكروقد اتفق اجلمه 
 ومن الصبيان :

 ر سنني كما رجح ذلك احلافظ ابن حجر  ( .علي بن أيب طالب : )  أسلم وعمره عش
 ومن املوايل : 

 :  ارثةزيد بن ح
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 ة أعبد .. ( . قول عمار السابق ) .. إال مخس ففي
 ة ، وعامر بن فهرية .. ( .األعبد هم : بالل ، وزيد بن حارثقال احلافظ ابن حجر ) 

 ة بن نوفل من السابقني ؟ هل ورق  - 43
ها { أي أايم الدعوة } جذعا  حني خيرجك  حيث قال ) .. اي ليتين في  وة حممد  نعم ، فقد صدق بنب

 ومك ، .. وإن يدركين يومك أنصرك نصرا  مؤزرا  ( .ق
 ة أو جنتني ( رواه البزار .) ال تسبوا ورقة فإين رأيت له جن قال 

 ض ( رواه أمحد .رأيته فرأيت عليه ثياب بي  وقال أيضا  ) قد
 ر ؟اذكر بعض من أسلم على يد أيب بك  - 44

 بن عوف ، وسعـد بن أيب وقـاص ، وطلحة بن عبيد هللا   عثمان بن عفان ، والزبري بن العوام ، وعبـد الرمحن
 . ة بعد الرسول أيب بكر ، وأنه أول داعيذا فضل _ يف ه

 رادا  .، وفضل من يهدي هللا على يديه فردا  أو أف وة إىل هللا_ بيان فضل الدع
 ابقني إىل اإلسالم ؟اذكر بعض الس - 45

 ة أنه بقي أسبوعا  : اثلث مسلم .سعد بن أيب وقاص ، فقد جاء يف رواية صحيح
 والزبري بن العوام ، وعبد هللا بن مسعود ، وعمار بن ايسر ، وبالل بن رابح .

 ة أعبد وامرأاتن وأبو بكر ( . وما معه إال مخس فقد قال عمار ) رأيت رسول هللا 
وأمه مسية ، وصهيب   ، وأبو بكر ، وعمار ،  ه سبعة : رسول هللا  موقال ابن مسعود ) أول من أظهر إسال

 ، وبالل ، واملقداد ( رواه أمحد .  
 الم ( .ذ ذاك ربع اإلسعمرو بن عنبسة . فقد قال ) فلقد رأيتين إ

 ة وجيزة وصل عدد الذين الذين سبقوا إىل اإلسالم من بطون قريش إىل أكثر من أربعني نفرا  .ففي فرت 
 

 بدأ دعوته سرايً ؟ ما احلكمة يف أن الرسول  - 46
_ الدعوة السرية فرصة للرتبية ، والتكوين ، ومرحلة إلعداد املؤمنني حىت يشتد عودهم ، وتقوى على حتمل 

 البالء نفوسهم .
الرسول   حلالوا بينه وبني جاءهم بدين مل يعرفوه ، وأبمر مل أيلفوه ، فلو أنه واجههم به ألول وهلة    ألن 

وحينئذ مل يتوفر لديه فرصة االلتقاء مبن آمنوا به ليعلمهم ويفقههم    وه من تبليغ دعوته ، االتصال ابلناس ، ومل ميكن
 يف الدين ، ويربيهم الرتبية اليت تؤهلهم للنهوض ابلعبء الضخم الذي ينتظرهم . 

 _ تعليم للدعاة وإرشاد هلم يف كل زمان ومكان إىل مشروعية األخذ ابحليطة واألسباب الظاهرة .
 ؟  عوة الرسول من أكثر الناس استجابة لد - 47
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من الضعفاء واملوايل ، وهم أقرب الناس إجابة لدعوة الرسل ، ألهنم   أكثر الذين استجابوا لدعوة الرسول  
ال يصعب عليهم أن يكونوا تبعا  لغريهم ، أما الكرباء وأهل اجلاه والسلطان فيمنعهم الكرب وحب اجلاه والرفعة عن  

 االنقياد غالبا  . 
 وم نوح عليه السالم ) وما نراك اتبعك إال الذين هم أراذلنا ابدي الرأي ( .كما قال تعاىل يف  ق

 كيف بدأت الدعوة اجلهرية ؟    - 48
 بدأت بنزول قول هللا تعاىل ) وأنذر عشريتك األقربني ( .

ع أهل بيته ، فاجتم  عن علي . قال ) ملا نزلت هذه اآلية { وأنذر عشريتك األقربني } قال : مجع النيب  
 ثون ، فأكلوا وشربوا فقال هلم : من يضمن عين ديين ومواعيدي ويكون معي ابجلنة .. ( رواه أمحد .ثال

هللا ال أزال أحوطك وأمنعك غري أن نفسي ال تطاوعين على فراق  فقال أبو طالب : فو  …مث دعاهم اثنية  
 دين عبد املطلب .

 ما احلكمة يف البداية أواًل ابألقربني ؟  - 49
جر ) والسر يف األمر إبنذار األقربني أوال  أن احلجة إذا قامت عليهم تعدت إىل غريهم وإال فكانوا قال ابن ح

الدعوة   يف  فيحابيهم  والرأفة  العطف  من  للقريب  القريب  أيخذ  ما  أيخذه  ال  وأن   ، االمتناع  يف  لألبعدين  علة 
 والتخويف ، فذلك نص له على إنذارهم ( . 

 ذلك ؟ بعد ماذا فعل الرسول   - 50
 من تعهد أيب طالب حبمايته ، قام على  الصفا وصدع ابلدعوة .  بعدما أتكد النيب 

حىت صعد الصفا فهتف اي   خرج رسول هللا  : وأنذر عشريتك األقربني  عن ابن عباس . قال ) ملا نزلت  
إليه ، فقال : أرايتكم إن أخربتكم أن خيال  خترج من سفح هذا اجلبل    صباحاه ، فقالوا : من هذا ؟ فاجتمعوا 

أكنتم مصدقي ؟ قالوا : ما جربنا عليك كذاب  . قال : فإين نذير لكم بني يدي عذاب عظيم ، قال أبو هلب : تبا  
 لك ما مجعتنا إال هلذا ، مث قام فنزلت : تبت يدا أيب هلب وتب ( متفق عليه .

 .صدقه إذا أخرب عن األمر الغائب قوله ) أرأيتكم إن أخربتكم .. ( أراد هبذا تقريرهم أبهنم يعلمون 
 هل عاقب هللا عز وجل أبو هلب ؟  - 51

نعم ، فإن هللا مل يرتك أبو هلب بل سجله له يف سورة تتلى إىل يوم القيامة ، فكانت لعنة عليه يف الدنيا حىت 
لى انرا  ذات يلقى جزاءه يف اآلخرة فقال تعاىل ) تبت يدا أيب هلب وتب . ما أغىن عنه ماله وما كسب . سيص

 هلب . وامرأته محالة احلطب . يف جيدها حبل من مسد ( .
( أم مجيل  أروى    وامرأته)    ( وخاب وخسر .  وتب( أي هلكت يدا ذلك الشقي . )    تبت يدا أيب هلب)  

 بنت حرب وكانت عوان  لزوجها على كفره وجحوده ، وهلذا تكون يوم القيامة عوان  عليه يف عذابه يف انر جهنم . 
 ، وقيل : كانت متشي  ابلنميمة . ( تضع الشوك يف طريق رسول هللا  محالة احلطب) 

 اذكر بعض من أسلم خالل الدعوة اجلهرية ؟  - 52
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 ضماد من أزد شنوءة . 
عن ابن عباس . ) أن ضمادا  قدم مكة وكان يرقي من الريح ، فسمع سفهاء أهل مكة يقولون : إن حممدا  

 رأيت هذا الرجل لعل هللا أن يشفيه على يدّي ، قال : فلقيه ، فقال : اي حممد ! إين أرقي جمنون ، فقال : لو أين
: إن  احلمد هلل حنمده ونستعينه    من هذه الريح وإن هللا يشفي على يدي من شاء فهل لك ؟ فقال رسول هللا  
وحده ال شريك له وأن حممدا  عبده من يهده هللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي ، وأشهد أن ال إله إال هللا  

ورسوله ، فقال : لقد مسعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما مسعت مثل كلماتك هؤالء ، فقال :  
فبايعه . فقال رسول هللا   : وعلى قومك ، قال : وعلى قومي ( رواه    هاتك أابيعك على اإلسالم . قال : 

 مسلم .
 كني يف حماربة الدعوة ؟ اذكر بعض أساليب املشر  - 53

 _  التهديد مبنازلـة الرسول وعمه أيب طالب .1
ففي احلديث ) جاءت قريش إىل أيب طالب فقالوا : أرأيت أمحد ؟يؤذينا يف اندينا ، ويف مسجدان فاهنه عن  

تؤذيهم يف    أذاان ، فقال : اي عقيل ، ائتين مبحمد فذهبت فأتيته به ، فقال : اي ابن أخي إن بين عمك زعموا أنك
فانته عن ذلك ، قال : فلحظ رسول هللا    ببصره ) ويف رواية : فحلق رسول هللا    انديهم ويف مسجدهم 

ببصره ( إىل السماء فقال : ما أان أبقدر على أن أدع لكم ذلك ، على أن  تشعلوا يل منها شعلة ، يعين الشمس  
 ، فقال أبو طالب : ما كذب ابن أخي ، فارجعوا ( .

 االهتامات الباطلـة لصد الناس عنه ._  2
 اهتموه ابجلنون :

 قال تعاىل ) ويقولون إنه جملنون ( . 
 وقال تعاىل ) وقالوا اي أيها الذي نزل عليه الذكر إنك  حملنون ( . 

 وقد أجاهبم هللا يف آية القلم ) ما أنت بنعمة ربك مبجنون ( .
 _ اهتموه ابلسحر :3

 إن تتبتعون إال رجال  مسحورا  ( .قال تعاىل  ) وقال الظاملون 
 وقال عنهم ) .. هذا ساحر كذاب ( . 

 _ اهتموه ابلكذب : 4
 كما قال تعاىل ) وقال الكافرون هذا ساحر كذاب  ( . 

 وقال تعاىل ) وقال الذين كفروا إن هذا إال إفك افرتاه وأعانه عليه قوم آخرون ( . 
 _ اهتموه ابإلتيان ابألساطري : 5

 وقالوا أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة  وأصيال  ( .قال تعاىل ) 
 وقالوا إن القرآن ليس من عند هللا وإمنا من عند البشر :
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كما قال تعاىل ) ولقد نعلم أهنم يقولون إمنا يعلمه بشر ، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب  
 مبني ( .
 ة واالستهزاء والضحك ._ السخري 6
قول تعاىل عن سخريتهم من الذين آمنوا ) وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤالء من هللا عليهم من بيننا  ي

 ، أليس هللا أبعلم ابلشاكرين ( .
ساخرة مستهزئة : إين ألرجو أن يكون شيطانك قد تركك ، مل   ) جاء يف البخاري أن امرأة قالت للرسول  

 فأنزل هللا : والضحى والليل إذا سجى . ما ودعك ربك وما قلى ( . أره قربك منذ ليلتني أو ثالاث  ! 
 ( ما أبغضك . وما قلى( ما تركك .     )  ما ودعك) 

وروى البخاري ) أن أاب جهل قال مستهزائ  : اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من  
م إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ، فنزلت : وإذ قالوا الله

 السماء أو ائتنا بعذاب أليم . وما كان هللا ليعذهبم وأنت فيهم وما كان هللا معذهبم وهم يستغفرون  .. ( .
وما جاء    وجاء يف مسند اإلمام أمحد ) أن أشراف قريش اجتمعوا يوما  يف احلجر يتذاكرون أمر رسول هللا  

ليطوف ابلبيت ، فلما مر هبم غمزوه ببعض القول ثالث    نما هم يف ذلك إذا طلع عليهم رسول هللا  به ، وبي 
 ( . …مرات ، فقال هلم : اي معشر قريش ، أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم ابلذبح 

من مّن هللا عليهم    }) وكان إذا جلس وحوله املستضعفون من أصحابه استهزأوا هبم وقال هؤالء جلساؤه   
 .ن { أليس هللا أبعلم ابلشاكريـ }قال تعاىل  {بيننا 

 ا :وكانوا كما قص هللا علين
) إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون . وإذا مروا هبم يتغامزون . وإذا انقلبوا إىل أهلهم انقلبوا 

 فكهني . وإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالون . وما أرسلوا عليهم حافظني ( .
 _ تشويه تعاليمـه وإاثرة الشبهات ، وبث الدعاايت الكاذبة : 7

 قالوا عن القرآن ) أساطري األولني اكتتبها فهي متلى عليه بكرة وأصيال  ( .
 وقالوا ) إن هذا إال إفك افرتاه وأعانـــه عليه قوم آخرون ( . 

 وكانوا يقولون أيضا  ) إمنا يعلمه بشر ( .
 ضية يف أنبياء هللا ورسله ؟هل االستهزاء سنة ما - 54

 نعم .
به  ما كانوا  منهم  سخروا  ابلذين  فحاق   . قبلك  من  برسل  استهزىء  ولقد   ( مسليا   لنبيه  هللا  قال  ولذلك 

 يستهزءون ( .
وأهنم حاق هبــم العذاب بسبب ذلك   فقد ذكر هللا تعاىل يف هذه اآلية أن الكفار استهزءوا برسل قبل نبينا  

. 
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 أنواع االستهزاء الذي وقع ألنبياء هللا قبل نبينا ؟اذكر بعض   - 55
 قول قوم هود له ) إن نقول إال اعرتاك بعض آهلتنا بسوء ( .

 وقال قوم صاحل له ) اي صاحل ائتنا مبا تعدان إن كنت من املرسلني ( .
لتكونن من املخرجني ( وقال عنهم تنتـه اي لوط  لئن مل  فيما حكى هللا عنهم )  ) فما كان   وقال قوم لوط 

 جواب قومه إال أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم ( . 
وقال قوم شعيب ) قالوا اي شعيب ما نفقه كثريا  مما تقول وإان لنراك فينا ضعيفا  ولوال رهطك لرمجناك وما أنت 

 علينا بعزيز ( . 
 عن دينهم ؟ وأصحابه ماذا فعلت قريش عندما مل تثمر األساليب املاضية يف صد الرسول   - 56

 جلأت قريش إىل أسلوب االعتداء اجلسدي .
 ؟  اذكر بعض االعتداءت اجلسدية على النيب   - 57

؟ قال )   _ عن عروة بن الزبري قال ، سألت عبد هللا بن عمرو عن أشد ما صنع املشركون برسول هللا    1
فخنقه خنقا  شديدا  ، فجاء أبو بكر    وهو يصلي فوضع رداءه يف عنقه  رأيت عقبة بن أيب معيط جاء إىل النيب  

 حىت دفعه عنه وقال : أتقتلون رجال  أن يقول ريب هللا وقد جاءكم ابلبينات من ربكم ( رواه البخاري .
يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس ، وقد    _ وعن ابن مسعود قال ) بينما رسول هللا    2

يقوم إىل سال جزور بين فالن فيأخذه فيضعه يف كتفي حممد إذا   حنرت جزور ابألمس ، فقال أبو جهل  : أيكم
وضعه بني كتفيه ، قال : فاستضحكوا وجعل بعضهم مييل   سجد ، فانبعث أشقى القوم ، فلما سجد النيب  

صالته رفع صوته مث دعا عليهم .. فوالذي بعث   على بعض ، فأقبلت فاطمة فطرحته عنه ، فلما قضى النيب  
 ق لقد رأيت الذي مسى صرعى يوم بدر ( رواه البخاري .                               حممدا  ابحل

 ) ثبت ابلرواايت الصحيحة أن الذي رمى الفرث عليه هو عقبة بن أيب معيط ( .
 ( هي اجللدة اليت يكون فيها الولد يقال هلا ذلك من البهائم . السلى) 
 

مرة حىت غشي عليه ، فقام أبو بكر فجعل ينادي : ويلكم   وعن أنس . قال ) لقد ضربوا رسول هللا  
 أتقتلون رجال  أن يقول ريب هللا ؟ فرتكوه وأقبلوا على أيب بكر ( رواه أبو يعلى . قال ابن حجر : إبسناد صحيح 

وعن أيب هريرة . قال ) قال أبو جهل : يعفر حممد وجهه بني أظهركم ؟ فقيل : نعم ، فقال : والالت والعزى 
ئن رأيته ألطأن على رقبته وألعفرن وجهه ، فأتى رسول هللا وهو يصلي _ يزعم ليطأ رقبته _ فما فجأهم إال وهو  ل

ينكص على عقبيه ويتقي بيديه ، فقالوا : مالك اي أاب احلكم ، قال : إن بيين وبينه خلندقا  من انر وهْوال  وأجنحة  
 ئكة عضوا  عضوا  ( رواه مسلم .: لو دان مين الختطفته املال ، فقال رسول هللا 

من أيب جهل وغريه ممن أراد به ضررا  ( . ) حاولت أم   قال النووي ) وهلذا احلديث أمثلة كثرية يف عصمته  
 مجيل _ زوجة أيب هلب _ أن تعتدي عليه حبجر فحماه هللا منها ( رواه البيهقي .
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 اذكر بعض أنواع العذاب الذي ال قوه املسلمون ؟ - 58
هللا  عن   رسول   : سبعة  إسالمه  أظهر  من  أول   ( قال   . مسعود  ،    ابن  مسية  وأمه  وعمار   ، بكر  وأبو 

فمنعه هللا بعمه أيب طالب ، وأما أبو بكر فمنعه هللا بقومه ، وأما    وصهيب ، وبالل ، واملقداد ، فأما رسول هللا  
فما منهم إنسان إال وقد وااتهم على ما  سائرهم فأخذهم املشركون فألبسوهم أدرع احلديد وصهروهم يف الشمس ،  

أرادوا إال بالل فإنه هانت عليه نفسه يف هللا وهان على قومه فأعطوه الولدان وأخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو  
 أحد (  رواه أمحدد يقول : أح

 مث اشرتى أبو بكر بالال  فأعتقته . 
 ا آل ايسر فإن موعدكم اجلنة ( رواه احلاكم . { آبل ايسر } وهم يعذبون فقال : أبشرو  ) ومر رسول هللا 

وكان أول من استشهد يف سبيل هللا من هذه األسرة خاصة ويف اإلسالم عامة _ أم عمار ، مسية بنت خياط 
 _ فقد طعنها أبو جهل حبربة يف قبلها فماتت من جراء هذا االعتداء العظيم ، ومات ايسر يف العذاب .

ىت أجرب على أن يتلفظ  بكلمة الكفر بلسانه ، وقد ذكر مجهور املفسرين ، أن من  وتفننوا يف إيذاء عمار ، ح
أسباب نزول اآلية الكرمية ) من كفر ابهلل من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن ابإلميان ( هو موقف عمار بن 

 ايسر .
 وممن انل األذى والتعذيب خباب بن األرت . وممن ورد يف ذلك :

أيخذون بشعر رأسه فيجذبونه جذاب  ، ويلوون عنقه بعنف وأضجعوه مرات عديدة على صخور    ) أهنم كانوا
 ملتهبة مث وضعوه عليها فما أطفأها إال ودك ظهره ( .

ليلى الكندي قال : جاء خباب إىل عمر فقال : ادن ، فما أحد أحق هبذا اجمللس منك إال   ) وعن أيب 
 ا عذبه املشركون ( رواه ابن ماجه .عمار ، فجعل خباب يريه آاثرا  بظهره مم
 أن يدعو هللا ليخفف من العذاب : ومن شدة األذى سأل رسول هللا  

وهــو متوسد بردة وهو يف ظل الكعبة ، وقد لقينا من املشركني شدة ، فقلت اي رسول   ) قال : أتيت النيب  
 هللا : أال تدعو لنا ؟ 

قبلكم ليمشط مبشاط احلديد ما دون عظمه من حلم أو    فقعد _ وهو حممر وجهه _ فقال : لقد كان من
  ، دينه  ما يصرفه ذلك عن  فيشق ابثنني  املنشار على مفرق رأسه  دينه ، ويوضع  ما يصرفه ذلك عن  عصب ، 

 وليتمن هللا هذا األمر حىت يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ما خياف إال هللا ( رواه البخاري .
  لقد رأيتين وإن عمر ملوثقي على اإلسالم قبل أن يسلم عمر ( رواه البخاري .وعن سعيد بن زيد قال ) وهللا

 ) ملوثقي ( أي أن عمر ربطه بسبب إسالمه إهانة له وإلزاما  ابلرجوع عن اإلسالم .
 ) واعتدوا على عمر بن اخلطاب عندما أسلم ، وحاولوا قتله لوال أن أنقذه هللا ابلعاص بن وائل ( .  

 كمة من هذه االبتالءات ؟ما احل - 59
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لمني هو تقرير وأتكيد لقوله تعاىل ) أحب الناس أن يرتكوا أن يقولوا أمنا وهم  ـ_ ما حدث من تعذيب للمس
البأساء  مستهم  قبلكم  من  خلوا  الذين  مثل  أيتكم  وملا  اجلنة  تدخلوا  أن  أم حسبتم   ( تعاىل  ولقوله   ) يفتنون  ال 

لذين آمنوا معه مىت نصر هللا أال إن نصر هللا قريب ( ولقوله تعاىل ) لتبلون يف  والضراء وزلزلوا حىت يقول الرسول وا
 أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا أذى كثريا  ( .

 _ يف االبتالء متحيص للمؤمنني ، وحمق للكافرين ) ليهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة وإن هللا
 لسميع عليم ( ، فال بد من امتحان النفوس ليظهر ابالمتحان الطيب من اخلبيث . 

أنه كلما تشبث املسلم بدينه وشرع ربه   الناس بالء  ، وهذا من املتقرر شرعا  وعقال  ،  _ أن األنبياء أشد 
 اهنالت عليه البالاي واحملن من كل حدب وصوب .

سئل أي الناس أشد بالء ؟ قال : األنبياء مث   رسول هللا    وهلذا جاء يف حديث سعد بن أيب وقاص ) أن
األمثل فاألمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان يف دينه صالبة اشتد بالؤه ، وإن كان يف دينه رقة  

 ابتلي على قدر دينه ، فما يربح البالء ابلعبد حىت يرتكه ميشي على األرض وما عليه خطيئة ( رواه الرتمذي .
 كما سبق .  لذلك كان أشد الناس بالء يف هذه األمة هو احلبيب و 

تعاىل ) وكذلك جعلنا لكل نيب عدوا  شياطني  قال  أقوامهم كما  قبل  التكذيب ابلرسل من  _ سنة هللا يف 
اإلنس واجلن ( وقال تعاىل ) كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إال قالوا ساحر أو جمنون ( وقال تعاىل ) ما  

 يقال لك إال ما قد قيل للرسل من قبلك ( .
 قال ابن القيم : 

فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بني أمرين : إما أن يقول أحدهم آمنا ، وإما أن ال يقول آمنا ، بل يستمر على 
اذب  عمل السيئات ، فمن قال آمنا امتحنه الرب عز وجل وابتاله وألبسه االبتالء واالختبار ليبني الصادق من الك

. 
 إبصحابه يف بداية الدعوة ؟ أين كان جيتمع النيب  - 60

 م .يف دار األرقم بن أيب األرق
 م  ابلذات ؟ دار األرقم بن أيب األرق  ار الرسول  اختملاذا  - 61

افس واحلرب قال املباركفوري ) ألن األرقم مل يكن معروفا  إبسالمه ، وألنه من بين خمزوم اليت حتمل لواء التن
م يف حدود _ يف قلب العدو ، وألنه كان فىت صغريا  عندما أسل بين هاشم ،  إذ يستبعد أن خيتفي الرسول ضد 

 ة ( .إىل منازل كبار الصحابرف األذهان ه يف هذه احلالة تنصرة سنة ، إذ أنـش16الست عـشـ
 مىت كانت اهلجرة األوىل إىل احلبشة ؟ - 62

 ـة  من البعثة . 5ـسيف السنة اخلام
 ما سبب هذه اهلجرة ؟ - 63

 الفرار ابلدين من بالد الفتنة إىل بالد األمان .
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وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البالء   قالت أم سلمة ) ملا ضاقت علينا مكة ، وأوذي أصحاب رسول هللا  
وعمه    يف منعة من قومه  ال يستطيع دفع ذلك عنهم ، وكان رسول هللا    والفتنة يف دينهم ، وإن رسول هللا  

قال هلم : إن أبرض احلبشة ملكا  عظيما  ال يظلم أحد عنده ، فاحلقوا ببالده حىت جيعل هللا لكم فرجا  وخمرجا  مما  
 أنتم فيه ( . 

 رة ؟هذه اهلجل كم عدد أه  - 64
 وة  . جال  وأربع نسكانوا أحد عشر ر 

 رة ؟اذكر بعض أهل هذه اهلج  - 65
ة ، وعثمان بن مظعون ، وأبو سلمة وزوجته أم سلم  نت رسول هللا  منهم : عثمان بن عفان وزوجته رقية ب 

 ، ومصعب بن عمري . 
 كم مكثوا يف احلبشة ؟   - 66

 مل ميكثوا طويال  .
 أقاموا ابحلبشة شهرين شعبان ورمضان من سنة مخس من البعثة ، وعادوا إىل مكة يف شوال من نفس السنة . 

 بة ابهلجــرة إىل احلبشة ؟للصحا ماذا نستفيد من إذن النيب  - 67
 _ مشروعية اهلجرة من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم .

) ال تنقـطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة ، وال تنقطع التوبـة حىت تطلع الشمس من مغرهبا ( رواه أبوداود    قال  
. 

 واهلجــرة على نوعني :
 تكون واجبة : 

 ة واجبات دينه .إذا كان ال يستطيع إظهار دينه وال ميكنه إقام
قال تعاىل ) إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفني يف األرض ، قالوا أمل  
على   يدل  شديد  وعيد  وهذا   ) مصريا   وساءت  جهنم  مأواهم  فأولئك   . فيها  فتهاجروا  واسعة  هللا  أرض  تكن 

 الوجوب .
 تكون مستحبة :

 نه متمكن من إظهار دينه . وهو من يقدر عليها لك
 ما سبب عودة املهاجرين من احلبشة ؟  - 68

م أن قريشا  أسلمت ، وكان هذا اخلرب كذاب  ، فرجعوا إىل مكة ، فلما بلغهم أن األمر قال ابن القيم ) فبلغه
 أشد مما كان ، رجع منهم من رجع ودخل مجاعة فلقوا من قريش أذى شديدا  ( . 

 ا أن اخلرب كذب وأن العذاب أشد من قبل ؟ ماذا حدث ملا رأو  - 69
 ابهلجرة للحبشة مرة اثنية .  أذن هلم رسول هللا 
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 كم عدد أهل اهلجرة الثانية ؟   - 70
 قال ابن القيم ) فهاجر من الرجال ثالثة ومثانون رجال  ، ومن النساء مثان عشرة ( . 

 وقيل : تسع عشرة امرأة . 
 جرين ؟ ت قريش لكي تعيد املهاماذا فعل - 71

 م .ي لكي يردهم ويسلمهد للنجاشبعثت بوف 
 ممن كان يتكون  هذا الوفد ؟  - 72

 هذا الوفد يتكون من  : عمرو بن العاص ، وعبد هللا بن أيب أمية . 
 ماذا فعال قبل الدخول على النجاشي ؟ - 73

 ه امللك برد املهاجرين .قدّما اهلدايـا ألعيان رجال النجاشي ، سياسة ليحصال على دعم األعيان عند مطالبت
 ماذا قال وفد قريش للنجاشي ؟   - 74

قاال : أيها امللك ، إنه قد ضوى إىل بلدك غلمان سفهاء ، فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينك ، وجاءوا  
 بدين ابتدعوه ، ال نعرفه حنن وال أنت ، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آابئهم وأعمامهم وعشائرهم ، 

 لرتدهم إليهم . 
 . وقالت البطارقة : صدقا أيها امللك ، فأسلمهم إليهما ، فلريداهم إىل قومهم وبالدهم 

 ماذا فعل النجاشي عندما مسع ذلك ؟   - 75
م ، ومل تدخلوا به يف ين الذي فارقتم فيه قومكذا الدحضروا ، وقال هلم : ما هم ف أرسل إىل املسلمني ودعاه

 ذه امللل ؟ديين وال دين أحد من ه
 

 ة عن املسلمني ؟ وماذا قال للنجاشي ؟من الذي تكلم نياب - 76
 الب .جعفر بن أيب ط

ة ، وأنيت الفواحش ، ونقطع  ها امللك ، كنا قوما  أهل جاهلية ، نعبد األصنام وأنكل امليتقال للنجاشي : أي
بده ،  فدعاان إىل هللا لنوحده ونعه ،  وعفا. حىت بعث هللا إلينا رسوال  منا ، نعرف نسبه وصدقه وأمانته  …األرحام  

ه من احلجارة ..... واضح للنجاشي  حقيقة هذا الدين الذي جاء به حممد د حنن وآابؤان من دونوخنلع ما كنا نعب
 . ) وموقف قومهم منه 

 ماذا قال النجاشي ملا مسع كالم جعفر بن أيب طالب ؟  - 77
 م إليكما أبدا  ( .ن مشكاة واحدة ، انطلقا ، وهللا ال أسلمه عيسى خيرج مقال ) إن هذا والذي جاء به 

 ماذا فعال سفريا قريش بعد ذلك ؟ - 78
 ؤالء يقولون يف عيسى قوال  عظيما  .قال له : إن هملا كان من الغد جاء عمرو إىل النجاشي و 

 ماذا فعل النجاشي حينما قال له عمرو هذا الكالم ؟ - 79
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 هلم يف عيسى .م عن قو أرسل إليهم وسأهل
نبينفقال جعف الذي جاء به  ألقاها إىل مرمي العهللا ورسوله وروحه ، وكلمتا ، هو عبد  ر : نقول فيه  ذراء ه 

 ول .البت
 ذا العود . جلعفر : ما عدا عيسى ما قلت قدر هفأخذ النجاشي عودا  من األرض وقال 

 ة قريش . لمني األمان يف بالده ورد هديفأعطى املس
 ة ؟ستفيد من هذه القصماذا ن - 80

 ا  ( .يتق هللا جيعل له خمرج ة مصداق لقوله تعاىل ) ومن_ إن هذه احلادث
 

 وا ( . ما قال تعاىل ) إن هللا يدافع عن الذين آمنم كليائه ودفاعه عنهف هللا عز وجل أبو _ وفيها لط
 

ا يصدوا عن سبيل هللا فسينفقوهن لم  ) إن الذين كفروا ينفقون أمواهل_ وفيها أيضا  مصداق لقول هللا عز وجل  
 ون ( . ليهم حسرة مث يغلبمث تكون ع

 
وا عه صدقوا مع النجاشي ومل يكتمة الصدق ، وكيف أن جعفر بن أيب طالب ومن م _ وكذلك فيها عاقب

 ا .ن عقيدهتم ، فكانت العاقبة أحسن العواقب وأمحدهشيئا  م
 ؟  وة حممد  هل آمن النجاشي بنب  - 81

 ع .ـ 9مات يف العام  التاسـعليه صالة الغائب عندما  لى ذلك صالة النيب نعم ، ويدل ع
ه ، فخرج هبم إىل نعى النجاشي { أصحمة } يف اليوم الذي مات في  عن أيب هريرة . ) أن رسول هللا  

 املصلى ، وصلى هبم وكرب أربع تكبريات ( متفق عليه . 
 احل ( .ويف رواية ) مات اليوم عبد هلل ص

 م ( .ية ) استغفروا ألخيكويف روا
 :  وقد جاء النص الصريح بتصديقه بنبوتــه 

ها : وقال ق إىل أرض النجاشي .. القصة .. وفيأن ننطل   عن أيب موسى األشعري قال ) أمران رسول هللا  
حىت أمحل    ما أان فيه من امللك ألتيته  د أنه رسول هللا ، وأنه الذي بشر به عيسى ابن مرمي ، ولوالالنجاشي : أشه

 ه ( رواه أبو داود .نعلي
 زة ؟ما سبب إسالم مح  - 82

، فقد روي يف سبب إسالمه أن جارية ) موالة    الم محزة عم النيب  سببا  إلس  زاء ابلنيب  لقد كان االسته
، إساءات بذيئه ، فتوجه محزة إليه    لعبدهللا بن جدعان ( أخربته أن أاب جهل قد أساء إىل ابن أخيك حممد  
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وغاضبه وسبه ، وقال : كيف تسب حممدا  وأان على دينه ، فشجه شجة منكرة ، فكان إسالمه يف بداية األمر 
 أنفــة مث شرح هللا صدره بنور اليقني حىت صار من أفاضل املؤمنني .

 ـة من البعثة ( .6) كان ذلك يف السنة السادســ 
 ربه أن يسلم عمر ؟  هل دعا النيب      - 83

ل أو ن  الرجلني إليك : أبيب جهقال ) اللهم أعز اإلسالم أبحب هذي  د جاء يف احلديث أنه  نعم . فق
 بعمر بن اخلطاب ( رواه الرتمذي .

 هل كان إسالم عمر بن اخلطاب عزاً للمسلمني ؟  - 84
 نعم . فقد قال ابن مسعود ) ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر ( رواه البخاري .

 زاز املسلمني إبسالم عمر ملا كان فيه من اجللد والقوة يف أمر هللا ( .قال ابن حجر ) املراد إع
 وعنه قال ) كان إسالم عمر عزا  ، وهجرته نصرا  ، وإمارته رمحة ( رواه الطرباين .

 ماذا فعل عمر عندما أسلم ؟   - 85
فجاء عمر فأخربه  عندما شرح هللا صدره لإلسالم قال : أّي قريش أنقل للحديث ؟ فقيل : مجيل بن معمر ،

أال إن عمر صبأ ، وعمر خلفه يقول :  ه  إبسالم قائال  :  القوم أبعلى صوته  الكعبة وصرخ يف  فأسرع مجيل إىل 
 كذب ولكن قد أسلمت .

 ماذا فعلت قريش عندما رأت كثرة الداخلني يف اإلسالم ؟ - 86
يبايعوهم وال جيالسوهم وال خيالطوهم    قرروا وحتالفوا على بين هاشم وبين عبد املطلب : أن ال يناكحوهم وال

 بوا يف ذلك صحيفة وعلقت يف جوف الكعبة . وكت وا رسول هللا م وال يكلموهم حىت يسلموال يدخلوا بيوهت
 ب أيب طالب .ب _ وحبسوا يف شعم _ إال أاب هلنو املطلب مؤمنهم وكافره م وبفاحناز بنو هاش 

 ة ؟ ن الذي توىل كتابة الصحيفم - 87
 ت يده ( . فشل ه رسول هللا بن عامر بن هاشم فدعا علي ح أنه بغيضالقيم : )  الصحي قال ابن

 ار ؟كم كانت مدة احلص  - 88
 و ثالث سنني ( .عنهم املرية واملادة حن  م جدا  ، مقطوعا  ني وحمصورين مضيقا  عليهوا حمبوسقال ابن القيم ) بق

 ب ؟صحايب  الذي ولد يف الشعمن ال - 89
 ن عباس . عبد هللا ب

 ة ؟ي سعى يف نقض الصحيفمن الذ - 90
 ام بن عمرو بن عامر بن لؤي .هش

 وكان قد اتفق مع :
  ي .ألسود ، وأبو البخرتة بن ام بن عدي ، وزمعزهري بن أيب أمية ، واملطع

 ل  من قبل قريش ؟ ماذا نستفيد من هذا الفع  - 91
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 د من قبل كفار قريش .ون من أذى واضطهاواملؤمن _ بيان ما لقي  رسول هللا 
 ائب .لكل مؤمن فيما يصيبه يف هذه احلاة من بالء ومصالءات عزاء من ابت اب رسول هللا  _ أن ما أص

 ون _من أسباب صربهم وثباهتم على هذه االبتالءات هو اإلميان ابهلل الذي خالطت بشاشته قلوهبم ، فال يبال
 ذاء والتعذيب يف ذات هللا .هذا اإلي ذاء ، ما دام أنما ينال أجسادهم من إي

ه بعد أن يدخل هل يرتد أحد منهم عن دين  فقال :  وقد سأل هرقل أاب سفيان عن أصحاب رسول هللا  
 وب .طت بشاشته القلان إذا خال: ال ، فقال : كذلك اإلميفيه ؟ قال 

 
 _ بيان أن أهل الكرم واملروءة ال خيلو منهم زمان وال مكان واحلمد هلل .

 الب ؟مات أبو ط مىت - 92
 ر من البعثة ، بعد اخلروج من الشعب بقليل . ــ10مات سنة عشـــ

 ات على الكفر ؟هل م   - 93
 . ه للرسول نعم ، على الرغم من محايت

دخل على أيب طالب عندما حضرته الوفاة ، فوجد عنده أاب   عن ابن املسيب عن أبيه ) أن رسول هللا  
: اي عم : قل ال إله إال هللا كلمة أشهد لك هبا عند هللا ، فقال أبو  فقال له النيب  جهل وعبد هللا بن أيب أمية ،  

يعرضها عليه   جهل وعبد هللا بن أيب أمية : اي أاب طالب أترغب عن ملة عبد املطلب ، فلم يزل رسول هللا  
ىب أن يقول ال إله إال هللا ،  ويعيد تلك املقالة حىت قال أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على ملة عبد املطلب ، وأ

: أما وهللا ألستغفرن لك ما مل أنه عنك ، فأنزل هللا : ما كان للنيب والذين آمنوا أن يستغفروا   فقال رسول هللا  
 للمشركني .. ونزل : إنك ال هتدي من أحببت ( متفق عليه .

ه كان حيوطك ويغضب لك ؟ قال : وعن العباس . ) أنه قال اي رسول هللا ! هل نفعت أاب طالب بشيء فإنــ
 نعم ، هو يف ضحضحاح من انر ، ولوال أان لكان يف الدرك األسفــل من النار ( متفق عليه .

 (  الضحضحاح من املاء ما يبلغ الكعبني ، واملعىن أنه خفف عنه العذاب .  ضحضحاح) 
 

 ه أبو طالب ؟ زن النيب ملا مات عمملاذا ح  - 94
ه  فمنعه هللا بعم  ره  ، وقد تقدم قريبا  قول ابن مسعود ) وأما رسول هللا  له وينصألنه كان حيوطه ويغضب  

. ) 
 ره يف ذلك قوله :وأخباره يف حياطته والذب عنه معروفة مشهورة ، ومما اشتهر من شع

 ا  الرتاب دفينَد يفحىت أوس          م     وهللا لن يصلوا إليك جبمعه
 ه ؟طالب على دين قوم رار أيبا احلكمة من استم م - 95
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قال ابن كثري ) وكان استمراره على دين قومه من حكمة هللا تعاىل ، ومما صنعه لرسوله من احلماية ، إذ لو  
كان أسلم أبو طالب ملا كان له عند مشركي قريش وجاهة وال كلمة ، وال كانوا يهابونه وحيرتمونه والجرتؤا عليه 

 ه ( .وملدوا أيديهم وألسنتهم ابلسوء إلي
 مىت ماتت خدجيــــة ؟ - 96

 يف السنــة العاشرة من املبعث ، وقبل اهلجرة بنحو ثالث سنني .
 ماذا فعلت قريش بعد موت عمه وزوجه ؟ - 97

 اشتد غضبها وآذوه أذى شديدا  . 
 بعد ذلك ؟ ماذا فعل الرسول  - 98

 خرج إىل الطائف .
 من كان معه حني خروجه إىل الطائف ؟  - 99
 ه زيد بن حارثة .موال

 ماذا فعل به أهل الطائف ؟  - 100
 مل جييبوه وآذوه وأخرجوه . 

 ارة حىت أدموا كعبيه ( . وه ابحلجقال ابن القيم ) فرمج
 ام ابلطائف ؟ كم أق   - 101

 م .قيل :  شهر ، وقيل : عشرة أاي
 يف طريقه ؟  ماذا لقي الرسول   - 102

 نصراين فآمن به وصدقه ( . قال ابن القيم ) ويف طريقه لقي عداسا  ال
 من الطائف ؟  كيف رجــــع رسول هللا    - 103
 ه إذا أحب أن يطبق عليهم األخشبني .هموما  مغموما  ، فأرسل هللا إليه ملك اجلبال ليكون رهن إشارترجع م

: هل أتى  عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد ؟ قال :   عن عائشة . قالت ) سألت رسول هللا  
ت من قومك ما لقيت ، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة ، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ايليل بن عبد  لقي

كالل ، فلم جيبين إىل ما أردت ، فانطلقت _ وأان مهموم _ على وجهي ، فلم أستفق إال وأان بقرن الثعالب ، 
 فقال : إن هللا قد مسع قول قومك لك ، فرفعت رأسي فإذا أان بسحابة قد أظلتين ، فنظرت فإذا جربيل ، فناداين

وما ردوا عليك ، وقد بعث هللا إليك ملك اجلبال لتأمره مبا شئت فيهم ، فناداين ملك اجلبال ، فسلم علي  مث قال  
: بل أرجو أن خيرج هللا من أصالهبم من يعبد   : اي حممد ! إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني ، فقال النيب  

 يشرك به شيئا  ( متفق عليه . هللا وحده وال 
( مها جبال مكة أو قبيس والذي يقابله ، ومسيا بذلك   األخشبني( املراد املَلك املوكل هبا . )  ملك اجلبال  )  

 لصالبتهما وغلظ حجارهتما . 
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 ه للطائف ؟ يف رحلت اذكر بعض الفوائد والعرب مما حدث للنيب      - 104
همـا عظم البالء ، يدل على ذلك خروجه إىل الطائف يطلب النصرة  وعدم أيسه م  _  بيان ثبات الرسول  

. 
 

 م اهد ثقيفا  وأت هبم ( ا هلم ) الله، بل دع  _ بيان سوء معاملة أهل الطائف ، ومع هذا مل يدع عليهم  
 وا وأسلموا . واستجاب هللا له فيهم فأتوا بعد حصارهم وآمن

 
ه ، وهو موافق لقوله تعاىل ) فبما رمحة من هللا لنت هلم  وحلمعلى قومه ، ومزيد صربه    _ بيان شفقة النيب  

 ( وقوله ) وما أرسلناك إال رمحة للعاملني ( . 
 مىت وقع اإلسراء واملعراج ؟ -105

 كان قبل اهلجرة ابالتفاق وبعد املبعث من مكة .
 وقد اختلف مىت كان : 

 . وهللا أعلمسنني ،  : خبمس وقيل: بثالث سنني ،  وقيل: قبل  اهلجرة بسنة ،  فقيل
 من مكـة إىل بيت املقدس .  ( سيــر جربيل ابلنيب  اإلسراء) 
 من األرض إىل السمــــاء  ( السلم الذي عرج به رسول هللا  املعراج) 

 ة ؟وجسده يقظ اذكر األدلة على أن اإلسراء واملعراج كان بروح النيب   - 106
 ال  من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى ( . قوله تعاىل ) سبحان الذي أسرى بعبده لي

 والعبد عبارة عن جمموع من اجلسد والروح . 
 ات .ـا ال تنكر املنامه ، ولو كان مناما  مل تنكره ، ألهن_ أن قريشا  أنكرت

 كم مرة كان اإلسراء واملعراج ؟   -107
 كان مرة واحدة .

د األقصى مث عرج به إىل فوق السموات جبسده وروحه قال ابن القيم ) .. مث أسري بروحه وجسده إىل املسج
 إىل هللا .. وكان ذلك مرة واحدة ، وهذا أصح األقوال ( . 

 وقال شارح الطحاوية ) فالذي عليه أئمة النقل ، أن اإلسراء كان مرة واحدة مبكة بعد البعثة ( . 
 ليلة اإلسراج واملعراج ؟ اذكر بعض ما رآه النيب   - 108

 مبأل من املالئكة إال أمروه ابحلجامة وقالوا : اي حممد مر أمتك ابحلجامة ( ._ ) ما مر 
_ ) رأى رجل قاعدأ ، على ميينه أسودة وعلى يساره أسودة ، إذا نظر ِقَبل ميينه ضحج وإذا نظر قبل يساره 

 بكى ، قلت جلربيل : من هذا ، فقال : هذا أبوك آدم ( رواه البخاري .
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ج يب مررت بقوم هلم أظفار من حناس خيمشون وجوههم وصدورهم ، فقلت : من  : ملا عر   _ ) وقال  
 هؤالء اي جربيل ؟ قال : هؤالء الذين أيكلون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم ( رواه أبوداود .

 : مررت ليلة أسري يب على موسى فرأيته يصلي يف قربه ( رواه مسلم .   _ ) وقال 
يب برائحة طيبة ، فقلت اي جربيل : ما هذه الرائحة الطيبة ؟ قال : هذه   : مررت ليلة أسري  _ ) وقال  

 مث ذكر القصة ( رواه أمحد . …رائحة ماشطة بنت فرعون وأوالدها 
 

: لقيت إبراهيم ليلة أسري يب فقال : اي حممد ! أقرىء أمتك السالم وأخربهم أن اجلنة طيبة    _ ) وقال  
سعة ، وأهنا قيعان ، وأن غراسها : سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب الرتبة ، عذبة املاء ، وأرضها وا

 وال حول وال قوة إال ابهلل ( رواه الرتمذي . 
ض من انر ، فقال : من هؤالء : ملا عرج يب مررت على قوم تقرض شفاههم وألسنتهم مبقاري  _ ) وقال  

 يقولون ما ال يفعلون ( رواه ابن حبان .جربيل ، قال : هؤالء خطباء أمتك الذين اي
 ماذا كان موقف قريش من حادثة اإلسراء واملعراج ؟ - 109

 أنكرته وكذبته . 
يل بيت املقدس   يقول ) ملا كذبين قريش  قمت يف احِلجر فجلى هللا  عن جابر . قال . أنه مسع رسول هللا  

 ي . م عن آايته وأان أنظر إليه ( رواه البخار ، فطفقت أخربه
 ه .ف احلجب بيين وبينه حىت رأيت( أي كش فجلى يل) 

هللا يل بيت املقدس تها ، فكربت كراب  مل أكرب مثله قط ، فرفع  قال : فسألوين عن أشياء مل أثب  وعند مسلم )
 م به ( .، ما يسألوين عن شيء إال نبأهته أنظر إلي

م ، قال : فمن مبا حدثتين ، فحدثتهقومك  ويف حديث ابن عباس عند أمحد ) فقال أبو جهل  :  حدث  
بني مصّفق ومن بني واضع يده على رأسه متعجبا  . قالوا : وتستطيع أن تنعت لنا املسجد ؟ .. ويف القوم من 

النعت ، فجيء ابمل التبس علّي بعض  أنعت حىت  البلد ، ورأى املسجد ، فما زلت  سجد حىت سافر إىل ذلك 
 ت فقد أصاب ( .القوم : أما النعيه . فقال ر إلوضع فنعته وأان أنظ

يب بكر فذكروا له ، فقال : أشهد أنه صادق ، فقالوا : وتصدقه أبنه أتى  وعند البيهقي )  .. فجاء انس إىل أ
لسماء . قال :  ه خبرب ال : نعم ، إين أصدقه أببعد من ذلك ، أصدقدة مث رجع إىل مكة ، قاالشام يف ليلة واح

 ق ( . فسمي بذلك الصدي
 ة اإلسراء واملعراج وما وقع فيها ؟ماذا نستفيد من حادث - 110

املع الرسول  ج_ جاءت هذه  ابتلي هبا  اليت  الرسول    زة بعد احملن  ولتدلل على أن هذا    لتجدد عزمية 
 ه ، وإمنا هي سنة هللا مع أحبائه يف كل عصر ومصر . من قومه ليس سببه ختلي هللا عن ه الذي يالقي

 اع .عراج وثبوهتا ابلكتاب والسنة واإلمجاء واملة اإلسر _ تقرير حادث
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 ه ابلصديق . سبق أيب بكر وفضله وسبب تلقيب _ 
ه بذلك صبيحـــة  داء تسميت، وقيل : كان ابت  ق لسبقه إىل تصديق النيب  ال ابن حجر ) ولقب ابلصديق

السماء الصديق ، رجاله   زل اسم أيب بكر من أنه كان حيلف أن هللا أن  وروى الطرباين من حديث علي : اإلسراء  
 ثقات ( .

 د ذلك ؟بع ماذا فعل النيب    - 111
 استمر يف دعوة الناس يف املواسم وغريها . 

مبىن يف منازهلم قبل أن يهاجر إىل املدينة يقول : اي أيها    عن  ربيعة بن عباد الدؤيل قال ) رأيت رسول هللا  
يئا  ، قال : ووراءه رجل يقول : اي أيها الناس ! إن هذا أيمركم أن  الناس إن هللا أمركم أن تعبدوه وال تشركوا به ش

 ترتكوا دين آابئكم ، فسألت عن هذا الرجل ، قيل : أبو هلب ( رواه احلاكم .
  . وعند أيب داود كان يقول ) هل من رجل حيملين إىل قومه ، فإن قريشا  منعوين أن أبلغ كالم ريب

 ا احلديث ؟ماذا نستفيــد من هـــــذ - 112
على الدعوة إىل هللا دون تعب وال كلل ، وهكذا أنبيا ء هللا من قبله قاموا ابلدعوة إىل هللا   _  حرص النيب  

 دون تعب أو توان مستخدمني مجيع األساليب والوجوه املمكنة .
 . وإين كلما كما قال تعاىل عن نوح ) قال رب إين دعوت قومي ليال  وهنارا  . فلم يزدهم دعائي إال فرارا  

 . ( .…دعوهتم لتغفر هلم جعلوا أصابعهم يف آذاهنم واستغشوا ثياهبم 
 ات كلهــا .ن غري فتور مستغرقا  به األوق( أي دائبا  م لياًل وهناراً ) 

ويقول تعاىل عن إبراهيم عند احتضاره ) ووصى هبا إبراهيم بنيه ويعقوب اي بين إن هللا اصطفى لكم الدين فال  
  وأنتم مسلمون ( .متوتن إال
 

 _ على الدعاة أن يطرقوا مجيع األبواب اليت ميكن أن تقود إىل التمكني للدين يف األرض وعدم اليأس منها . 
 ؟ من الذي استجاب لرسول   - 113

يعرض نفسه على القبائل الوافدة إىل احلج طالبا  النصرة ، إذ برهط من اخلزرج عند العقبة   بينما رسول هللا  
 دعاهم وعرض عليهم اإلسالم ، وذلك يف السنة احلادية عشرة من البعثة .، ف

 ؟ ون لدعوة الرسول ما الذي جعلهم يستجيب  - 114
من ذلك أن اليهود كانوا معهم يف بالدهم ، ومعلوم أهنم أهل كتاب وعلم ، فكان إذا وقع بينهم وبني اليهود 

  اآلن قد أطل زمانه ، سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد . نفرة أو قتال قال هلم اليهود : إن نبيا  مبعواث  
 م ، وماذا حدث ؟لتايل عدد من األنصار ، كم عدده ة من العام اقدم مك  - 115

رجال  من املسلمني من   رـك احلج اثنا عشـة ، جاء إىل أداء مناسام الثاين عشر  للبعث يف املوسم التايل من الع
 املدينة . 
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 اعة من أصحابه حىت ابيعوه بيعة النساء .فلقوا رسول هللا مع مج
قال هلم ) تعالوا ابيعوين على أن ال تشركوا ابهلل شيئا  وال تسرقوا وال تزنوا وال    أن رسول هللا  عن عبادة .  

ره تقتلوا أوالدكم ، وال أتتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم ، وال تعصوين يف معروف ، فمن وىف منكم فأج
 ومن أصاب شيئا  فسرته هللا فأمره إىل هللا ، إن شاء عاقبه وإن شاء هللا عفا عنه  ( . على هللا

ويف رواية ابن إسحاق  قال عبادة ) كنت فيمن حضر العقبة األوىل ، وكنا اثين عشر رجال  ، فبايعنا رسول 
 على بيعة النساء ، وذلك قبل أن تفرض احلرب ( . هللا 

نيب إذا جاءك النساء يبايعنك  اي أيها الالنساء اليت نزلت فيها اآلية :  أهنم ابيعوا بيعة    ودـ( املقص  بيعة النساء)  
بعد صلح احلديبية ، حيث مل يرد يف بيعة العقبة األوىل ذكر القتال ، ومعىن ذلك أن عبادة حدث هبذا النص  …  

 بعد نزول اآلية فشبه بيعة العقبة األوىل ببيعة النساء . 
 عندما أرادوا العودة إىل املدينة ؟ عهم رسول هللا  من أرسل م  - 116

 أرسل معهم مصعب بن عمري .
 ه ؟عند من كان منزل  -117

 د بن زرارة .على أسع
 هل أسلم أحد على يد مصعب بن عمري مبساعدة أسعد بن زرارة ؟ - 118

م بن  وسعد   ، حضري  بن  أسيد   : أشرافهم  من  أسلم  وممن   ، األنصار  من  خلق كثري  وأسلم  أسلم   ، عاذ 
إبسالمهما يومئذ مجيع بين عبد األشهل الرجال والنساء ، إال اصريم عمرو بن اثبت فإنه أتخر إسالمه إىل يوم 

 أحد .
 مىت عاد مصعب بن عمري من املدينة ؟  - 119

 قبل حلول موسم احلج التايل _ أي حج السنة الثالثة عشرة من البعثـة _ عاد إىل مكة ليبشر الرسول  
 اح مهمته .بنج

 مىت كانت بيعة العقبة الثانية ؟   - 120
 يف موسم احلج من العام الثالث عشر من البعثة . 

 ا ؟ما سببه  - 121
يف احلج    وا إىل النيب  وقرروا أن أيتة  تمع مجاعة من أهل املدينة بني األنصار ، اجملا فشا اإلسالم يف املدين

 وع هجرته إليهم . وجيتمعوا معه سرا  ويدرسوا معه عن كثب موض
 كم كان عددهم ؟   - 122

 ( رجال  ومعهم امرأاتن ، ومها : نَسْيبة بنت كعب ،  وأمساء بنت عمرو . 70كانوا سبعني ) 
 هذه البيعة ؟ وملاذا حضر ؟  من الذي حضر مع رسول هللا  - 123

 ه .وهو يومئذ على دين قوم ه عمه العباس بن عبد املطلب كان مع
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 حيضر أمر ابن أخيه ويستوثق له .إال أنه أحب أن 
 ما هي بنود هذه البيعة ؟  - 124

النشاط والكسل ، وعلى   نبايعك ؟ قال ) على السمع والطاعة يف  قال جابر : قلنا اي رسول هللا ! عالم 
 النفقة يف العسر واليسر ، وعلى األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ، وعلى أن تقوموا يف هللا وال أتخذكم يف هللا 

وعلى أن تنصروين إذا قدمت إليكم ، ومتنعوين مما متنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ، ولكم اجلنة (  م  لومة الئ
 رواه أمحد 

مسعت قريش هبذه البيعة املباركة فالحقت أهلهـا فلم تظفر إال بسعد بن عبادة فعذبته ، مث جناه هللا تعاىل :  مث  
 املؤمنني ابهلجرة إىل املدينة .  ب قريش وعظم أذاها للمؤمنني ، فأمر النيب فلحق ابملدينة ، واشتد لذلك غض

 عرف اهلجرة ؟ - 125
 هي االنتقال من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم .

 اذكر أول من هاجر إىل املدينة ؟ - 126
 أبو سلمة بن عبد األسد . 

 مث مصعب بن عمري . 
 أيب وقاص وعمار بن ايسر .وقد تتابع املهاجرون فقد هاجر بالل وسعد بن 

 . مث قدم عمر يف عشرين من أصحاب النيب 
 ة كان بوحي إهلي ؟اليت تدل على أن اهلجرة للمديناذكر بعض النصوص   - 127

ام أين أهاجر من مكة إىل أرض هبا خنل ، فذهب وَهلي إىل أهنا اليمامة أو  اء يف احلديث ) رأيت يف املنج
 البخاري . هجر ، فإذا هي يثرب ( رواه

 م ذات خنل بني ال بتني ( .) إين أريت دار هجرتك وقال 
 ( ظين  وهلي) 

 ور اليت حدثت عند اهلجرة ؟اذكر بعض األم  - 128
عندان ، وبلغت الذي   ا صعلوكا  حقريا  ، فكثر مالكجرة ، قال له املشركون : أتيتن) عندما أراد صهيب اهل

م إن جعلت لكم مايل ،  ن ذلك ، فقال هلم صهيب : أرأيت، وهللا ال يكو   ت ، مث تريد أن خترج مبالك ونفسكبلغ
فقال : ربح صهيب (    أختلون سبيلي ؟ قالوا : نعم ، قال : فإين قد جعلت لكم مايل ، فبلغ ذلك رسول هللا  

 رواه احلاكم . 
ا فلحقوا به ، وقالوا له  ) عن أم سلمة أن زوجها أاب سلمة عندما أراد اهلجرة محلها مع ابنه سلمة ، فرآه أهله

: هذه نفسك غلبتنا عليها ، أرأيت صاحبتك هذه ، عالم نرتكك تسري هبا يف البالد ؟ وانتزعوها منه وغضب عند 
ده يذلك رهط أيب سلمة فقالوا : ال نرتك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا ، فتجاذبوا الطفل بينهم حىت خلعوا  

وحده إىل املدينة ، فكانت أم سلمة بعد هجرة زوجها وانتزاع ابنها منها خترج كل   وذهبوا به ، وانطلق أبو سلمة 
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 ، بزوجك  احلقي  شئت  إن   : لرهطه  فقال  ذويها  أحد  هلا  فررّق   ، سنة  حنو  متسي  حىت  تبكي  ابألبطح  غداة 
 فاسرتجعت ابنها من آل سلمة وهاجرت إىل املدينة بصحبة عثمان بن أيب طلحة ( . 

 
 
 

 يف العهد املدن  سرية الرسول  
   هجرة الرسول  

 يف مكة مل يهاجر ؟ . ملاذا بقي الرسول 1
 ينتظر أن يؤذن له ابهلجرة . بقي رسول هللا  

 يف مكة ؟ . من بقي مع الرسول 2
وأبو    قال ابن القيم : ” مث خـرجوا أرساال  يتبع بعضهم بعضا  ، ومل يبق مبكة من املسلمني إال رسول هللا  

 ، أقاما أبمره هلما ، وإال من احتبسه املشركون كرها  “ .                                    بكر وعلي 
 أليب بكر عند ما جتهز للهجرة للمدينة ؟ . ماذا قال النيب  3

قال له : ) على رسلك ، فإين أرجو أن يؤذن يل . فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك أبيب أنت ؟ قال : نعم ،  
( .                                                    رواه البخاري )   نفسه على رسول هللا    فحبس أبو بكر

3905  ) 
 ابخلروج من مكة ، فقال : اصرب ( .  وعند ابن حبان : ) استأذن أبو بكر النيب 

   املراد منعها من اهلجرة .                  ) فحبس نفسه ( أي على مهلك . ) على رسلك ( 
 ودعوته ؟ . ماذا فعلت قريش بعد ذلك للقضاء على النيب 4

 . اجتمعوا لبحثوا عن أجنع الوسائل للقضاء على حممد 
 . أين اجتمعوا للتشاور ؟ 5

 يف دار الندوة . 
قال ابن القيم : ” فاجتمعوا يف دار الندوة ومل يتخلف أحد من أهل الرأي واحلجا منهم ليتشاوروا يف أمره “ 

 . 
 حضر هذا االجتماع ؟ . من 6

 حضره إبليس يف صورة رجل شيخ من أهل جند . 
 . ما هي اآلراء اليت طرحت يف هذا االجتماع ؟ 7

 ذكر القرآن الكرمي مضمون هذه اآلراء اليت طرحت يف ذلك االجتماع .
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أو خيرجـوك وميكرون وميكر هللا   يقتلوك  أو  ليثبتوك  الذين كفروا  وإذ ميكروا بك   ﴿ : تعاىل  وهللا خري فقال 
  املاكرين ﴾ . 

 ليسجنونك .) ليثبتوك ( 
 وجاءت هذه اآلراء مفصلة يف بعض الرواايت :

 فقال أحدهم : أن حنبسه . 
 فرفضه الشيخ النجدي .
 وقال آخر : أن ننفيه . 

 فرفضه أيضا  الشيخ النجدي .
ما هو ؟ قال : أرى أن أنخذ   مث اقرتح أبو جهل فقال : قد فُرق يل فيه رأي ما أرى قد وقعتم عليه . قالوا :

من كل قبيلة من قريش غالما  هندا  جلدا  ، مث نعطيه سيفا  صارما  ، فيضربونه ضربة رجل واحد ، فيتفرق دمه يف  
 القبائل ، فال تدري عبد مناف بعد ذلك كيف تصنع ، وال ميكنها معاداة القبائل كلها ، ونسوق إليهم ديته . 

 الفىت ، هذا وهللا الرأي ، فتفرقوا على ذلك . فقال الشيخ النجدي : هلل در 
 . ما الذي حدث بعد هذا القرار ؟8

 وأخربه به ، وأمره بعدم املبيت على فراشه هذه الليلة ، وأمره ابهلجرة .  رسول هللا  أتى جربيل 
 بعد ذلك ؟  . ماذا فعل الرسول 9

 ذهب إىل أيب بكر ليربم معه مراحل اهلجرة . 
ي هللا عنها ـ قالت : ) بينما حنن جلوس يف بيت أيب بكر يف حنر الظهرية ، قال قائل أليب عن عائشة ـ رض
فاستأذن فأذن له   متقنعا  يف ساعة مل يكن أيتينا فيها . . . قالت : فجاء رسول هللا    بكر : هذا رسول هللا  

أهلك أبيب أنت اي رسول هللا ، قال  ، فدخل ، فقال النيب أليب بكر : أخرج من عندك ، فقال أبو بكر : إهنم هم  
: نعم ( .    : فإين قد أذن يل يف اخلروج ، فقال أبو بكر : الصحبة أبيب أنت اي رسول هللا ؟ قال رسول هللا  

   رواه البخاري 
 أن ينام يف فراشه ؟  . من هو الصحايب الذي أمره رسول هللا  10

 علي بن أيب طالب . 
                                                                               

 بعد ذلك ؟ . ماذا فعل رسول هللا 11
 خرج هو وأبو بكر إىل غار ثور .

وأبو بكر بغار يف جبل    مث حلق رسول هللا    ...ففي حديث اهلجرة عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت : )  
 (   3905ثور َفَكُمنا فيه ثالث ليال ( . رواه البخاري ) 
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 . ماذا فعلوا بعد ذلك ؟12
 يرصدونه ويرتقبون نومه ليثبوا عليه . اجتمعوا على ابب الرسول 

 بعد ذلك ؟ . ماذا فعل الرسول 13
خرج عليهم فأخذ حفنة من البطحاء فجعل يذره على رؤوسهم وهم ال يرونه ، وهو يتلو : ﴿ وجعلنا من بني 

 هم ال يبصرون ﴾ .أيديهم سدا  ومن خلفهم سدا  فأغشيناهم ف
 . ماذا فعلت قريش بعد ذلك ؟ 14

 جعلت قريش دية كل واحد منهما ، فجّد الناس يف الطلب .
 . من الذي كان يستمع هلم األخبار وأيتيهم هبا ؟15

 عبد هللا بن أيب بكر .
بسحر   ففي حديث اهلجرة السابق : ) فيبيت عندمها عبد هللا بن أيب بكر وهو غالم شاب فيدجل من عندمها

 فيصبح مع قريش مبكة كبائٍت ، فال يسمع أمرا  يكتادان به إال وعاه حىت أيتيهما خبرب ذلك حني خيتلط الظالم . 
                                                                                            ( البخاري  صحيح 

3905  ) 
 رحيها عليهم يف الغار ؟. من الذي كان يرعى هلم الغنم وي16

 موىل أيب بكر عامر بن َفهرْية .
ففي حديث اهلجرة السابق : ) . . . ويرعى عليهما عامر بن فهرية موىل أيب بكر منحة من الغنم فريحيها 

 (  3905صحيح البخاري )  عليهما حني تذهب ساعة من العشاء ( .
 ليدهلما على طريق املدينة ؟ وأبو بكر . من هو الدليل الذي استأجره رسول هللا  17

 هو عبد هللا بن أريقط . 
وأبو بكر رجال  من بين الذيل هاداي  خريتا  وهو    ففي حديث اهلجرة السابق : ) . . . واستأجر رسول هللا  

 على دين كفار قريش ، فأمناه فدفعا إليه راحلتهما وواعداه غار ثور بعد ثالث ليال براحلتيهما صبح ثالث ( .  
البخاري                                                                                              صحيح 

 (3905   ) 
اخلريت املاهر ابهلداية ، ومسي خريتا  ألنه يهدي مبثل خرت اإلبرة ، أي ثقبها ، وقيل له ذلك ألنه  ) خريتاً (  

   يهدي ألخرات املغازة ، وهي طرقها اخلفية .
 . من هي ذات النطاقني ؟18

 هي أمساء بنت أيب بكر .
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 . ملاذا مسيت بذلك ؟19
وأيب بكر زادا  ووضعته يف جراب وقطعت من نطاقها فربطت به على فم اجلراب ،   ألهنا وضعت للنيب  

رواه            فبذلك مسيت ذات النطاقني .                                                                       
   البخاري 
 عندما خرج من مكة ؟  . ماذا فعل الرسول 20

نظر إليها وقال : ) وهللا إنك خلري أرض هللا ، وأحب أرض هللا إىل هللا ، ولوال أين أخرجت منك ما خرجت 
 .  ) 

     رواه الرتمذي                                                                                                    
أنزلت على رسول هللا  21 تعاىل : ﴿ وقل رب ِّ أدخلين مدخل صدق وأخرجين خمرج   . مىت  قوله 

 صدق ﴾ ؟ 
 عندما أمره هللا ابهلجرة . 

النيب   ـ قال : ) كان  مبكة مث أمر ابهلجرة ، فأنزل هللا : ﴿ وقل ربِّ   عن ابن عباس ـ رضي هللا عنهما 
 ( . رواه الرتمذي  صدق وأخرجين خمرج صدق واجعل يل من لدنك سلطاان  نصريا  ﴾ أدخلين مدخل

 قال قتادة : ” ﴿ وقل رّب أدخلين مدخل صدق ﴾ يعين املدينة ﴿ وأخرين خمرج صدق ﴾ يعين مكة “ .
   قال ابن كثري : ” . . . وهذا القول هو أشهر األقوال وهو اختيار ابن جرير “                  

 ماذا كان يصنع أبو بكر ومها يف طريقهما إىل الغار ؟. 22
 وساعة خلفه . ميشي ساعة بني يدي الرسول 

 عند ما سأله عن السبب ؟  . ماذا قال للرسول 23
 قال : ) أذكر الطلب فأمشي خلفك ، مث أذكر الرصد فأمشي بني يديك ( .

 ؟    ملا رأى املشركني فوق الغار . ماذا قال أبو بكر للرسول  24
 قال : ) لو أن أحدهم نظر حتت قدميه ألبصران ( .

 ؟  . ماذا قال له النيب 25
 قال له : ) اي أاب بكر ، ما ظنك ابثنني هللا اثلثهما ( . 

 . اذكر بعض فوائد احلديث السابق ؟ 26
 على ربه . كمال توكل النيب  ▪
 وجوب الثقة ابهلل عز وجل واالطمئنان إىل رعايته . ▪
 يب بكر .منقبة عظيمة أل ▪
عناية هللا تعاىل أبنبيائه وأوليائه ورعايته هلم ابلنصرة ، كما قال تعاىل : ﴿ إان لننصر رسلنا والذين آمنوا يف  ▪

 احلياة الدنيا ويوم يقوم األشهاد ﴾ 
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 وقد نصر هللا نبيه يف ثالث مواقع :
 قال تعاىل : ﴿ إذ أخرجك الذين كفروا ﴾ .حني اإلخراج .  ـ1 
 قال تعاىل : ﴿ إذ مها يف الغار ﴾ . ر . عند املكث يف الغا ـ2 
قال تعاىل : ﴿ إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن  حينما وقف املشركون على فم الغار .   ـ3 

 هللا معنا ﴾ .
 هذا احلديث يدل على بطالن قصة العنكبوت ، وأهنا نسجت على ابب الغار .  ▪

نكبوت غري صحيحة فما يوجد يف قال الشيخ حممد بن عثيمني رمحه هللا : ” وفيه دليل على أن قصة الع
بعض التواريخ أن العنكبوت نسجت على ابب الغار ، وأنه نبت فيه شجرة ، وأنه كان على عضما محامة ، وأن  
املشركني ملا جاءوا إىل الغار قالوا : هذا ليس فيه أحد . . . كل هذا ال صحة له ، ألن الذي منع املشركني من  

يست أمورا  حسية تكون هلما ولغريمها ، بل هي أمور معنوية ، وآية من آايت هللا وصاحبه أيب بكر ل  رؤية النيب  
  وصاحبه أيب بكر “ .   عز وجل حجب هللا أبصار املشركني عن رؤية الرسول 

 . ماذا فعل أبو بكر عندما وصال إىل الغار ؟ 27
 : ) مكانك حىت أستربئ لك الغار ( فدخل فاستربأه . قال للرسول  

 مكثا يف الغار ؟ . كم 28
 ثالثة أايم ، وبعدها جاءمها الدليل وخرجا . 

 . من الفارس الذي حلقهم ؟29
سراقة بن مالك .                                                                          صحيح البخاري ) 

3906  ) 
 . ماذا قال أبو بكر للرسول عندما رأى سراقة ؟ 30

) اي رسو   : .  صحيح قال   ) معنا  إن هللا  فقال : ال حتزن  ؟  قد حلقنا اي رسول هللا  الطلب  ، هذا  ل هللا 
 (  3652البخاري ) 

 . ماذا حدث للفرس عندما اقرتب منهم ؟31
عليه ، فساخت يدا فرسه يف األرض .                                   صحيح البخاري   دعا رسول هللا 

 (3906  ) 
 راقة عندما ساخت يدا فرسه ؟. ماذا قال س32

قال : قد علمت أن الذي أصـابين بدعائكما ، فادعـوا هللا يل ، ولكما علي  أن أرد  الناس عنكما ، فدعا له 
 فأطلقه .   رسول هللا  

 ) فكان أول النهار جاهدا  على نيب هللا ، وكان آخر النهار حارسا  هلما ( . 
 خبيمتها يف طريقه إىل املدينة ؟  . من هي املرأة اليت مر  النيب  33
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 أم معبد .
إىل شاة فقال : ما هذه ؟ فقالت   ) فسألوها إن كان عندها طعام ، فاعتذرت ابجلدب ، فنظر رسول هللا 

: هذه شاة خلفها اجلهد ، فقال : هل فيها لنب ؟ قالت : هي أجهد من ذلك . فقال : أأتذنني أن أحلبها ؟ 
  فاحلبها .فقالت : إن رأيت هبا حلبا  

بيده ضرعها ، ومسى هللا ودعا ، فدرت ، فدعا إبانء هلا ، فحلب فيه فسقاها حىت    فمسح رسول هللا  
   رويت ، وسقى أصحابه حىت رووا ، مث شرب وحلب فيه اثنيا  حىت مأل اإلانء وتركه هلا مث ارحتلوا ( .    

 . ماذا فعلت عندما قدم زوجها ؟34
 فقال : وهللا إين ألراه صاحب قريش الذي تطلبه .  د أخربته ابلذي حدث من حمم

 
 ؟  . ماذا كان يقول أبو بكر إذا سأله أحد عن النيب حممد  35

  سبيل اخلري ( . يقول : ) هذا الرجل يهديين السبيل ، قال : فيحسب احلاسب أنه يعين الطريق ، وإمنا يعين
 (  3911رواه البخاري )                                                                                       

 ؟   . اذكر بعض الفوائد املستنبطة من هجرة الرسول  36
 مشروعية اهلجرة من بلد الكفر إىل بلد اإلسالم . ▪

 ملن يقدر عليها وال ميكنه إظهار دينه . وتكون واجبة :
فسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفني يف األرض قالوا  قال تعاىل : ﴿ إن الذين تتوفاهم املالئكة ظاملي أن

 أمل تكن أرض هللا واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصريا  ﴾ وهذا وعيد شديد . 
 ملن يقدر عليها لكنه متمكن من إظهار دينه .وتستحب : 

 ابقية إىل أن تقوم الساعة . واهلجرة فريضة على هذه األمة من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم ، وهي 
: ) ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة ، وال تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من مغرهبا ( . رواه أبو  قال 

 داود 
 : ) اهلجرة ابقية ما قوتلوا العرب ( . وقال 

 أن يكون اتكالنا على هللا تعاىل دون اعتمادان على األسباب . ▪
لباطل ، وينصر هبا احلق ، ليست مقصورة على نوع معني من السالح ، وال صورة اجلنود اليت خيذل هبا ا ▪

 خاصة من اخلوارق .
قال تعاىل : ﴿ وما يعلم جنود ربك إال هو ﴾  ومن نصر هللا لنبه أن تعي عنه عيون أعدائه وهو قريب منهم 

. 
سـالم ▪ القائد  سـالمة  ففي   ، حبياته  قائدته  يفدي  املخلص  الصادق  اجلندي  هالكه أن  ويف   ، للدعوة  ة 

 خذالهنا ووهنها .
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تضحية حبياته يف سبيل اإلبقاء على حياة الرسول    فما فعله علي ليلة اهلجرة من نومه يف فراش الرسول  
 . 

 ، وقد جاءت األحاديث يف فضله :  فضل الصديق   ▪
.                      قال    ) خليال   بكر  أاب  الختذت  خليال   متخذا   كنت  لو   (  :                           

 رواه مسلم 
 علينا أن نبذل اجلهد وكل الطاقات يف التخطيط البشري . ▪
 إثبات معية هللا اخلاصة اليت مقتضاها النصر والتأييد .  ▪
للهجرة ، مثل دور علي وأبناء أيب بكر ، يعد   أن الدور الذي قام به الشباب يف تنفيذ خطة الرسول   ▪

 لشباب اإلسالم .دورا  منوذجيا  رائدا  
 من مكة مهاجراً إىل املدينة ؟  . ماذا كان يفعل أهل املدينة حني بلغهم خمرج رسول هللا  37

كانوا خيرجون كل يوم إىل احلرة ينتظرونه أول النهار ، فإذا اشتد احلر رجعوا إىل منازهلم .صحيح البخاري ) 
3906  ) 

 ؟   . من الذي أخربهم بقدومه 38
اليهو  برسول هللا  صعد رجل من  فبصر   ، لبعض شأنه  املدينة  أطم من آطام  فنادى    د على   ، وأصحابه 

 .   أبعلى صوته : اي معشر العرب ، هذا جدكم الذي تنتظرون ، فثار املسلمون إىل السالح فتلقوا رسول هللا  
                                                                                              ( البخاري  صحيح 

3906  ) 
 املدينة ؟ . يف أي يوم دخل رسول هللا  39

   يوم االثنني من شهر ربيع األول .  
 قال احلافظ : ” هذا هو املعتمد “ .

 أول ما وصل املدينة ؟   . أين نزل رسول هللا  40
 (  3906نزل يف قباء يف أول املدينة على بين عمرو بن عوف .   صحيح البخاري ) 

 املدينة نزل يف علو املدينة يف حي يقال له بنو عمرو بن عوف .   عن أنس قال : ) ملا قدم رسول هللا 
البخاري                                                                                              صحيح 

 (  524( ومسلم )  2144) 
 يف علو املدينة ؟  . ماذا يستفاد من نزول النيب  41

  التفاؤل له ولدينه ابلعلو “ .  قال احلافظ ابن حجر : ” وأخذ من نزول النيب 
 . كم أقام عند بين عمرو بن عوف ؟ 42

 (  3906أربع عشرة ليلة . عن أنس قال : ) ... فأقام فيهم أربع عشرة ليلة ... ( . صحيح مسلم ) 
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 يف هذه الفرتة ؟ . ماذا فعل رسول هللا 43
   أسس مسجد قباء ، وهو أول مسجد أسس بعد النبوة .   

 ؟  . عند من نزل رسول هللا 44
 عند كلثوم بن اهلدم .

 أول ما وصل إىل قباء ؟ . من هو الصحايب الذي جاء إىل الرسول  45
 سلمان الفارسي .

 . ملاذا جاء إليه ؟46
 جاء لينظر هل هو النيب احلق أم ال .

 ؟  حقق من نبوة حممد  . ماذا فعل سلمان ليت47
 جاء بتمر وقال : هذه صدقة تصدقت هبا عليكم .

 : ) إان ال أنكل الصدقة ( . فقال الرسول  
 . ما سبب عمل سلمان هذا ؟ 48

 من نعوته وصفاته أنه يقبل اهلدية وال أيكل الصدقة . أنه عنده علم من الكتب السابقة أن النيب حممدا  
 ني بعد اهلجرة ؟. من هو أول مولود للمسلم49

 عبد هللا بن الزبري ولد بقباء .  
عن أمساء : ) أهنا محلت بعبد هللا بن الزبري ، قالت : فخرجت وأان متم ، فأتيت املدينة ، فنزلت بقباء فولدته  

فوضعته يف حجره ، مث دعا بتمرة فمضغها ، مث تفل يف فيه ، فكان أول شيء دخل    بقباء مث أتيت به النيب  
ر  . صحيح   يق رسول هللا  جوفه   ) اإلسالم  ولد يف  مولود  أول  ، وكان  عليه  وبرك  له  دعا  ، مث  ، مث حنكه 

 (      3909البخاري ) 
من داير بين عمرو بن عوف إىل املدينة أدركته اجلمعة يف الطريق ، فأين صالها   . ملا سار النيب  50

 ؟
 إلسالم .صالها يف داير بين سامل بن عوف ، وكانت أول مجعة يف ا

 ملا عزم أن يدخل املدينة ؟  . ماذا فعل رسول هللا 51
 أرسل إىل زعماء بين النجار ، فجاءوا متقلدين سيوفهم .

ملا قدم رسول هللا    عن أنس   النجار ، قال : فجاءوا   قال : )  املدينة . . . مث أرسل إىل مأل بين 
ى راحلته وأبو بكر رديفه ومأل بين النجار حوله . . . ( عل  متقلدين سيوفهم ، قال : كأين أنظر إىل رسول هللا  

 . 
                                                                                              ( البخاري  صحيح 

3932    ) 
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 ؟   . ماذا كان يفعل أهل املدينة فرحاً بقدوم الرسول  52
ت ، وتفرق الغلمان واخلدم يف الطـرق ينـادون : اي حممد ! اي رسـول هللا ! اي صـعد الرجال والنسـاء فوق البيو 

 حممد ! اي رسول هللا ! ( .  
 براحلته ؟  . ماذا كان يقول زعماء األنصار إذا مر  هبم رسول هللا 53

 هلّم إىل العدد والعدة والسالم واحلنفة . 
 ؟  . ماذا كان يرد عليهم رسول هللا  54

 فإهنا مأمورة . خّلوا سبيلها
 ؟   . أين بركت انقة النيب  55

  . بركت يف موضع مسجده اليوم ، وذلك يف بين النجار أخواله 
 ؟   . عند من نزل النيب 56

 عند أيب أيوب األنصاري ، ألنه أحد أخوال أبيه من بين النجار . 
أبو بكر ردفه . . . حىت على راحلته و   ففي حديث أنس السابق : ) . . . كأين أنظر إىل رسول هللا  

 (   3932ألقى بفناء أيب أيوب ( .  صحيح البخاري ) 
 يف دار أيب أيوب أول مرة ؟ . أي نزل النيب 57

 نزل يف األسفل .
يف السفل ، وأبو أيوب يف العلو...( . صحيح   نزل عليه ، فنزل النيب    عن أيب أيوب : ) أن النيب  

 ( 2053مسلم ) 
 يوب بعد ذلك ؟ . ماذا فعل أبو أ58

 أن يكون يف العلو . طلب من النيب  
: ال   فتنحوا ، مث قال للنيب    يف حديث أيب أيوب السابق قال : ) . . . منشى فوق رأس رسول هللا  

 (  2053يف العلو . . ( . صحيح مسلم )  أعلو سقيفة أنت حتتها ، فتحول النيب 
 املدينة ؟    . من هو اليهودي الذي أسلم أول ما قدم النيب59

 عبد هللا بن سالم .
 ؟  . ما أول شيء مسعه من النيب 60
املدينة اجنفل الناس إليه ، فجئت يف الناس ألنظر إليه ، فلما استبنت    : ) ملا قدم رسول هللا    قال  

وجهه عرفت أن وجهه ليس وجه كذاب ، وكان أول شيء تكلم به أن قال : اي أيها الناس ، أفشوا السالم ، 
وأطعموا الطعام ، وصلوا والناس نيام ، تدخلوا اجلنة بسالم ( .                                          سنن 

 (  2485الرتمذي ) 
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 إليهم ؟  . اذكر بعض ما ورد يف فرح أهل املدينة بقدوم النيب 61
 (   3925ح البخاري ) ( . صحي قال الرباء : ) ما رأيت أهل املدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول هللا 

وأبو بكر املدينة ( . مسند   وقال أنس : ) ما رأيت يوما  قط أنور وال أحسن من يوم دخل رسول هللا  
 (  3/122أمحد ) 

 . ما اسم املكان الذي بركت فيه الناقة ؟62
 كان مربدا  . 

  ) واملربد ( : بكسر امليم ، وسكون الراء ، هو املوضع الذي جيفف فيه التمر .
 . ملن كان هذا املربد ؟ 63

 لغالمني يتيمني من بين النجار ] سهل وسهيل [ وكاان يف حجر سعد بن زرارة . 
 فاشرتاه رسول هللا منهما ، وبىن مسجده املوجود اآلن .

 به ؟  . ماذا كان يف مكان املسجد ، وماذا فعل الرسول 64
 ل .كان فيه قبور املشركني ، وكانت فيه خرب ، وكان فيه خن

 فنبشت ، وابلنخل فقطعت .  فأمر النيب 
   حممول على أنه مل يكن يثمر ، وحيتمل أن يكون مثمرا  لكن دعت احلاجة لذلك .               ) وابلنخل (   

 أثناء بناء املسجد ؟ . ماذا كان يقول الصحابة والرسول 65
 كانوا يرجتزون : 

 لألنصار واملهاجرة  اللهم إنه ال خري إال خري اآلخرة      فاغفر 
 . من الصحايب الذي كان حيمل لبنتني لبنتني وبقية الصحابة لبنة لبنة ؟66

 عمار بن ايسر .
 لعمار عند ما رأى نشاطه وقوته ؟ . ماذا قال الرسول 67

 قال : ) ويح عمار ، تقتله الفئة الباغية ، يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه إىل النار ( . 
 بعد ذلك ؟  . ماذا فعل رسول هللا68

 آخى بني املهاجرين واألنصار .
بني املهاجرين واألنصار يف دار أنس بن مالك ، وكانوا تسعني    قال ابن القيم : ” مث آخى رسول هللا  

   رجال  نصفهم من املهاجرين ونصفهم من األنصار “ .
 . مىت كانت هذه املؤاخاة ؟ 69

 يف السنة األوىل من اهلجرة . 
 من هذه املؤاخاة ؟  . ما احلكمة70

 ليذهب عن أصحابه وحشة الغربة ، ويستأنسوا من مفارقة األهل والعشرية ، ويشد بعضهم أزر بعض .
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 . اذكر بعض األمثلة يف أثر هذه األخوة يف املواساة ؟ 71
بينه وبني الربيع األنصاري ، فعرض عليه أن  قال : ) قدم عبد الرمحن بن عوف فآخى النيب  عن أنس 

 (   3781صفه أهله وماله ... ( . صحيح البخاري ) ينا
: اقسم بيننا وبينهم النخيل ، قال : ال ، قال : يكفوننا   قال : ) قالت األنصار للنيب    وعن جرير  

 (  3782املؤنة ويشركوننا يف الثمر ، قالوا : مسعنا وأطعنا ( . صحيح البخاري ) 
 . إىل مىت استمر هذا التوارث ابألخوة ؟ 72

 حينما أنزل هللا : ﴿ وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب هللا ﴾ وذلك بعد وقعة بدر . 
 . اذكر أسباب اهلجرة إىل املدينة ؟73

 ـ االبتالء واالضطهاد .1
ويدل لذلك قول بالل : ) ... اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف ، كما أخرجوان من  

 أرض الوابء ... ( . صحيح البخاري )      ( أرضنا إىل 
النيب   ) استأذن  املدينة :  أبيها إىل  أبو بكر يف اخلروج حني اشتد عليه   وقالت عائشة يف سبب هجرة 

 (   3900األذى .. ( صحيح البخاري ) 
 ـ خمافة الفتنة يف الدين . 2

 (  3900( .صحيح البخاري ) قالت عائشة عند ما سئلت عن اهلجرة : ) كان املؤمنون يفر أحدهم 
 ـ وجود محاية للدعوة متكنها من السري يف طريقها . 3

 . اذكر بعض فضائل املدينة النبوية ؟74
 أواًل : اإلميان يرجع إليها . 

: ) إن اإلميان ليأرز إىل املدينة كما أترز احلية إىل جحرها ( .     قال : قال رسول هللا    عن أيب هريرة  
 (  1471رواه مسلم ) 

 اثنياً : ال يدخلها الدجال . 
: ) ليس من بلد إال سيطؤه الدجال إال مكة واملدينة ، ليس له من   قال : قال رسول هللا    عن أنس  

 ( 1881نقاهبا نقب إال عليه املالئكة صافني حيرسوهنا ( . صحيح البخاري ) 
 (   4/96مجع نقب ، قيل املداخل ، وقيل األبواب . فتح الباري ) ) نقاهبا ( 

 ملن ميوت فيها . اثلثاً : يشفع النيب  
: ) من استطاع أن ميوت ابملدينة فليمت هبا ،   عن ابن عمر ـ رضي هللا عنهما ـ قال : قال رسول هللا  

 (   3917رواه الرتمذي )  فإين أكون له شاهدا  وشفيعا  يوم القيامة ( .
   مالك  رواهسبيلك وموات  يف بلد رسولك ( . ولذلك كان عمر يقول : ) اللهم إين أسألك شهادة يف  

 رابعاً : أهنا تنفي اخلبث . 
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: ) أمرت بقرية أتكل القرى ، يقولون : يثرب ، وهي املدينة    قال : قال رسول هللا    عن أيب هريرة  
 (  1871تنقي الناس كما تنقي الكري خبث احلديد ( . صحيح البخاري ) 

 ريب ابهلجرة إليها أو سكناه .املعىن : أمرين ) أمرت بقرية ( 
 املعىن أهنا تغلبهم .) أتكل القرى ( 
، ألنه مل يكن يصرب على اهلجرة واملقام معه إال من ثبت إميانه ، ويكون   هذا يف زمانه  ) تنقي الناس (  

                        أيضا  يف آخر الزمان عند خروج الدجال ، فرتجف أبهلها فال يبقى منافق وال كافر إال خرج البلد .   
 على سكناها وذم الرغبة عنها . خامساً : حث النيب 

يقول : ) تفتح اليمن فيأيت قوم يُبسون فيتحملون أبهلهم ومن    قال : مسعت رسـول هللا    عن أيب هريرة 
 (   1875أطاعهم ، واملدينة خري هلم لو كانوا يعلمون ، وتفتح الشام ... ( . صحيح البخاري ) 

  (  ) ،  يبسون  دواهبم  :  يسوقون  فيتحملون وقيل  إىل سكنها  ويدعوهنم   ، تفتح  اليت  البالد  ألهلهم  يزينون 
 بسبب ذلك من املدينة راحلني إليها .

) املراد به اخلارجون من املدينة رغبة عنها كارهني هلا ،وأما من خرج حلاجة أو جتارة أو جهاد أو حنو ذلك ، 
 فليس بداخل يف معىن ذلك ( .

 . اذكر بعض األحاديث يف فضل األنصار ؟ 75
يف  جيدون  وال  إليهم  هاجر  من  حيبون  قبلهم  من  واإلميان  الدار  تبوءوا  والذي   ﴿  : بقوله  عليهم  هللا  أثىن 

   صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ﴾ .                                        
 رواه(    17البخاري )    رواهميان حب األنصار ، وآية النفاق بغض األنصار ( .       : ) آية اإل  وقال  

 (  74مسلم ) 
  رواه (    3782البخاري )    رواه: ) األنصار ال حيبهم إال مؤمن وال يبغضهم إال منافق ( .           وقال  

 (  75مسلم ) 
 : ) لوال اهلجرة لكنت امرءا  من األنصار ( . وقال 
 رض األذان ؟ . مىت ف 76

 قال ابن حجر : ” الراجح أن ذلك كان يف السنة األوىل “ . 
 يف املدينة إىل بيت املقدس ؟  . كم شهراً صلى النيب 77

 ستة عشر شهرا  أو سبعة عشر شهرا  .
أول ما قدم املدينة نزل على أجداده ، أو قال أخواله من األنصار ، وأنه   عن الرباء قال : ) أن النيب  

 (      40بل بيت املقدس ستة عشر شهرا  أو سبعة عشر شهرا  ... ( . صحيح البخاري ) صلى قِ 
 . مىت حولت القبلة إىل الكعبة ؟78

 يف السنة الثانية من اهلجرة يف شعبان .
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 . اذكر ما هو موقف املسلمني واملشركني واليهود من حتويل القبلة ؟79
وا : ﴿ آمنا به كل من عند ربنا ﴾ وهم الذين هدى هللا ومل تكن  فأما املسلمون فقالوا : مسعنا وأطعنا وقال

 كبرية عليهم .
 وأما املشركون فقالوا : كما رجع إىل قبلتنا يوشك أن يرجع إىل ديننا ، وما رجع إليها إال أنه احلق . 

 ء .وأما اليهود فقالوا : خالف قبلة األنبياء قبله ، ولو كان نبيا  لكان يصلي إىل قبلة األنبيا
وأما املنافقون فقالوا : ما يدري حممد أين يتوجه إن كانت األوىل حقا  فقد تركها ، وإن كانت الثانية هي احلق  
فقد كان على ابطل ، وكثرت أقاويل السفهاء من الناس ، وكانت كما قال هللا تعاىل : ﴿ وإن كانت لكبرية إال  

 ا عباده لريى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ﴾ .  على الذين هدى هللا ﴾ وكانت حمنة من هللا امتحن هب
 . اذكر بعض املصاعب الصحية اليت واجهت املهاجرين عند مقدمهم املدينة ؟ 79

 واجهوا محى يثرب ، وممن أصابه ذلك :
 أبو بكر ، وكان يقول إذا أخذته احلمى : 

 كل امرئ مصبح يف أهله    واملوت أقرب من شراك نعله  
 إذا أقلعت عنه احلمى عقرته ويقول :وكان بالل 

 أال ليت شعري هل أبينّت ليلة       بواد وحويل أذخر وحليل
 . كيف صرف هللا عنهم احلمى ؟80

الرسول   أو أشد ، وصححها ، وانقل محاها يف    بدعاء  املدينة كحبنا مكة  إلينا  اللهم حبب  فقال : ) 
 (  1889اجلحفة ( . صحيح البخاري ) 

قال : ) رأيت كأن امرأة سوداء اثئرة الرأس خرجت من   ـ رضي هللا عنهما ـ أن رسول هللا  وعن ابن عمر  
 (   7038املدينة ، حىت قامت هبيعة وهي اجلحفة ، فأولت أن وابء املدينة نقل إليها ( .      صحيح البخاري ) 

 . ما هي القبائل اليهودية اليت كانت موجودة يف املدينة ؟81
   بنو النضري ، وبنو قريظة .                                                        بنو قينقاع ، و 

 . مىت نزل األذن ابلقتال ؟82
 ابملدينة بعد اهلجرة . 

 وأول آية نزلت قوله تعاىل : ﴿ أذن للذين يقاتلون أبهنم ظلموا وإن هللا على نصرهم لقدير ﴾ .
 ابلقتال كان يف مكة ؟  . ما رأيك يف قول من يقول أن األذن83

 قال ابن القيم : ” هذا غلط لوجوه : 
 أن هللا مل أيذن مبكة هلم ابلقتال وال كان هلم شوكة يتمكنون هبا من القتال مبكة .أحدها : 
أن سياق اآلية يدل على أن اإلذن بعد اهلجرة وإخراجهم من دايرهم ، فإنه قال : ﴿ الذين أخرجوا الثان :  

 حق إال أن يقولوا ربنا هللا ﴾ .من دايرهم بغري 
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 وهؤالء هم املهاجرون “ .
   مث ذكر بقية الوجوه .

 . اذكر بعض السرااي اليت كانت قبل غزوة بدر ؟84
 ( .  ه1سرية سيف البحر )  ▪

 بقيادة محزة بن عبد املطلب يف ثالثني رجال  من املهاجرين ليعرتضوا عريا  لقريش قادمة من الشام . 
 ( .  ه1ذي القعدة  سرية اخلرار ) يف ▪

 بقيادة سعد بن أيب وقاص يف عشرين راكبا  يعرتضون عريا  لقريش وعهد إليه أال جياوز اخلرّار . 
 هو موضع ابلقرب من اجلحفة (   اخلر ار :) 

 سرية خنلة .   ▪
 ( شهرا  من اهلجرة ، ومعه مثانية رهط من املهاجرين . 17بقيادة عبد هللا بن جحش ، يف رجب على رأس ) 

 .بني مكة والطائف ( خنلة : ) 
 

 ؟  . ما أول غزوة غزاها رسول هللا  85
 . ه 2غزوة األبواء ) ودان ( يف صفر سنة 

 خرج يف سبعني رجال  من املهاجرين خاصة يعرتض عريا  لقريش حىت بلغ ودان فلم يلق كيدا  . 
   مكان متقارابن بينهما ستة أميال أو مثانية ( . ودان وبوان : ) 

 مىت كانت غزوة بدر الكربى ؟ .86
 قال النووي : ” كانت غزوة بدر يوم اجلمعة لسبع عشرة من شهر رمضان يف السنة الثانية من اهلجرة “ .

 . أين توجد بدر ؟ وملاذا مسيت هبذا االسم ؟89
 موضع بني مكة واملدينة .بدر : 

 وقد مسيت بدر :
 األكثر . نسبة إىل بئر فيها يقال هلا بدر ، وعليه قيل : 

 ألن صاحب البئر رجل يقال له بدر .وقيل : 
 . ما سبب هذه الغزوة ؟90

 ندب الناس إىل تلقي أيب سفيان ألخذ ما معه من أموال قريش . أن النيب 
 (  2681سنن أيب داود )  

 . ما سبب ختلف كثري من الصحابة عن هذه الغزوة ؟91
 سبون أن لن يعدو ما لقوه يف السرااي املاضية .ألهنم مل يتوقعوا أن يقع قتال ، وأهنم كانوا حي

 . كم عدد اجليش اإلسالمي ؟92
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 (  3956خرج يف ثالمثائة وبضعة عشر رجال  . صحيح البخاري ) 
 . كم فرساً كان معهم ؟93

قال ابن القيم : ” ومل يكن معهم من اخليل إال فرسان : فرس للزبري بن العوام ، وفرس للمقداد بن األسود ، 
  ان معهم سبعون بعريا  يعتقب الرجالن والثالثة على البعري الواحد “ .                                وك

 ؟  . ماذا فعل أبو سفيان ملا علم خبروج النيب 94
 أرسل إىل مكة يستنجد بقريش .

 . ماذا فعلت قريش ؟ 95
 خرجت مسرعة إلنقاذ عريها ورجاهلا . 

 . كم عدد جيش املشركني ؟96
 ( رجال  . 1300غ عددهم يف بداية سريهم ) بل

 . كيف جنا أبو سفيان ومن معه ؟97
 اجته إىل طريق الساحل غراب  وجنا من اخلطر ، وأرسل رسالة إىل جيش مكة وهم ابجلحفة خيربهم بنجاته .

 . ماذا فعل جيش مكة بعد علمهم بنجاة القافلة ؟ 98
رفض وقال : وهللا ال نرجع حىت نرد بدرا  ، فنقيم هبا ثالاث     هّم اجليش ابلرجوع ، لكن طاغية قريش أبو جهل

 ، فننحر اجلزور ، ونطعم الطعام ، ونسقي اخلمر ... وتسمع بنا العرب فال يزالون يهابوننا أبدا  . 
 . هل هناك أحد ختلف من أشراف قريش ؟99

 دين .   مل يتخلف من أشرافهم أحد سوى أبو هلب ، فإنه عوض عنه رجال  كان له عليه
 . هل رجع أحد من جيش مكة بعد علمهم بنجاة القافلة ؟ 100
 نعم .

 ( رجال  ، وكان مطاعا  .  300األخنس بن َشريق ، حيث رجع بقومه بين زهرة وكانوا ) 
   قال ابن القيم : ” فاعتبطت بنو زهرة برأي األخنس ، فلم يزل فيهم مطاعا  معظما  “ .            

 ملا بلغه خرب خروج قريش ؟  هللا  . ماذا فعل رسول101
 استشار أصحابه .

فتكلم قادة املهاجرين ] كأيب بكر وعمر واملقداد [ وقالوا خريا  ، ومما قاله املقداد : ) اي رسول هللا ، امض بنا  
 ملا أراك هللا فنحن معك ... ( .

فقال : ) وهللا لكأنك تريدان    يريد أن يسمع كالمهم [ فقام سعد بن معاذ  مث تكلم قادة األنصار ] وكان  
اي رسول هللا ؟ قال : أجل ، قال : فقد آمنا بك ، وصدقناك ، وشهدان أن ما جئت به هو احلق ... فامض اي  
رسول هللا ملا أردت فوالذي بعثك ابحلق لو استعرضت بنا هذا البحر خلضناه معك ما ختلف منا رجال  واحدا  ...(  

 (   1779.  صحيح مسلم ) 
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 بعد استشارة أصحابه ؟  . ماذا فعل رسول هللا 102

سّر بذلك وقال : ) سـريوا وأبشـروا ، فإن هللا قد وعدين إحدى الطائفتني ، وهللا لكأين اآلن أنظر إىل مصارع 
 القوم ( . 

 جبيشه ؟ . إىل أين سار رسول هللا  103
 . سار إىل ماء بدر ليسبق املشركني إليه ، ليحول بينهم وبني املاء 

 . ما هو الصحايب الذي أشار إليه بتغيري هذا املكان ؟104
 احلباب بن املنذر ، قال : 

) اي رسول هللا ، أرأيت هذا املنزل أمنزال  أنزلكه هللا ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه ؟ أم هو الرأي واحلرب 
، فإن هذا ليس مبنزل ، فاهنض ابلناس  واملكيدة ؟ قال : بل هو الرأي واحلرب واملكيدة ، فقال : اي رسول هللا  

حىت أنيت أدىن ماء من القوم ـ قريش ـ فننزله ونغور ـ خنرب ـ ما وراءه من الُقَلب ـ اآلابر ـ مث نبين عليه حوضا  فنمأله 
 ، مث نقاتل القوم فنشرب وال يشربون ( .

 عن هذا الرأي ؟ . ماذا قال الرسول 105
 ما أشار به احلباب .  قال : ) لقد أشرت ابلرأي ( وفعل

 جيلس يف هذه الغزوة ؟ . أين كان رسول هللا 106
 يف عريش .

 شبه خيمة يكون مقرا  للقيادة وظال  للقائد ( . العريش : ) 
 كل زمنه يف العريش أم شارك يف القتال ؟   . هل كان الرسول 107

 شارك يف القتال .
وهو أقربنا من   ا يوم بدر وحنن نلوذ برسول هللا  قال : ) لقد رأيتن  ففي مسند اإلمام أمحد عن علي  

 (  2/64العدو ، وكان من أشد الناس يومئٍذ أبسا  ( . مسند أمحد )  
قال : ) ال يتقدمّن أحد منكم إىل شيء حىت أكون أان دونه ( .    صحيح   وروى مسلم أن رسول هللا  

 ( 1901مسلم ) 
ق الكرمية  بنفسه  قاتل  ابن كثري : ” وقد  ، كما كاان يف قال  الصديق  بكر  أبو  ، وكذلك  ببدنه  تاال  شديدا  

العريش جياهدان ابلدعاء والتضرع ، مث نزال فحرضا وحثا على القتال ، وقاتال ابألبدان مجعا  بني املقامني الشريفني  
. “ 

 ملا رأى جيش املشركني ؟   . ماذا قال رسول هللا 108
ها وفخرها حتادك وتكذب رسولك ، اللهم فنصرك الذي وعدتين ( قال : ) اللهم هذه قريش قد أقبلت خبيالئ

. 
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 يقول عندما كان ميشي يف أرض املعركة ؟ . ما كان رسول هللا  109
جعل يشري بيده : هذا مصرع فالن ، وهذا مصرع فالن ، وهذا مصرع فالن إن شاء هللا ( . مسند أمحد )  

1/117  ) 
خطؤوا احلدود اليت حد رسول هللا ( .                  صحيح مسلم وقال عمر : ) فوالذي بعثه ابحلق ! ما أ

 (2873   ) 
 . مبا أمر رسول هللا اجليش يف بداية املعركة ؟110

 (   2948قال هلم : ) إذا أكثبوكم فارموهم واستبقوا نبلكم ( . صحيح البخاري ) 
 ف حىت يغشوكم ( . : ) وإذا أكثبوكم فارموهم ابلنبل ، وال تسلوا السيو وعند أيب داود

 أي اقرتبوا منكم ( .أكثبوكم : ) 
 للصحابة عند ما دان املشركون ؟ . ماذا كان يقول الرسول 111

 (   1901كان يقول : ) قوموا إىل جنة عرضها السموات واألرض ( . صحيح مسلم ) 
بيده مث قاتل    يقول ذلك قال : بخ بخ وألقى مترات كنا  . من الصحايب الذي عند ما مسع النيب 112
 حىت قتل ؟

   عمري بن احلمام .                                                                              
 . خرج ثالثة من املشركني وثالثة من املسلمني للمبارزة ، فمن هم ؟113

 عتيبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة ، والوليد بن عتبة . من املشركني : 
 محزة ، وعلي بن أيب طالب ، وعبيدة بن احلارث .ملسلمني : من ا

: ) قام ، يعين عتبة بن ربيعة وابنه وأخوه ، فنادى : من يبارز ؟ فانتدب له   ففي سنن أيب داود عن علي  
 : قم اي محزة ، قم اي   ، فقال رسول هللا    ابين عمناشباب من األنصار ، فقال : ال حاجة لنا فيكم ، إمنا أردان  

 (  2665علي ، قم اي عبيدة بن احلارث ( . سنن أيب داود ) 
محزة قتل شيبة ، وعلي قتل الوليد ، واختلف عبيدة وعتبة كالمها أثبت صاحبه ، فكر محزة وعلي فقتال عتبة 

 ومحال عبيدة .
 . هل شاركت املالئكة يف القتال يوم بدر ؟ 114
 نعم .

قال يوم بدر : ) هذا جربيل آخٌذ برأس فرسه عليه أداة احلرب    عن ابن عباس ـ رضي هللا عنهما ـ أن النيب
 (     3995( .           صحيح البخاري ) 

وعن ابن عباس ـ رضي هللا عنهما ـ قال : ) بينما رجل من املسلمني يومئٍذ يشتد يف أثر رجل من املشركني  
: ذلك مدد من السماء    ه : قال النيب  أمامه إذ مسع ضربة ابلسوط فوقه ، وصوت الفارس ... احلديث وفي

 (  1763الثالثة ( . صحيح مسلم ) 



 األنوار يف سرية النيب املختار 

 برنامج خري أمة 47

 

 يوم بدر ؟ . مباذا كان يدعو رسول هللا  115
 كان يقول : ) اللهم أت ما وعدتين ، اللهم إن هتلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ال تعبد يف األرض ( .

فما زال يهتف بربه مادا  يديه مستقبل القبلة حىت سقط رداؤه عن منكبيه .                       صحيح 
 ( 1763مسلم ) 

 ويف رواية : ) اللهم إين أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إن شئت مل تعبد ( .
 (   3953فخرج وهو يقول : سيهزم اجلمع ويولون الدبر ( .   صحيح البخاري ) 

إهنم جياع فأشبعهم ، اللهم إهنم حفاة فامحلهم ، اللهم إهنم عراة فاكسهم ( .              سنن أيب ) اللهم  
 ( 2747داود ) 

 . من انتصر ابملعركة ؟ 116
 جيش املسلمني .

 . كم قتل من املشركني وكم أسر منهم ؟ 117
                          قتل منهم سبعني ، وأسر سبعني .                                         

 . كم استشهد من املسلمني يف غزوة بدر ؟118
   استشهد أربعة عشر رجال  .                                                                     

 بقتلى املشركني ؟ . ماذا فعل رسول هللا 119
 أمر بسحبهم إىل قليب من قلب بدر فطرحوا فيه . 

 خماطباً إايهم وهم يف القليب ؟ ا قال هلم الرسول . ماذ120
أمر يوم بدر أبربعة وعشرين رجال  من صناديد قريش فقذفوا يف طوى من    عن أيب طلحة : ) أن النيب  

أطواء بدر حيث ... حىت قام على شفا الركية فجعل يناديهم أبسـمائهم وأسـماء آابئهم : اي فالن بن فالن ، واي 
، أيسركم أنكم أطعتم هللا ورسوله ؟ فإان قد وجدان ما وعدان ربنا حقا  فهل وجدمت ما وعد ربكم  فالن بن فالن  

 حقا  ؟  
: والذي نفس حممد بيده ، ما أنتم   فقال عمر : اي رسول هللا ، ما تكلم من أجساد ال أرواح هلا ؟ فقال  

صحيح                                         أبمسع ملا أقول منهم ولكنهم ال جييبون ( .                       
 (  3976البخاري ) 

 طرف البئر .) على شفا الركي ( : 
 . َمن مِّن صناديد قريش مل يكن معهم يف البئر ؟ 121

 أمية بن خلف .
   .ألنه كان ضخما  فانتفخ ، فألقوا عليه احلجارة والرتاب ما غيّبه 

 هذه املعركة ؟ . اذكر بعض من قتل من زعماء قريش يف122
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ابن   رأسه  واحتز   بن عفراء  بن عمرو ومعوذ  معاذ  قتله   :  ) األمة  فرعون هذه   ( بن هشام  أبو جهل عمرو 
 مسعود . 

 أمية بن خلف : قتله بالل مع بعض األنصار .
 على رد املعروف ؟ . اذكر حديث يدل على حرص النيب  123

لو كان املطعم بن عدي حيا  مث كلمين يف هؤالء   قال يف أسارى بدر : )  عن جبري بن مطعم أن النيب  
 (  4024النتىن لرتكتهم له ( .     صحيح البخاري ) 

   وعند أيب داود : ) ألطلقتهم له ( .                                                           
 أي أسارى بدر من املشركني . ) النتىن ( 

 أي بغري فداء . ) لرتكتهم له (  
 . ما السبب يف ذلك ؟124
 عند ما عاد من هجرته إىل الطائف . ملا قام به من محاية للرسول  ▪
وملا قام به من دور فعال يف نقض الصحيفة اليت كتبتها قريش على بين هاشم ومن معهم من  ▪

         املسلمني حني حصروهم يف الشعب .                                                             
 وهو يف رجوعه إىل املدينة ؟  . من الذين قتلهم رسول هللا  125

 النضر بن احلارث . ) قتله علي ( 
 وعقبة بن معيط . ) قتله عاصم بن اثبت ( 

قال ابن كثري : ” كان هذان الرجالن من شر عباد هللا وأكثرهم كفرا  وعنادا  وبغيا  وحسدا  وهجاء  لإلسالم 
   وقد فعل “ .                                                                       وأهله لعنهما هللا 

 . اذكر بعض فضائل من حضر بدراً من الصحابة ؟ 126
النيب    عن رفاعة بن رافع   فقال : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال : من   قال : ) جاء جربيل إىل 

 (  3992را  من املالئكة ( .   صحيح البخاري ) أفضل املسلمني ، قال : وكذلك من شهد بد
: ) لعل هللا اطلع على أهل بدر فقال :   ـ يف قصة حاطب بن بلتعة ـ قال فيه رسول هللا    وعن علي  

 (  2983صحيح البخاري )  .اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ( 
 أو احلديبية ( . صحيح مسلم : ) لن يدخل النار رجال  شهد بدرا    قال : قال رسول هللا    وعن جابر  

 (2496  ) 
 يف أهل بدر : ) اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ( ؟ . ما املراد بقول النيب 127

قال ابن القيم : ” أن هذا خطاب لقوم علم هللا سبحانه أهنم ال يفارقون دينهم ، بل ميوتون على اإلسالم 
، ولكن ال يرتكهم سبحانه مصرين عليها ، بل يوفقهم لتوبة وأهنم قد يقارفون بعض ما يقارفه غريهم من الذنوب  

    نصوح واستغفار وحسنات متحوا أثر ذلك “ .                                                                  
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 . ما املراد ابلذلة يف قوله تعاىل : ﴿ ولقد نصركم هللا ببدر وأنتم أذلة ﴾ ؟128
وأنتم أذلة ﴾ أي قليٌل عددكم لتعلموا أن النصر إمنا هو من عند هللا ال يكثره الَعدد قال ابن كثري : ” ﴿  

 والُعدد “ . 
 . ماذا مسى القرآن موقعة بدر ؟129

 مساها يوم الفرقان ، قال تعاىل : ﴿ يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان ﴾ .
 ه ، ودمغ فيه الشرك “ . ( قال ابن كثري : ” وهو يوم الفرقان الذي أعز هللا به اإلسالم وأهل

 . من هو الغالم الذي جاءت أمه تسأل عن مصريه ؟130
 هو حارثة بن سراقة .

 ؟   . مباذا بشرها الرسول 131
 بشرها أبنه ابجلنة ، وأنه يف جنة الفردوس .  

 . اذكر بعض الفوائد واحلكم املستفادة من غزوة بدر ؟ 132
 أمواهلم ، وإخافة طرقهم اليت يسلكوهنا . جواز النكاية ابلعدو بقتل رجاهلم ، وأخذ ▪
 مشروعية الشورى ، وقد وردت أدلة من القرآن الكرمي والسنة املطهرة على أمهيتها وحجيتها : ▪

 قال تعاىل : ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ .
 وقال تعاىل : ﴿ والذين استجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ... ﴾ .

أبو هريرة   أكثر مشورة ألصحابه من رسول هللا    وقال  أحدا   ما رأيت   (  :    سنن     .  )
 (  1767الرتمذي ) 

بيان فضل أيب بكر وعمر واملقداد وسعد بن معاذ ، جتلى ذلك يف كلماهتم اليت قالوها للرسول   ▪
 . عند طلبه املشورة من أفراد أصحابه 

 رهم ، آية النبوة احملمدية . قتال املالئكة يف معركة بدر ، ورؤية بعضهم ، وظهور آاث ▪
لقد جتلت يف بدر بطوالت إميانية كثرية ، منها ما روي أن أاب عبيدة عامر بن اجلراح قتل والده  ▪

 اجلراح يوم بدر .
تقرير مبدأ : ال موالة بني الكافر واملؤمن ، إذ قاتل الرجل ولده ، وقاتل أابه ، وقاتل ابن عمه ،  ▪

 ينهما السيوف .خالفت  بينهما املبادئ ففصلت ب
النيب   ▪ دعوة  املباركة  الغزوة  هذه  يف  وجل  عز  هللا  يف   استجاب  ، كما  قريش  مشركي  على 

وهو يصلي عند البيت ، فقال : )   حديث ابن  مسعود يف إلقاء املشركني سلى اجلزور على ظهر النيب  
بة بن ربيع ، وشيبة بن ربيع اللهم عليك بقريش ـ ثالث مرات ـ مث مسى : اللهم عليك أبيب جهل ، وعليك بعت

 ، والوليد بن عتبة ، وأمية بن خلف ، وعقبة بن أيب معيط ( . 
 هبالكهم . فقتل هؤالء الستة يوم بدر وأقّر هللا عني نبيه    
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 . اذكر بعض األحداث اليت وقعت يف السنة الثانية ؟133

 حتويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة . ـ1 
  ال ابن القيم : ” كان فرضه يف السنة الثانية من اهلجرة “ .  فرض صيام رمضان . ق ـ2 
 فرض الزكاة وبيان أنصبتها . ـ3 
 . وفاة رقية بنت الرسول   ـ4 
بعد وفاة أختها رقية ] ولذلك مسي عثمان    زواج عثمان بن عفان أبم كلثوم بنت رسول هللا   ـ5 

 بذي النورين [ .
 .  تزوج علي بفاطمة بنت رسول هللا  ـ6 

 نت غزوة أحد؟. مىت كا134
 يف شوال السنة الثالثة للهجرة .

 . ما سببها ؟135
 أن قريشا  أرادت أن تنتقم لقتالها يف بدر .

 . كم عدد جيش املشركني ؟136
 ( فرس . 200ثالثة آالف مقاتل ، ومعهم ) 

 عند ما علم بقدوم جيش مكة للحرب ؟ . ماذا فعل الرسول 137
 دينة ، أو أن خيرجوا ملالقاة العدو خارجها ، واستقر األمر على اخلروج .شاور أصحابه بني أن يبقوا داخل امل

 . كم عدد جيش املسلمني ؟138
 ألف مقاتل ، ومعهم فرسان . 

 . ماذا حدث جليش املسلمني يف الطريق ؟ 139
 ( من املنافقني .  300انسحب املنافق ابن سلول بـ ) 

 ثبيت هللا ؟ . من الطائفتان اليت كادات أن تنخذل لوال ت140
 بنو سلمة ، وبنو حارثة .

   وفيهم قال هللا تعاىل : ﴿ إذ مهت طائفتان أن تفشال وهللا وليهما ﴾ .                         
 عن شهود غزوة أحد لصغرهم ؟ . اذكر بعض من ردهم الرسول 141

و   ، بشـري  بن  والنعمان   ، زيد  بن  وأسـامة   ، اثبت  بن  وزيد   ، عمر  بن  سـعيد عبد هللا  وأبو   ، أرقم  بن  زيد 
 اخلدري ) كانوا يتنافسون لنيل الشهادة ( .
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عرضين يوم أحد وأان ابن أربع عشرة سنة فلم    عن ابن عمر ـ رضي هللا عنهما ـ قال : ) إن رسول هللا  
 (  4097جيزين ( . صحيح البخاري ) 

 وأجاز منهم : رافع بن خديج  ملا قيل له إنه رام .
 عند ما وصل إىل جبل أحد ؟ ول هللا . ماذا فعل رس142

 جعل مخسني من الرماة على جبل الرماة . 
 . من قائد هؤالء الرماة ؟143

 عبد هللا بن جبري .
على الرماة يوم أحد ـ وكانوا مخسني رجال  ـ عبد هللا بن جبري ( . سنن   عن الرباء قال : ) جعل رسول هللا  

 ( 2662أيب داود ) 
 ؟  رسول هللا  . مباذا أوصاهم 144

قال هلم : ) إن رأيتموان ظهران عليهم فال تربحوا ، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فال تعينوان ( . صحيح البخاري 
 (4043  ) 

ويف رواية : ) إن رأيتموان ختطفنا الطري فال تربحوا حىت أرسل إليكم ( .                      سنن أيب داود ) 
962  ) 

 ؟   ليت رآها رسول هللا . ما هي الرؤاي ا145
ألصحابه : ) رأيت يف رؤاي أين هززت سيفا  فانقطع صدره ، فإذا هو ما أصيب من املسلمني يوم   قال  

أحد ، مث هززته أخرى فعاد كأحسن ما كان ، فإذا هو ما جاء هللا به من الفتح واجتماع املؤمنني ، ورأيت بقرا   
 (  4081أحد ( .     صحيح البخاري ) تذبح ـ ولألخري ـ فإذا هم املؤمنني يوم 

الذي   . أخذ رسول هللا  146 الصحايب  السيف حبقه ؟ ( فمن هو  ) من أيخذ هذا   : وقال  سيفاً 
 أخذه ؟

 أبو دجانة ] مساك بن خراش [ .
،    قال : ) أن رسول هللا    عن أنس   السيف حبقه  أخذ سيفا  يوم أحد فقال : من أيخذ مين هذا 

القوم ، فقال له مساك أبو    فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول : أان أان ، فقال : من أيخذه حبقه ، فأحجم 
 (  2470دجانة : أان آخذه حبقه ، قال : فأخذه ففلق به هام املشركني (    . صحيح مسلم ) 

 . ملن كان االنتصار يف بداية املعركة ؟147
 جليش املسلمني .

 زمية ابملشركني أول األمر ؟. ماذا فعل الرماة حني رأوا اهل148
 قالوا : ) الغنيمة ، الغنيمة ، ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون ( .

 (   3039فذهبوا يف طلب الغنيمة وأخلوا الثغر .   صحيح البخاري ) 
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 . ماذا فعل رئسهم عبد هللا بن جبري ؟150
 ؟ ( .  وقال : ) أنسيتم ما قال لكم رسول هللا  ذكرهم بعهد النيب 

 (  3033ح البخاري ) صحي
 . ماذا فعل خالد بن الوليد عند ما رأى خلو اجلبل من الرماة ؟ 151

استدار بسرعة حىت وصل إىل مؤخرة اجليش اإلسالمي ، وأابد عبد هللا بن جبري ومن معه ) وكانوا عشرة ( مث 
 انقض على املسلمني من خلفهم ، وأحاطوا ابملسلمني . 

 املسلمني ؟. ماذا حدث بعد ذلك جليش 152
عن األعني ، وأشيع أنه مات ، وفّر مجع من املسلمني    استشهد من املسلمني خلق كثري ، وغاب الرسول  

 ، وجلس بعضهم دون قتال .
 . كم عدد الشهداء من املسلمني ؟ 153

 ( شهيدا  . 70) 
 يوم أحد من شدة املقاومة ؟ . مباذا أصيب الرسول 154

ابعيته ، وشج يف وجهه ، فسال دمه ، فجعل ميسحه ويقول : ) كيف  أصيب إصاابت كثرية : فكسرت ر 
يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم لإلسالم ( .                                                   صحيح 

 ( 1791مسلم ) 
 ؟  . من هو قاتل محزة 155

 وحشي بن حرب .
 . ما هو لقب محزة ؟156

 سيد الشهداء .
: ) سيد الشهداء عند هللا يوم القيامة محزة ( .          صحيح   قال : قال رسول هللا    بر  عن جا

 (                                                                            3676اجلامع ) 
 . اذكر بعض الشهداء يف غزوة أحد ؟157

املطلب ، عبد هللا بن حرام ) والد جابر ( ، أنس بن  مصعب بن عمري ، حنضلة الراهب ، محزة بن عبد  
 النضر ، وعبد هللا بن جبري ، وعمرو بن اجلموع .

 حىت شلت يده ؟  . من الصحايب الذي قاتل دون الرسول  158
 طلحة بن عبد هللا .

عن قيس بن أيب حازم قال : ) رأيت يد طلحة اليت وقى هبا النيب قد شلت ( .               صحيح 
 ( 3742البخاري ) 
 . ماذا قال عبد هللا بن جحش قبل املعركة ؟159
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) إين أقسم أن نلقى العدو ، فإذا لقينا العدو أن يقتلوين ، مث يبقروا بطين ، مث ميثلوا يب ، فإذا لقيتك سـألتين 
 ( 9/24: فيم هذا ؟ فأقول : فيك ( . سنن البيهقي ) 

أرأيت إن قتلت أأطأ بعرجيت هذه اجلنة ؟ قال : نعم (  : )    . من الصحايب الذي قال للرسول  160
 ؟

 عمرو بن اجلموح .
فقال : اي رسول هللا ، أرأيت إن قاتلت يف   عن أيب قتادة قال : ) أتى عمرو بن اجلموح إىل رسول هللا  

نعم ،  :    سبيل هللا حىت أقتل ، أمشي برجلي هذه صحيحة يف اجلنة ؟ وكانت رجله عرجاء ، فقال رسول هللا  
فقال : كأين أنظر إليك متشي برجلك هذه صحيحة يف اجلنة ( .  مسند أمحد    فقتل يوم أحد فمر رسول هللا  

 (5/299   ) 
 . من هو الصحايب الذي انل الشهادة يوم أحد وما صلى هلل صالة ؟161

 أصريم بن عبد األشهل .
    لشهادة .                        ملا كان يوم أحد أسلم وحلق ابملسلمني يف أحد فقاتل حىت انل ا

. من الصحايب الذي مر  بقوم من املسلمني قد ألقوا أبيديهم فقال : قوموا فموتوا على ما مات 162
 ؟  عليه رسول هللا 

 أنس بن النضر .
 مل يقتل ؟ . من أول من علم أن الرسول 163

 كعب بن مالك ، فنادى مبشرا  بذلك .
 ي ملا استشهد أظلته املالئكة أبجنحتها حىت رفع ؟. من هو الصحايب الذ164

 عبد هللا بن عمرو بن حرام ) والد جابر ( .
عن جابر بن عبد هللا قال : ) ملا قتل أيب يوم أحد ، جعلت أكشف عن وجهه وأبكي ، فجعل أصحاب 

النيب    رسول هللا   ينهاين ، وجعلت عميت تبكي ، فقال  ت  ينهوين وهو ال  أو ال  تبكيه  بكيه ، ما زالت  : 
املالئكة تظله أبجنحتها حىت رفعتموه ( .                                                             صحيح 

 (  2471( ومسلم )  1244البخاري ) 
 . من هو الصحايب الذي استشهد يوم أحد وغسلته املالئكة ؟ 

 حنضلة الراهب .
يقول عن قتل حنضلة بن أيب عامر بعد أن قتل : ) إن    ل هللا  عن عبد هللا بن الزبري قال : مسعت رسو 

:   صاحبكم تغسله املالئكة فاسألوا صاحبته ، فقالت : إنه خرج ملا مسع اهلائعة وهو جنب ، فقال رسول هللا  
احلاكم    رواه  لذلك غسلته املالئكة ( .                                                                             

 (3/24  ،25  ) 
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 . اذكر احلوار الذي دار يف هناية املعركة بني أيب سفيان وبني جيش املسلمني ؟165
 أشرف أبو سفيان على املسلمني فقال :

 أخى القوم حممد ، فقال : ال جتيبوه .
 فقال : أخى القوم ابن أيب قحافة ، قال ال جتيبوه .

إن فقال :  القوم عمر ،  :    قال : أخى  له  فقال  فلم ميلك نفسه   ، أحياء ألجابوا  فلو كانوا   ، قتلوا  هؤالء 
 كذبت اي عدو هللا ، أبقى هللا عليك ما خيزيك ، قال أبو سفيان : أعُل هبل .

 : ) أجيبوه ( قالوا : ما نقول ؟ قال : ) قولوا : هللا أعلى وأجل ( . فقال النيب 
: ) أجيبوه ( قالوا : ما نقول ؟ قال : ) قولوا هللا   فقال النيب  قال أبو سفيان : لنا العزى وال عزى لكم ،  

 (   4042موالان وال موىل لكم ( . صحيح البخاري ) 
 . اذكر بعض الفوائد واحلكم املستنبطة من غزوة أحد ؟166

 ذكر ابن القيم عدة حكم وغاايت هلذه الغزوة :
 وأن الذي أصاهبم إمنا هو بشؤم ذلك . تعريفهم سوء عاقبة املعصية والفشل والتنازع ،منها : 

أن حكمة هللا وسنته يف رسله وأتباعهم جرت أبن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى ، لكن تكون هلم ومنها :  
 العاقبة .

أن هذا من أعالم الرسل ، كما قال هرقل أليب سفيان : ) هل قاتلتموه ؟ قال : نعم ، قال : كيف ومنها :  
قال : سجال ، يدال علينا مرة ، وندال عليه األخرى ، قال : كذلك الرسل تبتلى مث تكون   احلرب بينكم وبينه ؟

 هلم العاقبة ( 
أن يتميز املؤمن الصادق من املنافق الكاذب ، فإن املسلمني ملا أظهرهم هللا على أعدائهم يوم بدر ،  ومنها :  

طنا  ، فاقتضت حكمة هللا أن سبب لعباده وصار هلم الصيت ، دخل معهم يف اإلسالم ظاهرا  من ليس معهم اب
 حمنة ميزت بني املؤمن واملنافق .

 أنه سبحانه لو نصرهم دائما  وأظفرهم بعدوهم يف كل موطن ، لطغت نفوسهم ومشخت وارتفعت .ومنها : 
يها إال ابلبالء أنه سبحانه هيأ لعباده املؤمنني منازل يف دار كرامته ، مل تبلغها أعماهلم ومل يكونوا ابلغومنها :  

 واحملنة ، فقيض هلم األسباب اليت توصلهم إليها من ابتالئه وامتحانه . 
أن النفوس تكتسب من العاقبة الدائمة والنصر طغياان  وركوان  إىل العاجلة ، وذلك مرض يعوقها عن  ومنها :  

 جدها يف سريها إىل هللا والدار اآلخرة .
ليائه ، وال سبيل إىل نيل هذه الدرجة إال بتقدير األسباب املفضية  أن الشهادة من أعلى مراتب أو ومنها :  

 إليها من تسلط األعداء .
، فعاتبهم هللا على انقالهبم على    أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاصا  بني يدي موت الرسول  ومنها :  

 يده وميوتوا عليه .  أعقاهبم أن مات الرسول أو قتل ، بل الواجب أن له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوح
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 . مىت وقعت حادثة الرجيع ؟ 167
 يف صفر سنة أربع للهجرة . 

 . ما سببها ؟168
قدم على رسول هللا رهط من عضل والقارة ، فقالوا : اي رسول هللا ، إن فينا إسالما  ، فابعث معنا نفرا  من 

 أصحابك يفقهوان ويقرؤوان القرآن . 
 ؟  ول هللا  . كم كان عدد الذين أرسلهم رس169

 (  3989معهم عشرة رهط . صحيح البخاري )  بعث رسول هللا 
 . من أمري هذا البعث ؟170

 (   3989صحيح البخاري )    عاصم بن اثبت . 
 . ماذا حدث بعد ذلك هلذا الوفد ؟171

 ملا وصل هذا البعث بني عسفان ومكة أغار عليهم بنو حليان ) من هذيل ( مبائة رام .
 عل هذا الوفد ملا حلقوا هبم ؟ . ماذا ف 172

 جلؤوا إىل مكان مرتفع ، وجاء القوم فأحاطوا هبم .
 . ماذا قالوا للصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ بعد أن حاصروهم ؟ 173

 قالوا : لكم العهد وامليثاق إن نزلتم ال نقتل منكم أحدا  .
 . ماذا قال أمريهم عاصم بن اثبت هلم ؟174

 من السماء . على ذمة كافر ، اللهم أخرب عنا رسولك ، فجاء اخلرب إىل الرسول  قال : أما أان فال أنزل 
 فقاتلهم هو ومرثد بن مرثد ، وخالد بن بكري ، فقتلوهم .

ونزل خبيب وابن الدثينة وعبد هللا بن طارق ، فأوثقوهم ، فقال عبد هللا : هذا أول الغدر ، فقتلوه وأحلقوه  
 برفيقيه . 

 بيب وزيد ؟. ماذا فعلوا خب175
 ( 3989صحيح البخاري )    ابعومها مبكة .  

 . من الذي اشرتامها ؟176
الذي اشرتى خبيب هم بنو احلارث ، وكان خبيب هو الذي قتل احلارث يوم بدر ، فاشرتوه ليقتلوه ابحلارث 

. 
 وأما زيد بن الدثنة فاشرتاه صفوان بن أمية ليقتله أببيه أمية بن خلف .

 يب عند ما أرادوا قتله ؟. ماذا طلب خب177
قال : ) دعوين أصلي ركعتني ( مث قال : ) لوال أن تروا أن ما يب جزع لزدت ( فكان أول من سن الركعتني 

 عند القتل .
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 مث قال : ) اللهم أحصهم عددا  ، واقتلهم بددا  ، وال تبق منهم أحدا  ( . 
 (  3989صحيح البخاري ) 

 ة ؟ وما سببها ؟. ماذا تعرف عن سرية بئر معون178
املدينة ، فدعاه إىل اإلسالم ، فلم يسلم ومل يبعد ، وقال :   أن أاب براء عامر بن مالك قدم على رسول هللا  

 اي رسول هللا ، لو بعثت أصحابك إىل أهل جند يدعوهنم إىل دينك لرجوت أن جييبوهم .
 ملا طلب منه ذلك ؟   . ماذا فعل الرسول 179

 ) يعرفون ابلقراء ( وأمر عليهم املنذر بن عمرو .  بعث معه سبعني رجال  
 فساروا حىت نزلوا ببئر معونة ) وهي أرض بني بين عامر وحرة بين سليم ( .

 . ملا نزلوا يف هذا املكان ماذا فعلوا ؟180
 إىل عدو هللا عامر بن الطفيل . بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول هللا 

 مر ؟. ماذا حدث من الطفيل بن عا181
 مل ينظر يف الكتاب ، وأمر رجال  فطعن حرام بن ملحان ابحلربة من خلفه . 

 . ماذا قال حرام ملا رأى الدم ؟182
 قال : ) هللا أكرب ، فزت ورب الكعبة ( . صحيح مسلم )    (

 . ماذا فعل عدو هللا بعد ذلك ؟ 183
فقاتلوا حىت   أبصحاب رسول هللا    استنفر بين سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان ، فجاؤوا حىت أحاطوا

 قتلوا عن آخرهم .
 . هل جنا منهم أحٌد رضي هللا عنهم ؟184

 جنا كعب بن زيد الذي ترك وبه رمق ، فعاش حىت استشهد يف غزوة اخلندق .
 وعمرو بن أمية ، واملنذر بن حممد بن عقبة كاان يف سرح املسلمني . 

 فلما رأاي القتل يف أصحاهبما : 
 نذر حىت قتلوه ، وأخذوا عمرا  أسريا  مث تركوه .قاتلهم امل

 ؟  . ماذا فعل عمرو بن أمية يف أثناء رجوعه إىل النيب 185
يف طريق عودته إىل املدينة ، فتك برجلني من بين كالب ، هو يرى أنه قد أصاب أثر أصحابه ، وإذا معهما  

 مل يعلم به .  عهد من رسول هللا 
 ملقتولني ؟اب  . ماذا فعل الرسول 186
أبداء ديتهما ، فأخذ حيصل الدية من املسلمني ومن يهود بين النضري احللفاء ) وكان ذلك سبب   التزم  

 غزوة بين النضري كما سيأيت ( .
 الفوائــد : 
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ال يعلم الغيب ، إذ لو كان يعلم الغيب بدون إعالم هللا تعاىل له ملا أرسل    بيان أن الرسول   ▪
 شهداء بئر معونة . 

 يلة املنذر بن حممد بن عقبة ، إذ قاتل وحده طلبا  للشهادة ففاز هبا . فض ▪
 أن الغدر واخليانة وصف الزم يف الغالب ألهل الكفر والشرك . ▪
 مشروعية الصالة عند القتل ، وأن خبيبا  هو الذي سنها .  ▪
 . مىت كانت غزوة بين النضري ؟186

 ( للهجرة .  4يف ربيع األول عام ) 
 ه الغزوة ؟. ما سبب هذ187

 .  حماولتهم لقتل رسول هللا 
 ملا علم بذلك ؟ . ماذا طلب منهم النيب  188

 طلب منهم اخلروج من املدينة خالل عشرة أايم ، فمن رآه بعد ذلك ضرب عنقه .
 . من الذي حرضهم على العصيان وعدم اخلضوع ووعدهم ابلوقوف معهم ؟189

 عبد هللا بن أيب سلول .
الكرمي على ذلك : ﴿ أمل تر إىل الذين انفقوا يقولون إلخواهنم الذين كفروا من أهل الكتاب وقد أشار القرآن  

لئن أخرجتم لنخرجن معكم وال نطيع فيكم أحدا  أبدا  وإن قوتلتم لننصرنكم وهللا يشهد إهنم لكاذبون ﴾ .  احلشر  
 (  12ـ11) 

 ملا أعلنوا العصيان ؟  . ماذا فعل رسول هللا 190
 وفرض عليهم احلصار والتجأ بنو النضري إىل حصوهنم . سار إليهم

 . كيف مت استسالمهم ؟191
اعتزلتهم قريضة وخاهنم عبد هللا بن أيب سلول ، فلم يطل احلصار ) قيل : ستني يوما  ، وقيل : مخسة عشر  

 يوما  ( حىت قذف هللا يف قلوهبم الرعب واستسلموا ورضوا ابجلالء .
 ؟  هللا   . ماذا قال هلم رسول192

 قال هلم :) لكم ما أقلت اإلبل إال السالح ( .
فخربوا بيوهتم أبيديهم ليحملوا األبواب والشبابيك ، بل حىت محل بعضهم األواتد وجذوع السقف ، مث محلوا 

 النساء والصبيان ، فرتحل بعضهم إىل خيرب وبعضهم إىل الشام .
 . ماذا كان يقول ابن عباس عن سورة احلشر ؟ 193

 ول : سورة النضري . يق
 . اذكر بعض الفوائد ؟194
 بيان سجية من سجااي اليهود ، وهي نقض املعاهدات . ▪
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يف هذه املعركة نزلت سورة احلشر أبكملها ، فوصفت طرد اليهود يف صدرها يقول هللا تعاىل :  ▪
وا وظنوا أهنم ما ﴿ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من دايرهم ألول احلشر . ما ظننتم أن خيرج

 نعتهم حصوهنم من هللا فأاتهم هللا من حيث مل حيتسبوا ... ﴾ .
 مث فضح القرآن مسلك منافقي املدينة الذين حاولوا إعانة يهود يف غدرها وحرهبا على مقاتلة املسلمني .

 . مىت كانت غزوة املريسيع ) بين املصطلق ( ؟ وما سببها ؟195
 ( 3/229زاد املعاد )    شعبان سنة مخس “ .   قال ابن القيم : ” وكانت يف

 وسببها : 
أن احلارث بن ضرار سيد بين املصطلق سار يف قومه ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب   أنه بلغه  

 يف سبعني مقاتل . ، فخرج رسول هللا  رسول هللا  
 . هل حدث يف هذه الغزوة قتال ؟ 196

 ليهم على املاء ، فسيب ذراريهم وأمواهلم . مل يكن بينهم قتال ، وإمنا أغار ع
أغار عليهم وهم غارون ـ أي غافلون ـ وأنعامهم تسقي على املاء    ويف صحيح البخاري : ) أن رسول هللا  

 (  173، فقتل مقاتلهم وسىب سبيهم ( . صحيح مسلم ) 
 يف هذه الغزوة وتزوجها ؟ . من هي املرأة اليت أصاهبا 197

 (  277/ 6مسند أمحد )    ث .  جويرية بنت احلار 
 . ماذا حدث أثناء رجوعهم إىل املدينة ؟198

فرجعت  هلا  افتقدت عقدا   فلما عادت   ، لبعض شأهنا  عائشة من هودجها  فنزلت   ، للراحة  املسلمون  نزل 
تبحث عنه ، وعندما عادت وجدت الرجال قد محلوا هودجها ووضعوه على بعريها وهم حيسبوهنا داخله ، ألهنا  

انت حينئٍذ خفيفة الوزن .                                                                               صحيح ك
 ( 4141البخاري ) 
 . ماذا فعلت بعد ذلك ؟ 199

 جلست يف املكان الذي ارحتلوا منه وظنت أهنم سيفقدوهنا فريجعون إليها . 
 فها ؟ . من الصحايب الذي مر  هبا ؟ وكيف عر 200

 (  4141صحيح البخاري )    صفوان بن املعطل . 
 ألنه قد رآها قبل أن يفرض احلجاب .وعرفها :  

 . ماذا قال ملا رآها ؟ وماذا فعل ؟ 201
 اسرتجع ، وأانخ بعريه ، ومحلها عليه ، وانطلق هبا إىل املدينة .

 (      4141البخاري )  قالت عائشة : ) وهللا ما مسعت منه كلمة واحدة غري اسرتجاعه ( . صحيح
 . ماذا حدث ملا قدم صفوان بن املعطل إىل املعسكر ؟202
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 تكلم الناس كل منهم بشاكلته من اإلفك . 
 ال يتكلم . وملا وصلوا املدينة أفاض الناس يف حديث اإلفك ورسول هللا 

 ؟ وماذا قاال ؟  . من الذي استشارمها النيب 203
 مة بن زيد .استشار علي بن أيب طالب ، وأسا

أما علي فقال : ) مل يضيق هللا عليك ، والنساء سواها كثري ، وإن تسأل اجلارية تصدقك ( .    صحيح 
 البخاري )  ( 

ابلذي يعلم من براءة أهله ، وابلذي يعلم يف نفسه هلم من الود ،    وأما أسامة : فأشار على رسول هللا  
 فقال : ) هم أهلك وال نعلم إال خريا  ( .

 . ما توجيه كالم علي بفراق عائشة ؟204
يف اعتقاده ، ومل    ، ألنه رآه مصلحة ونصيحة للنيب    قال النووي : ” الذي قاله هو الصواب يف حقه  

هبذا األمر وقلقه ، فأراد راحة خاطره ، وكان ذلك أهّم من    يكن ذلك يف نفس األمر ، ألنه رأى انزعاج النيب  
 (  شرح النووي )     غريه “ .

من اهلّم والغّم الذي حلقه من كالم   وقال ابن القيم : ” فأشار علي أن يفارقها ... ليتخلص رسول هللا  
 (  3/260الناس ، فأشار حبسم الداء “  زاد املعاد ) 

 . اذكر موقف أيب أيوب األنصاري املشر ف وزوجته ؟205
ول الناس يف عائشة ؟ قال : نعم وذلك الكذب  قالت أم أيوب أليب أيوب : ) اي أاب أيوب ، أما تسمع ما يق

 ، أكنِت فاعلة ذلك اي أم أيوب ؟ قالت : ال وهللا ما كنت ألفعله ، قال : فعائشة خري منك ( . 
 . من الذي توىل كربه ونشره بني الناس ؟206

 عبد هللا بن أيب بن سلول . فتح الباري )   (
 . من الذين خاضوا ابإلفك وتكلموا فيه ؟207

 طح بن أاثمة ، وحسان بن اثبت ، ومحنة بنت جحش . فتح الباري )   (مس
 . ماذا حصل بعد ذلك ؟208

نزل الوحي يف براءهتا ، فقال تعاىل : ﴿ إن الذي جاءوا ابإلفك   بعد شهر من معاانهتا ومعاانة الرسول  
 عصبة منكم ... ﴾ .

 . اذكر ما كانت تعانيه عائشة من اإلفك ؟
    عنها ـ قالت : ) ملا بلغين ما تكلموا به ، مهمت أن آيت قليبا  فأطرح نفسي فيه ( . عن عائشة ـ رضي هللا

 (  23/121معجم الطرباين ) 
 . ما حكم من شك يف براءة عائشة ؟209



 األنوار يف سرية النيب املختار 

 برنامج خري أمة 60

 

قال النووي : ” لو يشك فيها إنسان والعياذ ابهلل صار كافرا  مرتدا  إبمجاع املسلمني ، ألهنا براءة قطعية بنص 
 (   17/117شرح النووي )      “ .  القرآن

 . هل أقيم احلد على من صرح ابإلفك ؟ 210
مبن صرح ابإلفك فحّدوا مثانني مثانني ، فجلد    قال ابن القيم : ” وملا جاء الوحي برباءهتا ، أمر رسول  

    تكفريا  “ . مسطح بن أاثمة ، وحسان بن اثبت ، ومحنة بنت جحش ، فهؤالء من املؤمنني الصادقني تطهريا  هلم و 
 (    236/ 3زاد املعاد ) 
 . ملاذا مل حيد عبد هللا بن أيب بن سلول مع أنه رأس أهل اإلفك ؟211

ألن احلدود ختفيف عن أهلها وكفارة ، واخلبيث ليس أهال  لذلك ، وقد وعده هللا ابلعذاب العظيم يف قيل :  
 اآلخرة فيكفيه ذلك من احلد .

 ث وجيمعه وحيكيه وخيرجه يف قوالب من ال ينسب إليه .بل كان يستوشي احلديوقيل : 
 بل ترك حده ملصلحة هي أعظم من إقامته ، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه ، وهي أتليف قومه .وقيل : 

 (   3/236زاد املعاد )    ولعله ترك هلذه الوجوه كلها . 
 ؟   يف هذه الغزوة من بني زوجاته . ما سبب خروج عائشة مع النيب  212

معه ، فخرج يف هذه    إذا أراد أن خيرج أقرع بني نسائه ، فأيهن خرج سهمها خرج هبا    ألن رسول هللا  
 (  4141صحيح البخاري )   الغزوة سهم عائشة . 

 . ملاذا أتخر هذا الرجل عن اجليش ؟213
 كان أيمر أحد أصحابه أن يبقى بعد اجليش يتفقد ما بقي من اجليش .  ألن الرسول 

أنه كان قد عّرس يف أخرايت اجليش ، ألنه كان كثري النوم .                            زاد املعاد ) يل :  وق 
3/232  ) 

 . اذكر بعض الفوائد املستنبطة من قصة اإلفك ؟214
بيان ما تعرضت له أم املؤمنني من البالء ، وصربها عليه حىت كشف هللا عنها ، وفرج كرهبا ،   ▪

 : ) أشدكم بالء األنبياء ، مث األمثل فاألمثل ( .  وقد قال النيب  
 .ا بعد نزول القرآن بذلك فقد كفر بيان براءة أم املؤمنني ، ولذا من شك يف براءهت ▪
 بيان نفاق وخبث ومكر ابن أيّب عليه لعائن هللا ، وما أراده من الفتنة .  ▪
 ما كان يعلم الغيب حىت يعلمه هللا . بيان أن الرسول  ▪
أيب بكر لربه يف قوله : ﴿ وليعفوا وليصفحوا ﴾ إذ كان قد منع ابن خالته مسطحا  ما    استجابة ▪

من طعام وكساء ملا تورط يف قذف أم املؤمنني ، مث كف ر أبو بكر عن ميينه ورد إىل مسطح ما    كان يقدمه
 كان  جيريه عليه من النفقة . 

 االسرتجاع عند املصيبة .  ▪
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 يلوذ به بقرابة وغريها .استشارة املرء أهل بطانته ممن  ▪
 استشارة األعلى ملن هو دونه . ▪
 أن الصرب حُتمد عاقبته ويُغبط صاحبه . ▪
 تبشري من جتددت له نعمة ، أو اندفعت عنه نقمة . ▪
 التأسي مبا وقع لألكابر من األنبياء وغريهم .  ▪
 . مىت كانت غزوة اخلندق ) األحزاب ( ؟215

 (   3/240زاد املعاد )   كانت يف سنة مخس من اهلجرة يف شوال . 
 . ما سببها ؟216

 .  أن اليهود حزبوا األحزاب على قتال رسول هللا 
 . من قائد املشركني يف هذه الغزوة ؟ وكم عدد جيشهم ؟ 217

 هو أبو سفيان بن حرب ، قائد قريش ومن معهم . 
 (  3/242زاد املعاد )   وعدد جيشهم عشرة آالف مقاتل . 

 ملا مسع مبقدمهم ؟   هللا  . ماذا فعل رسول218
 (   3/242زاد املعاد )   استشار أصحابه .  

 . من هو الصحايب الذي أشار عليه حبفر اخلندق ؟219
 سلمان الفارسي .

 . كم عدد جيش املشركني ؟220
 ثالثة آالف . 

 . كم استغرقت مدة حفر اخلندق ؟ 221
 عشرين يوما  .وقيل : ستة أايم . قيل : 
 ارك يف حفر اخلندق ؟ . من الذي ش222

الذي كان الصحابة يستعينون به يف تفتيت    شارك مجيع املسلمني يف احلفر ، وأسوهتم يف ذلك رسول هللا  
 الصخرة اليت تعرتضهم ويعجزون عنها .

 . ماذا كانوا يرددون أثناء احلفر ؟223
بدا                      صحيح حنن الذين ابيعوا حممدا            على اإلسالم ما بقينا أ             

 ( 4099البخاري ) 
 . اذكر بعض دالئل النبوة اليت حدثت أثناء حفر اخلندق ؟ 224
 ثالث ضرابت فتفتتت :  عند ما اعرتضت الصحابة صخرة وهم حيفرون ، ضرهبا رسول هللا  ▪

 فقال إثر الضربة األوىل : هللا أكرب ، أعطيت مفاتيح الشام . 
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 فقال : هللا أكرب ، أعطيت مفاتيح فارس .مث ضرهبا الثانية 
 ( 4/303مث ضرهبا الثالثة فقال : هللا أكرب ، أعطيت مفاتيح اليمن .  مسند اإلمام أمحد ) 

الرسول   ▪ يعانيه  له   عند ما حلظ جابر ما  لزوجته وطلب منها أن تصنع  من اجلوع ، ذهب 
له وطبخت زوجته صاعا  من شعري ، وذ عناقا   ، فذبح  وسار ه بكمية   هب جابر ودعا رسول هللا  طعاما  

وقال : اي أهل اخلندق ، إن جابرا  قد صنع لكم   الطعام وأنه قليل يكفي لرجل أو رجلني ، فصاح رسول هللا 
 (  4102صحيح البخاري )   سورا  فحيهال بكم ، وعددهم ألف ، وأكل الناس كلهم حىت شبعوا .  

 للتأكد من نقض يهود بين قريظة للعهد ؟ . من الذين أرسلهم رسول هللا  225
 سعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة ، وعبد هللا بن رواحة ، وخوات بن جبري .

 . ماذا حدث ملا علم املسلمون بنقض يهود بين قريظة للعهد ؟ 226
إذ خاف املسلمون على ذراريهم ، ومّروا بوقت عصيب وابتالء عظيم ، ونزل القرآن واصفا  هذه احلالة : ﴿  

جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب احلناجر وتظنون ابهلل الظنوان . هنالك  
 ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلزاال  شديدا  ﴾ . 

 األحزاب . فالذين جاؤوا من فوقهم :
 هم بنوا قريظة .  والذين أسفل منهم :

 هم املنافقون . والذين ظنوا ابهلل الظنوان :
 ؟  . كم استمر حصار األحزاب للرسول 227

 شهرا  كامال  . 
 . هل كان هناك قتال بني الطرفني ؟228

 مل حيدث قتال ، لكن هناك مناوشات وتراشق ابلنبال فقط .
 . من الذي أصيب من الصحابة أبكحله ؟229

 من قريب . سعد بن معاذ ، ونصبت له خيمة يف املسجد ليعوده الرسول 
  وسط الذراع .األكحل : عرق يف

 ملا أصيب ؟ . ماذا قال 230
 (   6/141،142مسند اإلمام أمحد )تين حىت تقر عيين من قريظة ( . : ) اللهم ال متقال

 . كيف نصر هللا املسلمني وهزم األحزاب ؟231
ن من  هبت رايح هوجاء يف ليلة مظلمة ابردة ، فقلبت القدور ، واقتلعت خيامهم ، وأطفأت نرياهنم ، فما كا 

أيب سفيان إال أن ضاق ذرعا  فنادى ابلرحيل ، كما قال تعاىل : ﴿ اي أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة هللا عليكم إذ  
 (  9جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم رحيا  وجنودا  مل تروها وكان هللا مبا تعملون بصريا  ﴾ .          األحزاب )  

 شتيت وتفرق األحزاب ؟. من هو الصحايب الذي كان له دور يف ت232
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 نعْيم بن مسعود .
 . ما سبب جناحه يف تشتيت األحزاب ؟ 233

 أنه أسلم حديثا  ، وال تعلم قريش واليهود واألعراب إبسالمه .
 . ماذا فعل ؟234

 ذهب إىل بين قريظة وأغراهم بطلب رهائن من قريش لئال تدعهم وتنصرف عن احلصار .
على   ين قريظة ندموا على ما فعلوا وأهنم قد اتفقوا سرّا  مع رسول هللا  مث ذهب إىل قريش وقال هلم : إن ب

 أن خيتطفوا عددا  من أشراف قريش وغطفان فيسلموهم له ليقتلهم دليال  على ندمهم .
 وبذلك زرع بذور الشك بينهم وأخذ كل فريق يتهم الفريق اآلخر ابخليانة . 

 ؟ بعد غزوة األحزاب . ماذا قال رسول هللا 235
 (  4109قال : ) اآلن نغزوهم وال يغزوننا ، فنحن نسري إليهم ( . صحيح البخاري ) 

 ليأيت خبرب القوم ؟  . من هو الصحايب الذي أرسله رسول هللا  236
 حذيفة بن اليمان .

من الليل هواي  ، مث    ابخلندق ، وصلى رسول هللا    قال : ) لقد رأيتنا مع رسول هللا    عن حذيفة  
إلينا فقال : من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ، يشرتط له رسول هللا أنه يرجع أدخله هللا اجلنة ، ...  التفت  

فلم يكن يل بٌد يف القيام حني دعاين ، فقال : اي حذيفة ، فاذهب فادخل   فلما مل يقم أحد دعاين رسول هللا  
 (   1788صحيح مسلم )    .يف القوم فانظر ما يفعلون وال حتدثن شيئا  حىت أتتينا ( 

  يوم األحزاب ؟ . مباذا كان يدعو النيب 237
) اللهم منزل الكتاب ، سريع احلساب ، اهزم األحزاب ، اللهم اهزمهم وزلزهلم ( .          صحيح البخاري 

 (4115   ) 
 . اذكر بعض الفوائد والعرب من غزوة األحزاب ؟238
 اجليشني ، إال أهنا كانت للظروف اليت ال بستها من كثرة أن هذه الغزوة مل يكن فيها التحام بني ▪

وغدرة بين قريظة ، والريح والربد القارص ، جعلتها من أشـد الغزوات امتحاان  للقلوب ، وأي وصف   املشركني
 من قول هللا تعاىل : ﴿ وإذ زاغت األبصار وبلغت القلوب احلناجر وتظنون ابهلل الظنوان ﴾ . أبلغ

شدائد تظهر املنافقني على حقيقتهم ، فقد روي أن بعضهم كان يقول : كان حممدا  أن احملن وال ▪
 يعدان أن أنكل كنوز كسرى وقيصر ، وأحدان اليوم ال أيمن على نفسه أن يذهب إىل الغائط .

وكان من يف قلبه مرض يستأذن يف العودة إىل بيوهتم ويتعللون أبن بيوهتم عورة ، وقد قال هللا تعاىل : ﴿  
 وما هي بعورة إن يريدون إال فرارا  ﴾ .
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كما أن احملن والشدائد تظهر نفاق املنافقني ، فهي كذلك تظهر إميان املؤمنني ، فقد قال هللا  ▪
تعاىل : ﴿ وملا رأى املؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدان هللا ورسوله وصدق هللا ورسوله وما زادهم إال إمياان   

 وتسليما  ﴾ .
 وة وكذلك غزوة بدر ظهر فضل التضرع إىل هللا .يف هذه الغز  ▪
املثل األعلى للحكام واحملكومني يف العدالة واملساواة ، وعدم االستئثار    لقد ضرب الرسول   ▪

 ابلراحة يوم وقف جنبا  إىل جنب مع أفراد جيشه ليعمل بيده يف حفر اخلندق . 
يف حفر اخلندق ، ويوم أشركهم  مثال  آخر على رأفته ابملؤمنني يوم شاركهم    أعطى الرسول   ▪

 معه يف طعم جابر ومل يستأثر به على قلة من الصحابة .
يف هذه الغزوة يظهر جبالء غدر اليهود وخيانتهم ، حبيث أهنم كانوا السبب يف جتميع األحزاب  ▪

 حول املدينة مث يف خيانة يهود بين قريظة يف أشد األوقاف وأعظمها حمنة . 
مفهوم املسلمني لقوله تعاىل : ﴿ وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ﴾  أن حفر اخلندق يدخل يف   ▪

. 
 إىل املدينة ، ورجع السالح ، جاءه جربيل فماذا قال له ؟  . بعد أن رجع الرسول  239

إليهم ، قال : إىل أين ؟ قال : إىل قريظة ،   قال له : ) قد وضعت السالح ، وهللا ما وضعناه ، فاخرج 
 (  4117صحيح البخاري )   ( . إليهم  فخرج النيب 
 ملا قال له جربيل ذلك ؟  . ماذا فعل رسول هللا 240

صحيح    .  ) قريظة  بين  يف  إال  العصر  منكم  أحد  يصلني  ال   (  : ألصحابه  وقال   ، األمر  ابمتثال  سارع 
 (  4119البخاري ) 
 هلم ؟  . ما سبب غزو الرسول 241

 نقضهم العهد .
 . كم حاصرهم ؟ 242

 ليلة . مخس وعشرين
  ( أمحد  مسند       .  ) ليلة  وعشرين  فحاصرهم مخس  ـ  رسول هللا  أي  ـ  فأاتهم   (  : عائشة  ففي حديث 

6/141  ،142  ) 
 . كم عدد جيش املسلمني ؟243

 ثالثة آالف مقاتل .
على حكم أحد الصحابة ،    . ملا طال عليهم احلصار ، وعظم عليهم البالء ، أنزهلم الرسول  244
 فمن هو ؟

 ن معاذ وهو من األنصار .سعد ب



 األنوار يف سرية النيب املختار 

 برنامج خري أمة 65

 

 على حكمه ؟ . ملاذا أنزهلم الرسول  245
 على حكمه ألن األنصار حلفاء بين قريظة . أنزهلم الرسول  

 يف هذا احلكم ؟ . مباذا حكم فيهم ؟ وماذا قال الرسول  246
 حكم : تقتل مقاتلتهم ، وتسىب ذراريهم ، وتقسم أمواهلم . 

 ( 4121م هللا ( . صحيح البخاري ) : ) لقد قضيت حبك فقال النيب 
الرسول   ،    ونفذ  املدينة  احلارث وحفرت هلم األخاديد يف سوق  دار  فيهم ، ومجعت األسرى يف  احلكم 

 فسيقوا إليها اجملموعة تلو األخرى لتضرب أعناقهم فيها ، وكانوا ستمائة أو سبعمائة .
 . ماذا قال سعد بن معاذ بعد حكمه يف بين قريظة ؟ 247

ل : ) اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إيّل أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وخرجوه ، اللهم  قا
فإين أظن أنك قد وضعت احلرب بيننا وبينهم ، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقين له حىت أجاهدهم  

صحيح البخاري )    ( .  ا ، فانفجرت من لّبته فمات  فيك ، وإن كنت وضعت احلرب فافجرها واجعل مويت فيه 
4122  ) 

 . اذكر بعض فضائل سعد بن معاذ ؟248
 (  3803: ) اهتز عرش الرمحن ملوت سعد ( .  صحيح البخاري )  قال رسول هللا  

 (  3804: ) لقد حكمت فيهم حبكم هللا ( . صحيح البخاري )  وقال 
 اري )  (لألنصار : ) قوموا إىل سيدكم ( فسماه سيدا  . صحيح البخ وقال 

للنيب   أهديت   (  : قال  الرباء  :    وعن  فقال   ، لينها  ويعجبون من  فجعل أصحابه ميسوهنا   ، حلة حرير 
                                         .  ) ألني  أو  منها  خري  معاذ  بن  سعد  ملناديل  ؟  هذه  لني  من  أتعجبون 

 (  3802صحيح البخاري ) 
: إن    د بن معاذ ، قال املنافقون : ما أخف جنازته ، فقال النيب  وعن أنس قال : ) ملا محلت جنازة سع

 (  3849املالئكة كانت حتمله ( . جامع الرتمذي ) 
 . كيف كان املسلمون مييزون بني الصغار والبالغني من بين قريظة ؟ 249

 ابإلنبات . 
لشعر قتل ، ومن مل ينبت  عن عطية القرضي قال : ) كنت من سيب بين قريظة ، فكانوا ينظرون ، فمن أنبت ا

سنن      مل يقتل ، فكنت ممن مل ينبت ( ويف رواية : ) فكشفوا عانيت ، فوجدوها مل تنبت فجعلوين يف السيب ( .  
 ( 4404أيب داود ) 
 . اذكر بعض الفوائد املستنبطة من غزوة بين قريظة ؟250
ويف القرآن : ﴿ فمن نكث    بيان وابل وعاقبة الغدر واخليانة ، وأهنما عائدان على صاحبهما ، ▪

 فإمنا ينكث على نفسه ﴾ وقال سبحانه : ﴿ وال حييق املكر السيء إال أبهله ﴾ .
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 فضل سعد بن معاذ .  ▪
 .  فضل الصحابة يف سرعة استجابتهم لرسول هللا  ▪

 
 صلح احلديبية 

 . مىت كانت احلديبية ؟251
 (  3/255للهجرة يف ذي القعدة .   زاد املعاد )  6سنة 

 ما سببها ؟. 252
 خرج وأصحابه ألداء العمرة وال يريدون القتال . أن رسول هللا  

 . من أين أحرم العمرة ؟253
 من ذي احلليفة .

 . كم كان عدد املسلمني يف احلديبية ؟254
يوم احلديبية : أنتم خري أهل األرض ، وكنا ألفا  وأربعمائة   وجاء عن جابر أنه قال : ) قال لنا رسول هللا  

 (  4155صحيح البخاري )     . ( 
 عيناً له ليأيت خبرب قريش ؟ . من الذي أرسله الرسول  255

 ُبسر بن سفيان الكعيب .
 ؟  . ماذا فعلت قريش عند ما علمت خبروج النيب 256

 وأصحابه ويردونه . قررت صد املسلمني عن مكة ، وأرسلت خالد بن الوليد مبائيت فارس يتلقون النيب 
 لتفادي االشتباك مع قريش ؟ فعل الرسول  . ماذا257

لتفادي االشتباك مع املشركني سلك طريقا  وعرة عرب ثنية املرار ، وعند ما وصلها قال : ) من يصعد الثنية  
ثنية املرار فإنه حيط عنه ما حط عن بين إسرائيل ( .                                              صحيح مسلم )  

2780   ) 
 القصواء ؟  . أين بركت انقة النيب  258

 بركت يف ثنية املرار . 
 ؟   . ماذا قال الناس ملا خألت ؟ وماذا قال الرسول  259

 قالوا : خألت القصواء . 
: ) ما خألت القصواء وما ذاك هلا خبلق ، ولكن حبسها حابس الفيل ( مث قال : ) والذي    فقال النيب  

يعظمون بيده ال يسألوين خطة  )    نفسي  البخاري  .           صحيح  إايها (  أعطيتهم  إال  فيها حرمات هللا 
4178  ) 

 بعد ذلك ؟ . ماذا فعل الرسول 260



 األنوار يف سرية النيب املختار 

 برنامج خري أمة 67

 

 زجرها فوثبت به حىت نزل أبقصى احلديبية ، على مثٍد قليل املاء .  
 (  4178صحيح البخاري ) 

 بئر .مثد : 
 بركت وحرنت من غري علة ظاهرة . خألت : 

 ملا شكا إليه الصحابة قلة املاء ؟  رسول . ماذا فعل ال261
نزع سهما  من كنانته ، مث أمرهم أن جيعلوه يف البئر ، فجاش هلم ابلري ، فارتووا مجيعا  .  صحيح البخاري 

2731  ) 
وقريش ،فمن الذي أرسلته قريش وتعجب من حب الصحابة    . بدأت املفاوضات بني الرسول  262

 ؟   للنيب 
نه ملا رجع إىل قريش قال هلم : ) أي قوم ، وهللا لقد وفدت على امللوك ، ووفدت على  عروة بن مسعود ، فإ

قيصر وكسرى والنجاشي ، وهللا ما رأيت ملكا  قط يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب حممٍد حممدا  ، وهللا إن  
أ ابتدروا  أمرهم  وإذا   ، منهم فدلك هبا وجهه وجلده  إال وقعت يف كف رجل  .     صحيح  تنخم خنامة   ) مره 

 (  2734البخاري ) 
 مل أيت لقتال وإمنا معتمراً ؟ لقريش ليؤكد هلم أنه  . من هو الذي أرسله الرسول 263

 عثمان بن عفان .
 . على من نزل عثمان عند ما دخل مكة ؟264

 على أابن بن سعيد بن العاص األموي . 
 . ماذا قال ملا أذنوا له ابلطواف ابلبيت ؟265
 ( . ) ما كنت ألفعل حىت يطوف به رسول هللا  قال :
 . ماذا أشيع عن عثمان عند ما ذهب إىل قريش ؟266

 أشيع أنه قد قتل .
 عند ما بلغه هذا اخلرب ؟ . ماذا فعل رسول هللا 267
 (  4169أصحابه للبيعة حتت الشجرة ، فبايعوه على املوت . صحيح البخاري )  دعا  

 ؟   يبايع الرسول   . من املنافق الذي مل268
 اجلد بن قيس ، وذلك لنفاقه . 

    قال جابر : ) كنا يوم احلديبية أربع عشرة مائة ، فبايعناه ... غري َجدِّ بن قيس اختبأ حتت بطن بعريه ( . 
 (  1856صحيح مسلم ) 

 على ذلك ؟ . من أول من ابيع رسول هللا  269
 عبد هللا بن وهب األسدي .
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 يث يف فضل أصحاب الشجرة ؟. اذكر بعض األحاد270
    : وأنتم اليوم خري أهل األرض ( .   قال : ) كنا يوم احلديبية ألفا  وأربعمائة ، فقال لنا النيب    عن جابر  

 (  4154صحيح البخاري ) 
يشكوا حاطبا  فقال : اي رسول هللا ، ليدخلن   وعنه أيضا  قال : ) أن عبدا  حلاطب جاء إىل رسول هللا  

: كذبت ال يدخلها ، فإنه شهد بدرا  واحلديبية ( .                    صحيح    لنار ، فقال رسول هللا  حاطب ا
 ( 2495مسلم ) 

: ) ال يدخل النار إن شاء هللا من أصحاب الشجرة أحد الذين ابيعوا حتتها ( . صحيح مسلم )   وقال  
2496  ) 

 ؟لعثمان لينال أجر البيعة  . ماذا فعل الرسول 271
إىل يده اليمىن ، وقال : ) هذه يد عثمان ( فضرب هبا على يده اليسرى وقال : ) هذه لعثمان (   أشار  

 ( 3699صحيح البخاري )   . 
 وتفاءل ؟ الذي أرسلته قريش للصلح فاستبشر به النيب   . من هو الرسول 272

صحيح                          متفائال  : ) لقد سهل لكم أمركم ( .    سهيل بن عمرو ، وقال النيب  
 (  2732البخاري ) 
 وبني قريش ؟  . اذكر بعض بنود الصلح الذي مت بني النيب 273
فأقاموا   الرسول   ـ1  املسلمون  القادم دخلها  العام  يرجع من عامه فال يدخل مكة ، وإذا كان 

 فيها ثالاث  . 
 بعض .بعضهم عن أيمن فيها الناس ، ويكف وضع احلرب بني الطرفني عشر سنني ،  ـ2 
قريش   ـ3  أن يدخل يف عقد  ، ومن أحب  فيه  أن يدخل يف عقد حممد وعهده دخل  من أحب 

 وعهدهم دخل فيه . 
من أتى حممدا  من قريش من غري إذن وليه ـ أي هاراب  ـ رده عليهم ، ومن جاء قريشا  ممن مع  ـ4 

 (   1783 ( ومسلم ) 2701حممد ـ أي هاراب  منه ـ مل يرد عليه  . صحيح البخاري ) 
 ، ودخلت بنو بكر يف عهد قريش . ملا مت الصلح دخلت خزاعة يف عهد رسول هللا 

 . ما هي السورة اليت نزلت يف طريق العودة من احلديبية ؟ 274
 سورة الفتح ، قوله تعاىل : ﴿ إان فتحنا لك فتحا  مبينا  ﴾ . 

لشمس ، مث قرأ : ﴿ إان فتحنا لك فتحا  : ) لقد أنزلت علي الليلة سورة أحب إيل مما طلعت عليه ا  قال  
 (  4177صحيح البخاري )       مبينا  ﴾ .

 . اذكر بعض احلوادث اليت وقعت يف السنة الرابعة ؟275
 والدة احلسني بن علي . ـ1 
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 بزينب بنت خزمية ، وامللقبة أبم املساكني .   زواج النيب  ـ2 
 أبم سلمة بعد انقضاء عدهتا من أيب سلمة . تزوج النيب  ـ3 

 عند ما انتهى من قصة الكتاب ؟ وماذا فعل الصحابة ؟ . ماذا فعل رسول هللا 276
 قال : ) قوموا فاحنروا ، مث احلقوا ( فما قام منهم رجل واحد .

 ملا رآهم مل يفعلوا ؟   . ماذا فعل رسول هللا 277
 دخل على أم سلمة وذكر هلا ذلك .

 . مباذا أشارت عليه أم سلمة ؟ 278
 ن يبدأ هو مبا يريد ، ففعل فنحر ، فقاموا فنحروا .أشارت عليه أ 

 . اذكر بعض احلكم املستنبطة من صلح احلديبية ؟279
 أهنا كانت مقدمة بني يدي الفتح األعظم الذي أعز هللا به رسوله وجنده . ▪
واختلط  ▪ بعضا   بعضهم  أمن  الناس  فإن   ، الفتوح  أعظم  من  اهلدنة كانت  هذه  أن   : ومنها 

 ار وابدؤوهم ابلدعوة . املسلمون ابلكف 
 . آية النبوة احملمدية املتجلية يف َجَيَشان املاء يف البئر اليت أدخل فيها سهم النيب  ▪
 ، األمر الذي أدهش سفري املشركني عروة بن مسعود . بيان مدى إجالل الصحابة للنيب  ▪
بيعة الرسول له  ، ويف    بيان فضيلة عثمان يف كونه مل يرض أن يطوف ابلبيت دون رسـول هللا   ▪

 وهو غائب .
 بيان فضل أهل بيعة الرضوان . ▪
 : ) سهل أمركم ( . استحباب التفاؤل لقوله   ▪
 . ، مثل التوضؤ مباء وضوئه ، وهو خاص به   جواز التربك آباثر النيب  ▪

 
 غزوة خيرب 

 . مىت كانت غزوة خيرب ؟280
 ( 7/465فتح الباري )    .  ه  7يف حمرم عام 

  : خيرب  .                       مدين)   ) الشام  جهة  إىل  املدينة  من  برد  مثانية  على  ومزارع  حصون  ذات  كبرية  ة 
 (  7/463فتح الباري ) 

 على املدينة ؟ . من استخلف النيب 281
 (  346،  2/345مسند أمحد )       ِسباع بن ُعرُفطة . 

 عند ما قدم خيرب ؟ . ماذا فعل الرسول 282
 (  4197كب املسلمون .  صحيح البخاري ) صلى هبا الصبح ور 
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 . ماذا قال أهل خيرب ملا رأوا جيش املسلمني ؟283
 (  4117صحيح البخاري ) |     اجليش احلميس : حممد وهللا ، حممد واحلميس .     

 عند ذلك ؟  . ماذا قال النيب 284
 (  4197ين ( . صحيح البخاري ) ) هللا أكرب ، خزيت خيرب ، إان إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح املنذر 

 ملا أشرف على خيرب ؟ . ماذا قال النيب 285
قال : ) اللهم رّب السموات السبع وما أظللن ، ورّب األرضني وما أقللن ، ورّب الشياطني وما أضللن ، فإان 

 ا وشر ما فيها ( .نسألك خري هذه القرية ، وخري أهلها ، وخري ما فيها ، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهله 
 ليلة دخول خيرب ؟ . ماذا قال رسول هللا 286

صحيح         قال : ) ألعطني الراية غدا  رجال  حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله يفتح هللا على يديه ( .  
 (   2406( ومسلم )  4210البخاري ) 
 . من هو الرجل ؟287

 علي بن أيب طالب .
 علياً ؟  . مباذا أوصى النيب 288

قال له : ) انفذ على رسـلك حىت تنزل بساحتهم ، مث ادعهم إىل اإلسالم ، وأخربهم مبا جيب عليهم من حق 
(    4210هللا فيه ، فوهللا ألن يهدي هللا بك رجال  واحدا  خري لك من محر النعم ( .          صحيح البخاري )  

 (    2406ومسلم ) 
 بارزة ؟ وماذا كان يقول ؟. من اليهودي الذي دعا إىل امل289

 قد علمت خيرب أين مرحب          شاكي السالح بطل جمرب
إذا احلروب أقبلت تلهب                             صحيح                                            

 ( 1807مسلم ) 
 . من الذي قتله ؟ وماذا كان يقول ؟290

 علي بن أيب طالب ، وكان يقول :
 أان الذي مستين أمي حيدرة        كليل غاابت كريه املنظرة

 أوفيهم ابلصاع كيل السندرة 
 فضرب رأس مرحب فقتله ، مث كان الفتح على يديه . 

 ( 1807صحيح مسلم )         اسم لألسد    ) حيدرة ( 
 خليرب ؟  . كم كانت مدة حصار النيب 291

 شهرا  كامال  . 
 عركة يف غزوة خيرب ؟. ماذا كانت نتيجة امل292



 األنوار يف سرية النيب املختار 

 برنامج خري أمة 71

 

 ( رجال  .  20( رجال  ، وسبيت النساء والذراري ، واستشهد من املسلمني )  93قتل من اليهود ) 
 . من هي املرأة اليت وقعت يف السيب ؟ 293

 صفية بنت حيي .
 ؟  . كيف تزوجها رسول هللا  294

 ( 1365صحيح مسلم )  أعتقها وجعل عتقها صداقها .  
 يق عودته إىل املدينة . يف طر  وتزوجها 

 ؟  . من هي املرأة اليت حاولت قتل النيب  295
 (  7/497( ، فتح الباري )  14/179اليهودية زينب بنت احلارث .  شرح النووي ) 

 (  2617صحيح البخاري )      حيث أهدت له شاة مشوية مسمومة . 
 . أين وضعت السم من هذه الشاة ؟ وملاذا ؟296

 ( 6/272فتح الباري )  ، ألهنا علمت أنه حيب الذراع . وضعته يف الذراع 
 ؟  . هل قتلها النيب 297

 (  3/298زاد املعاد )  مل يقتلها أوال  ، مث ملا مات بشر بن الرباء قتلها .  
 . على ماذا مت االتفاق بني الطرفني ؟ 298
 شطر ما خيرج منها . على أن يعملوا عليها وهلم  ابلنسبة لألراضي والنخيل دفعها هلم الرسول   ▪
 أن ينفقوا من أمواهلم على خدمة األراضي . ▪
 ومت االتفاق على أن بقاءهم خبيرب مرهون مبشيئة املسلمني ، فمىت شاؤوا أخرجوهم منها . ▪

يف مرض موته : ) أخرجوا    وقد أخرجهم عمر بن اخلطاب إىل تيماء وأرحياء ، استنادا  إىل قول الرسول  
 عرب ( .املشركني من جزيرة ال

 يف هذه الغزوة ؟  . من الذي قدم على رسول هللا  299
قدم عليه جعفر بن أيب طالب وأصحابه ومعه األشعريون عبد هللا بن قيس وأصحابه ، وكان فيمن قدم معهم 

 (  3/294زاد املعاد )  أمساء بنت عميس .  
 . ما الذي حرم يف هذه الغزوة ؟ 300

 حرمت حلوم احلمر األهلية .
هنى عن متعة النسـاء يوم خيرب ، وعن أكل حلوم احلمر   : ) أن رسـول هللا    بن أيب طالب    عن علي

 (   1405،  4216صحيح البخاري )     اإلنسية ( . 
 . اذكر بعض احلكم املستنبطة من غزوة خيرب ؟301
 استحباب قول : ) اللهم رب السموات السبع ... ( عند دخول أي بلد . ▪
 يب طالب .بيان فضل علي بن أ ▪
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 :  وقد وردت أحاديث كثرية يف فضله 
       له : ) أما ترض أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي ( .   قال رسول هللا  

 صحيح البخاري 
 ( 78: ) ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق ( . صحيح مسلم ) له وقال 

 خيرب ، إذ وعد املؤمنني هبا فأجنزها هلم .بيان صدق وعد هللا تعاىل يف غنائم  ▪
قال املفسرون : ” إن خيرب كانت وعدا  وعدها هللا تعاىل بقوله : ﴿ وعدكم هللا مغامن كثرية أتخذوهنا 

 فعجل لكم هذه ﴾ يعين صلح احلديبية ، واملغامن الكثرية خيرب “ . 
 
 

 عمرة القضاء  
 . مىت كانت غزوة القضاء ؟ 302

 العام السابع للهجرة ألداء العمرة . يف ذي القعدة من 
 حسب الشروط اليت متت يف صلح احلديبية .

 . كم بلغ عددهم ؟ 303
 بلغ عدد من شهد عمرة القضاء ألفني سواء النساء والصبيان .

 ؟   . ماذا قالت قريش ملا قدم الرسول  304
   قال بعضهم لبعض : إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم محى يثرب . 

 (  4256خاري ) صحيح الب
 الصحابة ملا قال املشركون ذلك ؟  . مباذا أمر النيب 305

 أمرهم أن يرملوا ويسارعوا ابلعدو يف األشوط الثالثة ، وأن ميشوا ما بني الركنني .
 . ماذا قال املشركون ملا رأوا ذلك ؟ 306

صحيح                     قالوا : هؤالء الذين زعمتم أن احلمى قد وهنتهم هؤالء أجلد من كذا وكذا .   
 ( 1266مسلم ) 

 . ما الذي حدث بعد انتهاء األايم الثالثة ؟307
األجل.  مضى  فقد  عنا  اخرج  لصاحبك  قل   : فقالوا  علي  إىل  الرابع  اليوم  صباح  يف  قريش          جاءت 

 (  4251صحيح البخاري ) 
 يف هذه العمرة ؟ وأين تزوجها ؟  . من هي اليت تزوجها النيب 308

 يمونة بنت احلارث ، وتزوجها بَسِرف .م
 وتزوجها بعد أن حتلل من إحرامه .
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 ( 1411وحنن حالالن بسرف (. صحيح مسلم ) : ) تزوجين رسول هللا  عن ميمونة قالت 
 ) سرف ( : 

 . مىت أسلم خالد بن الوليد وعمر بن العاص ؟ 309
 يف صفر .  ه(   8يف عام ) 

 
 غزوة مؤتة 

 ة ؟. مىت كانت غزوة مؤت310
 يف مجادى األوىل .  ه(   8يف سنة ) 

 . ما سبب هذه الغزوة ؟311
بعث احلارث بن عمري األزدي أحد بين هلب بكتابه إىل الشام إىل ملك الروم   كان سببها أن رسـول هللا  

رسول غريه ، فاشتد ذلك فبعث   وبصرى ، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساين فقتله ، ومل يُقتل لرسول هللا  
 ( 3/336زاد املعاد )   بعوث . ال

 . كم كان عدد جيش املسلمني ؟ 312
 ( 3/336زاد املعاد )       ثالثة آالف مقاتل . 

 . من عني أمرياً على هذا اجليش ؟ 313
بن رواحة ( .   صحيح  فعبد هللا  قتل فجعفر ، وإن قتل جعفر  إن   ( أمر عليه زيد بن حارثة ، وقال : 

 ( 4261البخاري ) 
 م عدد جيش العدو ؟. ك314

 مائتا ألف ، مائة ألف من الروم ، ومائة ألف من نصارى العرب والعجم . 
 . ماذا فعل املسلمون ملا بلغهم كثرة العدو ؟315

 أقاموا يف معان ليلتني يتشاورون يف أمرهم . 
 . من الذي شجع اجليش على القدوم ؟316

ليت تكرهون لليت خرجتم وتطلبون ، الشهادة ، وما نقاتل عبد هللا بن رواحة ، وقال : ) اي قوم ، وهللا إن ا
الناس بعدد وال قوة وال كثرة ، وال نقاتلهم إال هبذا الدين الذي أكرمنا هللا به ، فانطلقوا فإمنا هي إحدى احلسنيني 

 ، إما ظهور وإما شهادة ( .
 . هل استشهد قواد املسلمني الثالثة ؟317
 نعم .
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الراية جعفر بن أيب طالب فعقر فرسه الشقراء وقاتل ابلراية فقطعت ميينه    فاستشهد زيد بن حارثة ، فأخذ 
فأمسكها بشماله ، فقطعت فاحتضن الراية حىت استشهد ، فأخذ الراية عبد هللا بن رواحة فرتدد يسريا  مث تقدم ،  

 فقاتل حىت استشهد .
 . ماذا حدث بعد وفاة القواد الثالثة ؟318

 قرم واندى يف املسلمني أن خيتاروا هلم قائدا  ، فاختاروا خالد بن الوليد .أخذ الراية اثبت بن أ
 . ماذا فعل خالد بن الوليد ملا أخذ الراية ؟ 319

 دافع القوم ، مث احناز ابملسلمني وانصرف الناس . 
 . كم عدد الذين استشهد من املسلمني ؟320

 عدو [ . ( رجال   ] رغم ضراوة املعركة وكثرة أعداد جيش ال 12) 
 وأما األعداء فلم يعرف عن عدد قتالهم غري أن وصف املعركة يدل على كثرهتم .

 . من القائد الذي انقطعت يف يده تسعة أسياف ؟321
 خالد بن الوليد .

قال : ) لقد انقطعت يف يدي يوم مؤتة تسعة أسياف ، فما بقي يف يدي إال صفيحة ميانية ( . صحيح 
 ( 4265البخاري ) 
 ن الذي وجد يف جسده أكثر من سبعني إصابة ؟. م322

 جعفر بن أيب طالب .
  ، القتلى  يف  فوجدانه  طالب  أيب  بن  جعفر  فالتمسنا   ، الغزوة  تلك  فيهم يف  ) كنت   : قال  عمر  ابن  عن 
ووجدان يف جسده بضعا  وتسعني من طعنة ورمية ( .                                                    صحيح  

 (  4261اري ) البخ
 . من الذي أخرب الصحابة خبرب اجليش قبل أن أييت الرسول ابخلرب ؟323

أخرب الصحابة ابستشهاد القادة وعيناه تذرفان الدمع قبل أن أيتيه الرسول ابخلرب ،    من معجزاته : أنه  
 وأخربهم ابستالم خالد بن الوليد للراية وبشرهم ابلفتح .

زيدا  وجعفرا  وابن رواحة للناس قبل أن أيتيهم خربهم ، فقال : أخذ الراية زيد نعى    عن أنس : ) أن النيب  
فأصيب ، مث جعفر فأصيب ، مث أخذ بن رواحة فأصيب ، وعيناه تذرفان ، حىت أخذ الراية سيف من سيوف هللا 

صحيح البخاري )           ، حىت فتح هللا عليهم ( .                                                              
4262  ) 
 (  7/512فتح الباري )    أي أخربهم بقتله ( .  نعى : ) 

 ملوت جعفر ؟  . ما الدليل على حزن النيب 324
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صحيح      احلزن ( .    عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت : ) ملا جاءت وفاة جعفر عرفنا يف وجه النيب  
 ( 1299البخاري ) 
 ئل جعفر ؟. اذكر بعض فضا325

: ) رأيت جعفرا  يطري يف اجلنة مع املالئكة ( . جامع الرتمذي   قال : قال رسول هللا    وعن أيب هريرة  
 (3763  ) 

     عن عامر الشعيب قال : ) كان ابن عمر إذا حيا ابن جعفرا  قال : السالم عليك اي ابن ذي اجلناحني ( . 
 (  3709صحيح البخاري ) 

 ة شهداء مؤتة ؟ . اذكر فضل ومكان326
 (  2798صحيح البخاري ) له: ) ما يسرهم أهنم عندان (. مكانتهم بقو  بني الرسول  

 (   7/513قال احلافظ ابن حجر : ” أي ملا رأوا من فضل الشهادة “ . فتح الباري ) 
 . اذكر بعض احلكم والفوائد املستنبطة من غزوة مؤتة ؟327
 ن رواحة .فضيلة األمراء الثالثة زيد وجعفر واب ▪
بيان حقيقة كشف عنها ابن رواحة ، وهي أن املسلمني ال يقاتلون بعدد وال قوة ، وإمنا يقاتلون  ▪

 ابلدين .
أهل املدينة بسري املعركة ووصفه هلا كأنه يديرها   آايت النبوة احملمدية تتجلى يف إخبار النيب   ▪

 ويشاهد سري القتال فيها .
 هللا .بيان فضل خالد ، وسبب تلقيبه بسيف  ▪

 
 فتح مكة  

 . ما سبب غزوة فتح مكة ؟328
كان ضمن شروط صلح احلديبية أنه من شاء أن يدخل يف عقد حممد وعهده دخل ، ومن شاء أن يدخل 
يف عقد قريش وعهدهم دخل ، فدخلت خزاعة يف عقد حممد وعهده ، ودخلت بنوا بكر يف عقد قريش ، مث إن  

يقال له الوتري ، وهو قريب من مكة ، وأعانت قريش بنو بكر على خزاعة بين بكر وثبوا على خزاعة ليال  مباء  
 .  ابلكراع والسالح ، فاستنجدت خزاعة ابلرسول 

 ؟  . من الذي قدم إىل املدينة يستنجد ابلرسول 329
 عمرو بن سامل اخلزاعي .

 : ) نصرت اي عمرو بن سامل ( . فقال 
 . ماذا فعلت قريش عند ما فعلت ذلك ؟ 330

 يف املدينة لتجديد املعاهدة . اء أبو سفيان إىل النيب ج
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 . إىل من أتى أبو سفيان أواًل ؟331
ذهب إىل أيب بكر فرده ، مث إىل عمر فرده وأغلظ عليه ، مث إىل فاطمة ، مث علي فرده حىت علم رسول هللا 

 .  فلم يرد عليه شيئا 
ل عليها أبو سـفيان وأراد أن جيلس على فراش . ماذا قالت أم حبيبة ابنة أيب سـفيان حينما دخ 332
 ؟  رسول هللا  

وأنت رجل مشـرك جنس ، ومل أحب أن جتلس على فراش رسـول   طوته عنه وقالت : ) فراش رسـول هللا  
 ( . هللا 

 . كم عدد جيش املسلمني ؟333
 عشرة آالف مقاتل .

 ملا هتيأ للخروج ؟ . ماذا قال الرسول 334
 خذ العيون واألخبار عن قريش حىت نبغتها يف بالدها ( .قال : ) اللهم 

 ؟   . من هو الصحايب الذي أرسل كتاابً خيرب قريشاً خبرب قدوم حممد 335
 (   2494( ومسلم )  3983حاطب بن أيب بلتعة .          صحيح البخاري ) 

 . ملن أعطى حاطب كتابه يوصله إىل قريش ؟ 336
 (  7/520فتح الباري )        .  أعطاه امرأة ، قيل امسها سارة

 ؟  . من مها الرجالن اللذان أرسلهما رسول هللا  337
 علي بن أيب طالب ، والزبري بن العوام .

 . ما السبب الذي محل حاطباً على هذا العمل ؟ 338
من هلم  قال للرسول : ) إين ملصقا  يف قريش ـ حليفا  ـ ومل أكن من أنفسها ، وكان ممن معك من املهاجرين  

هبا قراابت حيمون أهليهم وأمواهلم ، فأحببت إذا فاتين ذلك من النسب فيهم أن أختذ عندهم يدا  حيمون قرابيت ،  
  2494( ومسلم )    3983ومل أفعله ارتدادا  عن ديين وال رضا  ابلكفر بعد اإلسالم ( .       صحيح البخاري )  

 ) 
 ؟  . مىت كان خروج النيب 339

مضان يف العام الثامن للهجرة يف العاشر من رمضان .                   صحيح البخاري ) كان خروجه يف ر 
4275  ) 

 كيال  ـ فأفطروا .  86وكان املسلمون صياما  ، حىت بلغوا كديدا  ـ وهي عني جارية تبعد عن مكة 
 ؟  . من الذي أسلم يف اجلحفة وكان من أهل بيت النيب  340

 العباس بن عبد املطلب . 
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والنيب  341 أسلما  قريش  زعماء  من  اثنني  اذكر   .   معادات يف  شديدين  وكاان  مكة  إىل  طريقه  يف 
 اإلسالم ؟

 أبو سفيان بن احلارث ، وعبد هللا بن أيب أمية .
 . أين عسكر املسلمون ؟342

 يف مر الظهران قريب من مكة .
 . مىت أسلم أبو سفيان ؟ وما كيفية إسالمه ؟343

 أسلم عام الفتح .
رج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون األخبار ، فالتقى هبم العباس بن عبد املطلب ،  خ

الرسول   قبل أن يدخل عليهم مكة ،   وكان يري أن يرسل إىل قريش رسوال  يطلب منهم أن خيرجوا ملصاحلة 
الظهر  مبر  املعسكر  اجليش  أمر  يف  بينهم  يتناقشون  وصاحباه  سفيان  أبو  جيش وكان  أبنه  العباس  فأخربهم   ، ان 

 املسلمني ، وطلب من أيب سفيان أن ميضي معه وجبواره إىل معسكر املسلمني فوافق .
  فدعا أاب سفيان لإلسالم فتلطف يف الكالم وتردد يف اإلسالم ، فأمر الرسول    وقابل االثنان الرسول  

 ففعل وأسلم أبو سفيان يف اليوم التايل . العباس أبن أيخذه إىل خيمته وحيضره يف صباح اليوم التايل ،
 بعد أن أسلم أبو سفيان ؟  . ماذا طلب العباس من الرسول 344

 طلب أن جيعل أليب سفيان شيئا  ، ألنه حيب الفخر ، فوافق وقال : ) من دخل دار أيب سفيان فهو آمن ( .
 مكة ؟ . من أين دخل رسول هللا  345

                                                                دخلها من أعالها .            
دخل عام الفتح من كداة اليت أبعلى مكة ( .صحيح البخاري   عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ : ) أن النيب  

 (4290   ) 
 مكة ؟  . كيف دخل رسول هللا  346

 على راحلته .                    دخلها خاشعا  شاكرا  يقرأ سورة الفتح ويرّجع يف قراءهتا وهو
      يوم فتح مكة على انقته وهو يقرأ سورة الفتح ( .   قال : ) رأيت رسول هللا    عن عبد هللا بن مغفل  

 (    4281صحيح البخاري ) 
 . كيف كانت مقاومة قريش ؟347

  اثين عشر رجال  .كانت يسرية ، حيث بلغ قتلى املسلمني ثالثة من الفرسان ، يف حني قتل من املشركني
 . ماذا قال أبو سفيان بعد ذلك ؟ 348

 (   1780أبيحت خضراء قريش ، ال قريش بعد اليوم .  صحيح مسلم ) 
 ألهل مكة ؟ . ماذا خشي األنصار من األمان الذي أعلنه الرسول 349

 كة .بقومه ، ورغبة يف البقاء مب  خشي األنصار أن يكون هذا األمان دليال  على رأفة النيب 
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 ليطمئنهم ؟ . ماذا قال هلم الرسول 350
 (  1780صحيح مسلم )    قال : ) احمليا حمياكم ، واملمات مماتكم ( . 

 . ماذا حدث بعد ذلك ؟351
 (  1780صحيح مسلم )  أقبل الناس إىل ابب أيب سفيان وأغلق الناس أبواهبم .   

 . ذكر بعض من أابح الرسول دماءهم ؟352
      جهل ، وعبد هللا بن خطل ، وِمقَيس بن صبابة ، وعبد هللا بن أيب السرج ، وفرتىن وسارة . عكرمة بن أيب  

 (  2683سنن أيب داود ) 
 ( 4286صحيح البخاري )  وقد قتل بن خطل وهو متعلق أبستار الكعبة .  

 وقتل مقيس يف سوق مكة .
حيث أعلنا إسالمهما وحقنا  إىل الرسول ومتكن عكرمة بن أيب جهل وعبد هللا بن أيب السرج من الوصول 

 بذلك دمهما . 
 لدم هؤالء ؟ . ما سبب إهدار النيب  353

ملا أحلقوه من أذى شديد وتنكيل ابملسلمني ، وكان يف إهدار دمهم عربة للطغاة واملستهرتين أبرواح األبرايء 
 يف كل زمان ومكان .

 أول ما دخل احلرم ؟  . ماذا فعل رسول هللا 354
 تلم احلجر األسود مث طاف ابلبيت . اس

 . كم عدد األصنام اليت كانت حول البيت ؟355
 (  4287صنما  . صحيح البخاري )  360
 ؟  . ماذا فعل هبا رسول هللا  356

 كسرها وطعنها بيده .  
يوم الفتح وحول البيت ستون وثالمثائة نصب ، فجعل   قال : ) دخل رسول هللا    عن ابن مسعود  

 يده ، ويقول : جاء احلق وزهق الباطل ، جاء احلق وما يبدئ الباطل وما يعيد ( .           صحيح  يطعنها يف
 ( 4287البخاري ) 
 يوم فتح مكة ؟ . اذكر بعض أقوال النيب  357
 (  3077: ) ال هجرة بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية  ( .  صحيح البخاري )  قال 

 (  1611سنن الرتمذي )   م إىل يوم القيامة ( .: ) ال تغزى هذه بعد اليو  وقال 
 : ) ال هجرة بعد الفتح ( ؟ . ما معىن قول النيب 358

 قال النووي : ” اهلجرة من دار احلرب إىل دار اإلسالم ابقية إىل يوم القيامة ، وأتولوا هذا احلديث أتويلني :
 ، فال تتصور منها اهلجرة .ال هجرة بعد الفتح من مكة ، ألهنا صارت دار إسالم أحدمها : 
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وهو األصح ، أن معناه أن اهلجرة الفاصلة املهمة املطلوبة اليت ميتاز هبا أهلها امتيازا  ظاهرا  انقطعت والثان :  
بفتح مكة ، ومضت ألهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة “ .                                      شرح النووي )  

8/13  ) 
 بعامة أهل مكة ؟ عل الرسول . ماذا ف 359

 عفا عنهم . 
فقد قال هلم : ) ما تظنون أين فاعل بكم ؟ فقالوا : خريا  ، أخ كرمي وابن أخ كرمي ، فقال : ال تثريب عليكم 

 اليوم يغفر هللا لكم ( .
 ويف رواية أنه قال : ) اذهبوا فأنتم الطلقاء ( .

 ا مثان ركعات ؟يوم الفتح وصلى هب . يف دار من دخل النيب  360
 يف دار أم هانئ .

صحيح       دخل بيتها يوم فتح مكة ، فاغتسل وصلى مثان ركعات وذلك ضحى ( .  قالت : ) إن النيب  
 ( 336( ومسلم )  1176البخاري ) 

 (  336ويف رواية ملسلم : ) مث صلى مثان ركعات سبحة الضحى ( .  صحيح مسلم ) 
 (  29/  4ه النووي ( . شرح مسلم ) املراد هبا سنة الضحى ، ورجحقيل : 

 ( 361/  3املراد هبا صالة الفتح شكرا  هلل ، ورجحه ابن القيم . زاد املعاد ) وقيل : 
 مبكة ؟ . كم أقام النيب 361

 يوما  .  19
 مبكة تسعة عشر يوما  يصلي ركعتني ( . عن ابن عباس قال : ) أقام النيب 

 (  4298صحيح البخاري )   
 أسلم أبو قحافة والد أبو بكر ؟ . مىت362

 عام الفتح . 
 ملا جيء به ؟  . مباذا أمر الرسول  363

ملا جيء به ورأسه كالثغامة بياضا  أمر بتغيري سيبه وقال : ) غريوا هذا بشيء وجنبوه السواد ( .صحيح مسلم 
 (2102  ) 

 . اذكر بعض احلكم والفوائد املستنبطة من غزوة الفتح ؟364
 كث العهود ، وأهنا وخيمة للغاية .بيان عاقبة ن ▪
 جتلي النبوة احملمدية يف العلم ابملرأة حاملة خطاب حاطب إىل كفار مكة . ▪
الرسول   ▪ تواضع  خاشع   بيان  وهو  مكة  دخل  إذ   ، عليه  وإنعامه  آالئه  على  له  شكرا   لربه 

 متواضع .
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 بيان العفو احملمدي الكبري ، إذ عفا عن قريش العدو األلد . ▪
 سر األصنام والصور والتماثيل وإبعادها من املساجد بيوت هللا .مشروعية ك ▪
 جواز الصوم والفطر يف شهر رمضان للمسافر . ▪
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 غزوة حنني 
 . ما سبب هذه الغزوة ؟365

وقصدوا   ، الثقفيون  ذلك  على  ووافقه   ، هوازن  من  القبائل  النضري مجع  بن عوف  مالك  أن  فيها  السبب 
فخرج إليهم .                                                      فتح    لنيب  حماربة املسلمني ، فبلغ ذلك ا

 ( 8/27الباري ) 
 واٍد إىل جنب ذي اجملاز قريب من الطائف .) حنني ( 

 . مىت كانت هذه الغزوة ؟366
 يف شوال سنة مثان للهجرة .

 األدرع ؟  . من هو الذي استعان منه النيب 367
 ( 3562ن مل يسلم بعد . سنن أيب داود ) صفوان بن أمية وكا

 . كم عدد املسلمني يف هذه الغزوة ؟368
قال أهل املغازي : إنه خرج معه ألفان من أهل مكة ـ الطلقاء ـ مع عشرة آالف من أصحابه ، فأصبحوا اثين 

 (   411/ 3زاد املعاد )  عشر ألفا  .  
 على مكة أمرياً ؟  . من استعمل النيب  369

 (   3/411أسيد .  زاد املعاد )  عّتاب بن
 . كم بلغ عدد جيش هوازن ؟370

 ينظر فتح الباري )          (  عشرون ألفا  .  
وقد رتب مالك بن عوف جيشه فيها بشكل صفوف حسنة ، فقدم اخليل ، مث املقاتلة ، مث النساء ، مث الغنم  

 (  1059صحيح مسلم )         مث اإلبل .
 إليهم ليأتيهم خبربهم ؟  لنيب . من الذي أرسله ا371

 عبد هللا بن أيب حْدرد األسلمي .
 ملا جاء خبرب القوم ؟ . ماذا قال الرسول 372
 (  2501سنن أيب داود )  وقال : ) تلك غنيمة املسلمني غدا  إن شاء هللا ( .  تبسم 
 . كان لوجود الطلقاء أثر سليب . اذكر ذلك ؟ 373

الطلقاء شجرة يعلق عليها املشركون أسلحتهم تعرف بذات أنواط ، فقالوا :   يف الطريق إىل حنني رأى بعض
اي رسول هللا ، اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط ؟ فقال : ) سبحان هللا ، هذا كما قال قوم موسى : 

ع الرتمذي )  اجعل لنا إهلا  كما هلم آهلة ، والذي نفسي بيده لرتكنب سنن من كان قبلكم ( .            جام
2281   ) 

 . اذكر بعض الفوائد اليت نستفيدها من قوهلم هذا ؟374
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 أن املنتقل من الباطل الذي اعتاده ال أيمن أن يكون يف قلبه بقية من تلك العادات الباطلة . ▪
 تنزيه هللا عند التعجب .  ▪
 . فيه علم من أعالم النبوة ، من حيث أنه وقع كما أخرب النيب  ▪
 هله إذا ارتدع بعد العلم .يعذر اجلاهل جب ▪
 

 . عاتب القرآن بعض املسلمني يف هذه الغزوة ، فما هو السبب ؟
أن بعضهم أعجب بكثرهتم ، حىت قال أحدهم : لن يغلبوا من قلة ، فعاتبهم القرآن وذكـرهم بعدم االتكال 

وضاقت عليكم األرض مبا    إال على هللا ، فقال تعاىل : ﴿ ويوم حنني إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا  
                                                                                            .  ﴾ مدبرين  وليتم  مث  رحبت 

 ( 25التوبة ) 
 . ماذا كانت طريقة املعركة ؟375

شعا يف  وبثوا كتائبهم   ، مواقعهم  واختاروا  حنني  واد  إىل  املسلمني  هوازن  ، سبقت  وأشجاره  ومنعطفاته  به 
 وكانت خطتهم حمكمة تتمثل يف مباغتة املسلمني ابلسهام أثناء تقدمهم يف وادي حنني املنحدر .

 . ماذا حدث بعد ذلك ؟376
 ، الغنائم  من  تركوه  ما  على  املسلمون  فأكب   ، فانكشفوا  هوازن  على  محلوا  الوادي  املسلمني  دخول  عند 

 بلتهم هوازن وأمطرهتم بوابل من السهام اليت ال تكاد ختطي أحد .وبينما هم على هذه احلال ، استق
 . ماذا حدث جليش املسلمني ؟377

 ضاقت عليهم األرض مبا رحبت فولوا مدبرين ال يلوي أحد على أحد .
صحيح   . اجليش  بقية  مث   ، واألعراب  الطلقاء  معهم  وفّر   ، املشاة  مث  املسلمني  خيالة  أدبر  من  أول  وكان 

 ( 2864البخاري ) 
 ؟  . من الذي ثبت مع رسول هللا  378

 أحد سوى أيب سفيان بن احلارث ومجاعة قليلة . مل يثبت مع رسول هللا 
 أثناء احلرب ؟ ومباذا أمر العباس ؟  . على ماذا كان يركب الرسول 379

بين احلارث على بغلة له بيضاء ، وأمر العباس أن ينادي أصحاب الشجرة ، مث خص األنصار ابلنداء ، مث  
 (  1775صحيح مسلم )   بن اخلزرج . 
 . مباذا أجاب هؤالء ؟ 380

        قالوا : لبيك لبيك ، قال العباس : ) وهللا لكأن عطفتهم حني مسعوا صويت عطفة البقر على أوالدها ( . 
 (  1775صحيح مسلم ) 

 أثناء املعركة ؟ . ماذا كان يقول الرسول 381
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 كان يقول :  
 كــذب        أان ابن عبـد املطـلب  أان النيب ال

 . كيف كانت هناية املعركة ؟382
.  أخذ   مدبرين  فولوا   ،  ) حممد  ورب  اهنزموا   (  : يقول  وهو  الكفار  وجوه  به  فرمى  ترااب   أو              حصيات 

                       (                                                                         1775صحيح مسلم ) 
 وقد خلفوا وراءهم كثري من القتلى واألموال .

 بعد حنني ؟ . ماذا فعل الرسول 383
 بعث أاب عامر األسلمي ، ومعه أبو موسى األشعري إىل أوطاس . 

من حنني ، بعث أاب عامر إىل أوطاس ، قال أبو   قال : ) ملا فرغ رسول هللا    عن أيب موسى األشعري  
وبعثين مع أيب عامر ، قال : فرمي أبو عامر يف ركبته ( .                           صحيح مسلم )    موسى :
2498  ) 

 . أوصى أبو عامر أبو موسى بوصية ، فما هي الوصية ؟ 384
فأقرئه مين السالم وقل له : يقول لك أبو عامر : استغفر يل (    قال أليب موسى : ) انطلق إىل رسول هللا  

. 
 ملا أخربه أبو موسى بوصية أبو عامر ؟   ماذا فعل رسول هللا  .385

مباء ، فتوضأ منه ، مث رفع يديه ، مث قال : ) اللهم اغفر لعبيد ، أيب عامر ، اللهم اجعله   دعا رسول هللا  
 ( 2498صحيح مسلم )  يوم القيامة فوق كثري من خلقك ( . 

 و أليب عامر ؟ يدع . ماذا قال أبو موسى ملا رأى الرسول 386
 قال : اي رسول هللا ، ويل اي رسول هللا فاستغفر يل .

 ملا قال له أبو موسى ذلك ؟   . ماذا قال رسول هللا 387
 ( البخاري  .   صحيح   ) القيامة مدخال  كرميا   يوم  وأدخله   ، ذنبه  قيس  بن  لعبد هللا  اغفر  اللهم   (  : قال 

 (  2498( ومسلم )  2884
 ئف ؟. ما هي غزوة الطا388

هذه الغزوة امتداد لغزوة حنني ، وذلك أن معظم فلول هوازن وثقيف دخلوا الطائف مع القائد العام ـ مالك 
 . بن عوف ـ وحتصنوا هبا وحاصرهم رسول هللا  

 . كم كانت مدة احلصار ؟389
 (  1059صحيح مسلم )           قيل أربعني يوما  . 

 ار ؟ . ماذا استخدم املسلمون يف هذا احلص390
 استخدموا املنجنيق . 
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 عن احلصار ؟ . ما سبب رجوع النيب 391
 استعصى احلصن على املسلمني .
 واستشهد منهم اثنا عشر رجال  . 

 إىل الرحيل . حينئٍذ دعا رسول هللا 
 ملا طلب منهم أن يدعوا على هوازن ؟  . ماذا قال رسول هللا 392

 (  3937سنن الرتمذي )  دعا هلم وقال : ) اللهم اهِد ثقيفا  ( .
 الغنائم ؟  . أين وزع الرسول 393

 يف اجلعرانة . 
 . من أعطى الغنائم ؟394

 (   1059صحيح مسلم )  وزعها على املهاجرين والطلقاء ومل يعط األنصار شيئا  . 
 . ماذا قالت األنصار ؟ 395

 ( 1059م ) قالوا : إذا كانت الشدة فنحن نُدعى ، وتعطى الغنائم غريان . صحيح مسل
 ملا بلغه كالمهم ؟   . ماذا قال رسول هللا 396

مجعهم وقال : ) أما ترضون أن يرجع الناس ابلدنيا وترجعون برسول هللا إىل بيوتكم ، لو سلك الناس واداي  
 وسلك األنصار شعبا  لسلكت شعب األنصار ( . 

 ( 1059( ومسلم )  3146صحيح البخاري ) 
 فوائد املستنبطة من غزوة حنني والطائف ؟. اذكر بعض احلكم وال397
 وقد فّر الناس عنه .  ظهر يف هذه الغزوة من معجزات النبوة وآايت الرسالة ثباته  ▪
ومنها : إيصال هللا قبضته اليت رمى هبا إىل عيون أعدائه على البعد منه وبركته يف تلك القبضة   ▪

القوم ، إىل غري ذلك من معجزاته : كنزو  ل املالئكة للقتال حىت رآهم العدو جهرة ورآهم حىت مألت أعني 
 بعض املسلمني.

حترمي اإلعجاب ابلنفس أو ابلعمل أو ابلقوة إذ ترتب على ذلك هزمية املؤمنني يف أول لقائهم   ▪
 لعدوهم .
 بيان الفرق بني من رسخ اإلميان يف قلبه ، وبني من مل يرسخ . ▪
وه وقتلوا مجاعة يف أصحابه ، كما فعل الرسول ورمحته أن يدعو ابهلداية ملن حارب  كمال رأفته   ▪
 . مع أهل الطائف وثقيف 

من  ▪  ، الباطل  وإبطال  احلق  إلحقاق  احلرب  يف  وأجداها  األسلحة  أحدث  استعمال  مشروعية 
 استخدم املنجنيق على أهل الطائف . حيث أن النيب  
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 غزوة تبوك أو العسرة 
 . ما سبب غزوة تبوك ؟398

 فخرج إليهم . عا  من الروم ، وقبائل العرب املوالية هلا ، فعلم هبم الرسول أن هرقل مجع مجو 
 وقيل : أخذ الثأر جلعفر بن أيب طالب .

 . مىت وقعت هذه الغزوة ؟399
قال ابن حجر : ” كانت يف شهر رجب من سنة تسع قبل حجة الوداع بال خالف .             فتح  

 (   237/ 16الباري ) 
 دد جيش املسلمني ؟ . كم كان ع400

 ألف مقاتل . 30
 . ملاذا مسيت هذه الغزوة بغزوة العسرة ؟ 401

 ملا فيها من العسر الشديد يف املال والزاد والركائب . 
 شدة يف احلر ، وجدب يف البالد ، وحني طابت الثمار والناس حيبون املقام يف مثارهم وظالهلم .

النيب  402 هذ  . حث  اإلنفاق يف  هو  الصحابة على  فمن   ، فيها  املشركني  لبعدها وكثرة  الغزوة  ه 
 أكثر املنفقني فيها ؟

 هو عثمان بن عفان . 
 : ) من جهز جيش العسرة فله اجلنة ( فجهزه عثمان . قال 

وقال حملاصريه أايم الدار : ) ألسـتم تعلمون أنه قال : من جهز جيش العسـرة فله اجلنة ؟ فجهزته ، فصدقوه 
 (  2778صحيح البخاري )    مبا قال ( .   

أخذ يقلبها ويقول : ما ضّر   وبلغت هذه املشاركة من عثمان ألف دينار ، وعند ما نثرها يف حجر النيب  
 ( 3967سنن الرتمذي )  ابن عثمان ما عمل بعد اليوم ( .  

 . من هم البكاءون ؟ 403
الغزوة ، فلم جيد ما حيملهم عليه ،  يطلبون منه ما خيرجون عليه معه يف هذه    هم الذين أتوا رسول هللا  

 فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزان  أال جيدوا ما ينفقون .
 يتجهز لغزوة تبوك ؟ . ماذا قال املنافقون عند ما بدأ الرسول  404

 أخذوا يثبطون مهم الناس وقالوا : ال تنفروا يف احلر .
 .﴾جهنم أشد حرا  لو كانوا يفقهون  : ﴿ وقالوا ال تنفروا يف احلر قل انرفأنزل هللا فيهم

 : ) هل لك اي فالن جبالد بن األصفر ( ؟  . من هو الرجل الذي قال له رسول هللا  405
 هو اجلد بن قيس .

 . ماذا قال هذا الرجل للرسول ؟ 406
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إن اعتذر وقال : ال تفتين ، فوهللا لقد عرف قومي أنه ما به رجل أبشد عجبا  ابلنساء مين ، وإين أخشى  
 . رأيت نساء بين األصفر أن ال أصرب ، فأعرض عنه رسول هللا 

 . من ختلف عن هذه الغزوة ؟407
ختلف عنها كثري من األعراب واملنافقني ، وعدد قليل من الصحابة من أهل األعذار ، وثالثة ممن مل يكن هلم  

  عذر  ] وسيأيت ذكرهم [ .  
 على أهله ؟ . من الذي خلفه رسول هللا  408

 علي بن أيب طالب .
علي بن أيب طالب يف غزوة تبوك فقال : اي رسول هللا ، أختلفين يف   عن سعد قال : ) خلف رسول هللا  

صحيح       النساء والصبيان ؟ فقال : أما ترض أن تكون مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي ( .
 (  5404( ومسلم )  4416البخاري ) 
 عن املتخلفني عن هذه الغزوة بعذر ؟ لنيب . ماذا قال ا409

قال : ) إن ابملدينة أقواما  ما سرمت مسريا  وال قطعتم واداي  إال كانوا معكم ، قالوا : اي رسول هللا ، وهم ابملدينة  
 (  4423صحيح البخاري )   ؟ قال : حبسهم العذر ( .  

ر مث تغلب على نفسه وحلق ابلناس  من غري عذ  . من هو الصحايب الذي ختلف عن رسول هللا  410
 ؟

 أبو خيثمة األنصاري .
: ) كن أاب خيثمة ، فجئت فدعا يل ( .           صحيح   فلما جاء إىل املعسكر ورآه الناس قال النيب  

 ( 2769مسلم ) 
 . من هم الثالثة الذين ختلفوا عن هذه الغزوة من غري عذر ؟ 411

 هالل بن أمية . كعب بن مالك ، ومرارة بن الربيع ، و 
 مبقاطعتهم ، فكم استمرت هذه املقاطعة ؟ . أمر النيب  412

 (   4418صحيح البخاري )    مخسني يوما  ، مث اتب هللا عليهم .   
 عند ما وصل تبوك ؟  . ماذا فعل رسول هللا 413

 خطب خطبة طويلة . 
 . ما حدث يف تبوك ؟ 414

 إىل تبوك ومل يلقوا مجوع الروم والقبائل العربية .مل يقع قتال مع الروم ، بل انتهى املسلمون 
 . كم مكث اجليش يف تبوك ؟ 415

 عشرين ليلة .
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بتبوك عشرين يوما  يقصر الصالة ( .                سنن أيب داود    قال : ) أقام رسول هللا    عن جابر  
 (1235  ) 

 ت حلاجته . فما هي ؟عن صالة من الصلوا . عند ما كانوا يف تبوك ختلف رسول هللا  416
 (  274صحيح مسلم )     صالة الفجر .  

 ؟   . من الصحايب الذي قدموه إماماً بعد أتخر النيب 417
 عبد الرمحن بن عوف . 

فلما   ، الرمحن بن عوف ، وقد ركع هبم ركعة  الصالة يصلي هبم عبد  قاموا يف  : ) ... وقد  ففي احلديث 
 (  274( .           صحيح مسلم )  فصلى هبم ، فلم سلم قام النيب أحس ابلنيب ذهب ليتأخر ، فأومأ إليه 

 بطريق عودته على احلجر من داير مثود ، فماذا قال للصحابة ؟  . مر  النيب  418
.  قال    ) ابكني  تكونوا  أن  إال  أصاهبم  ما  يصيبكم  أن  أنفسهم  ظلموا  الذين  مساكن  تدخلوا  ال   (  :         

 ( 2981ومسلم ) (  3378صحيح البخاري ) 
 : ) اللهم إن أمسيت عنه راض فارض عنه ( ؟ . من هو الصحايب الذي مات بتبوك وقال 419

 عبد هللا بن ذو البجادين .
 . ملاذا مسي ذو البجادين ؟420

وهو    ، األجباد  إال  عليه  وليس  بينهم  من  ، حىت خرج  عليه  وضيقوا   ، قومه  فمنعه  اإلسالم  يريد  ألنه كان 
 فسمي ذو البجادين . ليظ ، فشقه ابثنني فاتزر بواحدة وارتدى األخرى ، مث أتى رسول هللا الكساء الغ
 ؟  . ماذا قال ابن مسعود ملا مسع مقالة النيب 421

 قال : ) اي ليتين صاحب هذه احلفرة ( . 
 على املدينة ، ماذا قال ؟  . ملا أقبل النيب 422

 وحنبه ( . قال : ) هذه طابة ، وهذا أحد جبل حيبنا  
 املدينة ؟ . ماذا حدث ملا دخل النيب 423

 خرج الناس والنساء والصبيان يقابل اجليش حبفاوة ابلغة .
املدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية    عن السائب بن يزيد قال : ) ملا قدم النيب  

 (  3182صحيح البخاري )      الوداع ( .
 عند ما دخل املدينة ؟ الرسول . ماذا فعل 424

 دخل املسجد وصلى فيه ركعتني .
 . اذكر بعض احلكم والفوائد املستنبطة من غزوة تبوك ؟ 425

 بيان رفع احلرج على ذوي األعذار كالعمى والعرج واملرض .  ▪
 من آايت اإلميان ومظاهره لدى املؤمنني البكاء الصادق عند العجز عن السري . ▪
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 ثمة وذي البجادين وابن مسعود . بيان فضيلة أيب خي ▪
 جواز إمامة املفضول وصالة األفضل خلفه .  ▪
أن من مير بداير املغضوب عليهم واملعذبني ، ال ينبغي له أن يدخلها وال أن يقيم هبا ، بل عليه أن يسرع  ▪

 وأمر به .  وال يدخل عليهم إال ابكيا  معتربا  كما فعل الرسول 
 فضل اإلنفاق يف سبيل هللا .  ▪
 ضل عثمان بن عفان .ف ▪
 

 عام الوفود 
 . اذكر بعض األحداث اليت وقعت يف السنة التاسعة ؟426

 رجم املرأة الغامدية اليت اعرتفت بزانها . .1
 صالة الغائب . تويف النجاشي أصحمة ملك احلبشة وصلى عليه رسول هللا   .2
 مات رأس املنافقني عبد هللا بن أيب سلول . .3

 التاسعة ؟. ماذا كانت تسمى السنة 427
 عام الوفود . 

 حيث ابتدأت وفود القبائل العربية تقدم من أحناء اجلزيرة العربية معلنة دخوهلا اإلسالم .
 أمرياً على احلج يف هذا العام ؟  . من الذي أرسل النيب 428

 أبو بكر الصديق ، خرج يف ذي احلجة إىل مكة .
 . كم عدد املسلمني الذين معه ؟429
 .من الصحابة  300
 ملا نزلت سورة براءة ؟  . ماذا فعل الرسول 430

 بعث عليا  بصدرها ليؤدي عنه ذلك .
 . ماذا قال أبو بكر ملا رأى علياً جاءه ؟ وماذا قال له علي ؟ 431

 قال هل أبو بكر : أمريا  أو مأمورا  ؟ قال علي : بل مأمور .
 . فمضيا أبو بكر أمريا  على احلج ، وعلي يبلغ صدر سورة براءة

 
 . مباذا بعث علي ؟ 432

قال : ) بعثت أبربع : ال يدخل اجلنة إال نفس مؤمنة ، وال يطوف ابلبيت عراين ، وال حيج بعد العام مشرك 
 موته ( .   عهد إىل ، ومن كان بينه وبني رسول هللا 

 مسند أمحد )      (  
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 إىل اليمن ؟  . من الذي أرسله رسول هللا  433
 ( 3/358. فتح الباري ) ( وقبل حج النيب  ه 10لك عام ) معاذ بن جبل ، وكان ذ

 ملعاذ عند ما أرسله ؟   . اذكر ما قاله النيب  434
قال : ) إنك ستأيت قوما  أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا  رسول 

 صحيح البخاري )   ( ومسلم )  (      هللا ... ( 
) اي معاذ ، عسى أن ال تلقاين بعد عامي هذا ، ولعلك أن متر مبسجدي هذا أو قربي ، فبكى   وقال له :

 ( 5/115مسند أمحد )     ( .  معاذ جزعا  لفراق النيب 
 

 حجة الوداع  
 . مىت كانت حجة الوداع ؟435

 يف العام العاشر من اهلجرة . 
 بعد النبوة . وهذه أول حجة حيجها النيب 

 مسيت حجة الوداع ؟. ملاذا  436
 ودع الناس فيها ومل حيج بعدها . ألنه 

 بلغ الناس شرع هللا قوال  وعمال  .  وتسمى حجة البالغ ، ألنه  
 من املدينة ؟ . مىت خرج رسول هللا  437

 خرج خلمس بقني من ذي احلجة .
ايم التشريق ، وفيها ووصى بوصااي كثرية من أشهرها تلك اخلطبة اليت خطبها يف وسط أ  وقد خطب النيب  

: 
) إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا ، أال إن كل شيء من 
أمر اجلاهلية حتت قدمي هاتني موضوع ، ودماء اجلاهلية موضوعة ، واتقوا هللا يف النساء فإنكم أخذمتوهن أبمانة 

 ( . هللا واستحللتم فروجهن بكلمة هللا ... 
 ومما قال يف اخلطبة يف تلك احلجة : 

 ) ويلكم ال ترجعوا بعدي كفارا  يضرب بعضكم رقاب بعض ( .
 

 يف الرفيق األعلى 
 ؟   . مىت بدأ مرض النيب 438

 بعد عودته من حجة الوداع حبوايل ثالثة أشهر أمل به املرض .
 . يف بيت َمْن مِّْن زوجاته بدأ به املرض ؟ 439



 األنوار يف سرية النيب املختار 

 برنامج خري أمة 90

 

 يف بيت ميمونة .
 ال احلافظ : ” إنه املعتمد “ .ق

صحيح       يف بيت ميمونة ... ( .    عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت : ) أول ما اشتكى رسول هللا  
 ( 4442البخاري ) 
 من أزواجه ؟ . ماذا طلب رسول هللا 440

 طلب أن ميّرض يف بيت عائشة .
واشتد وجعه ، استأذن أزواجه يف أن ميرض يف     عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت : ) ملا ثقل رسول هللا

 (  92( ومسلم )   198صحيح البخاري )  . ( بييت فأذّن له ...
 . ما هو أول مرضه ؟441

 أول مرضه كان يف الصداع . 
أنه كان مع محى ، فإن احلمى   الرأس ، والظاهر  قال ابن رجب : ” فقد تبني أن أول مرضه كان صداع 

فكان جيلس يف خمضب وتصب عليه املاء “ .                                      لطائف اشتدت يف مرضه ،  
 ( 109املعارف ) 

ذات يوم من جنازة من البقيع فوجدين وأان أجد   وعن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت : ) رجع إيل النيب  
 ( 6/228مسند أمحد )    صداعا  وأان أقول : وارأساه ، قال : بل أان اي عائشة وارأساه ( . 

 موضع بظاهر املدينة فيه قبور أهلها . ) البقيع ( 
 هو وجع الرأس . ) الصداع ( 

 إىل اقرتاب أجله ؟  . اذكر بعض إشارات النيب  442
: ) لتأخذوا عين مناسككم ، فإين ال أدري لعلي ال أحج بعد عامي هذا ( .               صحيح   قال  
 (  297مسلم ) 

   ووي : ” فيه إشارة إىل توديعهم وإعالمهم بقرب وفاته “ . قال الن
 (  9/45شرح النووي )  

ميشي حتت راحلته ، فقال : اي معاذ ،   ملا بعثه إىل اليمن خرج راكبا  والنيب    وعن معاذ : ) أن النيب  
تبك اي معاذ ،    فقال : ال  إنك عسى أال تلقاين بعد عامي هذا ، فتمر بقربي ومسجدي ، فبكى معاذ لفراقه  

  فإن البكاء من الشيطان ( . 
 (  5/235مسند أمحد )  

 وقال تعاىل : ﴿ إذا جاء نصر هللا والفتح ﴾ .
    نعي إليه ( . قال عمر وابن عباس : ) هو أجل رسول هللا  

 (  3624صحيح البخاري ) 
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 أن يستغفر هلم ؟  . من الذي طُلَِّب من النيب  443
 أهل البقيع .
من جوف الليل فقال : اي أاب نويهبة ، إين    قال : ) بعثين رسول هللا    بة موىل رسول هللا  عن أيب مويه

قد أمرت أن أستغفر ألهل البقيع فانطلق معي ، فانطلقت معه ، فلما وقف بني أظهرهم قال : السالم عليكم اي 
كقطع الليل املظلم ، يتبع آخرها أوهلا  أهل املقابر ، ليهنئ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه ، أقبلت الفنت  

 (  3/488، اآلخرة شر من األوىل ( .          مسند أمحد ) 
 ملا اشتد وجعه ؟  . ماذا طلب النيب 444

 طلب أن يراق عليه ماء .
عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت : ) ... وملا دخل بييت واشتد وجعه قال : أهريقوا علّي من سبع قرب مل 

 أوكيتهن ، لعلي أعهد إىل الناس ( .   حتلل
 (   313،  312( ومسلم )  198صحيح البخاري ) 

 أي صبوا .) أهريقوا ( 
 مجع وكاء ، وهو ما يشد به رأس القربة .) أوكيتهن ( 

 وهي سبع ؟  . ما احلكمة من عدد القرب اليت حدد النيب  445
دفع السمية اليت يف ريقه ، وقد ثبت يف حديث : من قال احلافظ : ” أن األمر ابلغسل منه سبعا  إمنا هو ل

                                               .  ) سحر  وال  سم  اليوم  ذلك  يضره  مل  عجوة  من  مترات  بسبع  تصبح 
 (   1/362فتح الباري ) 

 ؟   . اذكر األدلة على شدة وجع النيب 446
رج  رأيت  ما   (  : قالت  ـ  عنها  هللا  رضي  ـ  عائشة  هللا  عن  رسول  من  الوجع  عليه  أشد  .   ال    )          

 (  2570( وصحيح مسلم )  5646صحيح البخاري ) 
وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت : اي رسول هللا ،   قال : ) دخلت على رسول هللا  وعن ابن مسعود 

رسول هللا   فقال   ، شديدا   وعكا   لتوعك  (  إنك  منكم  رجالن  يوعك  أوعك كما  إين   ، أجل  . صحيح   : 
 ( 571( ومسلم )  5647البخاري ) 
 . ما فائدة تشديد املوت على األنبياء ؟ 447

 لتشديد املوت على األنبياء فائداتن : 
 تكميل فضائلهم ومضاعفة أجورهم ورفع درجاهتم .أحدمها : 
أمل املوت و الثانية :   الصادقون عاينوا  أمل املوت ، فإذا كان األنبياء  شدته وكربته مع  أن يعرف اخللق مقدار 

 كرامتهم على هللا ، قطع اخللق بشدة املوت الذي يقاسيه امليت . 
 أن يصلي ابلناس يف مرضه ؟  . من الذي أمره النيب  448
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 أبو بكر الصديق .
عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت : ) ثقل النيب فقال : أصلى الناس ؟ قلنا : ال ، هم ينتظرونك . قال :  

املخضب ، قالت : ففعلنا ، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه ، مث أفاق فقال : أصلى الناس ؟    ضعوا يل ماء يف
لينوء  ينتظرونك اي رسول هللا ، فقال : ضعوا يل ماء يف املخضب ، فقعد فاغتسل ، مث ذهب  قلنا : ال ، هم 

( ومسلم )    687اري )  إىل أيب بكر أبن يصلي ابلناس ... ( . صحيح البخ  فأغمي عليه ... فأرسل النيب  
418  ) 

 بكسر امليم ، هي اإلجانة اليت تغسل فيها الثياب .) املخضب ( 
 أي لينهض جبهد .) لينوء ( 

 . ملاذا جاز اإلغماء على األنبياء دون اجلنون ؟449
قال النووي : ” جاز عليهم ألنه مرض من األمراض ، خبالف اجلنون فلم جيز عليهم ألنه نقص “ . شرح  

 ي )  ( النوو 
 ؟  . كم استمرت مدة مرض النيب 450

 ثالثة عشر يوما  ، وهذا قول األكثر . 
 شهيداً ؟   . هل مات النيب  451

 نعم ، فقد مجع هللا له بني النبوة والشهادة . 
يقول يف مرضه الذي مات فيه : اي عائشة ، ما أزال أجد أمل الطعام   قالت عائشة : ) كان رسول هللا  

 صحيح البخاري )  (        رب ، وهذا أوان وجدت انقطاع أهبري من ذلك السم ( .    الذي أكلت خبي
 أي أحس األمل يف جويف بسبب الطعام .) ما أزال أجد أمل الطعام ( 

 .  احلديث يشري إىل قصة الشاة املسمومة اليت وضعتها املرأة اليهودية لرسول هللا 
قتل قتال  أحّب إيل من أحلف واحدة أنه مل يقتل ،    ول هللا  قال ابن مسعود : ) ألن أحلف تسعا  أن رس

 (  1/381وذلك أن هللا اختذه نبيا  واختذه شهيدا  ( .  مسند أمحد )  
 ملا حضرته الوفاة ؟   . ماذا قال 452

النيب   وأان مسندته غلى صدري ، ومع عبد   عن عائشة قالت : ) دخل عبد الرمحن بن أيب بكر على 
طب يسنت به ، فأمده رسول هللا بصره فأخذت السواك فقضمته ونفضته وطيبته مث دفعته إىل النيب الرمحن سواك ر 

    فاسنت به ، فما رأيت رسول هللا    اسنت اسـتناان  قط أحسن منه ، فما عدا أن أفرغ رسول هللا   رفع يده
مات    : تقول  وكانت   ، شخص  مث   ، ثالاث   األعلى  الرفيق  يف   : قال  مث  إصبعه  .       أو   ) وذاقنيت  حاقنيت  بني 

 (   890صحيح البخاري ) 
وعنها قالت : ) كنت أمسع أنه لن ميوت نيب حىت خيري بني الدنيا واألخرى ، قالت : فسمعت النيب يف مرضه 
النبيني  من  عليهم  هللا  أنعم  الذين  مع  فأولئك  والرسول  هللا  يطع  من   ﴿  : يقول  حبة  وأخذته  فيه  مات  الذي 
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  4435شهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا  ﴾ فظننت خري حينئذ ( .      صحيح البخاري )  والصديقني وال 
) 

 أي مّد نظره إليه .) فأمده ( 
تعاوهنم   رفيقاً :  ومعىن كوهنماملذكورون يف سورة النساء ،    وقيل :املالئكة ،    ) يف الرفيق األعلى ( قيل :

 على طاعة هللا وارتفاق بعضهم ببعض . 
 ؟   تويف رسول هللا  . مىت453

 تويف يوم االثنني “ . قال ابن كثري : ” وال خالف أنه 
قال ابن حجر : ” وكانت وفاته يوم االثنني بال خالف من ربيع األول ، وكان يكون إمجاعا  “ . فتح الباري 

 (7/736  ) 
 وأكثر العلماء على أنه يف اليوم الثاين عشر منه . 

 ما تويف ؟عند  . كم كان سن النيب 454
 تويف وهو ابن ثالث وستني سنة . 

النيب    عن أنس   ابن ثالث وستني ،    قال : ) قبض  أبو بكر وهو  ابن ثالث وستني ، وقبض  وهو 
 (  2348صحيح مسلم )   وقبض عمر وهو ابن ثالث وستني ( .

 ( 5/227.  البداية والنهاية ) القول هو األشهر وعليه األكثر “  قال ابن كثري : ” وهذا
 قبل موته ؟ . اذكر بعض وصااي النيب  455

 (  2697سنن ابن ماجه )    ) الصالة الصالة وما ملكت أميانكم ( . 
 ( 2877صحيح مسلم )  وهو حيسن الظن ابهلل ( .  إال) ال ميوتن أحدكم 

 ( 1637( ومسلم )3052صحيح البخاري )ا املشركني من جزيرة العرب (.  ) أخرجو 
  435د والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ، حيذر ما صنعوا ( .  صحيح البخاري  ) لعنة هللا على اليهو 

 ( 531( ومسلم ) 
) اللهم بلغت ثالث مرات ، إنه مل يبق من مبشرات النبوة إال الرؤاي يراها املؤمن الصاحل أو ترى له ، أال وإين 

الرب ، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن هنيت عن القراءة يف الركوع والسجود ، فأما الركوع فعظموا فيه  
 أن يستجاب لكم ( .  

 ( 876صحيح مسلم ) 
 بعد موته ؟ . من الذي قبل الرسول 456

 أبو بكر .
 بعد موته ( .   عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ : ) أن أاب بكر قبل النيب 

 (  4455صحيح البخاري ) 
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 ؟  يب  . اذكر حال الصحابة بعد وفاة الن457
اضطرب املسلمون ، فمنهم من دهش فخولط ، ومنهم من أقعد فلم يطق   قال ابن رجب : ” وملا تويف  

 القيام ، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكالم ، ومنهم من أنكر موته ابلكلية “ .      لطائف املعارف )     ( 
 ( . يه رسول هللا قال أنس : ) ما رأيت يوما  كان أقبح وال أظلم من يوم مات ف

 عند ما غسلوه أم ال ؟ . هل جرد رسول هللا 458
 ال ، مل جيردوه . 

قالوا : أجنرده من ثيابه كما جنرد مواتان ، أو   عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت : ) ملا أرادوا غسل النيب  
إال وذقنه يف صدره ، فكلمهم مكلم من  نغسله وعليه ثيابه ، فلما اختلفوا ألقى هللا عليهم النوم حىت ما فيهم رجل  

انحية البيت ال يدرون من هو ؟ أن اغسلوا رسول هللا وعليه ثيابه وغسلوه وعليه قميصه ( .   رواه أبو داود )  
3141  ) 

 قال الصنعاين : ” ويف هذه القصة داللة على أنه ليس كغريه من املوتى “ .
 (  2/93سبل السالم ) 

 ؟  . مىت غسل رسول هللا 459
 غسل يوم الثالاثء ، وذلك بعد وفاته بيوم . 

 ألهنم انشغلوا ببيعة الصديق بقية يوم االثنني وبعض يوم الثالاثء .
 ؟  . من الذي توىل غسل النيب 460

 علي بن أيب طالب ، والفضل بن العباس ، وقـَُثم بن العباس ، وأسامة بن زيد .
 ؟   . كيف كفن رسول هللا 461

 اب بيض سحولية .كفن يف ثالثة أثو 
 عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت : ) كفن يف ثالثة أثواب بيض سحولية ( .

 صحيح البخاري )  (
 نسبة إىل سحول ، وهي قرية ابليمن .) سحولية ( 

 ؟   . كيف صلى الناس على الرسول  462
لباب اآلخر ال يؤمهم أحد صلى الناس عليه أرساال  أرساال  ، يدخلون من ابب فيصلون عليه مث خيرجون من ا

. 
قال ابن كثري : ” وهذا الصنيع ، وهو صالهتم عليه فرادى مل يؤمهم أحد عليه أمر جممع عليه ال خالف فيه 

 ( 5/232البداية والنهاية )                “ . 
 ؟ . أين دفن الرسول 463

 يف حجرة عائشة .
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أبو بكر وحسم  يدفن ، فجاء  أين  املسلمون  :   اخلالف مبا مسعه من رسول هللا    فقد اختلف  قال  فقد 
يقول : ) ما قبض هللا نبيا  إال يف املوضع الذي حيب أن يدفن فيه  ( ودفنوه يف موضع فراشه    مسعت رسول هللا  

 ( 1018سنن الرتمذي )    . 
فن فيها أبو دفن يف حجرة عائشة اليت كانت ختتص هبا .... مث د  قال ابن كثري : ” قد علم ابلتواتر أنه  

 ( 5/238البداية والنهاية )     بكر مث عمر ( .  
 . اذكر بعض خصائص األنبياء فيما يتعلق ابلوفاة ؟ 464

 يقربون حيث ميوتون .  -أ
 للحديث السابق .   

 التخيري عند املوت . -ب
 وسبق الدليل على ذلك .

 : ) األنبياء أحياء يف قبورهم ( .  أحياء يف قبورهم . قال  -ج
 األرض أجسادهم . ال أتكل -د

 : ) إن هللا حرم على األرض أن أتكل أجساد األنبياء ( .  قال 
 (  1047سنن أبو داود ) 

 ؟  . مىت دفن النيب 465
 ليلة األربعاء .

يوم االثنني ، ودفن ليلة األربعاء ( . مسند أمحد )       عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قالت : ) تويف رسول هللا  
) 

قالت  هللا    وعنها  رسول  بدفن  علمنا  ما   (  :  املساح صوت  مسعنا  ليلة حىت  من  الليل  جوف  من  ي 
  .(األربعاء

 زوجات الرسول 
 ؟ وما أمساؤهن ؟  . عن كم زوجة تويف رسول هللا  466

 تويف عن تسع “ .  قال ابن القيم : ” وال خالف أنه 
 وأمسائهن : 

     ة ، وأم حبيبة ، وميمونة ، وجويرية ، وصفية . عائشة ، وحفصة ، وسودة ، وزينب بنت جحش ، وأم سلم
 (   10/47شرح النووي )  

 . من من زوجاته توفيت قبله ؟467
 خدجية بنت خويلد ، وزينب بنت خزمية .

 . من هي أول زوجة تزوجها ؟468
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 خدجية بنت خويلد . 
 . من هي اليت تزوجها بكراً ؟ 469

 عائشة .
  ماتت ؟ . من هي اليت مل يتزوج عليها حىت470

 خدجية بنت خويلد . 
 . من هي اليت وهبت يومها لعائشة ؟471

 سودة بنت زمعة .
 . من هي اليت نزلت براءهتا من فوق سبع مسوات ؟472

 عائشة .
 . من هي اليت طلقها وراجعها وقال جربيل : ) إهنا صوامة قوامة ( ؟473

 حفصة بنت عمر .
 . من هي اليت كانت تلقب أبم املساكني ؟474

 زينب بنت خزمية .
 . من أول نسائه حلوقاً به بعد وفاته ؟475

 . ه 20زينب بنت جحش ، ماتت سنة 
 . من آخر نسائه مواتً ؟476

 ( .  ه 62أم سلمة عام ) 
 . من هي اليت كانت تفخر وتقول : ) زوجين هللا من فوق سبع مسوات ( ؟ 477

 زينب بنت جحش .
 

 
 أخوكم
 سليمان بن حممد اللهيميد
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