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 وأيـن ؟ مىت ولـد النيب   { 1
 . ولد يوم اإلثنني ، الثاين عشر من ربيع األول يف مكة

سئل عن صوم يوم اإلثنني ، فقال : ذاك يوم ولـد  فيـ(    عن أيب قتادة . ) أن رسول هللا 
  رواه مسلم 

 جبوف مكة ، وأن مولده كان عام الفيل   . قال ابن القيم ) ال خالف أن( ولد 
 ؟ ما هو نسب النيب  {  2

مـد بـن ععـد هللا بـن ععـد قال ابن القيم  ) هـو خـأ أهـل األرس نسـعاى علـال اإل ـالو ، ف ـو ح
 .   .…املطلب بن هاشم ، بن ععد مناف بن قصي بن كالب بن مرة 

علــال الــرام اــا كــان عليــ( مــن  ولــكلمل ي يســتطع أبــو ســفيان أن ينكــر علــو نســب الرســول 
 عداء للرسول قعل إسالم( فقال ) هو فينا ذو نسب   متفق علي( .

 ؟ ما احلكمة من علو نسبه  {  3
 ن ألعداء اإلسالم سالح يف أيدي م للصد عن سعيل هللا .حىت ال يكو 

 وحىت ال يتوهم متوهم أن رسالت( ما هي إال وسيلة لغاية وهي تغيأ وضع( االجتماعي .
 وقال النووي ) قيل أن( أبعد من انتحال( العا ل ، وأقرب إىل انقياد الناس ل(   .

 ومىت مات ؟ ما اسم والد النيب  { 4
 بن ععد املطلب . امس( ععد هللا

 ل   ، ورجح( ابن حجر يف فتح العاري .مح قال ابن القيم ) تويف ورسول هللا 
 قال ابن كثأ ) وهـكا أبلغ اليتم وأعلال مراتع(   .

 وقد ذكر هللا يتم( يف القرآن فقال سعحان( ) أي جيدك يتيماى فآوى   .
يف م مـة ااريـة فمـرس عنـد العـودة ما  يف املدينـة عنـد أخوالـ( بـي عـدي بـن النجـار ، وكـان 

 وما  فدفن هناك .
 وما هو أشهرها ؟ اذكر بعض أمساء الرسول {  5
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) إن يل أمســاء : أنــا حمــد ، وأنــا أمحــد ، وأنــا  عــن أيب ســعيد ا ــدري . قــال : قــال رســول هللا 
ا العاقـب   املاحي  الكي  ميحو هللا يب الكفر ، وأنا احلاشـر الـكي رشـر النـاس علـال قـدمي ، وأنـ

 متفق علي( .
 زاد ابن سعد ) .. وا امت   .

 وأش رها )  أمحد ، وحمد   .  قال ابن حجر ) وأش رمها حمد ، وقد تكرر يف القرآن   .
 بامسه حممد ؟  كم مرة ذكر النيب   { 6

   مرا  . 4ذكر يف القرآن ) 
}  144{ آل عمـران : قال تعاىل ) وما  حمد إال رسول قـد خلـم مـن قعلـ( الرسـل   .   

. 
 .{وقال تعاىل ) ما كان حمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول هللا وخامت النعيني

}  2وقال تعاىل ) والكين آمنوا وعملوا الصاحلا  وآمنوا مبا نزل علال حمد   .  { حمد : 
. 

                                      وقال تعاىل ) حمد رسول هللا   .                                            
ومعشراى برسول يأيت من بعدي امس( أمحد  :ورد مرة واحدة حكاية عن عيسال قالوأما أمحد ف

. 
 ؟ ما أول أمر الرسول  { 7

عن أيب أمامة . قال : قلم : يا نيب هللا ! ما كان أول بـدء أمـرك ق قـال ) دعـوة أيب إبـراهيم 
 وراى أضاء  من( قصور الشام   رواه أمحد .، وبشرى عيسال ورأ  أمي ن

 ) دعوة أيب إبراهيم   :
والى مـــن م يتلـــو علـــي م آياتـــمل ويعلم ـــم الكتـــاب واحلكمـــة ـأي قولـــ( ) ربنـــا وابعـــ  فـــي م رســـ

 ويزكي م إنمل أنم العزيز احلكيم   .
 ) بشرى عيسال   :

 دي امس( أمحد   .أشار إلي( قول( تعاىل حاكياى عن املسيح ) ومعشراى برسول يأيت من بع
 ) ورأ  أمي نوراى أضاء  من( قصور الشام   :
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قال ابن رجب ) وخروج هكا النور عند وضع( إشارة إىل ما جيالء ب( من النور الكي اهتدى 
ب( أهل األرس وزال ب( ظلمة الشرك من( كما قال تعاىل : قد جاءكم من هللا نور وكتاب 

لسالم وخيرج م من الظلما  إىل النور بإذن( معني ي دي ب( هللا من اتعع رضوان( سعل ا
 وي دي م إىل صراط مستقيم   .

 الذين أدركوا اإلسالم ومن أسلم منهم ؟ من من أعمام النيب  { 8
أربعة :  قال ابن حجر ) من عجائب االتفاو أن الكين أدرك م اإلسالم من أعمام النيب 

،   يســلم ينــايف اســم أســامي املســلمنيي يســلم مــن م اثنــان وأســلم اثنــان ، وكــان اســم مــن ي
، خبـالف مـن أسـلم ومهـا محـزة ومها أبو  الب وامس( ععد مناف، وأبو هلـب وامسـ( ععـد العـزى

 والععاس   .
 فائدة :

 قال ابن حجر يف أيب هلب :
 ) وكي أبا هلب إما بابن( هلب ، وإما بشدة محرة وجنت(   .

 ؟ من هن مرضعات النيب  { 9
 يب هلب .ثويْعة موالة أ

حليمة السعدية : حني أخكت( مع ا إىل بادية قوم ا ، فأقام مع ا أربع سنني مث ردت( إىل أم( 
. 

 ؟ أين اسرتضع رسول هللا {  10
 اسرتضع يف بادية بي سعد أرضعت( حليمة السعدية .

 ما احلكمة يف أن العرب  تسرتضع األطفال يف البادية ؟{  11
عويـــداى وتربيـــة هلـــم علـــال االعتمـــاد علـــال الـــنف  منـــك الصـــغر ، راعـــة يف تقويـــة أجســـادهم ، وت

 وتقومياى أللسنت م .
 ماذا حدث له وهو يف بادية بين سعد ؟ {  12

 وقعم ل( حادثة شق الصدر .
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أتــاه جليــل وهــو يلعــب مــع الغلمــان ، فأخــكه فصــرع( فشــق  عــن أنــ  . ) أن رســول هللا 
، فقـال : هـكا حـل الشـيطان منـمل ، مث  عن قلعـ( ، فاسـتجرج القلـب ، فاسـتجرج منـ( علقـة

عون إىل ـاسل( يف  سم من ذهب مباء زمزم مث ألم( مث أعاده يف مكان( ، وجاء الغلمـاء يسـ
 } فقالوا : إن حمداى قد قتل ..   رواه مسلم . _ أم( { يعي ظئره _ مرضعت(

وابـن هلـا يف ويف رواية أليب نعيم ) .. كانم حاضـن  مـن بـي سـعد بـن بكـر ، فانطلقـم أنـا 
   . .هبم لنا وي نأخك معنا زاد ..

 ما فعلت حليمة السعدية بعد هذه احلادثة ؟ { 13
 خشيم علي( حىت ردت( إىل أم( ، إىل أن بلغ سم سنني .

 ما احلكمة من حادثة شق الصدر ؟{  14
 لتلقي الوحي عن( . _ في ا بيان إعداد هللا تعاىل ععده ورسول( حمداى 

 عز وجل نعي( عن مزالق الطعع اإلنساين ووساوس الشيطان ._ تع د هللا 
 ومىت ماتت ؟ ما اسم أم النيب  { 15

 امس ا آمنة بنم وهب .
)  ال خــالف أن أمــ( ماتــم بــني مكــة واملدينــة { بــاألبواء } منصــرف ا مــن  : قــال ابــن القــيم

 . املدينة  من زيارة أخوال(  
 ا  .قسنو  { 6 } عند وفاة أم( كان عمر النيب 

 ؟ ما احلكمة من يتم الرسول  { 16
 يتيماى ولكلمل حلكم ، لعل من أبرزها : لقد شاء هللا أن ينشأ الرسول 

_ أن ال يكون للمعطلني سـعيل إىل إدخـال الريعـة يف القلـوب أو إي ـام النـاس بـأن حمـداى إ ـا 
دنيا باصــطنا  رضـع لعــان دعوتــ( منــك صــعاه بإرشــاد وتوجيــ( مـن أبيــ( وجــده ليصــل إىل جــاه الــ

 النعوة .
_ ولعــل يف يتمــ( أســوة ليفيتــام يف كــل زمــان ومكــان ، ليعرفــوا أن اليــتم لــي  نقمــة ، وأنــ( ال 

 جيب  أن يقعد بصاحع( عن بلوغ أمسال املراتب .
 بعد وفاة أمه ؟ من كفل النيب  { 17
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 كفل( جده ععد املطلب  .
 عند وفاة جده عبد املطلب ؟ كم كان عمر النيب {  18

حنـو اـان سـنني ، مث كفلـ(  قال ابن القيم ) وكفل( جده ععد املطلب ، وتـويف ولرسـول هللا 
 عم( أبو  الب   .

 سنة ؟ 12 : من العمر  ماذا حدث ملا بلغ النيب  {  19
 خرج ب( عم( أبو  الب إىل الشام ويف هكه ا رجة رآه حبأى الراهب .

يف أشـيا   ب إىل الشـام ومعـ( رسـول هللا عن أيب موسال األشعري . قال  ) خرج أبو  ال
مـن قـري، ، فلمــا أشـرفوا علــال الراهـب _ يعــي حبـْأا _ هعطــوا فحلـوا رحــاهلم ، فجـرج إلــي م 

حــىت جــاء فأخــك بيــد  …الراهــب ، وكــانوا قعــل ذلــمل ميــرون بــ( فــال خيــرج وال يلتفــم إلــي م 
فقال ل( أشيا  من قري، : وما فقال : هكا سيد العاملني ، بعث( هللا رمحة للعاملني ،  النيب 

علممل ق فقال : إنكــم حني أشرفتم مـن العقعـة ي يعـق شـجر وال حجـر إال خـر سـاجداى وال 
يسجدون إال لنيب ، .. فقال الراهب : أنشدكم هللا ! أيكم ولي( ق قالوا : أبـو  الـب ، فلـم 

 يزل يناشده حىت رده   رواه الرتمكي .
 قبل نبوته ؟ مباذا اشتغل رسول هللا  { 20

 عمل برعي الغنم .
) ما من نيب إال وقد رعال الغنم ق قالوا : وأنـم يـا  عن أيب هريرة . قال : قال رسول هللا 

 ول هللا ق قال : وأنا ، كنم أرعاها علال قراريط ألهل مكة   رواه العجاري .ـرس
 ما احلكمة من عمل األنبياء برعي الغنم ؟ { 21

ء : احلكمة يف إهلام األنعياء من رعي الغنم قعل النعــوة أن رصـل قال ابن حجر ) قال العلما
هلم التمرن برعي ـا علـال مـا يكلفونـ( مـن القيـام بـأمر أمـت م  ، وألن  الطت ـا  مـا رصـل هلـم 

 من احللم والشفقة   .
كل وسائل الرفاهية ويغني( عن الكدح سـعياى   _ أن هللا عز وجل ال يعجزه أن ي ىيء لنعي( 

لقو  ، ولكن اقتضـم حكمـة هللا أن تعلمنـا أن خـأ مـال اإلنسـان مـا اكتسـع( جب ـده  وراء ا
. 
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 ؟ ما هي أول امرأة تزوجها النيب  { 22
 خدجية بنم خويلد .

 قال ابن القيم ) وهي أول امرأة تزوج ا   .
 حني تزوجها ؟ كم كان عمر النيب   { 23

   سنة ، وهكا قول اجلم ور .   (25كان عمره 
 ؟ كم كان عمرها حني تزوجها الرسول    {24

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

 عرفم عند قوم ا ) بالطاهرة العفيفة   .
 ي ينكح علي ا اأها حىت ماتم .

 .أن يقرأ علي ا السالم من رهبا  وأُمر النيب 
 أول امرأة  آمنم ب( .

 إن( من مارية القعطية .مجيع أوالده من ا ما عدا إبراهيم ف
 ؟ اذكر ما تعرفه عن أوالد النيب  { 26

 الككور : القاسم ، وععد هللا ، وإبراهيم .
 اإلناث : زينب ، ورقية ، وأم كلثوم ، وفا مة .

 ما  األبناء الككور صغاراى باالتفاو .
 وأما العنا  فأدركن الععثة ودخلن اإلسالم وهاجرن مع( .

 قريشاً ؟ هللا  مبا شارك رسول  { 27
 شارك م يف بناء الكععة ووضع احلجر األسود .

روى اإلمام أمحد وأهل السأ ) أن قريشاى عندما اختلفم يف وضـع احلجـر األسـود يف مكانـ( 
 ، قــالوا : اجعلــوا بيــنكم حكمــاى ، فقــالوا : أول رجــل يطلــع مــن الفــ  ، فجــاء رســول هللا 

ع( يف ثـوب مث دعـا بطـوفم فرفعـوا نواحيـ( فوضـع( النـيب فقالوا : أتاكم األمني ، فقـالوا : فوضـ
 .   يف مكان( املطلوب 
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   سنة   . 35إذ ذاك )  ) كان عمر النيب 
 إىل هكا احلل لسفكم الدماء   . ) لو ال حكمة هللا وهداية رسول( 

 إذكر بعض الفوائد واحلكم من هذا األمر ؟ { 28
وضع احلجر األسود يف مكان( من العيـم احلـرام  يف أمر إن قعول قري، حتكيم الرسول  -

ووصــف م لــ( بــاألمني ، دليــل علــال تربيتــة ســعحان( لنعيــ( علــال مكــارم األخــالو الــ  كــان مــن 
 بين ا الصدو واألمانـــة .

حلــل هــكه األزمـــة كــان بتوفيـــق مــن هللا ليلفـــم  _ إن االقــرتاح الــكي توصـــل إليــ( الرســـول 
هللا مــن القيــام بــأمر أكــل مــن هــكا لتوحيــد النــاس .. وهــو أنظــار النــاس إىل مــا ســيجتاره لــ( 

 اإلسالم .
 اذكر بعض اإلرهاصات اليت كانت قبل النبوة ؟ { 29

 أوالى : تسليم احلجر علي( .
) إين ألعــرف حجــراى مبكــة كــان يســلم علــي  عــن جــابر بــن مســرة . قــال : قــال رســول هللا 

 قعل أن أبع  ، إين ألعرف( اآلن   متفق علي( .
 ثانياى : الرؤيا الصاحلة .

مـن الـوحي الرؤيـا الصـادقة يف النـوم  عن عائشة . قالم ) إن أول ما بدىء ب( رسول هللا 
 ، فكان ال يرى رؤيا إال جاء  مثل فلق الصعح   متفق علي( .

 ثالثاى : حعب إلي( العزلة والتحن   
لـو بغـار حـراء يتحنـ  _ لقول عائشة يف احلدي  السابق ) مث حعب إليـ( ا ـالء ، فكـان خي

 يتععد _  في( الليايل ذوا  العدد   .
 ) ا الء   ا لوة ، قال النووي : وهو شأن الصاحلني وععاد هللا العارفني .

 ) حراء   جعل معروف مبكة .       ) والغار   نقب يف اجلعل .
 فائدة :

ال اجملتمـع إذا سـاد  _ يف هكا اسـتحعاب العزلـة لفـرتا  تعـني املسـلم علـال التفكـأ يف أحـو 
 في( اجلاهلية والفساد .
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العمليــة والقوليـة ، فلـم يعـرف عــن  أمـا االعتـزال الـدائم للمجتمـع ف ــو  ـالا لسـنة النـيب 
 أن( اعتزل اجملتمع ، وقال يف نعك هكه االااها  : الرسول 

علــال ) املــؤمن الــكي خيــالط النــاس ويصــل علــال أذاهــم خــأ مــن الــكي ال خيــالط م وال يصــل 
 أذاهم   رواه ابن ماج( .

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

سئل عـن صـيام يـوم اإلثنـني ق فقـال : ذاك يـوم ولـد   حلدي  أيب قتادة ) أن رسول هللا 
 في( ويوم بعثم في(   رواه مسلم 

 كان يوم اإلثنني   .  قال ابن القيم ) وال خالف أن مععث( 
 نت بداية الوحي ؟كيف كا  { 31

مـن الـوحي الرؤيـا الصـادقة ، فكـان ال  عن عائشة . قالم ) أول ما بـدىء بـ( رسـول هللا 
يــرى رؤيــا إال جــاء  مثــل فلــق الصــعح ، مث حعــب إليــ( ا ــالء ، وكــان خيلــو بغــار حــراء .. 
م فجاءه امللمل فقال : اقـرأ ، قـال : مـا أنـا بـارىء .. ثـالث مـرا  .. إىل أن قـال : اقـرأ باسـ

 ربمل الكي خلق ، خلق اإلنسان من علق ، اقرأ وربمل األكرم ..   متفق علي( .
 قول( ) ما أنا بقارىء   أي ال أحسن القراءة .

أميــاى ال يعــرف القــراءة وال الكتابــة ، ويف  _ اقتضــم حكمــة هللا تعــاىل أن يكــون الرســول 
ز وجــل : ومــا كنــم ذلــمل إبعــاد لشــع ة الشــمل يف مصــدر القــرآن ، ويف ذلــمل يقــول املــوىل عــ

 تتلو من قعل( من كتاب وال ختط( بيمينمل إذاى الرتاب املعطلون .
 بعد ذلك ؟ ماذا فعل الرسول  {  32

 ذهب إىل زوجت( خدجية وأخلها ا ل .
 ماذا قالت له خدجية ، وعلى ماذا يدل كالمها ؟{  33

و احلــدي  ، وحتمــل قالــم لــ( ) كــال ، فــوهللا  ال خيزيــمل هللا ، إنــمل لتصــل الــرحم ، وتصــد
 الكل ، وتعني علال نوائب الدهر   .

 وكالم ا هكا يدل  : علال رجحان عقل ا وحسن تصرف ا وفضل ا وسالمة فطرهتا .
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 ؟ ماذا نستفيد من كالم خدجية للرسول {  33
 _ استحعاب تأني  من نزل ب( أمر بككر تيسأه علي( وهتوين( لدين( .

 يطلع علال من يثق بنصح( وصحة رأي( ._ أن من نزل ب( أمر استحب ل( أن 
 ماذا فعلت خدجية بعد ذلك ؟ { 34

 ذهعم ب( إىل ورقة بن نوفل .
ففــي حــدي  عائشــة الســابق ) مث انطلقــم بــ( خدجيــة إىل ابــن عم ــا ورقــة بــن نوفــل ، وكــان 

 ا ل   . امرءاى تنصر يف اجلاهلية ، وكان شيجاى كعأاى قد عمي ، وأخله 
 رقـة ؟ماذا متىن و {  35

 .متىن أن يكون حياى حني يعع  
قال ) يا ليتي أكون في ا حيـاى جـكعاى حـني خيرجـمل قومـمل ق قـال : أو  رجـي هـم ق قـال : 
نعم ، ي يأ  أحد مبثل ما جئم ب( إال عودي ، وإن يدركي يوممل أنصرك نصراى مؤزراى ، مث 

 ي يلع  ورقة أن تويف   .
 أيام الدعوة . قول( ) يا ليتي   الضمأ يعود علال

 قول( ) جكعاى   اجلك  هو الصغأ من الع ائم .
 يف قول( ) يا ليتي . .   .

ـــة متــىن أن يعــود شــاباى وهــو مســتحيل  جــواز متــي املســتحيل إذا كــان يف فعــل ا ــأ ، ألن ورقـ
 عادة  

 قول( ) أو  رجي هم   .
راج ، ملا اشـتمل عليـ( مـن أن خيرجوه ، ألن( ي يكن في( سعب يقتضي اإلخ استععد النيب 

 مكارم األخالو .
 قول( ) ي يأ  أحد مبثل ..   .

ذكر ورقة العلة يف إخراج( هو جميئ( هلم باالنتقال عن مألوف م ، وألن( علم من الكتب أفـم 
 ال جييعون( إىل ذلمل .

 ما أول ما أنزل من القرآن ؟ { 36
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الكي خلـق . خلـق اإلنسـان مـن علـق    أول ما أنزل من القرآن قول( تعاىل ) اقرأ باسم ربمل
. 

 قال النووي ) هكا هو الصواب الكي علي( اجلماهأ من السلا وا لا   .
حلدي  عائشة السابق ) قال : اقـرأ ، قـال : مـا أنـا بقـارىء .. قـال : اقـرأ باسـم ربـمل الـكي 

 خلق ..   .
 فقول( ) ما أنا بقارىء   أي ال أحسن القراءة  .

 ( ي يقرأ قعل ذلمل شيئاى ._ هكا صريح يف أن
 _ وألن األمر بالقراءة يف الرتتيب قعل األمر باإلنكار .

 } مث ماذا حدث بعد ذلك ؟ 37
 انقطع الوحي .

 وقد اختلا كم كانم مدة انقطاع( :
 قيل : كانم ستة أش ر ، وقيل : كانم أربعني يوماى .

 ما احلكمة من هذا االنقطاع ؟ {  38
 شوو إىل العود .الت ليحصل للرسول  -

 . _ تأكيد أن الوحي ظاهرة منفصلة عن ذا  الرسول 
 من هكا االنقطا  . ولقد جز  رسول هللا 

 ماذا حدث بعد هذا االنقطاع ؟ {  39
 بعد هكا االنقطا  نزل علي( الوحي مرة أخرى .

، ) بينمـا أنـا أمشـي إذ مسعـم صـوتاى ، فرفعـم بصـري  عن جابر . قال : قال رسـول هللا 
فـــإذا امللـــمل الـــكي جـــاءين حبـــراء جـــال  علـــال كرســـي بـــني الســـماء واألرس ، فرععـــم منـــ( ، 
فرجعــم فقلــم : زملــوين زملــوين ، فــأنزل هللا : يــا أي ــا املــدثر قــم فأنــكر ، إىل قولــ( : والرجــز 

 فاهجر   متفق علي( .
 فحمي الوحي وتواتر .
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 فكان أول ما نزل بعد فتور الوحي ) يا أي ا املدثر ..   .
 فائدة :

 توافق صفة الوحي إىل من تقدم( من النعيني . صفة الوحي إىل نعينا 
 كما قال تعاىل ) إنا أوحينا إليمل كما أوحينا إىل نوح والنعيني من بعده   .

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

 الرؤيا الصادقة : -1
 الرؤيا الصادقة   . بدىء ب( رسول هللا  كما يف حدي  عائشة السابق ) أول ما

 _ ما يلقي( امللمل يف روع( وقلع( من اأ أن يراه : 2
) إن روح القـدس نفـ  يف ُروعـي أن لـن متـو   عن ابـن مسـعود . قـال : قـال رسـول هللا 

 نف  حىت تستكمل رزق ا ، فاتقوا هللا وأمجلوا يف الطلب   رواه ابن ماج( .
  .قول( ) روعي   أي قليب

 _ أن( كان يتمثل ل( املَلمل رجالى : 3
قال ل( : أتدري من السائل ق قلم : هللا ورسـول(  كما يف حدي  عمر  ) أن رسول هللا 

 أعلم ، قال : فإن( جليل أتاكم يعلمكم دينكم   رواه مسلم .
 _ أن( كان يأتي( يف مثل صلصلة اجلرس وهو أشده علي( : 4

كيــا يأتيــمل الــوحي ق فقــال :    شــام  ســأل رســول هللا عــن عائشــة . ) أن احلــارث بــن ه
أحياناى يأتيي مثل صلصلة اجلرس وهو أشده علّي فيفصم عي وقد وعيـم عنـ( مـا قـال ..   

 رواه العجاري .
) صلصلة اجلرس    الصلصلة يف األصل صـو  وقـو  احلديـد بعضـ( علـال بعـأ ، مث أ لـق 

 علال كل صو  ل(  نني  .
ل احلـــافل : يف ـــم منـــ( أن الـــوحي كلـــ( شـــديد ، لكـــن هـــكه الصـــفة ) وهـــو أشـــده علـــي   قـــا

 .أشدها 
 ) فيفصم عي    أي يقلع عي ويتجلال ما يغشاين  .
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 _ كالم هللا ل( من( إلي( بال واسطة ململ .
كما مت ذلمل  يف اإلسراء واملعراج حي  فرس علي( وعلال أمت( الصلوا  ا م  وتردد علي( 

 . يا وكان ذلمل بإرشاد موسال يف ذلمل عدة مرا  يسأل( التجف
 ؟ اذكر مراحل  الدعوة خالل حياة الرسول  {  41

 راى :وة ساملرحلة األوىل : الدع
  .واستمر  ثالث سنني

 راى :رحلة الثانية : الدعوة ج امل
 . ( واستمر  بقية حيات

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

 د .يلة بنم خو خدجي
 من الرجال :

 بكر الصديق :أبو 
م ككبم وقـال : أبـو بكـر : صـدو ..   رواه ر ) إن هللا بعثي إليكم فقلتلعم حي  قال 
 العجار ي .

النـاس هبـا ق ألسـم أول ق خليفـة للمسـلمني ) ألسـم أحـ وقال هـو عـن نفسـ( عنـدما اختـأ
 م   رواه الرتمكي .أسل من

 واا يدل علال قدم إسالم أيب بكر :
ان وأبــو بكـــر   رواه ا معــ( إال ةســة أععــد وامرأتــومــ رســول هللا قــول عمــار ) لقــد رأيــم 

 العجاري .
 ال .أول من أسلم من الرج ور علال أن أبا بكروقد اتفق اجلم 
 ومن الصبيان :

 ر سنني كما رجح ذلمل احلافل ابن حجر    .علي بن أيب  الب : )  أسلم وعمره عش
 ومن املوايل :
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 : حارثةزيد بن 
 ة أععد ..   .سابق ) .. إال ةسقول عمار ال ففي

 ة ، وعامر بن ف أة ..   .األععد هم : بالل ، وزيد بن حارثقال احلافل ابن حجر ) 
 ة بن نوفل من السابقني ؟هل ورق{  43

 ـا { أي أيـام الـدعوة } جـكعاى حي  قال ) .. يا ليتـي في وة حمد نعم ، فقد صدو بنع
 ممل أنصرك نصراى مؤزراى   .حني خيرجمل قوممل ، .. وإن يدركي يو 

 ة أو جنتني   رواه العزار .) ال تسعوا ورقة فإين رأيم ل( جن قال 
 أ   رواه أمحد .رأيت( فرأيم علي( ثياب بي وقال أيضاى ) قد

 ر ؟اذكر بعض من أسلم على يد أيب بك {  44
وقـــا، ،  عثمــان بــن عفــان ، والــزبأ بــن العــوام ، وععـــد الــرمحن بــن عــوف ، وسعـــد بــن أيب

 و لحة بن ععيد هللا  
 . ة بعد الرسول أيب بكر ، وأن( أول داعيكا فضل _ يف ه

 راداى .، وفضل من ي دي هللا علال يدي( فرداى أو أف وة إىل هللا_ بيان فضل الدع
 ابقني إىل اإلسالم ؟اذكر بعض الس { 45

 ل  مسلم .سعد بن أيب وقا، ، فقد جاء يف رواية صحيحة أن( بقي أسعوعاى : ثا
 والزبأ بن العوام ، وععد هللا بن مسعود ، وعمار بن ياسر ، وبالل بن رباح .

 ة أععد وامرأتان وأبو بكر   .وما مع( إال ةس فقد قال عمار ) رأيم رسول هللا 
، وأبــو بكــر ، وعمــار ،  ( ســععة : رســول هللا موقــال ابــن مســعود ) أول مــن أظ ــر إســال

 بالل ، واملقداد   رواه أمحد . وأم( مسية ، وص يب ، و 
 الم   .ذ ذاك ربع اإلسعمرو بن عنعسة . فقد قال ) فلقد رأيتي إ

ة وجيـزة وصـل عــدد الـكين الـكين سـعقوا إىل اإلسـالم مــن بطـون قـري، إىل أكثـر مــن ففـي فـرت 
 أربعني نفراى .

 
 بدأ دعوته سرياً ؟ ما احلكمة يف أن الرسول  { 46
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لرتبيــة ، والتكــوين ، ومرحلــة إلعــداد املــؤمنني حــىت يشــتد عــودهم ، _ الــدعوة الســرية فرصــة ل
 وتقوى علال حتمل العالء نفوس م .

جاءهم بدين ي يعرفـوه ، وبـأمر ي يـألفوه ، فلـو أنـ( واج  ـم بـ( ألول وهلـة  ألن الرسول 
فرصـة وه من تعليـغ دعوتـ( ، وحينئـك ي يتـوفر لديـ( حلالوا بين( وبني االتصال بالناس ، وي ميكن

االلتقــاء مبــن آمنــوا بــ( لــيعلم م ويفق  ـــم يف الــدين ، ويــربي م الرتبيــة الــ  تــؤهل م للن ـــوس 
 بالعبء الضجم الكي ينتظرهم .

_ تعلــيم للــدعاة وإرشــاد هلــم يف كــل زمــان ومكــان إىل مشــروعية األخــك باحليطــة واألســعاب 
 الظاهرة .

 ؟ من أكثر الناس استجابة لدعوة الرسول {  47
مـــن الضـــعفاء واملـــوايل ، وهـــم أقـــرب النـــاس إجابـــة  كين اســـتجابوا لـــدعوة الرســـول أكثــر الـــ

لــدعوة الرســـل ، ألفــم ال يصـــعب علــي م أن يكونـــوا تععــاى لغـــأهم ، أمــا الكـــلاء وأهــل اجلـــاه 
 والسلطان فيمنع م الكل وحب اجلاه والرفعة عن االنقياد االعاى .

ما نراك اتععمل إال الكين هم أراذلنا بادي الرأي كما قال تعاىل يف  قوم نوح علي( السالم ) و 
.   
 كيف بدأت الدعوة اجلهرية ؟  {  48

 بدأ  بنزول قول هللا تعاىل ) وأنكر عشأتمل األقربني   .
 عــن علــي . قــال ) ملــا نزلــم هــكه اآليــة { وأنــكر عشــأتمل األقــربني } قــال : مجــع النــيب 

قــال هلــم : مــن يضــمن عــي ديــي ومواعيــدي ع ثالثــون ، فــأكلوا وشــربوا فأهــل بيتــ( ، فــاجتم
 ويكون معي باجلنة ..   رواه أمحد .

هللا ال أزال أحو ــمل وأمنعــمل اــأ أن نفســي ال فقــال أبــو  الــب : فــو …مث دعــاهم ثانيــة 
 تطاوعي علال فراو دين ععد املطلب .

 ما احلكمة يف البداية أواًل باألقربني ؟ {  49
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نكار األقـربني أوالى أن احلجـة إذا قامـم علـي م تعـد  إىل قال ابن حجر ) والسر يف األمر بإ
اأهم وإال فكانوا علـة ليفبعـدين يف االمتنـا  ، وأن ال يأخـكه مـا يأخـك القريـب للقريـب مـن 

 العطا والرأفة فيحابي م يف الدعوة والتجويا ، فكلمل نص ل( علال إنكارهم   .
 بعد ذلك ؟ ماذا فعل الرسول  {  50

 من تع د أيب  الب حبمايت( ، قام علال  الصفا وصد  بالدعوة .  بعدما تأكد النيب
حـىت صـعد  خـرج رسـول هللا وأنـكر عشـأتمل األقـربني : عن ابن ععاس . قـال ) ملـا نزلـم 

الصفا ف تا يا صعاحاه ، فقالوا : من هكا ق فـاجتمعوا إليـ( ، فقـال : أرايـتكم إن أخـلتكم 
م مصـدقي ق قـالوا : مـا جربنـا عليـمل كـكباى . قـال : أن خيالى خترج من سفح هكا اجلعل أكنـت

فإين نكير لكم بني يدي عكاب عظيم ، قال أبو هلب : تعاى لمل مـا مجعتنـا إال هلـكا ، مث قـام 
 فنزلم : تعم يدا أيب هلب وتب   متفق علي( .

 قول( ) أرأيتكم إن أخلتكم ..   أراد هبكا تقريـرهم بـأفم يعلمـون صـدق( إذا أخـل عـن األمـر
 .الغائب 
 هل عاقب هللا عز وجل أبو هلب ؟{  51

نعم ، فإن هللا ي يـرتك أبـو هلـب بـل سـجل( لـ( يف سـورة تتلـال إىل يـوم القيامـة ، فكانـم لعنـة 
علي( يف الدنيا حىت يلقال جزاءه يف اآلخرة فقـال تعـاىل ) تعـم يـدا أيب هلـب وتـب . مـا أاـىن 

رأت( محالة احلطب . يف جيدها حعل مـن عن( مال( وما كسب . سيصلال ناراى ذا  هلب . وام
 مسد   .

 وامرأتـه)    وخـاب وخسـر . وتـب  أي هلكم يدا ذلمل الشقي . )  تبت يدا أيب هلب) 
  أم مجيــل  أروى بنــم حــرب وكانــم عونــاى لزوج ــا علــال كفــره وجحــوده ، وهلــكا تكــون يــوم 

 القيامة عوناى علي( يف عكاب( يف نار ج نم .
 ، وقيل : كانم متشي  بالنميمة . لشوك يف  ريق رسول هللا   تضع ا محالة احلطب) 
 اذكر بعض من أسلم خالل الدعوة اجلهرية ؟ {  52

 ضماد من أزد شنوءة .
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عــن ابــن ععــاس . ) أن ضــماداى قــدم مكــة وكــان يرقــي مــن الــريح ، فســمع ســف اء أهــل مكــة 
 أن يشفي( علال يـدّي ، يقولون : إن حمداى جمنون ، فقال : لو أين رأيم هكا الرجل لعل هللا

قال : فلقي( ، فقال : يا حمد ! إين أرقي من هكه الريح وإن هللا يشفي علال يدي مـن شـاء 
: إن  احلمد هلل حنمده ونستعين( مـن ي ـده هللا فـال مضـل لـ(  ف ل لمل ق فقال رسول هللا 

مــداى ععــده ، ومــن يضــلل فــال هــادي ، وأشــ د أن ال إلــ( إال هللا وحــده ال شــريمل لــ( وأن ح
ورســـول( ، فقـــال : لقـــد مسعـــم قـــول الك نـــة وقـــول الســـحرة وقـــول الشـــعراء فمـــا مسعـــم مثـــل  

 كلماتمل هؤالء ، فقال : هاتمل أبايعمل علال اإلسالم . قال : فعايع( . فقـال رسـول هللا 
 : وعلال قوممل ، قال : وعلال قومي   رواه مسلم .

 اذكر بعض أساليب املشركني يف حماربة الدعوة ؟ { 53
 _  الت ديد مبنازلـة الرسول وعم( أيب  الب .1

ففــي احلــدي  ) جــاء  قــري، إىل أيب  الــب فقــالوا : أرأيــم أمحــد قيؤذينــا يف نادينــا ، ويف 
مسجدنا فاف( عن أذانا ، فقال : يا عقيل ، ائتي مبحمد فكهعم فأتيت( ب( ، فقال : يا ابـن 

مســجدهم فانتــ( عــن ذلــمل ، قــال : أخــي إن بــي عمــمل زعمــوا أنــمل تــؤذي م يف نــادي م ويف 
بعصـره   إىل السـماء فقـال :  بعصره ) ويف رواية : فحلـق رسـول هللا  فلحل رسول هللا 

مــا أنــا بأقــدر علــال أن أد  لكــم ذلــمل ، علــال أن  تشــعلوا يل من ــا شــعلة ، يعــي الشــم  ، 
 فقال أبو  الب : ما ككب ابن أخي ، فارجعوا   .

 الناس عن( . _ االهتاما  العا لـة لصد 2
 اهتموه باجلنون :

 قال تعاىل ) ويقولون إن( جملنون   .
 وقال تعاىل ) وقالوا يا أي ا الكي نزل علي( الككر إنمل  حملنون   .

 وقد أجاهبم هللا يف آية القلم ) ما أنم بنعمة ربمل مبجنون   .
 _ اهتموه بالسحر :3

 سحوراى   .قال تعاىل  ) وقال الظاملون إن تتعتعون إال رجالى م
 وقال عن م ) .. هكا ساحر ككاب   .



 18 

 _ اهتموه بالككب :4
 كما قال تعاىل ) وقال الكافرون هكا ساحر ككاب    .

 وقال تعاىل ) وقال الكين كفروا إن هكا إال إفمل افرتاه وأعان( علي( قوم آخرون   .
 _ اهتموه باإلتيان باألسا أ : 5

 اكتتع ا ف ي متلال علي( بكرة  وأصيالى   .قال تعاىل ) وقالوا أسا أ األولني 
 وقالوا إن القرآن لي  من عند هللا وإ ا من عند العشر :

كمـــا قـــال تعـــاىل ) ولقـــد نعلـــم أفـــم يقولـــون إ ـــا يعلمـــ( بشـــر ، لســـان الـــكي يلحـــدون إليـــ( 
 أعجمي وهكا لسان عريب معني   .

 ة واالست زاء والضحمل ._ السجري 6
ن الـكين آمنـوا ) وكـكلمل فتنـا بعضـ م بـععأ ليقولـوا أهـؤالء مـن يقول تعاىل عن سجريت م م

 هللا علي م من بيننا ، ألي  هللا بأعلم بالشاكرين   .
ســــاخرة مســــت زئة : إين ألرجــــو أن يكــــون  ) جــــاء يف العجــــاري أن امــــرأة قالــــم للرســــول 

لليـــل إذا شـــيطانمل قـــد تركـــمل ، ي أره قربـــمل منـــك ليلتـــني أو ثالثـــاى ! فـــأنزل هللا : والضـــحال وا
 سجال . ما ودعمل ربمل وما قلال   .

   ما أبغضمل . وما قلى  ما تركمل .     )  ما ودعك) 
وروى العجاري ) أن أبا ج ل قال مست زئاى : الل م إن كان هكا هو احلق من عنـدك فـأمطر 
علينــا حجــارة مــن الســماء أو ائتنــا بعــكاب ألــيم ، فنزلــم : وإذ قــالوا الل ــم إن كــان هــكا هــو 

ن عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعكاب أليم . وما كـان هللا ليعـكهبم احلق م
 وأنم في م وما كان هللا معكهبم وهم يستغفرون  ..   .

وجاء يف مسند اإلمام أمحد ) أن أشراف قري، اجتمعوا يوماى يف احلجر يتكاكرون أمر رسول 
ليطــوف بالعيــم ،  علــي م رســول هللا ومــا جــاء بــ( ، وبينمــا هــم يف ذلــمل إذا  لــع  هللا 

فلمــا مــر هبــم امــزوه بــععأ القــول ثــالث مــرا  ، فقــال هلــم : يــا معشــر قــري، ، أمــا والــكي 
   . …نفسي بيده لقد جئتكم بالكبح 
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 }) وكــان إذا جلــ  وحولــ( املستضــعفون مــن أصــحاب( اســت زأوا هبــم وقــال هــؤالء جلســاؤه  
 .{  نألي  هللا بأعلم بالشاكريـ }قال تعاىل  {مّن هللا علي م من بيننا 
 ا :وكانوا كما قص هللا علين

) إن الكين أجرموا كـانوا مـن الـكين آمنـوا يضـحكون . وإذا مـروا هبـم يتغـامزون . وإذا انقلعـوا 
إىل أهل م انقلعوا فك ني . وإذا رأوهم قالوا إن هؤالء لضالون . ومـا أرسـلوا علـي م حـافظني 

.   
 ارة الشع ا  ، وب  الدعايا  الكاذبة :_ تشوي( تعاليمـ( وإث 7

 قالوا عن القرآن ) أسا أ األولني اكتتع ا ف ي متلال علي( بكرة وأصيالى   .
 وقالوا ) إن هكا إال إفمل افرتاه وأعانـــ( علي( قوم آخرون   .

 وكانوا يقولون أيضاى ) إ ا يعلم( بشر   .
 له ؟هل االستهزاء سنة ماضية يف أنبياء هللا ورس { 54
 نعم .

ولكلمل قال هللا لنعي( مسلياى ) ولقد است زىء برسل من قعلمل . فحاو بالـكين سـجروا مـن م 
 ما كانوا ب( يست زءون   .

وأفــم حــاو هبــــم  فقــد ذكــر هللا تعــاىل يف هــكه اآليــة أن الكفــار اســت زءوا برســل قعــل نعينــا 
 العكاب بسعب ذلمل .

 قع ألنبياء هللا قبل نبينا ؟اذكر بعض أنواع االستهزاء الذي و  {  55
 قول قوم هود ل( ) إن نقول إال اعرتاك بعأ آهلتنا بسوء   .

 وقال قوم صاحل ل( ) يا صاحل ائتنا مبا تعدنا إن كنم من املرسلني   .
وقــال قــوم لــوط فيمــا حكــال هللا عــن م ) لــئن ي تنتـــ( يــا لــوط لتكــونن مــن املجــرجني   وقــال 

 ال أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم   .عن م ) فما كان جواب قوم( إ
وقال قوم شعيب ) قالوا يا شعيب ما نفق( كثأاى اا تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاى ولوال رهطمل 

 لرمجناك وما أنم علينا بعزيز   .
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 مــــاذا فعلــــت قــــريم عنــــدما مل تثمــــر األســــاليب املاضــــية يف صــــد الرســــول  {  56
 وأصحابه عن دينهم ؟

 إىل أسلوب االعتداء اجلسدي .جلأ  قري، 
 ؟ اذكر بعض االعتداءت اجلسدية على النيب  {  57
_ عن عروة بن الزبأ قال ، سألم ععد هللا بن عمرو عن أشد ما صنع املشركون برسـول  1

وهـــو يصـــلي فوضـــع رداءه يف  ق قـــال ) رأيـــم عقعـــة بـــن أيب معـــيط جـــاء إىل النـــيب  هللا 
فجــاء أبــو بكــر حــىت دفعــ( عنــ( وقــال : أتقتلــون رجــالى أن يقــول عنقــ( فجنقــ( خنقــاى شــديداى ، 

 ريب هللا وقد جاءكم بالعينا  من ربكم   رواه العجاري .
يصلي عند العيم وأبو ج ل وأصحاب ل(  _ وعن ابن مسعود قال ) بينما رسول هللا  2

فالن  جلوس ، وقد حنر  جزور باألم  ، فقال أبو ج ل  : أيكم يقوم إىل سال جزور بي
 فيأخـــكه فيضـــع( يف كتفـــي حمـــد إذا ســـجد ، فانععـــ  أشـــقال القـــوم ، فلمـــا ســـجد النـــيب 

وضــع( بــني كتفيــ( ، قــال : فاستضــحكوا وجعــل بعضــ م مييــل علــال بعــأ ، فأقعلــم فا مــة 
صالت( رفع صـوت( مث دعـا علـي م .. فوالـكي بعـ  حمـداى  فطرحت( عن( ، فلما قضال النيب 
 عال يوم بدر   رواه العجاري .                              باحلق لقد رأيم الكي مسال صر 

 ) ثعم بالروايا  الصحيحة أن الكي رمال الفرث علي( هو عقعة بن أيب معيط   .
   هي اجللدة ال  يكون في ا الولد يقال هلا ذلمل من الع ائم . السلى) 
 

ام أبــو بكــر فجعــل مــرة حــىت اشــي عليــ( ، فقــ وعــن أنــ  . قــال ) لقــد ضــربوا رســول هللا 
ينـــادي : ويلكـــم أتقتلـــون رجـــالى أن يقـــول ريب هللا ق فرتكـــوه وأقعلـــوا علـــال أيب بكـــر   رواه أبـــو 

 يعلال . قال ابن حجر : بإسناد صحيح 
وعــن أيب هريــرة . قــال ) قــال أبــو ج ــل : يعفــر حمــد وج ــ( بــني أظ ــركم ق فقيــل : نعــم ، 

تــ( وألعفــرن وج ــ( ، فــأتال رســول هللا وهــو فقــال : والــال  والعــزى لــئن رأيتــ( أل ــأن علــال رقع
يصلي _ يزعم ليطأ رقعت( _ فما فجأهم إال وهو ينكص علال عقعي( ويتقي بيدي( ، فقالوا : 
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مالمل يا أبـا احلكـم ، قـال : إن بيـي وبينـ(  نـدقاى مـن نـار وهـْوالى وأجنحـة ، فقـال رسـول هللا 
 مسلم . : لو دنا مي الختطفت( املالئكة عضواى عضواى   رواه 

من أيب ج ل واأه ان أراد ب( ضرراى  قال النووي ) وهلكا احلدي  أمثلة كثأة يف عصمت( 
  . ) حاولــم أم مجيــل _ زوجــة أيب هلــب _ أن تعتــدي عليــ( حبجــر فحمــاه هللا من ــا   رواه 

 العي قي .
 اذكر بعض أنواع العذاب الذي ال قوه املسلمون ؟ { 58

وأبــو بكــر ، وعمــار  مــن أظ ــر إســالم( ســععة : رســول هللا عــن ابــن مســعود . قــال ) أول 
فمنعـ( هللا بعمـ( أيب  الـب ،  وأم( مسية ، وص يب ، وبـالل ، واملقـداد ، فأمـا رسـول هللا 

وأمـــا أبـــو بكـــر فمنعـــ( هللا بقومـــ( ، وأمـــا ســـائرهم فأخـــكهم املشـــركون فألعســـوهم أدر  احلديـــد 
واتاهم علال ما أرادوا إال بالل فإن( هانم  وص روهم يف الشم  ، فما من م إنسان إال وقد

عليــ( نفســ( يف هللا وهــان علــال قومــ( فــأعطوه الولــدان وأخــكوا يطوفــون بــ( شــعاب مكــة وهــو 
 أحد    رواه أمحدد يقول : أح

 مث اشرتى أبو بكر بالالى فأعتقت( .
{ بــآل ياســر } وهــم يعــكبون فقــال : أبشــروا آل ياســر فــإن موعــدكم  ) ومــر رســول هللا 

 جلنة   رواه احلاكم . ا
وكان أول من استش د يف سعيل هللا مـن هـكه األسـرة خاصـة ويف اإلسـالم عامـة _ أم عمـار 
، مسية بنـم خيـاط _ فقـد  عن ـا أبـو ج ـل حبربـة يف قعل ـا فماتـم مـن جـراء هـكا االعتـداء 

 العظيم ، وما  ياسر يف العكاب .
بكلمة الكفر بلسان( ، وقـد ذكـر مج ـور وتفننوا يف إيكاء عمار ، حىت أجل علال أن يتلفل  

املفســرين ، أن مــن أســعاب نــزول اآليــة الكرميــة ) مــن كفــر بــاهلل مــن بعــد إميانــ( إال مــن أكــره 
 وقلع( مطمئن باإلميان   هو موقا عمار بن ياسر .

 وممن نال األذى والتعذيب خباب بن األرت . وممن ورد يف ذلك :
بونــ( جــكباى ، ويلــوون عنقــ( بعنــا وأضــجعوه مــرا  ) أفــم كــانوا يأخــكون بشــعر رأســ( فيجك

 عديدة علال صجور ملت عة مث وضعوه علي ا فما أ فأها إال ودك ظ ره   .



 22 

) وعــن أيب ليلــال الكنــدي قــال : جــاء خعــاب إىل عمــر فقــال : ادن ، فمــا أحــد أحــق هبــكا 
ه ابـن ماجـ( اجملل  منمل إال عمار ، فجعل خعاب يري( آثـاراى بظ ـره اـا عكبـ( املشـركون   روا

. 
 أن يدعو هللا ليخفف من العذاب : ومن شدة األذى سأل رسول هللا 

وهــو متوسد بردة وهو يف ظل الكععة ، وقد لقينا من املشـركني شـدة  ) قال : أتيم النيب 
 ، فقلم يا رسول هللا : أال تدعو لنا ق

ديــد مــا دون فقعــد _ وهــو حمــر وج ــ( _ فقــال : لقــد كــان مــن قــعلكم ليمشــط مبشــاط احل
عظمــ( مــن حلــم أو عصــب ، مــا يصــرف( ذلــمل عــن دينــ( ، ويوضــع املنشــار علــال مفــرو رأســ( 
فيشق باثنني ما يصرف( ذلمل عن دين( ، وليتمن هللا هكا األمر حىت يسأ الراكب مـن صـنعاء 

 إىل حضرمو  ما خياف إال هللا   رواه العجاري .
ملوثقي علال اإلسالم قعل أن يسلم عمـر  وعن سعيد بن زيد قال ) وهللا لقد رأيتي وإن عمر

   رواه العجاري .
 ) ملوثقي   أي أن عمر ربط( بسعب إسالم( إهانة ل( وإلزاماى بالرجو  عن اإلسالم .

) واعتدوا علال عمر بن ا طاب عندما أسلم ، وحاولوا قتل( لوال أن أنقـكه هللا بالعـا، بـن  
 وائل   .
 ؟ما احلكمة من هذه االبتالءات  { 59

لمني هـو تقريـر وتأكيـد لقولـ( تعـاىل ) أحـب النـاس أن يرتكـوا ـ_ ما حدث من تعكيب للمس
أن يقولـوا أمنـا وهـم ال يفتنــون   ولقولـ( تعـاىل ) أم حسـعتم أن تــدخلوا اجلنـة وملـا يـأتكم مثــل 
الكين خلوا من قعلكم مسـت م العأسـاء والضـراء وزلزلـوا حـىت يقـول الرسـول والـكين آمنـوا معـ( 

هللا أال إن نصر هللا قريب   ولقول( تعاىل ) لتعلون يف أمـوالكم وأنفسـكم ولتسـمعن  مىت نصر
 من الكين أوتوا الكتاب من قعلكم ومن الكين اشركوا أذى كثأاى   .

_ يف االبــتالء متحــيص للمــؤمنني ، وحــق للكــافرين ) لي لــمل مــن هلــمل عــن بينــة وحــي مــن 
د من امتحان النفوس ليظ ر باالمتحان الطيب حي عن بينة وإن هللا لسميع عليم   ، فال ب

 من ا عي  .
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_ أن األنعيــاء أشــد النــاس بــالء  ، وهــكا مــن املتقــرر شــرعاى وعقــالى ، أنــ( كلمــا تشــع  املســلم 
 بدين( وشر  رب( افالم علي( العاليا واحملن من كل حدب وصوب .

نـاس أشـد بـالء ق سـئل أي ال وهلكا جاء يف حـدي  سـعد بـن أيب وقـا، ) أن رسـول هللا 
قال : األنعياء مث األمثل فاألمثل ، يعتلال الرجل علال حسب دين( ، فإن كان يف دين( صـالبة 
اشتد بالؤه ، وإن كان يف دين( رقة ابتلي علال قدر دين( ، فما يـلح الـعالء بالععـد حـىت يرتكـ( 

 ميشي علال األرس وما علي( خطيئة   رواه الرتمكي .
 كما سعق .  ء يف هكه األمة هو احلعيب ولكلمل كان أشد الناس بال

_ سنة هللا يف التككيب بالرسل من قعل أقـوام م كمـا قـال تعـاىل ) وكـكلمل جعلنـا لكـل نـيب 
عدواى شـيا ني اإلنـ  واجلـن   وقـال تعـاىل ) كـكلمل مـا أتـال الـكين مـن قـعل م مـن رسـول إال 

 للرسل من قعلمل   .قالوا ساحر أو جمنون   وقال تعاىل ) ما يقال لمل إال ما قد قيل 
 قال ابن القيم :

فالناس إذا أرسل إلي م الرسل بني أمرين : إما أن يقول أحدهم آمنا ، وإما أن ال يقول آمنا 
، بــل يســتمر علــال عمــل الســيئا  ، فمــن قــال آمنــا امتحنــ( الــرب عــز وجــل وابــتاله وألعســ( 

 االبتالء واالختعار ليعني الصادو من الكاذب .
 بإصحابه يف بداية الدعوة ؟ مع النيب أين كان جيت { 60

 م .يف دار األرقم بن أيب األرق
 م  بالذات ؟دار األرقم بن أيب األرق ار الرسول اختملاذا  { 61

قال املعاركفوري ) ألن األرقم ي يكن معروفاى بإسـالم( ، وألنـ( مـن بـي  ـزوم الـ  حتمـل لـواء 
يف قلـب العـدو ، وألنـ(   أن خيتفـي الرسـول اف  واحلرب ضد بي هاشم ،  إذ يستععد التن

( يف هـكه احلالـة رة سـنة ، إذ أنـشــ16ـم يف حـدود _ السـم عـشـكان فىت صـغأاى عنـدما أسـل
 ة   .إىل منازل كعار الصحابرف األذهان تنص
 مىت كانت اهلجرة األوىل إىل احلبشة ؟ { 62

 ـة  من الععثة .5ـسيف السنة ا ام
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 ة ؟ما سبب هذه اهلجر {  63

 الفرار بالدين من بالد الفتنة إىل بالد األمان .
وفتنـــوا ورأوا مـــا  قالـــم أم ســـلمة ) ملـــا ضـــاقم علينـــا مكـــة ، وأوذي أصـــحاب رســـول هللا 

ال يســـتطيع دفـــع ذلـــمل عـــن م ،  يصـــيع م مـــن الـــعالء والفتنـــة يف ديـــن م ، وإن رســـول هللا 
أرس احلعشــة ملكــاى عظيمــاى ال يف منعــة مــن قومــ( وعمــ( قــال هلــم : إن بــ وكــان رســول هللا 

 يظلم أحد عنده ، فاحلقوا بعالده حىت جيعل هللا لكم فرجاى و رجاى اا أنتم في(   .
 رة ؟هذه اهلجل كم عدد أه  { 64

 وة  .جالى وأربع نسكانوا أحد عشر ر 
 رة ؟اذكر بعض أهل هذه اهلج {  65

ة ، و سـلمة وزوجتـ( أم ســلم، وأبـ مـن م : عثمـان بـن عفـان وزوجتـ( رقيـة بنـم رسـول هللا 
 وعثمان بن مظعون ، ومصعب بن عمأ .

 كم مكثوا يف احلبشة ؟  {  66
 ي ميكثوا  ويالى .

أقاموا باحلعشة ش رين شععان ورمضان من سنة ة  من الععثة ، وعادوا إىل مكـة يف شـوال 
 من نف  السنة .

 بشة ؟للصحابة باهلجــرة إىل احل ماذا نستفيد من إذن النيب {  67
 _ مشروعية اهلجرة من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم .

) ال تنقـــطع اهلجــرة حــىت تنقطــع التوبــة ، وال تنقطــع التوبـــة حــىت تطلــع الشــم  مــن  قــال 
 مغرهبا   رواه أبوداود .
 واهلجــرة على نوعني :

 تكون واجبة :
 إذا كان ال يستطيع إظ ار دين( وال ميكن( إقامة واجعا  دين( .



 25 

تعاىل ) إن الكين توفاهم املالئكة ظاملي أنفس م قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفني يف قال 
األرس ، قـــالوا أي تكـــن أرس هللا واســـعة فت ـــاجروا في ـــا . فأولئـــمل مـــأواهم ج ـــنم وســـاء  

 مصأاى   وهكا وعيد شديد يدل علال الوجوب .
 تكون مستحبة :

 ن( .وهو من يقدر علي ا لكن( متمكن من إظ ار دي
 ما سبب عودة املهاجرين من احلبشة ؟ { 68

م أن قريشاى أسلمم ، وكان هكا ا ل ككباى ، فرجعوا إىل مكـة ، فلمـا قال ابن القيم ) فعلغ 
بلغ ــم أن األمــر أشــد اــا كــان ، رجــع مــن م مــن رجــع ودخــل مجاعــة فلقــوا مــن قــري، أذى 

 شديداى   .
 لعذاب أشد من قبل ؟ماذا حدث ملا رأوا أن اخلرب كذب وأن ا { 69

 باهلجرة للحعشة مرة ثانية . أذن هلم رسول هللا 
 كم عدد أهل اهلجرة الثانية ؟{  70

 قال ابن القيم ) ف اجر من الرجال ثالثة واانون رجالى ، ومن النساء اان عشرة   .
 وقيل : تسع عشرة امرأة .

 ت قريم لكي تعيد املهاجرين ؟ماذا فعل{  71
 م .ي لكي يردهم ويسلم جاشد للنبعثم بوف

 ممن كان يتكون  هذا الوفد ؟ {  72
 هكا الوفد يتكون من  : عمرو بن العا، ، وععد هللا بن أيب أمية .

 ماذا فعال قبل الدخول على النجاشي ؟{  73
قـــدّما اهلدايــــا ألعيـــان رجـــال النجاشـــي ، سياســـة ليحصـــال علـــال دعـــم األعيـــان عنـــد مطالعتـــ( 

 ن .امللمل برد امل اجري
 ماذا قال وفد قريم للنجاشي ؟ {  74
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قاال : أي ـا امللـمل ، إنـ( قـد ضـوى إىل بلـدك المـان سـف اء ، فـارقوا ديـن قـوم م وي يـدخلوا 
يف دينــمل ، وجــاءوا بــدين ابتــدعوه ، ال نعرفــ( حنــن وال أنــم ، وقــد بعثنــا إليــمل فــي م أشــراف 

 قوم م من آبائ م وأعمام م وعشائرهم ، لرتدهم إلي م .
 .م العطارقة : صدقا أي ا امللمل ، فأسلم م إلي ما ، فلأداهم إىل قوم م وبالدهم وقال
 ماذا فعل النجاشي عندما مسع ذلك ؟ {  75

م ، ين الكي فارقتم فيـ( قـومككا الدحضروا ، وقال هلم : ما هم فأرسل إىل املسلمني ودعاه
 وي تدخلوا ب( يف ديي وال دين أحد من هكه امللل ق

 
 ة عن املسلمني ؟ وماذا قال للنجاشي ؟الذي تكلم نيابمن  { 76

 الب .جعفر بن أيب  
ة ، ونــأيت  ــا امللــمل ، كنــا قومــاى أهــل جاهليــة ، نععــد األصــنام ونأكــل امليتــقــال للنجاشــي : أي

. حـــىت بعـــ  هللا إلينـــا رســـوالى منـــا ، نعـــرف نســـع( وصـــدق( …الفـــواح، ، ونقطـــع األرحـــام 
( مـن د حنن وآباؤنا من دونـعده ، وخنلع ما كنا نعع لنوحده ونعفدعانا إىل هللاه ، وأمانت( وعفا

وموقـا قـوم م  احلجارة ..... واضح للنجاشي  حقيقة هكا الـدين الـكي جـاء بـ( حمـد 
 من(   .
 ماذا قال النجاشي ملا مسع كالم جعفر بن أيب طالب ؟ {  77

م قـا ، وهللا ال أســلم عيسـال خيـرج مـن مشـكاة واحـدة ، انطلقـال ) إن هـكا والـكي جـاء بـ( 
 إليكما أبداى   .

 ماذا فعال سفريا قريم بعد ذلك ؟ { 78
ؤالء يقولون يف عيسال قوالى عظيماى قال ل( : إن هملا كان من الغد جاء عمرو إىل النجاشي و 

. 
 ماذا فعل النجاشي حينما قال له عمرو هذا الكالم ؟{  79

 م عن قوهلم يف عيسال .أرسل إلي م وسأهل
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( ألقاها إىل هللا ورسول( وروح( ، وكلمتا ، هو ععد ر : نقول في( الكي جاء ب( نعينعففقال ج
 ول .كراء العتمرمي الع

 كا العود .جلعفر : ما عدا عيسال ما قلم قدر هفأخك النجاشي عوداى من األرس وقال 
 ة قري، .لمني األمان يف بالده ورد هديفأعطال املس

 ة ؟ماذا نستفيد من هذه القص { 80
 اى   .يتق هللا جيعل ل(  رج ة مصداو لقول( تعاىل ) ومن_ إن هكه احلادث

 
ما قال تعاىل ) إن هللا يـدافع عـن الـكين م كليائ( ودفاع( عن ا هللا عز وجل بأو _ وفي ا لط

 وا   .آمن
 

ليصــدوا عــن م ) إن الــكين كفــروا ينفقــون أمــواهل_ وفي ــا أيضــاى مصــداو لقــول هللا عــز وجــل 
 ون   .لي م حسرة مث يغلعا مث تكون عسينفقوفسعيل هللا ف

 
عـــ( صـــدقوا مـــع ة الصـــدو ، وكيـــا أن جعفـــر بـــن أيب  الـــب ومـــن م_ وكـــكلمل في ـــا عاقعـــ

 ا .ن عقيدهتم ، فكانم العاقعة أحسن العواقب وأمحدهوا شيئاى مالنجاشي وي يكتم
 ؟ وة حممد هل آمن النجاشي بنب {  81

ع ــ9مـا  يف العـام  التاســعلي( صـالة الغائـب عنـدما  نعم ، ويدل علال ذلمل صالة النيب 
. 

( ، نعال النجاشي { أصحمة } يف اليـوم الـكي مـا  فيـ عن أيب هريرة . ) أن رسول هللا 
 فجرج هبم إىل املصلال ، وصلال هبم وكل أربع تكعأا    متفق علي( .

 احل   .ويف رواية ) ما  اليوم ععد هلل ص
   . مويف رواية ) استغفروا ألخيك

 : وقد جاء النص الصريح بتصديق( بنعوتــ( 
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ق إىل أرس النجاشـي .. القصـة أن ننطلـ عن أيب موسال األشعري قال ) أمرنـا رسـول هللا 
د أنــ( رســول هللا ، وأنــ( الــكي بشــر بــ( عيســال ابــن مــرمي ،  ــا : وقــال النجاشــي : أشــ .. وفي
 اه أبو داود .(   رو ما أنا في( من امللمل ألتيت( حىت أمحل نعلي ولوال
 زة ؟ما سبب إسالم مح {  82

، فقـد روي يف سـعب إسـالم(  الم محـزة عـم النـيب سععاى إلسـ زاء بالنيب لقد كان االست 
أن جارية ) موالة لععدهللا بن جـدعان   أخلتـ( أن أبـا ج ـل قـد أسـاء إىل ابـن أخيـمل حمـد 

 : كيا تسب حمداى وأنا علال   ، إساءا  بكيئ( ، فتوج( محزة إلي( وااضع( وسع( ، وقال
دينــ( ، فشـــج( شـــجة منكــرة ، فكـــان إســـالم( يف بدايــة األمـــر أنفـــــة مث شــرح هللا صـــدره بنـــور 

 اليقني حىت صار من أفاضل املؤمنني .
 ـة من الععثة   .6) كان ذلمل يف السنة السادســ

 ربه أن يسلم عمر ؟  هل دعا النيب     {  83
ن  الرجلني إليمل : قال ) الل م أعز اإلسالم بأحب هكي نعم . فقد جاء يف احلدي  أن( 

 ل أو بعمر بن ا طاب   رواه الرتمكي .بأيب ج 
 
 
 هل كان إسالم عمر بن اخلطاب عزاً للمسلمني ؟{  84

 نعم . فقد قال ابن مسعود ) ما زلنا أعزة منك أسلم عمر   رواه العجاري .
م عمر ملا كان في( من اجللد والقـوة يف أمـر هللا   قال ابن حجر ) املراد إعزاز املسلمني بإسال

. 
 وعن( قال ) كان إسالم عمر عزاى ، وهجرت( نصراى ، وإمارت( رمحة   رواه الطلاين .

 
 ماذا فعل عمر عندما أسلم ؟ {  85
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عندما شرح هللا صدره لإلسالم قال : أّي قري، أنقل للحدي  ق فقيـل : مجيـل بـن معمـر ، 
فأسر  مجيل إىل الكععة وصر  يف القوم بأعلال صوت( قـائالى : أال ( بإسالمفجاء عمر فأخله 

 إن عمر صعأ ، وعمر خلف( يقول : ككب ولكن قد أسلمم .
 ماذا فعلت قريم عندما رأت كثرة الداخلني يف اإلسالم ؟{  86

ــــاكحوهم وال يعــــايعوهم وال  ــــد املطلــــب : أن ال ين ــــي عع ــــي هاشــــم وب قــــرروا وحتــــالفوا علــــال ب
عـوا وكت وا رسـول هللا م وال يكلمـوهم حـىت يسـلملسوهم وال خيـالطوهم وال يـدخلوا بيـوهتجيا

 يف ذلمل صحيفة وعلقم يف جوف الكععة .
ب أيب ب _ وحعســوا يف شــعم _ إال أبــا هلــنــو املطلــب مــؤمن م وكــافرهم وبفاحنــاز بنــو هاشــ

  الب .
 ة ؟ن الذي توىل كتابة الصحيفم{  87

م فشل ( رسول هللا بن عامر بن هاشم فدعا علي ح أن( بغيأقال ابن القيم : )  الصحي
 يده   .
 ار ؟كم كانت مدة احلص  { 88

عـن م املـأة واملـادة  م جـداى ، مقطوعـاى ني وحصـورين مضـيقاى علـي وا حعوسـقـال ابـن القـيم ) بقـ
 و ثالث سنني   .حن
 ب ؟صحايب  الذي ولد يف الشعمن ال { 89

 ععد هللا بن ععاس .
 ة ؟ي سعى يف نقض الصحيفالذمن {  90
 ام بن عمرو بن عامر بن لؤي .هش

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

 ل  من قبل قريم ؟ماذا نستفيد من هذا الفع { 91
 ، .ون من أذى واضط اد من قعل كفار قريواملؤمن _ بيان ما لقي  رسول هللا 
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لكل مؤمن فيمـا يصـيع( يف هـكه احلـاة مـن الءا  عزاء من ابت اب رسول هللا _ أن ما أص
 ائب .بالء ومص

_من أسعاب صلهم وثعاهتم علال هكه االبتالءا  هـو اإلميـان بـاهلل الـكي خالطـم بشاشـت( 
ا  كاء والتعكيب يف ذهكا اإلي كاء ، ما دام أنما ينال أجسادهم من إي ونقلوهبم ، فال يعال

 هللا .
( هل يرتد أحد من م عن دين فقال : وقد سأل هرقل أبا سفيان عن أصحاب رسول هللا 

 وب .طم بشاشت( القلان إذا خال: ال ، فقال : ككلمل اإلميبعد أن يدخل في( ق قال 
 

 _ بيان أن أهل الكرم واملروءة ال خيلو من م زمان وال مكان واحلمد هلل .
 الب ؟مىت مات أبو ط{  92

 ر من الععثة ، بعد ا روج من الشعب بقليل .ــ10ا  سنة عشـــم
 ات على الكفر ؟هل م {  93

 . ( للرسول نعم ، علال الرام من محايت
دخـل علـال أيب  الـب عنـدما حضـرت( الوفـاة ،  عن ابن املسيب عـن أبيـ( ) أن رسـول هللا 

يـا عـم : قـل ال إلـ( إال هللا   : فوجد عنده أبا ج ل وععد هللا بن أيب أمية ، فقال لـ( النـيب 
كلمة أش د لمل هبا عند هللا ، فقال أبو ج ل وععد هللا بن أيب أميـة : يـا أبـا  الـب أتراـب 

يعرض ا علي( ويعيد تلمل املقالـة حـىت قـال أبـو  عن ملة ععد املطلب ، فلم يزل رسول هللا 
إال هللا ، فقــال   الــب آخــر مــا كلم ــم : هــو علــال ملــة ععــد املطلــب ، وأ  أن يقــول ال إلــ(

: أمـا وهللا ألسـتغفرن لـمل مـا ي أنــ( عنـمل ، فـأنزل هللا : مـا كـان للنـيب والــكين  رسـول هللا 
 آمنوا أن يستغفروا للمشركني .. ونزل : إنمل ال هتدي من أحععم   متفق علي( .

ـــ( كــان رو ــمل  وعــن الععــاس . ) أنــ( قــال يــا رســول هللا ! هــل نفعــم أبــا  الــب بشــيء فإنـ
لمل ق قال : نعم ، هو يف ضحضحاح من نار ، ولوال أنا لكان يف الدرك األسفــل  ويغضب

 من النار   متفق علي( .
    الضحضحاح من املاء ما يعلغ الكععني ، واملعىن أن( خفا عن( العكاب . ضحضحاح) 
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 ه أبو طالب ؟زن النيب ملا مات عمملاذا ح { 94

 تقدم قريعاى قول ابن مسعود ) وأما رسول هللا ره  ، وقد ألن( كان رو ( ويغضب ل( وينص
 (    .فمنع( هللا بعم

 ره يف ذلمل قول( :وأخعاره يف حيا ت( والكب عن( معروفة مش ورة ، واا اشت ر من شع
 ا الرتاب دفينَد يفحىت أوس          م     وهللا لن يصلوا إليمل جبمع 

 ه ؟ طالب على دين قومرار أيبا احلكمة من استمم { 95
قال ابن كثأ ) وكان استمراره علال دين قوم( من حكمـة هللا تعـاىل ، واـا صـنع( لرسـول( مـن 
احلماية ، إذ لو كان أسلم أبـو  الـب ملـا كـان لـ( عنـد مشـركي قـري، وجاهـة وال كلمـة ، وال 

 كانوا ي ابون( وررتمون( والجرتؤا علي( وملدوا أيدي م وألسنت م بالسوء إلي(   .
 تت خدجيــــة ؟مىت ما { 96

 يف السنــة العاشرة من املعع  ، وقعل اهلجرة بنحو ثالث سنني .
 ماذا فعلت قريم بعد موت عمه وزوجه ؟ { 97

 اشتد اضع ا وآذوه أذى شديداى .
 بعد ذلك ؟ ماذا فعل الرسول {  98

 خرج إىل الطائا .
 من كان معه حني خروجه إىل الطائف ؟ {  99

 مواله زيد بن حارثة .
 ماذا فعل به أهل الطائف ؟ { 100

 ي جييعوه وآذوه وأخرجوه .
 ارة حىت أدموا كععي(   .وه باحلجقال ابن القيم ) فرمج

 ام بالطائف ؟كم أق{  101
 ام .قيل :  ش ر ، وقيل : عشرة أي

 يف طريقه ؟ ماذا لقي الرسول {  102
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 دق(   .قال ابن القيم ) ويف  ريق( لقي عداساى النصراين فآمن ب( وص
 من الطائف ؟ كيف رجــــع رسول هللا   {  103
( إذا أحـب أن يطعـق  موماى مغموماى ، فأرسل هللا إليـ( ملـمل اجلعـال ليكـون رهـن إشـارترجع م

 علي م األخشعني .
: هل أتال  عليمل يـوم كـان أشـد عليـمل مـن يـوم  عن عائشة . قالم ) سألم رسول هللا 

، وكـــان أشـــد مـــا لقيـــم مـــن م يـــوم العقعـــة ، إذ  أحـــد ق قـــال : لقيـــم مـــن قومـــمل مـــا لقيـــم
عرضم نفسي علال ابن ععد ياليـل بـن ععـد كـالل ، فلـم جيعـي إىل مـا أرد  ، فانطلقـم _ 
وأنــا م مــوم _ علــال وج ــي ، فلــم أســتفق إال وأنــا بقــرن الثعالــب ، فرفعــم رأســي فــإذا أنـــا 

قد مسع قول قومـمل لـمل ، بسحابة قد أظلتي ، فنظر  فإذا جليل ، فناداين فقال : إن هللا 
ومــا ردوا عليــمل ، وقــد بعــ  هللا إليــمل ملــمل اجلعــال لتــأمره مبــا شــئم فــي م ، فنــاداين ملــمل 
اجلعال ، فسلم علي  مث قال : يا حمد ! إن شئم أن أ عق علي م األخشـعني ، فقـال النـيب 

 تفق عليـ( : بل أرجو أن خيرج هللا من أصالهبم من يععد هللا وحده وال يشرك ب( شيئاى   م
. 
  مهــا جــعال مكــة أو قعــي  والــكي  األخشــبني  املــراد املَلــمل املوكــل هبــا . ) ملــك اجلبــال ) 

 يقابل( ، ومسيا بكلمل لصالبت ما والل حجارهتما .
 ه للطائف ؟يف رحلت اذكر بعض الفوائد والعرب مما حدث للنيب    {  104

يــدل علــال ذلــمل خروجــ( إىل  وعــدم يأســ( م مـــا عظــم الــعالء ، _  بيــان ثعــا  الرســول 
 الطائا يطلب النصرة .

 
م اهـد ا هلـم ) الل ـ، بل دعـ _ بيان سوء معاملة أهل الطائا ، ومع هكا ي يد  علي م 

 وا وأسلموا .واستجاب هللا ل( في م فأتوا بعد حصارهم وآمن ثقيفاى وأ  هبم  
 

لقولــ( تعــاىل ) فعمــا  ( ، وهــو موافــقعلــال قومــ( ، ومزيــد صــله وحلمــ _ بيــان شــفقة النــيب 
 رمحة من هللا لنم هلم   وقول( ) وما أرسلناك إال رمحة للعاملني   .



 33 

 مىت وقع اإلسراء واملعراج ؟{ 105
 كان قعل اهلجرة باالتفاو وبعد املعع  من مكة .

 وقد اختلف مىت كان :
 . موهللا أعل: خبم  سنني ،  وقيل: بثالث سنني ،  وقيل: قعل  اهلجرة بسنة ،  فقيل

 من مكـة إىل بيم املقدس .   سيــر جليل بالنيب  اإلسراء) 
 من األرس إىل السمــــاء    السلم الكي عرج ب( رسول هللا  املعراج) 

 ة ؟وجسده يقظ اذكر األدلة على أن اإلسراء واملعراج كان بروح النيب  {  106
 رام إىل املسجد األقصال   .قول( تعاىل ) سعحان الكي أسرى بععده ليالى من املسجد احل

 والععد ععارة عن جممو  من اجلسد والروح .
 ا  .ـا ال تنكر املنام( ، ولو كان مناماى ي تنكره ، ألف_ أن قريشاى أنكرت

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

( إىل فــــوو قـــال ابــــن القـــيم ) .. مث أســــري بروحــــ( وجســـده إىل املســــجد األقصــــال مث عـــرج بــــ
 السموا  جبسده وروح( إىل هللا .. وكان ذلمل مرة واحدة ، وهكا أصح األقوال   .

وقــال شــارح الطحاويــة ) فالــكي عليــ( أئمــة النقــل ، أن اإلســراء كــان مــرة واحــدة مبكــة بعــد 
 الععثة   .
 ليلة اإلسراج واملعراج ؟ اذكر بعض ما رآه النيب  {  108

 .إال أمروه باحلجامة وقالوا : يا حمد مر أمتمل باحلجامة   _ ) ما مر مبيف من املالئكة 
_ ) رأى رجــل قاعــدأ ، علــال ميينــ( أســودة وعلــال يســاره أســودة ، إذا نظــر ق َعــل ميينــ( ضــح  
وإذا نظر قعل يساره بكال ، قلم جلليل : من هكا ، فقال : هـكا أبـوك آدم   رواه العجـاري 

. 
م أظفار من حناس خيمشون وجوه م وصدورهم ، : ملا عرج يب مرر  بقوم هل _ ) وقال 

فقلم : من هؤالء يا جليل ق قال : هؤالء الكين يأكلون حلوم النـاس ويقعـون يف أعراضـ م 
   رواه أبوداود .
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 : مرر  ليلة أسري يب علال موسال فرأيت( يصلي يف قله   رواه مسلم . _ ) وقال 
فقلـــم يـــا جليـــل : مـــا هـــكه الرائحـــة  : مـــرر  ليلـــة أســـري يب برائحـــة  يعـــة ، _ ) وقـــال 

 مث ذكر القصة   رواه أمحد . …الطيعة ق قال : هكه رائحة ماشطة بنم فرعون وأوالدها 
 

: لقيــــم إبــــراهيم ليلــــة أســــري يب فقــــال : يــــا حمــــد ! أقــــرىء أمتــــمل الســــالم  _ ) وقــــال 
، وأن اراســ ا :  وأخــلهم أن اجلنــة  يعــة الرتبــة ، عكبــة املــاء ، وأرضــ ا واســعة ، وأفــا قيعــان

 سعحان هللا واحلمد هلل وال إل( إال هللا وهللا أكل وال حول وال قوة إال باهلل   رواه الرتمكي .
أ مـن نــار ، : ملـا عـرج يب مـرر  علـال قــوم تقـرس شـفاه م وألسـنت م مبقـاري _ ) وقـال 

ون   رواه جليـل ، قـال : هـؤالء خطعـاء أمتـمل الـكين يقولـون مـا ال يفعلـفقال : من هؤالء يا
 ابن حعان .

 ماذا كان موقف قريم من حادثة اإلسراء واملعراج ؟ { 109
 أنكرت( وككبت( .

يقـول ) ملـا كـكبي قـري،  قمـم يف احل جـر فجلــال  عـن جـابر . قـال . أنـ( مسـع رسـول هللا 
 م عن آيات( وأنا أنظر إلي(   رواه العجاري .يل بيم املقدس ، فطفقم أخله هللا
 ( .ا احلجب بيي وبين( حىت رأيتي كش  أ فجلى يل) 

ت ـا ، فكربـم كربـاى ي أكـرب مثلـ( قـط ، فرفـع قال : فسألوين عن أشياء ي أثع وعند مسلم )
 م ب(   .، ما يسألوين عن شيء إال نعأهت( هللا يل بيم املقدس أنظر إلي

قومــــمل مبــــا حــــدثتي ، ويف حــــدي  ابــــن ععــــاس عنــــد أمحــــد ) فقــــال أبــــو ج ــــل  :  حــــدث 
م ، قـــال : فمـــن بـــني مصـــّفق ومـــن بـــني واضـــع يـــده علـــال رأســـ( متعجعـــاى . قـــالوا : ت فحـــدث

وتستطيع أن تنعـم لنـا املسـجد ق .. ويف القـوم مـن سـافر إىل ذلـمل العلـد ، ورأى املسـجد ، 
ر سجد حىت وضع فنعت( وأنـا أنظـفما زلم أنعم حىت التع  علّي بعأ النعم ، فجيء بامل

 فقد أصاب   . مي( . فقال القوم : أما النعإل
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يب بكر فككروا ل( ، فقال : أش د أن( صادو ، فقالوا : وعند العي قي )  .. فجاء ناس إىل أ
ل : نعــم ، إين أصــدق( بأبعــد دة مث رجــع إىل مكــة ، قــاوتصــدق( بأنــ( أتــال الشــام يف ليلــة واحــ

 ق   .لسماء . قال : فسمي بكلمل الصدي( خبل امن ذلمل ، أصدق
 ة اإلسراء واملعراج وما وقع فيها ؟حادثماذا نستفيد من {  110

ولتـدلل  لتجدد عزميـة الرسـول  زة بعد احملن ال  ابتلي هبا الرسول ج_ جاء  هكه املع
( ، وإ ـا هـي سـنة هللا مـع أحعائـ( من قوم( لي  سـعع( ختلـي هللا عنـ( علال أن هكا الكي يالقي
 يف كل عصر ومصر .

 ا  .ا بالكتاب والسنة واإلمجعراج وثعوهتة اإلسراء وامل_ تقرير حادث
 ( بالصديق .سعق أيب بكر وفضل( وسعب تلقيع_ 
( داء تسـميت، وقيـل : كـان ابتـ ق لسعق( إىل تصـديق النـيب ال ابن حجر ) ولقب بالصديق

زل اســم أنـ( كـان رلـا أن هللا أنـ وروى الطـلاين مـن حــدي  علـي :بـكلمل صعيحــــة اإلسـراء 
 رجال( ثقا    .أيب بكر من السماء الصديق ، 

 د ذلك ؟بع ماذا فعل النيب   {  111
 استمر يف دعوة الناس يف املواسم واأها .

مبــىن يف منــازهلم قعــل أن ي ــاجر إىل  عــن  ربيعــة بــن ععــاد الــدؤيل قــال ) رأيــم رســول هللا 
ءه رجل املدينة يقول : يا أي ا الناس إن هللا أمركم أن تععدوه وال تشركوا ب( شيئاى ، قال : وورا

يقـول : يــا أي ــا النـاس ! إن هــكا يــأمركم أن ترتكـوا ديــن آبــائكم ، فسـألم عــن هــكا الرجــل ، 
 قيل : أبو هلب   رواه احلاكم .

وعند أيب داود كان يقول ) هل من رجل رملي إىل قوم( ، فإن قريشاى منعوين أن أبلغ كـالم 
  . ريب

 ماذا نستفيــد من هـــــذا احلديث ؟ { 112
علــال الــدعوة إىل هللا دون تعــب وال كلــل ، وهكــكا أنعيــا ء هللا مــن قعلــ(  النــيب  _  حــر،

 قاموا بالدعوة إىل هللا دون تعب أو توان مستجدمني مجيع األساليب والوجوه املمكنة .
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كمــا قــال تعــاىل عــن نــوح ) قــال رب إين دعــو  قــومي لــيالى وفــاراى . فلــم يــزدهم دعــائي إال 
 .   .…هتم لتغفر هلم جعلوا أصابع م يف آذافم واستغشوا ثياهبم فراراى . وإين كلما دعو 

 ا  كل ــا .ن اأ فتور مستغرقاى ب( األوق  أي دائعاى م لياًل وهناراً ) 
ويقــول تعــاىل عـــن إبــراهيم عنــد احتضـــاره ) ووصــال هبـــا إبــراهيم بنيــ( ويعقـــوب يــا بـــي إن هللا 

 .اصطفال لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمون   
 

_ علــال الــدعاة أن يطرقــوا مجيــع األبــواب الــ  ميكــن أن تقــود إىل التمكــني للــدين يف األرس 
 وعدم اليأس من ا .

 ؟ من الذي استجاب لرسول  {  113
يعرس نفس( علال القعائل الوافـدة إىل احلـ   العـاى النصـرة ، إذ بـرهط مـن  بينما رسول هللا 

اإلســالم ، وذلــمل يف الســنة احلاديــة عشــرة مــن ا ــزرج عنــد العقعــة ، فــدعاهم وعــرس علــي م 
 الععثة .
 ؟ ون لدعوة الرسول ما الذي جعلهم يستجيب{  114

من ذلمل أن الي ود كانوا مع م يف بالدهم ، ومعلوم أفم أهل كتاب وعلم ، فكـان إذا وقـع 
ن( ، سنتعع( بين م وبني الي ود نفرة أو قتال قال هلم الي ود : إن نعياى مععوثاى اآلن قد أ ل زما

 ونقتلكم مع( قتل عاد .
 م ، وماذا حدث ؟لتايل عدد من األنصار ، كم عددهة من العام اقدم مك {  115

رجـالى  رـمل احلـ  اثنـا عشــة ، جـاء إىل أداء مناسـام الثاين عشر  للععثـيف املوسم التايل من الع
 . من املسلمني من املدينة

 بايعوه بيعة النساء . فلقوا رسول هللا مع مجاعة من أصحاب( حىت
قـــال هلـــم ) تعـــالوا بـــايعوين علـــال أن ال تشـــركوا بـــاهلل شـــيئاى وال  أن رســـول هللا عـــن ععـــادة . 

تســرقوا وال تزنــوا وال تقتلــوا أوالدكــم ، وال تــأتوا بع تــان تفرتونــ( بــني أيــديكم وأرجلكــم ، وال 
سـرته هللا فـأمره إىل ومـن أصـاب شـيئاى فره علال هللا تعصوين يف معروف ، فمن وىف منكم فأج

 هللا ، إن شاء عاقع( وإن شاء هللا عفا عن(    .
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ويف رواية ابن إسحاو  قال ععادة ) كنم فيمن حضر العقعة األوىل ، وكنـا اثـي عشـر رجـالى 
 علال بيعة النساء ، وذلمل قعل أن تفرس احلرب   . ، فعايعنا رسول هللا 

نــيب إذا يــا أي ــا الالنســاء الــ  نزلــم في ــا اآليــة :  ود أفــم بــايعوا بيعــةـ  املقصــ بيعــة النســاء) 
بعــد صــلح احلديعيــة ، حيــ  ي يــرد يف بيعــة العقعــة األوىل ذكــر  …جــاءك النســاء يعايعنــمل 

القتــال ، ومعــىن ذلــمل أن ععــادة حــدث هبــكا الــنص بعــد نــزول اآليــة فشــع( بيعــة العقعــة األوىل 
 بعيعة النساء .

 ندما أرادوا العودة إىل املدينة ؟ع من أرسل معهم رسول هللا  {  116
 أرسل مع م مصعب بن عمأ .

 ه ؟عند من كان منزل { 117
 د بن زرارة .علال أسع
 هل أسلم أحد على يد مصعب بن عمري مبساعدة أسعد بن زرارة ؟{  118

أسلم خلق كثأ من األنصار ، وان أسلم من أشراف م : أسيد بن حضأ ، وسعد بن معاذ 
م ما يومئــك مجيــع بــي ععــد األشــ ل الرجــال والنســاء ، إال اصــأم عمــرو بــن ، وأســلم بإســال

 ثابم فإن( تأخر إسالم( إىل يوم أحد .
 
 

 مىت عاد مصعب بن عمري من املدينة ؟ {  119
قعــل حلــول موســم احلــ  التــايل _ أي حــ  الســنة الثالثــة عشــرة مــن الععثـــة _ عــاد إىل مكــة 

 بنجاح م مت( . ليعشر الرسول 
 مىت كانت بيعة العقبة الثانية ؟ {  120

 يف موسم احل  من العام الثال  عشر من الععثة .
 ا ؟ما سببه {  121

وا إىل وقـرروا أن يـأتة تمـع مجاعـة مـن أهـل املدينـة بـني األنصـار ، اجملا فشا اإلسالم يف املدينـ
 .يف احل  وجيتمعوا مع( سراى ويدرسوا مع( عن كثب موضو  هجرت( إلي م  النيب 
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 كم كان عددهم ؟  {  122
  رجالى ومع م امرأتان ، ومها : نَسْيعة بنم كعب ،  وأمساء بنـم عمـرو  70كانوا سععني ) 

. 
 هذه البيعة ؟ وملاذا حضر ؟ من الذي حضر مع رسول هللا {  123

 ( .وهو يومئك علال دين قوم ( عم( الععاس بن ععد املطلبكان مع
 ي( ويستوثق ل( .إال أن( أحب أن رضر أمر ابن أخ

 ما هي بنود هذه البيعة ؟{  124
قــال جـــابر : قلنـــا يـــا رســول هللا ! عـــالم نعايعـــمل ق قـــال ) علــال الســـمع والطاعـــة يف النشـــاط 
والكسل ، وعلال النفقة يف العسر واليسر ، وعلال األمر باملعروف والن ي عن املنكر ، وعلال 

علــــال أن تنصــــروين إذا قــــدمم إلــــيكم ، و م أن تقومــــوا يف هللا وال تأخــــككم يف هللا لومــــة الئــــ
 ومتنعوين اا متنعون من( أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ، ولكم اجلنة   رواه أمحد 

مسعم قري، هبكه العيعة املعاركة فالحقم أهل ـا فلم تظفر إال بسعد بن ععادة فعكبت(  :مث 
ها للمؤمنني ، ، مث جناه هللا تعاىل فلحق باملدينة ، واشتد لكلمل اضب قري، وعظم أذا

 املؤمنني باهلجرة إىل املدينة . فأمر النيب 
 عرف اهلجرة ؟ { 125

 هي االنتقال من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم .
 اذكر أول من هاجر إىل املدينة ؟ { 126

 أبو سلمة بن ععد األسد .
 مث مصعب بن عمأ .

 بن ياسر .وقد تتابع امل اجرون فقد هاجر بالل وسعد بن أيب وقا، وعمار 
 . 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 أرس هبا خنل ، فـكهب وَهلـي إىل اء يف احلدي  ) رأيم يف املنج

 أفا اليمامة أو هجر ، فإذا هي يثرب   رواه العجاري .
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 م ذا  خنل بني ال بتني   .) إين أريم دار هجرتك  وقال
   ظي  وهلي) 

 ور اليت حدثت عند اهلجرة ؟اذكر بعض األم {  128
عندنا ،  ا صعلوكاى حقأاى ، فكثر مالملجرة ، قال ل( املشركون : أتيتن) عندما أراد ص يب اهل

ن ذلــمل ، فقــال هلــم م ، مث تريــد أن ختــرج مبالــمل ونفســمل ، وهللا ال يكــو وبلغــم الــكي بلغــ
م إن جعلـــم لكـــم مـــايل ، أختلـــون ســـعيلي ق قـــالوا : نعـــم ، قـــال : فـــإين قـــد صـــ يب : أرأيـــت

 فقال : ربح ص يب   رواه احلاكم . جعلم لكم مايل ، فعلغ ذلمل رسول هللا 
) عــن أم ســلمة أن زوج ــا أبــا ســلمة عنــدما أراد اهلجــرة محل ــا مــع ابنــ( ســلمة ، فــرآه أهل ــا 

قــالوا لــ( : هــكه نفســمل العتنــا علي ــا ، أرأيــم صــاحعتمل هــكه ، عــالم نرتكــمل فلحقــوا بــ( ، و 
تسأ هبا يف العالد ق وانتزعوها من( واضب عند ذلـمل رهـط أيب سـلمة فقـالوا : ال نـرتك ابننـا 

ـــعنـــدها إذ نزعتموهـــا مـــن صـــاحعنا ، فتجـــاذبوا الطفـــل بيـــن م حـــىت خلعـــوا  ده وذهعـــوا بـــ( ، ي
نة ، فكانـم أم سـلمة بعـد هجـرة زوج ـا وانتـزا  ابن ـا من ـا وانطلق أبو سلمة وحده إىل املدي

خترج كل اداة باألبطح تعكي حىت متسي حنو سنة ، فررّو هلا أحد ذوي ا فقـال لرهطـ( : إن 
شئم احلقي بزوجمل ، فاسرتجعم ابن ا من آل سلمة وهـاجر  إىل املدينـة بصـحعة عثمـان 

 بن أيب  لحة   .
 
 

 
 يف العهد املدين سرية الرسول 

  هجرة الرسول 
 يف مكة مل يهاجر ؟ . ملاذا بقي الرسول 1

 ينتظر أن يؤذن ل( باهلجرة . بقي رسول هللا 
 يف مكة ؟ . من بقي مع الرسول 2
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من املسلمني إال كة مبأرساالى يتعع بعض م بعضاى ، وي يعق  وارجـمث خ” قال ابن القيم : 
                                   “ .  ما ، وإال من احتعس( املشركون كرهاى وأبو بكر وعلي ، أقاما بأمره هل رسول هللا 

 أليب بكر عند ما جتهز للهجرة للمدينة ؟ . ماذا قال النيب 3
قال ل( : ) علال رسلمل ، فإين أرجو أن يؤذن يل . فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلمل بأيب 

  .                                                     هللا أنم ق قال : نعم ، فحع  أبو بكر نفس( علال رسول 
   3905رواه العجاري ) 

 با روج من مكة ، فقال : اصل   . وعند ابن حعان : ) استأذن أبو بكر النيب 
  املراد منع ا من اهلجرة .                  ) فحبس نفسه ( أي علال م لمل . ) على رسلك ( 

 ودعوته ؟ قريم بعد ذلك للقضاء على النيب . ماذا فعلت 4
 . اجتمعوا لعحثوا عن أجنع الوسائل للقضاء علال حمد 

 . أين اجتمعوا للتشاور ؟5
 يف دار الندوة .

فاجتمعوا يف دار الندوة وي يتجلا أحد من أهل الرأي واحلجا من م ” قال ابن القيم : 
 .  “ليتشاوروا يف أمره 

 اع ؟. من حضر هذا االجتم6
 حضره إبلي  يف صورة رجل شيخ من أهل جند .

 . ما هي اآلراء اليت طرحت يف هذا االجتماع ؟7
 ذكر القرآن الكرمي مضمون هكه اآلراء ال   رحم يف ذلمل االجتما  .

وك وميكرون وميكر ـ﴿ وإذ ميكروا بمل الكين كفروا ليثعتوك أو يقتلوك أو خيرجفقال تعاىل : 
  ﴾ . رين هللا وهللا خأ املاك

 ليسجنونمل .) ليثبتوك ( 
 وجاء  هكه اآلراء مفصلة يف بعأ الروايا  :

 فقال أحدهم : أن حنعس( .
 فرفض( الشيخ النجدي .
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 وقال آخر : أن ننفي( .
 فرفض( أيضاى الشيخ النجدي .

مث اقرتح أبو ج ل فقال : قد فُرو يل في( رأي ما أرى قد وقعتم علي( . قالوا : ما هو ق قال 
أرى أن نأخك من كل قعيلة من قري، االماى فداى جلداى ، مث نعطي( سيفاى صارماى ، : 

فيضربون( ضربة رجل واحد ، فيتفرو دم( يف القعائل ، فال تدري ععد مناف بعد ذلمل كيا 
 تصنع ، وال ميكن ا معاداة القعائل كل ا ، ونسوو إلي م ديت( .

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

وأخله ب( ، وأمره بعدم املعيم علال فراش( هكه الليلة ،  رسول هللا  أتال جليل 
 وأمره باهلجرة . 

 بعد ذلك ؟ . ماذا فعل الرسول 9
 ذهب إىل أيب بكر ليلم مع( مراحل اهلجرة .

الم : ) بينما حنن جلوس يف بيم أيب بكر يف حنر الظ أة ، عن عائشة ـ رضي هللا عن ا ـ ق
متقنعاى يف ساعة ي يكن يأتينا في ا . . . قالم :  قال قائل أليب بكر : هكا رسول هللا 

فاستأذن فأذن ل( ، فدخل ، فقال النيب أليب بكر : أخرج من عندك ،  فجاء رسول هللا 
ا رسول هللا ، قال : فإين قد أذن يل يف ا روج ، فقال أبو بكر : إفم هم أهلمل بأيب أنم ي

: نعم   . رواه  فقال أبو بكر : الصحعة بأيب أنم يا رسول هللا ق قال رسول هللا 
  العجاري 

 أن ينام يف فراشه ؟ . من هو الصحايب الذي أمره رسول هللا 10
 علي بن أيب  الب . 

                                                                            
 بعد ذلك ؟ . ماذا فعل رسول هللا 11

 خرج هو وأبو بكر إىل اار ثور .
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وأبو  مث حلق رسول هللا  ...ففي حدي  اهلجرة عن عائشة ـ رضي هللا عن ا ـ قالم : ) 
    3905بكر بغار يف جعل ثور َفَكُمنا في( ثالث ليال   . رواه العجاري ) 

 فعلوا بعد ذلك ؟. ماذا 12
 يرصدون( ويرتقعون نوم( ليثعوا علي( . اجتمعوا علال باب الرسول 

 بعد ذلك ؟ . ماذا فعل الرسول 13
خرج علي م فأخك حفنة من العطحاء فجعل يكره علال رؤوس م وهم ال يرون( ، وهو يتلو : 

 .﴾ ﴿ وجعلنا من بني أيدي م سداى ومن خلف م سداى فأاشيناهم ف م ال يعصرون 
 . ماذا فعلت قريم بعد ذلك ؟14

 جعلم قري، دية كل واحد من ما ، فجّد الناس يف الطلب .
 . من الذي كان يستمع هلم األخبار ويأتيهم هبا ؟15

 ععد هللا بن أيب بكر .
ففي حدي  اهلجرة السابق : ) فيعيم عندمها ععد هللا بن أيب بكر وهو االم شاب فيدجل 

قري، مبكة كعائٍم ، فال يسمع أمراى يكتادان ب( إال وعاه حىت من عندمها بسحر فيصعح مع 
 يأتي ما خبل ذلمل حني خيتلط الظالم . 

                                                                                           
   3905صحيح العجاري ) 

 الغار ؟. من الذي كان يرعى هلم الغنم ويرحيها عليهم يف 16
 موىل أيب بكر عامر بن َف ْأة .

ففي حدي  اهلجرة السابق : ) . . . ويرعال علي ما عامر بن ف أة موىل أيب بكر منحة 
   3905صحيح العجاري )  من الغنم فأر ا علي ما حني تكهب ساعة من العشاء   .

يق املدينة وأبو بكر ليدهلما على طر  . من هو الدليل الذي استأجره رسول هللا 17
 ؟

 هو ععد هللا بن أريقط .
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وأبو بكر رجالى من بي الكيل  ففي حدي  اهلجرة السابق : ) . . . واستأجر رسول هللا 
هادياى خريتاى وهو علال دين كفار قري، ، فأمناه فدفعا إلي( راحلت ما وواعداه اار ثور بعد 

 ثالث ليال براحلتي ما صعح ثالث   . 
                                                                                            
    3905صحيح العجاري ) 

ا ريم املاهر باهلداية ، ومسي خريتاى ألن( ي دي مبثل خر  اإلبرة ، أي ثقع ا ، ) خريتًا ( 
  وقيل ل( ذلمل ألن( ي دي ألخرا  املغازة ، وهي  رق ا ا فية .

 النطاقني ؟. من هي ذات 18
 هي أمساء بنم أيب بكر .

 . ملاذا مسيت بذلك ؟19
وأيب بكر زاداى ووضعت( يف جراب وقطعم من نطاق ا فربطم ب(  ألفا وضعم للنيب 

علال فم اجلراب ، فعكلمل مسيم ذا  النطاقني .                                                                                
   العجاري رواه 
 عندما خرج من مكة ؟ . ماذا فعل الرسول 20

نظر إلي ا وقال : ) وهللا إنمل  أ أرس هللا ، وأحب أرس هللا إىل هللا ، ولوال أين أخرجم 
 منمل ما خرجم   . 

                                                                                                   
     اه الرتمكي رو 
﴿ وقل رب ِّ أدخلين مدخل صدق قوله تعاىل :  . مىت أنزلت على رسول هللا 21

 ﴾ ؟وأخرجين خمرج صدق 
 عندما أمره هللا باهلجرة .

مبكة مث أمر باهلجرة ، فأنزل هللا :  عن ابن ععاس ـ رضي هللا عن ما ـ قال : ) كان النيب 
واجعل يل من لدنمل سلطاناى  رج صدووقل ربّ  أدخلي مدخل صدو وأخرجي   ﴿

   . رواه الرتمكي ﴾ نصأاى 
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﴾  ﴿ وأخرين  رج صدو﴾ يعي املدينة ﴿ وقل رّب أدخلي مدخل صدو ” قال قتادة : 
 “ .يعي مكة 

                  “  . . وهكا القول هو أش ر األقوال وهو اختيار ابن جرير ” . قال ابن كثأ : 
 بو بكر ومها يف طريقهما إىل الغار ؟. ماذا كان يصنع أ22

 وساعة خلف( . ميشي ساعة بني يدي الرسول 
 عند ما سأله عن السبب ؟ . ماذا قال للرسول 23

 قال : ) أذكر الطلب فأمشي خلفمل ، مث أذكر الرصد فأمشي بني يديمل   .
 ملا رأى املشركني فوق الغار ؟   . ماذا قال أبو بكر للرسول 24

 أن أحدهم نظر حتم قدمي( ألبصرنا   . قال : ) لو
 ؟ . ماذا قال له النيب 25

 قال ل( : ) يا أبا بكر ، ما ظنمل باثنني هللا ثالث ما   .
 . اذكر بعض فوائد احلديث السابق ؟26

  كمال توكل النيب . )علال رب 

 . )وجوب الثقة باهلل عز وجل واال مئنان إىل رعايت 

 . منقعة عظيمة أليب بكر 

 إنا لننصر هللا تعاىل بأنعيائ( وأوليائ( ورعايت( هلم بالنصرة ، كما قال تعاىل :  عناية ﴿
 ﴾ رسلنا والكين آمنوا يف احلياة الدنيا ويوم يقوم األش اد 

 وقد نصر هللا نبيه يف ثالث مواقع :

 ﴾ .﴿ إذ أخرجك الذين كفروا قال تعاىل : حني اإلخراج .  ـ1 

 ﴾ .﴿ إذ مها يف الغار  قال تعاىل :عند املك  يف الغار .  ـ2 

﴿ إذ يقول لصاحبه ال قال تعاىل : حينما وقا املشركون علال فم الغار .  ـ3 
 ﴾ .حتزن إن هللا معنا 

 . هكا احلدي  يدل علال بطالن قصة العنكعو  ، وأفا نسجم علال باب الغار 
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 وفي( دليل علال أن قصة العنكعو  اأ صحيحة” قال الشيخ حمد بن عثيمني رمح( هللا : 
ما يوجد يف بعأ التواريخ أن العنكعو  نسجم علال باب الغار ، وأن( نعم في( شجرة ، ف

وأن( كان علال عضما محامة ، وأن املشركني ملا جاءوا إىل الغار قالوا : هكا لي  في( أحد . 
وصاحع( أيب بكر  . . كل هكا ال صحة ل( ، ألن الكي منع املشركني من رؤية النيب 

تكون هلما ولغأمها ، بل هي أمور معنوية ، وآية من آيا  هللا عز وجل  ليسم أموراى حسية
   “ .وصاحع( أيب بكر  حجب هللا أبصار املشركني عن رؤية الرسول 

 . ماذا فعل أبو بكر عندما وصال إىل الغار ؟27
 : ) مكانمل حىت أستلئ لمل الغار   فدخل فاستلأه . قال للرسول 

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

 . من الفارس الذي حلقهم ؟29
سراقة بن مالمل .                                                                          

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

طلب قد حلقنا يا رسول هللا ق فقال : ال حتزن إن هللا معنا   .  قال : ) يا رسول هللا ، هكا ال
    3652صحيح العجاري ) 

 . ماذا حدث للفرس عندما اقرتب منهم ؟31
علي( ، فساخم يدا فرس( يف األرس .                                    دعا رسول هللا 

   3906صحيح العجاري ) 
 يدا فرسه ؟ . ماذا قال سراقة عندما ساخت32

قال : قد علمم أن الكي أصـابي بدعائكما ، فادعـوا هللا يل ، ولكما علي  أن أرد  الناس 
 فأ لق( .  عنكما ، فدعا ل( رسول هللا 

 ) فكان أول الن ار جاهداى علال نيب هللا ، وكان آخر الن ار حارساى هلما   .
 قه إىل املدينة ؟خبيمتها يف طري . من هي املرأة اليت مر  النيب 33
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 أم مععد .
إىل شاة فقال :  ) فسألوها إن كان عندها  عام ، فاعتكر  باجلدب ، فنظر رسول هللا 

ما هكه ق فقالم : هكه شاة خلف ا اجل د ، فقال : هل في ا لنب ق قالم : هي أج د من 
 ذلمل . فقال : أتأذنني أن أحلع ا ق فقالم : إن رأيم هبا حلعاى فاحلع ا .

بيده ضرع ا ، ومسال هللا ودعا ، فدر  ، فدعا بإناء هلا ، فحلب في(  ح رسول هللا فمس
فسقاها حىت رويم ، وسقال أصحاب( حىت رووا ، مث شرب وحلب في( ثانياى حىت ميف اإلناء 

  وترك( هلا مث ارحتلوا   .    
 . ماذا فعلت عندما قدم زوجها ؟34

  إين ألراه صاحب قري، الكي تطلع( .فقال : وهللا أخلت( بالكي حدث من حمد 
 
 ؟ . ماذا كان يقول أبو بكر إذا سأله أحد عن النيب حممد 35

يقول : ) هكا الرجل ي ديي السعيل ، قال : فيحسب احلاسب أن( يعي الطريق ، وإ ا يعي 
 سعيل ا أ   . 

                                                                                              
    3911رواه العجاري ) 

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

 ملن يقدر علي ا وال ميكن( إظ ار دين( . وتكون واجبة :
لوا فيم كنتم قالوا كنا ﴿ إن الكين تتوفاهم املالئكة ظاملي أنفس م قاقال تعاىل : 

مستضعفني يف األرس قالوا أي تكن أرس هللا واسعة فت اجروا في ا فأولئمل مأواهم ج نم 
 ﴾ وهكا وعيد شديد .وساء  مصأاى 
 ملن يقدر علي ا لكن( متمكن من إظ ار دين( .وتستحب : 

ىل أن تقوم واهلجرة فريضة علال هكه األمة من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم ، وهي باقية إ
 الساعة .
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: ) ال تنقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة ، وال تنقطع التوبة حىت تطلع الشم  من  قال 
 مغرهبا   . رواه أبو داود

 : ) اهلجرة باقية ما قوتلوا العرب   . وقال 
 . أن يكون اتكالنا علال هللا تعاىل دون اعتمادنا علال األسعاب 

 ، وينصر هبا احلق ، ليسم مقصورة علال نو  معني من  اجلنود ال  خيكل هبا العا ل
 السالح ، وال صورة خاصة من ا وارو .

﴾  ومن نصر هللا لنع( أن تعي عن( عيون أعدائ( ﴿ وما يعلم جنود ربمل إال هو قال تعاىل : 
 وهو قريب من م .

  ة ، أن اجلندي الصادو املجلص يفدي قائدت( حبيات( ، ففي سـالمة القائد سـالمة للدعو
 ويف هالك( خكالفا ووهن ا .

تضحية حبيات( يف سعيل اإلبقاء  فما فعل( علي ليلة اهلجرة من نوم( يف فراش الرسول 
 . علال حياة الرسول 

  فضل الصديق : )وقد جاء  األحادي  يف فضل ، 

                    : ) لو كنم متجكاى خليالى الختك  أبا بكر خليالى   .                            قال 
 رواه مسلم

 . علينا أن نعكل اجل د وكل الطاقا  يف التجطيط العشري 

 . إثعا  معية هللا ا اصة ال  مقتضاها النصر والتأييد 

  أن الدور الكي قام ب( الشعاب يف تنفيك خطة الرسول  لل جرة ، مثل دور علي وأبناء
 إلسالم .أيب بكر ، يعد دوراى  وذجياى رائداى لشعاب ا

من مكة مهاجرًا إىل  . ماذا كان يفعل أهل املدينة حني بلغهم خمرج رسول هللا 37
 املدينة ؟

كانوا خيرجون كل يوم إىل احلرة ينتظرون( أول الن ار ، فإذا اشتد احلر رجعوا إىل منازهلم 
   3906.صحيح العجاري ) 

 ؟ . من الذي أخربهم بقدومه 38
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  م من آ ام املدينة لععأ شأن( ، فعصر برسول هللا صعد رجل من الي ود علال أ
وأصحاب( ، فنادى بأعلال صوت( : يا معشر العرب ، هكا جدكم الكي تنتظرون ، فثار 

 . املسلمون إىل السالح فتلقوا رسول هللا 
                                                                                             

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

  يوم االثنني من ش ر ربيع األول .  
 “ .هكا هو املعتمد ” قال احلافل : 

 أول ما وصل املدينة ؟ . أين نزل رسول هللا 40
   3906نزل يف قعاء يف أول املدينة علال بي عمرو بن عوف .   صحيح العجاري ) 

املدينة نزل يف علو املدينة يف حي يقال ل( بنو  قال : ) ملا قدم رسول هللا  عن أن 
 عمرو بن عوف . 

                                                                                            
   524  ومسلم )  2144صحيح العجاري ) 

 املدينة ؟يف علو  . ماذا يستفاد من نزول النيب 41
  “ . التفاؤل ل( ولدين( بالعلو  وأخك من نزول النيب ” قال احلافل ابن حجر : 

 . كم أقام عند بين عمرو بن عوف ؟42
أربع عشرة ليلة . عن أن  قال : ) ... فأقام في م أربع عشرة ليلة ...   . صحيح مسلم 

 (3906   
 يف هذه الفرتة ؟ . ماذا فعل رسول هللا 43

  د قعاء ، وهو أول مسجد أس  بعد النعوة .   أس  مسج
 ؟ . عند من نزل رسول هللا 44

 عند كلثوم بن اهلدم .
 أول ما وصل إىل قباء ؟ . من هو الصحايب الذي جاء إىل الرسول 45
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 سلمان الفارسي .
 . ملاذا جاء إليه ؟46

 جاء لينظر هل هو النيب احلق أم ال .
 ؟ نبوة حممد . ماذا فعل سلمان ليتحقق من 47

 جاء بتمر وقال : هكه صدقة تصدقم هبا عليكم .
 : ) إنا ال نأكل الصدقة   . فقال الرسول 

 . ما سبب عمل سلمان هذا ؟48
من نعوت( وصفات( أن( يقعل اهلدية وال  أن( عنده علم من الكتب السابقة أن النيب حمداى 

 يأكل الصدقة .
 اهلجرة ؟. من هو أول مولود للمسلمني بعد 49

 ععد هللا بن الزبأ ولد بقعاء .  
عن أمساء : ) أفا محلم بععد هللا بن الزبأ ، قالم : فجرجم وأنا متم ، فأتيم املدينة ، 

فوضعت( يف حجره ، مث دعا بتمرة فمضغ ا ،  فنزلم بقعاء فولدت( بقعاء مث أتيم ب( النيب 
، مث حنك( ، مث دعا ل(  هللا  مث تفل يف في( ، فكان أول شيء دخل جوف( ريق رسول

        3909وبرك علي( ، وكان أول مولود ولد يف اإلسالم   . صحيح العجاري ) 
من ديار بين عمرو بن عوف إىل املدينة أدركته اجلمعة يف الطريق  . ملا سار النيب 50

 ، فأين صالها ؟
 .صالها يف ديار بي ساي بن عوف ، وكانم أول مجعة يف اإلسالم 

 ملا عزم أن يدخل املدينة ؟ . ماذا فعل رسول هللا 51
 أرسل إىل زعماء بي النجار ، فجاءوا متقلدين سيوف م .

املدينة . . . مث أرسل إىل ميف بي النجار ،  قال : ) ملا قدم رسول هللا  عن أن  
( وأبو بكر علال راحلت قال : فجاءوا متقلدين سيوف م ، قال : كأين أنظر إىل رسول هللا 

 رديف( وميف بي النجار حول( . . .   . 
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     3932صحيح العجاري ) 

 ؟ . ماذا كان يفعل أهل املدينة فرحاً بقدوم الرسول 52
رو الغلمان وا دم يف الطـرو ينـادون : يا حمد ! صـعد الرجال والنسـاء فوو العيو  ، وتف

 يا رسـول هللا ! يا حمد ! يا 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

 مأمورة .خّلوا سعيل ا فإفا 
 ؟ . أين بركت ناقة النيب 55

  . بركم يف موضع مسجده اليوم ، وذلمل يف بي النجار أخوال( 
 ؟  . عند من نزل النيب 56

 عند أيب أيوب األنصاري ، ألن( أحد أخوال أبي( من بي النجار .
 علال راحلت( وأبو بكر ففي حدي  أن  السابق : ) . . . كأين أنظر إىل رسول هللا 
    3932ردف( . . . حىت ألقال بفناء أيب أيوب   .  صحيح العجاري ) 

 يف دار أيب أيوب أول مرة ؟ . أي نزل النيب 57
 نزل يف األسفل .

يف السفل ، وأبو أيوب يف  نزل علي( ، فنزل النيب  عن أيب أيوب : ) أن النيب 
   2053العلو...  . صحيح مسلم ) 

 ذلك ؟ . ماذا فعل أبو أيوب بعد58
 أن يكون يف العلو .  لب من النيب 

فتنحوا ، مث قال  يف حدي  أيب أيوب السابق قال : ) . . .  شال فوو رأس رسول هللا 
يف العلو . .   . صحيح مسلم )  : ال أعلو سقيفة أنم حتت ا ، فتحول النيب  للنيب 

2053   
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 دينة ؟امل . من هو اليهودي الذي أسلم أول ما قدم النيب 59
 ععد هللا بن سالم .

 ؟ . ما أول شيء مسعه من النيب 60
املدينة اجنفل الناس إلي( ، فجئم يف الناس ألنظر إلي( ،  : ) ملا قدم رسول هللا  قال 

فلما استعنم وج ( عرفم أن وج ( لي  وج( ككاب ، وكان أول شيء تكلم ب( أن قال : 
الطعام ، وصلوا والناس نيام ، تدخلوا اجلنة بسالم  يا أي ا الناس ، أفشوا السالم ، وأ عموا

    2485  .                                          سنن الرتمكي ) 
 إليهم ؟ . اذكر بعض ما ورد يف فرح أهل املدينة بقدوم النيب 61

  . صحيح  قال اللاء : ) ما رأيم أهل املدينة فرحوا بشيء فرح م برسول هللا 
     3925ري ) العجا

وأبو بكر  وقال أن  : ) ما رأيم يوماى قط أنور وال أحسن من يوم دخل رسول هللا 
    3/122املدينة   . مسند أمحد ) 

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

  ) واملربد   : بكسر امليم ، وسكون الراء ، هو املوضع الكي جيفا في( التمر .
 ن كان هذا املربد ؟. مل63

 لغالمني يتيمني من بي النجار ] س ل وس يل [ وكانا يف حجر سعد بن زرارة . 
 فاشرتاه رسول هللا من ما ، وبىن مسجده املوجود اآلن .

 به ؟ . ماذا كان يف مكان املسجد ، وماذا فعل الرسول 64
 كان في( قعور املشركني ، وكانم في( خرب ، وكان في( خنل .

 فنعشم ، وبالنجل فقطعم . ر النيب فأم
حمول علال أن( ي يكن يثمر ، ورتمل أن يكون مثمراى لكن دعم احلاجة ) وبالنخل (  

  لكلمل .               
 أثناء بناء املسجد ؟ . ماذا كان يقول الصحابة والرسول 65
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 كانوا يرازون :
 ر وامل اجرةالل م إن( ال خأ إال خأ اآلخرة      فاافر ليفنصا

 . من الصحايب الذي كان حيمل لبنتني لبنتني وبقية الصحابة لبنة لبنة ؟66
 عمار بن ياسر .

 لعمار عند ما رأى نشاطه وقوته ؟ . ماذا قال الرسول 67
 قال : ) ويح عمار ، تقتل( الفئة العااية ، يدعوهم إىل اجلنة ويدعون( إىل النار   . 

 عد ذلك ؟ب . ماذا فعل رسول هللا 68
 آخال بني امل اجرين واألنصار .

بني امل اجرين واألنصار يف دار أن  بن مالمل ،  آخال رسول هللا  مث” قال ابن القيم : 
  “ .وكانوا تسعني رجالى نصف م من امل اجرين ونصف م من األنصار 

 . مىت كانت هذه املؤاخاة ؟69
 يف السنة األوىل من اهلجرة .

 املؤاخاة ؟ . ما احلكمة من هذه70
ليكهب عن أصحاب( وحشة الغربة ، ويستأنسوا من مفارقة األهل والعشأة ، ويشد بعض م 

 أزر بعأ .
 . اذكر بعض األمثلة يف أثر هذه األخوة يف املواساة ؟71

بين( وبني الربيع األنصاري  قال : ) قدم ععد الرمحن بن عوف فآخال النيب  عن أن  
    3781( ومال( ...   . صحيح العجاري ) ، فعرس علي( أن يناصف( أهل

: اقسم بيننا وبين م النجيل ، قال : ال ،  قال : ) قالم األنصار للنيب  وعن جرير 
قال : يكفوننا املؤنة ويشركوننا يف الثمر ، قالوا : مسعنا وأ عنا   . صحيح العجاري ) 

3782    
 . إىل مىت استمر هذا التوارث باألخوة ؟ 72

﴾ وذلمل بعد وقعة ﴿ وأولوا األرحام بعض م أوىل بععأ يف كتاب هللا أنزل هللا : حينما 
 بدر . 



 53 

 . اذكر أسباب اهلجرة إىل املدينة ؟73
 ـ االبتالء واالضطهاد .1

ويدل لكلمل قول بالل : ) ... الل م العن شيعة بن ربيعة وعتعة بن ربيعة وأمية بن خلا ،   
 باء ...   . صحيح العجاري )        كما أخرجونا من أرضنا إىل أرس الو 

أبو بكر يف ا روج  وقالم عائشة يف سعب هجرة أبي ا إىل املدينة : ) استأذن النيب 
    3900حني اشتد علي( األذى ..   صحيح العجاري ) 

 ـ خمافة الفتنة يف الدين .2

العجاري )  قالم عائشة عند ما سئلم عن اهلجرة : ) كان املؤمنون يفر أحدهم   .صحيح
3900   
 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 تأرز احلية  قال : قال رسول هللا  عن أيب هريرة 
   1471إىل جحرها   .  رواه مسلم ) 

 اً : ال يدخلها الدجال .ثاني
: ) لي  من بلد إال سيطؤه الدجال إال مكة  قال : قال رسول هللا  عن أن  

واملدينة ، لي  ل( من نقاهبا نقب إال علي( املالئكة صافني ررسوفا   . صحيح العجاري ) 
1881   

    4/96مجع نقب ، قيل املداخل ، وقيل األبواب . فتح العاري ) ) نقاهبا ( 
 ملن ميوت فيها . ثالثاً : يشفع النيب 

: ) من استطا  أن ميو  باملدينة  عن ابن عمر ـ رضي هللا عن ما ـ قال : قال رسول هللا 
    3917رواه الرتمكي )  فليمم هبا ، فإين أكون ل( شاهداى وشفيعاى يوم القيامة   .

موتاى يف بلد رسولمل   . ولكلمل كان عمر يقول : ) الل م إين أسألمل ش ادة يف سعيلمل و 
  مالمل  رواه
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 رابعاً : أهنا تنفي اخلبث .
: ) أمر  بقرية تأكل القرى ، يقولون : يثرب  قال : قال رسول هللا  عن أيب هريرة 

    1871، وهي املدينة تنقي الناس كما تنقي الكأ خع  احلديد   . صحيح العجاري ) 
 جرة إلي ا أو سكناه .املعىن : أمرين ريب باهل) أمرت بقرية ( 
 املعىن أفا تغلع م .) تأكل القرى ( 
، ألن( ي يكن يصل علال اهلجرة واملقام مع( إال من ثعم  هكا يف زمان( ) تنقي الناس ( 

إميان( ، ويكون أيضاى يف آخر الزمان عند خروج الدجال ، فرتجا بأهل ا فال يعقال منافق 
               وال كافر إال خرج العلد .          

 على سكناها وذم الرغبة عنها . خامساً : حث النيب 
يقول : ) تفتح اليمن فيأيت قوم يُعسون  قال : مسعم رسـول هللا  عن أيب هريرة 

فيتحملون بأهل م ومن أ اع م ، واملدينة خأ هلم لو كانوا يعلمون ، وتفتح الشام ...   . 
    1875صحيح العجاري ) 

يزينون ألهل م العالد ال  تفتح ، ويدعوفم إىل وقيل : يسوقون دواهبم ،  ) يبسون (
 سكن ا فيتحملون بسعب ذلمل من املدينة راحلني إلي ا .

) املراد ب( ا ارجون من املدينة راعة عن ا كارهني هلا ،وأما من خرج حلاجة أو اارة أو 
 ج اد أو حنو ذلمل ، فلي  بداخل يف معىن ذلمل   .

 ر بعض األحاديث يف فضل األنصار ؟. اذك75
والكي تعوءوا الدار واإلميان من قعل م رعون من هاجر إلي م وال  ﴿أثىن هللا علي م بقول( : 

                                          ﴾ .جيدون يف صدورهم حاجة اا أوتوا ويؤثرون علال أنفس م ولو كان هبم خصاصة 
العجاري  رواهب األنصار ، وآية النفاو بغأ األنصار   .      : ) آية اإلميان ح وقال 

   74مسلم )  رواه   17) 
العجاري )  رواه: ) األنصار ال رع م إال مؤمن وال يعغض م إال منافق   .         وقال 

   75مسلم )  رواه   3782
 : ) لوال اهلجرة لكنم امرءاى من األنصار   . وقال 
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 ان ؟. مىت فرض األذ76
 “ . الراجح أن ذلمل كان يف السنة األوىل ” قال ابن حجر : 

 يف املدينة إىل بيت املقدس ؟ . كم شهراً صلى النيب 77
 ستة عشر ش راى أو سععة عشر ش راى .

أول ما قدم املدينة نزل علال أجداده ، أو قال أخوال( من  عن اللاء قال : ) أن النيب 
املقدس ستة عشر ش راى أو سععة عشر ش راى ...   .  األنصار ، وأن( صلال ق عل بيم

        40صحيح العجاري ) 
 . مىت حولت القبلة إىل الكعبة ؟78

 يف السنة الثانية من اهلجرة يف شععان .
 . اذكر ما هو موقف املسلمني واملشركني واليهود من حتويل القبلة ؟79

﴾ وهم الكين آمنا ب( كل من عند ربنا ﴿ فأما املسلمون فقالوا : مسعنا وأ عنا وقالوا : 
 هدى هللا وي تكن كعأة علي م .

وأما املشركون فقالوا : كما رجع إىل قعلتنا يوشمل أن يرجع إىل ديننا ، وما رجع إلي ا إال أن( 
 احلق .

 وأما الي ود فقالوا : خالا قعلة األنعياء قعل( ، ولو كان نعياى لكان يصلي إىل قعلة األنعياء .
ا املنافقون فقالوا : ما يدري حمد أين يتوج( إن كانم األوىل حقاى فقد ترك ا ، وإن  وأم

كانم الثانية هي احلق فقد كان علال با ل ، وكثر  أقاويل السف اء من الناس ، وكانم  
﴾ وكانم حنة من هللا ﴿ وإن كانم لكعأة إال علال الكين هدى هللا كما قال هللا تعاىل : 

  ﴾ .لأى من يتعع الرسول ان ينقلب علال عقعي(  امتحن هبا ععاده
 . اذكر بعض املصاعب الصحية اليت واجهت املهاجرين عند مقدمهم املدينة ؟79

 واج وا محال يثرب ، وان أصاب( ذلمل :
 أبو بكر ، وكان يقول إذا أخكت( احلمال :

 كل امرئ مصعح يف أهل(    واملو  أقرب من شراك نعل( 
 عم عن( احلمال عقرت( ويقول :وكان بالل إذا أقل
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 أال ليم شعري هل أبينّت ليلة       بواد وحويل أذخر وحليل
 . كيف صرف هللا عنهم احلمى ؟80

فقال : ) الل م حعب إلينا املدينة كحعنا مكة أو أشد ، وصحح ا ،  بدعاء الرسول 
   1889وانقل محاها يف اجلحفة   . صحيح العجاري ) 

قال : ) رأيم كأن امرأة سوداء ثائرة   عن ما ـ أن رسول هللا وعن ابن عمر ـ رضي هللا
الرأس خرجم من املدينة ، حىت قامم هبيعة وهي اجلحفة ، فأولم أن وباء املدينة نقل 

    7038إلي ا   .      صحيح العجاري ) 
 . ما هي القبائل اليهودية اليت كانت موجودة يف املدينة ؟81

  ضأ ، وبنو قريظة .                                                        بنو قينقا  ، وبنو الن
 . مىت نزل األذن بالقتال ؟82

 باملدينة بعد اهلجرة .
﴿ أذن للكين يقاتلون بأفم ظلموا وإن هللا علال نصرهم لقدير وأول آية نزلم قول( تعاىل : 

. ﴾ 
 ل كان يف مكة ؟. ما رأيك يف قول من يقول أن األذن بالقتا83

 هكا الط لوجوه :” قال ابن القيم : 
 أن هللا ي يأذن مبكة هلم بالقتال وال كان هلم شوكة يتمكنون هبا من القتال مبكة .أحدها : 
أن سياو اآلية يدل علال أن اإلذن بعد اهلجرة وإخراج م من ديارهم ، فإن( قال : الثاين : 

 ﴾ .أن يقولوا ربنا هللا ﴿ الكين أخرجوا من ديارهم بغأ حق إال 
 . “وهؤالء هم امل اجرون 
  مث ذكر بقية الوجوه .

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

بقيادة محزة بن ععد املطلب يف ثالثني رجالى من امل اجرين ليعرتضوا عأاى لقري، قادمة من 
 الشام .
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 ( . ه1عدة سرية اخلرار ) يف ذي الق 

بقيادة سعد بن أيب وقا، يف عشرين راكعاى يعرتضون عأاى لقري، وع د إلي( أال جياوز ا رّار 
 . 
 هو موضع بالقرب من اجلحفة    اخلر ار :) 

  . سرية خنلة 

  ش راى من اهلجرة ، ومع( اانية  17بقيادة ععد هللا بن جح، ، يف رجب علال رأس ) 
 رهط من امل اجرين .

 .بني مكة والطائا   :  خنلة) 
 
 ؟ . ما أول غزوة غزاها رسول هللا 85

 . ه 2ازوة األبواء ) ودان   يف صفر سنة 
خرج يف سععني رجالى من امل اجرين خاصة يعرتس عأاى لقري، حىت بلغ ودان فلم يلق كيداى 

. 
   مكان متقاربان بين ما ستة أميال أو اانية   . ودان وبوان : ) 
 نت غزوة بدر الكربى ؟. مىت كا86

كانم ازوة بدر يوم اجلمعة لسعع عشرة من ش ر رمضان يف السنة الثانية ” قال النووي : 
 . “من اهلجرة 

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

 وقد مسيم بدر :
 .نسعة إىل بئر في ا يقال هلا بدر ، وعلي( األكثر قيل : 
 ألن صاحب العئر رجل يقال ل( بدر .وقيل : 
 . ما سبب هذه الغزوة ؟90

 ندب الناس إىل تلقي أيب سفيان ألخك ما مع( من أموال قري، . أن النيب 
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   2681سنن أيب داود )  
 . ما سبب ختلف كثري من الصحابة عن هذه الغزوة ؟91

 ن لن يعدو ما لقوه يف السرايا املاضية .ألفم ي يتوقعوا أن يقع قتال ، وأفم كانوا رسعون أ
 . كم عدد اجليم اإلسالمي ؟92

   3956خرج يف ثالاائة وبضعة عشر رجالى . صحيح العجاري ) 
 . كم فرساً كان معهم ؟93

وي يكن مع م من ا يل إال فرسان : فرس للزبأ بن العوام ، وفرس ” قال ابن القيم : 
سععون بعأاى يعتقب الرجالن والثالثة علال الععأ الواحد  للمقداد بن األسود ، وكان مع م

 “                              .   
 ؟ . ماذا فعل أبو سفيان ملا علم خبروج النيب 94

 أرسل إىل مكة يستنجد بقري، .
 . ماذا فعلت قريم ؟95

 خرجم مسرعة إلنقاذ عأها ورجاهلا .
 . كم عدد جيم املشركني ؟96

   رجالى . 1300يف بداية سأهم )  بلغ عددهم
 . كيف جنا أبو سفيان ومن معه ؟97

اا( إىل  ريق الساحل ارباى وجنا من ا طر ، وأرسل رسالة إىل جي، مكة وهم باجلحفة 
 خيلهم بنجات( .

 . ماذا فعل جيم مكة بعد علمهم بنجاة القافلة ؟98
ال : وهللا ال نرجع حىت نرد بدراى هّم اجلي، بالرجو  ، لكن  ااية قري، أبو ج ل رفأ وق

، فنقيم هبا ثالثاى ، فننحر اجلزور ، ونطعم الطعام ، ونسقي ا مر ... وتسمع بنا العرب 
 فال يزالون ي ابوننا أبداى .

 . هل هناك أحد ختلف من أشراف قريم ؟99
 ي يتجلا من أشراف م أحد سوى أبو هلب ، فإن( عوس عن( رجالى كان ل( علي( دين . 



 59 

 . هل رجع أحد من جيم مكة بعد علمهم بنجاة القافلة ؟100
 نعم .

   رجالى ، وكان مطاعاى . 300األخن  بن َشريق ، حي  رجع بقوم( بي زهرة وكانوا ) 
             “ . فاعتعطم بنو زهرة برأي األخن  ، فلم يزل في م مطاعاى معظماى ” قال ابن القيم : 

 ملا بلغه خرب خروج قريم ؟ . ماذا فعل رسول هللا 101
 استشار أصحاب( .

فتكلم قادة امل اجرين ] كأيب بكر وعمر واملقداد [ وقالوا خأاى ، واا قال( املقداد : ) يا 
 رسول هللا ، امأ بنا ملا أراك هللا فنحن معمل ...   .

)  يريد أن يسمع كالم م [ فقام سعد بن معاذ فقال : مث تكلم قادة األنصار ] وكان 
وهللا لكأنمل تريدنا يا رسول هللا ق قال : أجل ، قال : فقد آمنا بمل ، وصدقناك ، وش دنا 
أن ما جئم ب( هو احلق ... فامأ يا رسول هللا ملا أرد  فوالكي بعثمل باحلق لو 
استعرضم بنا هكا العحر  ضناه معمل ما ختلا منا رجالى واحداى ...  .  صحيح مسلم ) 

1779    
 

 بعد استشارة أصحابه ؟ فعل رسول هللا . ماذا 102
سّر بكلمل وقال : ) سـأوا وأبشـروا ، فإن هللا قد وعدين إحدى الطائفتني ، وهللا لكأين 

 اآلن أنظر إىل مصار  القوم   . 
 جبيشه ؟ . إىل أين سار رسول هللا 103

 سار إىل ماء بدر ليسعق املشركني إلي( ، ليحول بين م وبني املاء .
 ما هو الصحايب الذي أشار إليه بتغيري هذا املكان ؟. 104

 احلعاب بن املنكر ، قال : 
) يا رسول هللا ، أرأيم هكا املنزل أمنزالى أنزلك( هللا لي  لنا أن نتقدم( وال نتأخر عن( ق أم 
هو الرأي واحلرب واملكيدة ق قال : بل هو الرأي واحلرب واملكيدة ، فقال : يا رسول هللا ، 

كا لي  مبنزل ، فافأ بالناس حىت نأيت أدىن ماء من القوم ـ قري، ـ فننزل( ونغور ـ فإن ه
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خنرب ـ ما وراءه من الُقَلب ـ اآلبار ـ مث نعي علي( حوضاى فنميفه ، مث نقاتل القوم فنشرب وال 
 يشربون   .

 عن هذا الرأي ؟ . ماذا قال الرسول 105
 ر ب( احلعاب .قال : ) لقد أشر  بالرأي   وفعل ما أشا

 جيلس يف هذه الغزوة ؟ . أين كان رسول هللا 106
 يف عري، .

 شع( خيمة يكون مقراى للقيادة وظالى للقائد   .العريم : ) 
 كل زمنه يف العريم أم شارك يف القتال ؟  . هل كان الرسول 107

 شارك يف القتال .
 در وحنن نلوذ برسول هللا قال : ) لقد رأيتنا يوم ب ففي مسند اإلمام أمحد عن علي 

    2/64وهو أقربنا من العدو ، وكان من أشد الناس يومئٍك بأساى   . مسند أمحد ) 
قال : ) ال يتقدمّن أحد منكم إىل شيء حىت أكون أنا دون(  وروى مسلم أن رسول هللا 
   1901  .    صحيح مسلم ) 

ديداى بعدن( ، وككلمل أبو بكر الصديق ،  وقد قاتل بنفس( الكرمية قتاالى ش” قال ابن كثأ : 
فحرضا وحثا علال القتال ، وقاتال كما كانا يف العري، جياهدان بالدعاء والتضر  ، مث نزال 

 “ .باألبدان مجعاى بني املقامني الشريفني 
 ملا رأى جيم املشركني ؟ . ماذا قال رسول هللا 108

ها حتادك وتككب رسولمل ، الل م قال : ) الل م هكه قري، قد أقعلم خبيالئ ا وفجر 
 فنصرك الكي وعدتي   .

 يقول عندما كان ميشي يف أرض املعركة ؟ . ما كان رسول هللا 109
جعل يشأ بيده : هكا مصر  فالن ، وهكا مصر  فالن ، وهكا مصر  فالن إن شاء هللا   

   1/117. مسند أمحد ) 
حلدود ال  حد رسول هللا   .                  وقال عمر : ) فوالكي بعث( باحلق ! ما أخطؤوا ا

    2873صحيح مسلم ) 
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 . مبا أمر رسول هللا اجليم يف بداية املعركة ؟110
    2948قال هلم : ) إذا أكثعوكم فارموهم واستعقوا نعلكم   . صحيح العجاري ) 

 غشوكم   . : ) وإذا أكثعوكم فارموهم بالنعل ، وال تسلوا السيوف حىت يوعند أيب داود
 أي اقرتبوا منكم   .أكثبوكم : ) 

 للصحابة عند ما دنا املشركون ؟ . ماذا كان يقول الرسول 111
    1901كان يقول : ) قوموا إىل جنة عرض ا السموا  واألرس   . صحيح مسلم ) 

يقول ذلك قال : بخ بخ وألقى  . من الصحايب الذي عند ما مسع النيب 112
  قاتل حىت قتل ؟مترات كنا بيده مث

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

 عتيعة بن ربيعة ، وشيعة بن ربيعة ، والوليد بن عتعة .من املشركني : 
 محزة ، وعلي بن أيب  الب ، وععيدة بن احلارث .:  من املسلمني

: ) قام ، يعي عتعة بن ربيعة وابن( وأخوه ، فنادى : من  ففي سنن أيب داود عن علي 
،  ابي عمنايعارز ق فانتدب ل( شعاب من األنصار ، فقال : ال حاجة لنا فيكم ، إ ا أردنا 

قم يا ععيدة بن احلارث   . سنن أيب داود  : قم يا محزة ، قم يا علي ، فقال رسول هللا 
 (2665    

محزة قتل شيعة ، وعلي قتل الوليد ، واختلا ععيدة وعتعة كالمها أثعم صاحع( ، فكر محزة 
 وعلي فقتال عتعة ومحال ععيدة .

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

يوم بدر : ) هكا جليل آخٌك برأس  قال عن ابن ععاس ـ رضي هللا عن ما ـ أن النيب 
       3995فرس( علي( أداة احلرب   .           صحيح العجاري ) 
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وعن ابن ععاس ـ رضي هللا عن ما ـ قال : ) بينما رجل من املسلمني يومئٍك يشتد يف أثر 
رجل من املشركني أمام( إذ مسع ضربة بالسوط فوق( ، وصو  الفارس ... احلدي  وفي( : 

   1763: ذلمل مدد من السماء الثالثة   . صحيح مسلم )  النيب  قال
 يوم بدر ؟ . مباذا كان يدعو رسول هللا 115

كان يقول : ) الل م أ  ما وعدتي ، الل م إن هتلمل هكه العصابة من أهل اإلسالم ال 
 تععد يف األرس   .

فما زال ي تا برب( ماداى يدي( مستقعل القعلة حىت سقط رداؤه عن منكعي( .                       
   1763صحيح مسلم ) 

 ويف رواية : ) الل م إين أنشدك ع دك ووعدك ، الل م إن شئم ي تععد   .
    3953فجرج وهو يقول : سي زم اجلمع ويولون الدبر   .   صحيح العجاري ) 

إفم جيا  فأشعع م ، الل م إفم حفاة فامحل م ، الل م إفم عراة فاكس م   .              ) الل م 
   2747سنن أيب داود ) 

 . من انتصر باملعركة ؟116
 جي، املسلمني .

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

 . كم استشهد من املسلمني يف غزوة بدر ؟118
  استش د أربعة عشر رجالى .                                                                     

 بقتلى املشركني ؟ . ماذا فعل رسول هللا 119
 أمر بسحع م إىل قليب من قلب بدر فطرحوا في( .

 خماطباً إياهم وهم يف القليب ؟ ا قال هلم الرسول . ماذ120
أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجالى من صناديد قري، فقكفوا  عن أيب  لحة : ) أن النيب 

يف  وى من أ واء بدر حي  ... حىت قام علال شفا الركية فجعل ينادي م بأسـمائ م 
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، أيسركم أنكم أ عتم هللا ورسول( ق وأسـماء آبائ م : يا فالن بن فالن ، ويا فالن بن فالن 
 فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاى ف ل وجدمت ما وعد ربكم حقاى ق 

: والكي نف   فقال عمر : يا رسول هللا ، ما تكلم من أجساد ال أرواح هلا ق فقال 
                                      حمد بيده ، ما أنتم بأمسع ملا أقول من م ولكن م ال جييعون   .                      

    3976صحيح العجاري ) 
  رف العئر .) على شفا الركي ( : 

 . َمن مِّن صناديد قريم مل يكن معهم يف البئر ؟121
 أمية بن خلا .

  .ألن( كان ضجماى فانتفخ ، فألقوا علي( احلجارة والرتاب ما اّيع( 
 هذه املعركة ؟ . اذكر بعض من قتل من زعماء قريم يف122

أبو ج ل عمرو بن هشام ) فرعون هكه األمة   : قتل( معاذ بن عمرو ومعوذ بن عفراء 
 واحتز  رأس( ابن مسعود .

 أمية بن خلا : قتل( بالل مع بعأ األنصار .
 على رد املعروف ؟ . اذكر حديث يدل على حرص النيب 123

لو كان املطعم بن عدي حياى مث   قال يف أسارى بدر : ) عن جعأ بن مطعم أن النيب 
   4024كلمي يف هؤالء النتىن لرتكت م ل(   .     صحيح العجاري ) 

  وعند أيب داود : ) أل لقت م ل(   .                                                           
 أي أسارى بدر من املشركني .) النتىن ( 

 أي بغأ فداء .) لرتكتهم له ( 
 . ما السبب يف ذلك ؟124
  ملا قام ب( من محاية للرسول . عند ما عاد من هجرت( إىل الطائا 

  وملا قام ب( من دور فعال يف نقأ الصحيفة ال  كتعت ا قري، علال بي هاشم ومن
       مع م من املسلمني حني حصروهم يف الشعب .                                                             

 وهو يف رجوعه إىل املدينة ؟ . من الذين قتلهم رسول هللا 125
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 النضر بن احلارث . ) قتل( علي   
 وعقعة بن معيط . ) قتل( عاصم بن ثابم   

كان هكان الرجالن من شر ععاد هللا وأكثرهم كفراى وعناداى وبغياى وحسداى ” قال ابن كثأ : 
                                                                        “ . وقد فعل وهجاءى لإلسالم وأهل( لعن ما هللا 

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

راى من املالئكة   .   صحيح ق قال : من أفضل املسلمني ، قال : وككلمل من ش د بد
   3992العجاري ) 
: ) لعل هللا ا لع علال  ـ يف قصة حا ب بن بلتعة ـ قال في( رسول هللا  وعن علي 

    2983صحيح العجاري )  .أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد افر  لكم   
أو احلديعية    : ) لن يدخل النار رجالى ش د بدراى  قال : قال رسول هللا  وعن جابر 

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

أن هكا خطاب لقوم علم هللا سعحان( أفم ال يفارقون دين م ، بل ” قال ابن القيم : 
، ولكن ال ما يقارف( اأهم من الكنوب ميوتون علال اإلسالم وأفم قد يقارفون بعأ 

يرتك م سعحان( مصرين علي ا ، بل يوفق م لتوبة نصوح واستغفار وحسنا  متحوا أثر ذلمل 
 . “                                                                    
 ﴾ ؟﴿ ولقد نصركم هللا ببدر وأنتم أذلة . ما املراد بالذلة يف قوله تعاىل : 128

﴾ أي قليٌل عددكم لتعلموا أن النصر إ ا هو من عند هللا وأنتم أذلة ﴿ ” قال ابن كثأ : 
 “ .ال يكثره الَعدد والُعدد 

 . ماذا مسى القرآن موقعة بدر ؟129
 ﴾ .﴿ يوم الفرقان يوم التقال اجلمعان مساها يوم الفرقان ، قال تعاىل : 

 “ .( ، ودمغ في( الشرك وهو يوم الفرقان الكي أعز هللا ب( اإلسالم وأهل” قال ابن كثأ : 
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 . من هو الغالم الذي جاءت أمه تسأل عن مصريه ؟130
 هو حارثة بن سراقة .

 ؟ . مباذا بشرها الرسول 131
 بشرها بأن( باجلنة ، وأن( يف جنة الفردوس . 

 . اذكر بعض الفوائد واحلكم املستفادة من غزوة بدر ؟132
 أمواهلم ، وإخافة  رق م ال  يسلكوفا . جواز النكاية بالعدو بقتل رجاهلم ، وأخك 

  مشروعية الشورى ، وقد ورد  أدلة من القرآن الكرمي والسنة املط رة علال أمهيت ا
 وحجيت ا :

 ﴾ .﴿ وأمرهم شورى بين م قال تعاىل : 
 ﴾ .... ﴿ والكين استجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بين م وقال تعاىل : 

  .      : ) ما رأيم أحداى أكثر مشورة ألصحاب( من رسول هللا  وقال أبو هريرة 
    1767سنن الرتمكي ) 

   بيان فضل أيب بكر وعمر واملقداد وسعد بن معاذ ، الال ذلمل يف كلماهتم ال
 عند  لع( املشورة من أفراد أصحاب( . قالوها للرسول 

 رهم ، آية النعوة احملمدية .قتال املالئكة يف معركة بدر ، ورؤية بعض م ، وظ ور آثا 

  لقد الم يف بدر بطوال  إميانية كثأة ، من ا ما روي أن أبا ععيدة عامر بن اجلراح
 قتل والده اجلراح يوم بدر .

  تقرير معدأ : ال موالة بني الكافر واملؤمن ، إذ قاتل الرجل ولده ، وقاتل أباه ، وقاتل
 ين ما السيوف .ابن عم( ، خالفم  بين ما املعادئ ففصلم ب

  استجاب هللا عز وجل يف هكه الغزوة املعاركة دعوة النيب   ، ،علال مشركي قري
وهو  كما يف حدي  ابن  مسعود يف إلقاء املشركني سلال اجلزور علال ظ ر النيب 

يصلي عند العيم ، فقال : ) الل م عليمل بقري، ـ ثالث مرا  ـ مث مسال : الل م عليمل 
عة بن ربيع ، وشيعة بن ربيع ، والوليد بن عتعة ، وأمية بن خلا بأيب ج ل ، وعليمل بعت

 ، وعقعة بن أيب معيط   . 
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 هبالك م . فقتل هؤالء الستة يوم بدر وأقّر هللا عني نعي(    
 
 
 . اذكر بعض األحداث اليت وقعت يف السنة الثانية ؟133
 حتويل القعلة من بيم املقدس إىل الكععة . ـ1 

كان فرض( يف السنة الثانية من اهلجرة ” ال ابن القيم : فرس صيام رمضان . ق ـ2 
 . “   

 فرس الزكاة وبيان أنصعت ا . ـ3 

 . وفاة رقية بنم الرسول  ـ4 

بعد وفاة أخت ا رقية ]  زواج عثمان بن عفان بأم كلثوم بنم رسول هللا  ـ5 
 ولكلمل مسي عثمان بكي النورين [ .

 . تزوج علي بفا مة بنم رسول هللا  ـ6 

 نت غزوة أحد؟. مىت كا134
 يف شوال السنة الثالثة لل جرة .

 . ما سببها ؟135
 أن قريشاى أراد  أن تنتقم لقتالها يف بدر .

 . كم عدد جيم املشركني ؟136
   فرس . 200ثالثة آالف مقاتل ، ومع م ) 

 عند ما علم بقدوم جيم مكة للحرب ؟ . ماذا فعل الرسول 137
دينة ، أو أن خيرجوا ملالقاة العدو خارج ا ، واستقر شاور أصحاب( بني أن يعقوا داخل امل

 األمر علال ا روج .
 . كم عدد جيم املسلمني ؟138

 ألا مقاتل ، ومع م فرسان .
 . ماذا حدث جليم املسلمني يف الطريق ؟139
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   من املنافقني . 300انسحب املنافق ابن سلول بـ ) 
 ثبيت هللا ؟. من الطائفتان اليت كادتا أن تنخذل لوال ت140

 بنو سلمة ، وبنو حارثة .
  ﴾ .                         ﴿ إذ مهم  ائفتان أن تفشال وهللا ولي ما وفي م قال هللا تعاىل : 

 عن شهود غزوة أحد لصغرهم ؟ . اذكر بعض من ردهم الرسول 141
زيد بن أرقم ، ععد هللا بن عمر ، وزيد بن ثابم ، وأسـامة بن زيد ، والنعمان بن بشـأ ، و 

 وأبو سـعيد ا دري ) كانوا يتنافسون لنيل الش ادة   .
عرضي يوم أحد وأنا ابن أربع  عن ابن عمر ـ رضي هللا عن ما ـ قال : ) إن رسول هللا 

   4097عشرة سنة فلم جيزين   . صحيح العجاري ) 
 وأجاز من م : رافع بن خدي   ملا قيل ل( إن( رام .

 عند ما وصل إىل جبل أحد ؟ ول هللا . ماذا فعل رس142
 جعل ةسني من الرماة علال جعل الرماة .

 . من قائد هؤالء الرماة ؟143
 ععد هللا بن جعأ .

علال الرماة يوم أحد ـ وكانوا ةسني رجالى ـ ععد هللا  عن اللاء قال : ) جعل رسول هللا 
   2662بن جعأ   . سنن أيب داود ) 

 ؟ رسول هللا . مباذا أوصاهم 144
قال هلم : ) إن رأيتمونا ظ رنا علي م فال تلحوا ، وإن رأيتموهم ظ روا علينا فال تعينونا   . 

   4043صحيح العجاري ) 
ويف رواية : ) إن رأيتمونا ختطفنا الطأ فال تلحوا حىت أرسل إليكم   .                      

   962سنن أيب داود ) 
 ؟ ليت رآها رسول هللا . ما هي الرؤيا ا145
ألصحاب( : ) رأيم يف رؤيا أين هزز  سيفاى فانقطع صدره ، فإذا هو ما أصيب  قال 

من املسلمني يوم أحد ، مث هززت( أخرى فعاد كأحسن ما كان ، فإذا هو ما جاء هللا ب( من 
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أحد   .     الفتح واجتما  املؤمنني ، ورأيم بقراى تكبح ـ وليفخأ ـ فإذا هم املؤمنني يوم 
    4081صحيح العجاري ) 

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

 أبو دجانة ] مساك بن خراش [ .
أخك سيفاى يوم أحد فقال : من يأخك مي هكا  قال : ) أن رسول هللا  عن أن  

إنسان من م يقول : أنا أنا ، فقال : من يأخكه حبق( ،  السيا حبق( ، فعسطوا أيدي م كل
فأحجم القوم ، فقال ل( مساك أبو دجانة : أنا آخكه حبق( ، قال : فأخكه ففلق ب( هام 

    2470املشركني      . صحيح مسلم ) 
 . ملن كان االنتصار يف بداية املعركة ؟147

 جلي، املسلمني .
 زمية باملشركني أول األمر ؟. ماذا فعل الرماة حني رأوا اهل148

 قالوا : ) الغنيمة ، الغنيمة ، ظ ر أصحابكم فماذا تنتظرون   .
    3039فكهعوا يف  لب الغنيمة وأخلوا الثغر .   صحيح العجاري ) 

 . ماذا فعل رئسهم عبد هللا بن جبري ؟150
 ق   . وقال : ) أنسيتم ما قال لكم رسول هللا  ذكرهم بع د النيب 

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

استدار بسرعة حىت وصل إىل مؤخرة اجلي، اإلسالمي ، وأباد ععد هللا بن جعأ ومن مع( ) 
 وكانوا عشرة   مث انقأ علال املسلمني من خلف م ، وأحا وا باملسلمني .

 املسلمني ؟. ماذا حدث بعد ذلك جليم 152
عن األعني ، وأشيع أن( ما  ، وفّر  استش د من املسلمني خلق كثأ ، وااب الرسول 

 مجع من املسلمني ، وجل  بعض م دون قتال .
 . كم عدد الشهداء من املسلمني ؟153
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   ش يداى . 70) 
 يوم أحد من شدة املقاومة ؟ . مباذا أصيب الرسول 154

باعيت( ، وش  يف وج ( ، فسال دم( ، فجعل ميسح( أصيب إصابا  كثأة : فكسر  ر 
ويقول : ) كيا يفلح قوم خضعوا وج( نعي م وهو يدعوهم لإلسالم   .                                                   

   1791صحيح مسلم ) 
 ؟ . من هو قاتل محزة 155

 وحشي بن حرب .
 . ما هو لقب محزة ؟156

 سيد الش داء .
: ) سيد الش داء عند هللا يوم القيامة محزة   .           قال : قال رسول هللا  بر عن جا

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

املطلب ، ععد هللا بن حرام ) والد جابر مصعب بن عمأ ، حنضلة الراهب ، محزة بن ععد 
   ، أن  بن النضر ، وععد هللا بن جعأ ، وعمرو بن اجلمو  .

 حىت شلت يده ؟ . من الصحايب الذي قاتل دون الرسول 158
  لحة بن ععد هللا .

عن قي  بن أيب حازم قال : ) رأيم يد  لحة ال  وقال هبا النيب قد شلم   .               
   3742العجاري ) صحيح 
 . ماذا قال عبد هللا بن جحم قبل املعركة ؟159

) إين أقسم أن نلقال العدو ، فإذا لقينا العدو أن يقتلوين ، مث يعقروا بطي ، مث ميثلوا يب ، 
   9/24فإذا لقيتمل سـألتي : فيم هكا ق فأقول : فيمل   . سنن العي قي ) 

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

 عمرو بن اجلموح .
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فقال : يا رسول هللا ،  عن أيب قتادة قال : ) أتال عمرو بن اجلموح إىل رسول هللا 
أرأيم إن قاتلم يف سعيل هللا حىت أقتل ، أمشي برجلي هكه صحيحة يف اجلنة ق وكانم 

فقال : كأين  نعم ، فقتل يوم أحد فمر رسول هللا :  رجل( عرجاء ، فقال رسول هللا 
    5/299أنظر إليمل متشي برجلمل هكه صحيحة يف اجلنة   .  مسند أمحد ) 

 . من هو الصحايب الذي نال الشهادة يوم أحد وما صلى هلل صالة ؟161
 أصأم بن ععد األش ل .

   لش ادة .                        ملا كان يوم أحد أسلم وحلق باملسلمني يف أحد فقاتل حىت نال ا
. من الصحايب الذي مر  بقوم من املسلمني قد ألقوا بأيديهم فقال : قوموا 162

 ؟ فموتوا على ما مات عليه رسول هللا 
 أن  بن النضر .

 مل يقتل ؟ . من أول من علم أن الرسول 163
 كعب بن مالمل ، فنادى معشراى بكلمل .

 ي ملا استشهد أظلته املالئكة بأجنحتها حىت رفع ؟. من هو الصحايب الذ164
 ععد هللا بن عمرو بن حرام ) والد جابر   .

عن جابر بن ععد هللا قال : ) ملا قتل أيب يوم أحد ، جعلم أكشا عن وج ( وأبكي ، 
ين وين وهو ال ين اين ، وجعلم عم  تعكي ، فقال النيب  فجعل أصحاب رسول هللا 

 عكي( ، ما زالم املالئكة تظل( بأجنحت ا حىت رفعتموه   .                                                             : تعكي( أو ال ت
   2471  ومسلم )  1244صحيح العجاري ) 

 . من هو الصحايب الذي استشهد يوم أحد وغسلته املالئكة ؟
 حنضلة الراهب .

يقول عن قتل حنضلة بن أيب عامر بعد  ل هللا عن ععد هللا بن الزبأ قال : مسعم رسو 
أن قتل : ) إن صاحعكم تغسل( املالئكة فاسألوا صاحعت( ، فقالم : إن( خرج ملا مسع 

 : لكلمل اسلت( املالئكة   .                                                                             اهلائعة وهو جنب ، فقال رسول هللا 
    25،  3/24احلاكم )  رواه
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 . اذكر احلوار الذي دار يف هناية املعركة بني أيب سفيان وبني جيم املسلمني ؟165
 أشرف أبو سفيان علال املسلمني فقال :
 أخال القوم حمد ، فقال : ال ايعوه .

 فقال : أخال القوم ابن أيب قحافة ، قال ال ايعوه .
هؤالء قتلوا ، فلو كانوا أحياء ألجابوا ، فلم ميلمل  قال : أخال القوم عمر ، فقال : إن

نفس( فقال ل( : ككبم يا عدو هللا ، أبقال هللا عليمل ما خيزيمل ، قال أبو سفيان : أعُل 
 هعل .

 : ) أجيعوه   قالوا : ما نقول ق قال : ) قولوا : هللا أعلال وأجل   . فقال النيب 
: ) أجيعوه   قالوا : ما نقول ق  فقال النيب قال أبو سفيان : لنا العزى وال عزى لكم ، 

    4042قال : ) قولوا هللا موالنا وال موىل لكم   . صحيح العجاري ) 
 . اذكر بعض الفوائد واحلكم املستنبطة من غزوة أحد ؟166

 ذكر ابن القيم عدة حكم واايا  هلكه الغزوة :
وأن الكي أصاهبم إ ا هو بشؤم ذلمل  تعريف م سوء عاقعة املعصية والفشل والتناز  ،منها : 

. 
أن حكمة هللا وسنت( يف رسل( وأتعاع م جر  بأن يدالوا مرة ويدال علي م أخرى ، ومنها : 

 لكن تكون هلم العاقعة .
أن هكا من أعالم الرسل ، كما قال هرقل أليب سفيان : ) هل قاتلتموه ق قال : ومنها : 

قال : سجال ، يدال علينا مرة ، وندال علي(  نعم ، قال : كيا احلرب بينكم وبين( ق
 األخرى ، قال : ككلمل الرسل تعتلال مث تكون هلم العاقعة   

أن يتميز املؤمن الصادو من املنافق الكاذب ، فإن املسلمني ملا أظ رهم هللا علال ومنها : 
أعدائ م يوم بدر ، وصار هلم الصيم ، دخل مع م يف اإلسالم ظاهراى من لي  مع م 

 ا ناى ، فاقتضم حكمة هللا أن سعب لععاده حنة ميز  بني املؤمن واملنافق .ب
أن( سعحان( لو نصرهم دائماى وأظفرهم بعدوهم يف كل مو ن ، لطغم نفوس م ومنها : 

 ومشجم وارتفعم .
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أن( سعحان( هيأ لععاده املؤمنني منازل يف دار كرامت( ، ي تعلغ ا أعماهلم وي يكونوا ومنها : 
 ي ا إال بالعالء واحملنة ، فقيأ هلم األسعاب ال  توصل م إلي ا من ابتالئ( وامتحان( .بالغ

أن النفوس تكتسب من العاقعة الدائمة والنصر  غياناى وركوناى إىل العاجلة ، وذلمل ومنها : 
 مرس يعوق ا عن جدها يف سأها إىل هللا والدار اآلخرة .

ليائ( ، وال سعيل إىل نيل هكه الدرجة إال بتقدير أن الش ادة من أعلال مراتب أو ومنها : 
 األسعاب املفضية إلي ا من تسلط األعداء .

، فعاتع م هللا  أن وقعة أحد كانم مقدمة وإرهاصاى بني يدي مو  الرسول ومنها : 
علال انقالهبم علال أعقاهبم أن ما  الرسول أو قتل ، بل الواجب أن ل( علي م أن يثعتوا 

 يده وميوتوا علي( .  علال دين( وتوح
 . مىت وقعت حادثة الرجيع ؟167

 يف صفر سنة أربع لل جرة .
 . ما سببها ؟168

قدم علال رسول هللا رهط من عضل والقارة ، فقالوا : يا رسول هللا ، إن فينا إسالماى ، 
 فابع  معنا نفراى من أصحابمل يفق ونا ويقرؤونا القرآن .

 ؟ ول هللا . كم كان عدد الذين أرسلهم رس169
   3989مع م عشرة رهط . صحيح العجاري )  بع  رسول هللا 

 . من أمري هذا البعث ؟170
    3989صحيح العجاري )    عاصم بن ثابم . 

 . ماذا حدث بعد ذلك هلذا الوفد ؟171
 ملا وصل هكا العع  بني عسفان ومكة أاار علي م بنو حليان ) من هكيل   مبائة رام .

 عل هذا الوفد ملا حلقوا هبم ؟. ماذا ف172
 جلؤوا إىل مكان مرتفع ، وجاء القوم فأحا وا هبم .

 . ماذا قالوا للصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ بعد أن حاصروهم ؟173
 قالوا : لكم الع د وامليثاو إن نزلتم ال نقتل منكم أحداى .
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 . ماذا قال أمريهم عاصم بن ثابت هلم ؟174
علال ذمة كافر ، الل م أخل عنا رسولمل ، فجاء ا ل إىل الرسول قال : أما أنا فال أنزل 

 . من السماء 
 فقاتل م هو ومرثد بن مرثد ، وخالد بن بكأ ، فقتلوهم .

ونزل خعيب وابن الدثينة وععد هللا بن  ارو ، فأوثقوهم ، فقال ععد هللا : هكا أول الغدر 
 ، فقتلوه وأحلقوه برفيقي( .

 بيب وزيد ؟. ماذا فعلوا خب175
   3989صحيح العجاري )    باعومها مبكة . 

 . من الذي اشرتامها ؟176
الكي اشرتى خعيب هم بنو احلارث ، وكان خعيب هو الكي قتل احلارث يوم بدر ، 

 فاشرتوه ليقتلوه باحلارث .
 وأما زيد بن الدثنة فاشرتاه صفوان بن أمية ليقتل( بأبي( أمية بن خلا .

 يب عند ما أرادوا قتله ؟. ماذا طلب خب177
قال : ) دعوين أصلي ركعتني   مث قال : ) لوال أن تروا أن ما يب جز  لزد    فكان أول 

 من سن الركعتني عند القتل .
 مث قال : ) الل م أحص م عدداى ، واقتل م بدداى ، وال تعق من م أحداى   . 

   3989صحيح العجاري ) 
 ة ؟ وما سببها ؟. ماذا تعرف عن سرية بئر معون178

املدينة ، فدعاه إىل اإلسالم ، فلم يسلم  أن أبا براء عامر بن مالمل قدم علال رسول هللا 
وي يععد ، وقال : يا رسول هللا ، لو بعثم أصحابمل إىل أهل جند يدعوفم إىل دينمل 

 لرجو  أن جييعوهم .
 ملا طلب منه ذلك ؟ . ماذا فعل الرسول 179

 ) يعرفون بالقراء   وأمر علي م املنكر بن عمرو . بع  مع( سععني رجالى 
 فساروا حىت نزلوا بعئر معونة ) وهي أرس بني بي عامر وحرة بي سليم   .
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 . 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
 ي ينظر يف الكتاب ، وأمر رجالى فطعن حرام بن ملحان باحلربة من خلف( .

 . ماذا قال حرام ملا رأى الدم ؟182
 قال : ) هللا أكل ، فز  ورب الكععة   . صحيح مسلم )     

 . ماذا فعل عدو هللا بعد ذلك ؟183
بأصحاب رسول هللا  استنفر بي سليم فأجابت( عصية ورعل وذكوان ، فجاؤوا حىت أحا وا

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

 جنا كعب بن زيد الكي ترك وب( رمق ، فعاش حىت استش د يف ازوة ا ندو .
 وعمرو بن أمية ، واملنكر بن حمد بن عقعة كانا يف سرح املسلمني .

 فلما رأيا القتل يف أصحاهبما :
 نكر حىت قتلوه ، وأخكوا عمراى أسأاى مث تركوه .قاتل م امل
 ؟ . ماذا فعل عمرو بن أمية يف أثناء رجوعه إىل النيب 185

يف  ريق عودت( إىل املدينة ، فتمل برجلني من بي كالب ، هو يرى أن( قد أصاب ثأر 
 ي يعلم ب( . أصحاب( ، وإذا مع ما ع د من رسول هللا 

 املقتولني ؟ب . ماذا فعل الرسول 186
بأداء ديت ما ، فأخك رصل الدية من املسلمني ومن ي ود بي النضأ احللفاء )  التزم 

 وكان ذلمل سعب ازوة بي النضأ كما سيأيت   .
 الفوائــد :

  بيان أن الرسول  ال يعلم الغيب ، إذ لو كان يعلم الغيب بدون إعالم هللا تعاىل
 ل( ملا أرسل ش داء بئر معونة .

 يلة املنكر بن حمد بن عقعة ، إذ قاتل وحده  لعاى للش ادة ففاز هبا .فض 
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 . أن الغدر وا يانة وصا الزم يف الغالب ألهل الكفر والشرك 

 . مشروعية الصالة عند القتل ، وأن خعيعاى هو الكي سن ا 

 . مىت كانت غزوة بين النضري ؟186
   لل جرة . 4يف ربيع األول عام ) 

 ه الغزوة ؟. ما سبب هذ187
 . حاولت م لقتل رسول هللا 

 ملا علم بذلك ؟ . ماذا طلب منهم النيب 188
  لب من م ا روج من املدينة خالل عشرة أيام ، فمن رآه بعد ذلمل ضرب عنق( .

 . من الذي حرضهم على العصيان وعدم اخلضوع ووعدهم بالوقوف معهم ؟189
 ععد هللا بن أيب سلول .

﴿ أي تر إىل الكين نافقوا يقولون إلخوافم الكين  الكرمي علال ذلمل : وقد أشار القرآن 
كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنجرجن معكم وال نطيع فيكم أحداى أبداى وإن قوتلتم 

    12ـ11﴾ .  احلشر ) لننصرنكم وهللا يش د إفم لكاذبون 
 ملا أعلنوا العصيان ؟ . ماذا فعل رسول هللا 190

 وفرس علي م احلصار والتجأ بنو النضأ إىل حصوفم . سار إلي م
 . كيف مت استسالمهم ؟191

اعتزلت م قريضة وخافم ععد هللا بن أيب سلول ، فلم يطل احلصار ) قيل : ستني يوماى ، 
 وقيل : ةسة عشر يوماى   حىت قكف هللا يف قلوهبم الرعب واستسلموا ورضوا باجلالء .

 ؟ هللا  . ماذا قال هلم رسول192
 قال هلم :) لكم ما أقلم اإلبل إال السالح   .

فجربوا بيوهتم بأيدي م ليحملوا األبواب والشعابيمل ، بل حىت محل بعض م األوتاد وجكو  
 السقا ، مث محلوا النساء والصعيان ، فرتحل بعض م إىل خيل وبعض م إىل الشام .

 . ماذا كان يقول ابن عباس عن سورة احلشر ؟193
 ول : سورة النضأ .يق
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 . اذكر بعض الفوائد ؟194
 .  بيان سجية من سجايا الي ود ، وهي نقأ املعاهدا 

  يف هكه املعركة نزلم سورة احلشر بأكمل ا ، فوصفم  رد الي ود يف صدرها يقول هللا
ما ﴿ هو الكي أخرج الكين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ألول احلشر . تعاىل : 

وا وظنوا أفم ما نعت م حصوفم من هللا فأتاهم هللا من حي  ي رتسعوا ظننتم أن خيرج
 .... ﴾ 

مث فضح القرآن مسلمل منافقي املدينة الكين حاولوا إعانة ي ود يف ادرها وحرهبا علال 
 مقاتلة املسلمني .

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

 وسببها : 
أن احلارث بن ضرار سيد بي املصطلق سار يف قوم( ومن قدر علي( من العرب  أن( بلغ( 

 يف سععني مقاتل . ، فجرج رسول هللا  يريدون حرب رسول هللا 
 . هل حدث يف هذه الغزوة قتال ؟196

 لي م علال املاء ، فسيب ذراري م وأمواهلم .ي يكن بين م قتال ، وإ ا أاار ع
أاار علي م وهم اارون ـ أي اافلون ـ وأنعام م  ويف صحيح العجاري : ) أن رسول هللا 

   173تسقي علال املاء ، فقتل مقاتل م وسىب سعي م   . صحيح مسلم ) 
 يف هذه الغزوة وتزوجها ؟ . من هي املرأة اليت أصاهبا 197

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

نزل املسلمون للراحة ، فنزلم عائشة من هودج ا لععأ شأفا ، فلما عاد  افتقد  
عقداى هلا فرجعم تعح  عن( ، وعندما عاد  وجد  الرجال قد محلوا هودج ا ووضعوه 

انم حينئٍك خفيفة الوزن .                                                                               علال بعأها وهم رسعوفا داخل( ، ألفا ك
   4141صحيح العجاري ) 
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 . ماذا فعلت بعد ذلك ؟199
 جلسم يف املكان الكي ارحتلوا من( وظنم أفم سيفقدوفا فأجعون إلي ا .

 فها ؟. من الصحايب الذي مر  هبا ؟ وكيف عر 200
   4141صحيح العجاري )    صفوان بن املعطل . 

 ألن( قد رآها قعل أن يفرس احلجاب .وعرفها : 
 . ماذا قال ملا رآها ؟ وماذا فعل ؟201

 اسرتجع ، وأنا  بعأه ، ومحل ا علي( ، وانطلق هبا إىل املدينة .
العجاري )  قالم عائشة : ) وهللا ما مسعم من( كلمة واحدة اأ اسرتجاع(   . صحيح

4141        
 . ماذا حدث ملا قدم صفوان بن املعطل إىل املعسكر ؟202

 تكلم الناس كل من م بشاكلت( من اإلفمل .
 ال يتكلم . وملا وصلوا املدينة أفاس الناس يف حدي  اإلفمل ورسول هللا 

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

أما علي فقال : ) ي يضيق هللا عليمل ، والنساء سواها كثأ ، وإن تسأل اجلارية تصدقمل   
 .    صحيح العجاري )    

بالكي يعلم من براءة أهل( ، وبالكي يعلم يف نفس(  وأما أسامة : فأشار علال رسول هللا 
 هلم من الود ، فقال : ) هم أهلمل وال نعلم إال خأاى   .

 . ما توجيه كالم علي بفراق عائشة ؟204
 ، ألن( رآه مصلحة ونصيحة للنيب  الكي قال( هو الصواب يف حق( ” قال النووي : 

هبكا األمر وقلق( ،  يف اعتقاده ، وي يكن ذلمل يف نف  األمر ، ألن( رأى انزعاج النيب 
    شرح النووي )     “ .فأراد راحة خا ره ، وكان ذلمل أهّم من اأه 

من اهلّم والغّم  .. ليتجلص رسول هللا فأشار علي أن يفارق ا .” وقال ابن القيم : 
    3/260زاد املعاد ) “  الكي حلق( من كالم الناس ، فأشار حبسم الداء 
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 . اذكر موقف أيب أيوب األنصاري املشر ف وزوجته ؟205
ول الناس يف عائشة ق قال : قالم أم أيوب أليب أيوب : ) يا أبا أيوب ، أما تسمع ما يق

نعم وذلمل الككب ، أكنم  فاعلة ذلمل يا أم أيوب ق قالم : ال وهللا ما كنم ألفعل( ، 
 قال : فعائشة خأ منمل   .

 . من الذي توىل كربه ونشره بني الناس ؟206
 ععد هللا بن أيب بن سلول . فتح العاري )    

 . من الذين خاضوا باإلفك وتكلموا فيه ؟207
 طح بن أثامة ، وحسان بن ثابم ، ومحنة بنم جح، . فتح العاري )    مس

 . ماذا حصل بعد ذلك ؟208
﴿ إن الكي نزل الوحي يف براءهتا ، فقال تعاىل :  بعد ش ر من معاناهتا ومعاناة الرسول 

 ﴾ ... جاءوا باإلفمل عصعة منكم .
 . اذكر ما كانت تعانيه عائشة من اإلفك ؟

 عن ا ـ قالم : ) ملا بلغي ما تكلموا ب( ، مهمم أن آيت قليعاى فأ رح عن عائشة ـ رضي هللا
   23/121معجم الطلاين )   نفسي في(   . 

 . ما حكم من شك يف براءة عائشة ؟209
لو يشمل في ا إنسان والعياذ باهلل صار كافراى مرتداى بإمجا  املسلمني ، ألفا ” قال النووي : 

    17/117شرح النووي )     “ . براءة قطعية بنص القرآن
 . هل أقيم احلد على من صرح باإلفك ؟210

مبن صرح باإلفمل فحّدوا اانني  بلاءهتا ، أمر رسول وملا جاء الوحي ” قال ابن القيم : 
اانني ، فجلد مسطح بن أثامة ، وحسان بن ثابم ، ومحنة بنم جح، ، ف ؤالء من 

      3/236زاد املعاد )     “ .تكفأاى املؤمنني الصادقني تط أاى هلم و 
 . ملاذا مل حيد عبد هللا بن أيب بن سلول مع أنه رأس أهل اإلفك ؟211
ألن احلدود ختفيا عن أهل ا وكفارة ، وا عي  لي  أهالى لكلمل ، وقد وعده هللا قيل : 

 بالعكاب العظيم يف اآلخرة فيكفي( ذلمل من احلد .
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   وجيمع( وركي( وخيرج( يف قوالب من ال ينسب إلي( .بل كان يستوشي احلديوقيل : 
بل ترك حده ملصلحة هي أعظم من إقامت( ، كما ترك قتل( مع ظ ور نفاق( ، وهي وقيل : 

 تأليا قوم( .
    3/236زاد املعاد )    ولعله ترك هلذه الوجوه كلها . 

 ؟  يف هذه الغزوة من بني زوجاته . ما سبب خروج عائشة مع النيب 212
مع(  إذا أراد أن خيرج أقر  بني نسائ( ، فأي ن خرج س م ا خرج هبا  ألن رسول هللا 

   4141صحيح العجاري )   ، فجرج يف هكه الغزوة س م عائشة . 
 . ملاذا تأخر هذا الرجل عن اجليم ؟213

 كان يأمر أحد أصحاب( أن يعقال بعد اجلي، يتفقد ما بقي من اجلي، .  ألن الرسول 
أن( كان قد عّرس يف أخريا  اجلي، ، ألن( كان كثأ النوم .                            يل : وق

   3/232زاد املعاد ) 
 . اذكر بعض الفوائد املستنبطة من قصة اإلفك ؟214
  ، بيان ما تعرضم ل( أم املؤمنني من العالء ، وصلها علي( حىت كشا هللا عن ا

 : ) أشدكم بالء األنعياء ، مث األمثل فاألمثل   . وفرج كرهبا ، وقد قال النيب 

 ا بعد نزول القرآن بكلمل فقد كفر بيان براءة أم املؤمنني ، ولكا من شمل يف براءهت. 

 . بيان نفاو وخع  ومكر ابن أيّب علي( لعائن هللا ، وما أراده من الفتنة 

  بيان أن الرسول . ما كان يعلم الغيب حىت يعلم( هللا 

 إذ كان قد منع ابن خالت( ﴿ وليعفوا وليصفحوا أيب بكر لرب( يف قول( :  استجابة ﴾
من  عام وكساء ملا تورط يف قكف أم املؤمنني ، مث كف ر أبو  مسطحاى ما كان يقدم(

 بكر عن ميين( ورد إىل مسطح ما كان  جيري( علي( من النفقة .

 . االسرتجا  عند املصيعة 

  يلوذ ب( بقرابة واأها .استشارة املرء أهل بطانت( ان 

 . )استشارة األعلال ملن هو دون 

 . )أن الصل حُتمد عاقعت( ويُغعط صاحع 
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 . تعشأ من ادد  ل( نعمة ، أو اندفعم عن( نقمة 

 . التأسي مبا وقع ليفكابر من األنعياء واأهم 

 . مىت كانت غزوة اخلندق ) األحزاب ( ؟215
     3/240زاد املعاد )   كانم يف سنة ة  من اهلجرة يف شوال . 

 . ما سببها ؟216
 . أن الي ود حزبوا األحزاب علال قتال رسول هللا 

 . من قائد املشركني يف هذه الغزوة ؟ وكم عدد جيشهم ؟217
 هو أبو سفيان بن حرب ، قائد قري، ومن مع م .

    3/242زاد املعاد )   وعدد جيش م عشرة آالف مقاتل . 
 ملا مسع مبقدمهم ؟ هللا  . ماذا فعل رسول218

    3/242زاد املعاد )   استشار أصحاب( .  
 . من هو الصحايب الذي أشار عليه حبفر اخلندق ؟219

 سلمان الفارسي .
 . كم عدد جيم املشركني ؟220

 ثالثة آالف .
 . كم استغرقت مدة حفر اخلندق ؟221
 عشرين يوماى .وقيل : ستة أيام . قيل : 
 ارك يف حفر اخلندق ؟. من الذي ش222

الكي كان الصحابة  شارك مجيع املسلمني يف احلفر ، وأسوهتم يف ذلمل رسول هللا 
 يستعينون ب( يف تفتيم الصجرة ال  تعرتض م ويعجزون عن ا .

 . ماذا كانوا يرددون أثناء احلفر ؟223
بداى                     حنن الكين بايعوا حمداى           علال اإلسالم ما بقينا أ             

   4099صحيح العجاري ) 
 . اذكر بعض دالئل النبوة اليت حدثت أثناء حفر اخلندق ؟224
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  عند ما اعرتضم الصحابة صجرة وهم رفرون ، ضرهبا رسول هللا   ثالث ضربا
 فتفتتم :

 فقال إثر الضربة األوىل : هللا أكل ، أعطيم مفاتيح الشام .
 فقال : هللا أكل ، أعطيم مفاتيح فارس .مث ضرهبا الثانية 

مث ضرهبا الثالثة فقال : هللا أكل ، أعطيم مفاتيح اليمن .  مسند اإلمام أمحد ) 
4/303   
  عند ما حلل جابر ما يعاني( الرسول  من اجلو  ، ذهب لزوجت( و لب من ا أن

هب جابر ودعا تصنع ل(  عاماى ، فكبح عناقاى ل( و عجم زوجت( صاعاى من شعأ ، وذ
وسار ه بكمية الطعام وأن( قليل يكفي لرجل أو رجلني ، فصاح رسول  رسول هللا 

وقال : يا أهل ا ندو ، إن جابراى قد صنع لكم سوراى فحي ال بكم ، وعددهم  هللا
    4102صحيح العجاري )   ألا ، وأكل الناس كل م حىت شععوا .  

 للتأكد من نقض يهود بين قريظة للعهد ؟ . من الذين أرسلهم رسول هللا 225
 سعد بن معاذ ، وسعد بن ععادة ، وععد هللا بن رواحة ، وخوا  بن جعأ .

 . ماذا حدث ملا علم املسلمون بنقض يهود بين قريظة للعهد ؟226
خاف املسلمون علال ذراري م ، ومّروا بوقم عصيب وابتالء عظيم ، ونزل القرآن واصفاى 

وإذ زاام األبصار وبلغم  مإذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منك﴿ هكه احلالة : 
 ﴾ .هنالمل ابتلي املؤمنون وزلزلوا زلزاالى شديداى  القلوب احلناجر وتظنون باهلل الظنونا .

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

 هم املنافقون . والذين ظنوا باهلل الظنونا :
 ؟ . كم استمر حصار األحزاب للرسول 227

 ش راى كامالى .
 . هل كان هناك قتال بني الطرفني ؟228

 ي ردث قتال ، لكن هناك مناوشا  وتراشق بالنعال فقط .
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 . من الذي أصيب من الصحابة بأكحله ؟229
 من قريب . سعد بن معاذ ، ونصعم ل( خيمة يف املسجد ليعوده الرسول 

  وس  الذراع .األكحل : عرق يف
 ملا أصيب ؟ . ماذا قال 230
     6/141،142مسند اإلمام أمحد )تي حىت تقر عيي من قريظة   . : ) الل م ال متقال

 . كيف نصر هللا املسلمني وهزم األحزاب ؟231
هعم رياح هوجاء يف ليلة مظلمة باردة ، فقلعم القدور ، واقتلعم خيام م ، وأ فأ  

﴿ يا ن من أيب سفيان إال أن ضاو ذرعاى فنادى بالرحيل ، كما قال تعاىل : نأافم ، فما كا
أي ا الكين آمنوا اذكروا نعمة هللا عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا علي م رراى وجنوداى ي 

    9﴾ .          األحزاب ) مبا تعملون بصأاى  هللا تروها وكان
 شتيت وتفرق األحزاب ؟. من هو الصحايب الذي كان له دور يف ت232

 نعْيم بن مسعود .
 . ما سبب جناحه يف تشتيت األحزاب ؟233

 أن( أسلم حديثاى ، وال تعلم قري، والي ود واألعراب بإسالم( .
 . ماذا فعل ؟234

 ذهب إىل بي قريظة وأاراهم بطلب رهائن من قري، لئال تدع م وتنصرف عن احلصار .
ي قريظة ندموا علال ما فعلوا وأفم قد اتفقوا سرّاى مع مث ذهب إىل قري، وقال هلم : إن ب

علال أن خيتطفوا عدداى من أشراف قري، واطفان فيسلموهم ل( ليقتل م  رسول هللا 
 دليالى علال ندم م .

 وبكلمل زر  بكور الشمل بين م وأخك كل فريق يت م الفريق اآلخر با يانة .
 ؟ بعد غزوة األحزاب . ماذا قال رسول هللا 235

   4109قال : ) اآلن نغزوهم وال يغزوننا ، فنحن نسأ إلي م   . صحيح العجاري ) 
 ليأيت خبرب القوم ؟ . من هو الصحايب الذي أرسله رسول هللا 236

 حكيفة بن اليمان .
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من  با ندو ، وصلال رسول هللا  قال : ) لقد رأيتنا مع رسول هللا  عن حكيفة 
إلينا فقال : من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ، يشرتط ل( رسول الليل هوياى ، مث التفم 

فلم يكن يل بٌد  هللا أن( يرجع أدخل( هللا اجلنة ، ... فلما ي يقم أحد دعاين رسول هللا 
يف القيام حني دعاين ، فقال : يا حكيفة ، فاذهب فادخل يف القوم فانظر ما يفعلون وال 

    1788صحيح مسلم )   .حتدثن شيئاى حىت تأتينا   
  يوم األحزاب ؟ . مباذا كان يدعو النيب 237

) الل م منزل الكتاب ، سريع احلساب ، اهزم األحزاب ، الل م اهزم م وزلزهلم   .          
    4115صحيح العجاري ) 

 . اذكر بعض الفوائد والعرب من غزوة األحزاب ؟238
 اجليشني ، إال أفا كانم للظروف ال  ال أن هكه الغزوة ي يكن في ا التحام بني 

وادرة بي قريظة ، والريح واللد القار، ، جعلت ا من أشـد  بست ا من كثرة املشركني
وإذ زاام األبصار  ﴿من قول هللا تعاىل :  الغزوا  امتحاناى للقلوب ، وأي وصا أبلغ
 ﴾ .وبلغم القلوب احلناجر وتظنون باهلل الظنونا 

 شدائد تظ ر املنافقني علال حقيقت م ، فقد روي أن بعض م كان يقول :  أن احملن وال
كان حمداى يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر ، وأحدنا اليوم ال يأمن علال نفس( أن 

 يكهب إىل الغائط .

وكان من يف قلع( مرس يستأذن يف العودة إىل بيوهتم ويتعللون بأن بيوهتم عورة ، وقد  
 ﴾ .وما هي بعورة إن يريدون إال فراراى ﴿ قال هللا تعاىل : 

  كما أن احملن والشدائد تظ ر نفاو املنافقني ، ف ي ككلمل تظ ر إميان املؤمنني ، فقد
﴿ وملا رأى املؤمنون األحزاب قالوا هكا ما وعدنا هللا ورسول( وصدو هللا قال هللا تعاىل : 

 ﴾ .ورسول( وما زادهم إال إمياناى وتسليماى 

  وة وككلمل ازوة بدر ظ ر فضل التضر  إىل هللا .يف هكه الغز 
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  لقد ضرب الرسول  املثل األعلال للحكام واحملكومني يف العدالة واملساواة ، وعدم
االستئثار بالراحة يوم وقا جنعاى إىل جنب مع أفراد جيش( ليعمل بيده يف حفر ا ندو 

. 

  أعطال الرسول  يف حفر ا ندو ، ويوم مثالى آخر علال رأفت( باملؤمنني يوم شارك م
 أشرك م مع( يف  عم جابر وي يستأثر ب( علال قلة من الصحابة .

  يف هكه الغزوة يظ ر جبالء ادر الي ود وخيانت م ، حبي  أفم كانوا السعب يف اميع
 األحزاب حول املدينة مث يف خيانة ي ود بي قريظة يف أشد األوقاف وأعظم ا حنة .

  وأعدوا هلم ما استطعتم مف وم املسلمني لقول( تعاىل : أن حفر ا ندو يدخل يف ﴿
 ﴾ .من قوة 

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

قال ل( : ) قد وضعم السالح ، وهللا ما وضعناه ، فاخرج إلي م ، قال : إىل أين ق قال : 
   4117صحيح العجاري )     . إلي م  إىل قريظة ، فجرج النيب 

 ملا قال له جربيل ذلك ؟ . ماذا فعل رسول هللا 240
سار  بامتثال األمر ، وقال ألصحاب( : ) ال يصلني أحد منكم العصر إال يف بي قريظة   .  

    4119صحيح العجاري ) 
 هلم ؟ . ما سبب غزو الرسول 241

 نقض م الع د .
 . كم حاصرهم ؟242

 ليلة . ة  وعشرين
ففي حدي  عائشة : ) فأتاهم ـ أي رسول هللا ـ فحاصرهم ة  وعشرين ليلة   .     

    142،  6/141مسند أمحد ) 
 . كم عدد جيم املسلمني ؟243

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

 ن معاذ وهو من األنصار .سعد ب
 على حكمه ؟ . ملاذا أنزهلم الرسول 245

 علال حكم( ألن األنصار حلفاء بي قريظة . أنزهلم الرسول 
 يف هذا احلكم ؟ . مباذا حكم فيهم ؟ وماذا قال الرسول 246

 حكم : تقتل مقاتلت م ، وتسىب ذراري م ، وتقسم أمواهلم .
   4121م هللا   . صحيح العجاري ) : ) لقد قضيم حبك فقال النيب 

احلكم في م ، ومجعم األسرى يف دار احلارث وحفر  هلم األخاديد يف  ونفك الرسول 
سوو املدينة ، فسيقوا إلي ا اجملموعة تلو األخرى لتضرب أعناق م في ا ، وكانوا ستمائة أو 

 سععمائة .
 . ماذا قال سعد بن معاذ بعد حكمه يف بين قريظة ؟247

ل : ) الل م إنمل تعلم أن( لي  أحد أحب إيّل أن أجاهدهم فيمل من قوم ككبوا رسولمل قا
وخرجوه ، الل م فإين أظن أنمل قد وضعم احلرب بيننا وبين م ، فإن كان بقي من حرب 
قري، شيء فأبقي ل( حىت أجاهدهم فيمل ، وإن كنم وضعم احلرب فافجرها واجعل 

   4122صحيح العجاري )    . ا ، فانفجر  من لّعت( فما  مويت في 
 . اذكر بعض فضائل سعد بن معاذ ؟248

    3803: ) اهتز عرش الرمحن ملو  سعد   .  صحيح العجاري )  قال رسول هللا 
    3804: ) لقد حكمم في م حبكم هللا   . صحيح العجاري )  وقال 
 اري )   ليفنصار : ) قوموا إىل سيدكم   فسماه سيداى . صحيح العج وقال 

حلة حرير ، فجعل أصحاب( ميسوفا ويعجعون من  وعن اللاء قال : ) أهديم للنيب 
لين ا ، فقال : أتعجعون من لني هكه ق ملناديل سعد بن معاذ خأ من ا أو ألني   .                                        

    3802صحيح العجاري ) 



 86 

د بن معاذ ، قال املنافقون : ما أخا جنازت( ، وعن أن  قال : ) ملا محلم جنازة سع
   3849: إن املالئكة كانم حتمل(   . جامع الرتمكي )  فقال النيب 
 . كيف كان املسلمون مييزون بني الصغار والبالغني من بين قريظة ؟249

 باإلنعا  .
لشعر عن عطية القرضي قال : ) كنم من سيب بي قريظة ، فكانوا ينظرون ، فمن أنعم ا

قتل ، ومن ي ينعم ي يقتل ، فكنم ان ي ينعم   ويف رواية : ) فكشفوا عان  ، 
   4404سنن أيب داود )    فوجدوها ي تنعم فجعلوين يف السيب   . 

 . اذكر بعض الفوائد املستنبطة من غزوة بين قريظة ؟250
 ، ويف القرآن :  بيان وبال وعاقعة الغدر وا يانة ، وأفما عائدان علال صاحع ما ﴿

﴿ وال ريق املكر السيء إال ﴾ وقال سعحان( : فمن نك  فإ ا ينك  علال نفس( 
 ﴾ .بأهل( 

 . فضل سعد بن معاذ 

  فضل الصحابة يف سرعة استجابت م لرسول هللا . 

 
 صلح احلديبية 

 . مىت كانت احلديبية ؟251
   3/255لل جرة يف ذي القعدة .   زاد املعاد )  6سنة 
 ما سببها ؟. 252

 خرج وأصحاب( ألداء العمرة وال يريدون القتال . أن رسول هللا 
 . من أين أحرم العمرة ؟253

 من ذي احلليفة .
 . كم كان عدد املسلمني يف احلديبية ؟254

يوم احلديعية : أنتم خأ أهل األرس ،  وجاء عن جابر أن( قال : ) قال لنا رسول هللا 
   4155صحيح العجاري )     . وكنا ألفاى وأربعمائة   
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 عيناً له ليأيت خبرب قريم ؟ . من الذي أرسله الرسول 255
 ُبسر بن سفيان الكعيب .

 ؟ . ماذا فعلت قريم عند ما علمت خبروج النيب 256
 قرر  صد املسلمني عن مكة ، وأرسلم خالد بن الوليد مبائ  فارس يتلقون النيب 

 وأصحاب( ويردون( .
 لتفادي االشتباك مع قريم ؟ فعل الرسول  . ماذا257

لتفادي االشتعاك مع املشركني سلمل  ريقاى وعرة عل ثنية املرار ، وعند ما وصل ا قال : ) 
من يصعد الثنية ثنية املرار فإن( رط عن( ما حط عن بي إسرائيل   .                                              

    2780صحيح مسلم ) 
 القصواء ؟ . أين بركت ناقة النيب 258

 بركم يف ثنية املرار .
 ؟ . ماذا قال الناس ملا خألت ؟ وماذا قال الرسول 259

 قالوا : خيف  القصواء .
: ) ما خيف  القصواء وما ذاك هلا خبلق ، ولكن حعس ا حاب  الفيل   مث  فقال النيب 

في ا حرما  هللا إال أعطيت م إياها    قال : ) والكي نفسي بيده ال يسألوين خطة يعظمون
   4178.           صحيح العجاري ) 

 بعد ذلك ؟ . ماذا فعل الرسول 260
 زجرها فوثعم ب( حىت نزل بأقصال احلديعية ، علال اٍد قليل املاء .  

    4178صحيح العجاري ) 
 بئر .مثد : 

 بركم وحرنم من اأ علة ظاهرة .خألت : 
 ملا شكا إليه الصحابة قلة املاء ؟ رسول . ماذا فعل ال261

نز  س ماى من كنانت( ، مث أمرهم أن جيعلوه يف العئر ، فجاش هلم بالري ، فارتووا مجيعاى .  
   2731صحيح العجاري 
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وقريم ،فمن الذي أرسلته قريم وتعجب  . بدأت املفاوضات بني الرسول 262
 ؟ من حب الصحابة للنيب 

ن( ملا رجع إىل قري، قال هلم : ) أي قوم ، وهللا لقد وفد  علال عروة بن مسعود ، فإ
امللوك ، ووفد  علال قيصر وكسرى والنجاشي ، وهللا ما رأيم ملكاى قط يعظم( أصحاب( 
مثل ما يعظم أصحاب حمٍد حمداى ، وهللا إن تنجم خنامة إال وقعم يف كا رجل من م 

    2734مره   .     صحيح العجاري ) فدلمل هبا وج ( وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أ
مل يأت لقتال وإمنا  لقريم ليؤكد هلم أنه  . من هو الذي أرسله الرسول 263

 معتمراً ؟
 عثمان بن عفان .

 . على من نزل عثمان عند ما دخل مكة ؟264
 علال أبان بن سعيد بن العا، األموي .

 . ماذا قال ملا أذنوا له بالطواف بالبيت ؟265
   . ) ما كنم ألفعل حىت يطوف ب( رسول هللا  قال :
 . ماذا أشيع عن عثمان عند ما ذهب إىل قريم ؟266

 أشيع أن( قد قتل .
 عند ما بلغه هذا اخلرب ؟ . ماذا فعل رسول هللا 267
   4169أصحاب( للعيعة حتم الشجرة ، فعايعوه علال املو  . صحيح العجاري )  دعا 
 ؟ يبايع الرسول  . من املنافق الذي مل268

 اجلد بن قي  ، وذلمل لنفاق( .
قال جابر : ) كنا يوم احلديعية أربع عشرة مائة ، فعايعناه ... اأ َجدّ  بن قي  اختعأ حتم 

   1856صحيح مسلم )    بطن بعأه   . 
 على ذلك ؟ . من أول من بايع رسول هللا 269

 ععد هللا بن وهب األسدي .
 يث يف فضل أصحاب الشجرة ؟. اذكر بعض األحاد270
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: وأنتم اليوم خأ  قال : ) كنا يوم احلديعية ألفاى وأربعمائة ، فقال لنا النيب  عن جابر 
    4154صحيح العجاري )     أهل األرس   . 

يشكوا حا عاى فقال : يا رسول  وعن( أيضاى قال : ) أن ععداى حلا ب جاء إىل رسول هللا 
: ككبم ال يدخل ا ، فإن( ش د بدراى  لنار ، فقال رسول هللا هللا ، ليدخلن حا ب ا

   2495واحلديعية   .                    صحيح مسلم ) 
: ) ال يدخل النار إن شاء هللا من أصحاب الشجرة أحد الكين بايعوا حتت ا   .  وقال 

   2496صحيح مسلم ) 
 ؟لعثمان لينال أجر البيعة  . ماذا فعل الرسول 271
إىل يده اليمىن ، وقال : ) هكه يد عثمان   فضرب هبا علال يده اليسرى وقال :  أشار 

   3699صحيح العجاري )   ) هكه لعثمان   . 
وتفاءل  الذي أرسلته قريم للصلح فاستبشر به النيب  . من هو الرسول 272

 ؟
                        متفائالى : ) لقد س ل لكم أمركم   .  س يل بن عمرو ، وقال النيب 

    2732صحيح العجاري ) 
 وبني قريم ؟ . اذكر بعض بنود الصلح الذي مت بني النيب 273

يرجع من عام( فال يدخل مكة ، وإذا كان العام القادم دخل ا املسلمون  الرسول  ـ1 
 فأقاموا في ا ثالثاى .

 بعأ .بعض م عن يأمن في ا الناس ، ويكا وضع احلرب بني الطرفني عشر سنني ،  ـ2 

من أحب أن يدخل يف عقد حمد وع ده دخل في( ، ومن أحب أن يدخل يف عقد  ـ3 
 قري، وع دهم دخل في( .

من أتال حمداى من قري، من اأ إذن ولي( ـ أي هارباى ـ رده علي م ، ومن جاء قريشاى  ـ4 
   ومسلم ) 2701ان مع حمد ـ أي هارباى من( ـ ي يرد علي(  . صحيح العجاري ) 

1783    

 ، ودخلم بنو بكر يف ع د قري، . ملا مت الصلح دخلم خزاعة يف ع د رسول هللا 
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 . ما هي السورة اليت نزلت يف طريق العودة من احلديبية ؟274
 ﴾ .﴿ إنا فتحنا لمل فتحاى معيناى سورة الفتح ، قول( تعاىل : 

﴿ لشم  ، مث قرأ : : ) لقد أنزلم علي الليلة سورة أحب إيل اا  لعم علي( ا قال 
   4177صحيح العجاري )      ﴾ .إنا فتحنا لمل فتحاى معيناى 

 . اذكر بعض احلوادث اليت وقعت يف السنة الرابعة ؟275
 والدة احلسني بن علي . ـ1 

 بزينب بنم خزمية ، وامللقعة بأم املساكني . زواج النيب  ـ2 

 بأم 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 من م رجل واحد .
 ملا رآهم مل يفعلوا ؟ . ماذا فعل رسول هللا 277

 دخل علال أم سلمة وذكر هلا ذلمل .
 . مباذا أشارت عليه أم سلمة ؟278

 ن يعدأ هو مبا يريد ، ففعل فنحر ، فقاموا فنحروا .أشار  علي( أ
 . اذكر بعض احلكم املستنبطة من صلح احلديبية ؟279
 . أفا كانم مقدمة بني يدي الفتح األعظم الكي أعز هللا ب( رسول( وجنده 

  ومن ا : أن هكه اهلدنة كانم من أعظم الفتوح ، فإن الناس أمن بعض م بعضاى
 ار وبادؤوهم بالدعوة .واختلط املسلمون بالكف

  آية النعوة احملمدية املتجلية يف َجَيَشان املاء يف العئر ال  أدخل في ا س م النيب . 

  بيان مدى إجالل الصحابة للنيب  األمر الكي أده، سفأ املشركني عروة بن ،
 مسعود .

  بيان فضيلة عثمان يف كون( ي يرس أن يطوف بالعيم دون رسـول هللا  بيعة ، ويف
 الرسول ل( وهو اائب .
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 . بيان فضل أهل بيعة الرضوان 

  )استحعاب التفاؤل لقول .   س ل أمركم ( : 

  جواز التلك بآثار النيب  )مثل التوضؤ مباء وضوئ( ، وهو خا، ب ، . 

 
 غزوة خيرب 

 . مىت كانت غزوة خيرب ؟280
   7/465فتح العاري )    .  ه 7يف حرم عام 
ة كعأة ذا  حصون ومزار  علال اانية برد من املدينة إىل ج ة الشام   .                      مدين) خيرب : 

   7/463فتح العاري ) 
 على املدينة ؟ . من استخلف النيب 281

عا  بن ُعرُفطة .      346،  2/345مسند أمحد )       س 
 عند ما قدم خيرب ؟ . ماذا فعل الرسول 282

   4197كب املسلمون .  صحيح العجاري ) صلال هبا الصعح ور 
 . ماذا قال أهل خيرب ملا رأوا جيم املسلمني ؟283

   4117صحيح العجاري ) |    اجلي، احلميس : حمد وهللا ، حمد واحلمي  .     
 عند ذلك ؟ . ماذا قال النيب 284

ين   . صحيح ) هللا أكل ، خزيم خيل ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صعاح املنكر 
   4197العجاري ) 

 ملا أشرف على خيرب ؟ . ماذا قال النيب 285
قال : ) الل م رّب السموا  السعع وما أظللن ، ورّب األرضني وما أقللن ، ورّب الشيا ني 
وما أضللن ، فإنا نسألمل خأ هكه القرية ، وخأ أهل ا ، وخأ ما في ا ، ونعوذ بمل من 

 ا وشر ما في ا   .شر هكه القرية وشر أهل 
 ليلة دخول خيرب ؟ . ماذا قال رسول هللا 286
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      قال : ) ألعطني الراية اداى رجالى رب هللا ورسول( ورع( هللا ورسول( يفتح هللا علال يدي(   . 
    2406  ومسلم )  4210صحيح العجاري ) 

 . من هو الرجل ؟287
 علي بن أيب  الب .

 علياً ؟ . مباذا أوصى النيب 288
قال ل( : ) انفك علال رسـلمل حىت تنزل بساحت م ، مث ادع م إىل اإلسالم ، وأخلهم مبا 
جيب علي م من حق هللا في( ، فوهللا ألن ي دي هللا بمل رجالى واحداى خأ لمل من محر 

      2406  ومسلم )  4210النعم   .          صحيح العجاري ) 
 بارزة ؟ وماذا كان يقول ؟. من اليهودي الذي دعا إىل امل289

 قد علمم خيل أين مرحب          شاكي السالح بطل جمرب
إذا احلروب أقعلم تل ب                                                                        

   1807صحيح مسلم ) 
 . من الذي قتله ؟ وماذا كان يقول ؟290

 علي بن أيب  الب ، وكان يقول :
 أنا الكي مستي أمي حيدرة        كليل اابا  كري( املنظرة

 أوفي م بالصا  كيل السندرة
 فضرب رأس مرحب فقتل( ، مث كان الفتح علال يدي( .

   1807صحيح مسلم )         اسم ليفسد    ) حيدرة ( 
 خليرب ؟ . كم كانت مدة حصار النيب 291

 ش راى كامالى .
 عركة يف غزوة خيرب ؟. ماذا كانت نتيجة امل292

   20  رجالى ، وسعيم النساء والكراري ، واستش د من املسلمني )  93قتل من الي ود ) 
 رجالى .
 . من هي املرأة اليت وقعت يف السيب ؟ 293
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 صفية بنم حيي .
 ؟ . كيف تزوجها رسول هللا 294

   1365صحيح مسلم )  أعتق ا وجعل عتق ا صداق ا .  
 يق عودت( إىل املدينة .يف  ر  وتزوج ا 
 ؟ . من هي املرأة اليت حاولت قتل النيب 295

   7/497  ، فتح العاري )  14/179الي ودية زينب بنم احلارث .  شرح النووي ) 
   2617صحيح العجاري )      حي  أهد  ل( شاة مشوية مسمومة . 

 . أين وضعت السم من هذه الشاة ؟ وملاذا ؟296
   6/272فتح العاري )  ، ألفا علمم أن( رب الكرا  . وضعت( يف الكرا  

 ؟ . هل قتلها النيب 297
   3/298زاد املعاد )  ي يقتل ا أوالى ، مث ملا ما  بشر بن اللاء قتل ا .  

 . على ماذا مت االتفاق بني الطرفني ؟298
  بالنسعة ليفراضي والنجيل دفع ا هلم الرسول شطر ما  علال أن يعملوا علي ا وهلم

 خيرج من ا .

 . أن ينفقوا من أمواهلم علال خدمة األراضي 

  ومت االتفاو علال أن بقاءهم خبيل مرهون مبشيئة املسلمني ، فمىت شاؤوا أخرجوهم
 من ا .

يف مرس  وقد أخرج م عمر بن ا طاب إىل تيماء وأرراء ، استناداى إىل قول الرسول 
 عرب   .موت( : ) أخرجوا املشركني من جزيرة ال

 يف هذه الغزوة ؟ . من الذي قدم على رسول هللا 299
قدم علي( جعفر بن أيب  الب وأصحاب( ومع( األشعريون ععد هللا بن قي  وأصحاب( ، وكان 

   3/294زاد املعاد )  فيمن قدم مع م أمساء بنم عمي  .  
 . ما الذي حرم يف هذه الغزوة ؟300

 حرمم حلوم احلمر األهلية .
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فال عن متعة النسـاء يوم خيل ، وعن  : ) أن رسـول هللا  بن أيب  الب  عن علي
    1405،  4216صحيح العجاري )     أكل حلوم احلمر اإلنسية   . 

 . اذكر بعض احلكم املستنبطة من غزوة خيرب ؟301
 . استحعاب قول : ) الل م رب السموا  السعع ...   عند دخول أي بلد 

 يب  الب .بيان فضل علي بن أ 

 : وقد وردت أحاديث كثرية يف فضله 
ل( : ) أما ترس أن تكون مي مبنزلة هارون من موسال إال أن( ال  قال رسول هللا 
 صحيح العجاري       نيب بعدي   . 

   78: ) ال رعمل إال مؤمن وال يعغضمل إال منافق   . صحيح مسلم ) ل( وقال 
  خيل ، إذ وعد املؤمنني هبا فأجنزها هلم .بيان صدو وعد هللا تعاىل يف انائم 

﴿ وعدكم هللا مغامن  إن خيل كانم وعداى وعدها هللا تعاىل بقول( : ” قال املفسرون : 
 “ .﴾ يعي صلح احلديعية ، واملغامن الكثأة خيل كثأة تأخكوفا فعجل لكم هكه 

 
 

 عمرة القضاء 
 . مىت كانت غزوة القضاء ؟302

 العام السابع لل جرة ألداء العمرة .يف ذي القعدة من 
 حسب الشروط ال  متم يف صلح احلديعية .

 . كم بلغ عددهم ؟303
 بلغ عدد من ش د عمرة القضاء ألفني سواء النساء والصعيان .

 ؟ . ماذا قالت قريم ملا قدم الرسول 304
   قال بعض م لععأ : إن( يقدم عليكم قوم قد وهنت م محال يثرب . 

   4256جاري ) صحيح الع
 الصحابة ملا قال املشركون ذلك ؟ . مباذا أمر النيب 305
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 أمرهم أن يرملوا ويسارعوا بالعدو يف األشوط الثالثة ، وأن ميشوا ما بني الركنني .
 . ماذا قال املشركون ملا رأوا ذلك ؟306

                   قالوا : هؤالء الكين زعمتم أن احلمال قد وهنت م هؤالء أجلد من ككا وككا .  
   1266صحيح مسلم ) 

 . ما الذي حدث بعد انتهاء األيام الثالثة ؟307
جاء  قري، يف صعاح اليوم الرابع إىل علي فقالوا : قل لصاحعمل اخرج عنا فقد مضال 

   4251صحيح العجاري )        األجل. 
 يف هذه العمرة ؟ وأين تزوجها ؟ . من هي اليت تزوجها النيب 308

 يمونة بنم احلارث ، وتزوج ا بَسر ف .م
 وتزوج ا بعد أن حتلل من إحرام( .

   1411صحيح مسلم )وحنن حالالن بسرف  .  : ) تزوجي رسول هللا عن ميمونة قالم
 ) 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

بع  احلارث بن عمأ األزدي أحد بي هلب بكتاب( إىل  كان سعع ا أن رسـول هللا 
الشام إىل ململ الروم وبصرى ، فعرس ل( شرحعيل بن عمرو الغساين فقتل( ، وي يُقتل 

   3/336زاد املعاد )   ععوث . رسول اأه ، فاشتد ذلمل فعع  ال لرسول هللا 
 . كم كان عدد جيم املسلمني ؟312

   3/336زاد املعاد )       ثالثة آالف مقاتل . 
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 . من عني أمرياً على هذا اجليم ؟313
أمر علي( زيد بن حارثة ، وقال : ) إن قتل فجعفر ، وإن قتل جعفر فععد هللا بن رواحة   .   

   4261صحيح العجاري ) 
 م عدد جيم العدو ؟. ك314

 مائتا ألا ، مائة ألا من الروم ، ومائة ألا من نصارى العرب والعجم .
 . ماذا فعل املسلمون ملا بلغهم كثرة العدو ؟315

 أقاموا يف معان ليلتني يتشاورون يف أمرهم .
 . من الذي شجع اجليم على القدوم ؟316

ل  تكرهون لل  خرجتم وتطلعون ، ععد هللا بن رواحة ، وقال : ) يا قوم ، وهللا إن ا
الش ادة ، وما نقاتل الناس بعدد وال قوة وال كثرة ، وال نقاتل م إال هبكا الدين الكي أكرمنا 

 هللا ب( ، فانطلقوا فإ ا هي إحدى احلسنيني ، إما ظ ور وإما ش ادة   .
 . هل استشهد قواد املسلمني الثالثة ؟317
 نعم .

فأخك الراية جعفر بن أيب  الب فعقر فرس( الشقراء وقاتل بالراية  فاستش د زيد بن حارثة ،
فقطعم ميين( فأمسك ا بشمال( ، فقطعم فاحتضن الراية حىت استش د ، فأخك الراية ععد 

 هللا بن رواحة فرتدد يسأاى مث تقدم ، فقاتل حىت استش د .
 . ماذا حدث بعد وفاة القواد الثالثة ؟318

قرم ونادى يف املسلمني أن خيتاروا هلم قائداى ، فاختاروا خالد بن الوليد أخك الراية ثابم بن أ
. 

 . ماذا فعل خالد بن الوليد ملا أخذ الراية ؟319
 دافع القوم ، مث احناز باملسلمني وانصرف الناس .

 . كم عدد الذين استشهد من املسلمني ؟320
 عدو [ .  رجالى  ] رام ضراوة املعركة وكثرة أعداد جي، ال 12) 

 وأما األعداء فلم يعرف عن عدد قتالهم اأ أن وصا املعركة يدل علال كثرهتم .
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 . من القائد الذي انقطعت يف يده تسعة أسياف ؟321
 خالد بن الوليد .

قال : ) لقد انقطعم يف يدي يوم مؤتة تسعة أسياف ، فما بقي يف يدي إال صفيحة ميانية 
   4265  . صحيح العجاري ) 

 ن الذي وجد يف جسده أكثر من سبعني إصابة ؟. م322
 جعفر بن أيب  الب .

عن ابن عمر قال : ) كنم في م يف تلمل الغزوة ، فالتمسنا جعفر بن أيب  الب فوجدناه 
يف القتلال ، ووجدنا يف جسده بضعاى وتسعني من  عنة ورمية   .                                                    

    4261اري ) صحيح العج
 . من الذي أخرب الصحابة خبرب اجليم قبل أن يأيت الرسول باخلرب ؟323

أخل الصحابة باستش اد القادة وعيناه تكرفان الدمع قعل أن يأتي(  من معجزات( : أن( 
 الرسول با ل ، وأخلهم باستالم خالد بن الوليد للراية وبشرهم بالفتح .

زيداى وجعفراى وابن رواحة للناس قعل أن يأتي م خلهم ، نعال  عن أن  : ) أن النيب 
فقال : أخك الراية زيد فأصيب ، مث جعفر فأصيب ، مث أخك بن رواحة فأصيب ، وعيناه 

          تكرفان ، حىت أخك الراية سيا من سيوف هللا ، حىت فتح هللا علي م   .                                                            
   4262صحيح العجاري ) 

   7/512فتح العاري )    أي أخلهم بقتل(   .  نعى : ) 
 ملوت جعفر ؟ . ما الدليل على حزن النيب 324

احلزن  عن عائشة ـ رضي هللا عن ا ـ قالم : ) ملا جاء  وفاة جعفر عرفنا يف وج( النيب 
   1299صحيح العجاري )       . 
 ئل جعفر ؟. اذكر بعض فضا325

: ) رأيم جعفراى يطأ يف اجلنة مع املالئكة    قال : قال رسول هللا  وعن أيب هريرة 
   3763. جامع الرتمكي ) 
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عن عامر الشعيب قال : ) كان ابن عمر إذا حيا ابن جعفراى قال : السالم عليمل يا ابن ذي 
   3709صحيح العجاري )     اجلناحني   . 

 ة شهداء مؤتة ؟. اذكر فضل ومكان326
    2798صحيح العجاري ) ل(: ) ما يسرهم أفم عندنا  . مكانت م بقو  بني الرسول 

    7/513. فتح العاري ) “ أي ملا رأوا من فضل الش ادة ” قال احلافل ابن حجر : 
 . اذكر بعض احلكم والفوائد املستنبطة من غزوة مؤتة ؟327
 ن رواحة .فضيلة األمراء الثالثة زيد وجعفر واب 

  ، بيان حقيقة كشا عن ا ابن رواحة ، وهي أن املسلمني ال يقاتلون بعدد وال قوة
 وإ ا يقاتلون بالدين .

  آيا  النعوة احملمدية تتجلال يف إخعار النيب  )أهل املدينة بسأ املعركة ووصف( هلا كأن
 يديرها ويشاهد سأ القتال في ا .

  هللا .بيان فضل خالد ، وسعب تلقيع( بسيا 

 

 فتح مكة 
 . ما سبب غزوة فتح مكة ؟328

كان ضمن شروط صلح احلديعية أن( من شاء أن يدخل يف عقد حمد وع ده دخل ، ومن 
شاء أن يدخل يف عقد قري، وع دهم دخل ، فدخلم خزاعة يف عقد حمد وع ده ، 

يقال ل( الوتأ ، ودخلم بنوا بكر يف عقد قري، ، مث إن بي بكر وثعوا علال خزاعة ليالى مباء 
وهو قريب من مكة ، وأعانم قري، بنو بكر علال خزاعة بالكرا  والسالح ، فاستنجد  

 . خزاعة بالرسول 
 ؟ . من الذي قدم إىل املدينة يستنجد بالرسول 329

 عمرو بن ساي ا زاعي .
 : ) نصر  يا عمرو بن ساي   . فقال 
 . ماذا فعلت قريم عند ما فعلت ذلك ؟330
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 يف املدينة لتجديد املعاهدة . اء أبو سفيان إىل النيب ج
 . إىل من أتى أبو سفيان أواًل ؟331

ذهب إىل أيب بكر فرده ، مث إىل عمر فرده وأالل علي( ، مث إىل فا مة ، مث علي فرده حىت 
 فلم يرد علي( شيئاى . علم رسول هللا 

ل عليها أبو سـفيان وأراد أن . ماذا قالت أم حبيبة ابنة أيب سـفيان حينما دخ332
 ؟ جيلس على فراش رسول هللا 

وأنم رجل مشـرك جن  ، وي أحب أن ال    وت( عن( وقالم : ) فراش رسـول هللا 
   . علال فراش رسـول هللا 

 . كم عدد جيم املسلمني ؟333
 عشرة آالف مقاتل .

 ملا هتيأ للخروج ؟ . ماذا قال الرسول 334
 خك العيون واألخعار عن قري، حىت نعغت ا يف بالدها   .قال : ) الل م 

 ؟ . من هو الصحايب الذي أرسل كتاباً خيرب قريشاً خبرب قدوم حممد 335
    2494  ومسلم )  3983حا ب بن أيب بلتعة .          صحيح العجاري ) 

 . ملن أعطى حاطب كتابه يوصله إىل قريم ؟336
    7/520فتح العاري )        .  أعطاه امرأة ، قيل امس ا سارة

 ؟ . من مها الرجالن اللذان أرسلهما رسول هللا 337
 علي بن أيب  الب ، والزبأ بن العوام .

 . ما السبب الذي محل حاطباً على هذا العمل ؟338
قال للرسول : ) إين ملصقاى يف قري، ـ حليفاى ـ وي أكن من أنفس ا ، وكان ان معمل من 

من هلم هبا قرابا  رمون أهلي م وأمواهلم ، فأحععم إذا فاتي ذلمل من النسب امل اجرين 
في م أن أختك عندهم يداى رمون قراب  ، وي أفعل( ارتداداى عن ديي وال رضاى بالكفر بعد 

    2494  ومسلم )  3983اإلسالم   .       صحيح العجاري ) 
 ؟ . مىت كان خروج النيب 339
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مضان يف العام الثامن لل جرة يف العاشر من رمضان .                   كان خروج( يف ر 
   4275صحيح العجاري ) 

كيالى ـ   86وكان املسلمون صياماى ، حىت بلغوا كديداى ـ وهي عني جارية تععد عن مكة 
 فأفطروا .
 ؟ . من الذي أسلم يف اجلحفة وكان من أهل بيت النيب 340

 الععاس بن ععد املطلب .
يف طريقه إىل مكة وكانا شديدين  . اذكر اثنني من زعماء قريم أسلما والنيب 341

 يف معادات اإلسالم ؟
 أبو سفيان بن احلارث ، وععد هللا بن أيب أمية .

 . أين عسكر املسلمون ؟342
 يف مر الظ ران قريب من مكة .

 . مىت أسلم أبو سفيان ؟ وما كيفية إسالمه ؟343
 أسلم عام الفتح .

رج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يتحسسون األخعار ، فالتقال هبم الععاس خ
بن ععد املطلب ، وكان يري أن يرسل إىل قري، رسوالى يطلب من م أن خيرجوا ملصاحلة 

قعل أن يدخل علي م مكة ، وكان أبو سفيان وصاحعاه يتناقشون بين م يف أمر  الرسول 
ان ، فأخلهم الععاس بأن( جي، املسلمني ، و لب من أيب اجلي، املعسكر مبر الظ ر 

 سفيان أن ميضي مع( وجبواره إىل معسكر املسلمني فوافق .
فدعا أبا سفيان لإلسالم فتلطا يف الكالم وتردد يف اإلسالم ،  وقابل االثنان الرسول 

ففعل وأسلم  الععاس بأن يأخكه إىل خيمت( ورضره يف صعاح اليوم التايل ، فأمر الرسول 
 أبو سفيان يف اليوم التايل .

 بعد أن أسلم أبو سفيان ؟ . ماذا طلب العباس من الرسول 344
 لب أن جيعل أليب سفيان شيئاى ، ألن( رب الفجر ، فوافق وقال : ) من دخل دار أيب 

 سفيان ف و آمن   .
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 مكة ؟ . من أين دخل رسول هللا 345
                                                               دخل ا من أعالها .            

دخل عام الفتح من كداة ال  بأعلال مكة    عن عائشة ـ رضي هللا عن ا ـ : ) أن النيب 
    4290.صحيح العجاري ) 

 مكة ؟ . كيف دخل رسول هللا 346
 علال راحلت( .                  دخل ا خاشعاى شاكراى يقرأ سورة الفتح ويرّجع يف قراءهتا وهو

يوم فتح مكة علال ناقت( وهو يقرأ  قال : ) رأيم رسول هللا  عن ععد هللا بن مغفل 
      4281صحيح العجاري )      سورة الفتح   .

 . كيف كانت مقاومة قريم ؟347
 اثي كانم يسأة ، حي  بلغ قتلال املسلمني ثالثة من الفرسان ، يف حني قتل من املشركني

 عشر رجالى .
 . ماذا قال أبو سفيان بعد ذلك ؟348

    1780أبيحم خضراء قري، ، ال قري، بعد اليوم .  صحيح مسلم ) 
 ألهل مكة ؟ . ماذا خشي األنصار من األمان الذي أعلنه الرسول 349

كة بقوم( ، وراعة يف العقاء مب خشي األنصار أن يكون هكا األمان دليالى علال رأفة النيب 
. 

 ليطمئنهم ؟ . ماذا قال هلم الرسول 350
   1780صحيح مسلم )    قال : ) احمليا حياكم ، واملما  ااتكم   . 

 . ماذا حدث بعد ذلك ؟351
   1780صحيح مسلم )  أقعل الناس إىل باب أيب سفيان وأالق الناس أبواهبم .   

 . ذكر بعض من أباح الرسول دماءهم ؟352
ج ل ، وععد هللا بن خطل ، وم قَي  بن صعابة ، وععد هللا بن أيب السرج ، عكرمة بن أيب 
   2683سنن أيب داود )       وفرتىن وسارة . 

   4286صحيح العجاري )  وقد قتل بن خطل وهو متعلق بأستار الكععة .  
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 وقتل مقي  يف سوو مكة .
حي   إىل الرسول ومتكن عكرمة بن أيب ج ل وععد هللا بن أيب السرج من الوصول 

 أعلنا إسالم ما وحقنا بكلمل دم ما .
 لدم هؤالء ؟ . ما سبب إهدار النيب 353

ملا أحلقوه من أذى شديد وتنكيل باملسلمني ، وكان يف إهدار دم م علة للطغاة 
 واملست رتين بأرواح األبرياء يف كل زمان ومكان .

 أول ما دخل احلرم ؟ . ماذا فعل رسول هللا 354
 تلم احلجر األسود مث  اف بالعيم .اس

 . كم عدد األصنام اليت كانت حول البيت ؟355
   4287صنماى . صحيح العجاري )  360
 ؟ . ماذا فعل هبا رسول هللا 356

 كسرها و عن ا بيده . 
يوم الفتح وحول العيم ستون وثالاائة  قال : ) دخل رسول هللا  عن ابن مسعود 

 يده ، ويقول : جاء احلق وزهق العا ل ، جاء احلق وما يعدئ نصب ، فجعل يطعن ا يف
   4287العا ل وما يعيد   .           صحيح العجاري ) 

 يوم فتح مكة ؟ . اذكر بعض أقوال النيب 357
    3077: ) ال هجرة بعد الفتح ، ولكن ج اد ونية    .  صحيح العجاري )  قال 
   1611سنن الرتمكي )   م إىل يوم القيامة   .: ) ال تغزى هكه بعد اليو  وقال 
 : ) ال هجرة بعد الفتح ( ؟ . ما معىن قول النيب 358

اهلجرة من دار احلرب إىل دار اإلسالم باقية إىل يوم القيامة ، وتأولوا هكا ” قال النووي : 
 احلدي  تأويلني :

، فال تتصور من ا اهلجرة ال هجرة بعد الفتح من مكة ، ألفا صار  دار إسالم أحدمها : 
. 
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وهو األصح ، أن معناه أن اهلجرة الفاصلة امل مة املطلوبة ال  ميتاز هبا أهل ا والثاين : 
                                     “ . امتيازاى ظاهراى انقطعم بفتح مكة ، ومضم ألهل ا الكين هاجروا قعل فتح مكة 

    8/13شرح النووي ) 
 بعامة أهل مكة ؟ عل الرسول . ماذا ف359

 عفا عن م .
فقد قال هلم : ) ما تظنون أين فاعل بكم ق فقالوا : خأاى ، أ  كرمي وابن أ  كرمي ، فقال 

 : ال تثريب عليكم اليوم يغفر هللا لكم   .
 ويف رواية أن( قال : ) اذهعوا فأنتم الطلقاء   .

 ا مثان ركعات ؟يوم الفتح وصلى هب . يف دار من دخل النيب 360
 يف دار أم هانئ .

دخل بيت ا يوم فتح مكة ، فااتسل وصلال اان ركعا  وذلمل  قالم : ) إن النيب 
   336  ومسلم )  1176صحيح العجاري )     ضحال   .

   336ويف رواية ملسلم : ) مث صلال اان ركعا  سعحة الضحال   .  صحيح مسلم ) 
    29/  4( النووي   . شرح مسلم ) املراد هبا سنة الضحال ، ورجحقيل : 
   361/  3املراد هبا صالة الفتح شكراى هلل ، ورجح( ابن القيم . زاد املعاد ) وقيل : 
 مبكة ؟ . كم أقام النيب 361
 يوماى . 19

 مبكة تسعة عشر يوماى يصلي ركعتني   . عن ابن ععاس قال : ) أقام النيب 
   4298صحيح العجاري )   

 أسلم أبو قحافة والد أبو بكر ؟ . مىت362
 عام الفتح .

 ملا جيء به ؟ . مباذا أمر الرسول 363
ملا جيء ب( ورأس( كالثغامة بياضاى أمر بتغيأ سيع( وقال : ) اأوا هكا بشيء وجنعوه السواد 

   2102  .صحيح مسلم ) 
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 . اذكر بعض احلكم والفوائد املستنبطة من غزوة الفتح ؟364
 ك  الع ود ، وأفا وخيمة للغاية .بيان عاقعة ن 

 . الي النعوة احملمدية يف العلم باملرأة حاملة خطاب حا ب إىل كفار مكة 

  بيان تواضع الرسول  لرب( شكراى ل( علال آالئ( وإنعام( علي( ، إذ دخل مكة وهو
 خاشع متواضع .

 . بيان العفو احملمدي الكعأ ، إذ عفا عن قري، العدو األلد 

 سر األصنام والصور والتماثيل وإبعادها من املساجد بيو  هللا .مشروعية ك 

 . جواز الصوم والفطر يف ش ر رمضان للمسافر 
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 غزوة حنني 
 . ما سبب هذه الغزوة ؟365

السعب في ا أن مالمل بن عوف النضري مجع القعائل من هوازن ، ووافق( علال ذلمل 
فجرج إلي م .                                                       لنيب الثقفيون ، وقصدوا حاربة املسلمني ، فعلغ ذلمل ا

   8/27فتح العاري ) 
 واٍد إىل جنب ذي اجملاز قريب من الطائا .) حنني ( 
 . مىت كانت هذه الغزوة ؟366

 يف شوال سنة اان لل جرة .
 األدرع ؟ . من هو الذي استعان منه النيب 367

   3562ن ي يسلم بعد . سنن أيب داود ) صفوان بن أمية وكا
 . كم عدد املسلمني يف هذه الغزوة ؟368

قال أهل املغازي : إن( خرج مع( ألفان من أهل مكة ـ الطلقاء ـ مع عشرة آالف من 
    3/411زاد املعاد )  أصحاب( ، فأصعحوا اثي عشر ألفاى .  

 على مكة أمرياً ؟ . من استعمل النيب 369
    3/411أسيد .  زاد املعاد )  عّتاب بن
 . كم بلغ عدد جيم هوازن ؟370

 ينظر فتح العاري )             عشرون ألفاى . 
وقد رتب مالمل بن عوف جيش( في ا بشكل صفوف حسنة ، فقدم ا يل ، مث املقاتلة ، مث 

   1059صحيح مسلم )         النساء ، مث الغنم مث اإلبل .
 إليهم ليأتيهم خبربهم ؟ لنيب . من الذي أرسله ا371

 ععد هللا بن أيب حْدرد األسلمي .
 ملا جاء خبرب القوم ؟ . ماذا قال الرسول 372
   2501سنن أيب داود )  وقال : ) تلمل انيمة املسلمني اداى إن شاء هللا   .  تعسم 
 . كان لوجود الطلقاء أثر سليب . اذكر ذلك ؟373
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الطلقاء شجرة يعلق علي ا املشركون أسلحت م تعرف بكا   يف الطريق إىل حنني رأى بعأ
أنواط ، فقالوا : يا رسول هللا ، اجعل لنا ذا  أنواط كما هلم ذا  أنواط ق فقال : ) 
سعحان هللا ، هكا كما قال قوم موسال : اجعل لنا إهلاى كما هلم آهلة ، والكي نفسي بيده 

    2281ع الرتمكي ) لرتكنب سنن من كان قعلكم   .            جام
 . اذكر بعض الفوائد اليت نستفيدها من قوهلم هذا ؟374
   أن املنتقل من العا ل الكي اعتاده ال يأمن أن يكون يف قلع( بقية من تلمل العادا

 العا لة .

 . تنزي( هللا عند التعجب 

  في( علم من أعالم النعوة ، من حي  أن( وقع كما أخل النيب . 

 ل( إذا ارتد  بعد العلم .يعكر اجلاهل جب  

 

 . عاتب القرآن بعض املسلمني يف هذه الغزوة ، فما هو السبب ؟
أن بعض م أعجب بكثرهتم ، حىت قال أحدهم : لن يغلعوا من قلة ، فعاتع م القرآن 

﴿ ويوم حنني إذ أعجعتكم كثرتكم فلم وذكـرهم بعدم االتكال إال علال هللا ، فقال تعاىل : 
﴾ .                                                                                            وضاقم عليكم األرس مبا رحعم مث وليتم مدبرين  تغن عنكم شيئاى 

   25التوبة ) 
 . ماذا كانت طريقة املعركة ؟375

ب( ومنعطفات( سعقم هوازن املسلمني إىل واد حنني واختاروا مواقع م ، وبثوا كتائع م يف شعا
وأشجاره ، وكانم خطت م حكمة تتمثل يف معااتة املسلمني بالس ام أثناء تقدم م يف 

 وادي حنني املنحدر .
 . ماذا حدث بعد ذلك ؟376

عند دخول املسلمني الوادي محلوا علال هوازن فانكشفوا ، فأكب املسلمون علال ما تركوه 
علت م هوازن وأمطرهتم بوابل من الس ام ال  من الغنائم ، وبينما هم علال هكه احلال ، استق

 ال تكاد ختطي أحد .
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 . ماذا حدث جليم املسلمني ؟377
 ضاقم علي م األرس مبا رحعم فولوا مدبرين ال يلوي أحد علال أحد .

وكان أول من أدبر خيالة املسلمني مث املشاة ، وفّر مع م الطلقاء واألعراب ، مث بقية اجلي، 
   2864. صحيح العجاري ) 

 ؟ . من الذي ثبت مع رسول هللا 378
 أحد سوى أيب سفيان بن احلارث ومجاعة قليلة . ي يثعم مع رسول هللا 

 أثناء احلرب ؟ ومباذا أمر العباس ؟ . على ماذا كان يركب الرسول 379
علال بغلة ل( بيضاء ، وأمر الععاس أن ينادي أصحاب الشجرة ، مث خص األنصار بالنداء ، 

   1775صحيح مسلم )  بي احلارث بن ا زرج . مث 
 . مباذا أجاب هؤالء ؟380

قالوا : لعيمل لعيمل ، قال الععاس : ) وهللا لكأن عطفت م حني مسعوا صويت عطفة العقر 
   1775صحيح مسلم )        علال أوالدها   . 

 أثناء املعركة ؟ . ماذا كان يقول الرسول 381
 كان يقول : 

 كــكب        أنا ابن ععـد املطـلب  أنا النيب ال
 . كيف كانت هناية املعركة ؟382
حصيا  أو تراباى فرمال ب( وجوه الكفار وهو يقول : ) افزموا ورب حمد   ، فولوا  أخك 

                                                                                                 1775صحيح مسلم )            مدبرين .
 وقد خلفوا وراءهم كثأ من القتلال واألموال .

 بعد حنني ؟ . ماذا فعل الرسول 383
 بع  أبا عامر األسلمي ، ومع( أبو موسال األشعري إىل أو اس .

من حنني ، بع  أبا عامر إىل  قال : ) ملا فرغ رسول هللا  عن أيب موسال األشعري 
وبعثي مع أيب عامر ، قال : فرمي أبو عامر يف ركعت(   .                            أو اس ، قال أبو موسال :

   2498صحيح مسلم ) 
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 . أوصى أبو عامر أبو موسى بوصية ، فما هي الوصية ؟384
فأقرئ( مي السالم وقل ل( : يقول لمل أبو  قال أليب موسال : ) انطلق إىل رسول هللا 

 عامر : استغفر يل   .
 ملا أخربه أبو موسى بوصية أبو عامر ؟ ماذا فعل رسول هللا  .385

مباء ، فتوضأ من( ، مث رفع يدي( ، مث قال : ) الل م اافر لععيد ، أيب  دعا رسول هللا 
   2498صحيح مسلم )  عامر ، الل م اجعل( يوم القيامة فوو كثأ من خلقمل   . 

 و أليب عامر ؟يدع . ماذا قال أبو موسى ملا رأى الرسول 386
 قال : يا رسول هللا ، ويل يا رسول هللا فاستغفر يل .

 ملا قال له أبو موسى ذلك ؟ . ماذا قال رسول هللا 387
قال : ) الل م اافر لععد هللا بن قي  ذنع( ، وأدخل( يوم القيامة مدخالى كرمياى   .   صحيح 

   2498  ومسلم )  2884العجاري ) 
 ئف ؟. ما هي غزوة الطا388

هكه الغزوة امتداد لغزوة حنني ، وذلمل أن معظم فلول هوازن وثقيا دخلوا الطائا مع 
 . القائد العام ـ مالمل بن عوف ـ وحتصنوا هبا وحاصرهم رسول هللا 

 . كم كانت مدة احلصار ؟389
   1059صحيح مسلم )           قيل أربعني يوماى . 

 ار ؟. ماذا استخدم املسلمون يف هذا احلص390
 استجدموا املنجنيق .

 عن احلصار ؟ . ما سبب رجوع النيب 391
 استعصال احلصن علال املسلمني .
 واستش د من م اثنا عشر رجالى . 

 إىل الرحيل . حينئٍك دعا رسول هللا 
 ملا طلب منهم أن يدعوا على هوازن ؟ . ماذا قال رسول هللا 392

    3937سنن الرتمكي )  دعا هلم وقال : ) الل م اهد  ثقيفاى   .
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 الغنائم ؟ . أين وزع الرسول 393
 يف اجلعرانة .

 . من أعطى الغنائم ؟394
    1059صحيح مسلم )  وزع ا علال امل اجرين والطلقاء وي يعط األنصار شيئاى . 

 . ماذا قالت األنصار ؟395
   1059م ) قالوا : إذا كانم الشدة فنحن نُدعال ، وتعطال الغنائم اأنا . صحيح مسل

 ملا بلغه كالمهم ؟ . ماذا قال رسول هللا 396
مجع م وقال : ) أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول هللا إىل بيوتكم ، لو 

 سلمل الناس وادياى وسلمل األنصار شععاى لسلكم شعب األنصار   . 
   1059  ومسلم )  3146صحيح العجاري ) 

 فوائد املستنبطة من غزوة حنني والطائف ؟. اذكر بعض احلكم وال397
  )ظ ر يف هكه الغزوة من معجزا  النعوة وآيا  الرسالة ثعات . )وقد فّر الناس عن 

  ومن ا : إيصال هللا قعضت( ال  رمال هبا إىل عيون أعدائ( علال الععد من( وبركت( يف تلمل
ل املالئكة للقتال حىت القعضة حىت ميف  أعني القوم ، إىل اأ ذلمل من معجزات( : كنزو 

 رآهم العدو ج رة ورآهم بعأ املسلمني.

  حترمي اإلعجاب بالنف  أو بالعمل أو بالقوة إذ ترتب علال ذلمل هزمية املؤمنني يف أول
 لقائ م لعدوهم .

 . بيان الفرو بني من رسخ اإلميان يف قلع( ، وبني من ي يرسخ 

  )كمال رأفت وه وقتلوا مجاعة يف أصحاب( ، كما ورمحت( أن يدعو باهلداية ملن حارب
 مع أهل الطائا وثقيا . فعل الرسول 

  مشروعية استعمال أحدث األسلحة وأجداها يف احلرب إلحقاو احلق وإبطال العا ل
 استجدم املنجنيق علال أهل الطائا . ، من حي  أن النيب 
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 غزوة تبوك أو العسرة 
 . ما سبب غزوة تبوك ؟398

فجرج  عاى من الروم ، وقعائل العرب املوالية هلا ، فعلم هبم الرسول أن هرقل مجع مجو 
 إلي م .

 وقيل : أخك الثأر جلعفر بن أيب  الب .
 . مىت وقعت هذه الغزوة ؟399

             كانم يف ش ر رجب من سنة تسع قعل حجة الودا  بال خالف .” قال ابن حجر : 
     16/237فتح العاري ) 

 دد جيم املسلمني ؟. كم كان ع400
 ألا مقاتل . 30

 . ملاذا مسيت هذه الغزوة بغزوة العسرة ؟401
 ملا في ا من العسر الشديد يف املال والزاد والركائب .

شدة يف احلر ، وجدب يف العالد ، وحني  ابم الثمار والناس رعون املقام يف اارهم 
 وظالهلم .
ه الغزوة لبعدها وكثرة املشركني الصحابة على اإلنفاق يف هذ . حث النيب 402

 فيها ، فمن هو أكثر املنفقني فيها ؟
 هو عثمان بن عفان .

 : ) من ج ز جي، العسرة فل( اجلنة   فج زه عثمان . قال 
وقال حملاصري( أيام الدار : ) ألسـتم تعلمون أن( قال : من ج ز جي، العسـرة فل( اجلنة ق 

   2778صحيح العجاري )    فج زت( ، فصدقوه مبا قال   .   
أخك يقلع ا  وبلغم هكه املشاركة من عثمان ألا دينار ، وعند ما نثرها يف حجر النيب 

   3967سنن الرتمكي )  ويقول : ما ضّر ابن عثمان ما عمل بعد اليوم   .  
 . من هم البكاءون ؟403
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الغزوة ، فلم جيد ما يطلعون من( ما خيرجون علي( مع( يف هكه  هم الكين أتوا رسول هللا 
 رمل م علي( ، فتولوا وأعين م تفيأ من الدمع حزناى أال جيدوا ما ينفقون .

 يتجهز لغزوة تبوك ؟ . ماذا قال املنافقون عند ما بدأ الرسول 404
 أخكوا يثعطون مهم الناس وقالوا : ال تنفروا يف احلر .

 .﴾ج نم أشد حراى لو كانوا يفق ون  ﴿ وقالوا ال تنفروا يف احلر قل نار: فأنزل هللا في م
: ) هل لك يا فالن جبالد بن  . من هو الرجل الذي قال له رسول هللا 405

 األصفر ( ؟
 هو اجلد بن قي  .

 . ماذا قال هذا الرجل للرسول ؟406
اعتكر وقال : ال تفتي ، فوهللا لقد عرف قومي أن( ما ب( رجل بأشد عجعاى بالنساء مي ، 

 . إن رأيم نساء بي األصفر أن ال أصل ، فأعرس عن( رسول هللا وإين أخشال 
 . من ختلف عن هذه الغزوة ؟407

ختلا عن ا كثأ من األعراب واملنافقني ، وعدد قليل من الصحابة من أهل األعكار ، 
  وثالثة ان ي يكن هلم عكر  ] وسيأيت ذكرهم [ .  

 على أهله ؟ . من الذي خلفه رسول هللا 408
 علي بن أيب  الب .

علي بن أيب  الب يف ازوة تعوك فقال : يا رسول  عن سعد قال : ) خلا رسول هللا 
هللا ، أختلفي يف النساء والصعيان ق فقال : أما ترس أن تكون مي مبنزلة هارون من موسال 

   5404  ومسلم )  4416صحيح العجاري )    إال أن( ال نيب بعدي   .
 عن املتخلفني عن هذه الغزوة بعذر ؟ لنيب . ماذا قال ا409

قال : ) إن باملدينة أقواماى ما سرمت مسأاى وال قطعتم وادياى إال كانوا معكم ، قالوا : يا رسول 
   4423صحيح العجاري )   هللا ، وهم باملدينة ق قال : حعس م العكر   .  

ر مث تغلب على من غري عذ . من هو الصحايب الذي ختلف عن رسول هللا 410
 نفسه وحلق بالناس ؟
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 أبو خيثمة األنصاري .
: ) كن أبا خيثمة ، فجئم فدعا يل   .            فلما جاء إىل املعسكر ورآه الناس قال النيب 

   2769صحيح مسلم ) 
 . من هم الثالثة الذين ختلفوا عن هذه الغزوة من غري عذر ؟411

 هالل بن أمية .كعب بن مالمل ، ومرارة بن الربيع ، و 
 مبقاطعتهم ، فكم استمرت هذه املقاطعة ؟ . أمر النيب 412

    4418صحيح العجاري )    ةسني يوماى ، مث تاب هللا علي م .   
 عند ما وصل تبوك ؟ . ماذا فعل رسول هللا 413

 خطب خطعة  ويلة .
 . ما حدث يف تبوك ؟414

 إىل تعوك وي يلقوا مجو  الروم والقعائل العربية .ي يقع قتال مع الروم ، بل انت ال املسلمون 
 . كم مكث اجليم يف تبوك ؟415

 عشرين ليلة .
بتعوك عشرين يوماى يقصر الصالة   .                 قال : ) أقام رسول هللا  عن جابر 

   1235سنن أيب داود ) 
ت حلاجته . عن صالة من الصلوا . عند ما كانوا يف تبوك ختلف رسول هللا 416

 فما هي ؟
   274صحيح مسلم )     صالة الفجر .  

 ؟ . من الصحايب الذي قدموه إماماً بعد تأخر النيب 417
 ععد الرمحن بن عوف .

ففي احلدي  : ) ... وقد قاموا يف الصالة يصلي هبم ععد الرمحن بن عوف ، وقد ركع هبم 
  .            فصلال هبم ، فلم سلم قام النيب ركعة ، فلما أح  بالنيب ذهب ليتأخر ، فأومأ إلي( 

   274صحيح مسلم ) 
 بطريق عودته على احلجر من ديار مثود ، فماذا قال للصحابة ؟ . مر  النيب 418
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: ) ال تدخلوا مساكن الكين ظلموا أنفس م أن يصيعكم ما أصاهبم إال أن تكونوا  قال 
   2981ومسلم )    3378صحيح العجاري )          باكني   .
: ) اللهم إين أمسيت عنه راض  . من هو الصحايب الذي مات بتبوك وقال 419

 فارض عنه ( ؟
 ععد هللا بن ذو العجادين .

 . ملاذا مسي ذو البجادين ؟420
ألن( كان يريد اإلسالم فمنع( قوم( ، وضيقوا علي( ، حىت خرج من بين م ولي  علي( إال 

ليل ، فشق( باثنني فاتزر بواحدة وارتدى األخرى ، مث أتال رسول األجباد ، وهو الكساء الغ
 فسمي ذو العجادين . هللا 

 ؟ . ماذا قال ابن مسعود ملا مسع مقالة النيب 421
 قال : ) يا ليتي صاحب هكه احلفرة   . 

 على املدينة ، ماذا قال ؟ . ملا أقبل النيب 422
 وحنع(   .قال : ) هكه  ابة ، وهكا أحد جعل رعنا 

 املدينة ؟ . ماذا حدث ملا دخل النيب 423
 خرج الناس والنساء والصعيان يقابل اجلي، حبفاوة بالغة .

املدينة من ازوة تعوك تلقاه الناس فلقيت( مع  عن السائب بن يزيد قال : ) ملا قدم النيب 
   3182صحيح العجاري )     الصعيان علال ثنية الودا    .

 عند ما دخل املدينة ؟ الرسول . ماذا فعل 424
 دخل املسجد وصلال في( ركعتني .

 . اذكر بعض احلكم والفوائد املستنبطة من غزوة تبوك ؟425
 . بيان رفع احلرج علال ذوي األعكار كالعمال والعرج واملرس 

 . من آيا  اإلميان ومظاهره لدى املؤمنني العكاء الصادو عند العجز عن السأ 

 ثمة وذي العجادين وابن مسعود .بيان فضيلة أيب خي 

 . )جواز إمامة املفضول وصالة األفضل خلف 
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  ، أن من مير بديار املغضوب علي م واملعكبني ، ال ينعغي ل( أن يدخل ا وال أن يقيم هبا
 وأمر ب( . بل علي( أن يسر  وال يدخل علي م إال باكياى معتلاى كما فعل الرسول 

 . فضل اإلنفاو يف سعيل هللا 

 ضل عثمان بن عفان .ف 

 
 عام الوفود

 . اذكر بعض األحداث اليت وقعت يف السنة التاسعة ؟426
 رجم املرأة الغامدية ال  اعرتفم بزناها . .1

 صالة الغائب . تويف النجاشي أصحمة ململ احلعشة وصلال علي( رسول هللا  .2

 ما  رأس املنافقني ععد هللا بن أيب سلول . .3

 التاسعة ؟. ماذا كانت تسمى السنة 427
 عام الوفود .

 حي  ابتدأ  وفود القعائل 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

 بع  علياى بصدرها ليؤدي عن( ذلمل .
 . ماذا قال أبو بكر ملا رأى علياً جاءه ؟ وماذا قال له علي ؟431

 قال هل أبو بكر : أمأاى أو مأموراى ق قال علي : بل مأمور .
 . فمضيا أبو بكر أمأاى علال احل  ، وعلي يعلغ صدر سورة براءة

 
 . مباذا بعث علي ؟432
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قال : ) بعثم بأربع : ال يدخل اجلنة إال نف  مؤمنة ، وال يطوف بالعيم عريان ، وال 
 موت(   .  ع د إىل ر  بعد العام مشرك ، ومن كان بين( وبني رسول هللا 

 مسند أمحد )        
 إىل اليمن ؟ . من الذي أرسله رسول هللا 433

  3/358. فتح العاري )   وقعل ح  النيب  ه 10لمل عام ) معاذ بن جعل ، وكان ذ
 ملعاذ عند ما أرسله ؟ . اذكر ما قاله النيب 434

قال : ) إنمل ستأيت قوماى أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إلي( ش ادة أن ال إل( إال هللا 
 صحيح العجاري )     ومسلم )        وأن حمداى رسول هللا ...   

) يا معاذ ، عسال أن ال تلقاين بعد عامي هكا ، ولعلمل أن متر مبسجدي هكا أو  وقال ل( :
   5/115مسند أمحد )       .  قلي ، فعكال معاذ جزعاى لفراو النيب 

 
 حجة الوداع 

 . مىت كانت حجة الوداع ؟435
 يف العام العاشر من اهلجرة .
 بعد النعوة . وهكه أول حجة رج ا النيب 

 مسيت حجة الوداع ؟. ملاذا 436
 ود  الناس في ا وي ر  بعدها . ألن( 

 بلغ الناس شر  هللا قوالى وعمالى . وتسمال حجة العالغ ، ألن( 
 من املدينة ؟ . مىت خرج رسول هللا 437

 خرج  م  بقني من ذي احلجة .
ووصال بوصايا كثأة من أش رها تلمل ا طعة ال  خطع ا يف وسط  وقد خطب النيب 

 يام التشريق ، وفي ا :أ
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) إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هكا يف ش ركم هكا يف بلدكم هكا ، أال 
إن كل شيء من أمر اجلاهلية حتم قدمي هاتني موضو  ، ودماء اجلاهلية موضوعة ، واتقوا 

   .هللا يف النساء فإنكم أخكمتوهن بأمانة هللا واستحللتم فروج ن بكلمة هللا ... 
 واا قال يف ا طعة يف تلمل احلجة :

 ) ويلكم ال ترجعوا بعدي كفاراى يضرب بعضكم رقاب بعأ   .
 

 يف الرفيق األعلى 
 ؟ . مىت بدأ مرض النيب 438

 بعد عودت( من حجة الودا  حبوايل ثالثة أش ر أي ب( املرس .
 . يف بيت َمْن مِّْن زوجاته بدأ به املرض ؟439

 يف بيم ميمونة .
 “ . إن( املعتمد” ال احلافل : ق

يف بيم ميمونة ...    عن عائشة ـ رضي هللا عن ا ـ قالم : ) أول ما اشتكال رسول هللا 
   4442صحيح العجاري )      . 

 من أزواجه ؟ . ماذا طلب رسول هللا 440
  لب أن ميّرس يف بيم عائشة .

واشتد وجع( ، استأذن أزواج(   عن عائشة ـ رضي هللا عن ا ـ قالم : ) ملا ثقل رسول هللا
    92  ومسلم )  198صحيح العجاري )  .   يف أن ميرس يف بي  فأذّن ل( ...

 . ما هو أول مرضه ؟441
 أول مرض( كان يف الصدا  .

فقد تعني أن أول مرض( كان صدا  الرأس ، والظاهر أن( كان مع محال ، ” قال ابن رجب : 
                                     “ . فكان جيل  يف  ضب وتصب علي( املاء فإن احلمال اشتد  يف مرض( ، 

   109لطائا املعارف ) 
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ذا  يوم من جنازة من العقيع  وعن عائشة ـ رضي هللا عن ا ـ قالم : ) رجع إيل النيب 
   فوجدين وأنا أجد صداعاى وأنا أقول : وارأساه ، قال : بل أنا يا عائشة وارأساه   . 

   6/228مسند أمحد ) 
 موضع بظاهر املدينة في( قعور أهل ا .) البقيع ( 
 هو وجع الرأس .) الصداع ( 

 إىل اقرتاب أجله ؟ . اذكر بعض إشارات النيب 442
: ) لتأخكوا عي مناسككم ، فإين ال أدري لعلي ال أح  بعد عامي هكا   .                قال 

   297صحيح مسلم ) 
   . “في( إشارة إىل توديع م وإعالم م بقرب وفات( ” ووي : قال الن

   9/45شرح النووي ) 
ميشي حتم راحلت( ،  ملا بعث( إىل اليمن خرج راكعاى والنيب  وعن معاذ : ) أن النيب 

فقال : يا معاذ ، إنمل عسال أال تلقاين بعد عامي هكا ، فتمر بقلي ومسجدي ، فعكال 
  تعمل يا معاذ ، فإن العكاء من الشيطان   .  فقال : ال معاذ لفراق( 

   5/235مسند أمحد ) 
 ﴾ .﴿ إذا جاء نصر هللا والفتح وقال تعاىل : 

    نعي إلي(   . قال عمر وابن ععاس : ) هو أجل رسول هللا 
   3624صحيح العجاري ) 

 أن يستغفر هلم ؟ . من الذي طُلَِّب من النيب 443
 أهل العقيع .
من جوف الليل فقال : يا  قال : ) بعثي رسول هللا  عة موىل رسول هللا عن أيب موي 

أبا نوي عة ، إين قد أمر  أن أستغفر ألهل العقيع فانطلق معي ، فانطلقم مع( ، فلما 
وقا بني أظ رهم قال : السالم عليكم يا أهل املقابر ، لي نئ لكم ما أصعحتم في( اا 

كقطع الليل املظلم ، يتعع آخرها أوهلا ، اآلخرة شر من أصعح الناس في( ، أقعلم الفنت  
    3/488األوىل   .          مسند أمحد ) 
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 ملا اشتد وجعه ؟ . ماذا طلب النيب 444
  لب أن يراو علي( ماء .

عن عائشة ـ رضي هللا عن ا ـ قالم : ) ... وملا دخل بي  واشتد وجع( قال : أهريقوا علّي 
 أوكيت ن ، لعلي أع د إىل الناس   .   من سعع قرب ي حتلل
    313،  312  ومسلم )  198صحيح العجاري ) 

 أي صعوا .) أهريقوا ( 
 مجع وكاء ، وهو ما يشد ب( رأس القربة .) أوكيتهن ( 

 وهي سبع ؟ . ما احلكمة من عدد القرب اليت حدد النيب 445
السمية ال  يف ريق( ، وقد ثعم دفع أن األمر بالغسل من( سععاى إ ا هو ل” قال احلافل : 

يف حدي  : من تصعح بسعع مترا  من عجوة ي يضره ذلمل اليوم سم وال سحر   .                                              
    1/362فتح العاري ) 

 ؟ . اذكر األدلة على شدة وجع النيب 446
   الى أشد علي( الوجع من رسول هللا عن عائشة ـ رضي هللا عن ا ـ قالم : ) ما رأيم رج

   2570  وصحيح مسلم )  5646صحيح العجاري )          .
وهو يوعمل فمسست( بيدي  قال : ) دخلم علال رسول هللا  وعن ابن مسعود 

: أجل ، إين  فقلم : يا رسول هللا ، إنمل لتوعمل وعكاى شديداى ، فقال رسول هللا 
   571  ومسلم )  5647. صحيح العجاري )  أوعمل كما يوعمل رجالن منكم  

 . ما فائدة تشديد املوت على األنبياء ؟447
 لتشديد املو  علال األنعياء فائدتان :

 تكميل فضائل م ومضاعفة أجورهم ورفع درجاهتم .أحدمها : 
أن يعرف ا لق مقدار أي املو  ، فإذا كان األنعياء الصادقون عاينوا أي املو  الثانية : 

 شدت( وكربت( مع كرامت م علال هللا ، قطع ا لق بشدة املو  الكي يقاسي( امليم .و 
 أن يصلي بالناس يف مرضه ؟  . من الذي أمره النيب 448

 أبو بكر الصديق .
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عن عائشة ـ رضي هللا عن ا ـ قالم : ) ثقل النيب فقال : أصلال الناس ق قلنا : ال ، هم 
املجضب ، قالم : ففعلنا ، فااتسل فكهب لينوء  ينتظرونمل . قال : ضعوا يل ماء يف

فأامي علي( ، مث أفاو فقال : أصلال الناس ق قلنا : ال ، هم ينتظرونمل يا رسول هللا ، 
فقال : ضعوا يل ماء يف املجضب ، فقعد فااتسل ، مث ذهب لينوء فأامي علي( ... 

   687اري ) إىل أيب بكر بأن يصلي بالناس ...   . صحيح العج فأرسل النيب 
   418ومسلم ) 

 بكسر امليم ، هي اإلجانة ال  تغسل في ا الثياب .) املخضب ( 
 أي لين أ جب د .) لينوء ( 
 . ملاذا جاز اإلغماء على األنبياء دون اجلنون ؟449

جاز علي م ألن( مرس من األمراس ، خبالف اجلنون فلم جيز علي م ألن(  ”قال النووي : 
 ي )    شرح النوو  “ .نقص 
 ؟ . كم استمرت مدة مرض النيب 450

 ثالثة عشر يوماى ، وهكا قول األكثر .
 شهيداً ؟ . هل مات النيب 451

 نعم ، فقد مجع هللا ل( بني النعوة والش ادة .
يقول يف مرض( الكي ما  في( : يا عائشة ، ما أزال  قالم عائشة : ) كان رسول هللا 
       ل ، وهكا أوان وجد  انقطا  أهبري من ذلمل السم   .    أجد أي الطعام الكي أكلم خبي

 صحيح العجاري )    
 أي أح  األي يف جويف بسعب الطعام .) ما أزال أجد أمل الطعام ( 

 . احلدي  يشأ إىل قصة الشاة املسمومة ال  وضعت ا املرأة الي ودية لرسول هللا 
قتل قتالى أحّب إيل من أحلا  ول هللا قال ابن مسعود : ) ألن أحلا تسعاى أن رس

   1/381واحدة أن( ي يقتل ، وذلمل أن هللا اختكه نعياى واختكه ش يداى   .  مسند أمحد ) 
 ملا حضرته الوفاة ؟ . ماذا قال 452
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وأنا مسندت( الال  عن عائشة قالم : ) دخل ععد الرمحن بن أيب بكر علال النيب 
 ب يسنت ب( ، فأمده رسول هللا بصره فأخك  السواك صدري ، ومع ععد الرمحن سواك ر 

اسنت  فاسنت ب( ، فما رأيم رسول هللا  فقضمت( ونفضت( و يعت( مث دفعت( إىل النيب 
رفع يده أو إصعع( مث قال : يف  اسـتناناى قط أحسن من( ، فما عدا أن أفرغ رسول هللا 

بني حاقن  وذاقن    .      الرفيق األعلال ثالثاى ، مث شجص ، وكانم تقول : ما  
    890صحيح العجاري ) 

وعن ا قالم : ) كنم أمسع أن( لن ميو  نيب حىت خيأ بني الدنيا واألخرى ، قالم : 
من يطع هللا والرسول ﴿ فسمعم النيب يف مرض( الكي ما  في( وأخكت( حبة يقول : 

ش داء والصاحلني وحسن أولئمل فأولئمل مع الكين أنعم هللا علي م من النعيني والصديقني وال
   4435فظننم خأ حينئك   .      صحيح العجاري )  ﴾رفيقاى 

 أي مّد نظره إلي( .) فأمده ( 
 ومعىن كوهنماملككورون يف سورة النساء ،  وقيل :املالئكة ،  ) يف الرفيق األعلى ( قيل :

 تعاوفم علال  اعة هللا وارتفاو بعض م بععأ . رفيقاً :
 ؟ تويف رسول هللا  . مىت453

 “ .تويف يوم االثنني  وال خالف أن(  ”قال ابن كثأ : 
وكانم وفات( يوم االثنني بال خالف من ربيع األول ، وكان يكون ” قال ابن حجر : 

   7/736. فتح العاري ) “ إمجاعاى 
 وأكثر العلماء علال أن( يف اليوم الثاين عشر من( .

 ما تويف ؟عند  . كم كان سن النيب 454
 تويف وهو ابن ثالث وستني سنة .

وهو ابن ثالث وستني ، وقعأ أبو بكر وهو ابن  قال : ) قعأ النيب  عن أن  
   2348صحيح مسلم )   ثالث وستني ، وقعأ عمر وهو ابن ثالث وستني   .

   5/227.  العداية والن اية ) “القول هو األش ر وعلي( األكثر  وهكا” قال ابن كثأ : 
 قبل موته ؟ . اذكر بعض وصايا النيب 455
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   2697سنن ابن ماج( )    ) الصالة الصالة وما ملكم أميانكم   . 
   2877صحيح مسلم )  ) ال ميوتن أحدكم وهو رسن الظن باهلل   .  

  1637  ومسلم )3052صحيح العجاري )ا املشركني من جزيرة العرب  .  ) أخرجو 
د والنصارى اختكوا قعور أنعيائ م مساجد ، ركر ما صنعوا   .  ) لعنة هللا علال الي و 

   531  ومسلم )  435صحيح العجاري 
) الل م بلغم ثالث مرا  ، إن( ي يعق من معشرا  النعوة إال الرؤيا يراها املؤمن الصاحل أو 

الرب ، ترى ل( ، أال وإين فيم عن القراءة يف الركو  والسجود ، فأما الركو  فعظموا في( 
 وأما السجود فأكثروا في( من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم   .  

   876صحيح مسلم ) 
 بعد موته ؟ . من الذي قبل الرسول 456

 أبو بكر .
 بعد موت(   .   عن عائشة ـ رضي هللا عن ا ـ : ) أن أبا بكر قعل النيب 

   4455صحيح العجاري ) 
 ؟ يب . اذكر حال الصحابة بعد وفاة الن457

اضطرب املسلمون ، فمن م من ده، فجولط ، ومن م  وملا تويف ” قال ابن رجب : 
من أقعد فلم يطق القيام ، ومن م من اعتقل لسان( فلم يطق الكالم ، ومن م من أنكر موت( 

 لطائا املعارف )           “ . بالكلية 
   . ي( رسول هللا قال أن  : ) ما رأيم يوماى كان أقعح وال أظلم من يوم ما  ف

 عند ما غسلوه أم ال ؟ . هل جرد رسول هللا 458
 ال ، ي جيردوه .

قالوا : أجنرده من ثياب( كما  عن عائشة ـ رضي هللا عن ا ـ قالم : ) ملا أرادوا اسل النيب 
جنرد موتانا ، أو نغسل( وعلي( ثياب( ، فلما اختلفوا ألقال هللا علي م النوم حىت ما في م رجل 
إال وذقن( يف صدره ، فكلم م مكلم من ناحية العيم ال يدرون من هو ق أن ااسلوا رسول 

   3141هللا وعلي( ثياب( واسلوه وعلي( قميص(   .   رواه أبو داود ) 
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 “ .ويف هكه القصة داللة علال أن( لي  كغأه من املوتال ” قال الصنعاين : 
   2/93سعل السالم ) 

 ؟ . مىت غسل رسول هللا 459
 اسل يوم الثالثاء ، وذلمل بعد وفات( بيوم .

 ألفم انشغلوا بعيعة الصديق بقية يوم االثنني وبعأ يوم الثالثاء .
 ؟ . من الذي توىل غسل النيب 460

 علي بن أيب  الب ، والفضل بن الععاس ، وقـَُثم بن الععاس ، وأسامة بن زيد .
 ؟ . كيف كفن رسول هللا 461

 اب بيأ سحولية .كفن يف ثالثة أثو 
 عن عائشة ـ رضي هللا عن ا ـ قالم : ) كفن يف ثالثة أثواب بيأ سحولية   .

 صحيح العجاري )   
 نسعة إىل سحول ، وهي قرية باليمن .) سحولية ( 

 ؟ . كيف صلى الناس على الرسول 462
لعاب صلال الناس علي( أرساالى أرساالى ، يدخلون من باب فيصلون علي( مث خيرجون من ا

 اآلخر ال يؤم م أحد .
وهكا الصنيع ، وهو صالهتم علي( فرادى ي يؤم م أحد علي( أمر جممع ” قال ابن كثأ : 

   5/232العداية والن اية )                “ . علي( ال خالف في( 
 ؟ . أين دفن الرسول 463

 يف حجرة عائشة .
ا الف مبا مسع( من رسول هللا  فقد اختلا املسلمون أين يدفن ، فجاء أبو بكر وحسم

  فقد قال : مسعم رسول هللا  يقول : ) ما قعأ هللا نعياى إال يف املوضع الكي رب
   1018سنن الرتمكي )    أن يدفن في(    ودفنوه يف موضع فراش( . 

دفن يف حجرة عائشة ال  كانم ختتص هبا ....  قد علم بالتواتر أن( ” قال ابن كثأ : 
   5/238العداية والن اية )     فن في ا أبو بكر مث عمر   .  مث د
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 . اذكر بعض خصائص األنبياء فيما يتعلق بالوفاة ؟464
 يقلون حي  ميوتون .  -أ 

 للحدي  السابق .   

 التجيأ عند املو  . -ب 

 وسعق الدليل علال ذلمل .
 : ) األنعياء أحياء يف قعورهم   .  أحياء يف قعورهم . قال  -ج 

 األرس أجسادهم . ال تأكل -د 

 : ) إن هللا حرم علال األرس أن تأكل أجساد األنعياء   .  قال 
   1047سنن أبو داود ) 

 ؟ . مىت دفن النيب 465
 ليلة األربعاء .

يوم االثنني ، ودفن ليلة األربعاء  عن عائشة ـ رضي هللا عن ا ـ قالم : ) تويف رسول هللا 
   . مسند أمحد )      

حىت مسعنا صو  املساحي من جوف الليل  : ) ما علمنا بدفن رسول هللا  وعن ا قالم
 من ليلة األربعاء   .
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 زوجات الرسول 
 ؟ وما أمساؤهن ؟ . عن كم زوجة تويف رسول هللا 466

 “ .تويف عن تسع   وال خالف أن(” قال ابن القيم : 
 وأمسائ ن :

سلمة ، وأم حعيعة ، وميمونة ، عائشة ، وحفصة ، وسودة ، وزينب بنم جح، ، وأم 
    10/47شرح النووي )     وجويرية ، وصفية . 

 . من من زوجاته توفيت قبله ؟467
 خدجية بنم خويلد ، وزينب بنم خزمية .

 . من هي أول زوجة تزوجها ؟468
 خدجية بنم خويلد .

 . من هي اليت تزوجها بكراً ؟469
 عائشة .
 حىت ماتت ؟ . من هي اليت مل يتزوج عليها470

 خدجية بنم خويلد .
 . من هي اليت وهبت يومها لعائشة ؟471

 سودة بنم زمعة .
 . من هي اليت نزلت براءهتا من فوق سبع مسوات ؟472

 عائشة .
 . من هي اليت طلقها وراجعها وقال جربيل : ) إهنا صوامة قوامة ( ؟473

 حفصة بنم عمر .
  ؟. من هي اليت كانت تلقب بأم املساكني474

 زينب بنم خزمية .
 . من أول نسائه حلوقاً به بعد وفاته ؟475

 . ه 20زينب بنم جح، ، ماتم سنة 
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 . من آخر نسائه موتاً ؟476
   . ه 62أم سلمة عام ) 

 . من هي اليت كانت تفخر وتقول : ) زوجين هللا من فوق سبع مسوات ( ؟ 477
 زينب بنم جح، .

 
 
 

 أخوكم
 دسليمان بن حممد اللهيمي
 السعودية / رفحاء


