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  قال اهللا تعالى

  أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم
  

ِإنَّ اللََّھ َوَمالِئَكَتُھ ُیَصلُّوَن َعَلى  ((
النَِّبيِّ َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا 

ِإنَّ ) ٥٦(َعَلْیِھ َوَسلُِّموا َتْسِلیمًا 
ْؤُذوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ َلَعَنُھْم الَِّذیَن ُی

اللَُّھ ِفي الدُّْنَیا َواآلِخَرِة َوَأَعدَّ َلُھْم 
  ))٥٧(َعَذابًا ُمِھینًا 

  ).سورة األحزاب (  
  

  
  محمد على محمد وعلى آل ياللھم صل

  كما صلیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم
 إنك حمید مجید

  وبارك على محمد وعلى آل محمد
  كت على إبراھیم وعلى آل إبراھیمكما بار

 إنك حمید مجید
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  المحتویات
 الصفحة الموضوع

 ٤ آیات من القرآن كریم
  ٥  فھرس محتویات الكتاب

 ١٧  إھداء
 ١٨  صیغة السالم على رسول اهللا 

 ٢٠  سلیمان بن عبداهللا السلومي/ تقدیم بقلم الدكتور
 ٢١  سجاد بن مصطفى كمال الحسن/ تقدیم بقلم الشیخ 

 ٢٣  أمین بن مراد أمین العطرجي/ تفریظ بقلم األستاذ 
 ٢٥  مقدمة المؤلف

 ٣٤  أنبیاء اهللا ورسلھ علیھم السالم: الجزء األول
 ٣٥  معنى النبوة والرسالة

 ٣٦  األنبیاء والرسل
 ٤٦  نبوة النساء

 ٤٨  طفولة بعض األنبیاء علیھم السالم
 ٤٨  صفات وممیزات األنبیاء والرسل

 ٥٠  تعالى ألنبیائھ ورسلھ علیھم السالم وحي اهللا
 ٥١  الناس ودعوة الرسل

 ٥٢  تفاضل األنبیاء والرسل
 ٥٥  اآلیات والمعجزات لألنبیاء والرسل

الحبیب  جوانب من سیرة: الجزء الثاني
  المصطفى رسول اهللا سیدنا

  محمد بن عبداهللا صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وسلم
٥٩ 

 ٦٠  السیرة العطرة لرسول اهللا 
 ٦٣  نسب رسول اهللا 
 ٦٤  أسماء رسول اهللا 

 ٦٧  بنسبھ اعتزاز رسول اهللا 
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 الصفحة الموضوع
 ٦٩  صفة رسول اهللا 

 ٧٤    َجدُّ رسول اهللا 
 ٧٨  رسول اهللا  لداو

 ٨١  أم رسول اهللا 
 ٨٤  والدة رسول اهللا 

 ٨٨  وحضانتھ رضاعة رسول اهللا 
 ٩٣  آمنة بنت وھب) أم رسول اهللا (وفاة 
 ٩٧  رسول اهللا  إخوة

 ٩٨  بعد وفاة أمھ السیدة آمنة كفالة رسول اهللا 
 ٩٨  كفالة جده عبدالمطلب :أوًال
 ٩٨  طالب كفالة عمھ أبي :ثانیًا

 ١٠١  حرب الفجار
 ١٠٢  حلف الفضول

 ١٠٢  في تجارة السیدة خدیجة اشتغال رسول 
 ١٠٤  بشائر النبوة والرسالة والبعثة المحمدیة

 ١٠٧   بعثة رسول اهللا
 ١١٥ الدعوة سرًا لرسول اهللا 

 ١١٧  الدعوة جھرًا لرسول اهللا 
 جھل عن دما جھ ر رس ول اهللا     إیذاء مشركي قریش وأبي

 ١١٧  بالدعوة

 ١٣٠  طالب أبي مفاوضة قریش لعم رسول اهللا 
طال  ب وھ  و عل  ى   أب  ي مفاوض  ة ق  ریش لع  م رس  ول اهللا  

 ١٣٢  فراش الموت

 ١٣٣  ب وھو على فراش الموتأبو طال عم رسول اهللا 
 ١٣٥  عام الحزن لرسول اهللا 

 ١٣٥  في الطائف الرسول 
 ١٣٨  من الطائف إلى مكة رسول اهللا  ةعود
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 الصفحة الموضوع
 ١٤٢  ھجرة المسلمین إلى الحبشة

 ١٤٣  ھجرة المسلمین األولى إلى الحبشة
 ١٤٥  ھجرة المسلمین الثانیة إلى الحبشة

  لرسول اهللا مقاطعة قریش 
 ١٤٦  )خبر الصحیفة()االقتصاديالحصار (

 ١٥١  بوفد نجران لقاء رسول اهللا 
 ١٥٢  اإلسراء والمعراج

 ١٦٣  بیعتا العقبة
 ١٦٧  ھجرة المسلمین إلى المدینة

 ١٦٩  إلى المدینة ھجرة رسول اهللا 
 ١٧٦  الھجرةفي طریق  سراقة بن جعشم یطارد رسول اهللا 

 ١٧٨  طریق الھجرة بأم معبد الخزاعیة في لقاء رسول اهللا 
 ١٧٩  إلى قباء وصول رسول اهللا 
 ١٨٥  إلى المدینة وصول رسول اهللا 

 ١٩١  منھا إلى المدینة  حالة مكة بعد ھجرة رسول اهللا 
 ١٩٢  للمسجد النبوي الشریف ِبَناُء رسول اهللا 

 ١٩٣  أزواج رسول 
  :الزوجة األولى

 ١٩٧  خدیجة بنت خویلد رضي اهللا عنھا/ السیدة

  :الزوجة الثانیة
 ٢٠٢  سودة بنت زمعة رضي اهللا عنھا/ السیدة

  :الزوجة الثالثة
 ٢٠٥  عائشة بنت أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھما/ السیدة

 ٢٠٧  حادثة اإلفك على السیدة عائشة رضي اهللا عنھا
  :الزوجة الرابعة

 ٢١٢  حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھما/ السیدة

 ٢١٥  :ةالخامسالزوجة 
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 الصفحة الموضوع
  عنھارضي اهللا ) أم المساكین( زینب بنت خزیمة/ السیدة

  : الزوجة السادسة
ھن د بن ت أب ي أمی ة المخزومی ة أم س لمة رض ي اهللا        / السیدة
  عنھما

٢١٦ 

  :الزوجة السابعة
 ٢١٨  زینب بنت جحش رضي اهللا عنھما/ السیدة

  :الزوجة الثامنة
 ٢٢٤  جویریة بنت الحارث رضي اهللا عنھما/ السیدة

  :الزوجة التاسعة
 ٢٢٦  صفیة بنت حیي رضي اهللا عنھما/ السیدة

  :الزوجة العاشرة
 ٢٢٨  رملة أم حبیبة رضي اهللا عنھما/ السیدة

  :الزوجة الحادیة عشر
 ٢٢٩  میمونة بنت الحارث رضي اهللا عنھما /السیدة

 ٢٣١  سراري رسول اهللا 
 ٢٣٣  ولم یدخل بھن النساء الالتي عقد علیھن رسول اهللا 

 ٢٣٦  ذریة رسول اهللا 
 ٢٣٩  إبراھیم بن رسول اهللا 
 ٢٤٠  القاسم بن رسول اهللا 
 ٢٤٠  عبداهللا بن رسول اهللا 
 ٢٤١  زینب بنت رسول اهللا 
 ٢٤٧  رقیة بنت رسول اهللا 

 ٢٥٠  أم كلثوم بنت رسول اهللا 
 ٢٥٣  بنت رسول اهللا ) الزھراء(فاطمة 

 ٢٥٧  نت رسول اهللا أبناء السیدة فاطمة الزھراء ب
 ٢٥٨  الحسن بن اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھما
 ٢٥٩  الحسین بن اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھما
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 الصفحة الموضوع
 ٢٦٠  أم كلثوم بنت اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھما
 ٢٦٠  زینب بنت اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھما

 ٢٦١  اهللا  السرایا التي بعثھا رسول
 ٢٦٢  في سبیل الدفاع عن اإلسالم وتمكینھ جھاد رسول 

) ساحل البح ر (حمزة بن عبدالمطلب إلى سیف البحرسریة 
 ٢٦٥  بالعیص

 ٢٦٦  سریة عبیدة بن الحارث بن عبدالمطلب إلى رابغ
 ٢٦٧  سریة سعد بن أبي وقاص إلى الخرَّار

 ٢٦٨  سریة عبداهللا بن جحش األسدي إلى نخلة
 ٢٧٠  ة عمیر إلى المرأة الیھودیة عصماءسری

 ٢٧١  سریة بني ُسَلْیم وغطفان
 ٢٧١  عفك الیھودي ة سالم بن عمیر األنصاري لقتل أبيسری

 ٢٧٢  سریة محمد بن مسلمة لقتل كعب بن األشرف
س الم ب ن أب ي الحقی ق     الیھ ودي  ل سریة عبداهللا بن عتیك لقت

 ٢٧٣  )أبو رافع(

 ٢٧٣  ضع بنجد یدعى القردةموإلى سریة زید بن حارثة 
 ٢٧٤  سریة أبي سلمة عبداهللا بن عبداألسد المخزومي إلى َقطن

سریة عب داهللا ب ن أن یس إل ى س فیان ب ن خال د الھ ذلي بعرن ة          
 ٢٧٥  قرب عرفة

 ٢٧٥  خدعة وفد قبائل عضل والقارة بموضع الرجیع
 ٢٧٧  سریة المنذر بن عمرو الساعدي لبئر معونة

 ٢٧٩  لضمیري إلى مكة لقتل أبي سفیانسریة عمرو بن أمیة ا
 ٢٨٠  )بالقرطاء( دعوة بني بكر بن كالبسریة محمد بن مسلمة ل

 ٢٨١  )بالغمر( كاشة بن محصن األسدي إلى بني أسدسریة ع
 ٢٨٢  سریة محمد بن مسلمة إلى ذي القصة

 ٢٨٢  سریة أبي عبیدة عامر بن الجراح إلى ذي القصة
 ٢٨٣  )الحموم( ي سلیم بالجمومسریة زید بن حارثة لتأدیب بن
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 الصفحة الموضوع
سریة زید بن حارثة لتصدي تجارة لقریش قادمة من الش ام  

 ٢٨٤  )بالعیص (إلى مكة 

الطرف ق رب  ارثة لالنتقام م ن بن ي ثعلب ة ب     سریة زید بن ح
 ٢٨٤  المدینة

  سریة زید بن حارثة إلى بني جذام
 ٢٨٥  )وفیھم الھنیدي بن عارض وابنھ بوادي القر(

 ٢٨٦  الصدیق لبني فزارة بنجد سریة أبو بكر
 ٢٨٦  سریة زید بن حارثة لبني فزارة

 ٢٨٧  سریة عبدالرحمن بن عوف لبني كلب بدومة الجندل
 ٢٨٨  سریة علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك

ب   ن رزام ) یس   یر(س   ریة عب   داهللا ب   ن رواح   ة لقت   ل أس   یر  
 ٢٨٨  الیھودي

م  ن قبیلت  ي عك  ل   س  ریة ك  رز ب  ن ج  ابر الفھ  ري لقت  ل نف  رٍ  
 ٢٨٩  وعرینة

 ٢٩٠  بعث رفاعة بن زید إلى قومھ عامة
 ٢٩١  سریة أبان بن سعید أثناء اإلعداد لغزوة خیبر

 ٢٩١  )قرب ُتَربة(سریة عمر بن الخطاب إلى قبیلة ھوازن 
 ٢٩٢  بكر الصدیق إلى قبیلة بني كالب یة أبيسر

ب سریة بشیر بن سعد األنصاري إلى قبیل ة بن ي م رة ب القر    
 ٢٩٣  من َفَدك

 ٢٩٣  سریة غالب بن عبداهللا اللیثي إلى أھل المیفعة
 ٢٩٤  )ُیْمن وجَبار( بشیر بن سعد األنصاري إلى غطفان سریة

 ٢٩٥  سریة ابن أبي العوجاء السلمي إلي بني ُسلیم
 ٢٩٥  سریة عبداهللا بن حذافة 

 ٢٩٦  سریة غالب بن عبداهللا اللیثي إلى بني الملوح بالكدید
 ٢٩٧  غالب بن عبداهللا اللیثي إلى بني مرة سریة

 ٢٩٧  سریة شجاع بن وھب األسدي إلى بني عامر بالسئ
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 الصفحة الموضوع
 ٢٩٨  )أطالع( ب بن عمیر الغفاري إلى ذات أطالحسریة كع

 ٢٩٨  )سریة مؤتة ) ( غزوة مؤتھ ( أول قتال للروم 
 ٣٠٠  سریة عمرو بن العاص إلى ذات السالسل

 ٣٠١  قتادة إلى الغابة سریة أبي
 ٣٠٢  )سریة الخبط(عبیدة عامر بن الجراح إلى جھینة سریة أبي
 ٣٠٢  إلى غطفان قتادة الحارث بن ربعي األنصاري سریة أبي
إل  ى بط  ن  قت  ادة الح  ارث ب  ن ربع  ي األنص  اري  س  ریة أب  ي

 ٣٠٣  إضم

 ٣٠٤  سریة خالد بن الولید لھدم صنم العزى
 ٣٠٥  سریة عمرو بن العاص لھدم صنم سواع

 ٣٠٥  د بن زید األشھلي لھدم صنم مناةسریة سع
  ن الولی    د إل    ى بن    ي جذیم    ة م    ن كنان    ة    س    ریة خال    د ب      

 ٣٠٦  )أسفل مكة ناحیة یلملم(

  فی    ل ب    ن عم    رو الدوس    ي لھ    دم ص    نم دوس    س    ریة الط
 ٣٠٧  )ذي الكفین(

 ٣٠٨  سریة قیس بن سعد بن عبادة إلى قبیلة صداء بالیمن
 ٣٠٨  سریة بشر بن سفیان إلى بني تمیم

 ٣٠٩  عیینة بن حصن الفزاري إلى بني تمیم سریة
 ٣١٠  سریة الولید بن عقبة بن أبي معیط إلى بني المصطلق

 ٣١٠  سریة خالد بن الولید إلى بني المصطلق
 ٣١١  سریة جریر بن عبداهللا البجلي إلى ذي الخلصة

 ٣١١  سریة عبداهللا بن عوسجة إلى بني عمرو بن حارثة
 ٣١٢  إلى بني خثعم سریة قطبة بن عامر األنصاري

 ٣١٣  سریة الضحاك بن سفیان الكالبي إلى بني كالب
سریة علقمة بن مجزز المدلجي إلى بعض األحباش بساحل 

 ٣١٣  بحر جدة

 ٣١٤  )الُفْلس ( سریة علي بن أبي طالب لھدم صنم الغلس 
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 الصفحة الموضوع
  س     ریة عكاش     ة ب     ن محص     ن األس     دي إل     ى الخب     اب      

 ٣١٤  بقضاعة) الجناب(

س فیان ب ن ح رب لھ دم ص نم       ش عبة وأب ي  سریة المغیرة بن 
 ٣١٥  الالت

 ٣١٥  سریة خالد بن الولید ألكیدر بن عبد الملك الكندي
  ولی   د إل   ى بن   ي عب   د الم   دان  بنج   ران    س   ریة خال   د ب   ن ال 

 ٣١٦  )الیمن(

 ٣١٧  سریة علي بن أبي طالب إلى الیمن
سریة أسامة بن زید بن حارثة إلى أھل أبني بأرض السراة 

 ٣١٧  بالشام من أرض فلسطین ناحیة البلقاء

 ٣١٨  غزوات رسول اهللا 
 ٣١٩  )غزوة األبواء(غزوة ودان 
 ٣١٩  غزوة ُبَواط

 ٣٢٠  )الُعَشْیَراء ، العسیرة(غزوة العشیرة 
 ٣٢١  )غزوة بدر األولى)(صفوان، ھفوان(غزوة َسْفَوان 

 ٣٢٢  غزوة بدر الكبرى
 ٣٤١  ) الُكْدر(بني ُسَلْیم غزوة 

 ٣٤٢  ني قینقاعغزوة یھود ب
 ٣٤٥  غزوة السویق 
 ٣٤٧  )غزوة ذا أَمر(غزوة غطفان 

 ٣٤٩  )أو غزوة بحران(غزوة بني ُسَلْیم 
 ٣٤٩  غزوة ُأُحْد

 ٣٧٥  غزوة َحمراء األسد
 ٣٧٩  غزوة بني النضیر

 ٣٨٥  غزو أھل نخال بأرض غطفان في نجد
 ٣٨٦  غزو بني محارب بغطفان في نجد

 ٣٨٧  )ب     در الموع     د( )خ     رةب     در اآل( غ     زوة ب     در التح     دي
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 الصفحة الموضوع
  )بدر الثانیة( )بدر الصغرى(

 ٣٨٩  غزوة دومة الجندل
 ٣٩٠  )غزوة الخندق(غزوة األحزاب 

 ٤٠٣  قتل بني قریظة بالمدینة
 ٤١١  )غزوة المریسیع(غزوة بني المصطلق 

 ٤١٧  غزوة بني لحیان
 ٤١٨  )غزوة الغابة(غزوة ذي َقَرٍد 
 ٤٢٠  غزوة خیبر
 ٤٢٨  یھود َفَدك

 ٤٢٩  زوة وادي القرىغ
 ٤٣٠  یھود تیماء

 ٤٣٠  غزوة ذات الرقاع
 ٤٣٢  غزوة مؤتة

 ٤٣٣  لقبیلتي ھوازن وثقیف ) أوطاس(غزوة ُحَنْین 
 ٤٤١  غزو الطائف
 ٤٤٧  )آخر الغزوات( )غزوة العسرة(غزوة تبوك 
 ٤٦٠  فتح مكة

 ٤٦٠  صلح الحدیبیة
  )عم      رة الص      لح( )عم      رة القض      یة(عم     رة القض      اء  

 ٤٧٥  )ة لرسول اهللا أول عمر(

 ٤٧٨  ) فتح مكة(غزوة الفتح 
 ٤٧٨  التكتم في الخروج إلى مكة

 ٤٩٣  منوعات في سیرة رسول اهللا : الجزء الثالث
 ٤٩٤  فریضة الحج

 ٤٩٤  بكر الصدیق بالناس حجُّ أبي
 ٤٩٥  )البالغ(حجة الوداع 
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 الصفحة الموضوع
 ٥٠٣  التیممفریضة 

 ٥٠٣  تحویل القبلة
 ٥٠٧  األذان للصالة

 ٥١٠  الصالةفرض 
  ٥١٢  صالة الخوف

 ٥١٤  القرآن الكریم ورسول 
 ٥١٦  للرجال والنساء والصبیان نماذج من بره 

 ٥٢٣  موالي رسول اهللا 
 ٥٢٦  رسول اهللا ) خدم(إماء 

 ٥٢٧  ُكّتاب رسول اهللا 
 ٥٢٩  أسماء دواب رسول اهللا 

 ٥٣٠  األعمال التي مارسھا رسول اهللا 
 ٥٣١  رسولھ اهللا تعالى ل عصمة

 ٥٣٣  في بناء الكعبة مشاركة رسول اهللا 
 ٥٣٤  على سائر األنبیاء والرسل َفْضُل رسول اهللا محمد 

 ٥٣٦  اآلیات والمعجزات لرسول اهللا 
 ٥٣٨  وبالغتھ كالم رسول اهللا 

 ٥٣٩  أخالق رسول اهللا 
 ٥٤٤  الشعر وشعراء رسول اهللا 

 ٥٤٦  عدد أصحاب رسول اهللا 
 ٥٤٦  ورسول اهللا  الِجن

 ٥٥٠  اغتیال رسول اهللا محاوالت 
 ٥٥٤  وفضل الصالة والسالم علیھ زیارة مسجد رسول اهللا 

 ٥٥٦  محبة رسول اهللا 

 ٥٥٧  ووفاتھ مرض رسول اهللا 
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 الصفحة الموضوع
 ٥٧٦  التعریف بالمدینة النبویة المنورة: الجزء الرابع
 ٥٧٧  للمسجد النبوي الشریف ِبَناُء رسول اهللا 

 ٥٨٠  ة المسجد النبوي والصالة فیھفضیل
 ٥٨١   رسول اهللاأزواج ) بیوت(ُحَجِر 

 ٥٨٣  بیت فاطمة بنت رسول اهللا 
 ٥٨٤  باللیل مصلى رسول اهللا 

 ٥٨٤  الجذع الذي كان یخطب إلیھ رسول اهللا 
 ٥٨٦  منبر رسول اهللا 
 ٥٨٩  الروضة المطھرة

النب  وي  المس  جد عل  ى ةارعاألب  واب الش   َس  د رس  ول اهللا 
 ٥٩٠  الشریف

 ٥٩٠  الشریف وَتْخِلیَق المسجد النبوي) تطییب وتبخیر(تجمیر 
 ٥٩١  التأدب في المسجد النبوي الشریف
 ٥٩٢  المواضع التي كان ُیَؤذِّن منھا بالل

 ٥٩٣  أھل الصُّفَّة رضي اهللا عنھم
 ٥٩٥  األسطوانات بالمسجد النبوي الشریف

 ٥٩٦  أسطوانة التوبة
 ٥٩٧  نبي أسطوانة ال

 ٥٩٨  أسطوانة الوفود
 ٥٩٩  أسطوانة علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ

 ٥٩٩  فضیلة الصالة إلى أساطین المسجد النبوي الشریف
 ٦٠٠  عمارة المسجد النبوي الشریف في العھد السعودي

 ٦٠٩  أسماء المدینة النبویة المنورة
 ٦١١  قرى المدینة النبویة المنورة

 ٦١١  ویة المنورةفتح المدینة النب
 ٦١١  للمدینة النبویة المنورة الرسول  دعاء
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 الصفحة الموضوع
 ٦١٣  الترغیب في سكنى المدینة النبویة المنورة

 ٦١٥  صیانة المدینة النبویة المنورة من الطاعون والدجال
 ٦١٦  ما یؤول إلیھ أمر المدینة النبویة المنورة 

 ٦١٦  مضاعفة األعمال بالمدینة النبویة المنورة 
 ٦١٦  ة الموت بالمدینة النبویة المنورة فضیل

 ٦١٧  حرمة المدینة النبویة المنورة وحدود حرمھا
 ٦١٩  وادي العقیق بالمدینة النبویة المنورة 

 ٦١٩  آبار المدینة النبویة المنورة 
 ٦٢٤  بالمدینة النبویة المنورة  عین النبي 

 ٦٢٤  جبل ُأحد بالمدینة النبویة المنورة 
 ٦٢٦  الخاتمة

 ٦٢٧  المالحق: الجزء الخامس
 ٦٢٨  جدول تواریخ األحداث لرسول اهللا 

 ٦٣٦  المعلومات عن أزواج رسول اهللا  جدول لبعض
 ٦٤٠  جدول لبعض المعلومات عن ذریة رسول اهللا 

 ٦٤١  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
 ٦٦٥  غزوات رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن

 ٦٧٥  لبعض الشھرة والكنیةجدول 
 ٦٧٦  مراجع الكتاب األساسیة

  ٦٨٠  مراجع األسئلة
٧٥٣ 

  وصلى اهللا على سیدنا محمد
  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 
  وزوجاتھ الطیبات الطاھرات

 .أمھات المؤمنین
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  إھداء
رسول اهللا الك ریم،   المصطفىالحبیب إلى 

س ید األول ین واآلخ رین، وس ید     والنبي العظیم، 
س   یدنا ع   دنان، حبیبن   ا وق   رة أعینن   ا م وآدول   د 

الص  الة وأت  م  علی  ھ م ن اهللا تع  الى أزك ى  محم د  
الذي جاء بالحق للثقلین بشیرًا ون ذیرًا،   السالم،

بإذن   ھ وس   راجًا منی   رًا، خ   اتم  وداعی   ًا إل   ى اهللا 
 ، إم  اِمأجمع  ین األنبی  اء والمرس  لین وص  فوتھم  

الخل   ق  يالغ   ر المحجل   ین، ذ  المتق   ین، وقائ   دِ 
، وص   احب الك   وثروالقل   ب ال   رحیم، العظ   یم، 

والوس  یلة والفض  یلة والدرج  ة العالی  ة الرفیع  ة    
  .والمقام المحمود من الجنة

  
محم د  ورس ولنا س یدنا   جز عنا نبین ا  االلھم 

أفض ل م ا جزی ت ب ھ نبی ًا      صلى اهللا علیھ وس لم  
وس لم   اللھم ص لِّ  .عن قومھ، ورسوًال عن أمتھ

  .وبارك علیھ
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 رسول اهللا صیغة الصالة السالم على 

 السالم علیك أیھا النبي ورحمة اهللا وبركاتھ •
 .الصالة والسالم علیك یا سیدنا یا رسول اهللا •
 .الصالة والسالم علیك یا نبي اهللا •
 .الصالة والسالم علیك یا خیر خلق اهللا •
 .الصالة والسالم علیك یا من أرسلھ اهللا رحمة للعالمین •
خاتم النبیین وإمام المتقین یا سید المرسلین والصالة والسالم علیك  •

 .وقائد الغر المحجلین
َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق (( بقولھ تعالى السالم علیك یا من وصفھ اهللا  •

  .))ِباْلُمْؤِمِنیَن َرُءوٌف َرِحیٌم  (( قولھو ))َعِظیٍم 
  .السالم علیك وعلى سائر األنبیاء والمرسلین •
 .نالسالم علیك وعلى أھل بیتك الطیبین الطاھری •
 .السالم علیك وعلى زوجاتك الطیبات الطاھرات أمھات المؤمنین •
 .السالم علیك وعلى أصحابك أجمعین •
 .السالم علیك وعلى عباد اهللا الصالحین •
أن ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ وأشھد أن سیدنا محمدًا أشھد  •

 .عبده ورسولھ
ونصحت  وأشھد أنك یا رسول اهللا قد بلغت الرسالة وأدیت األمانة •

وعبدت  األمة ودعوت إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة،
 .ربك حتى أتاك الیقین

فصلى اهللا علیك كثیرًا أفضل وأكمل وأطیب ما صلى على أحد  •
 .من الخلق أجمعین

أفضل ما جزیت أحدًا من النبیین ورسولنا جز عنا نبینا االلھم  •
 .والمرسلین

جة العالیة الرفیعة من الجنة، اللھم آتھ الوسیلة والفضیلة والدر •
 .المقام المحمود الذي وعدتھبعثھ او
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 اللھم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراھیم •
 .وعلى آل إبراھیم إنك حمید مجید

محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراھیم وعلى وبارك على  •
 .آل إبراھیم إنك حمید مجید

َزْلَت َواتََّبْعَنا الرَُّسوَل َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّاِھِدیَن َربََّنا آَمنَّا ِبَما َأْن (( •
)٥٣((. 

 ).آل عمران سورة(
  ))َواْلَحْمُد ِللَِّھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن (( 

  ) ب مناسك الحج والعمرةكتی( 
  
  

  وصلى اهللا على سیدنا محمد
  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 
  وزوجاتھ الطیبات الطاھرات

  .أمھات المؤمنین
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  تقدیم

  سلیمان بن عبداهللا السلومي/ بقلم الدكتور

إن الحمد هللا نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور 
أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده اهللا فال مضل لھ ومن یضلل فال 

  :ھادي لھ، وبعد
فقد سعدت كثیرًا حینما تعرفت على األخ الفاضل الدكتور 

جي، وسعدت أكثر حینما أطلعني على مؤلفھ عبداهللا بن مراد العطر
  -:المفید والقیم

  ]التشویق لمعرفة سیرة الحبیب صلى اهللا علیھ وسلم [ 
ى على ل علمي جلیل یتعلق بأعظم مخلوق مشفھو بحق عم  

وأمھاتنا وجھ الثرى، إنھ حبیبنا وسیدنا وقدوتنا وأسوتنا وفداء آباءنا 
اهللا علیھ أزكى الصالة وأتم نبینا ورسول الخلق أجمعین محمد بن عبد

  .التسلیم
وجاء الكتاب على صیغة سؤال وجواب بأسلوب سھل ومیسر،   

ختمھ بمالحق مفیدة ال غنى ألي مسلم ومسلمة عن معرفتھا، وھذا كلھ 
  . من خدمة السیرة النبویة

جزى اهللا المؤلف خیرًا على ما قدم وكتب، وجعل اهللا لھ ذلك 
إیاه تحت لواء صاحب اللواء المعقود في موازین حسناتھ، وحشرنا و

  ).ومن أحب شیئًا أكثر من ذكره(والحوض المورود والمقام المحمود 
  وصلى اهللا على نبینا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین،،،

  كتبھ الفقیر إلى ربھ
  سلیمان بن عبداهللا السلومي/ د

  
  األستاذ بقسم العقیدة بجامعة أم القرى

ب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعیة ورئیس مجلس إدارة المكت
  الجالیات بمكة
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  تقدیم

  سجاد بن مصطفى كمال الحسن/ الشیخبقلم 

  :وبعد...  الحمد هللا والصالة والسالم على سیدنا رسول اهللا 

َفَمْن منا ال یشتاق إلى الحبیب صلى اهللا علیھ وسلم، من منا ال 
ي ھو وأمي صلى یشتاق إلى معرفة سیرتھ واالطالع على أحوالھ بأب

عّلمنا كّل شیئ حتى عندما ندخل بیت الخالء وعندما . اهللا علیھ وسلم
  .نخرج منھ صلى اهللا علیھ وسلم

  :على كتاب عباالطالالطالع أن أحظى وإنھ لمن حسن 

  ) التشویق لمعرفة سیرة الحبیب ( 
عبداهللا بن مراد العطرجي؛ التربوي / لمؤلفھ سعادة الدكتور الفاضل 

؛ ورجل النشاط في إدارة التربیة ف؛ صاحب الھمة العالیةالمعرو
فقد عرض السیرة النبویة بطریقة السؤال . والتعلیم بمكة المكرمة

والجواب، وھي من األسالیب القرآنیة، بل ومن أسالیب السنة النبویة، 
فقد جاء في القرآن الكریم . ومنھما جاء ھذا األسلوب التربوي الرائع

وفي السنة في مساءلة بین جبریل . الجواب بعده یسألونك؟ ثم یأتي
متى الساعة؟ فكان جبریل  م وحبیبنا صلى اهللا علیھ وسلمعلیھ السال

وكثیر من العلماء جعل . یسأل والمصطفى صلى اهللا علیھ وسلم یجیب
  .ھذا الحدیث مفتاحًا لكتابھ

وسعادة الدكتور اقتبس ھذا األسلوب بحكم عملھ التربوي   
وائد الجمة التي یحتاجھا یة، فقد حوى الكتاب الكثیر من الفونشأتھ المك

رائع وطریقة مبتكرة  أسلوبالمتخصصون وغیر المتخصصین في 
  .یشكر علیھا
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أسأل اهللا تعالى بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن ینفع بھذا   
الكتاب، وأن یجعلني وإیاه ممن یرزقون شفاعة المصطفى صلى اهللا 

  .في جنات الخلد علیھ وسلم ومرافقتھ

ضى نفسك اللھم صل على سیدنا ونبینا محمد عدد خلقك ور  
  .وزنة عرشك ومداد كلماتك

  .ذا البھاء والنور بكرة وأصیال صل علیھ یا

  .ره الذاكرون وغفل ذكره الغافلونصل علیھ كلما ذك

  .والحمد هللا رب العالمین

 سجاد بن مصطفى كمال الحسن  . أ

 

  الملك فھدإمام وخطیب جامع النصیر بحي 

  المستشار بجمعیة تحفیظ القرآن الكریم بمكة المكرمة
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  ظریقت

  أمین بن مراد أمین العطرجي/ بقلم األستاذ 

بالھدى ودین الحق   محمدًاهللا الذي أرسل رسولھ  الحمد
لیظھره على الدین كلھ، لیخرج الناس من الظلمات إلى النور، 

  .عینوصلوات ربي وسالمھ علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجم

ني ال أزكي على اهللا شقیقي أخي الدكتور إفي البدایة أقول 
عبداهللا مراد العطرجي بل أحسبھ كذلك، فقد تربینا سویًا، وزاملتھ 

في وكالتي لبعض المدارس، فھو صاحب إبداعات  ورأستھمعلمًا، 
ومواھب وذو تألق وإخالص ومثابرة، نتیجة لنشأتھ اإلسالمیة التي 

جھده وزیادة في  یحب تعطیل طاقتھ، فیعمل ال تركت بصماتھا علیھ،
سیعیھ الدؤب في مجاملة، ویثبت ذلك كل عمل یقوم بھ، وال أقول ذلك 

مواصلة تعلیمھ الجامعي والعالي، وانخراطھ في أكثر من عشرین 
دورة تدریبیة في مختلف المجاالت العلمیة والعملیة والحاسوبیة 

ي بھ من خطابات الشكر والتربویة والنفسیة والثقافیة، وما حظ
والتقدیر والدروع والجوائز والھدایا من رؤسائھ ومن جھات متعددة، 
ومشاركاتھ في العدید من المؤتمرات والندوات واللقاءات والحلقات 
التربویة وورش العمل، وما حظي بھ من ترشیح أمارة منطقة مكة 

نائب رئیس مجلس المكرمة وموافقة سیدي صاحب السمو الملكي 
لوزراء ووزیر الدفاع والطیران والمفتش العام بزیارة المنشآت ا

 أنواط، وما حظي بھ من رافق والوحدات العسكریة بالمملكةوالم
وأوسمة أعالھا میدالیة االستحقاق بأمر خادم الحرمین الشریفین، وما 

نشورة، وما حظي بھ من مقام بھ من أبحاث ومؤلفات مطبوعة و
إذاعة المملكة العربیة السعودیة، برامج استضافة إعالمیة في بعض 

مباشرة في برنامج واستضافتھ في القناة الفضائیة الكویتیة على الھواء 
، وترشیحھ مشرفًا تربویًا للنشاط الطالبي العلمي عالم الكمبیونت
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أسأل اهللا لنا ولھ  .باإلدارة العامة للتربیة والتعلیم بالعاصمة المقدسة
  .التوفیق والسداد

، س أقالم في سیرة خیر األنام وھذا الكتاب بمثابة رؤیأتي 
فمن ال یعرف سیرة نبیھ علیھ الصالة والسالم ال یعرف ربھ جل 

  .وعال

ھذا الكتاب مع ظھور بعض المستھزئین باهللا وبرسولھ  یظھرو
وبالمقدسات اإلسالمیة، ویتزامن مع حاجة الجیل الیوم لمثل ھذا 

في مادتھ، ویتزامن مع ما نادى بھ  العمل البسیط في إخراجھ والقوي
خادم الحرمین الشریفین الملك عبداهللا بن عبدالعزیز یحفظھ اهللا من 
ثقافة الحوار الوطني والعالمي ومع األدیان، فیشرق ھذا الكتاب علینا 

  .بنور ربنا

آمًال ومتوقعًا لھذا الكتاب صدى ممیز، وأثرًا بالغًا في تسھیل 
، وأن ینعكس ذلك في سلوكیاتنا وجوانب قراءة كتب السیرة النبویة

  .حیاتنا

سأل اهللا أن یجعل ھذا العمل في موازین حسناتھ، ویثیبھ خیر أ
  .الجزاء في النفس واألھل والمال والولد

  .وصلى اهللا وسلم على رسولنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  الراجي عفو ربھ وغفرانھ

  مراد أمین العطرجيبن أمین .أ

  

  بوي والوكیل بمدارس مكة المكرمةالمعلم التر
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  مقدمة المؤلف

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

الحمد هللا رب العالمین حمدًا یلیق بجاللھ وعظمتھ، الذي افتتح 
  :القرآن الكریم بالسبع المثانيكتابھ 

  .)) َاْلَحْمُد ِللَِّھ َربِّ اْلَعاَلِمیَن (( 

، على أشرف الخلق أجمعین السالموأتم الصالة  وأفضل
نبینا  ،المبعوث رحمة للعالمیناألمین، الرسول العربي األمي 

زوجاتھ الطیبات الطاھرات أمھات وعلى  لنا سیدنا محمد ورسو
امین، وسائر إخوانھ المَی رُِّغاْلأجمعین آلھ وصحبھ والمؤمنین، وذریتھ 

  .من النبیین والمرسلین

 وبعد كثرة الحمد هللا رب العالمین، وتكرار أفضل الصالة
خیر من صلى وصام، واعتمر وحج البیت  ،والسالم على سید األنام

  .أھل وآلوصحب  وآلھ وصحبھ خیروعلى  الحرام،

مفتاح المعرفة عن مكة (تألیف ونشر كتابي فرغت من فما إن 
بمناسبة اختیار مكة المكرمة  )مجموعة أسئلة وأجوبة –المكرمة 

مقترحات والرغبات ال وتدفقت علّيإال عاصمة للثقافة اإلسالمیة، 
وبینما كانت الفكرة المنورة، النبویة بتألیف شقیق لھ عن المدینة 

في ذھني لھذا المشروع الكبیر، ظھرت في الساحة اإلسالمیة  تنضج
من أعداء اإلسالم بین مكتوب  ھجمة شرسة على رسول اهللا 

براء ونحن على  -  أبي وأميبنفسي و –ھو منھا ومرسوم؛ وتخیالت 
، سافلینحاقدین وذه الھجمة العنیفة من قبل اء، حیث قامت ھذلك شھد

وھذا لیس بمستغرب من قبل أولئك الحاقدین على جمیع أنبیاء اهللا 
غیر حق،، ورسلھ، فقد أذاقوھم صنوف العذاب واالستھزاء والقتل ب

فبشرھم اهللا بعذاب ألیم، وحسبنا اهللا ونعم الوكیل على من یؤذي 
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خیر خلق اهللا وخاتم رسل اهللا وشفیعنا یوم رسول اهللا وحبیب اهللا و
العرض على اهللا، وأن یرینا فیھم عجائب عذابھ وقدرتھ انتصارًا لنبینا 

   .ورسولنا علیھ من اهللا أفضل الصالة وأكمل السالم

  ابفكرة ھذا الكت أشرقت في ذھنيوبفضل اهللا وكرمھ 

د محم سیدنا ب المصطفىالحبیسیرة جوانب من التشویق لمعرفة ( 
  ) مجموعة أسئلة وأجوبة رسول اهللا 

فعزمت الھمة، وتوكلت على ذي الجالل والمنة في نسج خیوط 
لمصطفى للحبیب اوخدمة ووفاًء وانتصارًا رًا ِبتوثیقًا وھذا المؤلف 
غرورقت عیناي بالدموع حین إوكم  صاحب السنة، رسول اهللا 

 ،مناميى مباركة في ؤرب استمتعت، وتسطیر ھذه السیرة العطرة
إن خیر ما یشغل بھ المسلم نفسھ ھو الحرص كل : حالي یقول ولسان

غال بكتاب اهللا توالنوافل واالش الفرائض المكتوبةالحرص على أداء 
 ،لیفید ذاتھ رسول اهللا محمد سیدنا  المصطفى الحبیب تعالى وسیرة

ُن َوَمْن َأْحَس ((:، قال اهللا تعالىأوًال وقبل كل شيء ویغرسھا في نفسھ
َقْوًال ِممَّْن َدَعا ِإَلى اللَِّھ َوَعِمَل َصاِلحًا َوَقاَل ِإنَِّني ِمْن اْلُمْسِلِمیَن 

ھ ھفمن یرد اهللا بھ خیرًا یفق( :وقال رسول اهللا  ،)سورة فصلت())٣٣(
ویقتدي بأشرف  ،فیستفید منھا ویستلھم منھا الحكم والعبر ،)في الدین
جناح المكتبة  وُیْنِشئ ،ل اهللا سیدنا رسوالمصطفى الحبیب خلق اهللا 

. الورقیة واإللكترونیة مكتبتھ المنزلیة المتواضعة رفوفالنبویة بین 
 لمسلمیناإخوانھ وأریجھا من عبق السیرة العطرة  ما انتفع بھب عُِّشثم ُی

لیتلمسوا  إن استطاع إلى ذلك سبیالویغرسھا في نفوسھم  ،والمؤمنین
لھم مرجعًا سریعًا، ھذا الكتاب ون ولیك ،رسول اهللا الحبیب خطى 
اهللا بلجام من  عنده فیلجمھالعلم وتوقف  ؛كتم علمًا كون ممنأال حتى 
  .نار



٢٧  
  

وب، قلوب القراء بجمیع القلفالتشویق عملیة تھدف إلى جذب 
، ذكورًا وإناثًا، مستویاتھم، خاصة الشباب منھم والفتیان والناشئین

والتي  اإلسالمي الكبیر جتمعالذین یمثلون الشریحة الكبرى من الم
؛ بل إنھم الشریحة المتواصلة التواجد إلى أن یرث بنسبة عالیةتقدر 

أكبادنا التي تمشي على األرض ووجودنا ؛ فھم ااهللا األرض ومن علیھ
فیجلب عقولھم  .الغد وأجدادهوأمھات آباء أبناء الیوم والقادم، 

 یر منھم بحول اهللاوعواطفھم، ویجذب انتباھھم، ویستقطب العدد الكب
مركزًا  رسول اهللا المصطفى الحبیب ، فیشحذ ھممھم بحب تعالى
 ،التي ال بد لكل مسلم من معرفتھا األفكار والمعلومات األساسیة على

المتعارف الصحاح والمراجع األصیلة معتمدًا على اهللا ثم على الكتب 
منھا القدیم أھل السنة والجماعة  نھجعلى  ؛والموثوق بھا علیھا

وھي كثیرة (، سواًء الورقیة في ھذه السیرة النبویة العطرةوالحدیث 
من برامج الرقمیة الفضائیة و التلفازمن شاشات أو ) والتنوعالعدد 

التي ھي على اإللكترونیة ومسلسالت وندوات، أو من وسائل النشر 
الشبكة عبر  وأ ،)األقراص الممغنطة المرنة(األسطوانات الحاسوبیة 

اإلسالمیة  وزارة الشؤونوبخاصة موقع  )اإلنترنت(جیة الدولیة النسی
مجمع و، العربیة السعودیة المملكةب واألوقاف والدعوة واإلرشاد

وموقع الموسوعة الشاملة، ، الملك فھد لطباعة المصحف الشریف
عن ، مبتعدًا وغیرھا من المواقع ذات الصلة... وموقع السنة النبویة

التطویل  متجنبًاوكذلك  ،أو یخالف الشریعة موضوع یثیر الفتنة أي
 وأوضعف المعلومة أو عدم صحتھا، والتقصیر المخل، الممل، 

بحول اهللا تعالى ، لیكون الكتاب صعوبة الفھم واالستیعاب وأ، ھاجفاف
لة فریدة ونافعة بحول اهللا تعالى، كبسوو قطر الندى وجلي الصدى

ت بھذا المؤلف الذي عتمدت على أسلوب القراءة المقارن وخلصاف
المتعة والترفیھ التعلیم وضمن طرفًا من یمثل ُكُتبًا في كتاب، حتى أ

سید نبي الرحمة والھدى  المصطفىالحبیب  وعظیم الفائدة عن سیرة
وأھمیة بطریقة  ٌدومما لھ ُب رسول اهللا سیدنا ، وولد عدنان آدمولد 

تھ البالغة في ن للسؤال أھمیأل ،)سین جیم(سؤال وجواب االستجواب، 
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یمیة الّتعلُّمیة، فیرسخ المفاھیم ومفردات المعلومات ِلْعالعملیة التَّ
ویثبتھا زمنًا طویًال من غیر فقد أو ھدر، ثم إن الذي یملك الموقف ھو 

یعطي المسئول تحدیدًا ، فالسؤال أجوبتھاویعرف من یملك األسئلة 
للتركیز ویدفعھ یركز على الذھن أكثر دقة فیجعلھ في دائرة الحدث، و

 واسترجاع المحفوظ والمفھوم في اإلجابةاإلبداعي وعمق التفكیر 
فال یقف عند حد یثیر العصف الذھني، كما  ،الذاكرة المخزن في

المالحظة بل ینتقل إلى مرتبة التحلیل والمقارنة والتحقق ومن ثم 
  .قتداءالواالستنباط وا االستنتاج

ًا أن تكون صغیرة ومجزأة فقد حاولت جاھد عناوین الكتابأما 
ھذا ویعقب كل سؤال جوابھ ، لموضوعھاحتى تكون شاملة ومغطیة 

یسر وبعیدًا عن الحشو شكل مركز وكامل وواضح في بساطة وب
، حتى ال تبعث بالملل أو الذي یفقد اإلجابة قیمتھاوالنقص واإلطالة 

، مع مالحظة الضجر، ومن ثم یمكن الزیادة علیھا أو تحسین عرضھا
  .أن كل سؤال یحمل معلومة واحدة یوضحھا الجواب

عنھم  أخذتوتالفیًا من الوقوع في ھضم حقوق المؤلفین الذین 
بتفریغ فقد قمت ) حیث أنني لست واحدًا منھم(المعلومات التأریخیة 

جواب كل سؤال إلى  محتوى بعض الكتب في ھذا المؤلف وأسندت
، وجعلتھا ى ثقة ویقینلیكون القارئ الكریم عل مرجعھ المأخوذ منھ

أن أي سؤال لھ ومما تجدر اإلشارة إلیھ  .في قائمة خاصة بالمالحق
ھذا یؤید ف، یسیرًا األلفاظوإن اختلفت  مرجعمن جابة في أكثر نفس اإل

صحة المعلومة وثباتھا، حیث أننا ال نستطیع الزیادة في ھذه السیرة 
مئات المؤلفات  منھاونستلھم یمكن أن تستنتج  لكنالعطرة أي شيء، 

 ،رسول اهللا المصطفى الحبیب بالدراسة التحلیلیة لسیرة  الفوائدمن 
  .المعینالمستعان وھو واهللا 
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والجدید في تألیفي لھذا الكتاب أیضًا، أنھ لم یسرد السیرة 
النبویة العطرة سرد المؤرخین فیصبح الكتاب كغیرة من مؤلفات 

بحذف السؤال وربط  السیرة وإن اختلف الشكل واإلخراج، لكن
األجوبة بروابط العطف البسیطة یكون القارئ قد حصل على السیرة 

  .النبویة الشریفة العطرة بشكل نص متصل

وبھذا الكتاب التوثیقي آمل أن أكون قد توصلت بحول اهللا وقوتھ 
  -:إلى تحقیق األھداف المنشودة والمجملة فیما یلي

رسل علیھم الصالة التعریف بالنبوة والرسالة وذكر بعض ال •
 .والسالم

من والدتھ  التعریف بالسیرة العطرة لرسول اهللا سیدنا محمد  •
حتى وفاتھ، تعریفًا بَقدره وِمقداره لنستمد منھا القوة والحیویة 
والزاد في حیاتنا الیومیة، وتكون لنا ذخرًا ونبراسًا وقدوة نھتدي 

كریم وتفسیره بھا، ومجدًا نعتز بھ، ولتساعدنا على فھم القرآن ال
 .حتى حفظھ بحول اهللا تعالىوومن ثم تجویده وترتیلھ 

السیرة النبویة الشریفة من الضیاع أو البدع  المحافظة على •
والمستحدثات غیر الشرعیة وتقعیدھا في ھذا الكتاب، والسَّْیر على 

 .في عبادة اهللا تعالى بال زیادة أو نقصان نھجھ 

ِبرًا لھ وانتصارًا  ل اهللا رض رسوعن ِع) والذَّبُّ(الدفاع  •
وتوضیحًا للحقیقة اإلسالمیة الموروثة من أصالة التأریخ لصد 
الھجمة الشرسة وتطاول المغرضین من أشخاص غیر مسلمین أو 

 وسائل إعالم غیر إسالمیة، الذین تعرضوا لسید ھذه األمة 
جواز سفر، ورسموه وصوروه بعدٍد من الصور  فأصدروا لھ 
ونشروھا في بعض  التي ال تلیق بھ  واألفالم یةالكاریكاتور

أو  )اإلنترنت(بكة الدولیة النسیجیة الصحف والمجالت وعبر الش
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، متخذین حریة الرأي )السموات المفتوحة(الفضاء اإللكتروني 
 .ذریعتھم في االستھزاء بالرسل والمقدسات اإلسالمیة

بینا ورسولنا خاصة نووقف القادم من االستھزاء باألنبیاء والرسل  •
  وزوجاتھ الطیبات الطاھرات أمھات المؤمنین وآل بیتھ

أو الصحابة أو التابعین وأولیاء اهللا الشریف والعترة المباركة، 
الصالحین أو المقدسات اإلسالمیة، وحفظ حریة الرأي، فمتى تبدأ 

 .حریة اآلخر تنتھي حریة األول

أمھات  لرجوع إلیھا فيُیَسھِّل ا ة، مماالسِّیرة العطرتوضیح تبسیط  •
 .الكتب

إثارة الفكر اإلبداعي في الكتابة عن الرسول العظیم وسیرتھ  •
 .الشریفةالعطرة 

والمسجد النبوي المنورة بالمدینة النبویة  بشكل موجز التعریف •
 .الشریف

كما أضع في ھذا الكتاب أسلوبًا ممیزًا على مستوى التألیف 
بطریقة سھلة وعصریة  والكتابة عن سیرة المصطفى رسول اهللا 

وھذا (وأما ما سیكون علیھ من مالحظات وتصویب . خطوًة خطوة
فسیستدرك ویعدل في الطبعات القادمة بحول اهللا، فرسول ) البد منھ

بل ال ) سین جیم(ریخھ العمالق الطویل ال یكفیھ كتاب اعبر ت اهللا 
یب بد أن یكون ھناك العدید والعدید منھا وبطرائق مختلفة وأسال

  .متباینة ومتنوعة ومشوقة

فقد توقفت من  واحترامًا وإجالًال لسیرة سیدنا رسول اهللا 
وضع سیرتي الذاتیة المتواضعة في ھذا الكتاب، واكتفیت بتحریر 

لمن یرغب في النصح المتنوعة وسائل االتصال العصریة 
  .والتواصل، واهللا أعلم بالصواب
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لى كل جزئیة في وھنا ال أدعي كمال العمل، أو الوقوف ع
بشكل موسع، وما حملتھ األسفار العظام في ھذا  سیرة رسول اهللا 

المنھل الذي جمع المجد كل المجد بین أطرافھ، فقد تعرضت لجوانب 
، وحرصت فیھا على النقل واإلتیان بما ھو من سیرة المصطفى 

ثابت وصحیح وموثوق عند عموم المؤلفین المسلمین من أھل السنة 
َفَمْن َأْظَلُم ِممَّْن  ... ((:ة، واضعًا نصب عیني قول اهللا تعالىوالجماع

من  (: رسول اهللا ، وقول )سورة الكھف())١٥(اْفَتَرى َعَلى اللَِّھ َكِذبًا 
  .)  سنن ابن ماجھ( )مقعده من النار   فلیتبوأ    كذب علي متعمدا 

ج ھذا الكتاب على الشكل لشكر هللا الذي وفقني لنسلحمد وافا
أو  ّللكل من لھ أثر َقثم جزیل الشكر والتقدیر . الذي ابتغیت فیھ رضاه

أصحاب صًا بذلك امن اهللا الثواب الكثیر، خلھم و ،إخراجھفي  ّلَج
ومن كان لھ جھد في أخذت منھا أو قرأت فیھا،  لتيالمراجع ا

المراجعة بأي مستوى وفرع، ومن شرفني بكتابة تقدیم لھذا الكتاب، 
 وأ، أو على اسطوانة حاسوبیة، الورقیة ِةلَُّحھذه اْل حتى خروجھ في

 وأ، )اإلنترنت( الدولیةالنسیجیة على الشبكة ورقیًا أو  ساھم في نشره
  .حواسب األطفال الترفیھیة والتعلیمیة

، خاصًا بذلك ممیز كل فرد في أسرتي بشكر وتقدیركما أخص 
دم الحرمین بأمر خا االستحقاقالحاصل على میدالیة (األوحد ابني 

على بره المتتابع، وما لھ ) أبو مَلك - مراد -بتن طیار االشریفین، الك
، فلقد وقف بجواري العمرمن أثر في حیاتي رغم حداثة سنھ ومقبل 

 لم یبخل عليَّكما خیر وقوف، وكان دافعي عند التباطؤ والخمول، 
 ،ليمشورة، ورأي للصواب أقرب، فجعلھ اهللا قرة عین  وأبفكرة 
 أعمالھ بالتوفیق والسداداهللا أن یكلل ویرتقي،  العلھ في درجات الُعوج

  .جوادكریم ینثر منھ نسلي إنھ سمیع أن ، ووالنجاح

 ذا الكتاباسأل المولى الكریم رب العرش العظیم أن ینفع بھ
والمسلمات، وأن أكون قد أدیت جزءًا من األمانة برًا  المسلمون
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حظي من عملي الجھد والتعب جعل ی، وأن ال لرسول اهللا  ًاووفاء
یحرمني اهللا تعالى األجر والثواب فھباء  والریاء والسمعة فیكون

  .سیدنا محمد المصطفى الحبیب وشفاعة رسولنا 

محمد بدعاء المقرئ الشیخ  وأختم ھذه المقدمة وإن طالت قلیًال
، فنقول متجھین إلى اهللا بقلوب واجفة منكسرة وإیاه اهللا وفقناجبریل 

  :صادقةو

، وأمتنا على ملتھ، وارزقنا اللھم أحینا على سنة رسول اهللا  
مرافقتھ، وارزقنا شفاعتھ، وأوردنا حوضھ، وال تحرمنا الصالة 
والسالم علیھ وزیارة مسجده، واسقنا من یده الشریفة مشربًا رویًا ال 
نظمأ بعده أبدًا، وألحقنا بنبینا ورسولنا غیر خزایا وال مفتونین وال 

دمین وال خارجین وال فاسقین وال مبدلین وال مرتابین، وجعلنا مع نا
النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین وحسن أولئك رفیقا، وافتح لنا 

َما َیْفَتْح اللَُّھ  ((سبحانك قلت في كتابك  ،ربنا فتوح العارفین بك یا
ال ُمْرِسَل َلُھ ِمْن َبْعِدِه َوُھَو ِللنَّاِس ِمْن َرْحَمٍة َفال ُمْمِسَك َلَھا َوَما ُیْمِسْك َف

  .)سورة فاطر())٢(اْلَعِزیُز اْلَحِكیُم 

  :وقد وفقني اهللا لتنظیم محتوى الكتاب على النحو التالي

خاص بمفھوم النبوة والرسالة مع طرف من ذكر  :األول الجزء •
  .بعض األنبیاء والرسل علیم الصالة والسالم

وفیھ  ب المصطفى رسول اهللا یناقش سیرة الحبی: الثاني الجزء •
عدة فصول، ُمْبَتِدَئُھ من جده عبدالمطلب ثم أبیھ وأمھ ووالدتھ 
وطفولتھ ونشأتھ ونبوتھ ورسالتھ وزوجاتھ وذریتھ وأھل بیتھ 

  .وسرایاه وغزواتھ وفتوحاتھ حتى وفاتھ 

 منوعات في سیرة الحبیب المصطفى رسول اهللا : الثالث الجزء •
  .ومعجزاتھ
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نتحدث فیھ عن المدینة النبویة المباركة والمسجد : ابعالر الجزء •
  .النبوي الشریف

المالحق الخاصة بالكتاب لسیرة الحبیب : الخامس الجزء •
  .، والمراجعالمصطفى 

 المصطفىالحبیب الرسول على سیدنا محمد وسلم وصلى اهللا 
صالة سرمدا وسالمًا  أصحابھ أھل التقوى وینبوع التقى؛وعلى آلھ و

  .مؤبدا

َوَسالٌم َعَلى ) ١٨٠(ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َیِصُفونَ  ((
  .)سورة الصافات())١٨٢(اْلَعاَلِمیَن  َواْلَحْمُد ِللَِّھ َربِّ) ١٨١(اْلُمْرَسِلیَن 

  وسالم علّي یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث حیا

  لھ ولوالدیھ عفو اهللا تعالىالراجي 
  رسول اهللا طفى المصالحبیب شفاعة و

  
  عبداهللا بن مراد بن أمین العطرجي

  
  

  المعلم التربوي لعلم األحیاء والكیمیاء
للنشاط الطالبي باإلدارة العامة للتربیة ) سابقًا ( والمشرف التربوي 

  والتعلیم بالعاصمة المقدسة
  االستحقاق بأمر خادم الحرمین الشریفین میدالیتاوالحاصل على 

  مكة المكرمة
==============  

  وكان الفراغ من ھذا الجھد المتواضع
  ھـ١٤٣٠/جمادى األولى لیلة بدر شھر

  م٢٠٠٩/أیار - مایو  /١٠الموافق 
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  : الجزء األول
  

  أنبیاء اهللا ورسلھ
  علیھم السالم

 
  

خ  اص بمفھ  وم النب  وة والرس  الة م  ع     ھ  ذا الج  زء  
ط   رف م   ن ذك   ر بع   ض األنبی   اء والرس   ل عل   یم   

یك  ون الق  ارئ ق  د م  ر فی  ھ ، حت  ى الص الة والس  الم 
عل  ى م  ا ال ب  د من   ھ ول  ھ، ولیك  ون عل  ى بص   یرة       

  .مواضیعوفیھ عدة . ودرایة
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  معنى النبوة والرسالة

 ما المقصود بالنبوة في اللغة؟ )١س
ھي سفارة بین اهللا عز وجل وبین ذوي العقول : النبوة  ج

نبوات،  إلزالة عللھم في أمر معادھم ومعاشھم، وُتجمع
نبیاء ونبییِّن، وقد وردت في القرآن الكریم أ والنبي یجمع

كلمة نبي أربعًا وخمسین مرة، وكلمة النبیین ست عشرة 
  .مرة، وكلمة األنبیاء خمس مرات

  من ھو النبي؟ مع ذكر الدلیل من القرآن الكریم؟ )٢س
ھو إنسان من البشر أوحى اهللا تعالى إلیھ بشْرع، ولم : النبي  ج

اَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث اللَُّھ َك ((:قال تعالى. یكلفھ بتبلیغھ
  .)سورة البقرة())٢١٣( ...النَِّبیِّیَن ُمَبشِِّریَن َوُمنِذِریَن 

والنبوة منحة ونعمة ربانیة إلھیة، ال تنال بمجرد التشھي   
ُأْوَلِئَك  ((:قال تعالى. والرغبة، وال تنال بالمجاھدة والمعاناة

َعَلْیِھْم ِمْن النَِّبیِّیَن ِمْن ُذرِّیَِّة آَدَم َوِممَّْن َحَمْلَنا  الَِّذیَن َأْنَعَم اللَُّھ
َمَع ُنوٍح َوِمْن ُذرِّیَِّة ِإْبَراِھیَم َوِإْسَراِئیَل َوِممَّْن َھَدْیَنا َواْجَتَبْیَنا 

  .)سورة مریم())٥٨(...

  ما المقصود بالرسول في اللغة؟ )٣س
لمنبعث، وھو ذو ھو من الرَّسْل واإلرسال، وھو ا: الرسول  ج

رسالة، فھو یتابع ویبلغ أخبار الذي بعثھ، وفي القرآن 
  .الكریم وردت كلمة رسول مائتین وخمسًا وثالثین مرة

  من ھو الرسول؟ مع ذكر الدلیل من القرآن الكریم؟ )٤س
ھو إنسان من البشر أوحى اهللا تعالى إلیھ بشْرع، : الرسول  ج

یَُّھا الرَُّسوُل َبلِّْغ َما َیا َأ ((:قال اهللا تعالى. وأمره بتبلیغھ
ُأنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُھ 

  .)سورة المائدة())٦٧...(
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  النبي أم الرسول؟: أیھما أعلى مرتبة )٥س
الرسالة أعلى مرتبة من النبوة، فكل رسول نبيٌّ ولیس كلُّ   ج

  .نبيٌّ رسوًال

  األنبیاء والرسل

ن ھو أول األنبیاء؟ ومن ھو أول الرسل؟ ومن ھو خاتمھم م )٦س
  علیھم الصالة والسالم؟

  .آدم علیھ السالم، وھو أبو البشر: أول األنبیاء ھو  ج
 یةنوٌح علیھ السالم، وھو أبو البشر: وأول الرسل ھو  

  .الثاني
  .سیدنا محمد بن عبداهللا : وخاتم األنبیاء والمرسلین ھو  

  رسل علیھم السالم؟ مع ذكر الدلیل؟كم عدد األنبیاء وال )٧س
عدد األنبیاء كثیر جدًا، أما الرسل فھم قلة، وفي مسند اإلمام   ج

أحمد رحمھ اهللا في روایة أبي أمامة قال أبو ذر رضي اهللا 
  : یا رسول اهللا كم وفاء ِعدَِّة األنبیاء؟ قال : قلت:  " عنـھ

وخمسَة  ثمائٍةمائة ألٍف وعشرون ألفًا، الرسل من ذلك ثال(  
  .)عشَر جمًا غفیرًا

  ما الفرق بین النبي والرسول ؟ )٨س
  :الفرق بین النبي و الرسول یظھر مما یلي  ج

 ما ورد في عدد األنبیاء والرسل، فقد ذكر رسول اهللا  •
) ٣١٥(ألف نبي، وعدة الرسل  )٢٠ئ( أن عدة األنبیاء

  .رسوًال
قال . ما ورد في كتاب اهللا من عطف النبي على الرسول •

 : تعالىاهللا
َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِبيٍّ ِإالَّ ِإَذا َتَمنَّى (( 

 .)سورة الحج())٥٢( ...َأْلَقى الشَّْیَطاُن ِفي ُأْمِنیَِّتِھ 



٣٧  
  

ما وصف اهللا بھ بعض رسلھ بالنبوة والرسالة، مما یدل  •
ي قال اهللا تعالى ف. على أن الرسالة أمر زائد على النبوة

َواْذُكْر ِفي اْلِكَتاِب ُموَسى ِإنَُّھ ((  :المـحق موسى علیھ الس
 .)سورة مریم())٥١(َكاَن ُمْخَلصًا َوَكاَن َرُسوًال َنِبّیًا 

أن الرسول َمْن ُأوحي إلیھ بشرع جدید، والنبيَّ ھو  •
وفي الحدیث الذي رواه . المبعوث لتقریر شرع من قبلھ

إسرائیل تسوسھم كانت بنو (البخاري عن أبي ھریرة 
 .)بیاء، كلما ھلك نبيُّ خلفھ نبيُّاألن

  ما ھي وظائف ومھام النبي؟ )٩س
رغم أن المعروف عن النبي أنھ لم یؤمر بالتبلیغ، لكن ھناك   ج

من یرى أن من وظائف ومھام النبي التبلیغ؛ ویستند على ما 
  :یلي

 :قال اهللا تعالى. أن اهللا أرسل األنبیاء كما أرسل الرسل •
 ))٥٢( ...ا َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل َوال َنِبيٍّ َوَم ((  

  .فاإلرسال یقتضي من النبي البالغ، )سورة الحج(
أن ترك البالغ كتمان لوحي اهللا تعالى، واهللا لم ینزل  •

وحیھ لیكتم ویدفن في صدر واحد من الناس، ثم یموت 
 .ھذا العلم بموتھ

عرضت (:عباس فیما یرویھ عنھ ابن قول الرسول  •
علىَّ األمم، فجعل یمرُّ النبي معھ الرجل، والنبي معھ 

 .)الرجالن، والنبي معھ الرھط، والنبي لیس معھ أحد

ما حكم اإلیمان بأنبیاء اهللا ورسلھ علیھم السالم؟ أذكر الدلیل  )١٠س
  من القرآن الكریم؟

قال اهللا . اإلیمان بأنبیاء اهللا ورسلھ ركن من أركان اإلیمان  ج
آَمَن الرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإَلْیِھ ِمْن َربِِّھ َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ  (( :تعالى

آَمَن ِباللَِّھ َوَمالِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ ال ُنَفرُِّق َبْیَن َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِھ 
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 ))٢٨٥(َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَلْیَك اْلَمِصیُر 
        .)سورة البقرة(

ما حكم من لم یؤمن بالرسل؟ أذكر الدلیل من القرآن  )١١س
  الكریم؟

من لم یؤمن بالرسل ضل ضالًال بعیدًا، وخسر خسرانًا   ج
َوَمْن َیْكُفْر ِباللَِّھ َوَمالِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ ((... :قال اهللا تعالى. مبینًا

سورة ())١٣٦(ًال َبِعیدًا َوُرُسِلِھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َفَقْد َضلَّ َضال
  .)النساء

ما حكم من كفر بالرسل وھو یزعم أنھ یؤمن باهللا؟ أذكر  )١٢س
  الدلیل من القرآن الكریم؟

من كفر بالرسل وھو یزعم أنھ یؤمن باهللا فھو عند اهللا كافر   ج
ِإنَّ الَِّذیَن َیْكُفُروَن ِباللَِّھ  ((:قال اهللا تعالى. ال ینفعھ إیمانھ

ِریُدوَن َأْن ُیَفرُِّقوا َبْیَن اللَِّھ َوُرُسِلِھ َوَیُقوُلوَن ُنْؤِمُن َوُرُسِلِھ َوُی
ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُیِریُدوَن َأْن َیتَِّخُذوا َبْیَن َذِلَك َسِبیًال 

ُأْوَلِئَك ُھْم اْلَكاِفُروَن َحّقًا َوَأْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِریَن َعَذابًا ) ١٥٠(
   .)ة النساءسور())١٥١(ُمِھینًا 

ما الفرق بین إیمان المسلمین والیھود والنصارى برسل اهللا  )١٣س
  علیھم السالم؟

ن بجمیع رسل اهللا علیھم المسلمون بحمد اهللا تعالى مؤمنو  ج
السالم، بینما الیھود والنصارى یفرقون بین الرسل، حیث 
إنھم یؤمنون ببعض ویكفرون بالبعض اآلخر بمجرد الھوى 

  . الحسدوالتشھي والعصبیة و

ذكر اآلیات من القرآن الكریم التي توعد اهللا تعالى بھا ا )١٤س
الیھود والنصارى نتیجة كفرھم ببعض الرسل علیھم 

  السالم؟



٣٩  
  

توعد اهللا تعالى الیھود والنصارى نتیجة كفرھم ببعض   ج
الرسل علیھم السالم، وجعل كفرھم ببعض الرسل كفرًا 

لى وھو كفر بجمیع الرسل، وكفرھم بالرسل كفرًا باهللا تعا
ِإنَّ الَِّذیَن ((  :قال اهللا تعالى. دعوا اإلیماناُمحقق ولو 

َیْكُفُروَن ِباللَِّھ َوُرُسِلِھ َوُیِریُدوَن َأْن ُیَفرُِّقوا َبْیَن اللَِّھ َوُرُسِلِھ 
َوَیُقوُلوَن ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُیِریُدوَن َأْن َیتَِّخُذوا 

ُأْوَلِئَك ُھْم اْلَكاِفُروَن َحّقًا َوَأْعَتْدَنا ) ١٥٠(ِبیًال َبْیَن َذِلَك َس
          .)سورة النساء())١٥١(ِلْلَكاِفِریَن َعَذابًا ُمِھینًا 

 ذكر الحدیث النبوي الشریف الذي توعد فیھ رسول اهللا ا )١٥س
  الیھود والنصارى لعدم إیمانھم بما ُأْرِسل بھ؟

الذین لم یؤمنوا بالذي  الیھود والنصارى توعد رسول اهللا   ج
  :قال رسول اهللا : ُأْرِسل بھ، كما جاء في صحیح مسلم

والذي نفسي بیده ال یسمع بي أحد من ھؤالء یھودي وال (  
  .)أرسلُت بھ إال أدخلھ اهللا النار نصراني، ثم ال یؤمن بالذي

ذكر اآلیة الكریمة من القرآن الكریم التي أثنى اهللا تعالى ا )١٦س
المحمدیة نتیجة إیمانھم باهللا ورسلھ ولم فیھا على األمة 

  یفرقوا بین أحٍد منھم؟
أثنى اهللا تعالى على األمة المحمدیة نتیجة إیمانھم باهللا   ج

  :قال اهللا تعالى. وجمیع رسلھ ولم یفرقوا بین أحٍد منھم
ُأْوَلِئَك  َوالَِّذیَن آَمُنوا ِباللَِّھ َوُرُسِلِھ َوَلْم ُیَفرُِّقوا َبْیَن َأَحٍد ِمْنُھْم ((  

 ))١٥٢(َسْوَف ُیْؤِتیِھْم ُأُجوَرُھْم َوَكاَن اللَُّھ َغُفورًا َرِحیمًا 
  .)سورة النساء(

ھل ُذكر في القرآن الكریم َأْسَماء جمیع الرسل علیھ السالم؟  )١٧س
  مع ذكر اآلیة من القرآن الكریم التي توضح ذلك؟

ذكر القرآن الكریم بالتفصیل خمسة وعشرین من الرسل،   ج
َوُرُسًال َقْد  ((:قال اهللا تعالى. شار إلى الباقین إجماًالوأ



٤٠  
  

 ...َقَصْصَناُھْم َعَلْیَك ِمْن َقْبُل َوُرُسًال َلْم َنْقُصْصُھْم َعَلْیَك 
  .)سورة النساء())١٦٤(

كم عدد أنبیاء اهللا ورسلھ المذكورین في القرآن الكریم  )١٨س
  بأشخاصھم وبأسمائھم وبسیرھم؟ ومن ھم؟

اهللا ورسلھ المذكورین في القرآن الكریم عدد أنبیاء   ج
بأشخاصھم وبأسمائھم وبسیرھم خمسة وعشرون نبیًا 

آدم، إدریس، نوح، ھود، صالح، إبراھیم، : ورسوًال، وھم
لوط، إسماعیل، إسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، أیوب، 
ذو الكفل، موسى، ھارون، داود، سلیمان، إلیاس، الیسع، 

صلوات اهللا وسالمھ . حمدیونس، زكریا، یحي، عیسى، م
  .علیھم أجمعین

  ن من العرب؟من ھم األنبیاء والمرسلو )١٩س
، أربعة :نیعشرالالخمسة و األنبیاء والمرسلینمن العرب   ج

علیھم صلوات اهللا  )ومحمدھود وصالح وشعیب، ( :وھــــم
  .وسالمھ

ورد في القرآن الكریم ذكر ثمانیة عشر رسوًال في أربع  )٢٠س
  ذكر نص تلك اآلیات؟ا. األنعام آیات متتالیة من سورة

ورد في القرآن الكریم ذكر ثمانیة عشر رسوًال في أربع   ج
َوِتْلَك ُحجَُّتَنا  ((:قال اهللا تعالى. آیات متتالیة من سورة األنعام

آَتْیَناَھا ِإْبَراِھیَم َعَلى َقْوِمِھ َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء ِإنَّ َربََّك 
َوَوَھْبَنا َلُھ ِإْسَحَق َوَیْعُقوَب ُكال َھَدْیَنا َوُنوحًا ) ٨٣(َحِكیٌم َعِلیٌم 

َھَدْیَنا ِمْن َقْبُل َوِمْن ُذرِّیَِّتِھ َداُووَد َوُسَلْیَماَن َوَأیُّوَب َوُیوُسَف 
َوَزَكِریَّا ) ٨٤(َوُموَسى َوَھاُروَن َوَكَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنیَن 

َوِإْسَماِعیَل ) ٨٥(لٌّ ِمْن الصَّاِلِحیَن َوَیْحَیى َوِعیَسى َوِإْلَیاَس ُك
 ))٨٦(َواْلَیَسَع َوُیوُنَس َوُلوطًا َوُكال َفضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمیَن 

  .)سورة األنعام(
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  بم تمیز جمیع أنبیاء اهللا ورسلھ على الناس؟ )٢١س
الشك أن أنبیاء اهللا ورسلھ ھم الصفوة المختارة من الناس   ج

هللا تعالى من عباده األخیار، الرجال، فقد اصطفاھم ا
ھم الحكمة، اوشرفھم بھبتھ الربانیة وبفضلھ اإللھي، فآت

وعلمھم الكتاب، وحالھم بأكمل الصفات، فجعلھم أكمل 
البشر ُخلقًا وأحسنھم َخلقًا، وأزكاھم نفسًا، وأشرفھم نسبًا، 
وأطھرھم قلبًا، وأقواھم عزیمة، وأفضلھم علمًا وأقواھم 

یرة، وأعظمھم سیرة، وأقواھم صدقًا، عمًال، وأنقاھم سر
وأمانة، وأصفاھم فطنة ونباھة، وأرجحھم عقًال ورشدًا، 

  .وأخلصھم إیمانًا

كیف حقق اهللا تعالى الكمال اإلنساني في األنبیاء والرسل  )٢٢س
  علیھم الصالة والسالم؟

حقق اهللا تعالى الكمال اإلنساني في األنبیاء والرسل علیھم   ج
  :یأتيالصالة والسالم، بما 

  .الكمال في الخلقة الظاھرة )١
  .الكمال في األخالق )٢
  .كونھم خیر الناس نسبًا )٣
  .أحرار بعیدون عن الرق )٤
  .التفرد في المواھب والقدرات )٥
  .الكمال في تحقیق العبودیة )٦
  .كونھم من الذكور )٧

  ما ھي الصفات العامة لجمیع رسل اهللا تعالى؟ )٢٣س
  :الصفات العامة لجمیع رسل اهللا تعالى  ج

بالصفات التي ال تنفك البشریة  ، یتصفونلبشرأنھم من ا •
عنھا، فھم یأكلون ویشربون وینامون ویتزوجون ویولد 
لھم، ویتعرضون لالبتالء، ویقومون باألعمال واألشغال 

  .التي یمارسھا البشر
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  .لیس فیھم شيء من خصائص المالئكة •
  .  لیس فیھم شيء من خصائص األلوھیة •

  ھ من مالئكة؟لماذا َلْم یجعل اهللا تعالى رسل )٢٤س
  :لم یجعل اهللا تعالى رسلھ من المالئكة، لعدة أسباب، ھي  ج

ختارھم بشرًا ال مالئكًة ألنھ أعظم في االبتالء اأن اهللا  )١
  .واالختبار

  .لھم وتفضیًال ًاأن في ھذا تكریم )٢
  .أن البشر أقدر على القیادة والتوجیھ )٣
صعوبة رؤیة المالئكة، أو مخاطبتھم، والفقھ عنھم،  )٤

  .منھموالفھم 
أن الرسول اْلَملك ال یستطیع أن یحس بإحساس البشر  )٥

  .وعواطفھم وانفعاالتھم، وإن تشكل بأشكالھم

ما سبب كثرة األنبیاء والرسل علیھم السالم في تاریخ  )٢٥س
  البشریة؟

اقتضت حكمة اهللا تعالى في األمم قبل ھذه األمة أن یرسل   ج
ال بعد أن في كل منھا نذیرًا، وأن ال یعذب أحدًا من الخلق إ

َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبیَن َحتَّى  ... ((:قال اهللا تعالى. تقوم علیھ الحجة
  .)سورة اإلسراء())١٥(َنْبَعَث َرُسوًال 

  كیف یكون اإلیمان بجمیع الرساالت؟ )٢٦س
  :یكون اإلیمان بجمیع الرساالت على النحو التالي  ج

  .اإلیمان بجمیع الكتب السماویة تصدیقًا جازمًا )١
السماویة مصدرھا واحد، وأنزلت لغایة أن الكتب  )٢

  .وھدف واحد
  .وال یكذبھ ًااإلیمان بأن بعضھا یصدق بعض )٣
االنقیاد لھا، والحكم بھا كان واجبًا على األمم التي نزلت  )٤

  .إلیھا
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  .منھا شيءعدم إنكار  )٥
التصدیق بنسخ الشریعة الالحقة للشریعة السابقة كلیًا أو  )٦

  .جزئیًا
یر مما في التوراة واإلنجیل، الكث أن القرآن الكریم نسخ )٧

وأنھ نسخ كل ما أنزل اهللا قبلھ من الصحف األولى 
  .والكتب المنزلة

أن القرآن الكریم ھو الذي یصلنا باهللا بعد بعثة الرسول  )٨
 .  

األنبیاء إخوٌة لعالت، :( ما المقصود بقول رسول اهللا  )٢٧س
  ؟)أمھاتھم شّتى، ودینھم واحد 

األنبیاء إخوة (:ول اهللا في الحدیث الذي یقول فیھ رس  ج
 یضرب رسول اهللا  )ھم واحدلعالت، أمھاتھم شّتى، ودین

مثًال التفاق الرسل في الدین الواحد واختالفھم في فروع 
  .الشرائع، وأوالد العالت ھم اإلخوة من األب

  من ھم األسباط؟ )٢٨س
ھناك بعض األنبیاء أشار القرآن الكریم إلى نبوتھم، ولكننا   ج

ءھم، وھم األسباط، وھم أوالد یعقوب، وقد ال نعرف أسما
كانوا اثني عشر رجًال، عرَّفنا القرآن الكریم باسم واحد 
منھم وھو یوسف علیھ السالم، والباقي وعددھم أحد عشر 
. رجًال لم یعرفنا اهللا بأسمائھم، ولكنھ أخبرنا بأنھ أوحى إلیھم

نِزَل ِإَلْیَنا َوَما ُأنِزَل ُقوُلوا آَمنَّا ِباللَِّھ َوَما ُأ ((:قال اهللا تعالى
 ...ِإَلى ِإْبَراِھیَم َوِإْسَماِعیَل َوِإْسَحَق َوَیْعُقوَب َواَألْسَباِط 

َأْم َتُقوُلوَن ِإنَّ ِإْبَراِھیَم  ((:وقال تعالى. )سورة البقرة())١٣٦(
َوِإْسَماِعیَل َوِإْسَحَق َوَیْعُقوَب َواَألْسَباَط َكاُنوا ُھودًا َأْو 

  .)سورة البقرة())١٤٠( ...َنَصاَرى 
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ھناك أنبیاء عرفناھم من السنة، ولم ینص القرآن الكریم  )٢٩س
  على أسمائھم، فمن ھم ؟

أنبیاء عرفناھم من السنة، ولم ینص القرآن الكریم على   ج
  :أسمائھم، وھم

وكان نبیًا بنص الحدیث الذي : (یقول ابن كثیر: شیث •
نھ رواه ابن حبان في صحیحھ عن أبي ذر مرفوعًا أ

  ).أنزل علیھ خمسون صحیفة
: قال رسول اهللا : روى أبو ھریرة قال: یوشع بن نون •

أنت مأمورة، : فقال للشمس....غزى نبيٌّ من األنبیاء(
وأنا مأمور، اللھم أحبسھا عليَّ شیئًا، فحبست علیھ حتى 

، والدلیل على أن ھذا النبّي ھو یوشع قولھ )فتح اهللا علیھ
:) إال لیوشع لیالي سار إلى بیت إنَّ الشمس لم تحبس

  .)المقدس

  ھناك صالحون مشكوٌك في نبوتھم، فمن ھم؟ )٣٠س
  :ھناك صالحون مشكوٌك في نبوتھم، وھم  ج

ذكر اهللا خبر ذي القرنین في آخر سورة : ذو القرنین )١
قال اهللا . الكھف، ومما أخبر اهللا بھ عنھ أنھ خاطبھ

ا َأْن ُتَعذَِّب َوِإمَّا َأْن َتتَِّخَذ ُقْلَنا َیا َذا اْلَقْرَنْیِن ِإمَّ ... ((:تعالى
  .)سورة الكھف())٨٦(ِفیِھْم ُحْسنًا 

 :ورد ذكر تبع في القرآن الكریم، قال اهللا تعالى: تبع )٢
َأُھْم َخْیٌر َأْم َقْوُم ُتبٍَّع َوالَِّذیَن ِمْن َقْبِلِھْم َأْھَلْكَناُھْم ِإنَُّھْم  ((    

  .)دخانسورة ال())٣٧(َكاُنوا ُمْجِرِمیَن 
ھو العبد الصالح الذي رحل إلیھ موسى لیطلب : الخضر )٣

، منھ علمًا، وقد حدثنا اهللا عن خبرھما في سورة الكھف
 .وسیاق القصة یدل على نبوتھ

  موقف العلماء في أمر ذي القرنین وُتبع؟ ولماذا؟ ما )٣١س
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موقف العلماء في أمر ذي القرنین وُتبع، یرون أنھ من   ج
النبوة لھذین، ألنھ صح عن  األفضل التوقف في إثبات

وما أدري ذا ما أدري أُتبع نبیًا أم ال، (:أنھ قال الرسول 
ال یدري، فنحن  ، فإذا كان الرسول )القرنین نبیًا أم ال
  .أحرى بأن ال ندري

  كیف استدل العلماء على نبوة الخضر؟ )٣٢س
  :استدل العلماء على نبوة الخضر من عدة وجوه، وھي  ج

وعلمًا، واألظھر أنھا رحمة النبوة، أن اهللا آتاه رحمة  )١
  .والعلم ھو ما یوحى إلیھ من قبل اهللا تعالى

أن نبي اهللا موسى علیھ السالم، لما اجتمع بھ، تواضع  )٢
لھ، وعظمھ، واتبعھ في صورة مستفید منھ، دل ذلك 

  .على أنھ نبيٌّ مثلھ
أن الخضر أقدم على قتل الغالم، وما ذاك إال للوحي  )٣

  .ستقل على نبوتھإلیھ، وھذا دلیل م
لما فسر الخضر تأویل تلك األفاعیل لموسى، أنھ لم  )٤

 .یفعل ذلك من تلقاء نفسھ، بل أمر بھ، وأوحي إلیھ فیھ

من ھم الذین لم ینالوا شرف النبوة والرسالة؟ مع ذكر  )٣٣س
  الدلیل؟

  : الذین لم ینالوا شرف النبوة والرسالة، ھم  ج
ب، الخائن، الكافر، الفاسق، المعتوه، المجنون، الكذا  

كما لم یجعل اهللا جلت حكمتھ النبوة . المشبوه، المشوَّه
  .ال عن طریق الغلبة أو االستیالءبالوراثة، و

 ))١٢٤(...اللَُّھ َأْعَلُم َحْیُث َیْجَعُل ِرَساَلَتُھ  (( ...:قال تعالى  
  .)سورة األنعام(
 ))٤٧(اَألْخَیاِر َوِإنَُّھْم ِعْنَدَنا َلِمْن اْلُمْصَطَفْیَن  ((:وقال تعالى  

  .)سورة ص(
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  نبوة النساء

  ما الدلیل على أن النبوة خاصة بالرجال دون النساء أبدًا؟ )٣٤س
قول  ،الدلیل على أن النبوة خاصة بالرجال دون النساء أبدًا  ج

  :اهللا تعالى
َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِإالَّ ِرَجاًال ُنوِحي ِإَلْیِھْم َفاْسَأُلوا َأْھَل  ((
  .)سورة النحل())٤٣(ذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال َتْعَلُموَن ال
َوَما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِإالَّ ِرَجاًال ُنوِحي ِإَلْیِھْم  ((:ل تعالىوقا

  .)سورة األنبیاء())٧(َفاْسَأُلوا َأْھَل الذِّْكِر ِإْن ُكنُتْم ال َتْعَلُموَن 

  اء أبدًا؟لماذا اختص اهللا النبوة والرسالة للرجال دون النس )٣٥س
اختص اهللا تعالى النبوة والرسالة للرجال دون النساء أبدًا   ج

ألن النبوة عبء كبیر، والرسالة حمل ثقیل وتكلیف شاق ال 
  :تتحملھ طبیعة المرأة الضعیفة البدن الرقیقة القلب

  وم   ا كان   ت نبی   ًا ق   ط أنث   ى   
  

  وال عب  دًا قبیح  ًا ف  ي الفع  ال     
  

  ما الحكمة من كون الرسل رجاًال؟ )٣٦س
  :الحكمة من كون الرسل رجاًال، لألسباب التالیة  ج

أن الرسالة تقتضي االشتھار بالدعوة، ومخاطبة الرجال  )١
والنساء، ومقابلة الناس في السر والعالنیة، والتنقل في 
فجاج األرض، ومواجھة المكذبین ومحاججتھم 

وكل ھذا ... ومخاصمتھم، وإعداد الجیوش وقیادتھا
  .اءیناسب الرجال دون النس

الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من یتابعھ، فھو في  )٢
أتباعھ اآلمر الناھي، والحاكم والقاضي، ولو كانت 
الموكلة بذلك امرأة لم یتم ذلك لھا على الوجھ األكمل، 

  .والطاعة اإلتباعوالستنكف أقوام من 
المرأة یطرأ علیھا ما یعطلھا عن كثیر من الوظائف  )٣

ل والوالدة، وتصاحب ذلك والمھمات، كالحیض والحم



٤٧  
  

اضطرابات نفسیة وآالم وأوجاع، عدا ما یتطلبھ الولید 
  .من عنایة

ذھب بعض العلماء إلى أن النبوة كانت في بعض النساء  )٣٧س
فكیف  –كمریم وحواء وسارة وأم موسى وھاجر وآسیة 

  یمكن الرد علیھم؟
الرد على من ذكر أن النبوة كانت في بعض النساء كمریم   ج

یكون من وجوه  –ارة وأم موسى وھاجر وآسیة وحواء وس
  :على النحو التالي

إن المحذورات التي قیلت في إرسال رسول من النساء  )١
قائمة في بعث نبي منھن، وھي محذورات كثیرة تجعل 

  .المرأة ال تستطیع القیام بحق النبوة
أم موسى وآسیة (قد یكون وحي اهللا إلى ھؤالء النسوة  )٢

  .ذا یقع لغیر األنبیاءوقع منامًا، وھ) ...و
  .لیس كل من خاطبتھ المالئكة فھو نبي )٣
في نبوة ذي القرنین، مع أن القرآن  توقف الرسول  )٤

  .الكریم أخبر بأن اهللا أوحى إلیھ
أن اهللا تعالى صرح في القرآن الكریم بأنھ اصطفى غیر  )٥

  .األنبیاء
  .أن كمال النساء غیر كمال األنبیاء )٦
مة سیدة نساء أھل الجنة ورد في بعض األحادیث أن فاط )٧

وھي لیست بنبیة، وھذا یبطل القول بنبوة من عدا مریم 
  .كأم موسى وآسیة

لم یأت في نص قرآني وال في حدیث نبوي صحیح  )٨
  .إخبار بنبوة واحدة من النساء

نقل القاضي عیاض عن جمھور الفقھاء أن مریم لیست  )٩
  .بنبیة

  



٤٨  
  

  طفولة بعض األنبیاء علیھم السالم

یاء علیھم الصالة والسالم الذین ُعھد بھم في من ھم األنب )٣٨س
  طفولتھم إلى األمھات وحدھن دون مشاركة اآلباء؟

األنبیاء الذین ُعھد بھم في طفولتھم إلى األمھات وحدھن   ج
إسماعیل وموسى وعیسى : دون مشاركة اآلباء ھم أربعة

       .ومحمد علیھم جمیعًا أزكى الصالة والسالم

  والرسل صفات وممیزات األنبیاء

  بم تفرد األنبیاء والرسل على غیرھم من البشر؟ )٣٩س
  :تفرد األنبیاء والرسل على غیرھم من البشر باألمور التالیة  ج

  .الوحي )١
العصمة عن الخطأ والمعصیة، والعصمة من القتل ومن  )٢

  .الشیطان
  .األنبیاء تنام أعینھم وال تنام قلوبھم )٣
  .تخییر األنبیاء عند الموت بین الدنیا واآلخرة )٤
  .ال یقبر نبي إال حیث یموت )٥
  .ال تأكل األرض أجسادھم )٦
  .أن األنبیاء أحیاء في قبورھم یصلون )٧

  بم ھیأ اهللا عز وجل رسلھ؟ )٤٠س
ھیأ اهللا عز وجل رسلھ لحمل األمانة، وتبلیغ الرسالة،   ج

وھدایة الناس، یبلغونھم منھج اهللا، ویعرفونھم أوامره 
  .ونواھیھ

نة الرسالة؟ مع ذكر كیف كان موقف رسل اهللا من تحمل أما )٤١س
  اآلیة الكریمة التي تدل على ذلك؟

بذل رسل اهللا علیھم الصالة والسالم أنفسھم في سبیل   ج
الدعوة إلى اهللا تعالى، وتبلیغ الرسالة، وأداء األمانة وُنصح 



٤٩  
  

األمة، وتحملوا لوجھ اهللا تعالى األذى من أقوامھم، وجابھوا 
 لومة الئم، وال من أجل الدعوة المشاق، ال یخافون في اهللا

الَِّذیَن ُیَبلُِّغوَن ِرَساالِت  ((:قال تعالى. یخشون أحدًا إال اهللا
اللَِّھ َوَیْخَشْوَنُھ َوال َیْخَشْوَن َأَحدًا ِإالَّ اللََّھ َوَكَفى ِباللَِّھ َحِسیبًا 

            .)سورة األحزاب()  )٣٩(

؟ م الصالة والسالم أجرًا على عملھمھھل سأل رسل اهللا علی )٤٢س
  مع ذكر اآلیة الكریمة التي تدل على ذلك؟

لم یسأل رسل اهللا علیھم الصالة والسالم على عملھم أجرًا،   ج
وما انتظروا على صنیعھم من َخْلٍق شكرًا، بل كان كل منھم 

َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْیِھ ِمْن َأْجٍر ِإْن (( :یقول لقومھ قول اهللا تعالى
-١٤٥-١٢٧-١٠٩: سورة الشعراء()َعاَلِمیَنَأْجِري ِإالَّ َعَلى َربِّ اْل

١٨٠-١٦٤(.  

ما الھدف الذي سعى لتحقیقھ رسل اهللا علیھم السالم؟ مع  )٤٣س
  ذكر اآلیة الكریمة التي تدل على ذلك؟

ظل رسل اهللا علیھم السالم یدعون أممھم بالحكمة   ج
والموعظة الحسنة إلى عبادة اهللا وحده ال شریك لھ، وإلى 

ن وما سوى اهللا، ویذكرونھم بالمصیر اجتناب عبادة كلِّ َم
قال اهللا . المحتوم وبالبعث بعد الموت للجزاء والحساب

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ُنوِحي ِإَلْیِھ َأنَُّھ (( :تعالى
  .)سورة األنبیاء())٢٥(ال ِإَلَھ ِإالَّ َأَنا َفاْعُبُدوِن 

  ما ھي وظائف الرسل ومھماتھم؟ )٤٤س
  :من وظائف الرسل ومھماتھم  ج

البالغ المبین بتالوة النصوص التي أوحاھا اهللا من غیر  )١
نقصان وال زیادة، وبیان األوامر والنواھي والمعاني 

  .والعلوم من غیر تبدیل وال تغییر، باألقوال واألفعال
  .الدعوة إلى اهللا )٢
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التبشیر واإلنذار في الدنیا واآلخرة بالوعظ وتخویف  )٣
  .یبھمالناس وترغ

  .سیاسة األمة، والحكم بینھم بما أنزل اهللا )٤
  .تقویم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة )٥
  .إقامة الحجة، فال یبقى للناس حجَّة یوم القیامة )٦
      .إصالح النفوس وتزكیتھا )٧

  ما ھي دالئل النبوة؟ )٤٥س
  :یمكن تصنیف دالئل النبوة إلى خمسة أقسام، وھي  ج

  . تصدیقًا لرسلھاآلیات والمعجزات التي یجریھا اهللا )١
  .بشائر األنبیاء الالحقین )٢
  .النظر في أحوال األنبیاء )٣
  .النظر في دعوة الرسل )٤
  .نصر اهللا وتأییده لھم )٥

  وحي اهللا تعالى ألنبیائھ ورسلھ علیھم السالم

مع ذكر ه ورسلھ؟ ءما ھو الطریق الذي ُیْعلم اهللا بھ أنبیا )٤٦س
  ؟الدلیل

قال اهللا  .لھ ھو الوحيه ورسءالطریق الذي ُیْعلم اهللا بھ أنبیا  ج
ِإنَّا َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك َكَما َأْوَحْیَنا ِإَلى ُنوٍح َوالنَِّبیِّیَن ِمْن (( :تعالى

َبْعِدِه َوَأْوَحْیَنا ِإَلى ِإْبَراِھیَم َوِإْسَماِعیَل َوِإْسَحَق َوَیْعُقوَب 
َن َوآَتْیَنا َواَألْسَباِط َوِعیَسى َوَأیُّوَب َوُیوُنَس َوَھاُروَن َوُسَلْیَما

  .)سورة النساء())١٦٣(َداُووَد َزُبورًا 

  ما المقصود بالوحي لغة واصطالحًا؟ )٤٧س
اإلعالم السریع الخفّي مھما اختلفت : الوحي في اللغة  ج

  .أسبابھ



٥١  
  

ھو إخبار وإعالم اهللا من اصطفاه : الوحي في االصطالحو  
علیھ من ألوان الھدایة  ممن عباده لكل ما أراد إطالعھ

        .بطریقة سریة خفیة، غیر معتادة للبشر والعلم،

وحي اهللا إلى أنبیائھ ورسلھ؟ ) صور(ما ھي مقامات  )٤٨س
  مستشھدًا على ذلك بآیة من القرآن الكریم؟

  :، ھيوحي اهللا إلى أنبیائھ ورسلھ) صور(مقامات   ج
  .الرؤیا الصالحة الصادقة في النوم )١
  . اإللقاء في روع النبي الموحى إلیھ والنفث فیھ )٢
  .كلیم اهللا لرسلھ من وراء حجابت )٣
  .الوحي إلى الرسول بواسطة الملك )٤

َوَما َكاَن ِلَبَشٍر َأْن ُیَكلَِّمُھ اللَُّھ ِإالَّ َوْحیًا َأْو  ((:قال اهللا تعالى  
ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َأْو ُیْرِسَل َرُسوًال َفُیوِحَي ِبِإْذِنِھ َما َیَشاُء ِإنَُّھ 

  .)ة الشورىسور())٥١(َعِليٌّ َحِكیٌم 

  ما ھي الصفة التي یجيء بھا اْلَمَلك إلى الرسول؟ )٤٩س
  :الصفة التي یجيء بھا اْلَمَلك إلى الرسول، ھي ثالثة أحوال  ج

  .أن یراه الرسول على صورتھ التي خلقھ اهللا علیھا )١
أن یتمثل لھ اْلَمَلك رجًال فیكلمھ ویخاطبھ ویعي عنھ  )٢

  . قولھ
  .أن یأتیھ الوحي في مثل صلصة الجرس )٣

  الناس ودعوة الرسل

كیف كان موقف الناس أمام دعوة رسل اهللا؟ مع ذكر اآلیة  )٥٠س
  الكریمة التي تدل على ذلك؟

انقسم الناس أمام دعوة رسل اهللا علیھ السالم ما بین مھتٍد   ج
َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة  ((:قال اهللا تعالى. مؤمن، وضال كافر

َھ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت َفِمْنُھْم َمْن َھَدى َرُسوًال َأْن ُاْعُبُدوا اللَّ
  .)سورة النحل())٣٦( ...اللَُّھ َوِمْنُھْم َمْن َحقَّْت َعَلْیِھ الضَّالَلُة 
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ھل إلنسان على اهللا ُحجٌَّة بعد الرسل؟ مع ذكر اآلیة الكریمة  )٥١س
  التي تدل على ذلك؟

  :تعالى قال اهللا. لم یبق إلنسان على اهللا ُحجٌَّة بعد الرسل  ج
ُرُسًال ُمَبشِِّریَن َوُمنِذِریَن َألالَّ َیُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اللَِّھ ُحجٌَّة  ((  

  .)سورة النساء())١٦٥(َبْعَد الرُُّسِل َوَكاَن اللَُّھ َعِزیزًا َحِكیمًا 

اآلیة الكریمة  وماالدِّین الذي أمرنا اهللا تعالى باعتناقھ؟  ما )٥٢س
  التي تدل على ذلك؟

  .اهللا باعتناقھ ھو ِدیُن اإلسالملذي أمرنا الِّدین ا  ج
سورة ())١٩(... ِإنَّ الدِّیَن ِعْنَد اللَِّھ اِإلْسالُم  ((:قال اهللا تعالى  

  .)آل عمران
َوَمْن َیْبَتِغ َغْیَر اِإلْسالِم ِدینًا َفَلْن ُیْقَبَل ِمْنُھ  ((:وقال تعالى  

  .)ة آل عمرانسور())٨٥(َوُھَو ِفي اآلِخَرِة ِمْن اْلَخاِسِریَن 

  تفاضل األنبیاء والرسل

  بم یتفاضل األنبیاء والرسل بعضھم على بعض؟ )٥٣س
  :یتفاضل األنبیاء والرسل بعضھم على بعض بما یلي  ج

  .بإعطائھ خیرًا لم یعطھ غیره )١
  .برفع درجتھ فوق درجة غیره )٢
  . باجتھاده في عبادة اهللا والدعوة إلیھ )٣

آلیة الكریمة التي اوما بم یتفاضل األنبیاء عند اهللا تعالى؟  )٥٤س
  ؟أشارة إلى ذلك

 قال ،الى بالصبر على أقوامھمیتفاضل األنبیاء عند اهللا تع  ج
َوَلَقْد َفضَّْلَنا َبْعَض النَِّبیِّیَن َعَلى َبْعٍض  ((...:تعالىاهللا 

  .)سورة اإلسراء())٥٥(...

 اآلیة التي أشارت وما؟ بم یتفاضل رسل اهللا عند اهللا تعالى )٥٥س
  ؟إلى ذلك
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قال . ضل رسل اهللا عند اهللا تعالى بالتكلیم وبما آتاھم اهللایتفا  ج
ِتْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا َبْعَضُھْم َعَلى َبْعٍض ِمْنُھْم َمْن (( :اهللا تعالى

َكلََّم اللَُّھ َوَرَفَع َبْعَضُھْم َدَرَجاٍت َوآَتْیَنا ِعیَسى اْبَن َمْرَیَم 
  .)البقرةسورة ())٢٥٣(... ُقُدِس اْلَبیَِّناِت َوَأیَّْدَناُه ِبُروِح اْل

اآلیة الكریمة التي تدل على  ومامن ھم أفضل رسل اهللا؟  )٥٦س
  ذلك؟

أفضل رسل اهللا ھم أولو العزم من الرسل، وعددھم خمسة،   ج
ى، ومحمد، علیھم الصالة نوح، إبراھیم، موسى، عیس: وھم

  .والسالم
ِمیَثاَقُھْم َوِمْنَك َوِمْن َوِإْذ َأَخْذَنا ِمْن النَِّبیِّیَن  ((:قال اهللا تعالى

ُنوٍح َوِإْبَراِھیَم َوُموَسى َوِعیَسى اْبِن َمْرَیَم َوَأَخْذَنا ِمْنُھْم ِمیَثاقًا 
  .)سورة األحزاب())٧(َغِلیظًا 

في تفضیل بعض النبیین على  ما ھو موقف رسول اهللا  )٥٧س
  بعض؟

وردت أحادیث تنھى المسلمین عن تفضیل بعض النبیین   ج
ن ذلك ما رواه أبو سعید الخدري عن رسول على بعض، فم

، وعن أبي ھریرة )ال تخیروا بین األنبیاء(:قال اهللا 
ال تفضلوا بین ( :قال رسول اهللا : رضي اهللا عنھ قال

، أي ال تقولوا فالن خیر من فالن، وال فالن )أنبیاء اهللا
  .أفضل من فالن

ھم عن التفضیل بین األنبیاء علی لماذا نھى رسول اهللا  )٥٨س
  السالم؟

عن التفضیل بین األنبیاء علیھم السالم  نھى رسول اهللا   ج
إذا كان على وجھ الحمّیة والعصبیة واالنتقاص، أو كان ھذا 

        .التفضیل یؤدي إلى خصومة أو فتنة
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ما ھو موقف أھل العلم في األخبار الواردة في النھي عن  )٥٩س
  التخییر؟

ي النھي عن التخییر موقف أھل العلم في األخبار الواردة ف  ج
إنما ھي في مجادلة أھل الكتاب وتفضیل بعض األنبیاء 
على بعض بالمخایرة، ألن المخایرة إذا وقعت بین أھل 
دینین ال یؤَمن أن یخرج أحدھما إلى االزدراء باآلخر 
فیفضي إلى الكفر، فأما إذا كان التخییر مستندًا إلى مقابلة 

          .في النھيالفضائل لتحصیل الرجحان فال یدخل 

  بم فضل اهللا آدم علیھ السالم؟ )٦٠س
فضل اهللا آدم علیھ السالم بأنھ أبو البشر، خلقھ اهللا بیده،   ج

  .ونفخ فیھ من روحھ، وأمر المالئكة فسجدوا لھ

  بم فضل اهللا رسولھ نوحًا علیھ السالم؟ )٦١س
فضل اهللا رسولھ نوحًا علیھ السالم بأنھ أول الرسل إلى أھل   ج

         .بدًا شكورًااألرض، وسماه ع

  بم فضل اهللا رسولھ إبراھیم علیھ السالم؟ )٦٢س
قال اهللا . فضل اهللا رسولھ إبراھیم علیھ السالم باتخاذه خلیًال  ج

  .)لنساءسورة ا())١٢٥(َواتََّخَذ اللَُّھ ِإْبَراِھیَم َخِلیًال  ((...:تعالى
  ؟رسولھ داود علیھ السالمبم فضل اهللا  )٦٣س

قال اهللا . السالم بإعطائھ الزبورفضل اهللا رسولھ داود علیھ   ج
  .)سورة اإلسراء())٥٥(َوآَتْیَنا َداُووَد َزُبورًا  ((...:تعالى

  بم فضل اهللا رسولھ موسى علیھ السالم؟ )٦٤س
قال . فضل اهللا رسولھ موسى علیھ السالم بإعطائھ التوراة  ج

ْم َتْھَتُدوَن َوِإْذ آَتْیَنا ُموَسى اْلِكَتاَب َواْلُفْرَقاَن َلَعلَُّك(( :اهللا تعالى
ِإنَّا (( :والكتاب ھو التوراة، قال اهللا تعالى. )سورة البقرة())٥٣(

  .)سورة المائدة() )٤٤(... َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفیَھا ُھًدى َوُنوٌر 
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ِإنِّي  ... ((:كما فضلھ برساالتھ وبكالمھ، قال اهللا تعالى
سورة ())١٤٤(...الِمي اْصَطَفْیُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَساالِتي َوِبَك

  .)األعراف
 ))٤١(َواْصَطَنْعُتَك ِلَنْفِسي ((:صطنعھ لنفسھ، قال تعالىاكما 

  .)سورة طھ(

  بم فضل اهللا رسولھ عیسى علیھ السالم؟ )٦٥س
فضل اهللا رسولھ عیسى علیھ السالم بإعطائھ اإلنجیل، قال   ج

ْرَیَم ُمَصدِّقًا ِلَما َوَقفَّْیَنا َعَلى آَثاِرِھْم ِبِعیَسى اْبِن َم(( :اهللا تعالى
 ...َبْیَن َیَدْیِھ ِمْن التَّْوَراِة َوآَتْیَناُه اِإلنِجیَل ِفیِھ ُھًدى َوُنوٌر 

  .)سورة المائدة())٤٦(
كما فضلھ بأنھ رسول اهللا، وكلمتھ ألقاھا إلى مریم وروح 

ِإنََّما اْلَمِسیُح  (( ...:منھ ویكلم الناس في المھد، قال اهللا تعالى
ْبُن َمْرَیَم َرُسوُل اللَِّھ َوَكِلَمُتُھ َأْلَقاَھا ِإَلى َمْرَیَم َوُروٌح ِعیَسى ا

  .)سورة النساء())١٧١( ...ِمْنُھ 

  اآلیات والمعجزات لألنبیاء والرسل

  ما المقصود بآیاِت األنبیاء والرسل؟ )٦٦س
: والمراد بھا ھنا. اآلیة في العرف العالمة الدالة على الشيء  ج

یدي أنبیائھ ورسلھ من أمور خارقة ما یجریھ اهللا على أ
للسنن الكونیة المعتادة التي ال قدرة للبشر على اإلتیان 
بمثلھا، مما یدل على صدقھم فیما جاؤوا بھ، سواًء أقصد بھ 
التحدي أم لم یقصد، وقد جاءت في القرآن الكریم بھذا 

  .تسمیة ھذه اآلیات بالمعجزات االسم، وتتابع العلماء على

  بمعجزة األنبیاء والرسل؟ما المقصود  )٦٧س
ھي أمر خارق للعادة من قول أو فعل : المعجزة في العرف  ج

مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة، إذا وافق دعوى 
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على مثلھا،  الرسالة وقارنھا وطابقھا، بحیث ال یقدر أحد
  .وال على ما یقاربھا

) المعجزات(ر التي ال تدخل في سیاق اآلیات ما ھي األمو )٦٨س
  منھا؟ أ الرسول وقد تبر

وقد تبرأ ) المعجزات(األمور التي ال تدخل في سیاق اآلیات   ج
  :ھي ،منھا الرسول 

  .علم الغیبی أنھ  )١
  .ْلك خزائن األرضیم أنھ  )٢
  .المطالب البشریة َمَلٌك مستغًن عن أنھ  )٣

ُقْل ال َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزاِئُن اللَِّھ َوال َأْعَلُم  ((:قال اهللا تعالى
 اْلَغْیَب َوال َأُقوُل َلُكْم ِإنِّي َمَلٌك ِإْن َأتَِّبُع ِإالَّ َما ُیوَحى ِإَليَّ

  .)سورة األنعام())٥٠(...

  من ھم قوم نبّي اهللا صالح علیھ السالم؟ وما ھي آیتھ لھم؟ )٦٩س
  :قوم نبي اهللا صالح علیھ السالم ھم ثمود، قال اهللا تعالى  ج

 ...وَد َأَخاُھْم َصاِلحًا َأْن اْعُبُدوا اللََّھ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِإَلى َثُم ((  
  .)سورة النمل())٤٥(
َقاَل َھِذِه َناَقٌة َلَھا ِشْرٌب  ((:وآیتھ لھم الناقة، قال اهللا تعالى  

  .)سورة الشعراء() )١٥٥(َوَلُكْم ِشْرُب َیْوٍم َمْعُلوٍم 

معجزات رسول اهللا إبراھیم علیھ ) آیات(ما ھي أبرز  )٧٠س
  السالم؟

  :معجزات رسول اهللا إبراھیم علیھ السالم، ھي) آیات(رز أب  ج
 :أمر اهللا تعالى للنار أال تصیبھ بأذى، قال اهللا تعالى )١

ُقْلَنا َیا َناُر ُكوِني َبْردًا َوَسالمًا َعَلى ِإْبَراِھیَم  ((
  .)سورة األنبیاء())٦٩(
َوِإْذ َقاَل ِإْبَراِھیُم َربِّ  ((:إحیاء الموتى، قال اهللا تعالى )٢

َأِرِني َكْیَف ُتْحِي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمْن َقاَل َبَلى َوَلِكْن 
ِلَیْطَمِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمْن الطَّْیِر َفُصْرُھنَّ ِإَلْیَك ُثمَّ 
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اْجَعْل َعَلى ُكلِّ َجَبٍل ِمْنُھنَّ ُجْزءًا ُثمَّ اْدُعُھنَّ َیْأِتیَنَك َسْعیًا 
  .)سورة البقرة())٢٦٠(َأنَّ اللََّھ َعِزیٌز َحِكیٌم  َواْعَلْم

نبي اهللا موسى علیھ السالم التي ) معجزات(آیات  ما ھي )٧١س
  أرسلھ بھا إلى فرعون ووردت في القرآن الكریم؟

آیات نبي اهللا موسى علیھ السالم التي أرسلھ بھا إلى فرعون   ج
  :ھي تسع آیات بینات ،ووردت في القرآن الكریم

لتي كانت تتحول إلى حیة عظیمة عندما یلقیھا العصا ا )١
ي التي جاء بھا ِصعلى األرض، وتبتلع الحبال والُع

  .سحرة فرعون لیغالبوه بھا
ثم ) درع قمیصھ(إدخالھ علیھ السالم یده في جیبھ  )٢

أي (ینزعھا، فإذا ھي تتألأل كالقمر بیاضًا من غیر سوء 
  ).من غیر برص وال بھق 

  .ومھ من الجدب والقحطبالسنین، وھي ما أصاب ق )٣
  .نقص الثمرات، ألن األرض تمنع خیرھا )٤
  .الطوفان، الذي یھدم المزارع )٥
  .الجراد، الذي ال یدع أخضرًا وال یابسًا )٦
  .القمل، وھي حشرة تؤذي الناس في أجسادھم )٧
  .الضفادع، التي نغصت علیھم عیشھم لكثرتھا )٨
  .الدم، الذي یصیب طعامھم وشرابھم )٩

اهللا موسى علیھ السالم التي أجراھا اآلیات األخرى لنبي  ما )٧٢س
  اهللا على یده؟

اآلیات األخرى التي أجراھا اهللا على ید نبیھ موسى علیھ   ج
  :السالم، منھا

  .َضْرب موسى البحر بعصاه، وانفالقھ )١
  .عشرة عینًا ْرب موسى الحجر فینفلق منھ اثنتاَض )٢
إنزال المن والسلوى على بني إسرائیل في صحراء  )٣

  .سیناء
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نبي اهللا عیسى علیھ السالم التي ) معجزات(ات ما ھي آی )٧٣س
  أخبرنا اهللا بھا في القرآن الكریم؟

نبي اهللا عیسى علیھ السالم والتي ) معجزات(من آیات   ج
  :أخبرنا اهللا بھا في القرآن الكریم

أنھ كان یصنع من الطین ما یشبھ الطیور، ثم ینفخ فیھا  )١
  .فتصبح طیورًا بإذن اهللا وقدرتھ

  .فیبرأ بإذن اهللایمسح األكمھ  )٢
  .یمسح األبرص فُیْذِھب اهللا برصھ )٣
  .یمر على الموتى فینادیھم، فیحییھم اهللا تعالى )٤
المائدة التي أنزلھا اهللا من السماء عندما طلب  )٥

الحواریون من عیسى إنزالھا، وكانت على الحال التي 
 .لبھا عیسى عیدًا ألولھم وآخرھمط

  
  

  محمد على محمد وعلى آل ىاللھم صل
  لیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیمص كما

 إنك حمید مجید
  وبارك على محمد وعلى آل محمد

  ركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیمكما با
 إنك حمید مجید
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  : الجزء الثاني
  

  المصطفىالحبیب سیرة جوانب من 
   رسول اهللا

  سیدنا محمد بن عبداهللا
  وسلموعلى آلھ صلى اهللا علیھ 

  
  

وفی  ھ ع  دة  س  یرة الحبی  ب المص  طفى رس  ول اهللا  ین  اقشھ ذا الج  زء  
جده عبدالمطلب ثم أبیھ وأمھ ووالدت ھ وطفولت ھ ونش أتھ    ب بدءًافصول، 

ل بیت   ھ وس   رایاه وغزوات   ھ  ونبوت   ھ ورس   التھ وزوجات   ھ وذریت   ھ وأھ    
  .وفتوحاتھ
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  السیرة العطرة لرسول اهللا 

 ؟ما ھي مصادر السیرة العطرة لرسول اهللا  )٧٤س
  :، ھيالعطرة لرسول اهللا مصادر السیرة   ج

تحدث عن كثیر من وقائع وأحداث فلقد : القرآن الكریم •
 .بشكل مجمل سیرة رسول اهللا 

التي تضمنتھا كتب أئمة : السنة النبویة الصحیحة •
تسمى بالمغازي  ببواالتي تزخر بكتب وأالحدیث 
، صحیح البخاري :وھي الكتب الستة وھيوالجھاد 

سنن ، سنن النسائي، داود سنن أبي، صحیح مسلم
موطأ اإلمام : ویضاف إلیھا. سنن ابن ماجة، الترمذي
 .مسند اإلمام أحمد، مالك

ھا الصحابة وتناقلھا ودونھا االتي رو: كتب السیرة •
 .ن ومن تبعھمعوالتاب

وذلك : الشعر العربي المعاصر لعھد الرسالة المحمدیة •
عندما ھاجم المشركون رسول اهللا ودعوتھ على ألسنة 

رائھم، مما اضطر شعراء المسلمین للرد علیھم، شع
 .كحسان بن ثابت وعبداهللا بن رواحة

 ؟ما ھي أشھر كتب السیرة النبویة العطرة لرسول اهللا  )٧٥س
  :، ھيأشھر كتب السیرة النبویة العطرة لرسول اهللا   ج

سیرة ابن ھشام، طبقات ابن سعد، تاریخ الطبري، دالئل 
محمدیة للترمذي، زاد المعاد النبوة لألصبھاني، الشمائل ال

البن قیم الجوزیة، الشفاء للقاضي عیاض، المواھب اللدنیة 
للقسطالني، نور الیقین للخضري، عیون األثر البن سید 
الناس، جوامع السیرة البن حزم، الروض األنف للسھیلي، 
إمتاع األسماع للمقریزي، السیرة النیویة للذھبي، والدرر 

لسیر البن عبدالبر، فقھ السیرة في اختصار المغازي وا
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من  وغیرھا... ، للغزالي، والرحیق المختوم للمباركفوري
القدیم والحدیث وما تفضل بھ عليَّ ربي سبحانھ وتعالى بھذا 

  .الكتاب

اھتم الناس بدراسة الوحید من البشر الذي  رجلال من )٧٦س
 سیرتھ؟

، اھتم الناس بدراسة سیرتھالوحید من البشر الذي  الرجل  ج
محمد بن عبداهللا (ونبیھ ورسولھ، وسید العالمین  اهللا عبُدو ھ
(ت سیرتھ التقدیر والعنایة واالنتفاع والبحث ، فنال

والتحقیق والمناقشة والمحاورة والمناظرة؛ من المؤمنین بھ 
المصدقین، والكافرین بھ المكذبین، كٌل یدرسھا على 

  .طریقتھ وتدبره وإرادتھ

بالدراسة دون  رسول اهللا  لماذا حظیت سیرة المصطفى )٧٧س
 غیرھا من سیر البشر؟

بالدراسة دون غیرھا  حظیت سیرة المصطفى رسول اهللا   ج
من سیر البشر، ألنھا تجمع بین القول والعمل والفكر 

تباع والنظریة والتطبیق واالعتقاد الوالسلوك والمنھج وا
والفعل والتربیة والتعلیم والتخلیة والتحلیة والمثالیة 

یجب الفقھ فیھ والعمل  ًااقعیة، زیادة على كونھا تشریعوالو
  .بھ

المصطفى رسول اهللا الحبیب ما الھدف من دراسة سیرة  )٧٨س
؟ 

، المصطفى رسول اهللا  الحبیب الھدف من دراسة سیرة  ج
  :یرجع ألسباب منھا

كونھا تمثل الصورة العملیة لعقیدة اإلسالم وشرائعھ  •
 .وأخالقھ
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للمثل األعلى واألسوة  كونھا ترسم صورة متكاملة •
 .الحسنة

كونھا تضع للناس منھاجًا تطبیقیًا للحیاة الفاضلة في  •
 .كافة نواحیھا

 .وصدق رسول اهللا كونھا تبرھن على صدق اإلسالم  •
 .وھو أساس اإلیمانكونھا تتضمن الھدي النبوي،  •
 .متعة روحیة وعقلیة وتأریخیة •
 .إشباع للنفس المؤمنة باهللا وبرسولھ  •
 .خطوة خطوة على سیرة رسول اهللا  التعرف •
 .ضرورتھا لجمیع المسلمین والمؤمنین •

  ؟ما مزایا دراسة سیرة رسول اهللا  )٧٩س
  :ما یلي من مزایا دراسة سیرة رسول اهللا    ج

إنھا أصح سیرة وأقواھا ثبوتًا متواترًا لتاریخ نبي مرسل  •
من رسل اهللا السابقین، ولیس ھناك أدنى شك في وقائعھا 

 .مھما صغرت أو كبرت وبأدق تفاصیلھا وأحداثھا
كل الوضوح في جمیع  واضحٌة إن حیاة رسول اهللا  •

وزواجھ بأمھ أمنة ونشأتھ مراحلھا، منذ والدة أبیھ عبداهللا 
 .إلى وفاتھ 

تحكي سیرة إنسان أكرمھ اهللا  إن سیرة رسول اهللا  •
بالرسالة، فلم تخرجھ عن إنسانیتھ، وتلحقھ باألساطیر أو 

 .اتاأللوھی
شاملة لكل النواحي اإلنسانیة في  إن سیرة رسول اهللا  •

المجتمع، فھو المثل النموذجي اإلنساني الكامل، والقدوة 
 .الحسنة

تعطینا األدلة عل صدق نبوتھ  إن سیرة رسول اهللا  •
ورسالتھ عن طریق طبیعي وعقلي بحت وھو طریق 

 .اإلیمان ال طریق القھر والغلبة
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ي الكثیر من المعجزات التي قد إن سیرة رسول اهللا تحو •
 .للمعاندین المكابرین ًادًا لھ وإفحامیأكرمھ اهللا بھا تأی

  نسب رسول اهللا 

 ؟رسول اهللا الشریف لنسب ال المؤرخونكیف ُیَقسِّم  )٨٠س
، إلى ثالثة النسب الشریف لرسول اهللا  مؤرخونُیَقسِّم ال  ج

  :أقسام
من محمد إلى  فھو: القسم اْلُمْجمع علیھ واْلُمتَّفق علیھ )١

 .عدنان
فھو من عدنان إلى إبراھیم علیھ : القسم اْلُمْخَتلف فیھ )٢

 .السالم
فھو من إبراھیم إلى : القسم المروي عن بني إسرائیل )٣

  .آدم علیھما السالم

المتفق  ما االسم الكامل والنسب الشریف لرسول اهللا  )٨١س
 علیھ؟

ھ، المتفق علی االسم الكامل والنسب الشریف لرسول اهللا   ج
  :ھو

محمد بن عبداهللا بن عبدالمطلب بن ھاشم بن عبدمناف بن   
قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر 
بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن إلیاس 

  .بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

من بعد عدنان إلى  ما تكملة النسب الشریف لرسول اهللا  )٨٢س
 یھ السالم؟أبینا آدم عل

من بعد عدنان إلى أبینا  تكملة النسب الشریف لرسول اهللا   ج
بن ُأّد بن مقوم بن ناحور بن تیرح بن : آدم علیھ السالم، ھو

یعرب بن یشجب بن نابت بن إسماعیل بن إبراھیم بن تارح 
بن ناحور بن ساروغ بن راعون بن فالخ بن عیبر بن شالخ 
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ك بن متوشلخ بن أخنوخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لم
  .بن یرد بن مھلیل بن قینن بن یانش بن شیث بن آدم 

 عند معد بن عدنان؟ لماذا یتوقف نسب رسول اهللا  )٨٣س
عند معد بن عدنان، ألن كل ما  یتوقف نسب رسول اهللا   ج

من أسماء األجداد فمن ) عدنان(الجد  بعدذكره النسابون 
ق بھ، روى ابن اإلسرائیلیات وسوھا مما ال یمكن الوثو

إذا انتھى  كان رسول اهللا : " عباس رضي اهللا عنھما قولھ
  ". َكَسفي النسب إلى معد بن عدنان أْم

  أسماء رسول اهللا 

 ؟ما ھي األسماء التي یسمى بھا رسول اهللا  )٨٤س
، ھي خمسة أسماء، رسول اهللا بھا األسماء التي یسمى   جـ

: سل، وھيولیس لغیره من سائر إخوانھ األنبیاء والر
  .محمد، وأحمد، والمقفِّي، والعاقب، والحاشر

 ؟ما ھي الصفات التي یسمى بھا رسول اهللا  )٨٥س
كثیرة، وھي نعوت  الصفات التي یسمى بھا رسول اهللا   ج

رسول اهللا، نبي : ومنھا. مشتقة من صفاتھ كأكمل خلق اهللا
اهللا، الفاتح ، الشاھد، الشھید، البشیر، المبشر، النذیر، 

، المنیر، المبین، الخلیل، الحبیب، النعمة، الداعي، السراج
الھادي، الرءوف الرحیم، سید ولد آدم، صاحب لواء الحمد، 
صاحب المقام المحمود، الرحمة، نبي الرحمة، نبي التوبة، 
نبي الملحمة، سید المرسلین، الشافع، المشفع، الشفیع، إمام 

عربي، المتقین، الصادق، المصدوق، الطاھر، المصلح، ال
القرشي، المكین المدني، التھامي، األبطحي، المجتبى، 
المتقى، صاحب الحوض المورود، صاحب المقام المحمود، 
صاحب اللواء المعقود، حبیب رب العالمین، األمین، 
المأمون، النبي األمي، دعوة إبراھیم الخلیل، الولي، سید 
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 الناس یوم القیامة، أول من تنشق عنھ األرض، المتوكل،
المدثر، المزمل، المختار، الحكیم، الصاحب، الُمحلِّل، 
الُمحرِّم، اآلمر، الناھي، المبارك، الواضع، الرافع، الُقَثم، 
المصطفى، الضحوك الَقتَّال، الُمذكِّر، المعلم، المؤمن، 
اإلمام، الذِّكر، الطیب، الكریم، القاسم، المھاجر، العامل، 

 ار القبلي لمسجده وقد كتب عدد منھا في الجد. النقیب
  .بارزة بماء الذھب

 لنفسھ؟ ما ھي األسماء التي ذكرھا رسول اهللا  )٨٦س
أنا (:لنفسھ، فقال  األسماء التي ذكرھا رسول اهللا   ج

محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي یمحو اهللا بھ الكفر، وأنا 
وأنا العاقب ، )قدمي( الحاشر الذي یحشر الناس على عقبي

إنما بعثت قاسمًا (:عن نفسھ ، وقال )ه نبيالذي لیس بعد
  .)فأنا أبو القاسم أقسم بینكم

 ؟على أي شيء تدل كثرة أسماء رسول اهللا  )٨٧س
وسموھا  ، تدل على شرف ذاتھ كثرة أسماء رسول اهللا   ج

  .وكمالھا

 ؟بماذا ُیَكنَّى رسول اهللا  )٨٨س
  . ، أبا القاسم، باسم أول أبنائھ ُیَكنَّى رسول اهللا   ج

 في أسمائھ؟  ھم اهللا تعالى رسولف كرَّكی )٨٩س
في أسمائھ، بأن اشتق لھ أسماء   ھم اهللا تعالى رسولكرَّ  ج

  .، رحمة للعالمینرءوف رحیم: ن أسمائھ تعالى، فقال عنھم

 محمد؟  اهللا ما المقصود باسم رسول )٩٠س
محمد، المحمود، وھذا مأخوذ   اهللا المقصود باسم رسول  ج

  .الحمید: من اسم اهللا عزت أسماؤه
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 في القرآن الكریم؟  اهللا ما ھي أسماء وصفات رسول )٩١س
،  اهللا في القرآن الكریم تتعدد أسماء وصفات رسول  ج

المدثر، المزمل، خاتم النبیین، السراج المنیر، : فمنھا
المبشر، النذیر، المنذر، النور، الشاھد، النبي األمي، 

المبین،  الشھید، الرسول الكریم، الرسول األمین، الرسول
قدم صدق، العروة الوثقى، الھادي إلى صراط مستقیم، معلم 

، وقد ورد كل اسم منھا الكتاب والحكمة، عبداهللا ورسولھ 
  .في آیة من القرآن الكریم

 في الكتب السماویة؟ ما ھي أسماء رسول  )٩٢س
  :في الكتب السماویة، فمثًال وردت أسماء رسول   ج

 .محمود: في الزبور •
 .أحمد: ى ابن مریمعلى لسان عیس •
البارقلیط، بمعنى روح الحق الذي یفرق بین :في اإلنجیل •

 .الحق والباطل
یا أیھا :(كما ورد في أول أسفارھا. أحید: في التوراة •

النبي إنا أرسلناك شاھدًا ومبشرًا ونذیرًا وحرزًا لألمیین 
أنت عبدي ورسولي سمیتك المتوكل لیس بفظ وال غلیظ 

 ).یئة السیئةوال تدفع بالسوال صخاب في األسواق 
المختار، : كما وردت األسماء التالیة في الكتب السماویة •

  .المقدس، مقیم السنة، الخاِتم، الخاَتم

 ؟باسم محمد قبل والدة رسول اهللا  اوَمْن ھم الذین تسمَّ )٩٣س
  :باسم محمد قبل والدة رسول اهللا  اوالذین تسمَّ  ج

  .محمد بن أحیحة بن الجالح •
 .یان بن مجاشعمحمد بن سف •
  .محمد بن عدي صحابي •
 .محمد بن حمران بن ربیعة •
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  .  محمد بن البراء •
 .محمد بن الیحمد األزدي •
  .محمد بن حرماز بن مالك •
 .محمد بن عمرو بن مغفل •
  .محمد بن خزاعي بن علقمة •
  .محمد بن الحارث بن حدیج •

  بنسبھ اعتزاز رسول اهللا 

 نفسھ بأنھ من األخیار؟ كیف وصف رسول اهللا  )٩٤س
إن اهللا (:نفسھ بأنھ من األخیار، بقولھ وصف رسول اهللا   ج

خلق الخلق، فجعلني في خیرھم، ثم جعلھم فرقتین، فجعلني 
في خیرھم فرقة، ثم جعلھم قبائل، فجعلني في خیرھم قبیلة، 

  .)ني في خیرھم بیتًا، وخیرھم نفسًاثم جعلھم بیوتًا، فجعل

 وأمھ؟بنسبھ من جھة أبیھ  كیف اعتز رسول اهللا  )٩٥س
من  بنسبھ من جھة أبیھ وأمھ بقولھ  رسول اهللا  اعتز  ج

لم یزل اهللا ینقلني (...:حدیث رواه ابن عباس رضي اهللا عنھ
من األصالب الطیبة إلى األرحام الطاھرة مصفى مھذبًا، ال 

  .)تتشعب شعبتان إال كنت في خیرھما

 في اصطفاء نفسھ من البشر؟ ماذا قال رسول اهللا  )٩٦س
  :في اصطفاء نفسھ من البشر ل اهللا قال رسو  ج

إن اهللا اصطفى من ولد إبراھیم إسماعیل، واصطفى ( •
من ولد إسماعیل كنانة، واصطفى من بني كنانة قریشًا، 
ي واصطفى من قریش بني ھاشم، واصطفاني من بن

  .)فلم أزل خیارًا من خیار.. ھاشم
إن اهللا اصطفى قریشًا من كنانة، واصطفى (:وقال  •

 .)شم، واصطفاني من بني ھاشمبني ھا من قریش
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  .)رجت من لدن آدم من نكاح غیر سفاحخ(:وقال  •

 الَقْرن الذي ُأرسل فیھ؟نفسھ في  كیف وصف رسول اهللا  )٩٧س
الَقْرن الذي ُأرسل فیھ، بقولھ في نفسھ  وصف رسول اهللا   ج

:) حتى كنت من ُبعثُت من خیر قرون بني آدم قرنًا فقرنًا
  .)ھالقرن الذي كنت فی

َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل  : ((قول اهللا تعالى كیف قرأ رسول اهللا  )٩٨س
 ؟ ثم ماذا قال ؟)سورة التوبة() )١٢٨( ...ِمْن َأنُفِسُكْم 

َلَقْد  :(( قرأ رسول اهللا : عن أنس رضي اهللا عنھ أنھ قال  ج
  .بفتح الفاء) )١٢٨( ...َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأنُفِسُكْم 

  .)ُسكم نسبًا وصھرًا وحسبًانَفأنا أ(: وقال  

 نفسھ إلى نفر من أصحابھ؟ كیف وصف رسول اهللا  )٩٩س
یا رسول اهللا، : قالوا لھ نفرًا من أصحاب رسول اهللا  أنَّ  ج

نعم، أنا دعوة أبي إبراھیم، وبشرى (:أخبرنا عن نفسك؟ قال
ورأت أمي حین حملت بي أنھ خرج منھا نور . أخي عیسى

استرضعت في بني سعد بن بكر، و. أضاء لھا قصور الشام
بیوتنا نرعى َبْھمًا لنا، إذ أتانا  َفْلفبینا أنا مع أخ لي َخ

رجًالن علیھما ثیاب بیض بطست من ذھب مملوءة ثلجًا، ثم 
أخذاني فشقا بطني، واستخرجا قلبي فشقاه فاستخرجا منھ 
سوداء فطرحاھا، ثم غسال بطني بذلك الثلج حتى أنقیاه، ثم 

زنھ بعشرة من أمتھ، فوزنني بھم : صاحبھقال أحدھما ل
زنھ بمائة من أمتھ، فوزنني بھم فوزنتھم، : فوزنتھم، ثم قال

دعھ : زنھ بألف من أمتھ، فوزنني بھم فوزنتھم، فقال: ثم قال
  .)نك فواهللا لو وزنتھ بأمتھ لوزنھاع

 بقولھ أنا ابن الذبیحین؟ ماذا یقصد رسول اهللا  )١٠٠س
نا ابن الذبیحین، إسماعیل و بقولھ أ یقصد رسول اهللا   ج

  .عبداهللا
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  صفة رسول اهللا 

 في القرآن الكریم؟  ھبم وصف اهللا تعالى رسول )١٠١س
في القرآن الكریم بقولھ   ھوصف اهللا تعالى رسول  ج

  .)سورة القلم() )٤(َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظیٍم  ((:تعالى

 اهللا  ھ في وصف ذات رسولُلْوما التوضیح المستحسن َق )١٠٢س
؟ 

، ھو التوضیح المستحسن قولھ في وصف ذات رسول   ج
بشر، وأن اهللا جل جاللھ جعلھ أكمل البشر  رسول اهللا  أنَّ

وأفضلھم، ال یسموا إلیھ أحد، وال یقوى القلم على رسم 
الكثیر من أصحابھ  وقد وصف رسول اهللا . حقیقتھ

وموالیھ وآل بیتھ، وكل واصف لم َیْعُد الحقیقة، بل لم ینتھ 
إلیھا، وذلك لعجزه وعدم قدرتھ على رسم الصورة الحقة 

  .لذات رسول اهللا 

كیف وصف اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ  )١٠٣س
 ؟رسول 

 وصف اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ رسول   ج
، وال القصیر )الممتد(لم یكن بالطویل الممغط : فقال

س واللحیة، ولم المتردد، وكان ربعة في القوام، فخم الرأ
یكن بالجعد القطط وال السبط، كان جعدًا رجًال، ولم یكن 

، )المستدیر الوجھ(، وال المكثلم )كبیر الجسم(بالمطھم 
العینین، أھدب األشفار، ) أسود(وكان أبیض مشربا، أدعج 

، )ما بین الكتفین(والكتد ) عظام المفاصل(جلیل المشاش 
وجھھ حمرة، دقیق  ، مشربًا)لوح الكتف(ضخم الكرادیس 

الكفین ) ممتلئ(، أجرد، شثن )شعر الصدر(المسربة 
، )اإلنحدار(والقدمین، إذا مشى َتَقلَّْع كأنما یمشي في صبب 

وإذا اْلَتَفَت اْلَتفَّْت معًا، كأن العرق في وجھھ اللؤلؤ الرطب 
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) مرتفعة(لطیب عرقھ وریحھ، وھو بضعة لحم ناشزة 
عر، سھل الخدین، ذا حولھا شعر طیب جمیل، سبط الش

َوْفرة، كأن عنقھ إبریق فّضة، بین كتفیھ خاتم النبوة، وھو 
  ،خاتم النبیین، أجود الناس كفًا، وأجرأ الناس صدرًا

وأصدق الناس لھجة، وأوفى الناس َذمَّة، وألینھم عریكة، 
وأكرمھم عشرة، من رآه بدیھة ھابھ، ومن خالطھ أحبھ، لم 

  .أر قبلھ وال بعده مثلھ 

 ؟ اهللا كیف وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا رسول )١٠٤س
: ، فقالت اهللا وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا رسول  ج

  .كان خلقھ القرآن

كیف وصف الصحابي أنس بن مالك رضي اهللا عنھ رسول  )١٠٥س
؟ 

، وصف الصحابي أنس بن مالك رضي اهللا عنھ رسول   ج
رقھ اللؤلؤ، إذا أزھر اللون، كأن ع كان رسول اهللا : فقال

مشى تكفأ، والمسست دیباجًة وال حریرًة ألین من كف 
، وال شممت مسكة وال عنبرًة أطیب من رسول اهللا 

  .رائحة رسول اهللا 

 ؟ اهللا كیف وصف حسان بن ثابت رضي اهللا عنھ رسول )١٠٦س
، في  اهللا وصف حسان بن ثابت رضي اهللا عنھ رسول  ج

  :قصیدة فقال
  

  عین  يوأحس  ن من  ك ل  م ت  ر ق  ط   
  

  وأجم   ل من    ك ل    م تل    د النس    اء   
  خلق    ت مب    رًأ م    ن ك    ل عی    ـب     

  
  كأن    ك ق    د خلق    ت كم    ا تش    اء      
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 ؟ اهللا كیف وصف أبو ھریرة رضي اهللا عنھ رسول )١٠٧س
ما :(، فیقول اهللا وصف أبو ھریرة رضي اهللا عنھ رسول  ج

رأیت أسرع في مشیتھ من رسول اهللا، لكأنما األرض 
أنفسنا وإنھ لغیر معھ نجھد تطوى لھ، كنا إذا مشینا 

  ).مكترث

ابن السیدة (كیف وصف الصحابي ھند بن أبي ھالة  )١٠٨س
 ؟رضي اهللا عنھما رسول ) خدیجة

) ابن السیدة خدیجة(وصف الصحابي ھند بن أبي ھالة   ج
ال  كان رسول اهللا : ، فقالرضي اهللا عنھما رسول 

یجلس وال یقوم إال على ذكر، وال یوطن األماكن، إذا انتھى 
لقوم جلس حیث ینتھي بھ المجلس ویأمر بذلك، إلى ا

ویعطي كل جلسائھ نصیبھ حتى ال یحسب جلیسھ أن أحدًا 
أكرم علیھ منھ، من جالسھ أو قاومھ لحاجة صابره حتى 
یكون ھو المنصرف عنھ، ومن سألھ حاجة لم یرده إال 
بمیسور من القول، وقد وسع الناس بسطھ وخلقھ، فصار 

في الحق متقاربین، یتفاضلون عنده لھم أبًا، وصاروا عنده 
بالتقوى، مجلسھ مجلس حلم وحیاء، وصبر وأمانة، ال ترفع 
فیھ األصوات، وال تؤبن فیھ الحرام، كان دائم البشر، سھل 
الخلق لین الجانب، لیس بفظ وال غلیظ وال صخاب وال 
فحاش وال عتاب وال مداح، یتغافل عما ال یشتھي وال یقنط 

الریاء واإلكثار وما ال یعنیھ، : من ثالثمنھ، قد ترك نفسھ 
ال یذم أحدًا وال یعیره وال یطلب : وترك الناس من ثالث

عورتھ، وال یتكلم إال فیما یرجى ثوابھ، وإذا تكلم أطرق 
جلساؤه كأنما على رءوسھم الطیر، وإذا سكت سكتوا، ال 
یتنازعون عنده الحدیث، من تكلم عنده أنصتوا لھ حتى 

حدیث أولھم، یضحك مما یضحكون منھ، یفرغ، حدیثھم 
أیتم إذا ر:(ویصبر للغریب على الجفوة في المنطق ویقول

وال یطلب الثناء إال من ) صاحب الحاجة یطلبھا فأرفدوه
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متواصل األحزان دائم الفكرة،  كان رسول اهللا . مكافئ
‘ لیست لھ راحة، وال یتكلم في غیر حاجة، طویل السكوت

بأشداقھ ال بأطراف فمھ، ویتكلم یفتتح الكالم ویختمھ 
دمثًا لیس ‘ بجوامع الكلم فصًال ال فضول فیھ وال تقصیر

بالجافي وال المھین، یعظم النعمة وإن دقت، ال یذم شیئًا ولم 
یكن یذم ذواقًا وال یمدحھ، وال یقام لغضبھ إذا تعرض للحق 
بشيء حتى ینتصر لھ، ال یغضب لنفسھ وال ینتصر لھا، إذا 

بكفھ كلھ، وإذا تعجب قلبھا، وإذا غضب أعرض  أشار أشار
وأشاح، وإذا فرح غص طرفھ، جل ضحكھ التبسم، ویفتر 

أي واسع (عن مثل حب الغمام، یمشي ھونًا، ذریع المشیة 
، إذا مشى كأنما ینحط عن صبب، وإذا التفت التفت )الخطو

جمیعًا، خافض الطرف، نظره إلى األرض أطول من نظره 
ظره المالحظة، یسوق أصحابھ ویبدأ من إلى السماء، جل ن

یخزن لسانھ إال عما یعنیھ،  كان رسول اهللا . لقیھ بالسالم
یؤلف أصحابھ وال یفرقھم، یكرم كریم كل قوم ویولیھ 
علیھم، ویحذر الناس ویحترس منھم من غیر أن یطوي عن 
أحد منھم بشره، یتفقد أصحابھ ویسأل عما في الناس 

یقبح القبیح ویوھنھ، معتدل ویحسن الحسن ویصوبھ، و
األمر غیر مختلف، ال یغفل مخافة أن یغفلوا أو یملوا، لكل 
حال عنده عتاد، ال یقصر عن الحق وال یجاوزه إلى غیره، 
الذین یلونھ من الناس خیارھم، وأفضلھم عنده أعمھم 

  .نصیحة، وأعظمھم عنده منزلة أحسنھم مواساة ومؤازرة

 ؟كیف وصفت أم معبد رسول  )١٠٩س
ظاھر الوضاءة، أبلج : ، فقالتوصفت أم معبد رسول   ج

الوجھ، حسن الخلق، لم تعبھ ثجلة، ولم تزربھ صعلة، وسیم 
قسیم، في عینیھ دعج، وفي أشعاره وطف، وفي صوتھ 
صحل، وفي عنقھ سطع، أحول أكحل أزج أقرن، شدید 
سواد الشعر، إذا صمت عاله الوقار، وإن تكلم عاله البھاء، 
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أبھاھم من بعید، وأحسنھ وأحاله من قریب، أمل الناس و
حلو النطق، فصل ال نزر وال ھذر، كأن منطقھ خرزات 

ه نظم یتحدرن، ربعة ال تقتحمھ عین من قصر، وال تشنأ
  ).عین من طول

بعد  كیف وصف أنس بن مالك رضي اهللا عنھ رسول  )١١٠س
 على الرفیق األعلى؟ انتقالھ 

بعد انتقالھ   وصف أنس بن مالك رضي اهللا عنھ رسول  ج
 لما كان الیوم الذي دخل :(على الرفیق األعلى، فیقول

النبي فیھ المدینة أضاء منھا كل شيء، فلما كان الیوم الذي 
یدینا من دفنھ حتى مات فیھ أظلم كل شيء،وما نفضنا أ

  ).أنكرنا قلوبنا

ا مكیف وصف عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنھ )١١١س
 ؟رسول 

ا مبن عمرو بن العاص رضي اهللا عنھ وصف عبداهللا  ج
محمد : قرأت في التوراة صفة النبي : فقال رسول 

رسول اهللا، عبدي ورسولي، سمیتھ المتوكل، لیس بفظ، وال 
غلیظ، وال سخَّاب في األسواق، وال یجزي بالسیئة السیئة، 
بل یعفو ویصفح ولن أقبضھ حتى ُأقیم بھ الملة العوجاء بأن 

إال اهللا، فیفتح بھ أعینًا ُعمیًا، وآذانًا ُصمًا، ال إلھ : یقولوا
  .وقلوبًا ُغْلفًا
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    اهللا َجدُّ رسول

 ؟ما اسم َجدُّ رسول اهللا  )١١٢س
عبدالمطلب بن  -شیبة الحمد  -ھو  اسم َجدُّ رسول اهللا   ج

  .بن عبد مناف بن قصي ھاشم

 من ھم أبناء عبدالمطلب بن ھاشم من زوجتھ األولى ھالة؟ )١١٣س
المطلب بن ھاشم من زوجتھ األولى ھالة الزھریة أبناء عبد  ج

  .حمزة) ٢      الحارث) ١     :اثنان

 من ھم أبناء عبدالمطلب بن ھاشم من زوجتھ الثانیة فاطمة )١١٤س
 ؟بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم

بنت أبناء عبدالمطلب بن ھاشم من زوجتھ الثانیة فاطمة   ج
  :مانیةھم ثعمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 

أم حكیم البیضاء ) ٤عبداهللا ) ٣الزبیر ) ٢أبا طالب ) ١
  .أروى) ٨   أمیمة) ٧  برة) ٦   اتكةع) ٥   توأمة عبداهللا

 من ھم أبناء عبدالمطلب بن ھاشم الذكور؟ )١١٥س
  :أبناء عبدالمطلب بن ھاشم الذكور عشرة وھم  ج

الزبیر ) ٥الحارث ) ٤أبو طالب ) ٣حمزة ) ٢العباس ) ١
 )أبو لھب (  عبدالعزى) ٩المقوم ) ٨حجل ) ٧ضرار ) ٦
  .عبداهللا) ١٠

وقثم وعبد الكعبة والغیداق : عددھم اثنا عشر، منھم وقیل
  .والعوام

 من ھن بنات عبدالمطلب بن ھاشم اإلناث؟ )١١٦س
  :بدالمطلب بن ھاشم اإلناث ست وھنبنات ع  ج

      أمیمة  ) ٣     عاتكة   ) ٢     صفیة   ) ١  
  .أم حكیم البیضاء )٦           رةب )٥     أروى  ) ٤ 
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ما ھي ابرز صفات وأوصاف عبدالمطلب جد رسول اهللا  )١١٧س
؟ 

من أبرز صفات عبدالمطلب أنھ كان سید قومھ وحاكمھم،   ج
كان ینھى عن الوأد، كما یمنع نكاح المحارم، ولھ كثیر من 

  .األعمال المجیدة
كان أحسن :" ومن األوصاف التي قیلیت في عبدالمطلب

وجھًا، وأمدھم جسمًا، وأحلمھم حلمًا، وأجودھم كفًا، قریش 
وأْبَعد الناس من كل موبقة تفسد الرجال، لم یره ملك قط إال 

  ".أكرمھ وشفعھ، وكان سید قریش حتى مات

ما ھي قصة نذر عبدالمطلب أن ینحر أحد أبنائھ العشرة  )١١٨س
 عند الكعبة؟

الكعبة قصة نذر عبدالمطلب أن ینحر أحد أبنائھ العشرة عند   ج
وج من أن جرھم حین ُأْرِغمت على الخر: تتلخص فیما یلي

، وحین انتھت إلى )زمزم(مكة طمرت البئر المباركة 
عبدالمطلب إمارة مكة وولي السقایة فیما ولي من وظائف 
الحرم، أخذ یطیل التفكیر فیما یلقاه الحجیج من مشقة بسبب 

أملھ  شح الماء، وخایلتھ الرؤى في منامھ تبشره بتحقیق
وتلھمھ أن یحفر عنھا في موضع بعینھ من الحرم، فغدا 
عبدالمطلب بمعولھ ومعھ ابنھ الحارث، لیس لھ یومئذ ولد 
غیره، حتى إذا َھمَّ بالحفر قامت إلیھ قریش تصده وأطمعھا 
فیھ أن كان قلیل الولد، لكنھ أصر على أن یمضي في الحفر 

منعونھ حیث یونذر لئن ُولد لھ عشرُة نفر ثم بلغوا معھ ب
  .لینحرن أحدھم عند الكعبة

متى قرر عبدالمطلب الوفاء بنذره في أن ینحر أحد أبنائھ  )١١٩س
 عند الكعبة؟
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قرر عبدالمطلب الوفاء بنذره في أن ینحر أحد أبنائھ عند   ج
ل المبعث بنحو الكعبة في یوم من شھر جمادى األولى قب

  .إحدى وأربعین سنة

 ؟كیف اختار عبدالمطلب ابنھ الذبیح )١٢٠س
خرج عبدالمطلب ببنیھ العشرة إلى الكعبة، وقد حمل كلٌّ   ج

لمحتوم، ودخل منھم ِقْدحًا علیھ اسُمھ، مستسلمین للمصیر ا
في جوف الكعبة، وأخبر ) ھبل(شیخ بني ھاشم على 

اضرب على َبنيَّ ھؤالء "صاحب القداح بنذره وقال لھ 
  ".بقداحھم ھذه

 ؟بدالمطلبلع االبن الذي اختارتھ الكعبة ذبیحًا من )١٢١س
  .ھو عبداهللالعبدالمطلب االبن الذي اختارتھ الكعبة ذبیحًا   ج

كیف استقبلت آمنة والقرشیات وبنات عبدالمطلب خبر  )١٢٢س
 اختیار الذبیح عبداهللا؟

وجمت آمنة للنبأ، كما وجمت لھ كل قرشیة یعز علیھا أن   ج
ُینحر زین شباب مكة وأعز أبناء عبدالمطلب على أبیھ 

  .، وبكتھ بنات عبدالمطلبجمیعًاوعلى قریش 

 موقف عبدالمطلب في اختیار ابنھ الذبیح عبداهللا؟ما  )١٢٣س
 ، وأمسك الشفرة بالیِدأخذ عبدالمطلب فتاه الغالي بیٍد  ج

لیذبحھ طاعة ) أساف ونائلة(األخرى، ثم أقبل بھ على 
  .وتعبدًا

 موقف قریش عندما ھّم عبدالمطلب أن یفي بنذره؟ما  )١٢٤س
عندما ھم أن یفي بنذره  مطلبقالت قریش وبنوه لعبدال  ج

واهللا ال تذبحھ أبدًا حتى ُتعذر فیھ، لئن فعلت ھذا ال یزال "
  ".؟ى یذبحھ، فما بقاء الناس على ھذاالرجل یأتي بابنھ حت
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موقف المغیرة بن عبداهللا المخزومي عندما ھّم ما  )١٢٥س
 عبدالمطلب بذبح ابنھ عبداهللا؟

من آل فاطمة  وھو -المغیرة بن عبداهللا المخزومي  َبوَث  ج
 -أم عبداهللا والزبیر وأبي طالب : بنت عمرو المخزومیة

عندما ھّم عبدالمطلب بذبح ابنھ عبداهللا فأمسك بیده وھو 
واهللا ال تذبحھ أبدًا حتى تعذر فیھ، فإن كان فداؤه : "یصیح

  ".بأموالنا فدیناه

ماذا قال شیوخ قریش عندما ھّم عبدالمطلب بذبح ابنھ  )١٢٦س
 عبداهللا؟

: یوخ قریش عندما ھّم عبدالمطلب بذبح ابنھ عبداهللاقال ش  ج
إن : ق بولدك إلى عرافة بخیبر، لھا تابع، فلتسألھاِلَطْنلَتَف"

بحَتھ، وإن أمرْتك بأمر لك ولھ فیھ فرج أمرْتك بذبحھ َذ
  ".قبلتھ

ما ھو موقف عبدالمطلب من رأي القوم في التوقف من ذبح  )١٢٧س
 یبر؟بھ إلى عرافة بخ الذھابابنھ عبداهللا و

نزل عبدالمطلب على رأي القوم في التوقف من ذبح ابنھ   ج
  .رَبْیَخِب بھ إلى عرافٍة الذھابعبداهللا و

ماذا قالت عرافة خیبر لعبدالمطلب بعدما قص علیھا خبره  )١٢٨س
 وخبر ابنھ عبداهللا وما أراد بھ وفاء بنذره فیھ؟

ارجعوا إلى بلدكم : "قالت عرافة خیبر لعبدالمطلب وقومھ  جـ
ا صاحبكم وقربوا عشرًا من اإلبل، ثم اضربوا علیھا وقربو

بالِقداح، فإن خرجت على صاحبكم فزیدوا من اإلبل عشرًا 
فعشرًا حتى یرضى ربكم، وإن خرجت على اإلبل 

  ...". فانحروھا عنھ، فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم
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 كیف بلغت ِفدیة عبداهللا مائة من اإلبل؟ )١٢٩س
عبداهللا، وعندما أرادوا رجع القوم یتقدمھم عبدالمطلب و  ج

الِفدیة قرَّبوا عبداهللا وعشرًا من اإلبل، وضربوا، فخرج 
الِقْدُح على عبداهللا، ثم مازالوا یزیدون عشرًا بعد عشر، 
والقدح یخرج على عبداهللا، حتى بلغت اإلبل مائة، ثم 

  .القدح ألول مرة على اإلبل ضربوا فخرج

 بل؟ما ھو موقف قریش عندما خرج القدح على اإل )١٣٠س
قد انتھى " عندما خرج القدح على اإلبل ھتفت قریش وقالت  ج

  ".عبدالمطلب رضا ربك یا

ما ھو موقف عبدالمطلب عندما خرج القدح على اإلبل ومن  )١٣١س
 فرحة قریش بذلك؟

عندما خرج القدح على اإلبل وفرحت قریش قال   ج
!" ال واهللا حتى أضرب علیھا ثالث مرات:" عبدالمطلب

 وعلى اإلبل المائة ثالث مرات، فضربوا على عبداهللا
والقدح یرخ على اإلبل، وھنا اطمأن عبدالمطلب ونحرت 

  !.ال ُیَصد عنا إنسان وال سبعاإلبل ُثم تركت 

   اهللا رسول لداو

 ؟رسول اهللا  لداوما اسم  )١٣٢س
  .عبداهللا بن عبدالمطلب بن ھاشم رسول اهللا  لداواسم   ج

 ؟رسول اهللا  لداوما اسم أم  )١٣٣س
فاطمة بنت عمرو بن عائذ  رسول اهللا  لداو اسم أم  ج

  .المخزومیة

 ألبیھ؟) رسول اهللا  لداو(من ھي جدة عبداهللا  )١٣٤س
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ألبیھ ھي سلمى بنت عمرو ) رسول اهللا  لداو(جدة عبداهللا   ج
النجاریة الخزرجیة، التي كانت ال تنكح الرجال لشرفھا في 
 قومھا حتى یشترطوا لھا أن أمرھا بیدھا إذا كرھت رجًال

  .فارقتھ

 ألمھ؟) رسول اهللا  لداو(من ھي جدة عبداهللا  )١٣٥س
ألمھ ھي َتْخُمر بنت عبد ) رسول اهللا  لداو(جدة عبداهللا   ج

قصي القرشیة، وأمھا ھي سلمى بنت عامرة بن ودیعة 
  .الفھریة

 ؟رسول اهللا  لداوما ھي صفات عبداهللا  )١٣٦س
ھ كان كبیر الشبھ بأبی رسول اهللا  لداویروى أن عبداهللا   ج

عبدالمطلب، وكان یحظى منھ بالكثیر من اإلیثار والتوجیھ 
أما الحرام فالممات :" والمحبة، حتى إذا كبر كان شعاره

  ".دونھ
كان عبداهللا شابًا وسیمًا قویًا، وأكثرھم سحرًا وذیوع و

 في مكة، ویقال انھ لما خطب آمنة بنت وھبصیت 
 لتحطمت قلوب كثیرات من سیدات مكة، أمثال بنت نوف

  .وفاطمة بنت مرة ولیلى العدویة

 بالذبیح؟  رسول اهللا لداولماذا سمي  )١٣٧س
بالذبیح، ألن أباه عبدالمطلب بسبب  رسول اهللا  لداوسمي   ج

قصة حفر بئر زمزم، نذر هللا تعالى إذا ولد لھ من البنین 
عشرة یكونون عونًا لھ ودفاعًا عنھ، فإنھ یذبح أحدھم عند 

ه عشرة كما نذر، أراد الوفاء باب الكعبة، فلما اكتمل بنو
ـم سكان یظھر ا) االقتراع(بنذره، وعن طریق الِقَداح 

  .في كل مرة) عبداهللا(

 ماذا فعل عبدالمطلب بعد قصة فداء ابنھ عبداهللا؟ )١٣٨س
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طلب عبدالمطلب من وھب بن  ،بعد قصة فداء عبداهللا  ج
عبدمناف بن زھرة أن تكون آمنة زوجًة لفتاه عبداهللا، 

ل في شتى أرجاء البلد الحرام، وحفلت دار فأضیئت المشاع
  .حجاز حسبًا وأعرقھم نسبًاالندوة بأعز من عرفت ال

 ماذا كانت تقول فاطمة الخثعمیة لعبداهللا؟ وماذا یعني ذلك؟ )١٣٩س
إني ألعرف فیك نسك " كانت فاطمة الخثعمیة تقول لعبداهللا   ج

وھذا یعني أنھ كان بعیدًا عن األوثان وعن أعمال ". أبیك 
ة لملة إبراھیم اھلیة ، فھو بال شك على الفطرة الحنیفیالج

  .علیھ السالم

مع عروسھ ) رسول اهللا  لداو(م المدة التي بقیھا عبداهللا ك )١٤٠س
 آمنة؟

أیامًا لم مع عروسھ آمنة ) رسول اهللا  لداو(بقي عبداهللا   ج
  .تتجاوز عشرة أیام

 مع عروسھ آمنة عدة) رسول اهللا  لداو(لماذا بقي عبداهللا  )١٤١س
 أیام؟

مع عروسھ آمنة عدة أیام، ) رسول اهللا  لداو(قي عبداهللا ب  ج
إذ كان علیھ أن یلحق بالقافلة التجاریة المسافرة إلى غزة 

  .عیر قریشوالشام في 

 إلى أین عاد عبداهللا مع القافلة القادمة من الشام؟ )١٤٢س
یثرب عند  عاد عبداهللا مع القافلة القادمة من الشام إلى  ج

  .نجارأخوالھ بني ال

لماذا لم یعد عبداهللا إلى مكة وبقي في المدینة عند أخوالھ  )١٤٣س
 بني النجار؟

لم یعد عبداهللا إلى مكة وبقي في المدینة عند أخوالھ بني   ج
، فأقام عندھم مریضًا شھرًا، النجار لوعكة طارئة ألمت بھ
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 ،ودفنھ أخوالھ بدار النابغة الصغرىحتى غالھ الموت، 
  .امًاوكان عمره ثمانیة عشر ع

 ما اإلرث الذي تركھ عبداهللا لزوجتھ آمنة؟ )١٤٤س
أم أیمن واسماھا : الذي تركھ عبداهللا لزوجتھ آمنھ اإلرث  ج

  .خمسة من اإلبل وبعض الغنمبركة، و

   اهللا أم رسول

 ما َفْضل السیدة آمنة بنت وھب على البشریة؟ )١٤٥س
فضل السیدة آمنة بنت وھب على البشریة أنھا أنجبت   ج

ذي ھو في حساب الحیاة صفوة جنسھ الرسول العظیم ال
وخالصة قومھ، حیث وضعتھ في دار عبداهللا بن 

ل أربعة عشر قرنا ونحو عبدالمطلب بن ھاشم من قب
  .نصف

 ألبیھا؟ آمنة أم رسول اهللا  ةما نسب السید )١٤٦س
آمنة بنت وھب : ألبیھا ھو آمنة أم رسول اهللا  ةنسب السید  ج

بن لؤي بن كعب بن مرة  عبد مناف بن زھرة بن كالببن 
  .الزھریة القرشیةبن غالب بن ِفھر بن مالك بن النضر 

 ألمھا؟ آمنة أم رسول اهللا  ةما نسب السید )١٤٧س
آمنة ابنة برة : ألمھا ھو آمنة أم رسول اهللا  ةنسب السید  ج

 بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كالب
ك بن بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن ِفھر بن مال

  .النضر

 ألمھا؟ آمنة أم رسول اهللا  ةمن ھي جدة السید )١٤٨س
أم حبیب بنت : ألمھا ھي آمنة أم رسول اهللا  ةجدة السید  ج

بن كالب بن مرة بن كعب بن  أسد بن عبد العزى بن قصي
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ووالدة أم حبیب . لؤي بن غالب بن ِفھر بن مالك بن النضر
بن كعب  يبرة بنت عوف بن ُعَبْید بن ُعَوْیج بن عد: ھي

  .بن مالك بن النضر بن لؤي بن غالب بن فھر

 ِعزَّ المنافین؟ آمنة أم رسول اهللا  ةكیف جمعت السید )١٤٩س
عبدمناف " :ِعزَّ المنافین آمنة أم رسول اهللا  ةجمعت السید  ج

من ناحیة  بن قصي بن كالب الجد الثالث لرسول اهللا 
  .أبیھ، وعبد مناف بن زھرة بن كالب جد أمھ آمنة

 ھي زھرة قریش؟ ولماذا سمیت بذلك؟ من )١٥٠س
ھي زھرة قریش الیانعة، وبنت  آمنة أم رسول اهللا  ةالسید  ج

سید بني زھرة نسبًا وشرفًا، وعندما خطبت لعبداهللا بن 
أفضل فتاة في قریش نسبًا كانت یومئذ (عبدالمطلب 

  ).وموضعًا

عن " كاھنة قریش " ماذا قالت سوداء بنت زھرة الكالبیة  )١٥١س
 منة بنت وھب؟السیدة آ

عن السیدة " كاھنة قریش" قالت سوداء بنت زھرة الكالبیة   ج
  ).ھذه النذیرة، أو التي تلد نذیرًا(آمنة بنت وھب 

بعد ) أم رسول اهللا (ما الرؤیا التي رأتھا السیدة آمنة  )١٥٢س
 وحدثتھ بھا؟) رسول اهللا  لداو(زواجھا من عبداهللا 

بعد زواجھا ) سول اهللا أم ر(الرؤیا التي رأتھا السیدة آمنة   ج
رأت شعاعًا :" وحدثتھ بھا) رسول اهللا  لداو(من عبداهللا 

من النور ینبثق من كیانھا اللطیف فیضيء الدنیا من حولھا 
حتى لكأنھا ترى بھ قصور بصرى من أرض الشام، 

  .)"..حملت بسید ھذه األمة إنك قد:(وسمعت ھاتفًا یھتف بھا

 ؟هللا متى حملت السیدة آمنة برسول ا )١٥٣س
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منذ الشھر األول لزواجھا  حملت السیدة آمنة برسول اهللا   ج
  .من أبیھ عبداهللا الذي لم یطل بھ األجل

 ؟كیف وصفت السیدة آمنة حالة حملھا برسول اهللا  )١٥٤س
ما :" بقولھا وصفت السیدة آمنة حالة حملھا برسول اهللا   ج

شعرت بأني حامل بھ، وال وجدت لھ ثقلًة كما تجد النساء، 
ال أني أنكرت رفع حیضتي، على أنھا كانت ربما ترفعني إ

ھل شعرِت : وتعود، فأتاني آت وأنا بین النوم والیقظة فقال
إنك حملت بسید : ما أدري، فقال: أنك حملت؟ فكأني أقول

ھذه األمة ونبیھا، وذلك یوم االثنین، فكان ذلك مما یقن 
ذلك ثم أمھلني حتى إذا دنت والدتي أتاني عندي الحمل، 

. أعیذه بالواحد الصمد من شر كل حاسد: اآلتي، فقال قولي
تعلقي حدیدًا : ليفكنت أقول ذلك، فذكرت ذلك لنسائي، فقلن 

في عضدك وفي عنقك، ففعلت، فلم یكن یترك علّي إال 
  .فكنت ال أتعلقھ  –أي الحدید  -أیامًا، فأجده قد قطع 

بم رثت السیدة آمنة بنت وھب زوجھا عبداهللا بن  )١٥٥س
بدالمطلب الذي أدركتھ الوفاة في یثرب عند أخوالھ بني ع

 ؟النجار بعیدًا عنھا وھي في مكة حاملة برسول اهللا 
  :یروى للسیدة آمنة في رثاء زوجھا  ج
  

  عفا جانُب البطح اء م ن زی ِن ھاش م    
  

  وج  اور لح   دًا خارج  ًا ف   ي الغم   اغم    
  دعْت      ھ المنای      ا دع      وة فأجابھ      ا    

  
  ھاشم وما تركت في الناس مثَل ابن  

  عَش    یة راح    وا یحمل    ون س    ریره      
  

  تع     اَوَره أص      حاُبُھ ف     ي الت      زاحم    
  ف    إن ت    ُك غالْت    ھ المن    وُن وریُبھ    ا   

  
  فق    د ك    ان ِمعط    اًء كثی    َر الت    راحم     
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   اهللا والدة رسول

 ولد یتیمًا؟ ما األدلة التي تثبت أن رسول اهللا  )١٥٦س
  :ولد یتیمًا ھي األدلة التي تثبت أن رسول اهللا   ج

سورة ())٦(َأَلْم َیِجْدَك َیِتیمًا َفآَوى  ((: تعالىقول اهللا )١
  .)الضحى

عندما لحق بالقافلة التجاریة المسافرة إلى غزة والشام  )٢
في عیر قریش تاركًا آمنة حامًال، ثم عاد معھا إلى 
یثرب عند أخوالھ بني النجار فمرض وتوفى بھا ودفن 

  .ھناك قبل أن یولد رسول اهللا 
ما یلطف من ) ابن عبداهللا(لجنین أن آمنة وجدت في ا )٣

حزنھا الثقیل علیھ، وما یؤنس وحشتھا في ترملھا 
  .الباكر

تواتر الخبر عن زھد المراضع فیھ لیتمھ، عندما جئن  )٤
  .من البادیة إلى مكة یلتمسن الرضعاء

آمنة مولودھا بعثت إلى جده عبدالمطلب  تعندما وضع )٥
فكفلھ من لیلة وھو عند الكعبة، تخبره أنھ ُوِلَد لھ غالم، 

  .مولده

 رسول اهللا  الدةما اآلیات النبویة التي واكبت حمل وو )١٥٧س
 ؟التي تقرر نبوتھ وسیادتھ على الناس أجمعین

التي  رسول اهللا  الدةاآلیات النبویة التي واكبت حمل وو  ج
إعالمًا بعلو شأنھ، ، تقرر نبوتھ وسیادتھ على الناس أجمعین

  :منھا، وإخبارًا بما سیؤول إلیھ أمره 
من نكاح شرعي ال من سفاح جاھلي، وھي  ولد  أنَّھ )١

  .عصمة إلھیة ال یقدر علیھا إال اهللا
ما تجده الحوامل  أمھ آمنة لم تجد أثناء حملھا بھ  إنَّ )٢

  .عادة من الوھن والضعف
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، ولما وضعتھ رأت نورًا خرج إن آمنة لما حملت بھ  )٣
  .منھا فأضاء لھا قصور الشام

إنك حملت بسید ھذه : أتاھا آت لت بھ إن آمنة لما حم )٤
أعیذه بالواحد، : األمة، فإذا وضع على األرض فقولي

 وآیة ذلك أنھ یخرج معھ نور یمأل. من شر كل حاسد
قصور ُبصرى من أرض الشام، فإذًا سمیھ محمدًا فإن 
اسمھ في التوراة أحمد یحمده أھل السماء وأھل 

  .األرض
على خالف ) ةقطوع السرم(مسرورًا  إنھ ولد  )٥

  .الموالید
  .)مقطوع غلفة الذكر(مختونًا  إنھ ولد  )٦
نزل واضعًا یده على األرض ونظره إلى  نھ إ )٧

  .السماء
وسقوط أربع عشرة ارتجاج إیوان كسرى بفارس  )٨

، )ُملكًا من ملوكھم وملكاتھم(ُشرفة من شرفاتـھ 
  .وھزیمة أبرھة األشرم

  .خمود نار فارس التي لم تخمد منذ ألف سنة )٩
امتالء البیت الذي ولد بھ نورًا، ورؤیة النجوم وھي  )١٠

  .تدنو منھ حتى لتكاد تقع علیھ 

 ؟أین ولد رسول اهللا  )١٥٨س
سلیل البیت الھاشمي وآل زھرة، في مكة  ولد رسول اهللا   ج

وھي ( المحاط بجبال فاران،لقرى جوار البیت العتیق، أم ا
، في دار أبي طالب بشعب بني ھاشم .)جبال مكة المكرمة

 :، وقد ابتاعھا فیما بعدبدار المولدجوار الصفا، المعروفة 
إلى أن ابتاعتھا محمد بن یوسف أخي الحجاج بن یوسف،

السیدة زبیدة زوج ھارون الرشید عندما حجت في أواخر 
وھي اآلن  القرن الثاني للھجرة، وأقامت مكانھ مسجدًا،

  .مكتبة عامة
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 ؟متى ولد رسول اهللا  )١٥٩س
فجر یوم االثنین بعد وفاة والده بأشھر،  ولد رسول اهللا   ج

شرم بعد غزو أبرھة األ( ربیع األول من عام الفیل ١٢
للعشرین من شھر الموافق  )وھزیمتھ بقرابة خمسین یومًا

  .م٥٧١سنة  بریلأ

 من كان بجوار السیدة آمنة عندما جاءھا المخاض؟ )١٦٠س
كان بجوار السیدة آمنة عندما جاءھا المخاض جاریتھا   ج

بن أبي وأم عثمان   -وفي روایة   -یة بركُة أم أیمن الحبش
  .العاص الثقفي

 عند مخاضھا؟) أم رسول اهللا (بم شعرت السیدة آمنة  )١٦١س
عند مخاضھا بنور ) أم رسول اهللا (شعرت السیدة آمنة   ج

یغمر دنیاھا، ثم بدا لھا كأن جمعًا من النساء من بنات ھاشم 
یھا أن من بینھن یحطن بمضجعھا ویحنون علیھا، وخیل إل

رأة فرعون، وھاجر أم مریم ابنة عمران، وآسیة ام" 
  !".إسماعیل

ما العبارة التي كانت ترددھا السیدة آمنة عند وضع ولیدھا  )١٦٢س
 ؟رسول اهللا 

العبارة التي كانت ترددھا السیدة آمنة عند وضع ولیدھا   ج
  ." أعیذه بالواحد، من شر كل حاسد"  :رسول اهللا 

 من أمھ آمنة؟ رسول اهللا  ُةَدلَِّومن ھي ُم )١٦٣س
الشفاء أم عبدالرحمن : من أمھ آمنة ھي رسول اهللا  ُمَولَِّدُة  ج

  .بن عوف

رسول ( فعلتھ السیدة آمنة عندما وضعت ولیدھا ما أول ما )١٦٤س
 ؟)اهللا 
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سول ر(فعلتھ السیدة آمنة عندما وضعت ولیدھا  ماكان أول   ج
  .بمولد حفیده أن أرسلت إلى جده عبدالمطلب تبشره) اهللا 

 ؟)رسول اهللا ( كیف استقبل عبدالمطلب خبر والدة حفیده )١٦٥س
أقبل عبدالمطلب مسرعًا، وانحنى في حنو على الولید، لیمأل   ج

منھ عینیھ، وألقى كل سمعھ إلى آمنة وھي تحدثھ عما رأت 
وسمعت حین الوضع، ووعى ما قالت، ثم حمل حفیده 

خارجًا حتى  العزیز بین ذراعیھ في رفق ورقة، وانطلق
أتى الكعبة، فقام یدعو اهللا ویشكر لھ أن وھبھ ولدًا من ابنھ 
الفقید الغالي، ثم رده إلى أمھ، وعاد لینحر الذبائح ویطعم 

  .وسباع الطیر ووحش الفالة أھل الحرم

وھو یطوف ) رسول اهللا (عبدالمطلب حفیده  بم عوذ )١٦٦س
 بالكعبة؟

یطوف بالكعبة وھو  )رسول اهللا (عبدالمطلب حفیده  عوذ  ج
  :بقولھ

  الَحم      د هللا ال      ذي أعطــ      ـاني  
  

  ھ     ذا الغ     الم الطیـ     ـب األردان    
  قد ساد في المھ د عل ى الغلم ان     

  
  أعی     ذه بالبی     ت ذي األرك      ـان    

  حت         ى أراه ب         الغ البنی         ان   
  

  أعی     ذه م     ن ش     ر ذي ش     نآن     
  من حاسد مضطرب العنان  

  

عبدالمطلب  عبدالعزى بن )رسول اهللا (كیف استقبل عم  )١٦٧س
خبر الوالدة التي بشرتھ بھا جاریتھ ثویبة ) لھب بوأ(

 األسلمیة؟
 أبو(عبدالعزى بن عبدالمطلب  )رسول اهللا (استقبل عم   ج

خبر الوالدة التي بشرتھ بھا جاریتھ ثویبة األسلمیة، ) لھب
  .بأن أعتقھا

 ؟)ًامحمد(مَّى حفیده لم َعَدَل عبدالمطلب عن أسماِء آبائھ وس )١٦٨س
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، ) ًامحمد( عن أسماِء آبائھ وسمَّى حفیده َعَدَل عبدالمطلب   ج
أردت أن " ذلك أن االسم لم یكن ذائعًا بین القوم، وقال 

  ".یكون محمودًا في األرض وفي السماء

 ؟ھل ُخِتن رسول اهللا  )١٦٩س
یوم سابعھ،  ورد أن جده عبد المطلب َخَتن رسول اهللا   ج

، فَأْعجَب ذلك عبد ُولد مختونًا مسرورًا وورد أنھ 
لیكونن البني ھذا شأن، وقیل َخَتن جبریل : مطلب وقالال

  .لما طھر قلبھ رسول اهللا 

  وحضانتھ رضاعة رسول اهللا 

 ؟مرضعات رسول اهللا  نَُّھ ْنَم )١٧٠س
  :ھن ثالثة مرضعات رسول اهللا   ج

  .الزھریة منة بنت وھبآ) ریةالسُّ(أمھ  )١
 .جاریة عمھ عبدالعزى بن عبدالمطلب - ثویبة األسلمیة )٢

ول من أرضعت عمھ حمزة كذلك فكان أخًا للرس التي(
  ).الرضاعة، وھو عمھ صنو أبیھ

زوجة الحارث بن  - حلیمة بنت ذؤیب السعدي )٣
رضع مع ابنتھا  ،من بني سعد بن بكر -  عبدالعزى
  .الشَّیماء

 ؟َمْن ُھنَّ حاضنات رسول اهللا  )١٧١س
  :ھن حاضنات رسول اهللا   ج

  .منةآأمھ  )١
  .ثویبة األسلمیة )٢
  .ةیحلیمة السعد )٣
  .جذامةقیل ذافة ولشَّیماء، وھي ُحا )٤
  .أم أیمن بركة الحبشیة )٥
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رسول (حلیمة السعدیة رضیعھا الیتیم السیدة  كیف اختارت )١٧٢س
 من مكة؟) اهللا 

 وابنأنھا خرجت من بلدھا مع زوجھا " :مةُتحدُث حلی  ج
صغیر لھا ترضعھ في نسوة من بني سعد بن بكر بن 

لم ) أي ُمجدبة( ھوازن، تلتمس الرضعاء، في سنة شھباء
أي (وشارف لنا ) بیضاءأي ( ُتبق شیئًا، على أتان قمراء

، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة )ناقة مسنة
فتأباه إذا قیل ) رسول اهللا (إال وقد ُعرض علیھا محمد 

فما بقیت امرأة قدمت معي إال أخذت رضیعًا، . لھا إنھ یتیم
واهللا إني : طالق قلت لصاحبيغیري، فلما أجمعنا عل االن

واهللا  ،ألكره أن أرجع من بین صواحبي ولم آخذ رضیعًا
فذھبت إلیھ فأخذتھ، وما ! ألذھبن إلى ذلك الیتیم فآلخذنھ

منا منازلنا من حملني على أخذه إال أني لم أجد غیره، ثم قد
           .بالد بني سعد

لماذا زھدت المراضع من بني سعد بن بكر بن ھوازن في  )١٧٣س
 ؟بول إرضاع محمد بن عبداهللا ق

زھدت المراضع من بني سعد بن بكر بن ھوازن في قبول   ج
، لیتمھ، وأنھ لم یك ذا ثراء إرضاع محمد بن عبداهللا 
  . عریض یكافئ نسبھ الشریف

لسعدیة وأسرتھا بعد ما ھو الخیر الذي تدفق على حلیمة ا )١٧٤س
 ویعتبر من آیات لرضاعتھ) رسول اهللا ( ًاأخذھا محمد

 ؟نبوتھ 
لسعدیة وأسرتھا بعد أخذھا الخیر الذي تدفق على حلیمة ا  ج

، ویعتبر من آیات نبوتھ لرضاعتھ ) رسول اهللا ( ًامحمد
  :یتمثل فیما یلي

وأخوه ) رسول اهللا (إقبال اللبن في ثدییھا، فشرب  )١
  .رتویااحتى 
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، فحلب منھا زوجھا وشربا حتى أصبحت الشارف حافًال )٢
  .عًاانتھیا رّیًا وشب

انطلقت األتان فقطعت بالركب ما یقدر علیھا شيٌء من  )٣
  .الُحُمر

ازدھار مرعى غنمھا، فكانت تروح علیھا شباعًا لبنًا  )٤
  .ویشربونفیحلبون 

 لماذا یفضل القرشیون المراضع من قبیلة بني سعد؟ )١٧٥س
ن ل القرشیون المراضع من قبیلة بني سعد ألنھا مضَِّفُی  ج

  .أعرق قبائل العرب وأفصحھا

سول اهللا (دة آمنة أیامھا حین كان وحیدھا یف أمضت السیك )١٧٦س
 ( بعیدًا عنھا مع أمھ المرضعة حلیمة السعدیة في بادیة

 بني سعد؟
) سول اهللا (دة آمنة أیامھا حین كان وحیدھا أمضت السی  ج

بعیدًا عنھا مع أمھ المرضعة حلیمة السعدیة في بادیة بني 
أوحش من بعد رحیلھ،  سعد، بأن أقامت في دار عبداهللا الذي

تنتظر عودة ابنھا لیعمر ھذا البیت، وُتسلِّي ھمَّھا بتمثلھ إذ 
  .ود فیمأل دنیاھا أنسًا وسرورًایع

رسول (كم الفترة التي أرضعت فیھا حلیمة السعدیة محمدًا  )١٧٧س
 ؟)اهللا 

رسول اهللا (الفترة التي أرضعت فیھا حلیمة السعدیة محمدًا   ج
 (ھ إلى أمھ السیدة آمنة في ت بسنتان، ثم فصلتھ، وعاد
  .مكة

السیدة حلیمة السعدیة من  ماذا طلبت مرضعة رسول اهللا  )١٧٨س
 أمھ السیدة آمنة بعد انقضاء فترة الرضاعة؟

السیدة حلیمة السعدیة من أمھ  طلبت مرضعة رسول اهللا   ج
السیدة آمنة بعد انقضاء فترة الرضاعة وبإلحاح أن یبقى 
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ألنھا تخشى علبھ من َوَباء  عندھا فترة أخرى حتى یغلظ،
مكة، وأن یعود معھا فیمرح في البادیة ملء الصحة، 

  !واالنطالق

حلیمة السعدیة  السیدة مرضعة رسول اهللا  ترَصلماذا َأ )١٧٩س
 للمرة الثانیة عندھا؟) رسول اهللا (على بقاء الصبي 

السیدة حلیمة السعدیة على  مرضعة رسول اهللا  َأصرت  ج
حتى یغلظ، وتخشى : ثانیة عندھارة الللم) (بقاء الصبي 

ھ من َوَباء مكة، ولیمرح في البادیة ملء الصحة، علی
     .    واالنطالق، ثم لما رأتھ وقومھا من بركتھ 

عند ) رسول اهللا (ھا الصبي محمد اكم الفترة التي قض )١٨٠س
 أمھ المرضعة حلیمة السعدیة في المرة الثانیة ؟

عند أمھ ) رسول اهللا ( ھا الصبي محمداالفترة التي قض  ج
  .المرضعة حلیمة السعدیة في المرة الثانیة ھي بضعة أشھر

) ( ًالماذا َأْرَجَعْت حلیمة السعدیة ابنھا من الّرضاع محمد )١٨١س
 في المرة الثانیة إلى أمھ آمنة بعد بضعة شھور؟

في ) ( ًاَأْرَجَعْت حلیمة السعدیة ابنھا من الّرضاع محمد  ج
 أمھ آمنة بعد بضعة شھور لتخوفھاالمرة الثانیة إلى 

  .األحداث علیھ

 ؟)(ما قصة شق صدر الطفل محمد  )١٨٢س
انھ بعد : ، قالت حلیمة)(قصة شق صدر الطفل محمد   ج

مقدمنا بھ بأشھر، مع أخیھ من الرضاعة خلف بیوتنا، إذ 
ذاك أخي القرشي قد أخذه : أتانا أخوه یشَتد فقال لي وألبیھ

جعاه، فشقَّا بطنھ، فھما رجالن علیھما ثیاب بیض فأض
یسوطانھ، فخرجت أنا وأبوه نحوه، فوجدناه قائمًا ممتقعًا 

مالك یا ُبني؟ قال : وجھھ، فالَتَزْمُتُھ واْلَتَزَمُھ أبوه، فقلنا لھ
)(  جاءني رجالن علیھما ثیاب بیض فأضجعاني وشقا
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فرجعنا بھ إلى خبائنا، ! بطني، فالتمسا شیئًا ال أدري ما ھو
یا حلیمة، لقد خشیُت أن یكون الغالم قد : أبوهوقال لي 

ر ذلك بھ، فاحتملناه أصیب، فألحقیھ بأھلھ قبل أن یظھ
  .وقدمنا بھ

ألمھ في ) (ھل كان ِإْرجاع السیدة حلیمة مرضعة محمد  )١٨٣س
 المرة الثانیة عن رضاء نفس؟

ألمھ في ) (لم یكن ِإْرجاع السیدة حلیمة مرضعة محمد   ج
) آبائھ العریق، ومجد موطنھ العتیقجد حیث م( المرة الثانیة

واهللا إنا ال نرده إال على َجْدع : عن رضاء نفس، وقالت
  .أنفنا

لمرضعتھ السیدة ) أم رسول اهللا (ماذا قالت السیدة آمنة  )١٨٤س
 حلیمة عندما تخوفت علیھ من الشیطان؟

لمرضعتھ السیدة حلیمة ) أم رسول اهللا (قالت السیدة آمنة   ج
كال واهللا، ما للشیطان : ھ من الشیطانعندما تخوفت علی

، رأیت حین حملت بھ أنھ ...علیھ سبیل، وإن لُبنيَّ لشأنًا
خرج مني نور أضاء قصور بصرى من أرض الشام، ثم 

وال  عليَّفواهللا ما رأیت من حمل قط كان أخفَّ حملت بھ، 
األرض رافٌع بوقع حین ولدُتھ وإنھ لواضٌع یدیھ وأیسر منھ، 
  .دعیھ عنك وانطلقي راشدة... سماءرأسھ إلى ال

في ابنھا محمد ) أم رسول اهللا (ماذا رأت السیدة آمنة  )١٨٥س
) (بعد عودتھ من عند مرضعتھ السیدة حلیمة السعدیة؟ 

بعد ) (في ابنھا محمد ) أم رسول اهللا (رأت السیدة آمنة   ج
عودتھ من عند مرضعتھ السیدة حلیمة السعدیة، بوادر 

دما بلغ السادسة من عمره رأت فیھ النضج المبكر، وعن
) ( مخایل الرجل العظیم الذي طالما َتمثَّلتھ وُوعدت بھ في

  .رؤاھا



٩٣  
  

ابنھا ) أم رسول اهللا (بماذا كانت ُتَحدِّث السیدة آمنة  )١٨٦س
بعد عودتھ من عند مرضعتھ السیدة حلیمة ) ( ًامحمد

 السعدیة؟
 ًاھا محمدابن) أم رسول اهللا (كانت ُتَحدِّث السیدة آمنة   ج

)(  ،بعد عودتھ من عند مرضعتھ السیدة حلیمة السعدیة
عن والده الغائب، ووصف شمائلھ، وروایة قصة فدائھ، وما 

  .ان معقودًا علیھ من آمال كبارك

في صحراء بني  )رسول اهللا (الطفل  ةنشأ ماذا أكسبت )١٨٧س
 ؟سعد

في صحراء بني سعد  )رسول اهللا ( الطفل نشأة أكسبت  ج
وي البنیة، سلیم الجسم، فصیح اللسان، جريء ق أن یكون

الجنان، یحسن ركوب الخیل على صغر سنھ، وقد تفتحت 
مواھبھ على صفاء الصحراء وھدوئھا، وإشراق شمسھا 

فكانت تعرف فیھ النجابة من صغره، وتلوح  .ونقاوة ھوائھا
  .على محیاه مخایل الذكاء الذي یحببھ إلى كل من رآه

  آمنة بنت وھب  ) أم رسول اهللا (  وفاة

أم رسول (ول الذي فكرت فیھ السیدة آمنة ما المشروع األ )١٨٨س
عند مرضعتھ من ) (بعد عودت ابنھا محمد ) اهللا 

 ؟السیدة حلیمة السعدیة
أم رسول اهللا (المشروع األول الذي فكرت فیھ السیدة آمنة   ج

 ( بعد عودت ابنھا محمد) ( من عند مرضعتھ السیدة
ومان بھا معًا إلى یثرب كي ھو رحلة یق حلیمة السعدیة،

  :یزورا
الحبیب الثاوي ھناك من نحو سبع " عبداهللا " قبر والده  )١

  .سنین
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زیارة أخوالھ من بني عدي بن النجار، إذ ھم أخوال أبیھ  )٢
  .أیضًا

رة السفر إلى یثرب مع أمھ لفك) (لماذا َھّش االبن محمد  )١٨٩س
 آمنة؟السیدة 

السفر إلى یثرب مع أمھ السیدة لفكرة ) (َھّش االبن محمد   ج
  :آمنة لعدة أسباب، منھا

  .زیارة قبر أبیھ عبداهللا )١
  .أن یتعرف إلى أخوال أبیھ المقیمین في یثرب )٢
من أحادیث عن أبي وھب بن عمرو ) (لما سمعھ  )٣

تجدید بناء  عندلقریش  قالخال جده عبدالمطلب، حین 
من  في بنائھا ال تدخلوا: " معشر قریش یا: الكعبة فقال

یع ربا وال ال یدخل فیھا مھر بغي وال ب كسبكم إال طیبًا،
  ".مظلمة أحد من الناس

وابنھا محمد ) أم رسول اهللا (من كان بصحبة السیدة آمنة  )١٩٠س
) (أثناء رحلتھما إلى یثرب؟ 

وابنھا محمد ) أم رسول اهللا (كان بصحبة السیدة آمنة   ج
) (ة الوفیةأثناء رحلتھما إلى یثرب، الجاریة الحبشی "

  .بركة أم ایمن

أم رسول اهللا  (المدة التي قضتھا في یثرب السیدة آمنة  كم )١٩١س
  ( وابنھا محمد) (وجاریتھما بركة أم أیمن؟ 

) أم رسول اهللا (المدة التي قضتھا في یثرب السیدة آمنة   ج
وجاریتھما بركة أم أیمن، شھرًا كامًال،  )(وابنھا محمد 

ست عن حزنھا المكبوت، وتمتع لتعود إلى مكة بعد أن نف
  .بصحبة رفاقھ من بني الخالولدھا 

 ؟)أم رسول اهللا (ودفنت السیدة آمنة  توفتأین  )١٩٢س
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أثناء عودتھا )  أم رسول اهللا  (ودفنت السیدة آمنة  توفت  ج
  . " األبواء" من یثرب إلى مكة في قریة 

قبل ) أم رسول اهللا (ما العبارات التي قالتھا السیدة آمنة  )١٩٣س
 وفاتھا؟

بل وفاتھا وھي تنظر ق) أم رسول اهللا (قالت السیدة آمنة   ج
  ):(لوجھ ابنھا 

  
  ب      ارك فی      ك اهللا م      ن غ      الم   

  
  یا اب َن ال ذي م ن حوم ة الِحم ام       

  نج      ا بع      ون المل      ك الع       الم     
  

  ُف   وِدي غ   داة الض   رب بالس   ھام  
  بمائة من إبل سوام  

. فنىكل حي میت، وكل جدید بال، وكل كبیر ی: " ثم قالت  
  ...".وأنا میتة وِذْكِري باق، فقد تركت خیرًا وولدت طھرًا

 عند زیارة قبر أمھ؟ أذكر أمثلة توضح حالة رسول اهللا  )١٩٤س
  :عند زیارة قبر أمھ، كما یلي كانت حالة رسول اهللا   ج

لما مر باألبواء في عمرة  روي أن رسول اهللا )  ١
. )ر أمھإن اهللا أذن لمحمد في زیارة قب(: الحدیبیة قال

فأتاه، وأصلحھ، وبكى عنده، وبكى المسلمون لبكائھ، 
  ...أدركتني رحمُتھا فبكیت: فقیل لھ في ذلك، فقال

یومًا  خرج النبي : عن عبداهللا بن مسعود أنھ قال  )٢
وخرجنا معھ حتى انتھینا إلى المقابر، فأمرنا فجلسنا، 
ثم تخطى القبور حتى انتھى إلى قبر منھا فجلس إلیھ 

جاه طویًال، ثم ارتفع صوتھ ینتحب باكیًا، فبكینا فنا
ثم إن رسول اهللا أقبل إلینا فتلقاه . لبكاء رسول اهللا 

ما الذي أبكاك یا : عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ فقال
فأخذ بید عمر ثم أومأ ... رسول اهللا فقد أبكانا وأفزعنا؟

 .اهللاأفزعكم بكائي؟ فقلنا نعم یا رسول : إلینا فأتیناه فقال
إن القبر الذي (:فقال ذلك مرتین أو ثالثًا ثم قال



٩٦  
  

وإني  قبر أمي آمنة بنت وھب، رأیتموني أناجیھ
  .)استأذنت ربي في زیارتھا فأذن لي

ت وحرضت قریش على نبش قبر آمنة التي فكر من المرأة )١٩٥س
 ؟)أم رسول اهللا (

أم (ت وحرضت قریش على نبش قبر آمنة التي فكرالمرأة   ج
، ھي ھند بنت عتبة، حیث أنھ لما خرجت )رسول اهللا 

في غزوة أحد، فنزلوا باألبواء، قالت  قریش إلى النبي 
لو بحثتم قبر : ھند بنت عتبة لزوجھا أبي سفیان بن حرب

یتم كل آمنة أم محمد فإنھ باألبواء، فإن أسر أحٌد منكم افتد
  !.إنسان بإرب من إربھا؟

ة حول نبش قبر ھند بنت عتبما ھو موقف قریش من فكرة  )١٩٦س
 عندما طرحھا علیھم زوجھا أبو) أم رسول اهللا (آمنة 

 سفیان بن حرب؟
فزعت قریش من فكرة ھند بنت عتبة حول نبش قبر آمنة   ج

سفیان  ھم زوجھا أبوعلی عندما طرحھا) أم رسول اهللا (
" ال تفتح علینا ھذا الباب:" ، وصاحت بالرجلبن حرب

آمنة والمسلمین للفعلة وكأنما روعھا تمثُل غضبَة ابن 
وانصرفت قریش عن األبواء لم تجرؤ على العبث ! النكراء

  .بحرمة القبر

 عندما توفت أمھ آمنة؟ كم كان عمر رسول اهللا  )١٩٧س
لم یستكمل عندما توفت أمھ آمنة،  كان عمر رسول اهللا   ج

  .عامھ السابع
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  إخوة رسول اهللا 

 من الرضاعة؟ من ھم إخوة رسول اهللا  )١٩٨س
  :من الرضاعة ھم وة رسول اهللا إخ  ج

 ).أبي كبشة(بن الحارث  عبداهللا )١
 .وھي الشیماء بنت الحارث حذافة )٢
 .بنت أبي كبشة أنیسة )٣
 .أبو سلمة عبداهللا بن عبد األسد المخزومي )٤
 ).عمھ(حمزة بن عبدالمطلب  )٥
 .مسروح ابن ثویبیة موالة أبي لھب )٦
  ).ابن عمھ(أبو سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب  )٧

حلیمة  ةمن أمھ المرضع إخوة رسول اهللا  من ھم )١٩٩س
 السعدیة؟

: حلیمة السعدیة ھم ةمن أمھ المرضع إخوة رسول اهللا   ج
الشیماء التي كانت تحضنھ مع وھي  وحذافةوأنیسة عبداهللا، 

    .أمھا

ثویبة  ةمن أمھ المرضع من ھم إخوة رسول اهللا  )٢٠٠س
 األسلمیة؟

  : ألسلمیة ھوثویبة ا ةمن أمھ المرضع إخوة رسول اهللا   ج
 من الرضاع، مسروح، وھو أول إخوة رسول اهللا ) ١

  .ثویبة قبًال قد أرضعت عمھوكانت 
  .بن عبد المطلب حمزة) ٢
  .وأبا سلمة عبداهللا بن عبداألسد المخزومي) ٣
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  بعد وفاة أمھ السیدة آمنة كفالة رسول اهللا 

  كفالة جده عبدالمطلب :أوًال

 بعد وفاة أمھ السیدة آمنة؟) ( ًامن الذي كفل الطفل محمد )٢٠١س
بعد وفاة أمھ السیدة آمنة، جده ) ( ًاكفل الطفل محمد  ج

  .عبدالمطلب

بعد وفاة أمھ ) ( ًاكیف أكرم عبدالمطلب الطفل محمد )٢٠٢س
 السیدة آمنة؟

بعد وفاة أمھ السیدة ) ( ًاأكرم عبدالمطلب الطفل محمد  ج
مثلھ  لم یسبغ ضمھ مسبغًا علیھ من عطفھ وحنانھ ماآمنة، ف

على ولِده، فكان یقربھ منھ ویدنیھ، ویدخل علیھ إذا خال وإذا 
نام في فراشھ، فقد كان یوضع لھ فراش في ظل الكعبة، 
فكان بنوه یجلسون حول فراشھ ذلك حتى یخرج إلیھ، ال 

یأتي  وكان رسول اهللا . یجلس علیھ أحد منھم إجالًال لھ
یؤخروه عنھ،  وھو غالم حتى یجلس علیھ، َفُیھم أعمامھ بأن

 ...، فواهللا إن لھ لشأنًادعوا ابني: فینھاھم عبدالمطلب قائًال
  .ثم یجلسھ معھ ویمسح ظھره بیده

 عندما توفى جده عبدالمطلب؟ كم كان عمر رسول اهللا  )٢٠٣س
 عندما توفى جده عبدالمطلب، ھو كان عمر رسول اهللا   ج

  .ابن ثماني سنین

  طالب كفالة عمھ أبي :ثانیًا

 وفاة جده عبدالمطلب؟ بعد) ( ًال الطفل محمدمن الذي كف )٢٠٤س
اة جده عبدالمطلب، عمھ بعد وف) ( ًاكفل الطفل محمد  ج

  .، بوصیة من أبیھ عبدالمطلب)وھو شقیق أبیھ (أبوطالب 
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بعد وفاة ) ( ًاكیف أكرم أبو طالب ابن أخیھ الطفل محمد )٢٠٥س
 جده عبدالمطلب الذي كان في كفالتھ؟

بعد وفاة جده ) ( ًاالطفل محمد أكرم أبو طالب ابن أخیھ  ج
عبدالمطلب الذي كان في كفالتھ، بأن أحبھ حبًا شدیدًا، وكان 

نیھ إذا أرادوا أن ال یفارقھ، ویخصھ بالطعام، حتى أن ب
  .كما أنتم حتى یحضر ابني: شوا قالیتغذوا أو یتع

 ؟رسول اهللا وجھ طالب یستبشر ب وأب كیف كان )٢٠٦س
  :، ویقول فیھسول اهللا ركان أبو طالب یستبشر بوجھ   ج

  وأبیض یستسقى الغمام بوجھھ
  

  ثم  ال الیت  امى عص  مة األرام  ل     
وقد حدث قحط في مكة، وقصدت قریش إلى أبي طالب   

یستسقي لھم، فأخذ بابن أخیھ، وقد غدا یافعًا فألصق ظھره 
حتى  بالكعبة، وراح یدعو، وما أن أشار الفتى بیده 

لناس یمطرون أخذت السحب تتجمع من كل جانب وا
  .والودیان تسیل

إلى الشام ألول مرة عندما سافر  كم كان عمر رسول اهللا  )٢٠٧س
 ؟ولماذا اصطحبھ ؟طالب  للتجارة مع عمھ أبي

سافر إلى عشر عامًا عندما  اثني كان عمر رسول اهللا   ج
 طالب، ألن أبا طالب رة للتجارة مع عمھ أبيالشام ألول م

  .بركة ومؤانسةرفقتھ من  یحس بما فيو كان یحبھ حبًا جمًا

 اعندما سافر رسول اهللا  طالب مع ركب أبي توقفأین  )٢٠٨س
 ؟ ولماذا؟للتجارةإلى الشام 

عندما سافرا إلى  طالب مع رسول اهللا  ركب أبي توقف  ج
 على حدود الشام –) بصرى(مدینة حوران بالشام للتجارة 

 )بحیرا(بالقرب من صومعة للراھب  – )مشارف دمشق(
لغرض الراحة من عناء ، لھ علم بالكتابوھو ممن 

  .الطریق
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طالب  لفت نظر الراھب بحیرا في ركب أبيما الذي  )٢٠٩س
 ؟التجاري

طالب  لفت نظر الراھب بحیرا في ركب أبيالذي   ج
التجاري، ذلك الفتى األكرم، ویسأل أبا طالب عنھ، حتى 

  .ابن أخیھ، وفتش عن كتفھ، فرأى خاتم النبوة عرف أنھ

سید ) ( ًاب بحیرا أن الفتى محمدكیف عرف الراھ )٢١٠س
 العالمین؟

، سید العالمین) ( ًاعرف الراھب بحیرا أن الفتى محمد  ج
  :بما یلي

أن الركب حین أشرف من العقبة لم یبق شجر وال حجر  )١
 .إال خر ساجدًا، وال یسجد إال لنبي

 .وجود خاتم النبوة أسفل كتفیھ مثل التفاحة )٢
كانت علیھ غمامة ) (عندما كان یسیر الفتى محمد  )٣

 .تظلھ
  .الشجرة مال علیھ أغصانأن  )٤

، عندما تأمل رسول اهللا طالب ابم نصح الراھب بحیرا أب )٢١١س
؟ 

، ، عندما تأمل رسول اهللا طالب انصح الراھب بحیرا أب  ج
بأن یعود إلى مكة، ألنھ یخشى علیھ من الیھود الذین 

  .شأن عظیملھ سیكون  ھیضمرون الشر لھ لو رأوه، ألن

طالب لكالم الراھب بحیرا عن ابن  كانت استجابة أبيكیف  )٢١٢س
 ؟)رسول اهللا (أخیھ 

طالب لكالم الراھب بحیرا عن ابن أخیھ  كانت استجابة أبي  ج
أن عاد إلى مكة، ونظرتھ إلى ابن أخیھ  رسول اهللا 

المبارك أكبر مما كانت من قبل، فھو یستشعر نحوه 
  .بالجالل
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 في كفالة عمھ أبي) ( الطفل محمد المدة التي بقیھا كم )٢١٣س
 ؟طالب

في كفالة عمھ أبو طالب، ) (یھا الطفل محمد المدة التي بق  ج
حتى بلغ سن الرشد، فلم یتركھ أو یسلمھ لقریب وال لبعید 

لحادیة عشرة من البعثة النبویة حتى قبضھ اهللا في السنة ا
  ).ومات على غیر اإلسالم(

  حرب الفجار

 ؟حرب الِفَجار بین من وقعت )٢١٤س
بقیادة حرب بن أمیة حرب الِفَجار بین قریش وكنانة  قعتو  ج

  .من ھوازن) غیالن (  وبین قیس عیالن

 متى وقعت حرب الِفَجار؟ )٢١٥س
  .وقعت حرب الِفَجار في الشھر الحرام  ج

 لماذا سمیت حرب الِفَجار بھذا االسم؟ )٢١٦س
سمیت حرب الِفَجار بھذا االسم، ألنھا وقعت في شھر   ج

  .حرام

 ار؟ما سبب حرب الِفَج )٢١٧س
الرحال بن ھوازن أجار  أن عروة سبب حرب الِفَجار،  ج

لطیمة للنعمان بن المنذر إلى سوق عكاظ، فقال البرَّاص بن 
أتجیرھا على كنانة؟ ثم قتلھ في غفلة، : قیس بن كنانة

، ثم تداعى بعض قریش للصلح، تلوهك كنانة، فقوعلمت بذل
من فاصطلحوا بالدیات ووضعوا الحرب، وھدموا ما بینھم 

  .العداوة والشر

 عندما وقعت حرب الِفَجار؟ كم كان عمر رسول اهللا  )٢١٨س
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أربع ، عندما وقعت حرب الِفَجار كان عمر رسول اهللا   ج
  .أو خمس عشرة عامًا، وقیل ابن عشرین عامًا عامًا عشرة

 في حرب الِفَجار؟ ھل اشترك رسول اهللا  )٢١٩س
امھ في حرب الِفَجار، فخرج مع أعم اشترك رسول اهللا   ج

یرد نبال  واشترك في بعض أیامھا، وكان رسول اهللا 
 )يكنت أنبل على أعمام(:األعداء عن أعمامھ، لقولھ 

  .فیقذف بھا العدو

   حلف الفضول

في الجاھلیة؟ ومتى؟  ما الحلف الذي شھده رسول اهللا  )٢٢٠س
 وما الدلیل؟

حلف الفضول بعد انتھاء حرب الِفَجار  شھد رسول اهللا   ج
بحلف " دار الندوة لعقد التحالف الذي سمي مع أعمامھ ب

بین المتحاربین، وكان قبل المبعث بنحو عشرین " الفضول 
لقد شھدت في دار عبداهللا بن (: رسول اهللا قال سنة، 

و ُأدَعى إلیھ جدعان حلفًا ما أحب أن لي بھ حمر النعم، ول
، حیث اجتمعت ھاشم وزھرة وتمیم بن )في اإلسالم ألجبُت

أال یجدوا " ار عبداهللا بن جدعان وتعاقدوا على مرة في د
بمكة مظلومًا من أھلھا وغیرھم ممن دخلھا من سائر الناس 

  ".إال أقاموا معھ، وكانوا على من ظلمھ حتى ترد لھ مظلمتھ

  في تجارة السیدة خدیجة اشتغال رسول 

للتجارة بمال السیدة  كیف شجع أبو طالب رسول اهللا  )٢٢١س
 خدیجة؟

للتجارة بمال السیدة خدیجة  الب رسول اهللا شجع أبو ط  ج
یا ابن أخي، أنا رجل ال مال لي، وقد اشتد علینا :" بقولھ

الزمان، وھذه عیر قومك قد حضر خروجھا إلى الشام، 
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وخدیجة بنت خویلد تبعث رجاًال من قومك یتجرون في 
مالھا ویصیبون منافع، فلو جئتھا لَفضََّلْتك على غیرك، وإن 

أن تأتي الشام وأخاف علیك من یھود، ولكن ال كنت أكره 
    ".نجد من ذلك بدًا

  لماذا اختارت السیدة خدیجة بنت خویلد رسول اهللا  )٢٢٢س
 للتجارة بمالھا؟

للتجارة  اختارت السیدة خدیجة بنت خویلد رسول اهللا   ج
  : بمالھا، لعدة أسباب منھا

حلف الفضول،  لما فیھ من حسن الخصال، فحضوره  )١
كیم قریش لھ في وضع الحجر األسود بمكانھ وقبلھ تح

في الكعبة، واشتھاره بالصدق والوفاء واألمانة والعفة 
والنزاھة، زیادة على شرف األصل، وما بلغھا عنھ من 

  .مظاھر الكمال المحمدي
لتوفر لھ دخًال مالیًا یستغني بھ عن كفالة عمھ أبي طالب  )٢

  .ورفادتھ

یدة خدیجة من عرض الس ما ھو موقف رسول اهللا  )٢٢٣س
 للتجارة بمالھا؟

على عرض السیدة خدیجة للتجارة  وافق رسول اهللا   ج
  .في قافلة تجاریة إلى الشام بمالھا، وخرج

للتجارة  في أي عام میالدي تقریبًا كان خروج رسول اهللا  )٢٢٤س
 بمال السیدة خدیجة إلى الشام؟

للتجارة بمال السیدة خدیجة إلى  كان خروج رسول اهللا   ج
  .للمیالد ٥٩٥فیما یوافق سنة الشام 

بمال السیدة خدیجة عندما تاجر  رسول اهللا كم كان عمر  )٢٢٥س
 ؟رضي اهللا عنھا
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بمال السیدة خدیجة  عندما تاجر رسول اهللا عمر كان   ج
  .عام ٢٥رضي اهللا عنھا 

عندما خرج للتجارة  من الذي كان بصحبة رسول اهللا  )٢٢٦س
 بمال السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا؟

عندما خرج للتجارة بمال السیدة  صحبة رسول اهللا كان ب  ج
لیكون في  )میسرة(اسمھ رضي اهللا عنھا غالم لھا  خدیجة

  .خدمة رسول اهللا 

الظواھر غیر الطبیعیة التي شاھدھا میسرة على رسول  ما )٢٢٧س
في تجارة للسیدة خدیجة رضي اهللا أثناء سفره معھ  اهللا 

 عنھا إلى الشام؟
بیعیة التي شاھدھا میسرة على رسول الظواھر غیر الطمن   ج

جارة للسیدة خدیجة رضي اهللا في تأثناء سفره معھ  اهللا 
  :عنھا
أنھ رأى غمامة كانت تظللھ من حر الشمس إذا اشتدت  )١

  .الھاجرة
یومًا تحت ظل شجرة بمدخل الشام، قریبة  أنھ نزل  )٢

، فرآه الراھب، فسأل )نسطورا(من صومعة الراھب 
ھو رجل من أھل الحرم قرشيٌّ، : ھمیسرة عنھ، فقال ل

إنھ ما نزل تحت ھذه الشجرة قط إال :" ھب افقال لھ الر
، وذلك لما شاھد علیھ من آیات النبوة التي تلوح "نبيٌّ 

  .لكل ذي بصیرة وتأمل

  والبعثة المحمدیة النبوة والرسالةبشائر 

  ؟ النبوة والرسالة لرسول اهللا عدد بشائر  )٢٢٨س
  :، تظھر فیما یليالرسالة لرسول اهللا للنبوة وھناك بشائر   ج

دعوة إبراھیم وإسماعیل علیھما السالم، قال اهللا  )١
َربََّنا َواْبَعْث ِفیِھْم َرُسوًال ِمْنُھْم َیْتُلو َعَلْیِھْم آَیاِتَك  ((:تعالى
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َوُیَعلُِّمُھْم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُیَزكِّیِھْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعِزیُز 
أنا دعوة أبي (:وقولھ . )سورة البقرة())١٢٩( اْلَحِكیُم
  ....)إبراھیم

أخذ اهللا المیثاق على كل نبي ورسول أن یؤمن بمحمد  )٢
 َوِإْذ َأَخَذ اللَُّھ  ((:وینصره متى ُبعث، قال اهللا تعالى

ِمیَثاَق النَِّبیِّیَن َلَما آَتْیُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم 
َصدٌِّق ِلَما َمَعُكْم َلُتْؤِمُننَّ ِبِھ َوَلَتْنُصُرنَُّھ َقاَل َرُسوٌل ُم

َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري َقاُلوا َأْقَرْرَنا َقاَل 
  .)سورة آل عمران())٨١(َفاْشَھُدوا َوَأَنا َمَعُكْم ِمْن الشَّاِھِدیَن 

  .، الزبورالتوراة، اإلنجیل :بشارات الكتب اإللھیة بھ  )٣
  .شھادات أھل الكتاب )٤
  .ُھتاف الجن )٥
حادثة أصحاب الفیل، وقد أنزل اهللا تعالى سورة الفیل  )٦

متضمنة الحادثة إجماًال، وھي آیة صدق النبوة 
  .المحمدیة

لرسول ورجحان العقل وأصالة الرأي اھر الكمال عدد مظ )٢٢٩س
 إلى قبل نبوتھ ورسالتھ؟ من أیام طفولتھ اهللا 

ورجحان العقل وأصالة الرأي ال تتجلى مظاھر الكم  ج
في إلى قبل نبوتھ ورسالتھ تھ من أیام طفول لرسول اهللا 

  :مظاھر كثیرة، نذكر منھا
وھو طفل، حیث خرج بھ عمھ أبو  االستسقاء بھ  )١

طالب وألصق ظھره بالكعبة والذ بأصبعھ الغالم، وما 
وأغدق وانفجر الوادي في السماء قزعة، فأقبل السحاب 

أبو عمھ والبادي، وفي ھذا قال  ضروأخصب الحا
    :طالب

  وأبیض یستسقى الغمام بوجھھ
  

  ثم  ال الیت  امى عص  مة األرام  ل     
  .لم تكشف لھ عورة قط أنھ  )٢  
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قد َبغََّض اهللا تعالى إلیھ األوثان، وكل أنواع  أنھ  )٣
الباطل التي كان یأتیھا فتیان قریش ورجاالتھا من الغناء 

  .ھيوشرب الخمر والقمار وسائر المال
تحكیم قریش لھ في أعظم خالف لھا كاد أن یفضي بھا  )٤

إلى الحرب والقتال، وذلك عندما اختلفوا فیمن یتشرف 
بوضع الحجر األسود مكانھ، حتى ألھمھم اهللا تعالى إلى 
تحكیم أول من یقبل من باب الصفا، وما زالوا كذلك 

ھذا محمد األمین رضینا بھ  ا، فقالوحتى أقبل محمد 
بتحكیمھم لھ، فأمرھم أن یبسطوا  فعًال رضي حكمًا، و

ثوبًا فوضع الحجر األسود فیھ ثم أمر ممثلي قبائل 
كل منھم بطرف، ولما حاذوا بھ مكانھ  یأخذقریش أن 

بیدیھ الكریمتین فوضعھ  من جدار الكعبة رفعھ 
  .مكانھ، وبذلك حقنت دماء قریش وعادة األلفة بینھم

) ى من دیار الشامفي ُبصر(الراھب  ااعتراف بحیر )٥
بكمالھ وبنبوتھ ووصیتھ عمھ أبا طالب بھ بالعودة إلى 

  .دیاره مخافة أن یغتالھ الیھود إذا رأوه وعلموا بھ
في  حلف الفضول، وفیھ یقول الرسول  حضوره  )٦

لقد شھدت في دار عبداهللا بن ُجدعان حلفًا ما ( :اإلسالم
 في اإلسالم ھُأحبُّ أن بھ حمر النعم، ولو دعي ب

  .)ألجبت
خدیجة بنت خویلد األسدیة القرشیة فیھ، السیدة رغبة  )٧

، لما بلغھا عنھ من مظاھر الكمال، وزواجھا بھ 
  .فعرضت علیھ االتجار بمالھا ثم الزواج بھا

فكان إن غدا لحاجة أو  لما بلغ األربعین من عمره  )٨
 السالم علیك یا: راح ال یمر بشجر وال حجر إال قال لھ

لتفت حولھ یمینًا وشماًال فال یرى أحدًا رسول اهللا، فی
  .سوى الشجر والحجر یسلم علیھ
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 عندما جاءتھ النبوة والرسالة؟ رسول اهللا  َرْمكم كان ُع )٢٣٠س
عندما جاءتھ النبوة والرسالة  رسول اهللا  َرْمكان ُع  ج

  .أربعین عامًا

غیر  من الذي شاھد خاتم النبوة على ظھر رسول اهللا  )٢٣١س
 ؟الراھب بحیرا

سمعت السائب بن : وي عن الجعد بن عبدالرحمن قالر  ج
 یا: ، فقالتذھبت بي خالتي إلى رسول اهللا : یزید، یقول

رسول اهللا إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي 
بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئھ، ثم قمت خلف ظھره 

والحجلة . (خاتمھ بین كتفیھ مثل زر الحجلة فنظرت إلى
  ).وھي بیت كالقبة لھا أزرار كبار وعرىواحدة الحجال، 

  رسول اهللا  بعثة

أذكر عددًا من الدالئل المتتابعة التي بشرت ببعثة رسول اهللا  )٢٣٢س
؟  

ما  من الدالئل المتتابعة التي بشرت ببعثة رسول اهللا   ج
  :یلي

إذا مر بشعاب مكة وأودیتھا بعیدًا عن الناس  كان  •
الم علیك یا الس: (یسمع للشجر وللحجر صوتًا یقول

 .وال یرى شیئًا) رسول اهللا
كان رھبان النصارى وأحبار الیھود قد عرفوا  •

وبھا تحدثوا  العالمات التي تسبق مبعث خاتم الرسل 
 .في كتبھم قرؤوھاكما 

ا باقتراب الموعد، وكانت تحدثوقد كان كھان العرب  •
تأتیھم األنباء عن شیاطین الجن الذین كانوا یسترقون 

لسماء قبل أن تحجب حتى جاء الیوم الذي السمع من ا
 .منعوا فیھ وقذفوا بالشھب
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روى الصحابي سلمان الفارسي بأنھ صحب في صباه  •
یا سلمان إن اهللا سوف یبعث : (قسیسًا كان یقول لھ

أن  رسوًال اسمھ أحمد، یخرج من جبال تھامة عالمتھ
 ).یأكل الھدیة وال یأكل الصدقة

أمیة بن أبي  ة النصرانيكان شاعر المدینة في الجاھلی •
في الكتب إني ألجد :(لكل من یلقاهالصلت یتحدث دائمًا 

  ).صفة نبي یبعث في بالدنا

الرسول الذي أرسلھ اهللا تعالى للبشریة كلھا؟ مع ذكر من  )٢٣٣س
  الدلیل؟

. الرسول الذي أرسلھ اهللا تعالى للبشریة كلھا ھو محمد   ج
 َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشیرًا َوَنِذیرًا َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ ((:قال اهللا تعالى

  .)سورة سبأ())٢٨(َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال َیْعَلُموَن 

من ھو الذي طمع في نبوة ھذه األمة؟ وھل حصل على  )٢٣٤س
  مراده؟ مع ذكر الدلیل؟

" أمیة بن أبي الصَّلت " الذي طمع في نبوة ھذه األمة ھو   ج
اللَُّھ َأْعَلُم َحْیُث (( ...:تعالىقال . ولكنھ لم یحصل على مراده

  .)سورة األنعام())١٢٤(...َیْجَعُل ِرَساَلَتُھ 

الذین اقترح المشركون أن یختار اهللا أحدھما  الرجالنمن  )٢٣٥س
  ألمر النبوة والرسالة؟

اقترح المشركون أن یختار اهللا ألمر النبوة والرسالة أحد   ج
  :الرجلین العظیمین في مكة والطائف

  ".الولید بن المغیرة " أو " ثقفي مسعود العروة بن " 
وقد أنكر اهللا ذلك القول، وبین أن ھذا مستنكر، فھو اإللھ 
العظیم الذي قسم بینھم أرزاقھم في الدنیا، أفیجوز لھم أن 

قال اهللا  .یتدخلوا في تحدید المستحق لرحمة النبوة والرسالة
ُن َعَلى َرُجٍل ِمْن اْلَقْرَیَتْیِن َوَقاُلوا َلْوال ُنزَِّل َھَذا اْلُقْرآ ((:تعالى
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َأُھْم َیْقِسُموَن َرْحَمَة َربَِّك َنْحُن َقَسْمَنا َبْیَنُھْم ) ٣١(َعِظیٍم 
  .)سورة الزخرف())٣٢( ...َمِعیَشَتُھْم ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا 

اإللقاء في الروع والنفث فیھ إحدى صور وحي اهللا تعالى  )٢٣٦س
  ث نبوي شریف؟، وضح ذلك بحدیإلى الرسول 

اإللقاء في الروع والنفث فیھ، صورة من صور وحي اهللا   ج
إن روح (: ، قال رسول اهللا  تعالى إلى الرسول اهللا 

القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل 
رزقھا وأجلھا، فاتقوا اهللا وأجملوا في الطلب، وال یحملكم 

عند ، فإن ما استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصیة اهللا
  .)اهللا ال ینال إال بطاعتھ

للحارث بن ھشام عندما سألھ عن  ماذا قال رسول اهللا  )٢٣٧س
  كیفیة إتیان الوحي لھ؟

للحارث بن ھشام عندما سألھ عن كیفیة  قال رسول اهللا   ج
أحیانًا یأتیني مثل صلصلة الجرس وھو (: إتیان الوحي لھ

  .)لھینقصم عّني وقد وعیت عنھ ما قاأشده علّي ف

  ؟ ولماذا؟ما أھون أنواع الوحي على رسول اهللا  )٢٣٨س
ھو أن یأتیھ الَمَلك  أھون أنواع الوحي على رسول اهللا   ج

وذلك لوجود التجانس . في صورة رجل فیوحي إلیھ ما شاء
المطلوب عادة للتفاھم بین المتخاطبین، وقد جاء في حدیث 

لك رجًال لموأحیانًا یتمثل لي ا(: البخاري، إذ جاء فیھ قولھ
  .)فیكلمني فأعي ما یقول

الشخص الذي كان یتمثل فیھ جبریل علیھ السالم عندما  من )٢٣٩س
  ؟یأتي بالوحي لرسول اهللا 

الشخص الذي كان یتمثل فیھ جبریل علیھ السالم عندما   ج
ھو دحیة بن خلیفة الكلبي  یأتي بالوحي لرسول اهللا 

  .األنصاري
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أي مواجھة (فاحًا ك  ًاھل خاطب اهللا تعالى الرسول محمد )٢٤٠س
  من وراء حجاب؟) لیس بینھما شيء

أي مواجھة لیس (كفاحًا   ًامحمد رسولھخاطب اهللا تعالى   ج
من وراء حجاب، كما تم ذلك لھ لیلة اإلسراء ) بینھما شيء

والمعراج، حیث فرض علیھ وعلى أمتھ الصلوات الخمس، 
 ت یسألھ التخفیف، وكان ذلك بإشارةوتردد في ذلك عدة مرا
  .من موسى علیھ السالم

 ؟متى كانت بدایة الوحي على رسول اهللا  )٢٤١س
 ١٧یوم االثنین  رسول اهللا على كانت بدایة الوحي   ج

  .م٦١٠رمضان الموافق لشھر یولیو من عام 

 ؟رسول اهللا ل النبوةالوحي و كانت بدایة كیف )٢٤٢س
بالرؤیا الصالحة  رسول اهللا والنبوة لكانت بدایة الوحي   ج

النوم، واستمرت المدة ستة أشھر، إذ قالت  الصادقة في
 أول ما ُبِدَئ بھ رسول اهللا : السیدة عائشة رضي اهللا عنھا

، فكان ال یرى رؤیا إال جاءت مثل في النوم الرؤیا الصالحة
  .ءإلیھ الخال بّبُحثم فلق الصبح، 

 لخلوتھ قبل النبوة؟ المكان الذي اختاره رسول اهللا  ما )٢٤٣س
غار حراء بجبل النور لخلوتھ المحّببة  اختار رسول اهللا   ج

  .علیھا وھو أحد جبال مكة المطل بمكة

جبل ( في خلوتھ بجبل حراء ماذا كان یفعل رسول اهللا  )٢٤٤س
 ؟قبل نزول الوحي علیھ )النور

قبل ) جبل النور(جبل حراء بخلوتھ في  كان رسول اهللا   ج
د اللیالي ذوات العد )تعبدی أي(یتحّنث نزول الوحي علیھ، 

قبل أن ینزغ إلى أھلھ ویتزود لذلك، ثم یرجع إلى خدیجة 
  .فیتزود لمثلھا حتى جاءه الحق في غار حراء
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 ؟متى وأین أتت النبوة لرسول اهللا  )٢٤٥س
في غار حراء بجبل النور بمكة  بینما كان رسول اهللا   ج

 ١٧لیلة االثنین لعلھا و ،من لیالي رمضان المباركفي لیلة و
، یل علیھ السالم یحمل بشرى النبوةجبرنزل علیھ  رمضان،

  .)سورة العلق())١( ...اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك ((  :ئ بقول اهللا تعالىفنبِّ

 ؟رسول اهللا  كیف كانت نبوة )٢٤٦س
جاءه الَمَلك بجبل النور بمكة في غار حراء  بینما ھو   ج

حتى  فأخذني فغطَّني: قال ،ما أنا بقارئ(: اقرأ، قال: فقال
ما أنا بقارئ، : اقرأ، فقلت: َجْھَد، ثم أرسلني فقالبلغ ِمنِّي ال

فأخذني فغطني الثانیة حتى بلغ مني الجھد، ثم أرسلني، 
ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم : اقرأ فقلت: فقال

َخَلَق اِإلنَساَن ) ١(اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق  ((:أرسلني فقال
) ٤(الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم ) ٣(َوَربَُّك اَألْكَرُم اْقَرْأ ) ٢(ِمْن َعَلٍق 

فرجع بھا رسول . ))سورة العلق())٥(َعلََّم اِإلنَساَن َما َلْم َیْعَلْم 
زملوني (: فؤاده، فدخل على خدیجة فقال  َیرُجُف اهللا 

فقال لخدیجة . فزملوه حتى ذھب عنھ الرَّْوع )زملوني
   .)نفسي  لقد خشیت على( :وأخبرھا الخبر

عندما قصَّ علیھا  رسول اهللا قالت السیدة خدیجة لماذا  )٢٤٧س
 ؟خبر الملك

عندما قصَّ علیھا خبر  قالت السیدة خدیجة لرسول اهللا   ج
كال، واهللا ما یخزیك اهللا أبدًا، إنك لتصل الرحم، : الملك

وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضیف، وتعین 
أبشر یا ابن عم فوالذي : حتى قالت لھ .على نوائب الحق

  .نفس خدیجة بیده إني ألرجو أن تكون نبّي ھذه األمة

بعد ما قصَّ  إلى أین أخذت السیدة خدیجة رسول اهللا  )٢٤٨س
 ك وطمأنتھ؟علیھا خبر المَل
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بعد ما قصَّ علیھا خبر  أخذت السیدة خدیجة رسول اهللا   ج
 بن أسد بن عبد العزى إلى ورقة بن نوفل ،الملك وطمأنتھ

بن عمھا، وكان قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أھل ا
. یا ابن عم اسمع من ابن أخیك: التوراة واإلنجیل، وقالت

خبر ما  بن أخي ماذا ترى؟ فأخبره ا یا: فقال لھ ورقة
صاحب الوحي  -ھذا الناموس األكبر : رأى، فقال لھ ورقة

ًا لیتني فیھا َجَذع الذي أنزل على موسى، یا -وھو جبریل 
فقال  .، لیتني أكون حیًا إذ یخرجك قومكشابًا قویًا أي

لم یأت  نعم،: قال ورقة )؟ھم أو مخرجيَّ(:رسول اهللا 
رجل قط بما جئت بھ إال عودي، وإن یدركني یومك 

ثم لم یلبث ورقة أن توفى، وفتر  .أنصرك نصرًا مؤزرًا
  .الوحي

 في المرة الثانیة عندما لقیھ لرسول اهللا  ورقةماذا قال  )٢٤٩س
 ؟یطوف بالكعبة

في المرة الثانیة عندما لقیھ یطوف  لرسول اهللا  قال ورقة  ج
بالكعبة، والذي نفسي بیده إنك لنبّي ھذه األمة، ولقد جاءك 

وَذینَّھ، الناموس األكبر الذي جاء موسى، ولُتكذَّبنَّھ وَلُت
ولُتخرجنَّھ، ولُتقاَتلنَّھ، ولئن أنا أدركت ذلك الیوم ألنصرنَّ 

  .رًا یعلمھاهللا نص

 لرسول اهللا  من أن الذي یأتيخدیجة كیف تأكدت السیدة  )٢٥٠س
 ؟ھو َمَلك ولیس بشیطان

ھو ملك  تأكدت السیدة خدیجة بأن الذي یأتي لرسول اهللا   ج
إذا جاءك  ولیس بشیطان، عندما قالت لرسول اهللا 

یجیئھ، فقال فأخبرني بھ، فجاءه جبریل علیھ السالم كما كان 
، )خدیجة ھذا جبریل قد جاءني یا(:دیجةلخ رسول اهللا 

قم یا ابن عم فاجلس على فخذي الیسرى، فقام رسول : قالت
: ھل تراه؟ قال: فجلس على فخذھا الیسرى، قالت اهللا 
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، قالت فتحول فاجلس على فخذي الیمنى، فتحول )نعم(
فتحول فاجلس : ، قالت)نعم(: وجلس، وقالت ھل تراه؟ قال
ھل تراه؟ : في حجرھا، قالتفي حجري، فتحول فجلس 

جالس  فتحسرت وألقت خمارھا ورسول اهللا . )نعم(: قال
، قالت یا ابن عم )ال(: ھل تراه؟ قال: في حجرھا، ثم قالت

  .وأبِشر فواهللا إنھ َمَلك، وما ھذا بشیطانَأْثُبت 

 من ھم أوائل الناس الذین أسلموا وآمنوا برسول اهللا  )٢٥١س
 وبالوحي الذي جاءه؟

وبالوحي  الناس الذین أسلموا وآمنوا برسول اهللا أوائل   ج
  :الذي جاء بھ ھم

، خدیجة بنت خویلد رضي اهللا زوجتھ  :من النساء ) ١
 .عنھا

رضي علي بن أبي طالب ابن عمھ،  :من الصبیان ) ٢
 .وھو ابن عشر سنین اهللا عنھ،

 .رضي اهللا عنھ زید بن حارثة :من الموالي ) ٣
 . رضي اهللا عنھاأم أیمن  :من اإلماء ) ٤
 .رضي اهللا عنھالحبشي بالل بن رباح  :من العبید ) ٥
ثم عثمان بن عفان  أبو بكر الصدیق، :من الرجال ) ٦

وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة 
وھم من كبار القوم والزبیر بن العوام، بن عبید اهللا، 

وذوي الحسب فیھم، ویتكامل العدد إلى األربعین 
عنھم ، رضي اهللا بدخول عمر بن الخطاب

، لیكون ھؤالء من السابقین إلى اإلسالم وأرضاھم
َوالسَّاِبُقوَن اَألوَُّلوَن ِمْن  ((:الذین قال اهللا تعالى فیھم

اْلُمَھاِجِریَن َواَألنَصاِر َوالَِّذیَن اتََّبُعوُھْم ِبِإْحَساٍن َرِضَي 
ْحَتَھا اللَُّھ َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنُھ َوَأَعدَّ َلُھْم َجنَّاٍت َتْجِري َت

اَألْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َأَبدًا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظیُم 
  .)سورة التوبة())١٠٠(
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 ؟والرسالة یستشرف للنبوة رسول اهللا  ھل كان )٢٥٢س
، وال یحلم والرسالة یستشرف للنبوة رسول اهللا  لم یكن  ج

تطھیرًا، وإعدادًا  ةبھا، وإنما كان یلھمھ اهللا الخلوة للعباد
یستشرف للنبوة  ولو كان  .لتحمل أعباء الرسالة روحیًا

ا نزل إلى َمَلا فزع من نزول الوحي علیھ، َوَمَلوالرسالة 
خدیجة رضي اهللا عنھا یستفسرھا عن سر تلك الظاھرة 

  .التي رآھا في غار حراء

 بالنبوة والرسالة؟ متى تأكد رسول اهللا  )٢٥٣س
جبریل علیھ  بالنبوة والرسالة، بعد رؤیة تأكد رسول اهللا   ج

وبعد . یا محمد أنت رسول اهللا، وأنا جبریل: السالم یقول لھ
ما أكدت لھ خدیجة رضي اهللا عنھا وورقة بن نوفل أن ما 
رآه في الغار ھو الوحي الذي كان ینزل على موسى علیھ 

  .الصالة والسالم

بعد فترة فتوره أكثر من  متى عاود الوحي رسول اهللا  )٢٥٤س
 شھر؟

بعد فترة فتوره أكثر من شھر،  ل اهللا عاود الوحي رسو  ج
  .وافاه جبریل قرب نھایة شھر شوالعندما 

أثناء فترة فتور وانقطاع  كیف كانت حال رسول اهللا  )٢٥٥س
 الوحي؟

فتور الوحي وانقطاعھ عنھ،  شق على رسول اهللا   ج
أن اهللا قاله بعد أن اختاره  وأحزنھ ذلك كثیرًا، ظنًا منھ 

  .لشرف الرسالة

قریش عندما فتر الوحي عن رسول اهللا  مشركوا ماذا قال )٢٥٦س
؟ 
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بأن  قال مشركوا قریش عندما فتر الوحي عن رسول اهللا   ج
َما  ((:ورة الضحىـمحمدًا قاله ربھ، فأنزل اهللا تعالى ثلثي س

  .))٣(َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلى 

عندما  رسول اهللا  كیف كان جبریل علیھ السالم ُیسلِّي )٢٥٧س
 ؟ن فترة انقطاع الوحيیشتد بھ الحز

عندما یشتد بھ  رسول اهللا كان جبریل علیھ السالم ُیسلِّي   ج
محمد إنك رسول اهللا  یا: "الحزن فترة انقطاع الوحي، بقولھ

  .ُمُھعنھ حزنھ، ویقل أَل ففیخف" حقًا

 ؟رسول اهللا ل عاد الوحي كیف  )٢٥٨س
بینما أنا :(الوحي عودةوھو یحدث عن  رسول اهللا  قال  ج

فإذا الَمَلك  فرفعت رأسيصوتًا من السماء إذ سمعت أمشي 
بین السماء  كرسيعلى  جالسحراء ب ءنيالذي جا

) زملوني زملوني: (ت منھ، فرجعت، فقلتواألرض، فرعب
َیا َأیَُّھا )الرحیم الرحمن اهللا بسم( ((:فأنزل اهللا تعالى قولھ

َوِثَیاَبَك َفَطھِّْر ) ٣( َوَربََّك َفَكبِّْر) ٢(ُقْم َفَأنِذْر ) ١(اْلُمدَّثُِّر 
َوِلَربَِّك ) ٦(َوال َتْمُنْن َتْسَتْكِثُر ) ٥(َوالرُّْجَز َفاْھُجْر ) ٤(

وفي روایة  .فحمى الوحي وتتابع ،)سورة المدثر() )٧(َفاْصِبْر 
یا رسول اهللا، ما أرى : أن خدیجة رضي اهللا عنھا قالت

دََّعَك َربَُّك َما َو(( : فنزل قول اهللا تعالى. صاحبك إال أبطأك
  .)سورة الضحى())٣(َوَما َقَلى 

  الدعوة سرًا لرسول اهللا 

 ؟إلى اإلسالم بالدعوة رسول اهللا  كیف بدأ )٢٥٩س
بالدعوة إلى اإلسالم، بدعوة من حولھ من  رسول اهللا  بدأ  ج

دار األرقم بن " كان اجتماعھم في و األھل واألقارب سرًا
  ".أبي األرقم 
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یدعو فیھا إلى اإلسالم بعد  ل اهللا كم المدة التي كان رسو )٢٦٠س
 بعثتھ سرًا؟

یدعو فیھا إلى اإلسالم بعد  المدة التي كان رسول اهللا   ج
  .بعثتھ سرًا، ثالثة أعوام

 بالمؤمنین سرًا؟ أین كان یجتمع رسول اهللا  )٢٦١س
یجتمع بالمؤمنین سرًا في دار األرقم بن  كان رسول اهللا   ج

 ، وكان رسول اهللا األرقم الذي دخل في اإلسالم أیضًا
یتلو علیھم ما ینزل علیھ من آیات القرآن الكریم، ویعلمھم 

  .من أحكام الدین وشرائعھ ما كان ینزل حینئٍذ أوًال بأول

عندما المؤمنین في  رسول اهللا  ما األسس التي غرسھا )٢٦٢س
 سرًا؟كانت الدعوة 

في المؤمنین عندما كانت  األسس التي غرسھا رسول اهللا   ج
  :ة سرًا، منھاالدعو

ترسیخ العقیدة اإلسالمیة، من حیث اإلیمان باهللا تعالى  )١
ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر والقدر خیره 

 .وشره
 .ترسیخ مكارم األخالق وأصول الفضائل واآلداب )٢
البعد عما ترفضھ الفطرة ویكرھھ العقل الصحیح  )٣

 .والضمیر الحي
وخرافات  تنحیة ما دخل على الفطرة السلیمة من بدع )٤

 .وضالالت وانحرافات وفكر جاھلي
 .التركیز على الصالة )٥
التركیز على اإلنفاق بأنواعھ المختلفة، مع أنھ لم ُیفرض  )٦

  .في ھذه الفترة الزكاة أو الصیام أو الحج
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  الدعوة جھرًا لرسول اهللا 

 بالدعوة إلى اإلسالم؟ متى جھر رسول اهللا  )٢٦٣س
الم، عندما جاءه األمر إلسبالدعوة إلى ا جھر رسول اهللا   ج

َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعْن  ((:تعالىاهللا ، قال اإللھي
دعوة صریحة لالنطالق وھي  )سورة الحجر())٩٤(اْلُمْشِرِكیَن 

باإلسالم إلى خطوة أكبر وأوسع مدى حتى اإلعراض عن 
 :تعالى اهللا ثم یقول لھ. أعمال الجاھلین كنوع من المقاومة

َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمْن  )٢١٤(َعِشیَرَتَك اَألْقَرِبیَن نِذْر َوَأ ((
 :تعالى اهللا وقال .)الشعراءسورة ())٢١٥(اتََّبَعَك ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن 

  .)حجرسورة ال())٨٩(َوُقْل ِإنِّي َأَنا النَِّذیُر اْلُمِبیُن  ((

إلى اإلسالم بعد اإلذن  ةبالدعو رسول اهللا  كیف جھر )٢٦٤س
 ؟اإللھي

رسول  بعد اإلذن اإللھي بالجھر بالدعوة إلى اإلسالم، خرج  ج
، حتى ھتف منھم من بالناسإلى الصفا، وراح یھتف  اهللا 
  . إنھ محمد: ویرد آخرون" من ھذا الذي یھتف؟" : یقول

یا معشر قریش، یا بني (:القوي منادیًا ویرتفع صوتھ 
ونھ فیجتمعون حولھ یسأل )فھر، یا بني عدي وبطون قریش

عدو أرأیتم إن أخبرتكم أن ال(:فیتكلم فیھم.. مالك.. الخیر
فیعترفون لھ بأمانتھ  )مصبحكم وممسیكم أكنتم مصدقي؟

فإني نذیر لكم بین (:فیقول لھم "... ما جربنا علیك كذبًا "
  .وخص وعم في دعوتھم إلى اهللا تعالى )یدي عذاب شدید

  جھل وأبيمشركي قریش  إیذاء
  بالدعوة هللا عندما جھر رسول ا

إلى  ةبالدعو جھر رسول اهللا ما موقف أبو لھب عندما  )٢٦٥س
 ؟من فوق جبل الصفا اإلسالم بعد اإلذن اإللھي
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بالدعوة إلى اإلسالم بعد اإلذن  عندما جھر رسول اهللا   ج
اإللھي من فوق جبل الصفا، تجرأ أبو لھب لیسخر من 

  ".عتناتبًا لك الیوم كلھ ألھذا جم" :وقال لھ رسول اهللا 

 عندما سخر برسول اهللا لھب  كیف رد اهللا تعالى على أبي )٢٦٦س
 ؟ودعوتھ إلى اإلسالم من فوق جبل الصفا 

 لھب عندما سخر برسول اهللا   رد اهللا تعالى على أبي  ج
ودعوتھ إلى اإلسالم من فوق جبل الصفا بنزول سورة 

 بسم(أعوذ باهللا من الشیطان الرجیم (( :المسد، قال تعالى
َما َأْغَنى ) ١(َتبَّْت َیَدا َأِبي َلَھٍب َوَتبَّ  )الرحیم الرحمن اهللا

) ٣(َسَیْصَلى َنارًا َذاَت َلَھٍب ) ٢(َعْنُھ َماُلُھ َوَما َكَسَب 
  .))٥(ِفي ِجیِدَھا َحْبٌل ِمْن َمَسٍد ) ٤(َواْمَرَأُتُھ َحمَّاَلَة اْلَحَطِب 

 سد؟لماذا أضاف اهللا تعالى امرأة أبي لھب في سورة الم )٢٦٧س
في سورة المسد ) أم جمیل(أضاف اهللا تعالى امرأة أبي لھب   ج

بین النساء،  كانت تروج األكاذیب على رسول اهللا  ألنھا
وتتطاول علیھ في بیتھ، وتضع الشوك في طریقھ وتنفق 
األموال في عداوتھ، وتحارب الدعوة اإلسالمیة وتعمل على 

  .المسلمین وأدھا وإزالتھا، وكانت عونًا لزوجھا على محق
وعندما سمعت ما نزل فیھا، وفي زوجھا من القرآن، أتت   

، وھو جالس عند الكعبة ومعھ أبو بكر رسول اهللا 
جارة، فلما وقفت علیھما أخذ الصدیق، وفي یدھا ِفْھرمن ِح

: ، فال ترى إال أبا بكر، فقالتببصرھا عن رسول اهللا  اهللا
ھجوني، واهللا لو أین صاحبك، فقد بلغني أنھ ی: یا أبا بكر

  :وجدتھ لضربت بھذا الفھر فاه، ثم قالت
  ودینھ قلینا          وأمره أبینا        ُمَذمَّمًا عصینا       

؟  یا رسول اهللا ما ُتراھا رأتك: ، فقال أبو بكر ثم انصرفت  
  .)رأتني، لقد أخذ اهللا ببصرھا عني ما(:  فقال
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 ؟اهللا لھب لرسول  ذكر قصة توضح فیھا إساءة أبيا )٢٦٨س
بسوق ذي  عندما كان  ،رسول اهللا أساء أبو لھب ل  ج

یا أیھا (:المجاز یعرض نفسھ على القبائل العرب، یقول
وكان خلفھ رجل لھ  )..قولوا ال إلھ إال اهللا تفلحوا الناس

ھ بالحجارة حتى أدمى كعبیھ غدیرتان من شعره یرمی
یل إنھ ، فق)ناس ال تسمعوا منھ فإنھ كذابیا أیھا ال(:یقول

وھذا  –یعني أبا لھب  –عمھ عبد العزى : غالم عبدالمطلب
  . كان ممن ال یتورعون عن اإلساءة إلى رسول اهللا 

عم دفاع حمزة بن عبدالمطلب ذكر قصة توضح فیھا ا )٢٦٩س
 ؟وإسالمھ جھل لرسول اهللا  إساءة أبيعلى  رسول اهللا 

جھل ھو عمرو بن ھشام بن المغیرة، وكان یكنى أبا  أبو  ج
، الحكم، كان من رجال قریش المسیئین إلى رسول اهللا 

عند الصفا وھو  وبلغت بھ وقاحتھ أن جاء إلى سول اهللا 
یدعو ربھ، فراح یشتمھ ویكیل لھ كالمًا یكرھھ في دینھ 

وقد كانت تسمع ما قالھ أبو . ودعوتھ، فما أجابھ رسول 
جھل، موالة لعبداهللا بن جدعان، وظلت تنتظر في منزلھا 
حتى مر عم الرسول حمزة بن عبدالمطلب في طریقھ إلى 

كعادتھ كلما عاد من رحلة صید، وكان  بة یطوف بھاعالك
رأیت  یا أبا عمارة، لو: فنادتھ موالة عبداهللا. متوشحًا قوسھ

وَجَده ھاھنا  ما لقي ابن أخیك آنفًا من أبي الحكم بن ھشام،
ولم یكلمھ  جالسًا فآذاه وسبھ وبلغ منھ ما یكره ثم انصرف

فلم یتمالك حمزة من غضبتھ على الفاعل اآلثم . محمد 
أبي جھل، فذھب یبحث عنھ لیجده بین القوم في ساحة 

: المسجد، فقصده وشج لھ رأسھ بالقوس وھو یقول لھ
أتشتمھ وأنا على دینھ أقول ما یقول؟ َفُرّد ذلك عليَّ إن 

فقال َوَھبَّ بعض الرجال للدفاع عن أبي جھل، . استطعت؟
 قد سببت ابن أخیھ سبًا دعوا أبا عمارة فإني واهللا: لھم ھذا

قبیحًا، وذمَّ حمزة على إسالمھ وعلى ما تابع علیھ رسول 
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وكان ذلك في شھر ذي الحجة سنة سٍت من  .من قولھ  اهللا
  .البعثة

 ذكر قصة توضح فیھا استھزاء أبو جھل بالقرآن الكریم؟ا )٢٧٠س
یم، فكان یستمع إلیھ وال استھزاء أبو جھل بالقرآن الكر  ج

، یؤمن أو یرجع عن كفره، ولكن ُیَكذُِّب رسول اهللا 
ویستھزئ بھ، ثم یرجع إلى قومھ مفاخرًا بذلك، فأنزل اهللا 

َوَلِكْن َكذََّب َوَتَولَّى ) ٣١(َفال َصدََّق َوال َصلَّى  ((:تعالى قولھ
) ٣٤(َلَك َفَأْوَلى  َأْوَلى) ٣٣(ُثمَّ َذَھَب ِإَلى َأْھِلِھ َیَتَمطَّى ) ٣٢(

َأَیْحَسُب اِإلنَساُن َأْن ُیْتَرَك ُسًدى ) ٣٥(ُثمَّ َأْوَلى َلَك َفَأْوَلى 
  .)سورة القیامة())٣٦(

 ؟بالمالئكةذكر قصة توضح فیھا استھزاء أبو جھل ا )٢٧١س
یا معشر قریش، : استھزاء أبو جھل بالمالئكة، فقد قال یومًا  ج

نكم في النار تسعة یزعم محمد أن جنود اهللا الذین یعذبو
عشر، وأنتم أكثر الناس عددًا، أفیعجز مائة رجل منكم على 

َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب النَّاِر ِإالَّ (( :رجل منھم؟ فأنزل اهللا تعالى
َمالِئَكًة َوَما َجَعْلَنا ِعدََّتُھْم ِإالَّ ِفْتَنًة ِللَِّذیَن َكَفُروا ِلَیْسَتْیِقَن الَِّذیَن 

َتاَب َوَیْزَداَد الَِّذیَن آَمُنوا ِإیَمانًا َوال َیْرَتاَب الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِك
ُأوُتوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنوَن َوِلَیُقوَل الَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِھْم َمَرٌض 
َواْلَكاِفُروَن َماَذا َأَراَد اللَُّھ ِبَھَذا َمَثًال َكَذِلَك ُیِضلُّ اللَُّھ َمْن َیَشاُء 

َمْن َیَشاُء َوَما َیْعَلُم ُجُنوَد َربَِّك ِإالَّ ُھَو َوَما ِھَي ِإالَّ َوَیْھِدي 
  .)سورة المدثر())٣١(ِذْكَرى ِلْلَبَشِر 

جھل على  أبي ذكر قصة وضع سال جزور بتحریض منا )٢٧٢س
 ؟َكِتِف رسول اهللا 

كان  بأن رسول اهللا رضي اهللا عنھ روى ابن مسعود   ج
بأن قام وألقى جھل رجًال  یصلي عند الكعبة، َفَحرََّض أبو

) ناقةرحم ال(وھو ساجد سال جزور  بین كتفي الرسول 
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وراح یتضاحك مع أصحابھ، حتى ذھب من أخبر ابنتھ 
فاطمة التي سارعت لتطرح عن أبیھا السوء، وتلتفت لتشتم 

من صالتھ، حتى یعلوا  وما كاد ینتھي . أولئك السفھاء
لھم علیك بأبي جھل اللھم علیك بقریش، ال(:صوتھ بالدعاء

بن ھشام وعقبة بن أبي ربیعة وشیبة بن أبي ربیعة والولید 
، فقتل ھؤالء )وأمیة بن خلف وعقبة ابن أبي معیطبن عقبة 

في موقعة بدر، وسحبوا إلى القلیب مع قتلى المشركین إلى 
  .أسوأ نھایة

 جھل؟ أبي الحجر في ید َسبَُّیذكر قصة َتا )٢٧٣س
ش، إن محمدًا قد أتى ما ترون، معشر قری یا: قال أبو جھل  ج

جلسن ألفعیب دیننا وشتم آبائنا وسب آلھتنا، وإني ُأعاھد اهللا 
لھ غدًا بحجر، فإذا جلس في صالتھ رضخُت بھ رأسھ، 

فلما أصبح أخذ . فلیصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لھم
یصلي، وقد غدت قریش  حجرًا ثم جلس، وقام رسول اهللا 

احتمل  ینظرون، فلما سجد رسول اهللا  فجلسوا في أندیتھم
أبو جھل الحجر، ثم أقبل نحوه، حتى إذا دنا منھ رجع منتھیًا 

حتى قذف  مرعوبًا قد یبست یداه على حجره، منتقعًا لونھ
ما لك؟ : الحجر من یده، وقامت إلیھ رجال من قریش فقالوا

قمت إلیھ عرض لي دونھ فحل من اإلبل، واهللا ما  لما: قال
مثل ھامتھ وال قصرتھ وال أنیابھ لفحل قط، فھم أن رأیت 
ذاك جبریل، لو دنا مني (:فقال رسول اهللا . یأكلني
  .)ألخذه

 ؟أذكر قصة َعْزَم أبو جھل َقْتَل رسول اهللا  )٢٧٤س
ھل ُیعفِّر محمد وجھھ بین : قال أبو جھل لكفار قریش  ج

والالت والعزى لئن : قال أبو جھل. نعم: أظھركم؟ قالوا
شدیدة، فرجع بسرعة  .صلي كذلك ألطأن على رقبتھرأیتھ ی

فما جاءھم منھ إال وھو ینكص على عقبیھ، ویتقي بیدیھ، 
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فقال  .إن بیني وبینھ خندقًا من نار، وھوًال، وأجنحة: قائًال
ختطفتھ المالئكة عضوًا لو دنا مني ال(:رسول اهللا 

  .)عضوًا
َرَأْیَت الَِّذي َأ ((:وأنزل اهللا تعالى في ھذا الموقف قولھ تعالى  

َأَرَأْیَت ِإْن َكاَن َعَلى اْلُھَدى ) ١٠(َعْبدًا ِإَذا َصلَّى ) ٩(َیْنَھى 
) ١٣(َأَرَأْیَت ِإْن َكذََّب َوَتَولَّى ) ١٢(َأْو َأَمَر ِبالتَّْقَوى ) ١١(

اِصَیِة َكالَّ َلِئْن َلْم َیْنَتِھ َلَنْسَفَع ِبالنَّ) ١٤(َأَلْم َیْعَلْم ِبَأنَّ اللََّھ َیَرى 
َسَنْدُع ) ١٧(َفْلَیْدُع َناِدَیھ ) ١٦(َناِصَیٍة َكاِذَبٍة َخاِطَئٍة ) ١٥(

سورة ())١٩(َكالَّ ال ُتِطْعُھ َواْسُجْد َواْقَتِرْب ) ١٨(الزََّباِنَیَة 
  .)العلق

 رسول اهللا على قریش  االفتراءات التي زعمتھا ما )٢٧٥س
 ؟ورسالتھ

 ل اهللا رسوعلى قریش  االفتراءات التي زعمتھا  ج
، وأنھ بفعل السحر والكھانة والجنون ونظم الشعرورسالتھ، 

عوا أن لھ شیطانًا أو جنًا دَّایتقول القرآن من عند نفسھ، كما 
وألقوا بھذه الترھات إلى القادمین في المواسم . یتنزل علیھ

  .للحج وللتجارة

مع  مقاومة رسول اهللا وقریش إیذاء لماذا اشتد موقف  )٢٧٦س
 ؟ن القرآن الكریمذكر الدلیل م

سفھ ألنھ  مقاومة رسول اهللا و قریشإیذاء اشتد موقف   ج
عاب آلھتھم، وأنكر علیھم قصور عقلیاتھم عن أحالمھم، و

وأتاھم بدین جدید یدعو التجاوب إلى وحدانیة اهللا تعالى، 
إلى إلھ واحد ال تدركھ العیون واألبصار وھو یدرك 

من إصرارھم على كما سخر . األبصار وھو اللطیف الخبیر
َوِإَذا ِقیَل َلُھْم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل  ((:وثنیتھم، كما قال اهللا تعالى

اللَُّھ َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع َما َأْلَفْیَنا َعَلْیِھ آَباَءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُھْم ال 
  .)سورة البقرة())١٧٠(َیْعِقُلوَن َشْیئًا َوال َیْھَتُدوَن 
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على دعوى القرشیین وتشبثھم بعبادتھم   بم رد رسول اهللا )٢٧٧س
 ؟كما جاء في القرآن الكریم

وتشبثھم بعبادتھم على دعوى القرشیین  رد رسول اهللا   ج
َقاَل َأَوَلْو ِجْئُتُكْم  ((:كما جاء في القرآن الكریم في قولھ تعالى

ْرِسْلُتْم ِبِھ ِبَأْھَدى ِممَّا َوَجْدُتْم َعَلْیِھ آَباَءُكْم َقاُلوا ِإنَّا ِبَما ُأ
  .)سورة الزخرف())٢٤(َكاِفُروَن 

امتداد دعوة رسول اهللا  شاھدوان عندما موقف القرشیی ما )٢٧٨س
 ؟وتشبث المؤمنین بھا 

وتشبث  ن امتداد دعوة رسول اهللا والقرشی شاھدعندما   ج
المسلمین بھا قاموا باإلساءة إلى الضعفاء من القرشیین 

تحمل من لى حد أن بعضھم الذین آمنوا واھتدوا، وعذبوھم إ
  .ى األجسامالعذاب ما تنوء بمثلھ أقو

آمنوا بدعوة ن بالضعفاء منھم الذین ویلماذا أساء القرش )٢٧٩س
 ؟المحمدیةاإلسالم 

اإلسالم ن بالضعفاء منھم الذین آمنوا بدعوة أساء القرشیو  ج
  .المحمدیة؛ لیردوھم ویعیدوھم إلى الوثنیة والكفر

ش إلیمانھم بدعوة اإلسالم أذكر بعض الذین عذبتھم قری )٢٨٠س
 المحمدیة؟

، من الذین عذبتھم قریش إلیمانھم بدعوة اإلسالم المحمدیة  ج
  :فمن الرجال

 .أبو بكر بن قحافة )١
 .بالل بن رباح )٢
 .عامر بن فھیرة )٣
 .صھیب بن سنان الرومي )٤
صبرًا آل یاسر فإن (:یاسر وزوجتھ سمیة، وقال لھم  )٥

 .)موعدكم الجنة
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 .مولى لبني عبدالدار أبو فكیھة، واسمھ أفلح، )٦
 .خباب بن األرت مولى أم أنمار بنت سباع الخزاعیة )٧
 .عثمان بن مظعون )٨

 :ومن النساء
 .رة أمة رومیةبزنِّ )١
 .أم عبیس جاریة لبني زھرة )٢
 .جاریة عمر بن مؤمل من بني عدي )٣
  .النھدیة وابنتھا، كانتا المرأة من بني عبد الدار )٤

 معجزات؟ ھل طلبت قریش من رسول اهللا  )٢٨١س
معجزات وآیات، فطلبوا  طلب قریش من رسول اهللا   ج

انشقاق القمر، وتحویل الصفا ذھبًا، كما طلب ركانة وھو 
منھ شجرة  ًاأن یرى آیة، وكان قریب رجل من بني ھاشم

، )أقبلي بإذن اهللا(:وقال لھا سمر، فأشار إلیھا رسول اهللا 
فانشقت باثنتین، فأقبلت على نصف شقھا حتى كانت بین 

فمرھا فلترجع، : وبین ركانة، فقال ركانة رسول اهللا یدي 
  .فأمرھا فرجعت حتى التأمت بشقھا

على ترك دین  رسول اهللا  كیف فاوض عتبة بن ربیعة )٢٨٢س
 اإلسالم؟

على ترك دین  رسول اهللا عتبة بن ربیعة  فاوض  ج
أال أقوم إلى محمد فأكلمھ وأعرض : قال لقریشفاإلسالم، 

بعضھا فنعطیھ أیھا شاء، ویكف عنا؟ علیھ أمورًا لعلھ یقبل 
یا : فقال فقام عتبة إلى رسول اهللا . فقالوا بلى یا أبا الولید

ابن أخي، إنك منا حیث قد علمت من الشرف في العشیرة، 
، یا ...والمكان في النسب، وإنك قد أتیت قومك بأمر عظیم 

جئت بھ من ھذا األمر ماًال بما  ابن أخي، إن كنت ترید
ك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماًال، وإن كنت ترید جمعنا ل

شرفًا سودناك علینا حتى ال نقطع أمرًا دونك، وإن كنت 
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ترید ملكًا ملكناك علینا، وإن كان ھذا الذي یأتیك ِرْئیًا تراه 
لنا اال تستطیع رده عن نفسك طلبنا لك الطب، وبذلنا فیھ أمو

  ....منھ ُتبرئكحتى 
علیھ  فقرأ  )فاسمع مني(:ل اهللا حتى إذا فرغ قال رسو  

ا أبا الولید ما سمعت، قد سمعت ی(: سورة فصلت، ثم قال
قد سمعت : وقال لھم فقام عتبة إلى أصحابھ. )فأنت وذاك

یا معشر قریش أطیعوني ... قوًال واهللا ما سمعت مثلھ قط
وخلُّوا بین ھذا الرجل وبین ما ھو فیھ فاعتزلوه، فواهللا 

ذي سمعت منھ نبأ عظیم، فإن تصبھ العرب لیكونن لقولھ ال
فقد كفیتموه بغیركم، وإن یظھر على العرب فملكھ ملككم، 

سحرك واهللا یا : قالوا .وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس بھ
  .قال ھذا رأیي فیھ فاصنعوا ما بدا لكم. أبا الولید بلسانھ

 على ترك دین اإلسالم؟ رسول اهللا  قریش تكیف فاوض )٢٨٣س
أن على ترك دین اإلسالم،  رسول اهللا  یشت قرفاوض  ج

. بعثت إلیھ أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك لیكلموك، فأتھم
سریعًا وھو یظن أن قد بدا لھم فیما  فجاء رسول اهللا 

: فقالوا لھ. كلمھم فیھ بداء، وكان علیھم حریصًا في أمر دینھ
إنا واهللا ال نعلم رجًال من العرب أدخل على قومھ مثل ما 
... أدخلت على قومك، لقد شتمت اآللھة وسفَّھت األحالم و

.. .الحدیث تطلب ماًال جمعنا لك و فإن كنت إنما جئت بھذا
ما بي ما تقولون، ما جئت بھ أطلب (:فقال لھم رسول اهللا 

أموالكم، وال الشرف فیكم، وال الملك علیكم، ولكن اهللا 
ني أن أكون لكم بعثني إلیكم رسوًال، وأنزل علّي كتابًا، وأمر

بشیرًا ونذیرًا، فبلَّغتكم رساالت ربي، ونصحت لكم، فإن 
تقبلوا مني ما جئتكم بھ فھو حظكم في الدنیا واآلخرة، وإن 

أو كما  )ى یحكم بیني وبینكمتردوه عليَّ أصبر ألمر اهللا حت
  .قال
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أن یفعلھ لھم  مع رسول اهللا  ئھاماذا طلبت قریش في لقا )٢٨٤س
 ؟بھم وبم أجا ؟حتى یصدقوه

حتى أن یفعلھ لھم  مع رسول اهللا  في لقائھات قریش طلب  ج
یا محمد، فإن كنت غیر قابل منا شیئًا مما : یصدقوه، فقالوا

من الناس أحٌد  عرضناه علیك، فإنك قد علمت أنھ لیس
أضیق بلدًا، وال أقل ماًء، وال أشد عیشًا منا، فسل لنا ربك 

عنا ھذه الجبال، ولُیفجِّر لنا الذي بعثك بما بعثك بھ َفْلُیسیِّر 
فیھا أنھارًا كأنھار الشام والعراق، ولیبعث لنا َمْن مضى من 

ولیكن فیمن یبعث لنا ُقصي بن كالب، فإنھ كان شیخ آبائنا، 
صدق، فنسألھم عما تقول أحٌق ھو أم باطل، فإن صدَّقوك 
وصنعت ما سألناك صدقناك، وعرفنا بھ منزلتك من اهللا، 

  .وًال كما تقولوأنھ بعثك رس
ما بھذا ُبعثت إلیكم، إنما جئتكم من اهللا بما (:فقال لھم 

بعثني بھ، وقد بلَّغتكم ما أرسلت بھ إلیكم، فإن تقبلوه فھو 
حظكم في الدنیا واآلخرة، وإن تردوه عليَّ أصبر ألمر اهللا 

  .)تعالى حتى یحكم اهللا بیني وبینكم

أن یفعلھ لنفسھ  مع رسول اهللا  ماذا طلبت قریش في لقائھا )٢٨٥س
 ؟حتى یصدقوه؟ وبم أجابھم 

أن یفعلھ لنفسھ  مع رسول اهللا  في لقائھاطلبت قریش   ج
سل : فإذا لم تفعل ھذا لنا، فخذ لنفسك :حتى یصدقوه، فقالوا

لنا ربك أن یبعث معك ملكًا ُیصدقك بما تقول، وُیراجعنا 
عنك، وسلھ فلیجعل لك ِجنانًا وكنوزًا من ذھب وفضة 

ك بھا عما نراك تبتغي، فإنك تقوم باألسواق كما نقوم، ُیغنی
وتلتمس المعاش كما نلتمسھ، حتى نعرف فضلك ومنزلتك 

  .من ربك إن كنت رسوًال كما تزعم
 أنا بفاعل، وما أنا بالذي یسأل ربھ ھذا، وماما (:فقال لھم 
أو كما  - شیرًا ونذیرًا اهللا بما بعثني بولكن ، بھذا ُبعثت إلیكم

فھو حظكم في الدنیا واآلخرة، إن تقبلوا ما جئتكم بھ ف -قال
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اهللا حتى یحكم اهللا بیني  وإن تردوه عليَّ أصبر ألمر
  .)وبینكم

تحدیًا هللا تعالى  ماذا طلبت قریش في لقائھا مع رسول اهللا  )٢٨٦س
 ؟حتى یصدقوه؟ وبم أجابھم وتطاوًال علیھ 

الى تحدیًا هللا تع طلبت قریش في لقائھا مع رسول اهللا   ج
أسقط علینا ِكسفًا من السماء : حتى یصدقوه، فقالواوتطاوًال 

كما زعمت أن ربك إن شاء فعل، فإنا ال نؤمن بك إال أن 
  .تفعل

لى اهللا، إن شاء أن یفعل بكم ذاك إ(:فقال رسول اهللا 
  .)فعل
یا محمد، أفما علم ربك أنا سنجلس معك، ونسألك : قالوا

طلب، فیتقدم إلیك فُیَعلِّمك عما سألناك عنھ، ونطلب منك ما ن
ما تراجعنا بھ، ویخبرك ما ھو صانع في ذلك بنا إذ لم نقبل 
منك ما جئتنا بھ؟ إنھ قد بلغنا أنك إنما ُیعلمك ھذا رجل 

وإنا واهللا ال نؤمن بالرحمن أبدًا،  ،بالیمامة یقال لھ الرحمن
فقد أعذرنا إلیك یا محمد، وإنا واهللا ال نتركك وما بلغت منا 

  .ى ُنھلك أو ُتھلكناحت
  .حتى تعبد المالئكة وھي بنات اهللا: وقال قائلھم
  .لن نؤمن لك حتى تأتینا باهللا والمالئكة قبیًال: وقال قائلھم

  .قام عنھم فلما قالوا ذلك لرسول اهللا 

لما  ماذا قال عبداهللا بن أبي أمیة بن المغیرة لرسول اهللا  )٢٨٧س
 قام من مجلس قریش؟

من مجلس قریش، قال عبداهللا بن أبي   لما قام رسول اهللا  ج
یا : أمیة بن المغیرة وھو ابن عمتھ عاتكة بنت عبدالمطلب

محمد، عرض علیك قومك ما عرضوا فلم تقبلھ منھم، ثم 
سألوك ألنفسھم أمورًا لیعرفوا بھا منزلتك من اهللا كما تقول 

ویتبعوك فلم تفعل، ثم سألوك أن ُتعجِّل لھم قوك ویصدِّ
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خوِّفھم بھ من العذاب فلم تفعل، فواهللا ال أؤمن بك بعض ما ُت
أبدًا حتى تتخذ إلى السماء سلمًا، ثم ترقى فیھ وأنا أنظر إلیك 

المالئكة یشھدون لك حتى تأتیھا، ثم تأتي معك أربعة من 
  .أنك كما تقول، وأیم اهللا لو فعلت ذلك ما ظننت أني أصدقك

وه إلیھ من مجلس قریش الذي دع كیف خرج رسول اهللا  )٢٨٨س
ثم تطاولوا علیھ وعلى ربھ  وعرضوا علیھ فیھ العروض

 ؟تعالى
من مجلس قریش الذي دعوه إلیھ  خرج رسول اهللا   ج

وعرضوا علیھ فیھ العروض ثم تطاولوا علیھ وعلى ربھ 
تعالى، خرج إلى أھلھ حزینًا آسفًا لما فاتھ مما كان یطمع بھ 

  .من قومھ، ولما رأى من مباعدتھم إیاه

  ھیات الكریمة التي أنزلھا اهللا تعالى على رسولاآل ما )٢٨٩س
عندما سألھ قومھ ألنفسھم من تسییر الجبال وتقطیع األرض 

 وبعث من مضى من آبائھم؟
عندما   ھاآلیات الكریمة التي أنزلھا اهللا تعالى على رسول  ج

سألھ قومھ ألنفسھم من تسییر الجبال وتقطیع األرض وبعث 
َوَلْو َأنَّ ُقْرآنًا ُسیَِّرْت  ((:اهللا تعالىمن مضى من آبائھم، قول 

ِبِھ اْلِجَباُل َأْو ُقطَِّعْت ِبِھ اَألْرُض َأْو ُكلَِّم ِبِھ اْلَمْوَتى َبْل ِللَِّھ 
اَألْمُر َجِمیعًا َأَفَلْم َیْیَئْس الَِّذیَن آَمُنوا َأْن َلْو َیَشاُء اللَُّھ َلَھَدى 

ِذیَن َكَفُروا ُتِصیُبُھْم ِبَما َصَنُعوا النَّاَس َجِمیعًا َوال َیَزاُل الَّ
َقاِرَعٌة َأْو َتُحلُّ َقِریبًا ِمْن َداِرِھْم َحتَّى َیْأِتَي َوْعُد اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ 

  .)سورة الرعد())٣١(ال ُیْخِلُف اْلِمیَعاَد 

  ھاآلیات الكریمة التي أنزلھا اهللا تعالى على رسول ما )٢٩٠س
فسھ من أن یجعل اهللا لھ جنانًا أن یأخذ لنعندما سألھ قومھ 

وقصورًا وكنوزًا وأن یبعث معھ ملكًا یصدقھ بما یقول ویرد 
 ؟عنھ
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عندما   ھاآلیات الكریمة التي أنزلھا اهللا تعالى على رسول  ج
أن یأخذ لنفسھ من أن یجعل اهللا لھ جنانًا وقصورًا سألھ قومھ 

، وكنوزًا وأن یبعث معھ ملكًا یصدقھ بما یقول ویرد عنھ
  :قول اهللا تعالى

َوَقاُلوا َماِل َھَذا الرَُّسوِل َیْأُكُل الطََّعاَم َوَیْمِشي ِفي اَألْسَواِق  ((
َأْو ُیْلَقى ِإَلْیِھ َكنٌز ) ٧(َلْوال ُأنِزَل ِإَلْیِھ َمَلٌك َفَیُكوَن َمَعُھ َنِذیرًا 

ْن َتتَِّبُعوَن ِإالَّ َأْو َتُكوُن َلُھ َجنٌَّة َیْأُكُل ِمْنَھا َوَقاَل الظَّاِلُموَن ِإ
انُظْر َكْیَف َضَرُبوا َلَك اَألْمَثاَل َفَضلُّوا ) ٨(َرُجًال َمْسُحورًا 

َتَباَرَك الَِّذي ِإْن َشاَء َجَعَل َلَك ) ٩(َفال َیْسَتِطیُعوَن َسِبیًال 
َخْیرًا ِمْن َذِلَك َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اَألْنَھاُر َوَیْجَعْل َلَك 

َبْل َكذَُّبوا ِبالسَّاَعِة َوَأْعَتْدَنا ِلَمْن َكذََّب ِبالسَّاَعِة ) ١٠(ًا ُقُصور
ِإَذا َرَأْتُھم ِمْن َمَكاٍن َبِعیٍد َسِمُعوا َلَھا َتَغیُّظًا ) ١١(َسِعیرًا 

َوِإَذا ُأْلُقوا ِمْنَھا َمَكانًا َضیِّقًا ُمَقرَِّنیَن َدَعْوا ) ١٢(َوَزِفیرًا 
ال َتْدُعوا اْلَیْوَم ُثُبورًا َواِحدًا َواْدُعوا ُثُبورًا ) ١٣(ُھَناِلَك ُثُبورًا 

ُقْل َأَذِلَك َخْیٌر َأْم َجنَُّة اْلُخْلِد الَِّتي ُوِعَد اْلُمتَُّقوَن ) ١٤(َكِثیرًا 
َلُھْم ِفیَھا َما َیَشاُءوَن َخاِلِدیَن ) ١٥(َكاَنْت َلُھْم َجَزاًء َوَمِصیرًا 

َوَیْوَم َیْحُشُرُھْم َوَما ) ١٦(َمْسُئوًال َكاَن َعَلى َربَِّك َوْعدًا 
َیْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َفَیُقوُل َأَأْنُتْم َأْضَلْلُتْم ِعَباِدي َھُؤالِء َأْم ُھْم 

َقاُلوا ُسْبَحاَنَك َما َكاَن َیْنَبِغي َلَنا َأْن َنتَِّخَذ ) ١٧(َضلُّوا السَِّبیَل 
ِكْن َمتَّْعَتُھْم َوآَباَءُھْم َحتَّى َنُسوا الذِّْكَر ِمْن ُدوِنَك ِمْن َأْوِلَیاَء َوَل

َفَقْد َكذَُّبوُكْم ِبَما َتُقوُلوَن َفَما ) ١٨(َوَكاُنوا َقْومًا ُبورًا 
َتْسَتِطیُعوَن َصْرفًا َوال َنْصرًا َوَمْن َیْظِلْم ِمْنُكْم ُنِذْقُھ َعَذابًا 

ُمْرَسِلیَن ِإالَّ ِإنَُّھْم َلَیْأُكُلوَن َوما َأْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمْن اْل) ١٩(َكِبیرًا 
الطََّعاَم َوَیْمُشوَن ِفي اَألْسَواِق َوَجَعْلَنا َبْعَضُكْم ِلَبْعٍض ِفْتَنًة 

  .)سورة الفرقان())٢٠(َأَتْصِبُروَن َوَكاَن َربَُّك َبِصیرًا 

فیما   ھاآلیات الكریمة التي أنزلھا اهللا تعالى على رسول ما )٢٩١س
 ؟أبي أمیةقال عبداهللا بن 
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فیما   ھاآلیات الكریمة التي أنزلھا اهللا تعالى على رسول  ج
َوَقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن  ((:، قول اهللا تعالىقال عبداهللا بن أبي أمیة

َأْو َتُكوَن َلَك ) ٩٠(َلَك َحتَّى َتْفُجَر َلَنا ِمْن اَألْرِض َیْنُبوعًا 
َأْو ) ٩١(َھاَر ِخالَلَھا َتْفِجیرًا َجنٌَّة ِمْن َنِخیٍل َوِعَنٍب َفُتَفجَِّر اَألن

ُتْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَلْیَنا ِكَسفًا َأْو َتْأِتَي ِباللَِّھ َواْلَمالِئَكِة 
َأْو َیُكوَن َلَك َبْیٌت ِمْن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى ِفي ) ٩٢(َقِبیًال 

َعَلْیَنا ِكَتابًا َنْقَرُؤه ُقْل السََّماِء َوَلْن ُنْؤِمَن ِلُرِقیَِّك َحتَّى ُتَنزَِّل 
َوَما َمَنَع النَّاَس ) ٩٣(ُسْبَحاَن َربِّي َھْل ُكنُت ِإالَّ َبَشرًا َرُسوًال 

َأْن ُیْؤِمُنوا ِإْذ َجاَءُھْم اْلُھَدى ِإالَّ َأْن َقاُلوا َأَبَعَث اللَُّھ َبَشرًا 
  .)سورة اإلسراء())٩٤(َرُسوًال 

  ھا اهللا تعالى على رسولاآلیات الكریمة التي أنزلھ ما )٢٩٢س
إنا قد بلغنا أنك إنما یعلمك رجل بالیمامة : عندما قالت قریش

 یقال لھ الرحمن، ولن نؤمن بھ أبدًا؟
عندما   ھاآلیات الكریمة التي أنزلھا اهللا تعالى على رسول  ج

إنا قد بلغنا أنك إنما یعلمك رجل بالیمامة یقال : قالت قریش
َكَذِلَك  ((:أبدًا، قول اهللا تعالىلھ الرحمن، ولن نؤمن بھ 

َأْرَسْلَناَك ِفي ُأمٍَّة َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلَھا ُأَمٌم ِلَتْتُلَو َعَلْیِھْم الَِّذي 
َأْوَحْیَنا ِإَلْیَك َوُھْم َیْكُفُروَن ِبالرَّْحَمِن ُقْل ُھَو َربِّي ال ِإَلَھ ِإالَّ ُھَو 

  .)سورة الرعد())٣٠( َعَلْیِھ َتَوكَّْلُت َوِإَلْیِھ َمَتاِب

 طالب أبي عم رسول اهللا قریش لمفاوضة 

ن من سیدھم أبي طالب عم رسول اهللا طلب القرشیولماذا  )٢٩٣س
 ابن أخیھ الرسول والنبي  مفاوضة؟ 

 ن من سیدھم أبي طالب عم رسول اهللا طلب القرشیو  ج
، ألنھ سب آلھتھم، مفاوضة ابن أخیھ الرسول والنبي 

، وأن یكف أحالمھم، وضلل أبناءھم ھم، وسّفھوعاب دین
  .عن قراءة القرآن في نادیھم
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ن من سیدھم أبي طالب أن یفعل تجاه ابن ماذا طلب القرشیو )٢٩٤س
 ؟ النبي والرسولأخیھ 

 محمدًا(النبين من سیدھم أن یوقف ابن أخیھ طلب القرشیو  ج
 ( عن دعوتھ، وعن تسفیھ أصنامھم وأحالمھم، أو أنھ ال

  ).أي یقتلوه(ما یرون  لیروا فیھ  بینھ وبینھم یحوُل

عمھ أبي طالب عندما طلب منھ على  رسول اهللا بم رد  )٢٩٥س
 ؟أن یكف عن قریش

عمھ أبي طالب عندما طلب منھ أن على  رد رسول اهللا   ج
یا عم، واهللا لو وضعوا الشمس في یمیني (:یكف عن قریش

ه اهللا والقمر في یساري على أن أترك ھذا األمر حتى یظھر
  .)أھلك دونھ ما تركتھأو 

ما عرضتھ علیھ  ماذا نستنتج من رفض رسول اهللا  )٢٩٦س
 قریش وقولھ لعمھ أبي طالب؟

ما عرضتھ علیھ قریش  نستنتج من رفض رسول اهللا   ج
في دعوى الرسالة،  ھ ُقْدوقولھ لعمھ أبي طالب، ِص
  .وِحْرُصھ على ھدایة الناس

صیاع االن طالب عندما رفض رسول اهللا  موقف أبي ما )٢٩٧س
 لرأي قریش؟

قبل ابن أخي، ا( البن أخیھ رسول اهللا  قال أبو طالب  ج
واهللا ال أسلمك لشيء اذھب فقل ما أحببت،: علیھ، فقال فأقبل
  ).أبدا
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  طالب  أبي مفاوضة قریش لعم رسول اهللا 
  وھو على فراش الموت

قریش من أبي طالب وھو على فراش  طلب أشرافماذا  )٢٩٨س
 الموت؟

قریش من أبي طالب وھو على فراش  فطلب أشرا  ج
یا أبا طالب، إنك منا حیث قد علمت، وقد : ، فقالواالموت

حضرك ما ترى، وتخوَّفنا علیك، وقد علمت الذي بیننا 
وبین ابن أخیك، فادعھ، فُخذ لھ منا، وُخذ لنا منھ، لیُكف عنا 

  .ونكف عنھ، ولیدعنا ودیننا وندعھ ودینھ

وھو على فراش  اهللا  كیف تصرف أبو طالب عم رسول )٢٩٩س
وُخذ لنا  فُخذ لھ مناالذین قالوا طلب أشراف قریش الموت ل

 ؟منھ
وھو على فراش  تصرف أبو طالب عم رسول اهللا   ج

وُخذ لنا  فُخذ لھ مناالموت لطلب أشراف قریش الذین قالوا 
یا ابن أخي، : ، فجاءه، فقالأن بعث إلى رسول اهللا منھ، 

   :تمعوا لك، فقال رسول اهللا ھؤالء أشراف قومك قد اج
بھا العرب، وتدین لكم  نعم، كلمة واحدة ُتعطونیھا تملكون(

قال . نعم وأبیك، عشر كلمات: فقال أبو جھل. )بھا العجم
:)ال إلھ إال اهللا، وتخلعون ما تعبدون من دونھ: تقولون( 

أتریدنا یا محمد أن تجعل اآللھة : فصفَّقوا بأیدیھم، ثم قالوا
ھ نإ: ثم قال بعضھم لبعض. واحدًا؟ إن أمرك لعجب إلھًا

واهللا ما ھذا الرجل بمعطیكم شیئًا مما تریدون، فانطلقوا، 
ثم . وامضوا على دین آبائكم، حتى یحكم اهللا بینكم وبینھ

  .َتَفرَّقوا



١٣٣  
  

بعد أن  ما اآلیات الكریمة التي نزلت على رسول اهللا  )٣٠٠س
ا ال إلھ على أشراف قریش أن یقولو عرض رسول اهللا 

 إال اهللا، فرفضوا؟
بعد أن  اآلیات الكریمة التي نزلت على رسول اهللا   ج

على أشراف قریش أن یقولوا ال إلھ  عرض رسول اهللا 
أعوذ باهللا من الشیطان  ((:إال اهللا، فرفضوا، قول اهللا تعالى

ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكِر . الرحیم الرحمن اهللا بسم .الرجیم
َكْم َأْھَلْكَنا ِمْن ) ٢(ِذیَن َكَفُروا ِفي ِعزٍَّة َوِشَقاٍق َبْل الَّ) ١(

َوَعِجُبوا َأْن ) ٣(َقْبِلِھْم ِمْن َقْرٍن َفَناَدْوا َوالَت ِحیَن َمَناٍص 
) ٤(َجاَءُھْم ُمْنِذٌر ِمْنُھْم َوَقاَل اْلَكاِفُروَن َھَذا َساِحٌر َكذَّاٌب 

َوانَطَلَق ) ٥(َھَذا َلَشْيٌء ُعَجاٌب  َأَجَعَل اآلِلَھَة ِإَلھًا َواِحدًا ِإنَّ
اْلَمأل ِمْنُھْم َأْن اْمُشوا َواْصِبُروا َعَلى آِلَھِتُكْم ِإنَّ َھَذا َلَشْيٌء 

َما َسِمْعَنا ِبَھَذا ِفي اْلِملَِّة اآلِخَرِة ِإْن َھَذا ِإالَّ اْخِتالٌق ) ٦(ُیَراُد 
  .)سورة ص()  )٧(

و طالب وأوضح فیھا عن األبیات الشعریة التي قالھا أب ما )٣٠١س
 ؟حمایتھ والوقوف دون ابن أخیھ رسول اهللا 

ُرِوي أن أبا طالب قال أبیاتًا من الشعر وأوضح فیھا حمایتھ   ج
  :، ومن ھذه األبیاتوالوقوف دون ابن أخیھ رسول اهللا 

    

  واهللا ل  ن یص  لوا إلی  ك بجمعھ  م   
  

  حت  ى أوس  د ف  ي الت  راب  دفین  ا      
فاص      دع ب      أمرك م      ا علی      ك    

  غضاض                                                           ة
  ولق   د ص   دقت وكن   ت ث   م أمین   ا    

  وعرض   ت دین   ًا ال محال   ة أن    ھ     
  

  م   ن خی   ر أدی   ان البری   ة  دین   ا     
  ل   وال المالم   ة أو ح   ذاري س   بة   

  
  لوج    دتني س    محًا ب    ذاك مبین    ا   

  

  أبو طالب وھو على فراش الموت عم رسول اهللا 

طالب عندما على عمھ أبي  ماذا عرض رسول اهللا  )٣٠٢س
 حضرتھ الوفاة؟
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طالب عندما حضرتھ  عمھ أبيعلى  عرض رسول اهللا   ج
 اهللا، أشھد لك بھا یا عم، قل ال إلھ إال(:الوفاة، اإلسالم قائًال

  .)یوم القیامة

إلى  طالب لدعوة ابن أخیھ رسول اهللا  ھل استجاب أبو )٣٠٣س
 ؟اإلسالم

إلى  لدعوة ابن أخیھ رسول اهللا طالب  أبو بلم یستجی  ج
  .اإلسالم مع قناعتھ بھا

إلى  طالب لدعوة ابن أخیھ رسول اهللا  ب أبوِلَم َلْم یستج )٣٠٤س
 اإلسالم؟

إلى  طالب لدعوة ابن أخیھ رسول اهللا  أبو بجلم یست  ج
ألنھ كان یرى في خروجھ على أوضاع وتقالید اإلسالم 

لوال أن : ة ال تلیق بمكانتھ الكبیرة بینھم، فقالقومھ كبیر
إنما حملھ علیھا الجزع، : ُتعیرني بھا قریش، یقولون

  .قررت بھا عینكأل

 ؟متى توفى أبو طالب عم رسول اهللا  )٣٠٥س
، في رجب من العام توفى أبو طالب عم رسول اهللا   ج

  .، وھو على ملة قومھالعاشر من البعثة

بعد أن  ما اآلیات الكریمة التي نزلت على رسول اهللا  )٣٠٦س
طالب اإلسالم،  عمھ أبيعلى  عرض رسول اهللا 

 فرفض؟
بعد أن  زلت على رسول اهللا اآلیات الكریمة التي ن  ج

طالب اإلسالم،  عمھ أبيعلى  عرض رسول اهللا 
ِإنََّك ال َتْھِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلِكنَّ  ((:، قول اهللا تعالىفرفض

سورة ())٥٦(اللََّھ َیْھِدي َمْن َیَشاُء َوُھَو َأْعَلُم ِباْلُمْھَتِدیَن 
  .)القصص
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 أبو طالب؟عمھ  توفيعندما   ماذا قال رسول اهللا  )٣٠٧س
رحمك اهللا (:عمھ أبو طالب توفيعندما  قال رسول اهللا   ج

وظل یقوم  ،)أزال أستغفر لك حتى ینھاني اهللا وغفر لك، ال
 عندما، بھذه المھمة إلى أن نھاه ربھ عن ذلك في آخر حیاتھ

َما َكاَن ِللنَِّبيِّ َوالَِّذیَن آَمُنوا  (( :نزل قول اهللا تبارك وتعالى
ِفُروا ِلْلُمْشِرِكیَن َوَلْو َكاُنوا ُأْوِلي ُقْرَبى ِمْن َبْعِد َما َأْن َیْسَتْغ

فامتنع . )سورة التوبة())١١٣(َتَبیََّن َلُھْم َأنَُّھْم َأْصَحاُب اْلَجِحیِم 
عن االستغفار ألبي طالب، كما امتنع المسلمون  النبي 

  .عن االستغفار لموتاھم

  عام الحزن لرسول اهللا 

زوجتھ كل من العام الذي مات فیھ  رسول اهللا بماذا َسمَّى  )٣٠٨س
 طالب؟ رضي اهللا عنھا وعمھ أبيالسیدة خدیجة 

زوجتھ كل من العام الذي مات فیھ  َسمَّى رسول اهللا   ج
طالب، بعام  یدة خدیجة رضي اهللا عنھا وعمھ أبيالس

من  الحزن، لشدة كربھ على غیابھما عنھ، ثم لما قد نالھ 
یش شیئًا ما نالت مني قر(:ى قالشدة أذى قریش لھ حت

  .)أكرھھ حتى مات أبو طالب

  في الطائف الرسول 

طالب وزوجتھ  بعد وفاة عمھ أبي ماذا فعل رسول اهللا  )٣٠٩س
 خدیجة رضي اهللا عنھا؟

طالب وزوجتھ خدیجة رضي اهللا عنھا،  بعد وفاة عمھ أبي  ج
 توجھ إلى الطائف، لعلھ یجد في ثقیف حسن اإلصغاء

صار لھا، ویكونون عونًا لھ على سفھاء قومھ لدعوتھ واالنت
  .من قریش
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طالبًا من اهللا االنتصار  إلى الطائف متى توجھ رسول اهللا  )٣١٠س
 ؟لدعوتھ

إلى الطائف طالبًا من اهللا االنتصار  توجھ رسول اهللا   ج
أواخر مایو (لدعوتھ، في شوال من السنة العاشرة للبعثة 

  .یھ ذھابًا وإیابًا، فسار إلیھا ماشیًا على قدم)م٦١٩سنة 

 إلى الطائف؟ لماذا اتجھ رسول اهللا  )٣١١س
إلى الطائف، ألن لھ خؤولة في بني  اتجھ رسول اهللا   ج

  .ثقیف

 في خروجھ إلى الطائف؟ الذي رافق رسول اهللا  من )٣١٢س
في خروجھ إلى الطائف، مواله  الذي رافق رسول اهللا   ج

  .زید بن حارثة

 ؟موقفھم منھ  في ثقیف؟ وما بمن التقى رسول اهللا  )٣١٣س
یالیل  عبد: في ثقیف، برؤسائھم التقى رسول اهللا   ج

ومسعود وحبیب أوالد عمر بن عمیر الثقفي، فاستكبروا 
  .وبغوا واستقبلوه بالعداء

عندما توجھ  أھل ثقیف بالطائف رسول اهللا  كیف استقبل )٣١٤س
 إلیھم؟

عندما توجھ إلیھم،  استقبل أھل ثقیف بالطائف رسول اهللا   ج
ردوه ردًا غیر جمیل، وأغروا بھ صبیانھم، فقذفوه بأن 

 .الطاھرتین سال الدم من قدمي رسول اهللا حتى  بالحجارة
الحجارة زید بن حارثة حتى  وكان یدرأ عن رسول اهللا 

یھون كان وبكى ِلَما أصاب سیده العظیم الذي .. شج رأسھ
ن اهللا أمرني بالصبر على ال َتْبِك فإ:(علیھ ویقول لھ

  ).ارهالمك

 عندما أساء أھل ثقیف استقبالھ؟ كیف تصرف رسول اهللا  )٣١٥س
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، التجأ عندما أساء أھل ثقیف بالطائف استقبال رسول اهللا   ج
  :إلى بستان من بساتین الطائف، وتوجھ إلى اهللا بھذا الدعاء

اللھم إلیك أشكو ضعف قوتي، وقلة حیلتي، وھواني على (  
تضعفین، وأنت الناس یا أرحم الراحمین، أنت رب المس

ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعید یتجھمني؟ أو إلى عدٍو ملكتھ 
أمري؟ إن لم یكن بك غضب عليَّ فال أبالي، ولكن عافیتك 
ھي أوسع لي، أعوذ بنور وجھك الذي أشرقت لھ الظلمات، 
وصلح علیھ أمر الدنیا واآلخرة من أن تنزل بي غضبك، أو 

ال حول وال قوة تى ترضى، وتحل بي سخطك، لك العتبى ح
  .)إال بك

 ؟رسول اهللا لأھل ثقیف بالطائف  من الذي استجاب من )٣١٦س
، ھو أھل ثقیف بالطائف رسول اهللا  الذي استجاب من  ج

، وكان غالمًا )غالم عتبة وشیبة ابني ربیعة(عدَّاس 
نصرانیًا، طلب إلیھ سیداه أن یَقدَِّم قطفًا من العنب إلى 

مَّا رأیا إعیائھ وتھجم ثقیف وھو في البستان َل رسول اهللا 
، أخذ الرسول علیھ، فلما قدم عدَّاس العنب لرسول اهللا 

، فلفت ذلك نظر عدَّاس، إذ ال )باسم اهللا(:یبدأ في أكلھ قائًال
حدیث بین عدَّاس وبعد . یوجد في القوم من یقول مثل ھذا

  .أسلم عدَّس والرسول 

زید في اله موو  كم ھي الفترة التي بقیھا رسول اهللا  )٣١٧س
 الطائف؟

، ال زید في الطائف، عشرة أیاممواله و بقي رسول اهللا   ج
یدع أحدًا من أشرافھم إال جاءه وكلمھ، لكنھم امتنعوا 

  .وأغروا بھ سفھاءھم

 ؟لعائشة َأشد األیام في حیاتھ  رسول اهللا  كیف وصف )٣١٨س
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ھل أتى : عن عائشة رضي اهللا عنھا أنھا قالت للنبي   ج
لقیت من قومك (:أشد علیك من یوم أحد؟ قال علیك یوم كان

ما لقیت، وكان أشد ما لقیت منھم یوم العقبة، إذ َعرضت 
نفسي على ابن عبد یالیل بن عبد كالل، فلم ُیجبني إلى ما 
أردت، فانطلقت وأنا مھموم على وجھي، فلم أستفق إال وأنا 

فرفعت رأسي  -وھو المسمى بقرن المنازل -بقرن الثعالب
نا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فیھا جبریل، فناداني فإذا أ
إن اهللا قد سمع قول قومك لك، وما ردوا علیك، وقد : فقال

فناداني ملك . بعث اهللا إلیك مَلك الجبال لتأمره بما شئت فیھم
یا محمد، إن شئت أن أطبق : الجبال، فسلم عليَّ، ثم قال

ُیخرج اهللا عز بل أرجو أن (:قال النبي  )نعلیھم األخشبی
 عز وجل وحده ال یشرك بھ وجل من أصالبھم َمن یعبد اهللا

  .)شیئًا

  من الطائف إلى مكة رسول اهللا  عودة

أثناء عودتھ   سى جبریل علیھ السالم رسول اهللا اكیف و )٣١٩س
 من الطائف إلى مكة؟

أثناء عودتھ من   وآسى جبریل علیھ السالم رسول اهللا   ج
ن اهللا أمرني أن أطیعك في قومك إ: الطائف إلى مكة، فقال

  .لما صنعوه بك

من مواساة جبریل علیھ السالم   ما موقف رسول اهللا  )٣٢٠س
 أثناء عودتھ من الطائف إلى مكة؟

أثناء عودتھ   سى جبریل علیھ السالم رسول اهللا اعندما و  ج
قومي  أھداللھم (:من الطائف إلى مكة، قال رسول اهللا 

صدق من : یل علیھ السالم قائًالفیرد جبر )فإنھم ال یعلمون
  .سماك الرءوف الرحیم
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وزید أثناء عودتھما من الطائف إلى  أین نزل رسول اهللا  )٣٢١س
 مكة؟

وزید أثناء عودتھما من الطائف إلى  نزل رسول اهللا   ج
مكة، بوادي نخلة، َفَصّلى في جوف اللیل وتال القرآن 

  .الكریم

رأ القرآن وھو یق من ھم الذین استمعوا لرسول اهللا  )٣٢٢س
 ؟في وادي نخلة حین رجع من الطائف إلى مكة الكریم

یقرأ  كانومن الطائف إلى مكة  حین رجع رسول اهللا   ج
نفر من الجن، ثم استمعھ ، في وادي نخلة  القرآن الكریم

َوِإْذ َصَرْفَنا ِإَلْیَك  ((:انصرفوا لینذروا قومھم، قال اهللا تعالى
ُعوَن اْلُقْرآَن َفَلمَّا َحَضُروُه َقاُلوا َأْنِصُتوا َنَفرًا ِمْن اْلِجنِّ َیْسَتِم

َقاُلوا َیا َقْوَمَنا ِإنَّا ) ٢٩(َفَلمَّا ُقِضَي َولَّْوا ِإَلى َقْوِمِھْم ُمْنِذِریَن 
َسِمْعَنا ِكَتابًا ُأْنِزَل ِمْن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّقًا ِلَما َبْیَن َیَدْیِھ َیْھِدي 

َیا َقْوَمَنا َأِجیُبوا َداِعي ) ٣٠(ِریٍق ُمْسَتِقیٍم ِإَلى اْلَحقِّ َوِإَلى َط
اللَِّھ َوآِمُنوا ِبِھ َیْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكْم َوُیِجْرُكْم ِمْن َعَذاٍب َأِلیٍم 

َوَمْن ال ُیِجْب َداِعي اللَِّھ َفَلْیَس ِبُمْعِجٍز ِفي اَألْرِض ) ٣١(
 ))٣٢(َلِئَك ِفي َضالٍل ُمِبیٍن َوَلْیَس َلُھ ِمْن ُدوِنِھ َأوِلَیاُء ُأْو

  .)سورة األحقاف(

وزید بعد عودتھما من الطائف إلى  أین توجھ رسول اهللا  )٣٢٣س
 مكة؟

وزید بعد عودتھما من الطائف إلى  توجھ رسول اهللا   ج
إلى مطعم بن  مكة، إلى بني خزاعة، ولجأ رسول اهللا 

عدي بن نوفل بن عبدمناف طالبًا جواره لیكون في حمایتھ 
  .من قریش ومكرھا بھ

لیكون في  كیف استقبل مطعم بن عدي طلب رسول اهللا  )٣٢٤س
 جواره وحمایتھ من قریش؟
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لیكون في جواره  رحب مطعم بن عدي بطلب رسول اهللا   ج
یا معشر قریش إني : ونادى فیھم منذرًا. قریشوحمایتھ من 

ویرافقھ وزید حتى . قد أجرت محمدًا فال یھجھ منكم أحد
، فطاف بھا وذھب إلى بیتھ في حراسة وصلوا الكعبة

  .مطعم وَبِنیھ المسلحین مجیره

من رحلتھ إلى   ما ھي الفوائد التي جناھا رسول اهللا  )٣٢٥س
 الطائف؟

  :من رحلتھ إلى الطائف  الفوائد التي جناھا رسول اهللا   ج
 .تبلیغ دعوة اهللا وإقامة الحجة على أھل الطائف •
 .إسالم َعدَّاس •
 .إیمان نفر من الجن •
  .كسب جوار مطعم بن عدي •

 بعد عودتھ من الطائف إلى مكة؟ ماذا فعل رسول اهللا  )٣٢٦س
من الطائف إلى مكة، أخذ یالحق  بعد عودة رسول اهللا   ج

القبائل بالدعوة إلى اإلسالم قبیلة قبیلة، في أسواق عكاظ 
جنة وذي المجاز، وفي منى وعرفات حیث تسیر ذي مو

  .مواكب الحجیج

 ؟ ولماذا؟قبائل لدعوة رسول اهللا كیف كان استقبال ال )٣٢٧س
، ألن عمھ كانت القبائل تعرض وتنكر دعوة رسول اهللا   ج

لھب كان یتعقب الناس لیكذبوه وینصرفوا عن سماع ما  أبا
  .قد یصلح أمور دینھم ودنیاھم

 ؟دعوة رسول اهللا  ما موقف بني شیبان من )٣٢٨س
، حیث استطاع رسول اهللا  لدعوةشیبان  بنواستجاب   ج

أن یتفاھم مع كبارھم، فأنصتوا لھ واستزادوا  ل اهللا رسو
من تالوة القرآن الكریم، وتجاوبوا معھ حتى دعا لھم 
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وكان برفقتھ كل من أبي بكر . )اللھم انصرھم(:الرسول 
أتینا قومًا یحسنون : الصدیق وعلي بن أبي طالب الذي قال

مًا إن ألھل الجاھلیة أحال(:الجواب، فیرد علیھ رسول اهللا 
یتحاجزون بھا ویدفع بعضھم عن ومقدرة على الكالم 

  .)بعض

من الذي كان ینوب عن بني شیبان في الحدیث والمراجعة  )٣٢٩س
 ؟مع رسول اهللا 

الذي كان ینوب عن بني شیبان في الحدیث والمراجعة مع   ج
كبار ، فكان من وقد أسلم(، النعمان بن شریك، رسول اهللا 
  .)الصحابة

 ؟دوس من دعوة رسول اهللا ما موقف وفد قبیلة  )٣٣٠س
  .استجاب وفد قبیلة دوس لدعوة رسول اهللا   ج

 ؟من الذي كان یتمثل وفد قبیلة دوس مع رسول اهللا  )٣٣١س
، الطفیل بن كان یتمثل وفد قبیلة دوس مع رسول اهللا   ج

عمرو الدوسي من أشراف دوس وشعرائھم، وقد أسلم حالما 
آن الكریم، یتلوا علیھ آیات من القر سمع رسول اهللا 

بأن یتولى دعوة قومھ  فبھرتھ وملكت إعجابھ، فقال لھ 
، وبعودة الطفیل )ھد دوسًاااللھم (:إلى اإلسالم، ودعا لھم

  .إلى قومھ وفضل دعوتھ لھم آمن الكثیرون

المستضعفین  أصحابھیتعامل مع  كیف كان رسول اهللا  )٣٣٢س
 بعدما ھزأت قریش منھم؟

المستضعفین  صحابھأیجلس مع بعض  كان رسول اهللا   ج
    :بعدما ھزأت قریش منھم، وأنزل اهللا تعالى ھذه اآلیات

َوال َتْطُرْد الَِّذیَن َیْدُعوَن َربَُّھْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُیِریُدوَن  ((
َوْجَھُھ َما َعَلْیَك ِمْن ِحَساِبِھْم ِمْن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْیِھْم 

َوَكَذِلَك َفَتنَّا ) ٥٢(ُرَدُھْم َفَتُكوَن ِمْن الظَّاِلِمیَن ِمْن َشْيٍء َفَتْط
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َبْعَضُھْم ِبَبْعٍض ِلَیُقوُلوا َأَھُؤالِء َمنَّ اللَُّھ َعَلْیِھْم ِمْن َبْیِنَنا َأَلْیَس 
َوِإَذا َجاَءَك الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِبآَیاِتَنا ) ٥٣(اللَُّھ ِبَأْعَلَم ِبالشَّاِكِریَن 

ٌم َعَلْیُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلى َنْفِسِھ الرَّْحَمَة َأنَُّھ َمْن َعِمَل َفُقْل َسال
ِمْنُكْم ُسوءًا ِبَجَھاَلٍة ُثمَّ َتاَب ِمْن َبْعِدِه َوَأْصَلَح َفَأنَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم 

  .)سورة األنعام())٥٤(

  ھجرة المسلمین إلى الحبشة

قریش  ألصحابھ لما رأى تعنت ماذا قال رسول اهللا  )٣٣٣س
 واستمرارھا في تعذیبھم ؟

تعنت قریش واستمرارھا في تعذیب  لما رأى رسول اهللا   ج
لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن فیھا (:أصحابھ، قال لھم

لكم فرجًا ومخرجًا  ملكًا ال ُیظلم أحد عنده،  حتى یجعل اهللا
 معتدًال ًا، وقد كان الحاكم في الحبشة نصرانی)مما أنتم فیھ

  .أصحمة بن أبجر: اشي واسمھوھو النج

ألصحابھ بالھجرة إلى الحبشة لمن  متى أذن رسول اهللا  )٣٣٤س
 یرید من المسلمین؟

ألصحابھ بالھجرة إلى الحبشة لمن یرید  أذن رسول اهللا   ج
مسلمین، منذ بدایة كتابة الصحیفة، في رجب من السنة من ال

  .الخامسة من البعثة

 جرة إلى الحبشة؟ألصحابھ بالھ لماذا أذن رسول اهللا  )٣٣٥س
ألصحابھ بالھجرة إلى الحبشة، تخلصًا  أذن رسول اهللا   ج

من الحصار الذي ُفِرَض علیھم، ومن العذاب الذي یالقونھ 
، لما رأى ما یصیب أصحابھ من من قریش ومن سفھائھا

البالء، وما ھو فیھ من العافیة بمؤازرة من اهللا ومن عمھ 
عھم مما ھم فیھ من أبي طالب، وأنھ ال یقدر على أن یمن

  .الفتنة، وفرارًا إلى اهللا بدینھمالبالء، ومخافة 
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 ھجرة المسلمین األولى إلى الحبشة

الذین ھاجروا  كم عدد المسلمین من أصحاب رسول اهللا  )٣٣٦س
 إلى الحبشة في المرة األولى؟

الذین ھاجروا إلى  عدد المسلمین من أصحاب رسول اهللا   ج
وقیل (شر رجًال، وأربع ع الحبشة في المرة األولى،اثنا

  :نسوة، وھم) خمس
 .عثمان بن عفان )١
 .بن ُعتبة أبو حذیفة )٢
 .بن عبداألسود أبو سلمة )٣
 .الزبیر بن العوام )٤
 .مصعب بن عمیر )٥
 .عبدالرحمن بن عوف )٦
 .عثمان بن مظعون )٧
 .عامر بن ربیعة )٨
 .أبو سبرة بن أبي رھم )٩
 .حاطب بن وھب )١٠
 .سھیل بن وھب )١١
 .عبداهللا بن مسعود )١٢
 .، زوجة عثمان بن عفانل اهللا رقیة بنت رسو )١٣
حذیفة، التي ولدت  ھیل، زوجة أبيسھلة بنت س )١٤

 .بأرض الحبشة محمد بن أبي حذیفة
 .سلمة سلمة ھند بنت أبي أمیة، زوجة أبي أم )١٥
 .لیلى بنت أبي حثمة، زوجة عامر بن ربیعة )١٦

ومعھ زوجتھ أسماء بنت  ثم خرج معھم جعفر بن أبي طالب
، كما شة عبداهللا بن جعفرعمیس التي ولدت بأرض الحب

في جواره  أبقاهخرج أبو بكر الصدیق لكن ابن الدغنة 
ثم رد أبو بكر . وأمنتھ قریش شرط أن یعبد ربھ في داره

 .جوار ابن الدغنة ورضي بجوار اهللا
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 ھل ھاجر أبو بكر الصدیق الھجرة األولى إلى الحبشة؟ )٣٣٧س
 ة، لماعزم أبو بكر الصدیق الھجرة األولى إلى الحبش  ج

فالتقى بھ . رسول اهللا  ِذَن لھأصابھ من أذى قریش، وقد َأ
وھو یومئذ سید األحابیش، وھم بنو ( مالك بن الدغنة

الحارث بن عبد مناة والھون بن خزیمة وبنو المصطلق من 
في  )ا بواد یقال لھ األحبش بأسفل مكةخزاعة، الذین تحالفو

أخرجني : لإلى أین یا أبا بكر، قا: موضع برك الغماد فسألھ
وِلَم؟ فواهللا إنك لتزین : قال. قومي وآذوني وضیقوا عليَّ

العشیرة وتعین على النوائب وتفعل المعروف وتكسب 
ونادى . فعاد إلى مكة. المعدوم، ارجع فأنت في جواري

یا معشر قریش إني قد أجرت ابن أبي قحافة، فال : مالك
  .یعرضن لھ أحد إال بخیر

بن الدغنة ألبي بكر الصدیق ما موقف قریش من إجارة ا )٣٣٨س
 ومنعھ من الھجرة األولى إلى الحبشة؟

اشترطت قریش على ابن الدغنة في جواره ألبي بكر أن   ج
  .یعبد ربھ ولیصل ما شاء في داره

ابن  یش من أبي بكر الصدیق  الذي إجارهما الذي أفزع قر )٣٣٩س
 الدغنة ومنعھ من الھجرة األولى إلى الحبشة؟

أبي بكر الذي أجاره ابن الدغنة ومنعھ الذي أفزع قریش من   ج
من الھجرة األولى إلى الحبشة، أن أبا بكر ابتنى مسجدًا في 
فناء داره للصالة، وكان نساء المشركین وأبناؤھم یعجبون 
منھ، فخشوا أن یفتتنوا بھ، فطلبوا منھ أن یقتصر على عبادة 

  .اهللا في داره، وإن أبى ذلك فعلیھ أن یرد جوارك وذمتك

استجاب أبو بكر لرغبة قریش التي أبلغوھا البن الدغنة ھل  )٣٤٠س
 في أن یعبد اهللا في داره؟
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أبو بكر لرغبة قریش التي أبلغوھا البن الدغنة  بلم یستجی  ج
في أن یعبد اهللا في داره، كما رد جوار ابن الدغنة، واختار 

  .جوار اهللا

 ن من أصحاب رسول اهللا المسلمو) رجع(لماذا َعاد  )٣٤١س
 وا إلى الحبشة في المرة األولى إلى مكة؟الذین ھاجر

الذین  ن من أصحاب رسول اهللا المسلمو) رجع(عاد   ج
ھاجروا إلى الحبشة في المرة األولى إلى مكة، بعد أن 
علموا بإسالم عمر ومعظم قریش وإظھار اإلسالم، ولما 

، مینلسمعوه من مفتریات المشركین وأتباعھم للنكایة بالمس
ن أن المشركیو إسالم أھل مكة، منوكذلك لما سمعوا 
وأبھرتھم  لما قرأ علیھم سورة النجم سجدوا هللا مع محمد 
  . بالغة القرآن الكریم

ن إلى مكة من الذین ھاجروا كیف استقبلت قریش العائدی )٣٤٢س
 إلى الحبشة في المرة األولى؟

ن إلى مكة من الذین ھاجروا إلى استقبلت قریش العائدی  ج
ولى، بالتعذیب واالضطھاد وسوء الحبشة في المرة األ

، ألن ما وردھم من إسالم أھل مكة كان باطًال، فلم العقاب
  .یدخل منھم أحٌد إال بجوار أو مستخفیًا

  ھجرة المسلمین الثانیة إلى الحبشة

الحبشة في  العائدین منللمھاجرین  لماذا أذن رسول اهللا  )٣٤٣س
 نیة؟المرة األولى والمقیمین بالھجرة إلى الحبشة مرة ثا

الحبشة في المرة العائدین من للمھاجرین  أذن رسول اهللا   ج
األولى والمقیمین بالھجرة إلى الحبشة مرة ثانیة، لما نزل 

  .بھم من التنكیل واالضطھاد
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الذین ھاجروا إلى الحبشة في المرة  الصحابةكم عدد  )٣٤٤س
 الثانیة؟

الذین ھاجروا إلى الحبشة في المرة الثانیة،  الصحابةعدد   ج
ثمان وقیل (الثة وثمانین رجًال، ومن النساء إحدى عشرة ث

  . ، غیر أوالدھم الصغار)ة امرأةعشر عشرة وقیل تسع

 ما موقف مشركي قریش من ھجرة المسلمین إلى الحبشة؟ )٣٤٥س
موقف مشركي قریش من ھجرة المسلمین إلى الحبشة،   ج

راحوا یكیدون لھم، فأرسلوا إلى النجاشي بوفد من رجلین 
الذي أسلم ( بن أبي ربیعة وعمرو بن العاص ھما عبداهللا
، یحمالن إلیھ الھدایا ویحاوالن إقناعھ، بل أوغروا )فیما بعد

  .صدره لیخرج المسلمین من دیاره

 ما موقف النجاشي من وفد مشركي قریش؟ )٣٤٦س
موقف النجاشي من وفد مشركي قریش، حاورھما في جدال   ج

قریش من  عنیف لیكشف النوایا العدائیة التي أرسلتھما
أجلھا، فتصدى للمرسولین الخاسرین، وأعاد لھما ھدایا 
قریش البغیضة، فرحال عن أرضھ َكَطِریدین یتمیزان من 

  .، وردھما بما یكرھونالغیظ

 متى رجع المسلمون من أرض الحبشة في الھجرة الثانیة؟ )٣٤٧س
رجع المسلمون من أرض الحبشة في الھجرة الثانیة، في   ج

  .لسابعة من الھجرةغزوة خیبر في السنة ا

   لرسول اهللا مقاطعة قریش 
   )خبر الصحیفة ( )الحصار االقتصادي ( 

 ؟رسول اهللا لمقاطعة قریش فار ك ما األسباب التي دعت )٣٤٨س
 من األسباب التي دعت كفار ق ریش لمقاطع ة رس ول اهللا      ج

  :مالحظتھم
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ب التخلي ع ن    أنھم قد یئس وا ف ي مفاوض ة رس ول اهللا      )١
 .الدعوة لإلسالم

  .أن النجاشي قد رد مبعوثي قریش وطردھم )٢
 .قد َأِمنوا على أنفسھم في الحبشة أن المسلمین )٣
 .إسالم عمر بن الخطاب وحمزة بن عبدالمطلب )٤
 .في القبائل أن اإلسالم بدأ یفشو )٥

بعد جھره  قریش لرسول اهللا  مشركواكیف تصدى  )٣٤٩س
 بالدعوة لإلسالم؟

بالدعوة بعد جھره  رسول اهللا لقریش  مشركواتصدى   ج
ما بینھم  عزموا على فصلفبالتعذیب واألذى،  لإلسالم،

وبني ھاشم وبني  وبین المسلمین، فقاطعوا رسول اهللا 
وال المطلب، فال یبایعوھم، وال یناكحوھم، وال یخالطوھم، 

  .وال یقبلوا منھم صلحًا أبدًایبایعوھم، 

بعد جھره بالدعوة  قریش رسول اهللا  كیف قاطعت )٣٥٠س
 لإلسالم؟

بعد جھره بالدعوة لإلسالم،  قاطعت قریش رسول اهللا   ج
، بفرض الحصار علیھم، فكتبت صحیفة علقتھا داخل الكعبة

وكان كاتب  .توكیدًا على ما اجتمعوا علیھ وأتمروا بینھم
الصحیفة منصور بن عكرمة، وقیل النضر بن الحارث، 

  .َفُشّل بعض أصابعھ فدعا علیھ رسول اهللا 

 ؟سول اهللا قریش ر متى قاطعت )٣٥١س
، مع بدایة شھر المحرم خالل قاطعت قریش رسول اهللا   ج

  .السنة السابعة للبعثة

من بني ھاشم وبني المطلب وصحبھ  أین بقي رسول اهللا  )٣٥٢س
 حین مقاطعة مشركي قریش لھم؟
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من بني ھاشم وبني المطلب وصحبھ  بقي رسول اهللا   ج
حین مقاطعة مشركي قریش لھم، في شعب أبي طالب 

  .لى مكةبأع

من الذي خرج من بني ھاشم إلى قریش وقت حصار  )٣٥٣س
 وصحبھ في شعب أبي طالب؟ رسول اهللا 

الذي خرج من بني ھاشم إلى قریش وقت حصار رسول اهللا   ج
 أبو لھب عبد العزى بن : وصحبھ في شعب أبي طالب

  .عبدالمطلب

 الذان تزوجا بنتيماذا طلب أبو لھب من أبنائھ عتبة وعتیبة  )٣٥٤س
 رقیة وأم كلثوم؟  رسول اهللا

 أبو لھب من أبنائھ عتبة وعتیبة الذان تزوجا بنتيطلب   ج
رقیة وأم كلثوم، أن یفارقاھما، ووافق األبناء  رسول اهللا 
  .على ذلك

وصحبھ حین مقاطعة  كیف كانت حالة رسول اهللا  )٣٥٥س
 مشركي قریش؟

وصحبھ حین مقاطعة مشركي  كانت حالة رسول اهللا   ج
وا جھدًا شدیدًا حتى أكلوا أوراق الشجر، قریش لھم، أن لق

وھم صابرون واثقون بنصر اهللا و ینتظرون الفرج من اهللا 
  .بین كل ساعة وأخرى

حین مقاطعة  كیف كان موقف أصحاب رسول اهللا  )٣٥٦س
 مشركي قریش لھم؟

حین مقاطعة مشركي  كان موقف أصحاب رسول اهللا   ج
كبریاء اإلیمان الذي  قریش لھم، الفدائیة الرائعة ِبَجَلِدِھْم في

  .ال یتزعزع وال یضعف أو یھن
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طالب تجاه  أبي كیف كانت مشاعر عم رسول اهللا  )٣٥٧س
 ؟مقاطعة مشركي قریش البن أخیھ رسول اهللا 

طالب تجاه مقاطعة  أبي كانت مشاعر عم رسول اهللا   ج
، أن نظم قصیدة مشركي قریش البن أخیھ رسول اهللا 

  :وفیھا یقول... خر ویستعطفالمیة طویلة یعتب ویندد ویفت

  ولم   ا رأی   ت الق   وم ال ود ف   یھم  
  

  وقد قطعوا كل العرى والوسائل  
ص    برت لھ    م نفس    ي بس    مراء    

  س                                                                 محة
وأب     یض غض     ب م     ن ت     راث     

  أعوذ برب الناس من كل طاعن  المق                                                              اول
  

  علین    ا بس    وء أو مل    ح بباط    ل   
  وإن  ا لعم   ر اهللا إن ج   د م   ا أرى   

  
  لتلتبس      ن أس      یافنا  باألمائ      ل   

  ي فتى مثل الش ھاب س میدع  بكف  
  

  أخ  ي ثق  ة ح  امي الحقیق  ة باس  ل  
  ونحن الصمیم من ذؤاب ة ھاش م    

  
وآل قص      ي  ف      ي  الخط      وب     

  لعم  ري لق  د كلف  ت وج  دًا بأحم  د   األوائ                                                                ل
  

  وإخوت  ھ دأب المح  ب المواص  ل   
  حل  یم رش  ید ع  ادل غی  ر ط  ائش    

  
  ی   والي إلھ   ًا ل   یس عن   ھ بغاف   ل    

  

 لرسول اهللا  كم كانت مدة مقاطعة المشركین من قریش )٣٥٨س
 وصحبھ؟

 كانت مدة مقاطعة المشركین من قریش لرسول اهللا   ج
  .وصحبھ، سنتین أو ثالثًا

 ھل كان القرآن الكریم والوحي ینزل على رسول اهللا  )٣٥٩س
 فترة المقاطعة؟

فترة  كان القرآن الكریم والوحي ینزل على رسول اهللا   ج
ویشد  المقاطعة بآیات بینات یطمئن اهللا بھا قلب رسولھ 

  .بھا عزیمتھ والمؤمنین معھ

 ؟كیف انتھت مقاطعة المشركین لرسول اهللا  )٣٦٠س
بمسعى عقالء  انتھت مقاطعة المشركین لرسول اهللا   ج

قریش، وتمزیق الصحیفة التي حملت في طیاتھا الظلم 
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والمؤمنین ، بواسطتھم وبواسطة  والكید برسول اهللا 
مظالم وھي  فیھا من التي أتت على ما) األرضة(دویبة 

ففك . معلقة على جدار الكعبة ولم تترك سوى اسم اهللا تعالى
  .والمؤمنین ونزلوا من الشَّْعب الحصار عن رسول اهللا 

من ھم عقالء قریش الذین قرروا نقض صحیفة حصار  )٣٦١س
 التي في جوف الكعبة؟ رسول اهللا 

عقالء قریش الذین قرروا نقض صحیفة حصار رسول اهللا   ج
 ف الكعبة، ھمالتي في جو:  
 .ھشام بن عمرو بن ربیعة بن الحارث) ١
 .المطعم بن عدي) ٣       .ةزھیر بن أبي أمی) ٢
 .أبو البختري بن ھشام) ٤

  .زمعة بن األسود بن عبدالمطلب

التي في جوف  الذي مزق صحیفة حصار رسول اهللا  من )٣٦٢س
 الكعبة؟

التي في جوف  الذي مزق صحیفة حصار رسول اهللا   ج
 .المطعم بن عدي: ھوالكعبة 

الظلم التي علقتھا  حیفةطالب من تمزیق ص ما موقف أبي )٣٦٣س
 قریش على الكعبة؟

 صحیفةطالب من تمزیق  أبي موقف عم رسول اهللا   ج
، أنشأ قصیدة دالیة، الظلم التي علقتھا قریش على الكعبة

  :یقول في خاتمتھا
  قضوا ما قضوا في ل یلھم ث م أص بحوا   

  
  رق     د عل     ى مھ     ل وس     ائر الن     اس       

  
  راض یا ) س ھل ب ن بیض اء   (ھم رجعوا 

  
  وس       ر أب       و بك       ر بھ       ا ومحم       د     

  
  مت   ى ش   رك األق   وام ف   ي ح   ل أمرن   ا     

  
  وكن          ا  ق          دیمًا قبلھ          ا نت          ودد    

  
  وكن         ا ق         دیمًا ال نق         ر  ظالم         ة  

    
  ون        درك م        ا ش        ئنا وال نتش        دد     
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  بوفد نجران لقاء رسول اهللا 

بوفد نصارى نجران الذي قدم إلى  متى التقى رسول اهللا  )٣٦٤س
 كة؟م

بوفد نصارى نجران الذي قدم إلى مكة،  التقى رسول اهللا   ج
  .والمؤمنین بعد أن فكت قریش الحصار عن رسول اهللا 

 في مكة؟ كم كان عدد وفد نجران الذین التقوا برسول اهللا  )٣٦٥س
في مكة،  كان عدد وفد نجران الذین التقوا برسول اهللا   ج

  .قرابة العشرین

 ن إلى مكة؟لماذا قدم وفد نصارى نجرا )٣٦٦س
قدم وفد نصارى نجران إلى مكة، لسماعھم بأمر الدین   ج

واستمعوا منھ لدعوة  الجدید، فالتقوا برسول اهللا 
  .منوا بھ وبما جاء من كالم اهللا تعالىآالوحدانیة هللا، ف

ماذا فعل أبو جھل مع وفد نصارى نجران القادم إلى مكة  )٣٦٧س
 وبدعوتھ؟ والذین آمنوا برسول اهللا 

قدم وفد نصارى نجران إلى مكة وآمنوا برسول اهللا  عندما  ج
  وبدعوتھ، اتصل بھم أبو جھل وراح ینفث سمومھ في

خیبكم اهللا من : ، وقال لھمأسماعھم التي مألھا اإلیمان ھدى
  .ركب، فارقتم دینكم وصدقتموه

وبدعوتھ  ما موقف وفد نجران الذین آمنوا برسول اهللا  )٣٦٨س
 من أقوال أبي جھل؟

 نجران إلى مكة الذین آمنوا برسول اهللا  رفض وفد  ج
سالم : جھل وجدالھ العقیم وقالوا لھ وبدعوتھ أقوال أبي

  .علیكم ال نجاھلكم، لكم ما أنتم علیھ ولنا ما اخترناه
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عندما آمن وفد نجران   ھبم أوحى اهللا تعالى إلى رسول )٣٦٩س
 وبدعوتھ؟ برسول اهللا 

وتھ، أوحى اهللا وبدع عندما آمن وفد نجران برسول اهللا   ج
الَِّذیَن آَتْیَناُھْم اْلِكَتاَب  ((:بھذه اآلیات تعالى إلى رسولھ 

َوِإَذا ُیْتَلى َعَلْیِھْم َقاُلوا آَمنَّا ِبِھ ) ٥٢(ِمْن َقْبِلِھ ُھْم ِبِھ ُیْؤِمُنوَن 
 ُأْوَلِئَك) ٥٣(ِإنَُّھ اْلَحقُّ ِمْن َربَِّنا ِإنَّا ُكنَّا ِمْن َقْبِلِھ ُمْسِلِمیَن 

ُیْؤَتْوَن َأْجَرُھْم َمرََّتْیِن ِبَما َصَبُروا َوَیْدَرُءوَن ِباْلَحَسَنِة السَّیَِّئَة 
َوِإَذا َسِمُعوا اللَّْغَو َأْعَرُضوا َعْنُھ ) ٥٤(َوِممَّا َرَزْقَناُھْم ُینِفُقوَن 

ي َوَقاُلوا َلَنا َأْعَماُلَنا َوَلُكْم َأْعَماُلُكْم َسالٌم َعَلْیُكْم ال َنْبَتِغ
  .)سورة القصص())٥٥(اْلَجاِھِلیَن 

  اإلسراء والمعراج

 ؟أسرار معجزة اإلسراء والمعراج برسول اهللا  ما )٣٧٠س
  :ما یلي من أسرار معجزة اإلسراء والمعراج برسول اهللا   ج

أن فیھا كمال التشریف والتعظیم والرفعة لرسول اهللا  •
.  

 .ربط قضیة المسجد األقصى بقضیة العالم اإلسالمي •
 .المسلم وارتفاعھ فوق أھواء الدنیا وشھواتھاسمو  •
إشارة إلى ارتیاد الفضاء والخروج عن نطاق الجاذبیة  •

 .األرضیة
عالم المالئكة الذي ھو  إن اهللا تعالى فتح لرسولھ  •

 .أطھر العوالم وأكرمھا
إلى حدث اإلسراء  تالسور من القرآن الكریم التي أشار ما )٣٧١س

 ؟والمعراج لرسول اهللا 
إلى حدث اإلسراء  تمن القرآن الكریم التي أشارالسور   ج

، ھي سورة اإلسراء أو سورة بني والمعراج لرسول اهللا 
  .إسرائیل، وسورة النجم
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فیھا معجزة اإلسراء  اآلیة الكریمة التي ذكر اهللا تعالى ما )٣٧٢س
 ؟ھ برسول

 اهللا تعالى فیھا معجزة اإلسراء  اآلیة الكریمة التي ذكر  ج
. الرحیم الرحمن اهللا بسم ((: تعالىقول اهللا ،ھ برسول

ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْیًال ِمْن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى 
اْلَمْسِجِد اَألْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُھ ِلُنِرَیُھ ِمْن آَیاِتَنا ِإنَّھ ُھَو 

  .)سورة اإلسراء())١(السَِّمیُع اْلَبِصیُر 

 ؟زة اإلسراء والمعراج لرسول اهللا متى حدثت معج )٣٧٣س
، وعمره حدثت معجزة اإلسراء والمعراج لرسول اهللا   ج

اثنان وخمسون سنة، أي قبل الھجرة إلى المدینة بنحو سنة 
من بیت أم ھانئ بنت عمھ أبي  فتحرك رسول اهللا  .فقط

  .طالب إلى المسجد الحرام

 ؟كیف حدثت معجزة اإلسراء والمعراج لرسول اهللا  )٣٧٤س
، في لیلة حدثت معجزة اإلسراء والمعراج لرسول اهللا   ج

، )بیت المقدس( واحدة، بالروح والجسد من مكة إلى القدس
  .ثم عرج بھ إلى السماء حتى سدرة المنتھى

الصحابي الذي روى حدیث اإلسراء والمعراج لرسول  من )٣٧٥س
 ؟اهللا 

لرسول اهللا  الصحابي الذي روى حدیث اإلسراء والمعراج  ج
و مالك بن صعصعة رضي اهللا عنھ، ھ.  

عما حدث لھ لیلة اإلسراء والمعراج   ماذا قال رسول اهللا )٣٧٦س
 في مكة؟

عما حدث لھ لیلة اإلسراء والمعراج في   قال رسول اهللا  ج
 ًامضطجع -اْلِحْجَر  وربما قال -ا أنا في الحطیم مبین(:مكة

 - بین النائم والیقظان، أتاني آت، فشق ما بین ھذه إلى ھذه
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شى، ثم فاستخرج قلبي، ثم ُح –یعني ثغرة نحره إلى شعرتھ 
  .)...، عیدُأ

 كیف بدأت حادثة معجزة اإلسراء والمعراج لرسول اهللا  )٣٧٧س
 ؟كما وصفھا رسول اهللا 

كما  بدأت حادثة معجزة اإلسراء والمعراج لرسول اهللا   ج
تیت بالبراق وھو دابة أبیض، ُأ(:فقال وصفھا رسول اهللا 

مار ودون البغل، یضع حافره عند منتھى طرفھ، فوق الح
فركبتھ فسار بي حتى أتیت بیت المقدس، فربطت الدابة 
بالحلقة التي یربط بھا األنبیاء، ثم دخلت فصلیت ركعتین، 

خمر وإناء من لبن،  منثم خرجت، فأتاني جبریل بإناء 
  .)أصبت الفطرة: اللبن، فقال جبریل فاخترت

 ن ُعُروِجِھ إلى السماء؟ع ماذا قال رسول اهللا  )٣٧٨س
ثم ُعِرَج بي إلى (:عن ُعُروِجِھ إلى السماء  قال رسول اهللا  ج

. جبریل: السماء الدنیا فاستفتح جبریل،فقیل لھ من أنت؟ قال
قد : یھ؟ قالقیل وقد أرسل إل. محمد: ومن معك؟ قال: قیل

  .)ففتح لنا. أرسل ألیھ

 السماء الدنیا؟عندما ُعِرَج بھ إلى  بمن التقى رسول اهللا  )٣٧٩س
فإذا أنا ( :ُعِرَج بھ إلى السماء الدنیا دماعن  قال رسول اهللا  ج

  .)خیربآدم، فرحب بي ودعا لي ب

 عندما ُعِرج بھ إلى السماء الثانیة؟ ماذا قال رسول اهللا  )٣٨٠س
ثم ُعِرَج (:عن ُعُروِجِھ إلى السماء الثانیة  قال رسول اهللا  ج

جبریل، فقیل لھ من أنت؟ بنا إلى السماء الثانیة، فاستفتح 
قیل وقد أرسل . محمد: ومن معك؟ قال: قیل. جبریل: قال

  .)فتح لناف. قد أرسل ألیھ: إلیھ؟ قال

 عندما ُعِرَج بھ إلى السماء الثانیة؟ بمن التقى رسول اهللا  )٣٨١س
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فإذا أنا (:ُعِرَج بھ إلى السماء الثانیة دماعن  قال رسول اهللا  ج
  .)حبا بي ودعوا لي بخیري وعیسى، فربابني الخالة یح

 عندما ُعِرج بھ إلى السماء الثالثة؟ ماذا قال رسول اهللا  )٣٨٢س
ثم (:عندما ُعِرَج بھ إلى السماء الثالثة  قال رسول اهللا  ج

ُعِرَج بنا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبریل، فقیل لھ من 
قیل وقد . محمد: ومن معك؟ قال: قیل. جبریل: أنت؟ قال
  .)ففتح لنا. قد أرسل ألیھ: لیھ؟ قاأرسل إل

 عندما ُعِرَج بھ إلى السماء الثالثة؟ بمن التقى رسول اهللا  )٣٨٣س
فإذا أنا (:ُعِرَج بھ إلى السماء الثالثة دماعن  قال رسول اهللا  ج

طر الحسن، بیوسف علیھ السالم، وإذا ھو قد أعطي ش
  .)ا لي بخیرفرحب بي ودع

 ى السماء الرابعة؟عندما ُعِرج بھ إل ماذا قال رسول اهللا  )٣٨٤س
ثم (:عندما ُعِرَج بھ إلى السماء الرابعة  قال رسول اهللا  ج

ُعِرَج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبریل، فقیل لھ من 
قیل وقد . محمد: ومن معك؟ قال: قیل. جبریل: أنت؟ قال
  .)ففتح لنا. قد بعث إلیھ: لیھ؟ قالأرسل إ

 بھ إلى السماء الرابعة؟ عندما ُعِرَج بمن التقى رسول اهللا  )٣٨٥س
فإذا (:ُعِرَج بھ إلى السماء الرابعة دماعن  قال رسول اهللا  ج

ثم یقول اهللا . )ا لي بخیرأنا بإدریس، فرحب بي ودع
  .)مریمسورة ())٥٧(َوَرَفْعَناُه َمَكانًا َعِلّیًا  ((:تعالى

 عندما ُعِرج بھ إلى السماء الخامسة؟ ماذا قال رسول اهللا  )٣٨٦س
ثم (:عندما ُعِرَج بھ إلى السماء الخامسة  اهللا قال رسول  ج

ُعِرَج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبریل، فقیل لھ من 
قیل وقد . محمد: ومن معك؟ قال: قیل. جبریل: أنت؟ قال
  .)ففتح لنا. قد بعث إلیھ: لیھ؟ قالأرسل إ
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عندما ُعِرَج بھ إلى السماء  بمن التقى رسول اهللا  )٣٨٧س
 الخامسة؟

فإذا (:ُعِرَج بھ إلى السماء الخامسة دماعن  ل رسول اهللاقا  ج
  .)ا لي بخیرأنا بھارون، فرحب بي ودع

 عندما ُعِرج بھ إلى السماء السادسة؟ ماذا قال رسول اهللا  )٣٨٨س
ثم (:عندما ُعِرَج بھ إلى السماء السادسة  قال رسول اهللا  ج

من  ُعِرَج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبریل، فقیل لھ
قیل وقد . محمد: ومن معك؟ قال: قیل. جبریل: أنت؟ قال

  .)ففتح لنا. قد بعث إلیھ: بعث إلیھ؟ قال

عندما ُعِرَج بھ إلى السماء  بمن التقى رسول اهللا  )٣٨٩س
 السادسة؟

فإذا (:ُعِرَج بھ إلى السماء السادسة دماعن  قال رسول اهللا  ج
  .)ا لي بخیربموسى علیھ السالم، فرحب بي ودع أنا

 عندما ُعِرج بھ إلى السماء السابعة؟ ماذا قال رسول اهللا  )٣٩٠س
ثم (:عندما ُعِرَج بھ إلى السماء السابعة  قال رسول اهللا  ج

ُعِرَج بنا إلى السماء السابعة، فاستفتح جبریل، فقیل لھ من 
قیل وقد . محمد: ومن معك؟ قال: قیل. جبریل: أنت؟ قال

  .)ففتح لنا. قد بعث إلیھ: بعث إلیھ؟ قال

 عندما ُعِرَج بھ إلى السماء السابعة؟ بمن التقى رسول اهللا  )٣٩١س
فإذا (:ُعِرَج بھ إلى السماء السابعة دماعن  قال رسول اهللا  ج

أنا بإبراھیم علیھ السالم، وإذا ھو مستند إلى البیت 
المعمور، وإذا ھو یدخلھ كل یوم سبعون ألف ملك، ثم ال 

نتھى، فإذا ورقھا یعودون إلیھ، ثم ذھب بي إلى سدرة الم
كآذان الفیلة، وإذا ثمرھا كالقالل، فلما غشیھا من أمر اهللا ما 

تعالى یستطیع أن  غشیھا تغیرت، فما أحد من خلق اهللا
  .)یصفھا من حسنھا
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فرض الصالة علیھ في السماء  كیف وصف رسول اهللا  )٣٩٢س
 السابعة؟

سماء في وصف فرض الصالة علیھ في ال  قال رسول اهللا  ج
فأوحى إلي ما أوحى، وقد فرض علي في كل یوم (:السابعة

: ولیلة خمسین صالة، فنزلت حتى انتھیت إلى موسى، قال
خمسین صالة في كل یوم : ما فرض ربك على أمتك؟ قلت

ارجع إلى ربك فاسألھ التخفیف ألمتك فإن أمتك : قال. ولیلة
: ال تطیق ذلك، وإني بلوت بني إسرائیل وخبرتھم، قال

أي رب خفف عن أمتي، فحط : ي، فقلتفرجعت إلى رب
ما : عني خمسًا، فنزلت حتى انتھیت إلى موسى، فقال

إن أمتك ال تطیق : فقال. قد حط عني خمسًا: فعلت؟ فقلت
فلم أزل : ذلك فارجع إلى ربك فاسألھ التخفیف ألمتك، قال

أرجع بین ربي وبین موسى، ویحط عني خمسًا خمسًا، 
ات في كل یوم ولیلة، یا محمد ھن خمس صلو: حتى قال

فتلك خمسون صالة، ومن ھم بحسنة فلم . بكل صالة عشر
یعملھا كتبت لھ حسنة، فإن عملھا كتبت لھ عشرًا، ومن ھم 
. بسیئة فلم یعملھا لم تكتب، فإن عملھا كتبت سیئة واحدة

ارجع إلى : فنزلت حتى انتھیت إلى موسى، فأخبرتھ، فقال
تك ال تطیق ذلك، فقال ربك فاسألھ التخفیف ألمتك فإن أم

  .)لقد رجعت إلى ربي حتى اسحییت: رسول اهللا 

 بمعجزة اإلسراء والمعراج؟ ًاقریش كیف أخبر رسول اهللا  )٣٩٣س
خرج إلى قریش َعامًَّة بخبرھم بما   لما أصبح رسول اهللا  ج

قد قام بھ في اللیل من اإلسراء إلى بیت المقدس، ومن 
  .بیاءُعُروِجِھ إلى السماء ولقائھ باألن

 ما ھو موقف كفار قریش من معجزة اإلسراء والمعراج؟ )٣٩٤س
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موقف كفار قریش من معجزة اإلسراء والمعراج، أن   ج
واستنكروا ما یسمعونھ مما قالوا عنھ  اتصایحوا واستھزؤو

  .  ھذیان محموم، وقد ارتد بعٌض من ضعیفي اإلیمان

 بكر من معجزة اإلسراء والمعراج؟ ما ھو موقف أبي )٣٩٥س
إن كان : بكر من معجزة اإلسراء والمعراج، قال يموقف أب  ج

أتصدقھ على ذلك؟ : قال كفار قریش. قال ذلك فقد صدق
وأقبل على . إني ألصدقھ على أبعد من ذلك: فرد علیھم

یستخبره عن بیت المقدس، ِلُیْسِمَع جمیع  رسول اهللا 
  .رجال قریش أوصافھ

ھا في أن یصف المواقع التي رآ كیف استطاع رسول اهللا  )٣٩٦س
 لیلة اإلسراء والمعراج؟

أن یصف المواقع التي رآھا في لیلة  استطاع رسول اهللا   ج
جمیع  اإلسراء والمعراج، بأن كشف اهللا تعالى لرسولھ 

تلك المواقع، فراح یصفھا لھم موقعًا موقعًا، وكلھم ذاھلون 
في عجب عجاب، وأبو بكر ُیَؤمُِّن على كالمھ، َفُسمَِّي 

  . صدیقًا لذلك

لیلة ُعِرَج بھ إلى  المشاھد التي رآھا رسول اهللا  ما )٣٩٧س
 السماء؟

لیلة ُعِرَج بھ إلى السماء  المشاھد التي رآھا رسول اهللا   ج
كثیرة ومتعددة، فقد رأى من أحوال الناس المھتدین منھم 

تلك من  والضالین، فیسأل جبریل علیھ السالم عما یرى 
   .األحوال، فیجیبھ علیھ السالم

  :ما یلي ا تواتر من المشاھد التي شاھدھا رسول اهللا ومم  
الجنة، ودخلھا، وشاھد بعض نعیمھا، وثواب  رأى  )١

 .أھلھا
 .جبریل علیھ السالم في صورة عجیبة رأى  )٢
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 .مالكًا خازن جھنم رأى  )٣
  .مشاھد كثیرة من عذاب أھل النار رأى  )٤

لسماء لیلة ُعِرَج بھ إلى ا المشاھد التي رآھا رسول اهللا  ما )٣٩٨س
 السابعة؟

لیلة ُعِرَج بھ إلى السماء  المشاھد التي رآھا رسول اهللا   ج
رأیت لیلة أسري بي لما انتھیت إلى السماء (: السابعة، فقال

: السابعة، فنظرت فوق فإذا رعد وبرق وصواعق، قال
وأتیت على قوم بطونھم كالبیوت فیھا الحیاة ترى من خارج 

. ھؤالء آكلو الربا: ریل؟ قالمن ھؤالء یا جب: بطونھم، فقلت
فلما نزلت إلى السماء الدنیا نظرت أسفل مني، فإذا أنا 

من ھؤالء یا جبریل؟ قال : برھج ودخان وأصوات، قفلت
ھذه الشیاطین یحومون على أعین بني آدم ال یتفكرون في 

  .)واألرض، ولوال ذلك لرأوا العجائبملكوت السموات 

لیلة ُعِرَج بھ إلى  سول اهللا كیف ُوِصَفْت سدرُة المنتھى لر )٣٩٩س
 السماء؟

لیلة ُعِرَج بھ إلى  ُوِصَفْت سدرة المنتھى لرسول اهللا   ج
ھذه السدرة ینتھي إلیھا كل أحد من أمتك : السماء، فقیل لھ

على سنتك، فإذا ھي شجرة یخرج من أصلھا أنھار من ماًء 
غیر آسن، وأنھار من لبن لم یتغیر طعمھ، وأنھار من خمر 

للشاربین، وأنھار من عسل مصفى، وھي شجرة یسیر لذة 
الراكب في ظلھا سبعین عامًا ال یقطعھا، والورقة منھا 

فغشیھا نور اْلَخالَّق عز وجل، : تغطي األمة كلھا، قال
وغشیتھا المالئكة أمثال الغربان حین یقعن على الشجرة، 

  .من حب اهللا تبارك وتعالى

 یلة ُعِرَج بھ إلى السماء؟ل أین َكلََّم اهللا تعالى رسولھ  )٤٠٠س
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لیلة ُعِرَج بھ إلى السماء، عند  َكلََّم اهللا تعالى رسولھ   ج
سل؟ : فكلمھ اهللا عند ذلك، فقال لھ: قالوا. سدرة المنتھى

. إنك اتخذت إبراھیم خلیًال وأعطیتھ ملكًا عظیمًا: فقال
وأعطیت داوود ملكًا عظیما، وألنت . وكلمت موسى تكلیما

وأعطیت سلیمان ملكًا . سخرت لھ الجباللھ الحدید، و
وسخرت لھ الجن واإلنس والشیاطین وسخرت لھ الریاح 

وعلمت عیسى . وأعطیت لھ ملكًا ال ینبغي ألحٍد من بعده
التوراة واإلنجیل وجعلتھ یبرئ األكمھ واألبرص ویحي 
الموتى بإذنك وأعذتھ وأمھ من الشیطان الرجیم، فلم یكن 

  . للشیطان علیھما سبیل
وھو مكتوب . وقد اتخذتك خلیًال(:فقال لھ الرب عز وجل  

وأرسلتك إلى الناس كافة بشیرًا  –في التوراة حبیب الرحمن 
ونذیرًا، وشرحت لك صدرك، ووضعت عنك وزرك، 
ورفعت لك ذكرك، فال ُأذكر إال ُذِكْرَت معي، وجعلت أمتك 
خیر أمة أخرجت للناس، وجعلت أمتك وسطًا، وجعلت 

ولین وھم اآلخرین، وجعلت أمتك ال تجوز لھم أمتك ھم األ
خطبة حتى یشھدوا أنك عبدي ورسولي، وجعلت من أمتك 
أقوامًا قلوبھم أناجیلھم، وجعلتك أول النبیین َخْلقًا وآخرھم 
بعثًا وأولھم یقضى لھ، وأعطیتك سبعًا من المثاني لم یعطھا 
نبي قبلك، وأعطیتك خواتیم سورة البقرة من كنز تحت 

ش لم أعطھا نبیًا قبلك، وأعطیتك الكوثر، وأعطیتك العر
اإلسالم والھجرة والجھاد والصالة والصدقة : ثمانیة أسھم

وصوم رمضان واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر، 
  ).وجعلتك فاتحًا خاتمًا

 لیلة ُعِرَج بھ إلى السماء وكلمھ ربھ؟  بم افتخر رسول اهللا )٤٠١س
بھ إلى السماء وكلمھ ربھ،  لیلة ُعِرَج  اهللا افتخر رسول  ج

أعطاني فواتح الكالم وخواتیمھ : فضلني ربي بست(:فقال
وجوامع الحدیث، وأرسلني إلى الناس كافة بشیرًا ونذیرًا، 
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وقذف في قلوب أعدائي الرعب مسیرة شھر، وأحلت لي 
لت لي األرض كلھا طھورًا الغنائم ولم تحل ألحد قبلي، وجع

  .)ومسجدًا

لیلة ُعِرَج بھ إلى السماء  حملھا رسول اهللا  األمانة التي ما )٤٠٢س
 ونزل بھا إلى األرض؟

لیلة ُعِرَج بھ إلى السماء  األمانة التي حملھا رسول اهللا   ج
ونزل بھا إلى األرض، الصلوات الخمس، وخواتیم سورة 

أي  -البقرة، وُغفر لمن ال یشرك باهللا شیئًا الُمقحمات
  .الكبائر

 ؟ر قریش لتكذیبھم رسولھ كیف أنذر اهللا تعالى كفا )٤٠٣س
، وضرب لھم أنذر اهللا تعالى كفار قریش لتكذیبھم رسولھ   ج

َوَكْم َأْھَلْكَنا ِمْن اْلُقُروِن ِمْن  ((:المثل بمن قبلھم، قال تعالى
َبْعِد ُنوٍح َوَكَفى ِبَربَِّك ِبُذُنوِب ِعَباِدِه َخِبیرًا َبِصیرًا 

األمم من قبل النبي  وھذا دلیل على أن. )سورة اإلسراء())١٧(
 –أي منذ آدم علیھ السالم  –نوح علیھ السالم بعشرة قرون 

كانت األمم على اإلسالم، وقد أھلك اهللا األمم ممن كذبوا 
أنكم أیھا : والمعنى كما أورده ابن كثیر في تفسیره. الرسل

المكذبون لستم أكرم على اهللا منھم، وقد كذبتم أشرف الرسل 
  .وبتكم أولى وأحرىوأكرم الخالئق، فعق

لیلة عرج بھ  األنبیاء والرسل الذین التقى بھم رسولھ  من )٤٠٤س
 إلى السماء؟

لیلة عرج بھ إلى  األنبیاء والرسل الذین التقى بھم رسولھ   ج
  :السماء، ھم

 .آدم علیھ السالم )١
 .عیسى علیھ السالم )٢
 .یحي علیھ السالم )٣
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 .یوسف علیھ السالم )٤
 .إدریس علیھ السالم )٥
 .لسالمھارون علیھ ا )٦
  .إبراھیم علیھ السالم )٧

لیلة عرج بھ إلى السماء   ما الحكمة في التقاء رسول اهللا )٤٠٥س
 بعض األنبیاء والرسل دون غیرھم؟ب

لیلة عرج بھ إلى السماء   الحكمة في التقاء رسول اهللا  ج
بعض األنبیاء والرسل دون غیرھم، إشارة إلى ما سیقع لھ ب
 مع قومھ نظیر ما وقع لكل منھم.  

 معجزة اإلسراء والمعراج؟ ى حدثتمت )٤٠٦س
اختلف المؤرخون في تحدید تاریخ معجزة اإلسراء   ج

من حیث الیوم والشھر والعام،  والمعراج برسول اهللا 
  :فقیل أنھا حدثت في

 .أوائل البعثة )١
 .بعد البعثة بخمس سنین )٢
 .من البعثة ١٠رجب سنة  ٢٧لیلة  )٣
 .من البعثة ١٢رمضان سنة  )٤
 .ةمن البعث ١٣محرم سنة  )٥
 .من البعثة ١٣ربیع األول سنة  )٦
 .من البعثة ١٢صفر أو أواخر المحرم سنة  )٧

ومھما قیل، فإن عدم معرفة الزمان الحقیقي لمعجزة 
اإلسراء والمعراج ال یضر في اإلیمان بھ، والعمل بفوائده، 

  .واالستفادة من عبره
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  بیعتا العقبة

 یعرض دعوتھ على القبائل؟ كیف كان رسول  )٤٠٧س
یعرض دعوتھ على القبائل في كل عام  اهللا  كان رسول  ج

في موسم الحج وفي مواسم العرب للتجارة أو للمفاخرة، 
  .كما یتصل ببعض القبائل سرًا

رسول كیف وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا َعْرض  )٤٠٨س
  نفسھ على قبائل العرب في مكة في كل موسم؟  اهللا

  اهللارسول وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا عرض   ج
أال (:العرب في مكة في كل موسم فیقول نفسھ على قبائل

ًا قد منعوني أن أبلِّغ كالم رجل یحملني إلى قومھ؟ فإن قریش
  .)ربي

إلى المدینة قبل ھجرتھ   رسول اهللاكیف وصلت دعوة  )٤٠٩س
  إلیھا؟

عند العقبة نفرًا من  في بعض السنین لقي رسول اهللا   ج
عاھم إلى اهللا عز وجل األوس والخزرج وكانوا سبعة، فد

وكانوا أھل " وعرض علیھم اإلسالم وتال علیھم القرآن 
قال " شرك وأوثان وعندھم علم بأن نبیًا سوف یبعث 

واهللا إنھ َلَلنبي الذي توعدكم بھ الیھود فال : بعضھم لبعض
تسبقكم إلیھ فاغتنموه وآمنوا بھ، فأجابوه فیما دعاھم إلیھ 

لیھم من اإلسالم، ثم وصدقوه وقبلوا منھ ما عرض ع
فلما قدموا . انصرفوا راجعین إلى بالدھم وقد آمنوا وصدقوا

وما جرى لھم،  المدینة إلى قومھم ذكروا لھم رسول اهللا 
ودعوھم إلى اإلسالم، ففشا فیھم حتى لم یبق بیت وال دار 

  .فیھ ذكر من دور األنصار إال ولرسول اهللا 

إلى  ة رسول اهللا ماذا حدث في موسم الحج السابق لھجر )٤١٠س
  عند العقبة؟ المدینة بین األنصار ورسول اهللا 
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إلى المدینة  في موسم الحج السابق لھجرة رسول اهللا   ج
وعند العقبة؛ تمت بیعة العقبة األولى؛ حیث أعلن نفر من 

بني األوس واثنان من بني  وعددھم عشرة من(األنصار 
أن یبایعھم  وطلبوا منھ مؤازرتھم لرسول اهللا ) الخزرج

فكانت البیعة األولى على ( نھ وبینھم،كعھد منھم مكتوب بی
في  بیعة النساء، وذلك أن اهللا تعالى لم یكن َأِذن لرسولھ 

أال نشرك باهللا شیئًا، وال  : "فكتبوا ھذه الصیغة )الحرب
نسرق، وال نزني، وال نقتل أوالدنا، وال نأت ببھتان نفتریھ 

وقال لھم ". وال نعصیھ في معروفمن بین أیدینا وأرجلنا، 
لئن وفیتم لكم الجنة، وإن غشیتم  من ذلك ( رسول اهللا 

عز وجل، إن شاء غفر، وإن شاء شیئًا فأمركم إلى اهللا 
  . )عذب

  لماذا سمیت بیعة العقبة األولى بھذا االسم؟ )٤١١س
بھذا االسم لتواجد األنصار " بیعة العقبة األولى " سمیت   ج

جمرة العقبة األولى شمال الصاعد عند  مع رسول اهللا 
  .من مكة إلى منى

  متى تمت بیعة العقبة األولى؟ )٤١٢س
قبل الھجرة في موسم الحج، " عة العقبة األولى بی" تمت  ج

  .بعام وثالثة شھور

من بایعوه من األنصار عند العقبة  كیف كافأ رسول اهللا  )٤١٣س
  األولى؟

األولى  من بایعوه من األنصار عند العقبة كافأ سول اهللا   ج
إلى المدینة وأمره أن " مصعب بن عمیر " بأن بعث معھم 

، فانتشر یقرئھم القرآن ویعلمھم اإلسالم ویفقھھم في الدین
  .اإلسالم في المدینة انتشارًا كبیرًا
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في موسم الحج التالي لبیعة العقبة  ماذا فعل رسول اهللا  )٤١٤س
  األولى مع من بایعھ من األنصار؟

من  ١٣في السنة (لبیعة العقبة األولى  في موسم الحج التالي  ج
بسبعین  التقى رسول اهللا ) م٦٢٢سنة یونیو  –البعثة 
األوس (من األنصار ) وقیل ثالثة وسبعون رجًال(رجًال 

ومعھم امرأتان، ) وھؤالء األكثریة فیھم -والخزرج 
أصحابھ إلى المدینة، ثم  فبایعوه؛ وأرسل رسول اهللا 

ى جبل ثور جنوب مكة، ثم توجھ خرج إلى غار ثور في أعل
 وأبو بكر إلى المدینة.  

  ؟لماذا التقى السبعون رجًال من األنصار برسول اهللا  )٤١٥س
لإلعالن  التقى السبعون رجًال من األنصار برسول اهللا   ج

عن استعدادھم لحمایتھ إذا خرج إلیھم، بل وللسمع بما 
  .یوجھھم إلیھ علیھ الصالة والسالم طائعین مختارین

من السبعین رجًال الذین بایعوه عند  اذا طلب رسول اهللا م )٤١٦س
  العقبة یوم أوسط أیام التشریق؟

من السبعین رجًال الذین بایعوه عند  طلب رسول اهللا   ج
، وكان اهللا قد َأِذن لھ في العقبة یوم أوسط أیام التشریق
في العقبة األخیرة على  الحرب، فبایعھم رسول اهللا 

ود، وأخذ لنفسھ، واشترط على القوم حرب األحمر واألس
أبایعكم (: فقال لربھ، وجعل لھم على الوفاء بذلك الجنة،

، ثم )مما تمنعون منھ نساءكم وأبناءكم على أن تمنعوني
 یكونون على قومھمعشر نقیبًا  أخرجوا إلّي منكم اثنى( :قال

ھؤالء كفالء على قومكم كفالة (: وقال لھم )بما فیھم
 .)ابن مریم، وأنا الكفیل على قومي ىالحواریین لعیس

فأخرجوا منھم اثني عشر نقیًا، منھم تسعة من الخزرج 
  .وثالثة من األوس
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  عند العقبة ؟ كیف كانت استجابة الذین بایعوا رسول اهللا  )٤١٧س
  :عند العقبة كانت استجابة الذین بایعوا رسول اهللا   ج

نعم : ثم قال أخذ البراء بن معرور بید رسول اهللا  •
والذي بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع منھ إزرنا، َفَباِیْعَنا 
یا رسول اهللا، فنحن أھل الحروب وأھل الحلقة ورثناھا 

  . كابرًا عن كابٍر
یا : وقال أبو الھیثم بن التیھان حلیف بني عدي األشھل •

رسول اهللا إن بیننا وبین الرجال حباًال وإنا قاطعوھا 
فعلنا ذلك ثم أظھرك یعني العھود، فھل عسیت إن نحن 

  .اهللا أن ترجع إلى قومك وتدعنا
البراء بن  وكان أول من ضرب على ید رسول اهللا  •

  .معرور ثم تتابع القوم

رسول الخزرج لكیف خرج الشیطان من العقبة بعد مبایعة  )٤١٨س
  ؟اهللا 

عند العقبة،  لما بایعنا رسول اهللا : كعب بن مالكیقول   ج
قط یا أبعد صوت سمعتھ خرج الشیطان من رأس العقبة ب

ھل لكم في مذمم والعباة معھ قد " المنازل" جباجبأھل ال
ما یقول : قال علٌي یعني بن إسحاق. أجمعوا على حربكم

ھذا أزب العقبة، ھذا (: فقال رسول اهللا . عدو اهللا محمد
ثم قال  )أما واهللا ألفرغن لك: ع عدو اهللابن أزیب، اسم

فقال لھ العباس بن  )لكمإرفعوا إلي رحا(:رسول اهللا 
ن على یلوالذي بعثك بالحق إلن شئت لنم: عبادة ابن نفلة

، ؤمر بذلكنلم (:فقال رسول اهللا . أھل منى غدًا بأسیافنا
فرجعنا إلى مضاجعنا، : قال .)ولكن ارجعوا إلى رحالكم
  .فنمنا علیھا حتى أصبحنا

بعد مبایعة وفد األنصار  كیف كان موقف رسول اهللا  )٤١٩س
  یر المكون من سبعین رجًال؟الكب
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وفد األنصار الكبیر المكون من  عندما بایع رسول اهللا   ج
بما وجده من إقبالھم علیھ للمناصرة  سبعین رجًال، تفاءل 

وقد أرسل مع .. أمًال جدیدًا للدین اإلسالمي واستبشر بھ
عمرو بن أم مكتوم : الوفد إلى المدینة كًال من الصحابیین

یعلمان القرآن الكریم للمسلمین، ومصعب بن عمیر 
  .ویقومان بالدعوة إلى رب العالمین الواحد األحد

المكون من سبعین " بم سمیت بیعة وفد األنصار الكبیر  )٤٢٠س
  ؟" رجًال

المكون من سبعین رجًال " سمیت بیعة وفد األنصار الكبیر   ج
  .بیعة العقبة الثانیة " 

  ھجرة المسلمین إلى المدینة

 ؟جرة النبویةما ھي أسباب الھ )٤٢١س
  :أسباب الھجرة النبویة، كثیرة، أھمھا  ج

 .تنفیذ أمر اهللا تعالى بالخروج من مكة )١
بیعتا العقبة األولى والثانیة، اللتان أوجدتا بیئة إسالمیة  )٢

 .في المدینة
 .ازدیاد البالء بالمسلمین )٣
 .خوف الفتنة في الدین )٤
 .خدیجة، وعمھ أبو طالب وفاة زوجة رسول اهللا  )٥
  .یر والمعین من القبائل والبطونغیاب النص )٦

 ھجرة المسلمین إلى المدینة؟ كیف اختار رسول اهللا  )٤٢٢س
 ھجرة المسلمین إلى المدینة بقولھ  اختار رسول اهللا   ج

ي أریت دار ھجرتكم ذات نخل بین إن(:لصحابتھ وھو بمكة
  ")ھما الحرتان " بتینال
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من المسلمین عندما اشتد  كیف كان موقف رسول اهللا  )٤٢٣س
  لیھم أذى قریش؟ع

 عندما اشتد أذى قریش على المسلمین، كان رسول اهللا   ج
یخفف عنھم ویعدھم الحسنى، ثم طلب منھم الخروج من 
مكة ، وأن یھاجروا إلى بلد كریم سبقھم إلیھ إخوة لھم في 

، ویلحقوا بإخوانھم من األنصار، الدین، فینطلقوا إلى المدینة
لكم إخوانًا ودارًا تأمنون ل إن اهللا عّز وجّل قد جع(:وقال
بمكة ینتظر أن  فخرجوا أْرساًال، وأقام رسول اهللا  )بھا

  .یأذن لھ ربُّھ في الخروج من مكة والھجرة إلى المدینة

 من ھي أول أسرة ھاجرت إلى المدینة؟ )٤٢٤س
أول أسرة ھاجرت إلى المدینة، أسرة أبي سلمة بن عبد   ج

) بنو المغیرة(األسد، ومعھ زوجتھ وولده، لكن بني مخزوم 
، وفرقوا بینھم حبسوا زوجتھ وولده ومنعوھما من الھجرة

ثم توسط لھا رجل من بني . وانطلق أبو سلمة إلى المدینة
عمھا أحد بني المغیره، فقالوا لھا الحقي بزوجك إن شئت، 
فخرجت مع ابنھا، حتى إذا كانت بالتنعیم لقیت عثمان بن 

المدینة إلى قریة بني  أبي طلحة أخا عبد الدار، فصحبھا إلى
فأدخلھا على  وكان أبو سلمة نازًال بھا، عمرو بن عوف،

واهللا ما أعلم : قالت. ، ثم انصرف راجعًا إلى مكةبركة اهللا
أھل بیت في اإلسالم أصابھم ما أصاب آل بني سلمة، وما 

  .رأیت صاحبًا قط أكرم من عثمان بن أبي طلحة

م الذین قدموا إلى َمْن ھم أوائل الصحابة رضي اهللا عنھ )٤٢٥س
  ؟المدینة قبل رسول اهللا 

أوائل الصحابة رضي اهللا عنھم الذین قدموا إلى المدینة قبل   ج
  :ھم رسول اهللا 

 ُمْصَعُب بن ُعمیر •
 ابن أم مكتوم •
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 عمار بن یاسر  •
 بالل بن رباح •
 .عمر بن الخطاب في عشرین من أصحاب النبي  •
م برسول اهللا فلم یفرحوا بشيء فرحھ ثم قدم رسول اهللا   
  قدم رسول اهللا : حتى جعل اإلماء َیُقْلن ،حتى قرأ  فینا

َسبِّْح اْسَم َربَِّك  .الرحیم الرحمن اهللا بسم((البراء بن عازب 
  .)سورة األعلى())١(اَألْعَلى

  ن من مكة على المدینة؟وكیف ھاجر المؤمن )٤٢٦س
ن من مكة إلى المدینة مستخفین، إال عمر وھاجر المؤمن  ج

هللا عنھ، فإنھ أعلم مشركي قریش بھجرتھ، وقال رضي ا
. من أراد أن تثكلھ أمھ فلیلحق بي غدًا ببطن ھذا الوادي: لھم

  .فلم یخرج لھ أحد

  إلى المدینة ھجرة رسول اهللا 

  في التفكیر بالھجرة؟ متى شرع رسول اهللا  )٤٢٧س
في التفكیر بالھجرة بعد رؤیة جاءتھ في  شرع رسول اهللا   ج

رأیت في المنام أني مھاجر من مكة إلى (:قال حیثالمنام 
أرض بھا نخل، فذھب وھلي إلى الیمامة أو ھجر، فإذا ھي 

  .]أسماء بلدان / الیمامة أو ھجر. وھمي/ وھلي[  .)المدینة یثرب

عندما َھمَّ أن  اآلیة الكریمة التي رددھا رسول اهللا  ما )٤٢٨س
یترك مكة مھاجرًا إلى المدینة؟ وكیف َفسََّرھا بعض 

  فسرین؟الم
عندما َھمَّ أن یترك  اآلیة الكریمة التي رددھا رسول اهللا   ج

َوُقْل َربِّ  ((:مكة مھاجرًا إلى المدینة ھي قول اهللا تعالى
َأْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوَأْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعْل ِلي 

َر بعض وَفسَّ. )سورة اإلسراء()٨٠(ِمْن َلُدْنَك ُسْلَطانًا َنِصیرًا 
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بأن جعل اهللا مدخل صدق : المفسرین ھذه اآلیة بقولھم
  .المدینة، ومخرج صدق مكة، وسلطانًا نصیرًا األنصار

كیف وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا إعالم رسول  )٤٢٩س
  ألبي بكر رضي اهللا عنھ بالھجرة إلى المدینة؟ اهللا 

 وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا إعالم رسول اهللا   ج
أنھم بینما ھم : بي بكر رضي اهللا عنھ بالھجرة إلى المدینةأل

ظھرًا في بیتھم، ولیس عند أبي بكر إال ابنتاه عائشة 
وكان  حین قام قائم الظھیرة، وأسماء، إذ ھم برسول اهللا 
بكر أول النھار وآخره، فلما رآه  ال یخطئھ یومًا أن یأتي أبا

ي اهللا إال أمٌر أبو بكر جاء ظھرًا، فقال ما جاء بك یا نب
أخرج من (:حدث، فلما دخل علیھم البیت، قال ألبي بكر

لیس علیك عیٌن إنما ھما ابنتاي، إنما ھم أھلك  :فقال )عندك
ل قد أذن لي قال إن اهللا عز وج(. بأبي أنت یا رسول اهللا
 فقال أبو بكر یا رسول اهللا الصحابة .)بالخروج إلى المدینة

قال أبو بكر خذ إحدى ، ف)الصحابة(:قال. )الصحبة(
الراحلتین، وھما الراحلتان اللتان كان یعلف أبو بكر یعدھما 

، فأعطاه أبو بكر إحدى للخروج إذا أذن لرسول اهللا 
ركبھا، فقال رسول اهللا حلتین، فقال خذھا یا رسول اهللا فاالرا
:)قد أخذتھا بالثمن(.  

بھ ألصحا ر رسول اهللا َككیف كانت حالة الناس بعد ما َذ )٤٣٠س
  رؤیا ھجرتھ إلى المدینة؟

ألصحابھ رؤیا ھجرتھ إلى  ذكر رسول اهللا  عندما  ج
  :من الحاالت التالیة ةالمدینة، كان الناس على واحد

  .ھاجر من ھاجر منھم قبل المدینة •
 .رجع عامة من كان ھاجر بأرض الحبشة إلى المدینة •
 . تجھز أبو بكر قبل المدینة •
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  إلى المدینة؟ ل اهللا كیف استقبلت قریش خبر ھجرة رسو )٤٣١س
إلى المدینة،  عندما علمت قریش بخبر ھجرة رسول اهللا   ج

عقدت مؤتمرًا في دار الندوة للتفكیر في القضاء على 
نفسھ، َفَقرَّ رأیھم على أن یتخیروا من كل  رسول اهللا 

، فیقتلوه )أحد عشر فردًا افاختارو( قبیلة منھم فتى جلدًا
قبائل، وال یقدر بنو مناف على جمیعًا، فیتفرق دمھ في ال

فاجتمع الفتیان الموكلون . حربھم جمیعًا، فیرضوا بالدیة
لة الھجرة ینتظرون خروجھ على بابھ لی بقتل رسول اهللا 

َوِإْذ َیْمُكُر ِبَك  ((:تعالىاهللا لیقتلوه، وكان األمر كما قال 
ِرُجوَك َوَیْمُكُروَن الَِّذیَن َكَفُروا ِلُیْثِبُتوَك َأْو َیْقُتُلوَك َأْو ُیْخ

  .)سورة األنفال())٣٠(َوَیْمُكُر اللَُّھ َواللَُّھ َخْیُر اْلَماِكِریَن 

إلى ربھ وھو خارج  الدعاء الذي توجھ بھ رسول اهللا  ما )٤٣٢س
  من مكة؟

إلى ربھ وھو خارج من  الدعاء الذي توجھ بھ رسول اهللا   ج
  :مكة

ني على ھول الحمد هللا الذي خلقني ولم أك شیئًا، اللھم أع(
الدنیا وبوائق الدھر، ومصائب اللیالي واألیام، اللھم 

صحبني في سفري واخلفني في أھلي، وبارك لي فیما ا
رزقتني، ولك فَذلِّْلني، وعل صالح خلقي فقومني، وإلیك 
ربِّ فحببني، وإلى الناس فال تكلني، رب المستضعفین 

ات وأنت ربي، أعوذ بوجھك الكریم الذي أشرقت لھ السمو
واألرض، وكشفت بھ الظلمات، وصلح علیھ أمر األولین 

وُتْنِزَل بي سخطك، ، واآلخرین، أن تحل عليَّ غضبك
وأعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك، وتحول عافیتك، 

استطعت، وال  وجمیع سخطك، لك الُعْتَبى عندي خیر ما
  .)حول وال قوة إال بك

  المدینة؟ مھاجرًا إلى كیف كان خروج رسول اهللا  )٤٣٣س
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 لیلة الھجرة في فراشھ، وإنما طلب من لم ینم رسول اهللا   ج
علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ أن ینام ابن عمھ وربیبھ 

بیتھ دون أن یشاھده الموكلون  مكانھ، وغادر رسول اهللا 
فخرج على المتربصین بقتلھ وكأنھم نیام، ویتناول بقتلھ، 

م یضع منھ على من األرض حفنة من تراب ویدور علیھ
َوَجَعْلَنا ِمْن َبْیِن َأْیِدیِھْم  ((:وسھم وھو یتلو من سورة یسءر

. ))٩(َسّدًا َفَأْغَشْیَناُھْم َفُھْم ال ُیْبِصُروَن  َخْلِفِھْمَسّدًا َوِمْن 
وذھب إلى بیت أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ، وكان قد 

ى ، فعزما علھیأ من َقْبُل راحلتین لھ ولرسول اهللا 
  .الخروج

من بیتھ  كیف استدل كفار قریش بخروج رسول اهللا  )٤٣٤س
  مھاجرًا إلى المدینة؟

من بیتھ مھاجرًا  استدل كفار قریش بخروج رسول اهللا   ج
  :بما یلي إلى المدینة

 ن على باب بیتھوجود التراب فوق رءوس الواقفی )١
 .ن بقتلھ الموكلی

  .على فراشھ  ًامشاھدتھم علي بن أبي طالب نائم )٢

ألبي بكر بالھجرة إلى المدینة  ھل َأِذَن رسول اهللا  )٤٣٥س
  بمفرده؟ وكیف تصرف أبو بكر مع ھذا الموقف؟

ال (:ألبي بكر بالھجرة، وقال لھ لم یأذن رسول اهللا   ج
على رسلك، فإني أرجو أن ()تعجل، لعل اهللا یجد لك صاحبًا

 ، فحبس أبو بكر نفسھ على رسول اهللا )یؤذن لي
  .حلتین كانتا عندهلیصحبھ، وعلف را

  عندما َأِذَن اهللا لھ بالھجرة؟ ماذا فعل رسول  )٤٣٦س
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بكر  بالھجرة، أخبر أبا عندما َأِذَن اهللا تعالى لرسولھ   ج
بذلك، واستأجر منھ راحلة بالثمن، ثم لحقا بغار في جبل 

  .أسفل مكة ثور

إلى غار ثور مھاجرًا من بیتھ إلى  متى خرج رسول  )٤٣٧س
  المدینة؟

إلى غار ثور مھاجرًا من بیتھ إلى المدینة،  خرج رسول   ج
 ١٢من البعثة، الموافق  ١٤من شھر صفر سنة  ٢٧في لیلة 

یوم الخمیس األول من : وقیل .م٦٢٢سبتمبر سنة  ١٣أو 
  .ربیع األول لسنة ثالث وخمسین من مولده 

بكر  وأبي رسول اهللا  من  ھم الذین جھزوا راحلتي )٤٣٨س
  رضي اهللا عنھ؟

بكر رضي اهللا  وأبي رسول اهللا  حلتيراالذین جھزوا   ج
عنھ ھما عائشة وأسماء ابنتا أبي بكر، فوضعتا لھما سفرة 
في جراب، وقطعت أسماء قطعة من ِنطاقھا فربطت بھ 

إن لھا بھ نطاقین في (:على فم الجراب، فقال رسول اهللا 
  .؛ فبذلك سمیت ذات النطاقین)الجنة

أبو بكر الصدیق  وصاحبھ ة التي مكثھا رسول الفتر كم )٤٣٩س
  رضي اهللا عنھ في غار جبل ثور؟

 عنھ وصاحبھ أبو بكر الصدیق رضي اهللا مكث رسولھ   ج
في غار جبل ثور ثالث لیال، لیلة الجمعة، ولیلة السبت، 

  .، في نھایة شھر صفرولیلة األحد

بكر رضي اهللا  وأبي بیت عند رسول اهللا الذي كان َی من )٤٤٠س
  عنھ في غار جبل ثور؟ ولماذا؟

بكر رضي اهللا عنھ  وأبي الذي كان یبیت عند رسول اهللا   ج
فیدلج . ھو عبداهللا بن أبي بكر ،عندما كانا في غاز جیل ثور

من عندھما بسحر فیصبح مع قریش بمكة كبائت، فال یسمع 
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أمرًا یكادان بھ إال وعاه حتى یأتیھما بخبر ذلك حین یختلط 
  . الظالم

بكر رضي اهللا  وأبي  على رسول اهللا أتيالذي كان ی من )٤٤١س
  عنھ في كل لیلة؟ وكیف؟

بكر رضي اهللا عنھ  وأبي على رسول اهللا  یأتيالذي كان   ج
في كل لیلة ھو عامر بن فھیرة مولى أبي بكر الصدیق 
رضي اهللا عنھ، فیعطیھما منحة من لبن، فیریحھا علیھما 
حین تذھب ساعة من اللیل من العشاء فیبیتان في ِرْسٍل حتي 

َق بھما عامر بغلس، یفعل ذلك في كل لیلة من تلك َیْنِع
ُدعاء الغنم بلحن / َیْنِعَق. اللبن/الرسل ھنا.(اللیالي الثالث

  .)ُتْزَجُر بھ

وأبو بكر رضي اهللا عنھ  الذي استأجره رسول اهللا  من )٤٤٢س
  في ھجرتھما من مكة إلى المدینة؟) دلیًال(لیكون لھما ھادیا 

ر رضي اهللا عنھ رجًال من وأبو بك استأجر رسول اهللا   ج
) ارقط -  أریقد(ھو عبداهللا بن أریقط ) بني الدیل( الدِّئل

الّدیلي اللیثي من بني عبد بن عدي، وكان مشركًا لیدلھما 
على طریق المدینة، وكان ھادیًا ماھرًا بالھدایة، على أن 
یتجنب الطریق المعروفة إلى طریق أخرى ال یھتدي إلیھ 

  .كفار قریش

بكر رضي  وأبي ق الذي سلكھ دلیل رسول اهللا ما الطری )٤٤٣س
  اهللا عنھ أثناء ھجرتھما إلى المدینة؟

بكر رضي اهللا  وأبي الطریق الذي سلكھ دلیل رسول اهللا   ج
عنھ أثناء ھجرتھما إلى المدینة؛ ھو طریق الساحل أسفل 

، في )كیلومتر ٨٠بعد عن مكة المكرمة التي ت(قریة عسفان 
من أتباع قریش،  یكون في أثره محاولة لتضلیل من قد 

  .حتى انتھى إلى بني عمرو بن عوف بظاھر قباء
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بكر الصدیق  وصاحبھ أبا كیف حمى اهللا تعالى رسولھ  )٤٤٤س
  رضي اهللا عنھ في غار جبل ثور عندما لحقھما المشركون؟

بكر الصدیق رضي  وصاحبھ أبا حمى اهللا تعالى رسولھ   ج
ھما المشركون، بأن اهللا عنھ في غار جبل ثور عندما لحق

نسجت العنكبوت خیوطھا عل فم الغار، وجاءت حمامتان 
  .فباضتا، فأیقن المشركون أنھما قد أفلتا من بین أیدیھم

  من القتل؟ ما ھو موقف قریش من نجاة رسول اهللا  )٤٤٥س
من القتل، وخرجوا  قامت قیامة قریش لنجاة رسول اهللا   ج

، واتجھوا إلى یطلبونھ في طریق مكة المعتاد، فلم یجدوه
لعلھ : طریق الیمن، ووقفوا عند فم غار ثور یقول بعضھم

أال ترى إلى فم : وصاحبھ في ھذا الغار، فیجیبھ اآلخرون
ج علیھ العنكبوت خیوطھا، وكیف تعیش فیھ سالغار كیف تن

  .الطیور، مما یدل على أنھ لم یدخل ھذا الغار أحد منذ أمد

ا رأى أقدام القرشیین موقف أبو بكر رضي اهللا عنھ عندم ما )٤٤٦س
  على فم غار ثور؟

كان أبو بكر رضي اهللا عنھ یرى أقدام القرشیین على فم   ج
: ، ویقول لھغار ثور، فیرتعد خوفًا على حیاة رسول اهللا 

  .واهللا یا رسول اهللا لو نظر أحدھم إلى موطىء قدمھ لرآنا

بكر رضي اهللا عنھ  یطمئن أبا كیف كان رسول اهللا  )٤٤٧س
  في غار ثور؟عندما كانا 

بكر رضي اهللا عنھ عندما  یطمئن أبا كان رسول اهللا   ج
بكر ما ظنك باثنین اهللا  یا أبا(:كانا في غار ثور، بقولھ

ِإالَّ  ((:قول اهللا تعالى لیھما نزل عموذلك  .)ثالثھما
 َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللَُّھ ِإْذ َأْخَرَجُھ الَِّذیَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْیِن

ِإْذ ُھَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َیُقوُل ِلَصاِحِبِھ ال َتْحَزْن ِإنَّ اللََّھ َمَعَنا 
َفَأنَزَل اللَُّھ َسِكیَنَتُھ َعَلْیِھ َوَأیََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَھا َوَجَعَل َكِلَمَة 
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ِزیٌز َحِكیٌم الَِّذیَن َكَفُروا السُّْفَلى َوَكِلَمُة اللَِّھ ِھَي اْلُعْلَیا َواللَُّھ َع
  .)سورة التوبة())٤٠(

في طریق  بماذا أعلنت قریش لمن یعثر على رسول اهللا  )٤٤٨س
  ھجرتھ من مكة إلى المدینة؟

في طریق  أعلنت قریش لمن یعثر على رسول اهللا   ج
مائة ناقة لمن ) مكافأة(ھجرتھ من مكة إلى المدینة، ُجْعًال 

  .حیًا أو میتًا یدل أو یأتي برسول اهللا 

  طریق الھجرةفي  قة بن جعشم یطارد رسول اهللا سرا

في طریق  الذي انتدبتھ قریش لیعثر على رسول اهللا  من )٤٤٩س
  ھجرتھ من مكة إلى المدینة؟

في طریق  لیعثر على رسول اهللا  قریش ھانتدبتالذي   ج
من بني سراقة بن جعشم  :ھجرتھ من مكة إلى المدینة ھو

  .)ِدیَّة( لالحصول على اْلُجْعمدلج، الذي طمع في 

اْلُجْعل الذي جعلتھ قریش لمن یعثر على رسول  ما مقدار )٤٥٠س
  في طریق ھجرتھ من مكة إلى المدینة؟وھو  اهللا 

اْلُجْعل الذي جعلتھ قریش لمن یعثر على رسول اهللا مقدار   ج
  في طریق ھجرتھ من مكة إلى المدینة، مائة ناقة وھو

  .لمن رده علیھم

في  یعثر على رسول اهللا كیف استعد سراقة بن جعشم ل )٤٥١س
  ؟ولیحظى بُجْعل قریش طریق ھجرتھ من مكة إلى المدینة

في طریق  استعد سراقة بن جعشم لیعثر على رسول اهللا   ج
: ھجرتھ من مكة إلى المدینة ولیحظى بُجْعل قریش، فقال

دخلت بیتي، ثم أمرت بفرسي، فُقیِّد لي إلى بطن الوادي، 
ُدُبر حجرتي، ثم أخذت وأمرت بسالحي، فأخرج لي من 

ثیاب (قداحي التي أستقسم بھا، ثم انطلقت فلبست ألمتي 
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، ثم َأخرجت قداحي فاستقسمت بھا، فخرج السھم )الحرب
  .ال یضره: الذي أكره

وھو في  ماذا حدث لُسراقة عندما عثر على رسول اهللا  )٤٥٢س
  طریق ھجرتھ من مكة إلى المدینة؟

وھو في  اهللا  عندما عثر سراقة بن جعشم على رسول  ج
وسقط تعثر خیلھ، طریق ھجرتھ من مكة إلى المدینة، 

حتى بلغتا الركبتین، ساخت قوائم فرسھ في الرمل وعنھا، 
فلم تقدر على السیر، وحاول ثالث مرات أن یحملھا على 

  .فتأبى السیر جھة رسول اهللا 

بماذا أیقن ُسراقة عندما أبت فرسھ االتجاه نحو رسول اهللا  )٤٥٣س
؟  

، أنھ ن ُسراقة عندما أبت فرسھ االتجاه نحو رسول اهللا أیق  ج
فعرفت حین : رسول كریم، مما جعلھ یقول في نفسھأمام 

أنا : ثم ناداھم فقال. نھ ظاھرَأنع مني ورأیت ذلك أنھ قد ُم
سراقة بن جعشم، أنظروني أكلمكم، فواهللا ال أریبكم، وال 

  .یأتیكم مني شيء تكرھونھ

عندما امتنعت فرسھ  سول اهللا ماذا طلب ُسراقة من ر )٤٥٤س
  االتجاه نحوه؟

عندما امتنعت فرسھ االتجاه  طلب ُسراقة من رسول اهللا   ج
تكتب لي كتابًا یكون آیة : ، َأْن َیِعَدُه إن نصره، فقالهنحو

، واحتفظ بھ فكتب كتابًا كبینة من رسول اهللا بیني وبینك، 
  .إلى یوم فتح مكة عندما أعلن إسالمھ

  سراقة؟ َد رسول اهللا بماذا َوَع )٤٥٥س
ُسراقة، بأن یلبس سواري كسرى عظیم  َوَعَد رسول اهللا   ج

  .الفرس
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  كیف عاد سراقة إلى مكة؟ )٤٥٦س
  .عاد ُسراقة إلى مكة متظاھرًا بأنھ لم یعثر على أحد  ج

  بأم معبد الخزاعیة في طریق الھجرة لقاء رسول اهللا 

  وھو في طریق الھجرة؟ بمن َمرَّ رسول اهللا  )٤٥٧س
وھو في طریق الھجرة، بخیمة أم معبد  رسول اهللا  َمرَّ  ج

الخزاعیة عاتكة بنت خالد، فنزل ومرافقوه عندھا یسألونھا 
عجفاء عن طعام یبتاعونھ، فلم یجدوا شیئًا، فالشاة عازبًا 

  .والسنة شھباء

من أم  وھو في طریق الھجرة رسول اهللا  ماذا طلب )٤٥٨س
  ؟معبد

ھجرة من أم معبد، أن وھو في طریق ال طلب رسول اهللا   ج
ضرعھا حتى  یحلب الشاة العجفاء، وما إن مسح بیده 

تفاجت علیھ وسمى اهللا تعالى ودعاه، وأخذ باإلناء فأدرت 
حتى امتأل، فشرب الكل منھ، وحلب ثانیة فتركھ عند 

  .صاحبتھ التي بایعتھ باإلسالم، وارتحل الركب

  ؟معبد معبد عندما وجد اللبن عند زوجتھ أم أبيما موقف  )٤٥٩س
اللبن عند زوجتھ أم معبد بعد رعیھ  معبد عندما وجد أبو  ج

، عجب لوجوده بینما ال شاة حلوب عندھم، للغنم الضعاف
فذكرت لزوجھا خبر الصحب الطیب الذین مروا بھا وفیھم 

فطلب منھا زوجھا أن تصفھ لھ فإنھ یرى أنھ . رجل مبارك
وتمنى . ھو صاحب قریش الذي تطلبھ كما سمع من الركبان

  .لیتبعھ وإنھ لفاعل أبو معبد لو أدرك رسول اهللا 
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  إلى قباء وصول رسول اهللا 

ماذا فعل المسلمون بالمدینة عندما سمعوا مخرج رسول اهللا  )٤٦٠س
 من مكة؟  

من مكة،  لما سمع المسلمون بالمدینة بمخرج رسول اهللا   ج
كانوا یغدون كل غداة إلى الحرة فینتظرونھ حتى یردھم حر 

ھیرة، فانقلبوا یومًا بعد ما أطالوا انتظارھم، فلما أوو إلى الظ
بیوتھم، أوفى رجل من یھود على أطم من آطامھم ألمر 

وأصحابھ مبیضین یزول  ینظر إلیھ، فبصر رسول اهللا 
یا : بھم السراب، فلم یملك الیھودي أن قال بأعلى صوتھ

فثار المسلمون . معشر العرب، ھذا جدكم الذي تنتظرون
بظھر الحرة، وكانوا نحو  ى السالح فتلقو رسول اهللا إل

  .خمسمائة من األنصار

الوحي الذي جاء بھ جبریل علیھ السالم على رسول اهللا  ما )٤٦١س
 عندما قدم المدینة؟  

 الوحي الذي جاء بھ جبریل علیھ السالم على رسول اهللا   ج
َو َمْوالُه َفِإنَّ اللََّھ ُھ ... ((:عندما قدم المدینة، قول اهللا تعالى

َوِجْبِریُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنیَن َواْلَمالِئَكُة َبْعَد َذِلَك َظِھیٌر 
  .)سورة التحریم())٤(

من مكة إلى  المدة التي استغرقتھا ھجرة رسول اهللا  كم )٤٦٢س
  المدینة؟

من مكة إلى المدینة، استغرقت ثمانیة  ھجرة رسول اهللا   ج
ف قباء التي تعلو المدینة أیام بلیالیھا عندما الحت لھم مشار

  .ببضعة أقدام

عندما وصل إلى الحرة حدود حرم  بمن التقى رسول اهللا  )٤٦٣س
  المدینة؟
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عندما وصل إلى الحرة حدود حرم  التقى رسول اهللا   ج
المدینة، بالزبیر بن العوام، وكان قادمًا في تجارة لھ من 

  .وصحبھ بالثیاب البیضاء وكسا رسول اهللا . الشام

  للمدینة؟ أثناء ھجرتھ  رسول اهللا  أین نزل )٤٦٤س
أثناء ھجرتھ للمدینة في علوھا،  في  نزل رسول اهللا   ج

ُكلثوم بن الِھْدم بن " قباء، في بني عمرو بن عوف، عند 
  .وھو سید الحي" مرئ القیس بن الحارث ا

ضیفًا على سعد بن خیثمة، حیث إذا خرج من  كما نزل 
في دار سعد بن خیثمة، دار كلثوم بن الھدم جلس للناس 

. حیث كان عازبًا ال أھل لھ ولذلك یقال لھ دار األعزاب
  .وكان دار سعد ودار كلثوم یقعان جنوب مسجد قباء

  وأبو بكر رضي اهللا عنھ إلى قباء؟ متى وصل رسول اهللا  )٤٦٥س
وأبو بكر رضي اهللا عنھ إلى قباء، حین  صل رسول اهللا َو  ج

من تي عشرة لیلة مضت اشتد الضحى من یوم االثنین الثن
  .م٦٢٢شھر ربیع األول الموافق لشھر سبتمبر سنة 

  إلى المدینة؟ كیف أقبل رسول اهللا  )٤٦٦س
إلى المدینة كان مرادفًا ألبي بكر  أقبل رسول اهللا  عندما  ج

  .رضي اهللا عنھ

 أم أبو المدینة، رسول اهللا  عند أھلأیھما كان معروفًا  )٤٦٧س
  ؟بكر

المدینة،  عند أھل معروف كان أبو بكر رضي اهللا شیخ  ج
  .غیر معروف عندھمشاب  رسول اهللا و

عندما  بم كان یصف أبو بكر رضي اهللا عنھ رسول اهللا  )٤٦٨س
  یسألھ الرجل عن ردیفھ الذي بین یدیھ؟
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عندما كان یسأل الرجل أبا بكر رضي اهللا عنھ عن ردیفھ   ج
 الذي كان بین یدیھ فیقول ھذا الرجل الذي یھدیني السبیل

، فیحسب السائل أنھ یعین الطریق، وإنما یعني )قالطری(
  .سبیل الخیر

  ؟كیف عرف الناس من بني عمرو بن عوف رسول اهللا  )٤٦٩س
عندما  عرف الناس من بني عمرو بن عوف، رسول اهللا   ج

فأقبل أبو بكر حتى ظلل علیھ  أصابت الشمس رسول اهللا 
  .بردائھ

رو بن في بني عم كم ھي المدة التي مكثھا رسول اهللا  )٤٧٠س
  ؟بقباء عوف

وھو  بقباء أربعة أیامفي بني عوف  مكث رسول اهللا   ج
، وقیل بضع )نین والثالثاء واألربعاء والخمیساإلث(األرجح 
  .عشرة لیلة

في بني عمرو بن  المشروع الذي أسسھ رسول اهللا  ما )٤٧١س
  عوف؟

عوف عمرو في بني  المشروع الذي أسسھ رسول اهللا   ج
، )د قباءمسج(سس على التقوى ھو تأسیس المسجد الذي أ

وھو أول مسجد تأسس في  .وصلى فیھ إلى بیت المقدس
َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى  ... ((:اإلسالم، وفیھ نزل قول اهللا تعالى

التَّْقَوى ِمْن َأوَِّل َیْوٍم َأَحقُّ َأْن َتُقوَم ِفیِھ ِفیِھ ِرَجاٌل ُیِحبُّوَن َأْن 
  .)سورة التوبة())١٠٨(اْلُمطَّھِِّریَن  َیَتَطھَُّروا َواللَُّھ ُیِحبُّ

  .ُحوِّلت القبلة إلى الكعبة وبعد ستة عشر شھرًا  

  شأن مسجد قباء؟ كیف عّظم رسول اهللا  )٤٧٢س
من تطھر في (:شأن مسجد قباء بقولھ عّظم رسول اهللا   ج

فصلى فیھ ركعتین، كان كأجر  بیتھ ثم أتى مسجد قباء،
  .)عمرة
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  ن أسس المسجد في قباء؟بعد أ ماذا فعل رسول اهللا  )٤٧٣س
ثم أرسل إلى المسجد في قباء،  بعد أن أسس رسول اهللا   ج

بني النجار، فجاءوا متقلدین سیوفھم، وكان الذین استقبلوه 
) ناقتھ القصواء(ركب راحلتھ خمسمائة من األنصار، ثم 

فصار یمشي معھ حشد المسلمون، ولبسوا السالح عن یمینھ 
  .الراكبمنھم شي ووشمالھ، وَخْلفھ منھم الما

  من قباء إلى المدینة؟ متى خرج رسول اهللا  )٤٧٤س
من قباء إلى المدینة یوم الجمعة، عند  خرج رسول اهللا   ج

  .ارتفاع النھار

  الجمعة بعد خروجھ من قباء؟ أین صلى رسول اهللا  )٤٧٥س
الجمعة بعد خروجھ من قباء في مسجد  َصلَّى رسول اهللا   ج

 - وادي رانوناء  - دي بني سالم بن عوف، الذي في الوا
فكانت أول جمعة َجمَّْعھا في اإلسالم، ) مسجد الجمعة(

َصالَّھا بالمدینة، وأول خطبة خطبھا في اإلسالم، وكانوا 
  .مائة رجل

عندما قدم إلى  رسول اهللا ) النساء(كیف استقبلت الوالئد  )٤٧٦س
  المدینة؟

عندما قدم إلى  رسول اهللا  )النساء( استقبلت الوالئد  ج
  :ینشدونو یقولون جاء رسول اهللا ینة، وھم المد

  الب     دُر علین     ا )أش     رق(َطَل     َع 
  

  م             ن َثِنیَّ             ات ال             َوداع   
  َوَج            ب الشُّ            كر علین            ا   

  
  م                       ا َدَع                       ا هللا داع  

  َأیُّھ            ا المبع            وث فین            ا    
  

  ِجْئ           َت ب           األمر المط           اع   
جھرًا كما خرج  إلى المدینة لماذا لم یخرج رسول اهللا  )٤٧٧س  
  ؟ھعمر بن الخطاب رضي اهللا عن
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إلى المدینة جھرًا كما خرج عمر بن  لم یخرج رسول اهللا   ج
الخطاب رضي اهللا عنھ، ألن عمر رضي اهللا عنھ صحابي 
من الصحابة رضي اهللا عنھم، ولیس رسوًال وال نبیًا ُیقتدى 

لو خرج كما خرج  بحركاتھ وسكناتھ، فإن رسول اهللا 
طِّل قتدى بھ أصحابھ رضي اهللا عنھم، وھذا قد ُیَععمر ال

مسیرة الھجرة، كما أن قریشًا ال یؤثر فیھا كثیرًا ھجرة 
عمر رضي اهللا عنھ بأیة طریقة، إنما الذي ُتِعدُّ لھ وترید 

  .القضاء علیھ ھو رسول اهللا 

  فیھ الفتن؟ تكیف تكون الھجرة في ھذا الزمان الذي كثر )٤٧٨س
فیھ الفتن، بأن  تتكون الھجرة في ھذا الزمان الذي كثر  ج

بد المؤمن تمسكًا بدینھ، وصبرًا على متاعب یزداد الع
عبادة في الھرج كھجرة (: الطریق، یقول رسول اهللا 

فالھجرة . أي الفتن والتقاتل من أجل الدنیا: ، الھرج)إليَّ
التي تدوم وال تنقطع بحال من األحوال ھي ھجرة المعاصي 
والذنوب واألفكار الخاطئة والمعتقدات الباطلة واألخالق 

َوالرُّْجَز َفاْھُجْر  ((:ة والعادات السیئة، قال تعالىالذمیم
  .)سورة المدثر())٥(

  كیف تحدث القرآن الكریم عن الھجرة؟ )٤٧٩س
أكثر اآلیات القرآنیة التي أشارت إلى الھجرة في سبیل اهللا   ج

تعالى جمعت بین اإلیمان باهللا، والھجرة، والجھاد في سبیل 
والجھاد، فاإلیمان  وجعلت الھجرة وسطًا بین اإلیمان. اهللا

  . ھو الدافع، وأتبعت الھجرة بالجھاد

ما اآلیات الكریمة التي تحدث القرآن الكریم فیھا عن  )٤٨٠س
  الھجرة؟

اآلیات الكریمة التي تحدث القرآن الكریم فیھا عن الھجرة،   ج
  :منھا
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ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوالَِّذیَن َھاَجُروا َوَجاَھُدوا  ((:قال تعالى •
اللَِّھ ُأْوَلِئَك َیْرُجوَن َرْحَمَة اللَِّھ َواللَُّھ َغُفوٌر  ِفي َسِبیِل

 .)سورة البقرة())٢١٨(َرِحیٌم 
َفالَِّذیَن َھاَجُروا َوُأْخِرُجوا ِمْن  ... ((:قال اهللا تعالى •

ِدَیاِرِھْم َوُأوُذوا ِفي َسِبیِلي َوَقاَتُلوا َوُقِتُلوا ألَكفَِّرنَّ َعْنُھْم 
ْدِخَلنَُّھْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اَألْنَھاُر َسیَِّئاِتِھْم َوأل

 ))١٩٥(َثَوابًا ِمْن ِعْنِد اللَِّھ َواللَُّھ ِعْنَدُه ُحْسُن الثََّواِب 
 .)سورة آل عمران(

ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوَھاَجُروا َوَجاَھُدوا  ((:قال اهللا تعالى •
اللَِّھ َوالَِّذیَن آَووا َوَنَصُروا ِبَأْمَواِلِھْم َوَأنُفِسِھْم ِفي َسِبیِل 

ُأْوَلِئَك َبْعُضُھْم َأْوِلَیاُء َبْعٍض َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَلْم ُیَھاَجُروا 
َما َلُكْم ِمْن َوالَیِتِھْم ِمْن َشْيٍء َحتَّى ُیَھاِجُروا َوِإْن 

َبْیَنُكْم اْسَتنَصُروُكْم ِفي الدِّیِن َفَعَلْیُكْم النَّْصُر ِإالَّ َعَلى َقْوٍم 
سورة ())٧٢(َوَبْیَنُھْم ِمیَثاٌق َواللَُّھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیٌر 

 .)األنفال
َوالَِّذیَن آَمُنوا َوَھاَجُروا َوَجاَھُدوا ِفي  ((:تعالى اهللا قال •

َسِبیِل اللَِّھ َوالَِّذیَن آَووا َوَنَصُروا ُأْوَلِئَك ُھْم اْلُمْؤِمُنوَن َحّقًا 
َوالَِّذیَن آَمُنوا ِمْن َبْعُد ) ٧٤(َوِرْزٌق َكِریٌم  َلُھْم َمْغِفَرٌة

َوَھاَجُروا َوَجاَھُدوا َمَعُكْم َفُأْوَلِئَك ِمْنُكْم َوُأْوُلوا اَألْرَحاِم 
َبْعُضُھْم َأْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ ِبُكلِّ َشْيٍء 

 .)سورة األنفال()  )٧٥(َعِلیٌم 
الَِّذیَن آَمُنوا َوَھاَجُروا َوَجاَھُدوا ِفي  ((:قال اهللا تعالى •

َسِبیِل اللَِّھ ِبَأْمَواِلِھْم َوَأنُفِسِھْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اللَِّھ 
ُیَبشُِّرُھْم َربُُّھْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُھ ) ٢٠(َوُأْوَلِئَك ُھْم اْلَفاِئُزوَن 

َخاِلِدیَن ِفیَھا ) ٢١(یٌم َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت َلُھْم ِفیَھا َنِعیٌم ُمِق
 .)سورة التوبة() )٢٢(َأَبدًا ِإنَّ اللََّھ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظیٌم 

َوالَِّذیَن َھاَجُروا ِفي اللَِّھ ِمْن َبْعِد َما  ((:قال اهللا تعالى •
ُظِلُموا َلُنَبوَِّئنَُّھْم ِفي الدُّْنَیا َحَسَنًة َوَألْجُر اآلِخَرِة َأْكَبُر َلْو 
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الَِّذیَن َصَبُروا َوَعَلى َربِِّھْم َیَتَوكَُّلوَن ) ٤١(َیْعَلُموَن َكاُنوا 
 .)سورة النحل())٤٢(

ُثمَّ ِإنَّ َربََّك ِللَِّذیَن َھاَجُروا ِمْن َبْعِد َما  ((:قال اهللا تعالى •
ُفِتُنوا ُثمَّ َجاَھُدوا َوَصَبُروا ِإنَّ َربََّك ِمْن َبْعِدَھا َلَغُفوٌر 

 .)ة النحلسور())١١٠(َرِحیٌم 
َوالَِّذیَن َھاَجُروا ِفي َسِبیِل اللَِّھ ُثمَّ ُقِتُلوا  ((:قال اهللا تعالى •

َأْو َماُتوا َلَیْرُزَقنَُّھْم اللَُّھ ِرْزقًا َحَسنًا َوِإنَّ اللََّھ َلُھَو َخْیُر 
  .)سورة الحج())٥٨(الرَّاِزِقیَن 

  إلى المدینة وصول رسول اهللا 

لألنصار بالمدینة الذین یمر  ماذا كان یقول رسول اهللا  )٤٨١س
  بدورھم دارًا دارًا وَیْدُعونھ للمنزل والمواساة ؟

عندما یمر بدور األنصار بالمدینة دارًا  كان رسول اهللا   ج
دارًا ویدعونھ إلى المنزل والمواساة، حتى انتھت بھ إلى 
زقاق الحبشي ببني النجار، وھو یدعو لھم ویقول على 

إنھا مأمورة خلو (، )مورةفإنھا مأخلوھا ... خیرًا(:ناقتھ
  .)سبیلھا

  في المدینة؟ أین نزل رسول اهللا  )٤٨٢س
في المدینة على أبي أیوب األنصاري  نزل رسول اهللا   ج

الذین شھدوا بیعة العقبة أحد األوس ( خالد بن یزید بن ُكلیب
المواجھ للمربد  ، ومنزلھ في بني غنم بن النجار)األخیرة

فكان ینزل علیھ القرآن، ویأتیھ ، الذي بركت فیھ الناقة
وقد نزل . جبریل علیھ السالم حتى ابتنى مسجده ومساكنھ

  .الُسْفل وكان أبو أیوب في العلوفي 

في  ما موقف أبي أیوب األنصاري من نزول رسول اهللا  )٤٨٣س
  داره؟
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ذكر أبو أیوب األنصاري، أن سكنھ فوق سكن رسول اهللا   ج
 یا رسول اهللا : فقال، فلم یزل ساھرًا حتى أصبح، فأتاه

أني أخشى أن أكون ظلمت نفسي أن أبیت فوق رأسك، فقال 
، فلم )السُّفل أرفق بنا وبمن یغشانا( :علیھ الصالة والسالم

  .یزل أبو أیوب یتضرع إلیھ حتى انتقل إلى العلو

 كیف كان إكرام أبي أیوب األنصاري لضیفھ رسول اهللا  )٤٨٤س
  فترة إقامتھ المؤقتة؟

فترة  ي أیوب األنصاري لضیفھ رسول اهللا كان إكرام أب  ج
ع لھ الطعام ویرسلھ إلیھ، فیأكل إقامتھ المؤقتة، أن یصن

منھ ما شاء لھ ذلك ویرسل ما تبقى منھ إلى  رسول اهللا 
في  أبي أیوب األنصاري الذي یتبع مكان ید رسول اهللا 

  .الصفحة فیأكل ھو وزوجتھ تبركًا

لة ألبي أیوب دون أن یأكل عشاء لی لماذا ردَّ رسول اهللا  )٤٨٥س
  منھ؟

بعثنا لیلة بعشائھ، وقد جعلنا لھ : قال أبو أیوب األنصاري  ج
. ، ولم أر لیده فیھ أثربصًال أو ثومًا، فرده رسول اهللا 

یا رسول اهللا، بأبي أنت وأمي، رددت : فجئتھ فزعًا، فقلت
عشاءك، ولم أر فیھ موضع یدك، وكنت إذا رددتھ علینا 

قال . م أیوب موضع یدك، نبتغي بذلك البركةتیممت أنا وأ
:)أنا رجل ُأناجي، إني وجدت فیھ ریح ھذه الشجرة، و

فأكلناه، ولم نصنع لھ من تلك الشجرة : قال. )فأما أنتم فكلوه
  .بعد

  في منزل أبي أیوب؟ كم المدة التي أقامھا رسول اهللا  )٤٨٦س
، حتى في منزل أبي أیوب سبعة أشھر أقام رسول اهللا   ج

لھ إسالم األنصار، فلم یبق ِنَي مسجده ومساكنھ، واستجمع ُب
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دارًا من دور األنصار إال أسلم أھلھا، إال ما كان من بعض 
  .بعض األوس، فإنھم أقاموا على شركھم

في  كیف كان بنو مالك بن النجار ُیكرمون رسول اهللا  )٤٨٧س
  منزلھ؟

في منزلھ،  كان بنو مالك بن النجار ُیكرمون رسول اهللا   ج
یتناوبون ذلك  بأن یحملوا ِقَصاع الثرید إلى رسول اهللا 

بینھم، إال سعد بن عبادة فإنھ ما كان یقطع جفنتھ في كل لیلة 
  .أصحابھ فیأكلون إلى دار أبي أیوب، فیدعو رسول اهللا 

بعد بناء  بین المھاجرین واألنصار ماذا فعل رسول اهللا  )٤٨٨س
  ؟المسجد

بین المھاجرین   آخى رسول اهللابعد بناء المسجد،   ج
، بكتابٍة، فجعل لكل المؤاخاة بینھمواألنصار، وَوثَّق 

فكان األنصاري یذھب بأخیھ . أنصاري أخًا من المھاجرین
المھاجر إلى بیتھ، فیعرض علیھ أن یقتسم معھ كل شيء في 

  .بیتھ

  مع الیھود؟ كیف تعامل رسول اهللا  )٤٨٩س
وأقرھم  بكتاب،فوادعھم الیھود مع  رسول اهللا تعامل   ج

وأحل وشرط لھم، واشترط علیھم،  ،على دینھم وأموالھم
اْلَیْوَم  ((:لھم كما أحل لصحبھ الكرام كما جاء قول اهللا تعالى

ُأِحلَّ َلُكْم الطَّیَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِحلٌّ َلُكْم 
َناِت َواْلُمْحَصَناُت َوَطَعاُمُكْم ِحلٌّ َلُھْم َواْلُمْحَصَناُت ِمْن اْلُمْؤِم

ِمْن الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم ِإَذا آَتْیُتُموُھنَّ ُأُجوَرُھنَّ 
سورة ())٥(...ُمْحِصِنیَن َغْیَر ُمَساِفِحیَن َوال ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن 

  .)المائدة

أذكر بعض اآلیات البینات التي أوحاھا اهللا تعالى إلى  )٤٩٠س
  ود وأدوارھم الشیطانیة؟عن الیھ رسولھ 
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عن  من اآلیات البینات التي أوحاھا اهللا تعالى إلى رسولھ   ج
  :الیھود وأدوارھم الشیطانیة

َوَلَقْد َأنَزْلَنا ِإَلْیَك آَیاٍت َبیَِّناٍت َوَما َیْكُفُر  ((:قال اهللا تعالى •
ُه َفِریٌق َأَوُكلََّما َعاَھُدوا َعْھدًا َنَبَذ) ٩٩(ِبَھا ِإالَّ اْلَفاِسُقوَن 

 .)سورة البقرة())١٠٠(ِمْنُھْم َبْل َأْكَثُرُھْم ال ُیْؤِمُنوَن 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإْن ُتِطیُعوا َفِریقًا ِمْن  ((:قال اهللا تعالى •

) ١٠٠(الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َیُردُّوُكْم َبْعَد ِإیَماِنُكْم َكاِفِریَن 
ْنُتْم ُتْتَلى َعَلْیُكْم آَیاُت اللَِّھ َوِفیُكْم َرُسوُلُھ َوَكْیَف َتْكُفُروَن َوَأ

َیا ) ١٠١(َوَمْن َیْعَتِصْم ِباللَِّھ َفَقْد ُھِدَي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم 
َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َحقَّ ُتَقاِتِھ َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأْنُتْم 

 .)رة آل عمرانسو ())١٠٢(ُمْسِلُموَن 
َلَقْد َسِمَع اللَُّھ َقْوَل الَِّذیَن َقاُلوا ِإنَّ اللََّھ  ((:قال اهللا تعالى •

َفِقیٌر َوَنْحُن َأْغِنَیاُء َسَنْكُتُب َما َقاُلوا َوَقْتَلُھْم اَألْنِبَیاَء ِبَغْیِر 
 .)سورة آل عمران())١٨١(َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب اْلَحِریِق 

َوَلَتْسَمُعنَّ ِمْن الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن  ... ((:تعالىقال اهللا  •
َقْبِلُكْم َوِمْن الَِّذیَن َأْشَرُكوا َأًذى َكِثیرًا َوِإْن َتْصِبُروا َوَتتَُّقوا 

 .)سورة آل عمران ())١٨٦(َفِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اُألُموِر 
ِفي اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا َسِمْعُتْم  َوَقْد َنزََّل َعَلْیُكْم ((:قال اهللا تعالى •

آَیاِت اللَِّھ ُیْكَفُر ِبَھا َوُیْسَتْھَزُأ ِبَھا َفال َتْقُعُدوا َمَعُھْم َحتَّى 
  .)سورة النساء())١٤٠( ...َیُخوُضوا ِفي َحِدیٍث َغْیِرِه 

  ؟ھل استمر الیھود على ما وآثقھم بھ رسول اهللا  )٤٩١س
 بما ُنزل على رسول اهللا  رغم القلة من الیھود الذین آمنوا  ج

مثل الحصین بن سالم ومخیریق، لم یستمر الیھود على ما 
، فنقضوا المیثاق وأصبحوا وآثقھم بھ رسول اهللا 

  .یتحرشون بالمسلمین غیظًا وحنقًا ومكیدة من عند أنفسھم

ماذا فعل الیھودي شاس بن قیس بین قبیلتي األوس  )٤٩٢س
  ك؟من ذل والخزرج؟ وما موقف رسول اهللا 



١٨٩  
  

الیھودي شاس بن قیس المعروف بعدائھ وطعنھ في   ج
 - ، جاء یومًا واوقع بین فبیلتي األوس والخزرج المسلمین

. حتى لقد ھمت القبیلتان بالعودة إلى الحرب –یوم بعاث 
بھذا، فجاءھم مع بعض صحابتھ یقول  وسمع رسول اهللا 

ون یا معشر المسلمین، اهللا اهللا، أبدعوى الجاھلیة تأخذ(:لھم
وأنا بین أظھركم بعد أن ھداكم اهللا لإلسالم وقطع بھ عنكم 

، فعرف )تنقذكم من الكفر وألف بین قلوبكمأمر الجاھلیة واس
القوم أنھا نزعة من الشیطان وكیٌد من عدوھم، فبكوا 

سامعین مطیعین وقد  وتعانقوا، ثم انصرفوا مع رسول اهللا
  .أطفأ اهللا عنھم كید عدوه شاس

  مكانة المدینة في نفوس المسلمین؟ سول اهللا كیف َعظَّم ر )٤٩٣س
  :مكانة المدینة بدعائھ لھا، فقال  َعظَّم رسول اهللا   ج

اللھم حبب إلینا المدینة كما أحببت إلینا مكة أو أشد، ( •
 )وصاعھا، وانقل وباءھا إلى مھیعة وبارك لنا في مدھا

وھي مكان في شمال المدینة، ومنھ میقات الحجاج 
 .الشام القادمین من

 .)بالمدینة ضعفي ما بمكة من البركةاللھم اجعل ( •
المدینة حرم مابین ِعیر إلى ثور، فمن أحدث فیھا حدثًا ( •

أو آوى محدثًا فعلیھ لعنة اهللا والمالئكة والناس أجمعین، 
ال یقبل اهللا منھ یوم القیامة صرفًا وال عدًال، وذمة 

ى غیر واحدة یسعى بھا أدناھم، ومن ادعى إلالمسلمین 
أبیھ أو انتمى إلى غیر موالیھ فعلیھ لعنة اهللا والمالئكة 
والناس أجمعین، ال یقبل اهللا منھ یوم القیامة صرفًا وال 

 ...)عدًال
ھا أو ا بین البتي المدینة أن یقطع عضاإني أحرم م( •

یقتل صیدھا، المدینة خیر لھم لو كانوا یعلمون، ال 
یھا من ھو خیر منھ، یدعھا أحد رغبة عنھا إال أبدل اهللا ف
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شفیعًا أو  وال یثبت أحد على ألوائھا وجھدھا إال كنت لھ
 .)..شھیدًا یوم القیامة

 .)..اهللا تعالى سمى المدینة طابة  إن( •
خبث كما تنفي وإنھا تنفي ال –یعني المدینة  -إنھا طیبة ( •

 .)..النار خبث الفضة 
أو كألف  –صالة في مسجدي ھذا خیر من ألف صالة ( •

جد إال أن یكون المسجد فیما سواه من المسا – صالة
 .)..الحرام 

ما بین منبري وبیتي روضة من ریاض الجنة ومنبري ( •
 ...)على حوضي

مسجدي ھذا : ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد( •
 ...)والمسجد الحرام والمسجد األقصى 

في غزوة  خرجنا مع رسول اهللا : عن أبي حمید قال •
نا حتى قدمنا وادي القرى، فقال رسول ثم أقبل... تبوك
إني مسرع فمن شاء منكم فلیسرع معي، ومن (:اهللا 

 :فخرجنا حتى أشرفنا على المدینة فقال) شاء فلیمكث
 .)ھذه طابة وھذا جبل ُأحد وھو جبل یحبنا ونحبھ(

من تطھر في بیتھ ثم أتى مسجد قباء، فصلى فیھ ( •
  .)عمرةركعتین، كان كأجر 

  ؟أھل الصفة  -مع فقراء المسلمین ل اهللا كیف تعامل رسو )٤٩٤س
  :على النحو التالي مع فقراء المسلمین تعامل رسول اهللا   ج

 .حتى ال تجرح فیھ مشاعرھم" أھل الصفة " سماھم •
جعل لھم مكانًا قرینًا منھ، وبجوار بیوتھ الصغیرة  •

 .ى كریمًاوحجرات أمھات المؤمنین، فأصبح لھم مأو
ویتفقد أحوالھم ومعھ  یزورھم كان رسول اهللا  •

 .صحابتھ رضي اهللا عنھم أجمعین
 .یرسل لھم من الھدایا التي تھدى لھ كان رسول اهللا  •
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 .جعل لھم نصیبًا من غنائم المسلمین •
  .كان أغنیاء المسلمین یعطونھم من زكاتھم وأموالھم •

أصحاب رسول اهللا " أھل الصفة " بم تمیز فقراء المسلمین  )٤٩٥س
؟  

  :أصحاب رسول اهللا " أھل الصفة " مینتمیز فقراء المسل  ج
فرغوا من جمیع شواغل الدنیا وعكفوا على التفقھ في  •

 .الدین والتدبر في كتاب اهللا تعالى
نشر لھم دور ھام في و .من كبار رواة الحدیث عتبرونُی •

 .اإلسالم
عدھم أھل السیر والمؤرخون في مستوى العشرة  •

 .المبشرین بالجنة
ِللُفَقَراِء الَِّذیَن  ((:اهللا تعالى نزل بحق أھل الصفة قول •

ُأْحِصُروا ِفي َسِبیِل اللَِّھ ال َیْسَتِطیُعوَن َضْربًا ِفي اَألْرِض 
َیْحَسُبُھْم اْلَجاِھُل َأْغِنَیاَء ِمْن التََّعفُِّف َتْعِرُفُھْم ِبِسیَماُھْم ال 

اللََّھ ِبِھ َعِلیٌم  َیْسَأُلوَن النَّاَس ِإْلَحافًا َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ
 .)سورة البقرة())٢٧٣(

  منھا إلى المدینة  حالة مكة بعد ھجرة رسول اهللا 

من الذي بقي في مكة لیؤدي الودائع للناس التي كانت عند  )٤٩٦س
  إلى المدینة ؟ بعد ھجرتھ  رسول اهللا 

الذي بقي في مكة لیؤدي الودائع للناس التي كانت عند   ج
إلى المدینة ھو علي بن أبي  ھ بعد ھجرت رسول اهللا 

طالب رضي اهللا عنھ، فقام ثالث لیال وأیامھا، حتى إذا فرغ 
، فنزل معھ على ُكْلثوم بن الھدم  منھا لحق برسول اهللا 

  .في قباء
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إلى  في مكة بعد ھجرة رسول اهللا  من ھم الذین َبُقوا )٤٩٧س
  المدینة؟

لمدینة من إلى ا في مكة بعد ھجرة رسول اهللا  الذین َبُقوا  ج
  .َحَبَسُھ أھلھ أو َفَتُنوه 

 للمسجد النبوي الشریف ِبَناُء رسول اهللا 

عندما بركت بھ راحلتھ في موضع  ماذا قال رسول اهللا  )٤٩٨س
  المسجد؟

عندما بركت بھ راحلتھ في موضع  قال رسول اهللا   ج
  ).لمنزلھذا إن شاء اهللا ا:(سـجدالم

لتھ في موضع عندما بركت بھ راح ماذا فعل رسول اهللا  )٤٩٩س
  المسجد؟

راحلتھ في موضع المسـجد،  عندما بركت برسول اهللا   ج
لسھیل وسھل إبنا رافع بن  - یجفف فیھ -وكان مْرَبدًا للتمر 

غنم بن مال بن عمرو بن أبي عمرو بن عبید بن ثعلبة بن 
. كفالة معاذ بن عفراءن في النجار، وھما غالمان یتیما

ثم دعا بالغالمین . قوم بشأنھاالناقة ی أسعد بن زرارة وأخذ
فساومھما بالمربد حتى ابتاعھ منھما، ثم بناه مسجدًا، وھو 

  :یقول
  اللھ   م ال خی   ر إال خی   ر اآلخ   رة  

  
  ف     ارحم األنص     ار والمھ     اجرة   

  :كما ورد الرجز بصیغة أخرى  

  اللھم ال عیش إال عیش اآلخ رة 
  

  ف     اغفر لألنص     ار والمھ     اجرة  
  ھ    ذا الحم    ال ال حم    ال خیب     ر     

    
  ھ        ذا أب        ر ربن        ا وأطھ        ر    

ویروى أن بیت الشعر ذاك لسیدة من األنصار، وجاء بعده   
  :البیت

  وع   افھم م   ن ح   ر ن   ار س   اعره
  

  فإنھ           ا لك           افر وك            افرة    
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مسكنھ والحجرات الطاھرات حسب دخولھ  ثم بنا 
  .بزوجاتھ 

بعد بناء المسجد والحجرات واستقر  ماذا فعل رسول اهللا  )٥٠٠س
  في المدینة؟

المسجد والحجرات واستقر في  رسول اهللا  ما بنى بعد  ج
، بعث كًال من زید بن حارثة وأبا رافع إلى مكة، المدینة

إلحضار أھل ... وزودھما براحلتین وما یكفي من الدراھم
ھ أم كلثوم وأم أیمن وزوجھا وجھ سودة وابنتز: بیتھ من مكة

وقد صحبھم عبداهللا بن أبي بكر بأختیھ . وابنھما أسامة زْیٍد
ألن  سماء وعائشة، ولم تحضر زینب ابنة رسول اهللا أ

  .العاص بن الربیع لم یتركھا تجئ معھم زوجھا أبا

  رسول  أزواج

 ؟أزواجھ في رسول اهللا  خاطب القرآن الكریمكیف  )٥٠١س
بقول اهللا  ،أزواجھ في خاطب القرآن الكریم رسول اهللا   ج

ي ِإَلْیَك َمْن َتَشاُء َوَمْن ُتْرِجي َمْن َتَشاُء ِمْنُھنَّ َوُتْؤِو(( : تعالى
  .)سورة األحزاب())٥١(....اْبَتَغْیَت ِممَّْن َعَزْلَت 

الواھبات أنفسھن  ترجي أي تؤخر من تشاء: والمعنى
فدخل ببعضھن وأرجأ بعضھن لم ینكحن  لرسول اهللا 

، وتؤوي إلیك من تشاء أي من شئت منھن أم شریك ،بعده
فأنت فیھا أیضًا ھا قبلتھا ومن شئت رددتھا ومن رددت

بالخیار بعد ذلك إن شئت عدت فیھا فأویتھا ولھذا قال ومن 
  .ابتغیت ممن عزلت فال جناح علیك

أنھ من ب كیف أثبت القرآن الكریم زواج رسول اهللا  )٥٠٢س
 الكمال ال من النقصان؟
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أنھ من الكمال ال ب أثبت القرآن الكریم زواج رسول اهللا   ج
َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًال ِمْن َقْبِلَك  ((:ىمن النقصان، بقول اهللا تعال
   .)سورة الرعد())٣٨(...َوَجَعْلَنا َلُھْم َأْزَواجًا َوُذرِّیًَّة 

 ...َفِبُھَداُھْم اْقَتِدِه  ((...: ھفي خطابھ لرسول تعالى وقال
  .)سورة األنعام())٩٠(

 رضي اهللا عنھن؟ ما ھي فئات أزواج رسول اهللا  )٥٠٣س
  :رضي اهللا عنھن، ھن سول اهللا فئات أزواج ر  ج

 )عددھن اثنتان(.الالتي ُقِبْضن في حیاتھ أزواج النبي  )١
 )عشر ثالث عددھن(.الالتي دخل بھن أزواج النبي  )٢
 )ناتاثنعددھن . (الالتي لم یدخل بھن أزواج النبي  )٣
 .من السبیات أزواج النبي  )٤
 )عددھن خمٌس(. الالتي أرجاھن أزواج النبي  )٥
 )عددھن أربع(. الالتي آواھن ي أزواج النب )٦
 )أربععددھن . (الالتي تسرى بھن أزواج النبي  )٧
 )تسععددھن . (الالتي قبض عنھن أزواج النبي  )٨

 من قریش؟ من ھن أزواج رسول اهللا  )٥٠٤س
  : من قریش، ھن أزواج رسول اهللا   ج

 .خدیجة بنت خویلد رضي اهللا عنھا/ السیدة )١
  .رضي اهللا عنھا عائشة بنت أبي بكر الصدیق/ السیدة )٢
  .حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھا/ السیدة )٣
  .رملة بنت أبي سفیان أم حبیبة رضي اهللا عنھا/ السیدة )٤
  .سودة بنت زمعة رضي اهللا عنھا/ السیدة )٥
ھند بنت أبي أمیة المخزومیة أم سلمة رضي اهللا / السیدة )٦

  .عنھا

 من سائر العرب؟ من ھن أزواج رسول اهللا  )٥٠٥س
  :من سائر العرب، ھن سول اهللا أزواج ر  ج
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  .زینب بنت جحش رضي اهللا عنھا/ السیدة )١
  .جویریة بنت الحارث رضي اهللا عنھا/ السیدة )٢
  .میمونة بنت الحارث رضي اهللا عنھا/ السیدة )٣

 من بني إسرائیل؟ من ھي زوج رسول اهللا  )٥٠٦س
صفیة  :، ھي السیدةمن بني إسرائیل زوج رسول اهللا   ج

  .اهللا عنھابنت حیي بن أخطب رضي 

رضي ) توفین( َنْضِبُق الالتي ج رسول اهللا ازوأ نمن ھ )٥٠٧س
 ؟في حیاتھ  اهللا عنھن

ضي اهللا ر) توفین( ُقِبْضَنالالتي  أزواج رسول اهللا   ج
   :ن، ھفي حیاتھ  عنھن

  .خدیجة بنت خویلد رضي اهللا عنھا/ السیدة )١
 .زینب بنت خزیمة رضي اهللا عنھا/ السیدة )٢

عنھن ) توفى( َضِبالالتي ُق  أزواج رسول اهللا من ھن )٥٠٨س
 ؟رضي اهللا عنھن

  : ھن، عنھن) توفى( َضِباللواتي ُق أزواج رسول اهللا   ج
  .عائشة بنت أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھا/ السیدة )١
  .حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھا/ السیدة )٢
  .رملة بنت أبي سفیان أم حبیبة رضي اهللا عنھا/ السیدة )٣
  .بنت زمعة رضي اهللا عنھا سودة/ السیدة )٤
ھند بنت أبي أمیة المخزومیة أم سلمة رضي اهللا / السیدة )٥

  .عنھا
  .زینب بنت جحش رضي اهللا عنھا/ السیدة )٦
  .جویریة بنت الحارث رضي اهللا عنھا/ السیدة )٧
  .صفیة بنت حیي بن أخطب رضي اهللا عنھا/ السیدة )٨
 .میمونة بنت الحارث رضي اهللا عنھا/ السیدة )٩
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 اھن؟جالالئي أر ج رسول اهللا من ھن أزوا )٥٠٩س
اهللا عنھن، الالئي أرجاھن،  رضي أزواج رسول اهللا   ج

  :، وھنخمس
 .سودة/ السیدة )١
 .صفیة/ السیدة )٢
 .جویریة/ السیدة )٣
 .أمُّ حبیبة/ السیدة )٤
 .میمونة/ السیدة )٥

 ؟ لماذا كثر أزواج رسول اهللا  )٥١٠س
لم یكن لمجرد الرغبة في  إن كثرة أزواج رسول اهللا   ج

ل الجنسي، وإنما كان ألھداف سامیة وغایات شریفة االتصا
 فما تزوج رسول اهللا . لم یسم إلیھا غیر رسول اهللا 

 .لغیر اهللا، وال بدون إذن من اهللا ورضاه

 من بعض نسائھ؟ أذكر مبررات زواج رسول اهللا  )٥١١س
  : من نسائھ ألسباب، فمثًال لقد تزوج رسول اهللا   ج

تھا في الزواج منھ بالسیدة خدیجة بعد رغب تزوج  )١
ة دعوتھ، وأمینة سره، ومأوى نفسھ عند دلتكون قاع

 .اشتداد الخوف بھ، وشدة األیام واللیالي علیھ
بأم حبیبة وأم سلمة وسودة وأم المساكین،  تزوج  )٢

وھن أرامل، إیواًء لھن لّما فقدن أزواجھن، وِلما 
 .أصابھن من عذاٍب واضطھاد في ذات اهللا تعالى

ارك وتعالى، زینب بنت جحش، وھو زوجھ رّبھ تب )٣
محمد تزوج امرأة زید الذي : خاٍش من أن یقول الناس 

 .تبناه
حفصة بنت عمر الثیب إكرامًا لعمر، وتحقیقًا  تزوج  )٤

لرغبتھ في أن تكون بنتھ في بیت النبوة الطاھرة، 
 .وتصبح من أمھات المؤمنین
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صفیة وجویریة مسحًا لدموعھما وإذھابًا  تزوج  )٥
ا لموت زوجیھما في معركة قتال دارت بین لحزنھم

  .وبین رجالھما رسول اهللا 

   األولىالزوجة 
  خدیجة بنت خویلد رضي اهللا عنھا/ السیدة

 ؟رسول اهللا  أزواجمن ھي أول  )٥١٢س
بن  ھي السیدة خدیجة بنت خویلد رسول اهللا  أزواجأول   ج

أسد بن عبدالعزى بن قصي، الجد الثالث لھا ولرسول اهللا 
 )رضي اهللا عنھا )سدیة القرشیةاأل.  

 ؟ھي أم السیدة خدیجة زوجة رسول اهللا  نم )٥١٣س
فاطمة بنت زائدة  :ھي أم السیدة خدیجة زوجة رسول اهللا   ج

) الجد السابع(األصم، ویصل نسبھا إلى غالب بن فھر 
      .لرسول اهللا 

أم (ألمھا  من ھي جدة السیدة خدیجة زوجة رسول اهللا  )٥١٤س
 ؟)أمھا

: ھي) أم أمھا(ألمھا  یدة خدیجة زوجة رسول اهللا السجدة   ج
  .ھالة بنت عبدمناف، التي یصل نسبھا إلى لؤي بن غالب

 ؟متى ولدت السیدة خدیجة زوجة رسول اهللا  )٥١٥س
قبل عام الفیل  ولدت السیدة خدیجة زوجة رسول اهللا   ج

  .م٥٦٧في نھایة سنة بخمس عشرة سنة، 

زوجة رسول   عنھارضي اهللا السیدة خدیجة ةنشأ بم تمیزت )٥١٦س
 ؟اهللا 

زوجة رسول  رضي اهللا عنھا السیدة خدیجة ةنشأ تمیزت  ج
، وكانت تدعى في ، أنھا أول من آمن باهللا ورسولھ اهللا 
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لما كانت علیھ من نبل وحصانة وعز  الجاھلیة بالطاھرة
 بیوتكانت في بیئة صالح وسؤدد، فھي من كبار ف .وشرف

لھا مكانتھا في مجتمع  ،مةقریش في مكة، وسلیلة أسرة كری
كم  .متحضر ذات عراقة نسب وجاه ورفعة في األخالق

  .عرفت بحسن سیرتھا حتى لقبت بالطاھرة

قبل رضي اهللا عنھا من ھم أزواج السیدة خدیجة بنت خویلد  )٥١٧س
 ؟رسول اهللا 

قبل رسول رضي اهللا عنھا بنت خویلد  أزواج السیدة خدیجة  ج
  :اهللا 
الك بن زرارة التمیمي، فولدت لھ بن مھالة، النباش  أبو )١

  .ولدین ھما ھند وھالة، ثم توفي
، فولدت لھ بنتًا ھي ھند، ثم عتیق بن عائد المخزومي )٢

   .توفي

في الزواج رضي اهللا عنھا لماذا رغبت السیدة خدیجة  )٥١٨س
 ؟برسول اهللا 

رغبت السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا في الزواج برسول   ج
 خبرھابتجارة رابحة، وبما أ شتھر بھ، وعودتھالما  اهللا 

الغمامة وأمر ) نسطورا(بھ غالمھا میسرة من خبر الراھب 
  .من حر الشمسالتي كانت تظلھ 

، وعمر السیدة خدیجة رضي اهللا كم كان عمر رسول اهللا  )٥١٩س
 عنھا وقت زواجھما؟

وقت زواجھ من السیدة خدیجة  كان عمر رسول اهللا   ج
وعمر السیدة  رضي اهللا عنھا خمسة وعشرون عامًا،

خدیجة رضي اهللا عنھا ما بین الخامسة والثالثین واألربعین 
  .من السنین
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كیف عرضت السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا نفسھا لرسول  )٥٢٠س
 كي یتزوجھا ؟ اهللا 

 بعثت السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا إلى رسول اهللا   ج
أي (قد رغبت فیك لقرابتك َوِسَطِتك یا ابن عم إني : تقول

. في قومك، وحسن خلقك، وصدق حدیثك) وسیادتكشرفك 
  .ثم عرضت علیھ نفسھا لیتزوجھا

بم امتازت السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا عن نساء قریش  )٥٢١س
 لیتزوجھا ؟ یوم عرضت نفسھا على رسول اهللا 

امتازت السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا عن نساء قریش یوم   ج
ا كانت لیتزوجھا، بأنھ عرضت نفسھا على رسول اهللا 

یومئذ من أوسط نساء قریش نسبًا، وأعظمھّن شرفًا، 
وكل واحد من قومھا كان حریصًا على . وأكثرھن ماًال

  .الزواج بھا لو یقدر على ذلك

من ھي التي سعت في عرض السیدة خدیجة على رسول  )٥٢٢س
 یتزوجھا؟یخطبھا وحتى  اهللا 

 التي سعت في عرض السیدة خدیجة على رسول اهللا   ج
  .)منبھ( نفیسة بنت أمیة: یتزوجھا ھيبھا ویخطحتى 

أثناء عرضھا  الحوار الذي دار بین نفیسة ورسول اهللا  ما )٥٢٣س
 علیھ الزواج بالسیدة خدیجة؟

أثناء عرضھا علیھ  عندما التقت نفیسة برسول اهللا   ج
. ما یمنعك أن تتزوج: الزواج بالسیدة خدیجة، قالت لھ

لمطلوب لمسئولیات بقلة المال ا فیعتذر لھا رسول اهللا 
فإذا كفیت ودعیت إلى المال والجمال : فقالت لھ. األسرة
: قة المنتصرةبث ومن تكون؟ فأجابتھ: فسألھا. والكفاءة
ھي .. خدیجة الشریفة الطاھرة(:فقال بفرحة. خدیجة

  .)الصالحة، اذھبي یا نفیسة فإني سأخطبھا
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من عرض السیدة خدیجة  ما ھو موقف رسول اهللا  )٥٢٤س
 كي یتزوجھا؟ عنھا نفسھا لھ  رضي اهللا

ألعمامھ عرض السیدة خدیجة نفسھا لھ  ذكر رسول اهللا   ج
لیتزوجھا، فخرج معھ عمھ حمزة بن عبدالمطلب، وأبو 
طالب، حتى دخال على والدھا خویلد بن أسد، فخطباھا إلیھ 

  .فزوجھا

كم كان صداق السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا من رسول اهللا  )٥٢٥س
؟ 

 لسیدة خدیجة رضي اهللا عنھا من رسول اهللا كان صداق ا  ج
  .ِعشرین َبكرة

بأخرى في حیاة زوجھ السیدة  ھل تزوج رسول اهللا  )٥٢٦س
 خدیجة رضي اهللا عنھا؟

بأخرى في حیاة زوجھ السیدة  لم یتزوج رسول اهللا   ج
وانتقلت إلى  رضي اهللا عنھا، حتى توفاھا اهللا خدیجة
  .جواره

عن زوجھ خدیجة  اهللا  بم بشر جبریل علیھ السالم رسول )٥٢٧س
 رضي اهللا عنھا؟

عن زوجھ خدیجة  بشر جبریل علیھ السالم رسول اهللا   ج
ببشارة لھا من أعظم البشریات جاء بھا من اهللا عز وجل 

أقرئ خدیجة  -  یرید رسول اهللا  -ك إن اهللا یقول َل: وھي
فقد روى مني السالم وبشرھا بقصر في الجنة من قصب 

: فقال أتى جبریل النبي :  عنھ قالأبو ھریرة رضي اهللا
ا إناء فیھ غدام وطعام ھمع ،یارسول اهللا ھذه خدیجة قد أتت

السالم مني ومن ربي وبشرھا ببیت في ھا أقرئأو شراب، ف
. الجنة من قصب اللؤلؤ المجوف الصخب فیھ وال نصب

. سالم وعلى جبریل السالمهللا السالم ومنھ ال: وردت خدیجة
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المجوف من ممیزات قصور في  اللؤلؤالذھب، : القصب(
  .)الجنة

من ھن السیدات األربع اللواتي كملن وكن أفضل نساء  )٥٢٨س
 العالمین؟

 كملن وكن أفضل نساء العالمین، الآلتيالسیدات األربع   ج
مریم ثم فاطمة ثم خدیجة ثم  سیدة نساء أھل الجنة(: لقولھ
یجة بنت خویلد دأفضل نساء الجنة خ(:وقال . )أسیا
  :)ومریم بنت عمران وأسیا بنت مزاحمطمة بنت محمد وفا
  .السیدة مریم ابنة عمران، أم النبي عیسى علیھ السالم )١
  .فاطمة بنت رسول اهللا  )٢
وأولى  السیدة خدیجة بنت خویلد، زوجة رسول اهللا  )٣

  .أمھات المؤمنین
السیدة آسیا زوجة فرعون، التي آمنت وطلبت من ربھا  )٤

 .النجاة من فرعون وعملھ

اذا أھدت السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا زوجھا رسول اهللا م )٥٢٩س
؟ 

، أھدت السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا زوجھا رسول اهللا   ج
زید بن حارثة التي اشترتھ، عندما رأت میل زید إلي 

از بھ زید من ، فكانت ھي السبب فیما امترسول اهللا 
السبق إلى اإلسالم، فخدمھ وعاش معھ فترة طویلة، حتى 

  .حبھ ُحبًَّا جّمًا، وفداه بنفسھ وأوالده وآبائھأ

عندما  كیف كان موقف السیدة خدیجة مع رسول اهللا  )٥٣٠س
 ؟ثالث سنواتحاصرتھ قریش في شعب أبي طالب 

في شعب أبي طالب  عندما حاصرت قریش رسول اهللا   ج
السیدة خدیجة، واقفة معھ  ثالث سنوات كانت زوجتھ 

ى ما تالقیھ في جنب اهللا، ومع أصحابھ، صابرة محتسبة عل
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ال تظھر ضجرًا وال تبدي جزعًا حتى أفسد اهللا صحیفة 
إلى بیتھ  المكر والظلم فانفرج الحصار، وعاد رسول اهللا 
  .وعادت معھ زوجتھ السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا

 ؟كم ھي المدة التي عاشتھا السیدة خدیجة مع رسول اهللا  )٥٣١س
 خمسًا وعشرون سول اهللا المدة التي عاشتھا السیدة مع ر  ج

  .عامًا

؟ وأین متى توقیت السیدة خدیجة زوجة رسول اهللا  )٥٣٢س
 دفنت؟

في   تھفي حیا توقیت السیدة خدیجة زوجة رسول اهللا   ج
في السنة العاشرة من النبوة   )وقیل في شوال( رمضان

 ٦٥ث سنین، وعمرھا للمدینة بثال قبل ھجرتھ ) البعثة(
مكة، ودفنت في الحجون، ونزل ، وكانت وفاتھا في سنة

في حفرتھا، ولم تكن الصالة على الجنازة قد  رسول اهللا 
  .سنت على المسلمین

  الزوجة الثانیة
  سودة بنت زمعة رضي اهللا عنھا/ السیدة

السیدة سودة رضي اهللا  ما ھو نسب زوجة رسول اهللا  )٥٣٣س
 عنھا ؟

السیدة سودة بنت زمعة رضي  نسب زوجة رسول اهللا   ج
سودة بنت زمعة بن قیس بن عبدشمس بن  :عنھا، ھي اهللا

. عبدود بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي رضي اهللا عنھا
  .الشموس بنت قیس النجاریة: وأمھا

من ھو زوج السیدة سودة بنت زمعة رضي اهللا عنھا قبل  )٥٣٤س
 ؟رسول اهللا 
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زوج السیدة سودة بنت زمعة رضي اهللا عنھا قبل رسول   ج
 ان بن عمرو العامري، الذي أسلم معھا،، ھو السكراهللا 
جبابرة  ھاجرت معھ إلى الحبشة فرارًا بدینھا من بطشو

  .كان قد تنصر فیھاثم مات عنھا كافرًا ألنھ  ،قریش آنذاك

الزواج بعد أمر  من ھي التي عرضت على رسول اهللا  )٥٣٥س
 وفاة السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا؟

اج بعد وفاة الزوأمر  التي عرضت على رسول اهللا   ج
خولة بنت حكیم بن : السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا، ھي
فعرضت علیھ بالبكر . األوقص امرأة عثمان بن مظعون

سیدة سودة بنت السیدة عائشة بنت أبي بكر، وبالثیب ال
  .فخطبتھما لھ، ودخل بھا بمكة زمعة،

السیدة سودة بنت زمعة رضي اهللا  متى تزوج رسول اهللا  )٥٣٦س
 عنھا ؟

ضي اهللا السیدة سودة بنت زمعة ر رسول اهللا  تزوج  ج
عنھا، بعد وفاة السیدة خدیجة بنت خویلد رضي اهللا عنھا، 
في مكة قبل الھجرة، في رمضان سنة عشر من البعثة، 
عطفًا على غربتھا بعد ھجرتھا للحبشة وعودتھا إلى مكة 

، فأنقذھا من الشرك السكران بن عمرو ووفاة زوجھا
وخشي علیھا  ،بوھا وأخوھا على الشركوأھلھ، فقد كان أ

، وأن یجبرھا أھلھا على العودة إلى الفتنة رسول اهللا 
وحفاظًا لتقوم بواجب رعایة بیتھ وبناتھ فتزوجھا . الشرك

 ،وقد زاد عمرھا على الخمسین ربیعًاعلى عرضھا ودینھا، 
 لتكون أول زوجة تزوجھا رسول اهللا زوجھ بھا والدھا 

أن یعقد على السیدة عائشة رضي اهللا  وقبل( بعد خدیجة
  .)عنھا
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السیدة سودة بنت زمعة رضي اهللا عنھا مع  ھل ھاجرت )٥٣٧س
 ؟إلى المدینة رسول اهللا 

مع السیدة سودة بنت زمعة رضي اهللا عنھا  لم تھاجر  ج
وقد َخلََّفَھا مع بناتھ في مكة، حتى ، رسول اهللا زوجھا 

  .ستقدمھااعث فبنى بیتھا بجانب بیت السیدة عائشة، ثم ب

ما المدة التي عاشتھا السیدة سودة بنت زمعة رضي اهللا  )٥٣٨س
 ؟عنھا مع رسول اهللا 

َأَسنَّْت السیدة سودة بنت زمعة رضي اهللا عنھا رسول اهللا   ج
ال تطلقني فأنت في حل من : ، فھم بطالقھا، فقالت

قسمي، فإنما أحب أن أحشر في أزواجك، فإني وھبت یومي 
  .ولم یطلقھا حتى توفي  رسول اهللا فأمسكھا . لعائشة

اآلیة الكریمة من القرآن الكریم التي نزلت على رسول  ما )٥٣٩س
 في السیدة سودة بنت زمعة رضي اهللا عنھا؟ اهللا 

 ول اهللاـاآلیة الكریمة من القرآن الكریم التي نزلت على رس  ج
   في السیدة سودة بنت زمعة رضي اهللا عنھا، قول اهللا

ْن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن َبْعِلَھا ُنُشوزًا َأْو ِإْعَراضًا َفال َوِإ ((:تعالى
ُجَناَح َعَلْیِھَما َأْن ُیْصِلَحا َبْیَنُھَما ُصْلحًا َوالصُّْلُح َخْیٌر 
َوُأْحِضَرْت اَألنُفُس الشُّحَّ َوِإْن ُتْحِسُنوا َوَتتَُّقوا َفِإنَّ اللََّھ َكاَن 

  .)سورة النساء())١٢٨(ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیرًا 

متى توفیت السیدة سودة بنت زمعة رضي اهللا عنھا زوجة  )٥٤٠س
 ؟ رسول اهللا 

توفیت السیدة سودة بنت زمعة رضي اهللا عنھا زوجة   ج
، ، في خالفة عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھرسول اهللا 

  .ھـ٥٤سنة 
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  الثالثةالزوجة 
  عائشة بنت أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھما/ السیدة

السیدة عائشة رضي اهللا  و نسب زوجة رسول اهللا ما ھ )٥٤١س
 عنھا ؟

السیدة عائشة رضي اهللا عنھا،  نسب زوجة رسول اهللا   ج
عائشة بنت أبي بكر الصدیق عبداهللا بن أبي قحافة بن  :ھي

  .عثمان التمیمي السعدي القرشي رضي اهللا عنھما

من ھي ُأمُّ  السیدة عائشة رضي اهللا عنھا زوجة رسول اهللا  )٥٤٢س
؟ 

، ھي ُأمُّ السیدة عائشة رضي اهللا عنھا زوجة رسول اهللا   ج
  .صحابیة جلیلة عامر الكنانیةعمیر بن ُأمُّ رومان بنت 

بم كانت تكنى السیدة عائشة رضي اهللا عنھا زوجة رسول  )٥٤٣س
 ؟اهللا 

، كانت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا زوجة رسول اهللا   ج
بن الزبیر، وذلك أنھ  تكنى بأم عبداهللا، بابن أختھا عبداهللا

  .أن یكنیھا، فكناھا بأم عبداهللا سألت رسول اهللا 

 بالسیدة عائشة رضي اهللا عنھا؟ متى تزوج رسول اهللا  )٥٤٤س
على السیدة عائشة رضي اهللا عنھا، قبل  عقد رسول اهللا   ج

ودخل . وكان عمرھا آنذاك ست سنین. الھجرة بثالث سنین
بأقل من شھرین وھي  بھا بعد الھجرة في المدینة المنورة

تزوجني : قالت عائشة رضي اهللا عنھا. بنت تسع سنین
وأنا بنت ست سنین، فقدمنا المدینة، فنزلنا في  رسول اهللا 

بني الحارث من الخزرج ، فوعكت فتمرق رأسي فأوفى 
جمیمة، فأتتني أم رومان وإني في أرجوحة ومعي 
د، صواحبات لي، فصرخت بي، فأتیتھا وما أدري ما تری

فأخذت بیدي حتى أوقفتني على باب الدار، وإني ألنھج 
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حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شیئًا من ماء فمسحت بھ 
وجھي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من األنصار 
في البیت فقلن على الخیر والبركة وعلى خیر طائر، 
فأسلمتني إلیھن، فأصلحن من شأني، فلم َیْرعني إال رسول 

  .ضحى، فأسلمتني إلیھ وأنا یومئذ بنت تسع سنین اهللا 

 عندما سئل من أحب النساء إلیك؟ ماذا قال رسول اهللا  )٥٤٥س
 :عندما سئل من أحب النساء إلیك، قال أجاب رسول اهللا   ج

رضي اهللا عنھم  )أبوھا(:، وقیل فمن الرجال قال)عائشة(
حبك یا عائشة في قلبي (:وقد قال لھا رسول اهللا  .أجمعین

  .)كالعروة الوثقى

بم تمیزت حیاة السیدة عائشة رضي اهللا عنھا زوجة رسول  )٥٤٦س
 ؟اهللا 

تمیزت حیاة السیدة عائشة رضي اهللا عنھا زوجة رسول اهللا   ج
 بأنھا ھي البكر الوحیدة التي تزوجھا بین نسائھ ، وقد ،

جمیع التعالیم اإلسالمیة الخاصة  وعت عن رسول اهللا 
خذوا نصف دینكم (:ن حتى قال بأمور النساء وأوضاعھ

وھذا الوصف للون بشرة السیدة عائشة  )عن ھذه الحمیراء
فھي حبیبة رسول اهللا  .رضي اهللا عنھا المشرب بالحمرة

 . ولقد سألت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا رسول اهللا 
  .)أنت منھن(:عن أزواجھ في الجنة، فیقول لھا مطمئنًا

السیدة عائشة رضي اهللا  زوجتھ كیف رأى رسول اهللا  )٥٤٧س
 عنھا في المنام؟

زوجتھ السیدة عائشة رضي اهللا عنھا في  رأى رسول اهللا   ج
حیث أتاه الملك بصورتھا من السماء في حریرة كما المنام، 

ُأریتك في المنام مرتین، (:قال أخبرھا بذلك رسول اهللا 



٢٠٧  
  

ه ھذ: فیقال: قال. فأكشفھا فإذا ھي أنتأتیت بك َسَرَقة حریر 
  .)إن كان ھذا من عند اهللا یمضیھ: لفأقو: قال. امرأتك

كم كان ُعْمَر السیدة عائشة رضي اهللا عنھا عندما توفى  )٥٤٨س
 ؟عنھا زوجھا رسول اهللا 

كان ُعْمَر السیدة عائشة رضي اهللا عنھا عندما توفى عنھا   ج
  .، نحو ثمانیة عشر عامًازوجھا رسول اهللا 

 عنھا زوجة رسول اهللا متى توفیت السیدة عائشة رضي اهللا )٥٤٩س
؟ 

 توفیت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا زوجة رسول اهللا   ج
وعمرھا قریبًا من خمسین عامًا، في لیلة سبع عشرة من 

  .للھجرة، ودفنت بالبقیع ٥٨شھر رمضان سنة 

  حادثة اإلفك على السیدة عائشة رضي اهللا عنھا

عنھا  ما ھي أشد محنة تعرضت لھا السیدة عائشة رضي اهللا )٥٥٠س
 ؟زوجة رسول اهللا 

أشد محنة تعرضت لھا السیدة عائشة رضي اهللا عنھا زوجة   ج
  ."حدیث اإلفك " ، ھي رسول اهللا 

أم المؤمنین  اتعرضت لھ تياإلفك ال ما ھي خالصة حادثة )٥٥١س
 ؟السیدة عائشة رضي اهللا عنھا زوجة رسول اهللا 

شة السیدة عائأم المؤمنین  اي تعرضت لھحادثة اإلفك الت  ج
  :تلخص كما یليت ،رضي اهللا عنھا زوجة رسول اهللا 

 أنھ في غزوة بني المصطلق اصطحب رسول اهللا  •
، وذلك السیدة عائشة رضي اهللا عنھازوجتھ من أھلھ 

 .بعد ما نزل الحجاب
 الجسم، نحیلةعائشة رضي اهللا عنھا، السیدة كانت  •

خفیفة الوزن، وكانت إذا رحلت بالبعیر، تجلس في 



٢٠٨  
  

وھو على األرض ثم یرفعونھ إلى ظھر البعیر، الھودج 
 .ثم ینطلق

، وقفل غزوة بني المصطلقمن  لما فرغ رسول اهللا  •
بات َعْسَكَر و، وكان قریبًا من المدینة راجعًا إلى المدینة
 .، ثم ارتحلوابعض اللیل ھناك

سقط  وفي عنقھا عقد خرجت السیدة عائشة لحاجتھا •
استعد الناس بالرحیل،  فافتقدتھ بعد عودتھا وقدمنھا،  

 .فرجعت إلى مكانھا فوجدتھ
 وھم یظنون أن رفع القوم الھودج على ظھر البعیر •

 .، ثم انطلقوا، ولم یفتقدوھا إال صبحًافیھ السیدة عائشة
دة عائشة إلى المعسكر وقد انطلق الناس، یالسرجعت  •

فت بجلبابھا واضطجعت في مكانھا، لتاف. ًاحدولم تجد َأ
 .دوھا رجعوا إلیھاحیث إذا افتق

كان صفوان بن المعطل السلمي، في مھمة التقاط ما  •
یسقط من متاع المسلمین وھو لم یبت معھم، فشاھد 

بھا حتى صبحوا فأردفھا البعیر وانطلق . السیدة عائشة
 .القوم الذین افتقدوھا

مع  عبداهللا بن أبي سلول، وھم قال أھل اإلفك ما قالوا •
زینب بنت جحش أخت ( مسطح وحمنة بنت جحش

وانتھى الحدیث . )وابنة عمتھ زوجة رسول اهللا 
 .وأبویھا وھي ال تعلم من ذلك شیئًا لرسول اهللا 

مرضت السیدة عائشة بعد قدومھا للمدینة، فلم تجد  •
، فلما بھا كعادتھا في شكواھا تلطف رسول اهللا 

لھا، طلبت منھ أن ُتَمرَّض  بجفاء رسول اهللا  تأحس
 .ازالت ال تعلم بشيء مما كانعند أمھا، وم

أم مسطح  أخبرتوعشرین لیلة من مرضھا،  بعد بضٍع •
السیدة عائشة رجعت ف .قول أھل اإلفكبالسیدة عائشة 
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ین لي ِرُكتبكي بكاًء شدیدًا، وقالت ألمھا لماذا لم تْذ وھي
 .من ذلك شیئًا

في الناس یخطبھم، ولم تعلم  وقد قام رسول اهللا  •
أیھا (:فحمد اهللا وأثنى علیھ، ثم قال .السیدة عائشة بذلك

الناس ما بال رجال یؤذونني في أھلي، ویقولون علیھم 
غیر الحق، واهللا ما علمت منھم إال الخیر، ویقولون ذلك 
لرجل واهللا ما علمت منھ إال خیرًا، وما یدخل بیتًا من 

 .، ودار حوار بین الناس)وھو معيبیوتي إال 
السیدة عائشة وھي على زوجتھ  دخل رسول اهللا  •

، فجلس وحمد اهللا وأثنى علیھ، ثم في وجود أبویھا تبكي
یا عائشة، إنھ قد كان ما قد بلغك من قول الناس، (:قال

سوءًا مما یقول "أي فعلت " فاتقي اهللا، وإن كنت قارفت 
 .)، فإن اهللا یقبل التوبة عن عبادهالناس فتوبي إلى اهللا

ھا قرآنًا یقرأ في زل فینخافت السیدة عائشة من أن ی •
المساجد وُیَصلَّي بھ، كما كانت ترجو أن یرى رسول 

كذب اهللا بھ عنھا في نومھ شیئًا أو ُیْخَبُر خبرًا ُی اهللا 
 .وتذرعت بالصبر. لما یعلمھ من براءتھا

مجلسھ حتى تغشاه من اهللا ما كان  فما برح رسول اهللا  •
 :لیتغشاه، ثم ُسرَِّي عنھ، فجعل یمسح العرق ویقو

 .)ي یا عائشة فقد أنزل اهللا براءتكأبشر(
إلى الناس فخطبھم وتال علیھم ما  ثم خرج رسول اهللا  •

، ثم أمر بمسطح أنزل اهللا تعالى علیھ من القرآن في ذلك
وحسان بن ثابت وحمنة فضربوا حدھم، أما عبداهللا بن 
أبي فلم یقم علیھ الحد، ألن إقامة الحد كفارة، وابن أبي 

  .اهللا بالعذاب في اآلخرةممن توعده 
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ما ھي اآلیات البینات من القرآن الكریم التي برأ اهللا تعالى  )٥٥٢س
بھا أم المؤمنین السیدة عائشة رضي اهللا عنھا زوجة رسول 

 من حدیث اإلفك الذي تعرضت لھ؟  اهللا 
اآلیات البینات من القرآن الكریم التي برأ اهللا تعالى بھا أم   ج

 ضي اهللا عنھا زوجة رسول اهللا المؤمنین السیدة عائشة ر
  :من حدیث اإلفك الذي تعرضت لھ، قال اهللا تعالى

ِإنَّ الَِّذیَن َجاُءوا ِباِإلْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم ال َتْحَسُبوُه َشّرًا َلُكْم  ((
َبْل ُھَو َخْیٌر َلُكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُھْم َما اْكَتَسَب ِمْن اِإلْثِم َوالَِّذي 

َلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ ) ١١(ِكْبَرُه ِمْنُھْم َلُھ َعَذاٌب َعِظیٌم َتَولَّى 
اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأنُفِسِھْم َخْیرًا َوَقاُلوا َھَذا ِإْفٌك ُمِبیٌن 

َلْوال َجاُءوا َعَلْیِھ ِبَأْرَبَعِة ُشَھَداَء َفِإْذ َلْم َیْأُتوا ِبالشَُّھَداِء ) ١٢(
َوَلْوال َفْضُل اللَِّھ َعَلْیُكْم ) ١٣(ِئَك ِعْنَد اللَِّھ ُھْم اْلَكاِذُبوَن َفُأْوَل

َوَرْحَمُتُھ ِفي الدُّْنَیا َواآلِخَرِة َلَمسَُّكْم ِفي َما َأَفْضُتْم ِفیِھ َعَذاٌب 
ِإْذ َتَلقَّْوَنُھ ِبَأْلِسَنِتُكْم َوَتُقوُلوَن ِبَأْفَواِھُكْم َما َلْیَس ) ١٤(َعِظیٌم 

َوَلْوال ) ١٥(ُكْم ِبِھ ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُھ َھیِّنًا َوُھَو ِعْنَد اللَِّھ َعِظیٌم َل
ِإْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتْم َما َیُكوُن َلَنا َأْن َنَتَكلََّم ِبَھَذا ُسْبَحاَنَك َھَذا 

ُكنُتْم َیِعُظُكْم اللَُّھ َأْن َتُعوُدوا ِلِمْثِلِھ َأَبدًا ِإْن ) ١٦(ُبْھَتاٌن َعِظیٌم 
) ١٨(َوُیَبیُِّن اللَُّھ َلُكْم اآلَیاِت َواللَُّھ َعِلیٌم َحِكیٌم ) ١٧(ُمْؤِمِنیَن 

ِإنَّ الَِّذیَن ُیِحبُّوَن َأْن َتِشیَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذیَن آَمُنوا َلُھْم َعَذاٌب 
) ١٩(ُموَن َأِلیٌم ِفي الدُّْنَیا َواآلِخَرِة َواللَُّھ َیْعَلُم َوَأْنُتْم ال َتْعَل

َوَلْوال َفْضُل اللَِّھ َعَلْیُكْم َوَرْحَمُتُھ َوَأنَّ اللََّھ َرُءوٌف َرِحیٌم 
  .)سورة النور())٢٠(

لھ دور في  كان موقف أبو بكر الصدیق من مسطح الذي ما )٥٥٣س
 ؟األثیمة فریة اإلفك

كان لمسطح قرابة من أبي بكر الصدیق، فكان ینفق علیھ   ج
صل إنفاقھ بسبب فریة اإلفك لف أن ال یواَحلحاجتھ، َف

َوال َیْأَتِل ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم  ((:األثیمة، فأنزل اهللا تعالى قولھ
َوالسََّعِة َأْن ُیْؤُتوا ُأْوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكیَن َواْلُمَھاِجِریَن ِفي 
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َر اللَُّھ َلُكْم َسِبیِل اللَِّھ َوْلَیْعُفوا َوْلَیْصَفُحوا َأال ُتِحبُّوَن َأْن َیْغِف
إني : ، فقال أبو بكر)سورة النور())٢٢(َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم 

ألحب أن یغفر اهللا عز وجل لي، فرجع إلى مسطح نفقتھ 
  .التي كان ینفق علیھ، وقال ال أنزعھا منھ أبدًا

تعالى بھا السیدة عائشة رضي  أ اهللاآلیة الكریمة التي بّر ما )٥٥٤س
 ؟اهللا عنھا

أ اهللا بھا السیدة عائشة رضي اهللا عنھا كریمة التي بّراآلیة ال  ج
اْلَخِبیَثاُت ِلْلَخِبیِثیَن  ((:قول اهللا تعالى زوجة رسول اهللا 

َواْلَخِبیُثوَن ِلْلَخِبیَثاِت َوالطَّیَِّباُت ِللطَّیِِّبیَن َوالطَّیُِّبوَن ِللطَّیَِّباِت 
 ) )٢٦( َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِریٌم ُأْوَلِئَك ُمَبرَُّءوَن ِممَّا َیُقوُلوَن َلُھْم

سید الطیبین، فزوجتھ السیدة  فرسول اهللا  .)ورسورة الن(
  .عائشة سیدة الطیبات

 ما رأي السیدة زینب بنت جحش في حادثة اإلفك؟ )٥٥٥س
سأل  كان رسول اهللا : قالت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا  ج

ماذا علمت أو (:زینب بنت جحش عن أمري، فقال لزینب
یارسول اهللا أحمي سمعي وبصري، واهللا : فقالت. )رأیت؟

وھي التي كانت تسامیني : قالت عائشة. ما علمت إال خیرًا
أختھا حمنة  أما. ، فعصمھا اهللا بالورعمن أزواج النبي 
  .فھلكت فیمن ھلك

 سمیت سورة النور بھذا االسم؟ لماذا )٥٥٦س
سان بحادثة اإلفك، بدأ سوء الظن بكلمة ساقطة خرجت من ل  ج

فاحش متفحش بذيء، ولوال أن اهللا عز وجل َنوَّر الظالم في 
سورة سماھا سورة النور، لما فیھا من إزالة الظالم وظھور 
الحق، الختلف الناس فیھا إلى یوم القیامة، ولكن رحمة من 

  .ربك لیھلك المنافقین وُیَثبت المؤمنین
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 ؟شة رضي اهللا عنھا عقدھا مرة أخرىھل فقدت السیدة عائ )٥٥٧س
فقدت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا عقدھا مرة أخرى بعد   ج

من غزوة بني  سول اهللا ما فقدتھ أثناء عودتھا مع ر
إلى معركة  المصطلق، وذلك عندما خرج رسول اهللا 

  .وقد وجدتھ تحت البعیر عندما تحرك. ذات الجیش

  الرابعةالزوجة 
  حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھما/ السیدة

السیدة حفصة رضي اهللا  ھو نسب زوجة رسول اهللا  ما )٥٥٨س
 عنھا ؟

السیدة حفصة رضي اهللا عنھا،  نسب زوجة رسول اهللا   ج
ھي حفصة بنت أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب العدوي 

  .القرشي

 من ھي ُأم  السیدة حفصة رضي اهللا عنھا زوجة رسول اهللا  )٥٥٩س
 ؟ 

، ھي اهللا  ُأم السیدة حفصة رضي اهللا عنھا زوجة رسول  ج
زینب بنت مظعون الجمحي القرشي، أخت عثمان بن 

  .مظعون أول مھاجر یدفن في المدینة

من ھو زوج السیدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي  )٥٦٠س
 ؟اهللا عنھما قبل رسول اهللا 

زوج السیدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھما   ج
 .لقرشيس بن حذافة السھمي اْیَن، ھو ُخقبل رسول اهللا 

إلى الحبشة، ثم انتقل بھا إلى المدینة، واشترك  ت معھھاجر
في موقعة بدر، وأصیب فیھا بجراح، ثم توفى بعدھا من 

  .تأثیر الجراح، ودفن بالمدینة

  



٢١٣  
  

 بالسیدة حفصة رضي اهللا عنھا ؟ متى تزوج رسول اهللا  )٥٦١س
نھا، في بالسیدة حفصة رضي اهللا ع تزوج رسول اهللا   ج

ن الھجرة، وھي في الثامنة عشرة من السنة الثالثة م
  .عمرھا

 بالسیدة حفصة رضي اهللا عنھا ؟ كیف تزوج رسول اهللا  )٥٦٢س
بالسیدة حفصة رضي اهللا عنھا روایة  لزواج رسول اهللا   ج

فبعد موت زوجھا خنیس تألم عمر لترمل ابنتھ، . لطیفة
وبعد عدة شھور عرضھا على أبي بكر، . وھي لم تزل شابة
، فأخبره ثم عرضھا على عثمان بن عفان. فلم یجد جوابًا

فأطلع عمر رضي اهللا عنھ . بأنھ ال یرید الزواج الیوم
سیتزوج حفصة من ھو (:، فتبسم وھو یقولرسول اهللا 

. )ویتزوج عثمان من ھي خیر من حفصة خیر من عثمان،
 وتزوج رسول اهللا . وھكذا تزوج عثمان بأم كلثوم

  .بحفصة

السیدة حفصة رضي اهللا زوجتھ   رسول اهللا  لماذا طلق )٥٦٣س
 عنھا ؟

السیدة حفصة رضي اهللا عنھا، زوجتھ  رسول اهللا  طلق  ج
لقد رأیت : بسبب أنھا رأتھ مع ماریة، فبادرتھ متأثرة باكیة

من كان عندك، واهللا لقد سببتني، وما كنت لتصنعھا لو ال 
أن یسئ إلیھا في  وما كان لرسول اهللا . ھواني علیك

یھا حتى ُسرِّي عنھا بأن أسر لھا بأنھ قد شيء، فھون عل
   :فقال تعالى وخاطب اهللا نبیھ  .حرم ماریة ترضیة لھا

َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ : الرحیم الرحمن اهللا بسم(( 
َقْد ) ١(اللَُّھ َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَة َأْزَواِجَك َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم 

اللَُّھ َلُكْم َتِحلََّة َأْیَماِنُكْم َواللَُّھ َمْوالُكْم َوُھَو اْلَعِلیُم اْلَحِكیُم  َفَرَض
َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ ِإَلى َبْعِض َأْزَواِجِھ َحِدیثًا َفَلمَّا َنبََّأْت ِبِھ ) ٢(

ا َوَأْظَھَرُه اللَُّھ َعَلْیِھ َعرََّف َبْعَضُھ َوَأْعَرَض َعْن َبْعٍض َفَلمَّ
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ِإْن ) ٣(َنبََّأَھا ِبِھ َقاَلْت َمْن َأْنَبَأَك َھَذا َقاَل َنبََّأِني اْلَعِلیُم اْلَخِبیُر 
َتُتوَبا ِإَلى اللَِّھ َفَقْد َصَغْت ُقُلوُبُكَما َوِإْن َتَظاَھَرا َعَلْیِھ َفِإنَّ اللََّھ 

َبْعَد َذِلَك ُھَو َمْوالُه َوِجْبِریُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنیَن َواْلَمالِئَكُة 
َعَسى َربُُّھ ِإْن َطلََّقُكنَّ َأْن ُیْبِدَلُھ َأْزَواجًا َخْیرًا ِمْنُكنَّ ) ٤(َظِھیٌر 

ُمْسِلَماٍت ُمْؤِمَناٍت َقاِنَتاٍت َتاِئَباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت َثیَِّباٍت 
زوجاتھ  ولقد ھجر رسول اهللا  .)سورة التحریم())٥(َوَأْبَكارًا 

  .فصة ثم راجعھاشھرًا، وطلق ح

رضي اهللا عنھ من طالق  ما ھو موقف عمر بن الخطاب )٥٦٤س
 ؟حفصة رضي اهللا عنھاالسیدة البنتھ  رسول اهللا 

السیدة حفصة رضي اهللا عنھا،  َطلََّق رسول اهللا عندما   ج
ما یعبأ اهللا : بلغ عمر ذلك حثا على رأسھ التراب وقالو

الغد فقال  فنزل جبریل علیھ السالم من .بعمر وال بابنتھ
  .بعمر إن اهللا یأمرك أن تراجع حفصة رحمًة لرسول اهللا 

بماذا تمیزت سیرة حیاة السیدة حفصة رضي اهللا عنھا  )٥٦٥س
 ؟زوجة رسول اهللا 

تمیزت سیرة حیاة السیدة حفصة رضي اهللا عنھا زوجة   ج
وھي الوحیدة من بین  ، بأنھا صوامة قوامة،رسول اهللا 

أودع عندھا أبوھا  .أ وتكتبالتي تقر أزواج رسول اهللا 
الخلیفة عمر النسخة الكاملة للمصحف، حتى أخذھا الخلیفة 

 .عثمان عند كتابتھ للمصحف الشریف أول مرة

متى توقیت السیدة حفصة رضي اهللا عنھا زوجة رسول اهللا  )٥٦٦س
؟ 

، توفیت السیدة حفصة رضي اهللا عنھا زوجة رسول اهللا   ج
  .تین من عمرھاللھجرة، وقد نیفت على الس ٤٥سنة 
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  الزوجة الخامسة  
  رضي اهللا عنھا) أم المساكین ( زینب بنت خزیمة / السیدة

السیدة زینب بنت خزیمة  ما ھو نسب زوجة رسول اهللا  )٥٦٧س
 رضي اهللا عنھا ؟

السیدة زینب بنت خزیمة رضي  نسب زوجة رسول اهللا   ج
زینب بنت خزیمة بن الحارث بن عبداهللا بن  :ھي ،اهللا عنھا
  .بن عبدمناف بن ھالل العامریة القیسیة عمر

قبل  لسیدة زینب بنت خزیمة رضي اهللا عنھاا بمن تزوجت )٥٦٨س
 ؟رسول اهللا 

قبل  لسیدة زینب بنت خزیمة رضي اهللا عنھاا تزوجت  ج
جھم بن عمرو بن : في الجاھلیة بابن عمھا رسول اهللا 

عبیداهللا بن الحارث بن : ثم تزوجت بعده. الحارث
، وھاجرت معھ، ھو ابن عم رسول اهللا عبدالمطلب، و

  .وكان من شھداء بدر

بالسیدة زینب بنت خزیمة رضي  متى تزوج رسول اهللا  )٥٦٩س
 اهللا عنھا؟

ي اهللا بالسیدة زینب بنت خزیمة رض تزوج رسول اهللا   ج
عنھا، سنة ثالث من الھجرة، تكریمًا لھا وإلخراجھا عن 

  .بعد أن تزوج بحفصة، فخطبھا وتزوجھا، حزنھا

ى أنس بن مالك رضي اهللا عنھ في یوم زواج َوماذا َر )٥٧٠س
 بالسیدة زینب بنت خزیمة رضي اهللا عنھا؟ رسول اهللا 

یروي أنس بن مالك رضي اهللا عنھ، أنھ في یوم زواج   ج
أم سلیم إلى تمر وسمن وأقط  بزینب، َعِمَدْت رسول اهللا 

: فقل إلى رسول اهللا فصنعت حیسًا، فقالت یا أنس اذھب 
ادع ( :فقال ... ثت ھذا إلیك أمي وھي تقرئك السالمبع

، )جاًال سماھم، وادع لي كل من لقیتفالنًا وفالنًا، ر
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قیل . فدعوت من سمى ومن لقیت، فإذا البیت غاص بأھلھ
وضع  كانوا ثالثمائة، فرأیت النبي : ألنس ما عددھم؟ قال

 یده الشریفة على تلك الحیسة وتكلم بما شاء اهللا، ثم جعل
اذكروا اهللا، (:یدعو من عنده عشرًة یأكلون من، ویقول لھم

ثم قال . ، فأكلوا حتى شبعوا كلھم)لیأكل كل رجل مما یلیھ
 حین وضعت كانت أكثر  ، فما أدري)یا أنس ارفع(:لي

  .أو حین رفعت

الفترة التي عاشتھا السیدة زینب بنت خزیمة رضي اهللا  كم )٥٧١س
 ؟ عنھا مع زوجھا رسول اهللا 

ترة التي عاشتھا السیدة زینب بنت خزیمة رضي اهللا الف  ج
شھرین أو (أشھر قالئل ، عنھا مع زوجھا رسول اهللا 

، عن ثالثین عامًا،  ، وتوفیت في حیاة رسول اهللا )ثالثة
  .في أوائل العام الرابع للھجرة

السیدة زینب بنت خزیمة رضي اهللا عنھا  )قبتُل( میتبم ُس )٥٧٢س
 ؟زوجة رسول اهللا 

السیدة زینب بنت خزیمة رضي اهللا عنھا ) قبتُل(ت میُس  ج
 ، بأم المساكین لكثرة إطعامھا للمساكینزوجة رسول اهللا 

  .في الجاھلیة واإلسالم

  الزوجة السادسة 
  رضي اهللا عنھماھند بنت أبي أمیة المخزومیة أم سلمة / السیدة

رضي اهللا  أم سلمةالسیدة  ما ھو نسب زوجة رسول اهللا  )٥٧٣س
 عنھا ؟

رضي اهللا عنھا،  أم سلمةالسیدة  نسب زوجة رسول اهللا   ج
حذیفة بن  )أبي أمیة زاد الركب(بنت ھند  - أم سلمة  :ھي

المغیرة بن عبداهللا بن عمرو بن مخزوم بن عطاء بن یقظة 
  .بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي
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من ھو زوج السیدة أم سلمة رضي اهللا عنھا قبل رسول اهللا  )٥٧٤س
؟ 

، سیدة أم سلمة رضي اهللا عنھا قبل رسول اهللا زوج ال  ج
بن عبد األسد المخزومي رضي اهللا عبداهللا  -أبي سلمة  :ھو

ھاجرا الھجرتین  .بن عمھا وكان من كبار الصحابةا، عنھ
  .، وھو من شھداء أحد رضي اهللا عنھإلى الحبشة والمدینة

من زوجھا السیدة أم سلمة رضي اهللا عنھا من ھم أبناء  )٥٧٥س
 ؟األول

من زوجھا األول، السیدة أم سلمة رضي اهللا عنھا،  أبناء  ج
الذین ورقیة عمر وزینب الذي ولدتھ في الحبشة، ثم سلمة 

  .ربائب رسول اهللا ولدتھم في المدینة، وھم 

بم تمیزت حیاة السیدة أم سلمة رضي اهللا عنھا زوجة  )٥٧٦س
 ؟رسول اهللا 

ھا كانت تمیزت حیاة السیدة أم سلمة رضي اهللا عنھا بأن  ج
ظعینة وزوجھا أول من ھاجر إلى الحبشة، وقیل أنھا أول 

  .المدینة دخلت

 بالسیدة أم سلمة رضي اهللا عنھا؟ متى تزوج رسول اهللا  )٥٧٧س
بالسیدة أم سلمة رضي اهللا عنھا، سنة  تزوج رسول اهللا   ج

  .اثنین من الھجرة، بعد غزوة بدر

ا رسول السیدة أم سلمة رضي اهللا عنھا عند زوجھ مكانة ما )٥٧٨س
 ؟اهللا 

السیدة أم سلمة رضي اهللا عنھا عند زوجھا رسول اهللا  مكانة  ج
 مكانة جلیلة، فقد كان رسول اهللا ، إن لعائشة (:یقول

فلما تزوج أم سلمة، سئل  )بة ما نزلھا مني أحدمني شع
یا رسول اهللا ما فعلت الشعبة؟ فسكت : فقیل رسول اهللا 
  .د نزلت عنده، فعرف أن أم سلمة قرسول اهللا 
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أذكر قصة توضح فیھا أن السیدة أم سلمة رضي اهللا عنھا  )٥٧٩س
 ؟مشورة صائبة لزوجھا رسول اهللا  صاحبة

 ،تتجلى المشورة الصائبة للسیدة أم سلمة رضي اهللا عنھا  ج
، أنھ لما كان یوم الحدیبیة، وعقد لزوجھا رسول اهللا 

الصلح مع قریش، وفرغ من قضیة الكتاب،  رسول اهللا 
فما قام منھم أحد، فدخل  )قوموا فانحروا( :ال ألصحابھق

فقالت یا رسول . على أم سلمة وذكر لھا ما لقي من الناس
اهللا أتحب ذلك؟ اخرج ثم ال تكلم أحدًا كلمة حتى تنحر بدنك، 

ُیَكلِّم أحدًا منھم حتى فقام فخرج فلم . وتدعوا حالقك فیحلقك
، فلما رأى الناس فعل ذلك، ثم نحر بدنة ودعا حالقھ فحلقھ

ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضھم یحلق بعضًا، حتى كاد 
فانفرجت بذلك أزمة یرجع الفضل . بعضھم یقتل بعضًا غمًا

في حلھا إلى أم المؤمنین أم سلمة ذات العقل النافذ 
  .والمشورة الصائبة

متى توقیت السیدة أم سلمة رضي اهللا عنھا زوجة رسول  )٥٨٠س
 ؟اهللا 

، أم سلمة رضي اهللا عنھا زوجة رسول اهللا  توفیت السیدة  ج
، وعمرھا أربعًا وثمانین في عھد إمارة یزید بن معاویة

  .عامًا، وكانت رضي اهللا عنھا آخر أمھات المؤمنین وفاة

  الزوجة السابعة
  زینب بنت جحش رضي اهللا عنھما/ السیدة

السیدة زینب بنت جحش  نسب زوجة رسول اهللا  ما )٥٨١س
 رضي اهللا عنھا ؟

السیدة زینب بنت جحش رضي  نسب زوجة رسول اهللا   ج
بن  )رئاب( ابثزینب بنت جحش بن ر :اهللا عنھا، ھي
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یعمر بن صبرة بن مرة بن كبیر بن غنم بن دوران بن أسد 
  .بن خزیمة

زوجھا قرابة السیدة زینب بنت جحش رضي اهللا عنھا ل ما )٥٨٢س
 ؟رسول اهللا 

زوجھا ا لقرابة السیدة زینب بنت جحش رضي اهللا عنھ  ج
بن  ، أنھا ابنة عمتھ أمیمة بنت عبدالمطلبرسول اهللا 

  .ھاشم بن عبدمناف بن قصي

من ھو زوج السیدة زینب بنت جحش رضي اهللا عنھا قبل  )٥٨٣س
 ؟رسول اهللا 

زوج بالسیدة زینب بنت جحش رضي اهللا عنھا قبل رسول   ج
  .رضي اهللا عنھ زید بن حارثةمواله غالمھ و، ھو اهللا 

في زواج السیدة زینب بنت جحش  اهللا  دور سول ما )٥٨٤س
 رضي اهللا عنھا من زید بن حارثة؟

منھ أن  عندما طلب زید بن حارثة خادم رسول اهللا   ج
ولما ألح زید في ذلك . ذكر لھ تعالیھایخطب لھ ابنة عمتھ، و

إلى علي بن أبي طالب لیتولى خطبتھا  أرسلھ رسول اهللا 
م الرضى، بعث رسول اهللا لھ، فلما عاد عليٌّ بما رآه من عد

 قد :(إلى ذوي زینب مطالبًا زواجھا لزید بھذا األمر
على  وانفق رسول اهللا). رضیتھ لكم وأقضي أن تنكحوه

جمیع مطالب الزواج الذي تم بعد آیة قرآنیة نزلت آنئٍذ على 
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا  ((:، قال تعالىرسول اهللا 
للَُّھ َوَرُسوُلُھ َأْمرًا َأْن َیُكوَن َلُھْم اْلِخَیَرُة ِمْن َأْمِرِھْم َقَضى ا

سورة ())٣٦(َوَمْن َیْعِص اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَقْد َضلَّ َضالًال ُمِبینًا 
اج، وكثیرًا ما ولكنھا لم تكن راضیة عن ھذا الز. )األحزاب

ْیَك َأْمِسْك َعَل (( ...:وھو یردد شكا حالھا لرسول اهللا 
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لكن الصبر نفد، فطلقھا، . )سورة األحزاب())٣٧( ...َزْوَجَك 
  .واستراح الطرفان

بالسیدة زینب بنت جحش رضي  كیف تزوج رسول اهللا  )٥٨٥س
 اهللا عنھا؟

بالسیدة زینب بنت جحش رضي اهللا  تزوج رسول اهللا   ج
عنھا، بعد أن طلقھا زید بن حارثة، بإذن لھ من اهللا تعالى 

َوِإْذ َتُقوُل ِللَِّذي َأْنَعَم اللَُّھ  ((:قال اهللا تعالى. أن یتزوج زینب
َعَلْیِھ َوَأْنَعْمَت َعَلْیِھ َأْمِسْك َعَلْیَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّھ َوُتْخِفي ِفي 
َنْفِسَك َما اللَُّھ ُمْبِدیِھ َوَتْخَشى النَّاَس َواللَُّھ َأَحقُّ َأْن َتْخَشاُه َفَلمَّا 

َھا َوَطرًا َزوَّْجَناَكَھا ِلَكْي ال َیُكوَن َعَلى َقَضى َزْیٌد ِمْن
اْلُمْؤِمِنیَن َحَرٌج ِفي َأْزَواِج َأْدِعَیاِئِھْم ِإَذا َقَضْوا ِمْنُھنَّ َوَطرًا 

وفرحت زینب  .)سورة األحزاب())٣٧(َوَكاَن َأْمُر اللَِّھ َمْفُعوًال 
  .بھذا وھي آنذاك في الخامسة والثالثین من عمرھا

بالسیدة زینب بنت جحش رضي  ج رسول اهللا متى تزو )٥٨٦س
 اهللا عنھا؟

بالسیدة زینب بنت جحش رضي اهللا  تزوج رسول اهللا   ج
 .بعد غزوة بني قریظة عنھا، سنة خمس من الھجرة

ت شاة، وأمر َحِبوقد ُذ. وعمرھا آنذاك خمس وثالثون سنة
أنس بن مالك أن یدعو كل من یراه من  سول اهللا 
  .المسلمین

عند زواجھ  رسول اهللا  یات البینات التي نزلت علىاآل ما )٥٨٧س
 السیدة زینب بنت جحش رضي اهللا عنھا؟ب

عند زواجھ  اآلیات البینات التي نزلت على رسول اهللا   ج
بالسیدة زینب بنت جحش رضي اهللا عنھا، قول اهللا 

الَّ َأْن َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُیوَت النَِّبيِّ ِإ ((:تعالى
ُیْؤَذَن َلُكْم ِإَلى َطَعاٍم َغْیَر َناِظِریَن ِإَناُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعیُتْم 



٢٢١  
  

َفاْدُخُلوا َفِإَذا َطِعْمُتْم َفاْنَتِشُروا َوال ُمْسَتْأِنِسیَن ِلَحِدیٍث ِإنَّ َذِلُكْم 
ْن اْلَحقِّ َكاَن ُیْؤِذي النَِّبيَّ َفَیْسَتْحِي ِمْنُكْم َواللَُّھ ال َیْسَتْحِي ِم

َوِإَذا َسَأْلُتُموُھنَّ َمَتاعًا َفاْسَأُلوُھنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَھُر 
ِلُقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِھنَّ َوَما َكاَن َلُكْم َأْن ُتْؤُذوا َرُسوَل اللَِّھ َوال َأْن 

ْنَد اللَِّھ َعِظیمًا َتْنِكُحوا َأْزَواَجُھ ِمْن َبْعِدِه َأَبدًا ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ِع
في دعوة زواجھ من زینب بنت  وذلك. )سورة األحزاب())٥٣(

 جحش انصرف الناس، وحال للبعض البقاء، ورسول اهللا 
في حیائھ ال یستطیع صرفھم،فنزلت اآلیات وبھا أمر 

  .وللمؤمنات بالحجاب الكامل لنساء رسول اهللا 

بالسیدة زینب  ماذا فعل المنافقون عندما تزوج رسول اهللا  )٥٨٨س
 بنت جحش رضي اهللا عنھا؟

بالسیدة زینب بنت جحش رضي  عندما تزوج رسول اهللا   ج
إن محمدًا حرم نساء األوالد وقد : اهللا عنھا، قال المنافقون

َما َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا  ((:تزوج امرأة ابنھ، فنزل قول اهللا تعالى
ِھ َوَخاَتَم النَِّبیِّیَن َوَكاَن اللَُّھ َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسوَل اللَّ

  . )سورة األحزاب())٤٠(ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیمًا 
اْدُعوُھْم آلَباِئِھْم  ((:ثم نزلت اآلیة األخرى، قال اهللا تعالى

وذلك أن رسول  .)سورة األحزاب())٥(...ُھَو َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّھ 
كان الناس یقولون كان قد قال مرة بأن زیدًا ابنھ، ف اهللا 

وبعد نزول القرآن في ھذا الشأن، عاد إلى . زید بن محمد
زید بن حارثة، وھو الخادم األمین الذي فضل : اسم أبیھ

البقاء حیث ھو، على الرجوع مع أبیھ وعمھ عندما جاءا 
بینھما وبینھ، فاختار  یطالبان بھ، وقد خیره رسول اهللا 

  .رسول اهللا 

ة زینب بنت جحش رضي اهللا عنھا بم كانت تفتخر السید )٥٨٩س
 ؟على باقي نساء رسول اهللا  زوجة رسول اهللا 
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كانت تفتخر السیدة زینب بنت جحش رضي اهللا عنھا زوجة   ج
إن : فتقول على باقي نساء رسول اهللا  رسول اهللا 

، وإن اهللا أنكحني إیاه من أباءكن أنكحوكن لرسول اهللا 
َفَلمَّا َقَضى ... : ((تعالىك وتبارلقول اهللا . فوق سبع سماوات

  .)سورة األحزاب() )٣٧( ...َزْیٌد ِمْنَھا َوَطرًا َزوَّْجَناَكَھا 

من السیدة زینب بنت جحش  زواج  رسول اهللا  ما بركة )٥٩٠س
 رضي اهللا عنھا؟

من السیدة زینب بنت جحش  زواج  رسول اهللا  بركة  ج
ا رضي اهللا عنھا، أن آیة الحجاب نزلت أثناء ولیمة ھذ

  .النكاح

 ؟لبعض زوجات رسول اهللا  ما ھو حدیث المغافیر )٥٩١س
نبات حلو الطعم ولكن لھ رائحة كریھة، وشجره : المغافیر  ج

وحدیث المغافیر نتج عن تجمع عائشة . یسمى العرفط
وحفصة وسودة ضد الزوجة الجدیدة زینب، فقد ھال عائشة 

الجلوس عندھا، وفي لھب الغیرة  أن یطیل رسول اهللا 
إذا ما  ت إلى حفصة وسودة بأن تقوال لرسول اهللا عمد

 وكان . أكلت مغافیر: خرج من عند زینب وجاء إلیھما
إني : أول ما خرج من عند زینب جاء إلى عائشة فقالت لھ

وتكررت كلمة . )ال(:أشم رائحة مغافیر، أكلت مغافیر؟ فقال
فما ھذه : عائشة من حفصة، ثم من سودة التي أضافت

فإذا بسودة  )سقتني زینب شربة عسل(: جابھا الریح؟ فأ
وكان ما كان .... رعت نحلة العرفط: تعلل كخبیرة بالمرعى

عن العسل، حتى انكشف  امتناع رسول اهللا تحریم ومن 
فأنزل  .لھ األمر، وندم نساؤه على ما فعلن، ثم تأدیبھ لھن 

النَِّبيُّ ِلَم  َیا َأیَُّھا: الرحیم الرحمن اهللا بسم ((:قولھ اهللا تعالى
ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّھ َلَك َتْبَتِغي َمْرَضاَة َأْزَواِجَك َواللَُّھ َغُفوٌر 

َقْد َفَرَض اللَُّھ َلُكْم َتِحلََّة َأْیَماِنُكْم َواللَُّھ َمْوالُكْم َوُھَو ) ١(َرِحیٌم 
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َأْزَواِجِھ َحِدیثًا  َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ ِإَلى َبْعِض) ٢(اْلَعِلیُم اْلَحِكیُم 
َفَلمَّا َنبََّأْت ِبِھ َوَأْظَھَرُه اللَُّھ َعَلْیِھ َعرََّف َبْعَضُھ َوَأْعَرَض َعْن 
َبْعٍض َفَلمَّا َنبََّأَھا ِبِھ َقاَلْت َمْن َأْنَبَأَك َھَذا َقاَل َنبََّأِني اْلَعِلیُم 

ُقُلوُبُكَما َوِإْن َتَظاَھَرا  ِإْن َتُتوَبا ِإَلى اللَِّھ َفَقْد َصَغْت) ٣(اْلَخِبیُر 
َعَلْیِھ َفِإنَّ اللََّھ ُھَو َمْوالُه َوِجْبِریُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِنیَن َواْلَمالِئَكُة 

  .)سورة التحریم ())٤(َبْعَد َذِلَك َظِھیٌر 

على زوجتھ السیدة زینب بنت  لماذا غضب رسول اهللا  )٥٩٢س
 جحش رضي اهللا عنھا؟

زوجتھ السیدة زینب بنت جحش على  غضب رسول اهللا   ج
والنصف لقولھا رضي اهللا عنھا، وھجرھا قرابة الشھرین 

  ).تلك الیھودیة(في صفیة بنت حیي 

موقف السیدة زینب بنت جحش رضي اهللا عنھا زوجة  ما )٥٩٣س
عندما سألھا عن حدیث اإلفك المدبر لزوجتھ  رسول اهللا 

 السیدة عائشة رضي اهللا عنھا؟ 
یدة زینب بنت جحش رضي اهللا عنھا لقد عصم اهللا الس  جـ

من القول في حدیث اإلفك المدبر ، رسول اهللا زوجة 
، ولم السیدة عائشة رضي اهللا عنھا لزوجة رسول اهللا 

كان : قالت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا. تقل إال خیرًا
یا (:یسأل زینب ابنة جحش عن أمري، فقال رسول اهللا 

أحمي  یا رسول اهللا : فقالت، )زینب ماذا علمت أو رأیت؟
وھي التي : سمعي وبصري ما علمت إال خیرًا، قالت عائشة

. فعصمھا اهللا بالورع كانت تسامینى من أزواج النبي 
  .فبذلك لم تنل من ضرتھا ولو بإشارة في موقف عصیب

بم تمیزت حیاة السیدة زینب بنت جحش رضي اهللا عنھا  )٥٩٤س
 ؟زوجة رسول اهللا 



٢٢٤  
  

سیدة زینب بنت جحش رضي اهللا عنھا تمیزت حیاة ال  ج
لحاقًا بھ،  ، بأنھا كانت أول نسائھ زوجة رسول اهللا 

، فكن )بي أطولكن یدًاأسرعكن لحاقًا (:لنسائھ لقولھ 
قالت السیدة . رضوان اهللا علیھن یتطاولن أیتھن أطول یدًا

فكانت زینب أطولنا یدًا ألنھا كانت : عائشة رضي اهللا عنھا
   .تتصدقتعمل بیدھا و

متى توفیت السیدة زینب بنت جحش رضي اهللا عنھا زوجة  )٥٩٥س
 ؟رسول اهللا 

وتوفیت السیدة زینب بنت جحش رضي اهللا عنھا زوجة   ج
، سنة عشرین للھجرة، وكانت في الحادیة رسول اهللا 

توفى من زوجات وھي أول من والخمسین من عمرھا، 
رضي بعد وفاتھ، فقد توفیت في خالفة عمر  رسول اهللا 
ھا بعد فاطمة، ودفنت وكانت أول من ُغطِّي نعشاهللا عنھما، 

  .رضي اهللا عنھن أجمعینبالبقیع، 

  الزوجة الثامنة
  جویریة بنت الحارث رضي اهللا عنھما/ السیدة

السیدة جویریة رضي اهللا  نسب زوجة رسول اهللا  ما )٥٩٦س
 عنھا؟

ة رضي اهللا عنھا، یالسیدة جویر نسب زوجة رسول اهللا   ج
ة بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبیب بن عائد یویرج :ھي

بن سعید بن كعب بن ) وھو المصطلق(یمة ذبن مالك بن ج
  .عمر وھو خزاعة بن ربیعة

من ھو زوج السیدة جویریة بنت الحارث رضي اهللا عنھا  )٥٩٧س
 ؟قبل رسول اهللا 
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زوج بالسیدة جویریة بنت الحارث رضي اهللا عنھا قبل   ج
فوان المصطلقي، ولم تلد لھ ن ص، ھو مالك برسول اهللا 

  ).عند ابن عم لھا یقال لھ عبداهللا وقیل؛ كانت(شیئًا، 

 بالسیدة جویریة رضي اهللا عنھا؟ كیف تزوج رسول اهللا  )٥٩٨س
 غزوةة رضي اهللا عنھا من سبایا یكانت السیدة جویر  ج

األنصاري،  بن الشماس ، فصارت لثابت بن قیسالمریسیع
َأَو (:في مكاتبتھا، فقال ستعینھت وكاتبھا، فأتت رسول اهللا 

قالت نعم،  )ٌر من ذلك أشتریك وأعتقك وأتزوجكخی
، وعمرھا سنة خمس بعد الھجرة فتزوجھا رسول اهللا 

  .عشرون عامًا

السیدة جویریة رضي اهللا  ماذا كان اسم زوجة رسول اهللا  )٥٩٩س
 عنھا؟

ة رضي اهللا یالسیدة جویر كان اسم زوجة رسول اهللا   ج
  .جویریة فسماھا رسول اهللا ) رةب(عنھا ھو 

 عندالسیدة جویریة رضي اهللا عنھا  لداوموقف الحارث  ما )٦٠٠س
 أسرھا؟

، وعندما وقعت ابنتھ )بني المصطلق(الحارث سید قومھ   ج
ة رضي اهللا عنھا یالسیدة جویر لداوفي األسر جاء  الحارث 

إلى المدینة لیفتدیھا بعدد من اإلبل، وكان قد ترك اثنین منھا 
 شعب بالعقیق لحاجتھ، حتى إذا جاء إلى رسول اهللا  في

فأین البعیران اللذان غیبت بالعقیق (:یقدم فداء ابنتھ، سألھ 
فإذا بالحارث یعلن إسالمھ، ثم ذھب  ،)بشعب كذا وكذا؟

ولم . فتداًء البنتھإ إلحضار بقیة اإلبل وقدمھا لرسول اهللا 
كان عتقھ ، فأن یغادره، فخطبھا منھ وتزوجھا یتركھ 
  .صداقھا
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السیدة جویریة رضي اهللا  فضل زوجة رسول اهللا  ما )٦٠١س
 عنھا على نساء قومھا؟

السیدة جویریة رضي اهللا عنھا  فضل زوجة رسول اهللا   ج
ما بأیدیھم من وأعتقوا على نساء قومھا، أن الناس أطلقوا 

  .بني المصطلق لقومھا سبي لمصاھرة النبي 

السیدة جویریة رضي اهللا  متى توفیت زوجة رسول اهللا  )٦٠٢س
 عنھا؟

السیدة جویریة رضي اهللا عنھا،  توفیت زوجة رسول اهللا   ج
  .، وقد أوفت على السبعین من عمرھاللھجرة ٥٦سنة 

  الزوجة التاسعة
  صفیة بنت حیي رضي اهللا عنھما/ السیدة

 السیدة صفیة رضي اهللا عنھا؟ نسب زوجة رسول اهللا  ما )٦٠٣س
لسیدة صفیة رضي اهللا عنھا، ا نسب زوجة رسول اهللا   ج

صفیة بنت حیي بن أخطب بن سعیة بن ثعلبة بن عبید  :ھي
بن كعب بن الخزرج بن أبي حبیب بن النحام بن یتحوم من 

وأمھا برة بن .بني اسرائیل من سبط ھارون علیھ السالم
  .)سموأل( شموأل

رضي اهللا بنت حیي بن أخطب السیدة صفیة  بمن تزوجت )٦٠٤س
 ؟ عنھا قبل رسول اهللا

رضي اهللا عنھا بنت حیي بن أخطب السیدة صفیة تزوجت   ج
سالم بن مشكم، ثم  :من شاعرھم، قبل رسول اهللا 

قتل یوم  ، الذيالحقیق الربیع بنكنانة بن تزوجھا بعده 
  .خیبر

 بالسیدة صفیة رضي اهللا عنھا؟  كیف تزوج رسول اهللا  )٦٠٥س
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اهللا على  بعد ما قتل زوجھا كنانة یوم خیبر، كانت مما أفاء  ج
رسولھ، فحجبھا بعد أن اصطفاھا وصارت في اسمھ، ثم 

، صفیةب وأعرس رسول اهللا أعتقھا، فكان عتقھا صداقھا، 
، وكان ذلك بعد غزوة خیبر وھو بتمر وسویق اأولم علیھو

بل وھي موقع ق(في طریق العودة إلى المدینة في الصھباء 
الھجرة،  من في سنة سبع ) المدینة على بعد برید من خیبر

وكان عمرھا سبع عشرة سنة، وكانت أم ُسلیم بنت ملحان 
، وبات أم أنس بن مالك ھي التي أصلحتھا وجّملتھا لھ 

في قبة لھ، وبات أبو أیوب األنصاري خالد بن زید متوشحًا 
، وھو معرس بصفیة النضریة أم سیفھ یحرس رسول اهللا 

  .المؤمنین رضي اهللا عنھا وأرضاھا

ُیَسرِّي عن زوجتھ السیدة صفیة  ل اهللا كیف كان رسو )٦٠٦س
 رضي اهللا عنھا؟ 

ما (:على صفیة وھي تبكي، فقال لھا دخل رسول اهللا   ج
فقالت بلغني أن عائشة وحفصة یناالن مني  )یبكیك

 نحن خیٌر من صفیة، نحن بنات عم النبي : ویقوالن
أال قلت لھن كیف َتُكنَّ خیرًا مني وأبي (:قال. وأزواجھ
  .)وعمي موسى وزوجي محمد ھارون 

متى توفیت السیدة صفیة رضي اهللا عنھا زوجة رسول اهللا  )٦٠٧س
 ؟ 

في رمضان في  توفیت السیدة صفیة زوجة رسول اهللا   ج
وھي في خالفة معاویة بن أبي سفیان، سنة خمسین للھجرة، 
الالتي أرجاھن، ودفنت بالبقیع إلى  من نساء رسول اهللا 
  .جوار أمھات المؤمنین
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  الزوجة العاشرة
  رملة أم حبیبة رضي اهللا عنھما/ السیدة

السیدة رملة أم حبیبة رضي  نسب زوجة رسول اهللا  ما )٦٠٨س
 اهللا عنھا؟

السیدة رملة أم حبیبة رضي اهللا  نسب زوجة رسول اهللا   ج
واشتھرت ، بن حرب سفیان رملة بنت أبي :عنھا، ھي

كاتب  أخت معاویة رضي اهللا عنھبكنیتھا أم حبیبة، وھي 
  .ومؤسس الدولة األمویة وحي رسول اهللا 

زوج السیدة رملة أم حبیبة رضي اهللا عنھا قبل  من ھو )٦٠٩س
 ؟رسول اهللا 

زوج السیدة رملة أم حبیبة رضي اهللا عنھا قبل رسول اهللا   ج
ابن عمة رسول اهللا  ، ھو : ،عبیداهللا بن جحش األسدي

في أرض لھ حبیبة  تكان ممن ھاجر إلى الحبشة، َوَوَلَد
وتوفى عنھا في  .، وبقیت مسلمة بأرض الحبشةالحبشة

وقد عاد إلى اإلسالم . وفارقتھ أرض الحبشة بعد تنصره
  .وحسنت خاتمتھ

بالسیدة رملة أم حبیبة رضي اهللا  كیف تزوج رسول اهللا  )٦١٠س
 عنھا؟

بالسیدة رملة أم حبیبة رضي اهللا عنھا،  تزوج رسول اهللا   ج
ھا من خطببشة، فأرسل یعندما علم بوحدتھا في الح

، فأصدق النجاشي عن رسول حاكم الحبشة المسلم النجاشي
أربعمائة دینار، فكانت أكثر نسائھ صداقًا، َوَوِلَي  اهللا 

وھي خالد بن سعید بن العاصي ابن عم أبیھا، تزویجھا 
وبعث رسول . عثمان بن عفان رضي اهللا عنھابنة عم كذلك 

من  بھا، وذلك في سنة ستحسنة فجاءه  شرحبیل بن اهللا 
  .، وعمرھا یقترب من األربعینالھجرة
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كیف صانت السیدة رملة أم حبیبة رضي اهللا عنھا فراش  )٦١١س
 عن أبیھا؟ زوجھا رسول اهللا 

لمكة،  انتاب القرشیین الذعر من غزو رسول اهللا   ج
سفیان بن حرب للذھاب إلى المدینة وإقناع  فاختارت أبا
 ھدنة الحدیبیة، لكن رسول اهللا أن یزید في  رسول اهللا 

 بنتھ الحبیبة أم حبیبةافتذكر أبو سفیان . لم یقبل بذلك
، فلما ذھب لیجلس فقصدھا یستشفع بھا عند رسول اهللا 

طوتھ دونھ، فاستغرب أبوھا من  على فراش رسول اهللا 
وأنت امرؤ  بل ھو فراش رسول اهللا : ذلك، فقالت لھ
  .نجس مشرك

ة رملة أم حبیبة رضي اهللا عنھا زوجة متى توفیت السید )٦١٢س
 ؟رسول اهللا 

توفیت السیدة رملة أم حبیبة رضي اهللا عنھا زوجة رسول   ج
ین للھجرة، في عھد أخیھا ربعفي العام الثاني واأل، اهللا 

  .معاویة

  الزوجة الحادیة عشر
  میمونة بنت الحارث رضي اهللا عنھما/ السیدة

یمونة بنت الحارث السیدة م نسب زوجة رسول اهللا ما  )٦١٣س
 رضي اهللا عنھا؟

السیدة میمونة بنت الحارث  نسب زوجة رسول اهللا   ج
میمونة بنت الحارث بن حزم  :رضي اهللا عنھا، ھيالھاللیة 

بن عبداهللا بن ھالل بن ) رویبة(بن بجیر بن الھزم بن رؤبة 
وكان  .عامر بن صعصعھ، ویصل إلى معد بن عدنان

وھي خالة  .میمونة هللا فسماھا رسول ا) برة(اسمھا 
  .عبداهللا بن العباس رضي اهللا عنھما
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من ھو زوج السیدة میمونة بنت الحارث رضي اهللا عنھا  )٦١٤س
 ؟ قبل رسول اهللا 

السیدة میمونة بنت الحارث رضي اهللا عنھا قبل  تزوجت  ج
بن عمرو، ) عمیر(في الجاھلیة بمسعود ، رسول اهللا 

بن عبدالعزى ) ھیرأبو ز(رھم  ولما فارقھا تزوجھا أبو
  .القرشي، ثم توفي عنھا

 بالسیدة میمونة رضي اهللا عنھا؟ متى تزوج رسول اهللا  )٦١٥س
ي اهللا بالسیدة میمونة بنت الحارث رض تزوج رسول اهللا   ج

في شھر وعمرھا ستة وعشرون عامًا، وكان ذلك عنھا، 
 ذي القعدة سنة سبع بعد الھجرة، أثناء تأدیتھ للعمرة األولى

، ثم دخل بھا بعد خروجھ من مكة في )قضاءعمرة ال(
  .الموضع الذي یدعى سرف قرب التنعیم

بالسیدة میمونة بنت الحارث  رسول اهللا ) دخل(لماذا بنى  )٦١٦س
 سرف؟بموضع رضي اهللا عنھا 

بالسیدة میمونة بنت الحارث  رسول اهللا ) دخل(بنى   ج
رضي اهللا عنھا بموضع سرف، ألن أیام العمرة الثالثة التي 

ص علیھا صلح الحدییة قد انقضت، ولم یمھل المشركون ن
وقتًا آخر حتى یبني بمیمونة، فرحل رسول  رسول اهللا 

عن مكة، ثم لحقتھ السیدة میمونة بموضع  سرف  اهللا 
  .قرب التنعیم على برید من مكة، فبنى بھا رسول اهللا 

 ؟ بھ توفيالذي  رسول اهللا  أین أدرك المرض )٦١٧س
في بیت  ، وھوبھ توفيالذي  ل اهللا رسوالمرض أدرك   ج

رضي اهللا عنھا، وأذنت لھ أن یكون عند  میمونةزوجتھ 
  .عائشة

 متى توفیت السیدة میمونة بنت الحارث رضي اهللا عنھا؟ )٦١٨س
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توفیت السیدة میمونة بنت الحارث رضي اهللا عنھا زوجة   ج
وقد نیفت على  ، سنة إحدى وخمسین للھجرة،رسول اهللا 

ویروى أنھا (ِبَسَرَف  وكانت وفاتھا. رھاالثمانین من عم
وھو ) الوفاة أوصت أن تدفن بسرف احین حضرتھ

وھي الوحیدة  .فیھ الموضع الذي دخل علیھا رسول اهللا 
الالتي  التي دفنت خارج المدینة من زوجات رسول اهللا 

  .توفى عنھن

 سراري رسول اهللا 

 ؟من ھن سراري رسول اهللا  )٦١٩س
  :وھن ،سراري رسول اهللا   ج

  .رضي اهللا عنھاالقبطیة ماریة بنت شمعون / السیدة )١
أو (شمعون بن زید القرظیة ریحانة بنت / السیدة )٢

 .رضي اهللا عنھا )النضریة
وأخرى وھبتھا لھ السیدة زینب بنت جحش رضي اهللا  )٣

 .عنھا
 .وأخرى أصابھا في السبي )٤

  بنت شمعون) القبطیة ( ماریة 
 وزوجتھ سریة رسول اهللا 

 ؟ماریة بنت شمعون لرسول اهللا كیف وصلت  )٦٢٠س
ماریة بنت شمعون، ھي قبطیة أھداھا المقوقس صاحب   ج

أختھا سیرین أھدى كذلك و اإلسكندریة لرسول اهللا 
اختھا  وھب رسول اهللا ف. وغالمًا خصیًا اسمھ مأبور

. لحسان بن ثابت رضي اهللا عنھ فولدت لھ ابنھ عبدالرحمن
بابنھ إبراھیم،  سول اهللا أما السیدة ماریة فقد رزقت من ر

أما الغالم الخصي مأبور فتركھ رسول اهللا . فأعتقھا ولدھا
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  لخدمة ماریة وابنھا إبراھیم الذي توفى قبل أن یبلغ
  .العامین

 ؟متى توفت السید ماریة بنت شمعون زوجة رسول اهللا  )٦٢١س
، سنة توفت السیدة ماریة بنت شمعون زوجة رسول اهللا   ج

ة سیدنا عمر بن الخطاب رضي اهللا ست عشرة في خالف
ھ الذي كان یحشر الناس إلى جنازتھا وصلَّى علیھا عن

  .رضي اهللا عنھا

  ریحانة بنت شمعون
 وزوجتھ سریة رسول اهللا 

ما نسب السیدة ریحانة بنت شمعون سریة وزوجة رسول  )٦٢٢س
 ؟اهللا 

 :، ھيریحانة بنت شمعون سریة وزوجة رسول اهللا   ج
ن زید بن عمرو بن خنافة بن ریحانة بنت شمعون ب
  .شمعون، من بني قریظة

 ؟كیف وصلت السیدة ریحانة بنت شمعون لرسول اهللا  )٦٢٣س
الحكم عند ابن عمھا ریحانة بنت شمعون كانت   ج

من بني قریظة،  ، فسباھا رسول اهللا )عبدالحكیم(
وعرض علیھا اإلسالم، فأبت إال الیھودیة فعزلھا، ثم 

حجاب والزواج، وكان ذلك ضرب الأسلمت، فعرض علیھا 
وخیرھا بین العتق  ،)ھـ ٦( في محرم سنة ست من الھجرة

ألنھ  ، فقالت بل ینزلني في ملكھوبین أن تكون في ملكھ
ویرى بعض  .یطأھا فلم تزل في ملكھ . أخفُّ ليَّ وعلیك

كان قد أعتقھا قبل دخولھ  أصحاب السیر أن رسول اهللا 
  .بھا
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بنت شمعون زوجة رسول اهللا متى توفیت السیدة ریحانة  )٦٢٤س
؟ 

، توفیت السیدة ریحانة بنت شمعون زوجة رسول اهللا   ج
  .سنة عشر للھجرة بعد حجة الوداع، ودفنت بالبقیع

  النساء الالتي عقد علیھن رسول اهللا 
  ولم یدخل بھن

ولم یدخل  من ھن النساء الالتي عقد علیھن رسول اهللا  )٦٢٥س
 بھن؟

ولم یدخل بھن،  سول اهللا النساء الالتي عقد علیھن ر  ج
  :وھن
لم یدخل  .أسماء بنت النعمان رضي اهللا عنھا/ السیدة )١

على زوجتھ أسماء وطلقھا قبل الدخول  رسول اهللا 
بعد  ذكر أصحاب السیر أن أسباب فراقھ لھا . بھا

وقال . أن عقد علیھا، ولما دعاھا أبت أن تجيء
د عذت ق(:أنھا قالت أعوذ باهللا منك، فقال : بعضھم

ن إ: وقال بعضھم.فطلقھا )بمعاذ وقد أعاذك اهللا مني
نھ إفقلن لھا  ه خافوا أن تغلبھن على النبي ءنسا

یعجبھ أن تقولي أعوذ باهللا منك، فلما قالت ذلك 
 .واهللا أعلم. فارقھا

غزیة بنت ( داود بن عوفأم شریك بنت / السیدة )٢
رضي ) حكیم العامریة األنصاریة الدوسیةجابر بن 

، تزوجھا أبو العكر بن سمي بن الحارث  عنھااهللا
األزدي الدوسي فولدت لھ شریكًا، فلما مات عنھا 

 رسول اهللا ولم یدخل . وھبت نفسھا لرسول اهللا 
وفیھا  ،، التي وھبت نفسھا لھ أم شریكعلى زوجتھ 

َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَھَبْت  ... ((:نزل قول اهللا تعالى
نَِّبيِّ ِإْن َأَراَد النَِّبيُّ َأْن َیْسَتنِكَحَھا َخاِلَصًة َلَك ِمْن َنْفَسَھا ِلل
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ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن َقْد َعِلْمَنا َما َفَرْضَنا َعَلْیِھْم ِفي َأْزَواِجِھْم 
َوَما َمَلَكْت َأْیَماُنُھْم ِلَكْیال َیُكوَن َعَلْیَك َحَرٌج َوَكاَن اللَُّھ 

وكان ذلك بمكة،  )رة األحزابسو())٥٠(َغُفورًا َرِحیمًا 
 . ألنھ كره غیرة نساء األنصار

لم .رضي اهللا عنھا )الھذیل( خولة بنت الھزیل/ السیدة )٣
ماتت  ا، ألنھعلى زوجتھ خولة یدخل رسول اهللا 

  .في الطریق قبل الوصول إلیھ
َعْمَرُة الكالبیة بنت زید بن رواس بن كالب / السیدة )٤

أن بھا بیاضًا،   َبَلَغ رسول اهللا. رضي اهللا عنھا
 .ولم یدخل بھا فطلقھا 

ُقَتْیَلُة الكندیة بنت قیس بن معدي كرب بن / السیدة )٥
قبل  ُقِبَض رسول اهللا . جبلة، أخت األشعث بن قیس

خروجھا إلیھ من الیمن، َفَخلف علیھا عكرمة بن أبي 
جھل، وكان سبب تزوجھ إیاھا أن األشعث قال للنبي 

 ُّواهللا یا رسول اهللا : ُذ أسماء منھلما َبَلَغُھ َتَعو
وأنبت منھا، فزوجھ ألزوجنك من ھي أشرف وأجمل 

 .ُقتیلة ُأختھ
السلمیة بنت الصَّْلت بن حبیب بن جابر  )سناء( َسَنا )٦

بن حارثة بن ھالل بن حرام بن َسمَّال بن عوف 
 .السُّلمي، ماتت قبل أن یصل إلیھا رسول اهللا 

كلبي الذي كان جبریل َشَراف الكلبیة، أخت دحیة ال )٧
على صورتھ، ماتت  علیھ السالم یأتي رسول اهللا 

 .بھا قبل دخول النبي 
الكالبیة بنت ظبیان بن عمرو بن ) غالیة(الَعاِلَیة  )٨

عوف بن عبید بن أبي بكر بن كالب، روي أنھا 
 . ما شاء اهللا ثم طلقھا مكثت عند رسول اهللا 

النعمان، كان أبو  بأسماء بنت تالَجوِنیة الكندیة، لیس )٩
أسید الساعدي َقدم بھا علیھ، َفَتَولَّت عائشة وحفصة 
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إن : اإحداھما لھ تَمْشَطَھا وإصالح أمرھا، وقال
: یعجبھ من المرأة إذا دخلت أن تقول لھ رسول اهللا 

أعوذ باهللا منك، : أعوذ باهللا منك، فلما دخل علیھا قالت
 .)ُأعذت بمعاذ(:فوضع كمھ على وجھھ وقال

األوسي، أتتھ وھو ) الحكیم(یلى األوسیة بنت الخطیم ل )١٠
 )من ھذا أكلھ األسد؟(:فقالغافل فتخطت منكبیھ، 

أنا لیلى بنت الخطیم بنت مطعم الطیر، جئتك : قالت
، فرجعت إلى )قد قبلتك(:ألعرض علیك نفسي، قال

كثیر الضرائر وأنت  إن رسول اهللا : أھلھا، فقلن لھا
. أن تغضبیھ فیدعو علیك امرأة غیور، ولسنا نأمن

األسد  افأتتھ فأقالھا، فدخلت حیطان المدینة فشد علیھ
 .افأكلھ

فخذ صفیة العنبریة بنت بشامة العنبریة، وبنو العنبر  )١١
ھ، تمن تمیم، وھو العنبر عمرو بن تمیم، كانت تزوج
 .فاختارت أھلھا، فردھا إلیھم علیھ الصالة والسالم

اهللا بن جدعان ُضباعة القشیریة، كانت عند عبد )١٢
التمیمي، ثم طلقھا فتزوجھا ھشام بن المغیرة 
المخزومي، فأولدھا َسلمة بن ھشام، فخطبھا رسول 

أفي : حتى أستأمرھا، فقالت: إلى سلمة، فقال اهللا 
وبلغ رسول . قد رضیت! تستأمرني؟ رسول اهللا 

فأمسك عنھا ولم یتكلم عنھا . أنھا ُمِسنَّة كبیرة اهللا 
  .بعد
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  رسول اهللا  ریةذ

 ؟من ھم ذریة رسول اهللا  )٦٢٦س
من الذكور ثالثة وھم القاسم . ، ھم سبعةذریة رسول اهللا   ج

وعبداهللا وإبراھیم، ومن اإلناث أربع وھن زینب ورقیة وأم 
  .كلثوم وفاطمة

سبعة، لكن ھناك قول  المشھور أن عدد ذریة رسول اهللا  )٦٢٧س
 فكیف تعلل ذلك؟! بأنھم تسعًا

، ولكن القول بأنھم ، ھم سبعةریة رسول اهللا ذالراجح أن   ج
ن ھما الطاھر والطیب غیر عبداهللا، تسٌع ألنھ یضیف  اثنی

 الطاھر والمطھر في بطن، وقیل ُولد لھ  وقیل ُولد لھ 
  .الطیب والمطیب في بطن

 ؟لرسول اهللا ) َأْنَجْبن( َنْدَلمن ھن النساء التي َو )٦٢٨س
  :، ھنرسول اهللا ل) ْبَنَأْنَج( النساء الالتي َوَلْدَن  ج

وكانت  رضي اهللا عنھابنت خویلد ھ السیدة خدیجة تزوج )١
 .ھي الوحیدة بین أزواجھ التي جاءت باألبناء

 بنت شمعون رضي اهللا عنھا) القبطیة(والسیدة ماریة  )٢
 التي أھداھا إلیھ المقوقس حاكم مصر عندما أرسل 

 .یدعوه إلى اإلسالم بعد الھجرة النبویة
  .یدة عائشة أسقطت سقطًا اسمھ عبداهللاوقیل الس )٣

 من زوجھ السیدة خدیجة؟ من ھم أبناء رسول اهللا  )٦٢٩س
من زوجھ السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا  أبناء رسول اهللا   ج

  :ولدان وأربع بناتستة أبناء، 
وولد قبل  رسول اهللا  وبھ یكنى القاسم: فالذكور ھم •

د ولد في الملقب بالطیب والطاھر وق ، وعبداهللالنبوة
وماتوا صغارًا لم یبلغ الحدث منھم َأَحد، وماتوا . اإلسالم

 .ودفنوا بمكة قبل الھجرة
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 فاطمةزینب، ورقیة، وأم كلثوم، و :واإلناث ھن •
  .وكلھن كبرن وتزوجن .السالم علیھن، الزھراء

 من زوجھ السیدة خدیجة؟ من ھم أزواج بنات رسول اهللا  )٦٣٠س
ھ السیدة خدیجة رضي من زوج أزواج بنات رسول اهللا   ج

  :اهللا عنھا
  .العاص بن الربیع تزوجت أبا: زینب •
تزوجھما عثمان بن عفان واحدة بعد : رقیة، وأم كلثوم •

  .واحدة، وتوفاھما اهللا تعالى عنده، ودفنتا بالبقیع
ضي اهللا عنھ، تزوجھا علي بن أبي طالب ر: فاطمة •

بالبقیع، وأنجبت الحسن والحسین، وعندما توقیت دفنت 
ما أصل األشراف في العالم اإلسالمي إلى الیوم وبعد وھ

  .الیوم، إذ بارك اهللا تعالى في نسلھما كرامة ألھل البیت

رضي اهللا یدة خدیجة الس رسول اهللا  زوجةمن ھم أبناء  )٦٣١س
 ؟ھالة زوجھا أبيعنھا ل

السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا  أبناء زوجة رسول اهللا   ج
  : ھمالزوجھا أبي ھالة 

الذي شھد بدرًا، ثم أصبح من رواة ) ھند( اابنھ •
 .األحادیث الثقات

  ).زینب(ابنتھا  •

السیدة خدیجة رضي اهللا  من ھم أبناء زوجة رسول اهللا  )٦٣٢س
 لزوجھا عتیق بن عائذ المخزومي؟عنھا 

السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا  أبناء زوجة رسول اهللا   ج
  :عتیق بن عائذ المخزومي، ھمالزوجھا 

  .عبداهللا •
  . ًاتدعى ھند توبن •
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 ھالة السیدة خدیجة لزوجھا أبيابن " ھند " ماذا كان یقول  )٦٣٣س
 ؟عن رسول اهللا 

 ة خدیجة رضي اهللا عنھا لزوجھا أبيابن السید" ھند " كان   ج
أنا فخر الناس أبًا وأمًا وأخًا : " عن رسول اهللا  ھالة یقول

، وأخي القاسم، وأختي فاطمة، وأختًا، أبي رسول اهللا 
  ".خدیجة  وأمي

 ؟الفتى الذي تبناه رسول اهللا  من )٦٣٤س
، ھو زید بن حارثة رضي اهللا الفتى الذي تبناه رسول اهللا   ج

عنھ، الذي كان مولى لخدیجة بنت خویلد، فأھدتھ إلى 
  .زوجھا رسول اهللا 

 زید بن حارثة رضي اهللا عنھ؟ كیف تبنى رسول اهللا  )٦٣٥س
    :فقال ، رسول اهللا جاء أبو زید وعمھ في فدائھ من   ج

أدعوه فأخیره، فإن اختاركم فھو لكم، وإن اختارني فواهللا (
 :فقالفدعاه ، )الذي أختار على من اختارني أحدًاما أنا ب

نعم، ھذا أبي وھذا عمي، قال  :، قال)ھل تعرف ھؤالء ؟(
:)ت ُصحبتي لك، فأنا من قد علمت ورأیت، وعرف

أختار علیك أحدًا ما أنا بالذي : ، قال)فاخترني أو اخترھما
 فلما رأى رسول اهللا . أبدًا، أنت مني مكان األب والعم

شھدكم أن زیدًا ابني یرثني ُأ(:ذلك أخرجھ إلى الِحْجر فقال
. فلما رأى ذلك أبوه وعمھ طابت نفوسھما وانصرفا. )وأرثھ

  .وُدعي زید ابن محمد

لزید بن حارثة رضي اهللا  ھل استمر تبنى رسول اهللا  )٦٣٦س
 عنھ؟

، لزید بن حارثة رضي اهللا عنھ م یستمر تبني رسول اهللا ل  ج
اْدُعوُھْم آلَباِئِھْم  ((:جاء اإلسالم ونزل قول اهللا تعالىحتى 

ُھَو َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّھ َفِإْن َلْم َتْعَلُموا آَباَءُھْم َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّیِن 
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َأْخَطْأُتْم ِبِھ َوَلِكْن َما َتَعمََّدْت  َوَمَواِلیُكْم َوَلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح ِفیَما
  .)سورة األحزاب())٥(ُقُلوُبُكْم َوَكاَن اللَُّھ َغُفورًا َرِحیمًا 

 إبراھیم ابن رسول اهللا 

الذي لیس من زوجھ السیدة  بن رسول اهللا امن ھو  )٦٣٧س
 خدیجة رضي اهللا عنھا؟ ومن ھي أمھ؟

دیجة رضي الذي لیس من زوجھ السیدة خ بن رسول اهللا ا  ج
اهللا ھو، إبراھیم، وأمھ ماریة القبطیة المصریة، علیھم 

  .السالم

 ؟متى ُوِلَد إبراھیم ابن رسول اهللا  )٦٣٨س
، في المدینة في السنة الثامنة ُوِلَد إبراھیم ابن رسول اهللا   ج

  للھجرة

 ؟من ھي مرضعة إبراھیم ابن رسول اهللا  )٦٣٩س
خولة بنت ، ھي أم بردأة مرضعة إبراھیم ابن رسول اهللا   ج

انت المنذر بن زید األنصاري زوجة البراء بن أوس، وك
إبراھیم، ثم تأتي بھ كل  تقیم في بني مازن، وھناك ترضع

  .المشوق إلیھ المتعلق بھ یوم إلى بیت أبیھ رسول اهللا 

 ؟متى توفي إبراھیم ابن رسول اهللا  )٦٤٠س
وھو  ، ولم یستكمل عامینتوفي إبراھیم ابن رسول اهللا   ج

  .م یفطم، ودفن بالبقیعرضیع ل

 عندما توفي ابنھ إبراھیم؟ ماذا قال رسول اهللا  )٦٤١س
إنا لن نغني (:عندما توفي ابنھ إبراھیم رسول اهللا قال   ج

عنك من اهللا شیئا، إنا یا إبراھیم لمحزونون، تبكي العین، 
الرب، إنا هللا وإنا إلیھ  والقلب یحزن، وال نقول ما یسخط

  .دفنھ في بقیع الغرقد بالمدینةوَصلَّى علیھ، و. )راجعون
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  القاسم ابن رسول اهللا 

 ومن ھي أمھ؟ ؟ متى كانت والدة القاسم ابن رسول اهللا  )٦٤٢س
عندما كان رسول اهللا  كانت والدة القاسم ابن رسول اهللا   ج

 في أوائل عامھ السادس والعشرین.   

 ؟من ھي أم القاسم ابن رسول اهللا  )٦٤٣س
ھي السیدة خدیجة بنت خویلد  أم القاسم ابن رسول اهللا   ج

  .رضي اهللا عنھم

 ؟ رسول اهللا  متى ُتوّفي القاسم ابن )٦٤٤س
  .وھو رضیع رسول اهللا  ُتوّفي القاسم ابن  ج

 ؟ من ھو االبن الذي تكنى بھ رسول اهللا  )٦٤٥س
  .ھو القاسم االبن الذي تكنى بھ رسول اهللا   ج

 عبداهللا ابن رسول اهللا 

 ؟ل اهللا متى كانت والدة عبداهللا ابن رسو )٦٤٦س
 بعد بعثة رسول اهللا  كانت والدة عبداهللا ابن رسول اهللا   ج

بأحد عشر عامًا، ولذا كني بالطیب والطاھر تبركًا بالعھد 
   .الجدید

 ؟من ھي أم عبداهللا ابن رسول اهللا  )٦٤٧س
، ھي السیدة خدیجة بنت خویلد أم عبداهللا ابن رسول اهللا   ج

  .رضي اهللا عنھم

 ؟ بن رسول اهللا متى ُتوّفي عبداهللا ا )٦٤٨س
  .وھو طفٌل ُتوّفي عبداهللا ابن رسول اهللا   ج
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ماذا قال الجاھلي العاص بن وائل عندما توفى عبداهللا ابن  )٦٤٩س
 ؟رسول اهللا 

قال الجاھلي العاص بن وائل عندما توفى عبداهللا ابن رسول   ج
فأنزل اهللا سبحانھ على . انقطع ولد محمد فھو أبتر: اهللا 

سورة ())٣(ِإنَّ َشاِنَئَك ُھَو اَألْبَتُر  ((:قولھ تعالى رسولھ 
  .)العصر

 زینب بنت رسول اهللا 

 ؟من ھو زوج السیدة زینب بنت رسول اهللا  )٦٥٠س
و ابن خالتھا ھالة ، ھزوج السیدة زینب بنت رسول اهللا   ج

العاص بن الربیع بن عبدالعزى بن عبد  أبو: بنت خویلد
بد مناف بن ویلتقي نسبھ بنسب السیدة زینب في ع. شمس
  .قصي

بن خالتھا با متى تزوجت السیدة زینب بنت رسول اهللا  )٦٥١س
 العاص بن الربیع؟ أبي: ھالة

: بابن خالتھا ھالة تزوجت السیدة زینب بنت رسول اهللا   ج
العاص بن الربیع قبل البعثة ببضعة أشھر في مكة،  أبي
، وكان أن یزوجھ رسول اهللا من أمھا خدیجة  تفطلب

یخالفھا، وذلك قبل أن ینزل علیھ الوحي،  ال رسول اهللا 
وكان بین    .  تعده بمنزلة ولدھاالسیدة خدیجة فزوجھ، وكانت 

  .العاص وزینب ود متبادل أبي

العاص بن الربیع زوج السیدة زینب بنت  ھل آمن أبو )٦٥٢س
 ؟منذ أن نزل الوحي على رسول اهللا  رسول اهللا 

یدة زینب بنت العاص بن الربیع زوج الس لم یؤمن أبو  ج
، وبقي منذ أن نزل الوحي على رسول اهللا  رسول اهللا 

  .على حالھ لم یسلم
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العاص زوج ابنتھ  في خلق أبي ما رأي رسول اهللا  )٦٥٣س
 السیدة زینب رضي اهللا عنھا؟

العاص زوج ابنتھ السیدة  یمتدح خلق أبي كان رسول اهللا   ج
، یثني علیھ في صھره خیرازینب رضي اهللا عنھا، و

  .)ما ذممنا صھر أبي العاص(:یقولف

عندما كان في مكة من أبي العاص  ماذا طلب رسول اهللا  )٦٥٤س
 زوج ابنتھ السیدة زینب رضي اهللا عنھا؟

عندما كان في مكة من أبي العاص  طلب رسول اهللا   ج
ق ابنتھ لَِّطزوج ابنتھ السیدة زینب رضي اهللا عنھا، أن ُی

  .والعاصزینب، ألن اإلسالم قد فرق بین زینب 

 عندما ھاجر إلى المدینة من أبي ماذا طلب رسول اهللا  )٦٥٥س
 العاص زوج ابنتھ السیدة زینب رضي اهللا عنھا؟

العاص  أبيإلى المدینة طلب من  عندما ھاجر رسول اهللا   ج
  .زوج ابنتھ السیدة زینب رضي اهللا عنھا، أن َتْلَحَق بھ 

عنھا العاص زوج السیدة زینب رضي اهللا  ھل استجاب أبو )٦٥٦س
 واإلسالم؟ لطلب أبیھا رسول اهللا 

العاص زوج السیدة زینب رضي اهللا عنھا،  أبوب لم یستج  ج
الذي بطالق زوجتھ السیدة زینب  لطلب أبیھا رسول اهللا 

أن تسافر ألبیھا في المدینة،  فرق اإلسالم بینھما، كما أبى
  .وبقیت معھ، مع حرصھا أن ال یقترب منھا

العاص زوج السیدة زینب رضي اهللا  بم َأْغَرْت قریش أبا )٦٥٧س
 ؟عنھا بنت رسول اهللا 

َأْغَرْت قریش أبا العاص زوج السیدة زینب رضي اهللا عنھا   ج
، بالخروج إلى بدر في السنة الثانیة بنت رسول اهللا 

  .للھجرة ضد المسلمین
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ماذا حدث ألبي لعاص زوج السیدة زینب رضي اهللا عنھا  )٦٥٨س
 لى بدر؟عندما خرج إ بنت رسول اهللا 

عندما خرج أبو العاص زوج السیدة زینب رضي اهللا عنھا   ج
إلى بدر، وقع أسیرًا بین األسرى الذین   بنت رسول اهللا 

  .ِجيء بھم إلى المدینة

لعاص زوج السیدة زینب رضي اهللا عنھا بنت  من افتدى أبا )٦٥٩س
 عندما أسره المسلمون في بدر؟ رسول اهللا 

اص زوج السیدة زینب رضي الع أباعندما أسر المسلمون   ج
في بدر، افتدتھ زوجتھ السیدة   اهللا عنھا بنت رسول اهللا 

السیدة (بقالدة كانت ألمھا  زینب، فأرسلت إلى أبیھا 
، وقد أھدتھا لھا في زواجھا من ابن )خدیجة بنت خویلد

  .خالتھا

القالدة التي یفتدى بھا أبو  من َحَمَل إلى رسول اهللا  )٦٦٠س
 السید زینب رضي اهللا عنھا؟العاص وزج ابنتھ 

القالدة التي یفتدى بھا أبو العاص  َحَمَل إلى رسول اهللا   ج
وزج ابنتھ السید زینب رضي اهللا عنھا، أخوه وھو عمرو 

  .بن الربیع

عندما أبصر القالدة التي ُیْفَتَدى بھا  ما موقف رسول اهللا  )٦٦١س
 أبو العاص وزج ابنتھ السید زینب رضي اهللا عنھا؟

القالدة التي ُیْفَتَدى بھا أبو   أبصر رسول اهللا  عندما  ج
العاص زوج ابنتھ السیدة زینب رضي اهللا عنھا، تذكر 

فرق لطلب ابنتھ، وقال .. الراحلة العظیمة خدیجة
یرھا وتردوا علیھا إن رأیتم أن تطلقوا لھا أس(:لصحابتھ

  .نعم یا رسول اهللا: فأجابوا )مالھا فافعلوا

على أبي العاص وزج ابنتھ السید   ماذا اشترط رسول اهللا )٦٦٢س
 زینب رضي اهللا عنھا عند إخالء سبیلھ؟
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على أبي العاص وزج ابنتھ السید  اشترط رسول اهللا   ج
أن یدع : زینب رضي اهللا عنھا عند إخالء سبیلھ بدون مقابل

زینب تجئ إلى المدینة، عندما یبعث إلیھا من یأتي بھا من 
  .مكة

إلحضار ابنتھ السید  ول اهللا ن بعثھما رساذلمن ھما ال )٦٦٣س
 زینب رضي اهللا عنھا من مكة؟

 من األنصار زید بن حارثة ورجًال بعث رسول اهللا   ج
كونا ببطن (:لھما محافظة علیھا قالو ،إلحضار زینب إلیھ

  .)زینب فتصحباھا حتى تأتیاني بھاحتى تمر بكما  یأجج
 ."ویأجج مكان یبعد عن مكة بنحو ثمانیة أمیال " 

إلحضار  رفیقھزید بن حارثة و بعث رسول اهللا  متى )٦٦٤س
 ابنتھ السید زینب رضي اهللا عنھا من مكة؟

إلحضار ابنتھ  رفیقھزید بن حارثة و بعث رسول اهللا   ج
السید زینب رضي اهللا عنھا من مكة، بعد غزوة بدر بشھر 

 .تقریبًا

 زینب رضي اهللا عنھا إلى یأجج؟ ةالذي خرج بالسید من )٦٦٥س
حموھا إلى یأجج،  زینب رضي اهللا عنھا خرج بالسیدة  ج

، في النھار، وھو یحمل كنانة بن الربیع "أخو زوجھا"
   .على البعیر وھي في ھودج لھا سالحھ،

ما موقف قریش من خروج كنانة بن الربیع بالسیدة زینب  )٦٦٦س
 رضي اهللا عنھا لتلحق بأبیھا في المدینة؟

زینب عندما رأت قریش خروج كنانة بن الربیع بالسید   ج
رضي اهللا عنھا لتلحق بأبیھا في المدینة، أثارھم المظھر، 
وتحدث بذلك رجال من قریش، فخرجوا في طلبھا حتى 

ھبَّار بن  :فكان أول من سبق إلیھا أدركوھا بذى ُطوى،
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نافع بن عبد ، واألسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى
  .الفھريقیس 

أحدھما  ونخس فرّوعھا ھبار بالرمح وھي في ھودجھا،
فأسقطت  -وكانت المرأة حامال  -البعیر  فوقعت أرضًا

، ووقف دونھا حموھا كنانةعلى األرض ، وبرك حملھا
رجل إال وضعت فیھ  واهللا ال یدنو مني   :  ، ثم قالونثر كنانتھ

  .فانصرف الناس عنھسھما، 

سفیان من كنانة بن الربیع عندما اعترض  موقف أبيما  )٦٦٧س
 نب رضي اهللا عنھا عند ذي طوى؟طریقھ ومعھ السیدة زی

سفیان من كنانة بن الربیع عندما اعترض  موقف أبي  ج
طریقھ ومعھ السیدة زینب رضي اهللا عنھا عند ذي طوى، 

إنك لم . حتى نكلمك كف عنا نبلك   :  فقالأن جاءه مفاوضًا 
بالمرأة على رؤوس الناس عالنیة، وقد  ، خرجتْبَصُت

دخل علینا من محمد، فیظن عرفت مصیبتنا ونكبتنا، وما 
الناس إذا خرجت بابنتھ إلیھ عالنیة على رؤوس الناس من 

عن ذل أصابنا عن مصیبتنا التي  بین أظھرنا، أن ذلك
 كانت، وأن ذلك منا ضعف ووھن، ولعمري ما لنا بحبسھا

 ، حتى إذا ھدأتھاعن أبیھا من حاجة، ولكن ارجع ب
ُسلَّھا سرا، األصوات، وتحدث الناس أن قد رددناھا، ف

   .وألحقھا بأبیھا

سفیان عند  موقف كنانة بن الربیع من كالم أبيما ھو  )٦٦٨س
 مفاوضتھ بالرجوع بزینب إلى مكة ثم الخروج بھا سرًا؟

سفیان عند مفاوضتھ  موقف كنانة بن الربیع من كالم أبي  ج
بالرجوع بزینب إلى مكة ثم الخروج بھا سرًا، أن فعل كنانة 

ان، وعاد بزینب إلى بیت زوجھا بو سفیبن الربیع ما قالھ أ
، ، حتى إذا ھدأت األصواتعدة أیام فأقامتالعاص،  أبي
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زید بن حارثة وصاحبھ،  خرج بھا لیال حتى أسلمھا إلى
    . قدما بھا على رسول اهللافصحباھا إلى المدینة، و

عندما عرف بخبر عدوان ھبار  ما ھو موقف رسول اهللا  )٦٦٩س
 ة زینب رضي اهللا عنھا؟والفھري على ابنتھ السید

بخبر عدوان ھبار والفھري  عندما عرف رسول اهللا   ج
على ابنتھ السیدة زینب رضي اهللا عنھا، أحل دمھما جزاء 

سریة أنا  بعث رسول اهللا    :  قال عن أبي ھریرة. فعلتھما
األسود، أو الرجل اآلخر  بن إن ظفرتم بھبار(  :  فیھا، فقال لنا

فلما كان    :  قال   .  )زینب فحرقوھما بالناربق معھ إلى الذي س
بتحریق ھذین  إني كنت أمرتكم  (:  الغد بعث إلینا، فقال

الرجلین إن أخذتموھما، ثم رأیت أنھ ال ینبغي ألحد أن 
 .  )اهللا، فإن ظفرتم بھما فاقتلوھما یعذب بالنار إال

 العاص؟ متى أسلم أبو )٦٧٠س
یة بالمدینة، كما ظل عنھا الوفظلت السیدة زینب رضي اهللا   ج

العاص بن ربیع على حالھ في مكة حتى قبل فتح مكة،  أبو
  .فأسلم وعاد إلى المدینة مؤمنًا مرفوع الھامة طاھر الضمیر

 العاص؟ من إسالم أبي موقف رسول اهللا  ما )٦٧١س
ربیع َزْوَج السیدة زینب بنت الالعاص بن  بعد إسالم أبي  ج

. وجھ بنكاح جدیدعلیھ ز ، رد رسول اهللا رسول اهللا 
  .فاجتمع الشمل الممزق

رضي اهللا عنھا لزوجھا األوحد  من ھم ذریة السیدة زینب )٦٧٢س
 العاص؟ أبي

من  ولدت السیدة زینب رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا   ج
  :العاص زوجھا األوحد أبي

بنتًا ھي أمامة، تزوجھا فیما بعد اإلمام علي بن أبي  •
  .اء بوصیٍة منھاطالب بعد وفاة زوجتھ فاطمة الزھر
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  .وابنًا ھو علي، توفي وھو فتى جاوز الحلم •

 متى توفت السیدة زینب رضي اهللا عنھا؟ )٦٧٣س
، مع توفت السیدة زینب رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا   ج

أوائل العام الثامن للھجرة، ُمَروَِّعة األب والزوج والبنت 
  .التي غدت فتاة ناضجة

 ب رضي اهللا عنھا؟العاص زوج السیدة زین توفى أبو متى )٦٧٤س
العاص زوج السیدة زینب رضي اهللا عنھا بنت  توفى أبو  ج

، في أواخر العام الثاني عشر للھجرة بأكرم رسول اهللا 
  .جوار، فرحمة اهللا علیھ

 رقیة بنت رسول اهللا 

 ؟متى ولدت السیدة رقیة رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا  )٦٧٥س
، ل اهللا ولدت السیدة رقیة رضي اهللا عنھا بنت رسو  ج

لم یتجاوز الثامنة والعشرین، بعد  وعمر رسول اهللا 
وأمھا السیدة خدیجة بنت خویلد رضي  .زینب، قبل البعثة

رضي اهللا عنھا مع أمھا خدیجة  رقیةأسلمت و .اهللا عنھن
  .وأخواتھا

 ؟بم امتازت السیدة رقیة رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا  )٦٧٦س
، ھا بنت رسول اهللا امتازت السیدة رقیة رضي اهللا عن  ج

 ھاجرت الھجرتین إلى الحبشة أوًال ثم إلى المدینةبأنھا 
حاب الھجرتین، وھي سیدة نساء ص، فھي من أثانیا

  .المھاجرین

 ؟كیف نشأت السیدة رقیة رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا  )٦٧٧س
، نشأت السیدة رقیة رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا   ج

ا، وتمثلتھا قوًال وفعًال في كثیرًا من شمائل أمھ مستمدة
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حیاتھا من أول یوم تنفس فِیھ صبح اإلسالم، إلى أن كانت 
تستوفي كل  تھاوسیر ،رحلتھا األخیرة إلى اهللا عز وجل

  .الكنوز الغنیة بمكارم الفضائل ونفحات اإلیمان

الزوج األول للسیدة رقیة رضي اهللا عنھا بنت رسول  من )٦٧٨س
 ؟اهللا 

قیة رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا الزوج األول للسیدة ر  ج
 ھو ابن عم أبیھا ، :وتم العقد علیھا بن أبي لھب ُعْتَبة ،

وبعد ما جھر رسول  ببضعة أشھر، قبل بعثة رسول اهللا 
لم  بدعوة اإلسالم، وأنزل اهللا تعالى سورة المسد، اهللا 
فطلقھا ولم سلم ُعْتَبة، طلب منھ أبوه أبولھب أن یطلقھا، ُی

  .بھایدخل 

موقف السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا من الزوج األول  ما )٦٧٩س
رضي اهللا وأم كلثوم رقیة  ھالبنت أبي لھب يَتْیَبة ابنوُع ُعْتَبة
 ا؟معنھ

 موقف السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا من الزوج األول ُعْتَبة  ج
ھا رقیة وأم كلثوم رضي اهللا لبنت أبي لھب وُعَتْیَبة ابني

 بنتاھاأن تعاشر ب عدم الرضاھو ،  رسول اهللا يبنتعنھما 
لكنھا . أمھ أم جمیل بنت حرب، لكونھا تعرف شراسة خلقھا

طمأنینتھ وھدوءه بمخاوفھا  لم تشأ أن تعكر على زوجھا 
من زوجة أبي لھب وتمت الموافقة، وقد صح ظنھا بعد 
البعثة ودورھا الشیطاني في شدة اإلیذاء ھي وأبو لھب 

  .لرسول اهللا 

لم تفصح السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا عن سریرتھا لماذا  )٦٨٠س
 تجاه خاطبي ابنتیھا رقیة وأم كلثوم؟
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لم تفصح السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا عن سریرتھا تجاه   ج
خاطبي ابنتیھا رقیة وأم كلثوم، خشیة أن یساء تفسیر عدم 

  .رضاھا بأنھا ال ترید قربى بني عبدالمطلب لزوجھا 

دة رقیة رضي اهللا عنھا بنت رسول الزوج الثاني للسی من )٦٨١س
 ؟اهللا 

الزوج الثاني للسیدة رقیة رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا   ج
ھو عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ ،.  

 ؟ت السیدة رقیة رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا یمتى توف )٦٨٢س
، بعد ت السیدة رقیة رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا یتوف  ج

اد یجلجل في المدینة للخروج إلى مرض، بینما نداء الجھ
غزوة بدر في شھر رمضان من العام الثاني للھجرة، 
ویضطر زوجھا عثمان إلى البقاء بجوارھا یمرضھا، وتلفظ 
أنفاسھا األخیرة بین یدي زوجھا الملتاع وأمام ابنھا الوحید، 

، وأول من ق بأخویھا الطفلینوھي تلح وتروع أبوھا 
  .ة من بناتھا، ودفنت بالبقیعتلحق بأم المؤمنین خدیج

 ما أثر وفاة السیدة رقیة رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا  )٦٨٣س
 على زوجھا عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ؟

، كانت وفاة السیدة رقیة رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا   ج
فحزن علیھا حزنًا عثمان بن عفان،  على زوجھا قد أثرت

  .وانقطاع صھره عنھ كبیرًا ألنھ فقد ابنة رسول اهللا 

ما أثر وفاة السیدة رقیة رضي اهللا عنھا على أبیھا رسول  )٦٨٤س
 ؟اهللا 

كانت وفاة السیدة رقیة رضي اهللا عنھا قد أثرت على أبیھا   ج
لما ماتت رقیة : قال: ، وفي روایة ابن سعدرسول اهللا 

 )لحقي بسلفنا عثمان بن مظعونا(:، قالبنت رسول اهللا 
فأخذ . ، فجعل عمر یضربھن بسوطھفبكت النساء علیھا
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ابكین، وإیاكن (:، ثم قال)دعھن یبكین(:بیده، وقال  النبي 
ونعیق الشیطان، فإنھ مھما یكن من القلب والعین فمن اهللا 

 )یكن من الید واللسان فمن الشیطانوالرحمة، ومھما 
 فقعدت فاطمة على شفیر القبر إلى جنب رسول اهللا 

اهللا یمسح الدمع عن عینھا  فجعلت تبكي، فجعل رسول
  . بطرف ثوب

 ؟من ھو ابن السیدة رقیة رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا  )٦٨٥س
 :، ھوابن السیدة رقیة رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا   ج

عبداهللا بن عثمان بن عفان، ولدتھ في الحبشة أثناء ھجرتھا 
في المدینة وھو  يوتوف وبھ كان ُیكّنى،مع زوجھا عثمان، 

سنین، حیث كان یلعب في فناء منزل أو ست مس ابن خ
أبیھ، فقفز على محیاه دیك نقره في إحدى عینیھ، مما أدى 

  .ھإلى أن ورم وجھھ كلھ وتسبب في وفات

 أم كلثوم بنت رسول اهللا 

متى ولدت السیدة أم كلثوم رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا  )٦٨٦س
؟ 

، اهللا  ولدت السیدة أم كلثوم رضي اهللا عنھا بنت رسول  ج
وأمھا السیدة . بعد أختھا السیدة رقیة بعام وبضعة أشھر

أسلمت أم كلثوم و .خدیجة بنت خویلد رضي اهللا عنھن
  .وأخواتھارضي اهللا عنھا مع أمھا خدیجة 

من ھو الزوج األول للسیدة أم كلثوم رضي اهللا عنھا بنت  )٦٨٧س
 ؟رسول اهللا 

نت رسول الزوج األول للسیدة أم كلثوم رضي اهللا عنھا ب  ج
، وتم العقد بن أبي لھب ُعَتْیبة: ، ھو ابن عم أبیھا اهللا 

ببضعة أشھر، وبعد ما جھر  علیھا قبل بعثة رسول اهللا 
، وأنزل اهللا تعالى سورة بدعوة اإلسالم رسول اهللا 
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، لم ُیسلم ُعَتْیبة، طلب منھ أبوه أبولھب أن یطلقھا المسد،
مما اضطر رسول اهللا ، ولم یدخل علیھا وظل مستمسكًا بھا

  ،إلى أن یدعو اهللا علیھ بأن یسلط علیھ كلبًا من كالبھ
فتخلصت . فھجم علیھ أسد وھو نائم مع أصحاب لھ وافترسھ

  .أم كلثوم منھ، وأبتھج بذلك رسول اهللا 

كیف قضت السیدة أم كلثوم رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا  )٦٨٨س
 ؟بن أبي لھب بةحیاتھا بعد فراقھا من زوجھا األول ُعَتْی 

 قضت السیدة أم كلثوم رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا   ج
 ،بن أبي لھب حیاتھا بعد فراقھا من زوجھا األول ُعَتْیبة

السیدة رقیة  أختھاثم تزوجت وأخواتھا، عاشت مع والدیھا ف
 أختھاكلثوم مع  أموبقیت السیدة  ،الحبشة إلىوھاجرت 

ھا في صمیم معركة عاشت رضي اهللا عنف ،الصغرى فاطمة
ثم أسلم حمزة بن عبد المطلب و عمر  ،األولىاالضطھاد 

بن الخطاب رضي اهللا عنھما فطار صواب قریش وقاطعوا 
طالب وعاش  أبيبني ھاشم وحاصروھم في شعب 

لثوم رضي وكانت أم ك ،المسلمون وقد بلغ بھم الجوع مبلغھ
 عظیمةالمجاھدة الأمھا ثم توفیت  ،اهللا عنھا صابرة محتسبة

ھا المجاھدتان أم اخدیجة رضي اهللا عنھا وصبرت ابنت
 الحزین والزوج المكلوم  األبووقف  ،كلثوم وفاطمة

وذات ، النبي  إیذاءویتمادى كفار قریش في . یواسي بناتھ
فنثر على رأسھ الشریف  األوغادیوم یعترض طریقھ احد 
م بیتھ فأقبلت علیھ أم كلثو إلى ترابا فدخل رسول اهللا 

ال (:لتغسل عنھ التراب وھي تبكي فقال لھا رسول اهللا 
 إلى ثم ھاجر رسول اهللا . )أباكاهللا مانع  إنتبكي یا بنیة 

فاطمة عند زوجتھ السیدة كلثوم و أمالمدینة وترك ابنتیھ 
 إلى حتى وصل رسول اهللا  ،سودة رضي اهللا عنھا

كلثوم أقبل لیصحب أم  أنثم ما لبث زید بن حارثة  ،المدینة
بكل شوق  الرسول  ھماستقبلف. دار الھجرة إلىو فاطمة 
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 إلى داره التي أعّدھا ألھلھ بعد بناء ویأخذھموحنان، 
ت المسجد النبوي الشریف، ویمضي على أم كلثوم في بی

  ٠أبیھا عامان حافالن باألحداث

الزوج الثاني للسیدة أم كلثوم رضي اهللا عنھا بنت  من )٦٨٩س
 ؟ رسول اهللا

الثاني للسیدة أم كلثوم رضي اهللا عنھا بنت رسول الزوج   ج
حزن  الذيعثمان بن عفان رضي اهللا عنھ، : ھو، اهللا 

 أدخل ف، على وفاة زوجتھ رقیة بنت رسول اهللا 
السرور علیھ بزواجھ من ابنتھ األخرى أم كلثوم في أول 

 .وسمي من أجل ذلك بذي النورین. العام الثالث للھجرة
بأمر من اهللا تعالى، فقد روي عن رسول  وكان ھذا الزواج

إن اهللا یأمرك أن تزوج : أتاني جبریل فقال(:أنھ قال اهللا 
  )عثمان أم كلثوم على مثل صداق رقیة وعلى مثل صحبتھا

متى توفیت السیدة أم كلثوم رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا  )٦٩٠س
؟ 

، توفیت السیدة أم كلثوم رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا   ج
 .عد فتح مكة، في شھر شعبان من عام تسعة للھجرةب

  .ولم تلد لھ ذریة وعاشت أم كلثوم عند عثمان ست سنوات

وزوجة  من الذي نزل في قبر أم كلثوم بنت رسول اهللا  )٦٩١س
 عثمان بن عفان رضي اهللا عنھم؟

وزوجة  الذي نزل في قبر أم كلثوم بنت رسول اهللا   ج
یقول أنس . أبو طلحة :عثمان بن عفان رضي اهللا عنھم، ھو

 ، ورسول اهللا شھدنا بنت رسول اهللا : رضي اهللا عنھ
ھل فیكم من (:ھ تدمعان، فقالجالس على القبر، فرأیت عین

أنا، : ، فقال أبو طلحة)اللیلة؟ –أي یجامع  - أحد لم یقارف 
  .)نزل في قبرھااف(:قال 
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 لماذا ُسمَِّي عثمان بن عفان بذي النورین؟ )٦٩٢س
 ، ألنھ تزوج ابنتيان بن عفان بذي النورینُسمَِّي عثم  ج

  .رسول اهللا 

  بنت رسول اهللا  )الزھراء (  فاطمة

متى ولدت السیدة فاطمة رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا  )٦٩٣س
؟ 

، قبل ولدت السیدة فاطمة رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا   ج
البعثة بخمس سنوات، أي في منتصف العام الذي كانت فیھ 

خمس  وعمر أبیھا رسول اهللا  .الكعبةقریش تبني 
  وأحبھن إلیھ رسول اهللا أصغر بنات وھي وثالثون عام، 

كیف كانت نشأة السیدة فاطمة رضي اهللا عنھا بنت رسول  )٦٩٤س
 ؟اهللا 

، في نشأة السیدة فاطمة رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا   ج
وھو یسیر بالناس إلى  بیت النبوة، وتتعقب خطا أبیھا 

األفضل، حتى ھیئتھا العامة كانت كثیرة الشبھ الوجود 
  .باألب الحاني 

مكانة السیدة فاطمة رضي اهللا عنھا عند أبیھا رسول اهللا  ما )٦٩٥س
؟ 

مكانة السیدة فاطمة رضي اهللا عنھا عند أبیھا رسول اهللا   ج
ویزداد )سیدة نساء العالمین:(، مكانة عالیة، فقد دعاھا ،

ر عبداهللا، فھي أنسھ وسلواه، تعلقھ بھا وقد فقد ولده األخی
كبرت كانت تخرج معھ بعض وھي حبھ ومناه، حتى إذا 

إذا ما تعرض لھ  یدعوھا إلى إصالح شأنھالوقت أو 
یا (:ھا رسول اهللا وقال لھا أبو .مشركو قریش باإلیذاء

وقال . )إن اهللا یغضب لغضبك، ویرضى لرضاكفاطمة، 
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:)طمة بنت أفضل نساء الجنة خدیجة بنت خویلد وفا
  .)یم بنت عمران وأسیا بنت مزاحممحمد ومر

 ابنتھ فاطمة رضي اهللا عنھا؟ بماذا َكنَّى رسول اهللا  )٦٩٦س
، الزھراء، ابنتھ فاطمة رضي اهللا عنھا َكنَّى رسول اهللا   ج

  .أم أبیھا

یحب أن یدعوا ابنتھ فاطمة رضي  بماذا كان رسول اهللا  )٦٩٧س
 اهللا عنھا؟

وا ابنتھ فاطمة رضي اهللا یحب أن یدع كان رسول اهللا   ج
  .عنھا، أم أبیھا

 ابنتھ السیدة فاطمة رضي اهللا عنھا؟ بمن زوج رسول اهللا  )٦٩٨س
ابنتھ السیدة فاطمة رضي اهللا عنھا، فتًى  زوج رسول اهللا   ج

ھاشمیًا كان أول الفتیان إسالمًا، تربى معھا في رعایتھ ومع 
 .علي بن أبي طالب: توجیھاتھ الرشیدة، ھو ابن عمھ 

وتمت الخطوبة وعقد النكاح في رجب من العام األول 
وتم . )درع أعطاھا لھ رسول اهللا (وكان مھرھا  .للھجرة

  .أوائل محرم من العام الثاني للھجرةالمدینة في النكاح في 

السیدة فاطمة رضي اهللا زواج  كیف بارك رسول اهللا  )٦٩٩س
 ؟مع زوجھاعنھا 

السیدة فاطمة وس بابنتھ العر بعد ما أرسل رسول اهللا   ج
مع أم سلمة إلى بیت زوجھا الھمام، وبعد رضي اهللا عنھا 

صالة العشاء قصد إلیھما بالبیت الجدید، وتال آیات من 
القرآن الكریم على كأس من الماء وأسقاھما إیاه، ثم دعا 

رك علیھما، اللھم بارك فیھما، وبا(:لھما بھذه الدعوات
اب اهللا تعالى، وكان وھكذا استج. )وبارك لھما في نسلھما

، شرفھا اهللا نسلھما ھو الباقي مدى األزمان كساللة طاھرة
  .من ذریة خاتم أنبیائھ ورسلھ 
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كیف وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا محبة رسول اهللا  )٧٠٠س
 لفاطمة وزوجھا رضي اهللا عنھما؟ 

 وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا محبة رسول اهللا   ج
واهللا ما أعلم : ا رضي اهللا عنھم، بقولھاطمة وزوجھالبنتھ فا

من علي، وال في  رجًال كان أحب إلى رسول اهللا 
  .من فاطمة األرض امرأة كانت أحب إلى رسول اهللا 

عندما أراد اإلمام علي أن یتزوج  موقف رسول اهللا  ما )٧٠١س
المعروف ) عمرو بن ھشام( على فاطمة ابنة أبي جھل
 ؟سول اهللا بعدائھ لإلسالم وللمسلمین ولر

 عندما أراد اإلمام علي أن یتزوج على فاطمة ابنة أبي جھل  ج
المعروف بعدائھ لإلسالم وللمسلمین ) عمرو بن ھشام(

، وظھر غضبھ على ، غضب رسول اهللا ولرسول اهللا 
  :وجھھ الكریم وھو یعلو المنبر في مسجده یقول لصحابتھ

ابنتھم علي  إن بني ھشام بن المغیرة استأذنوني أن ینكحوا(
ن أبي طالب، فال آذن لھم ثم ال آذن لھم ثم ال آذن لھم، ب

اللھم إال أن یحب ابن أبي طالب أن یطلق ابنتي وینكح 
ما أرابھا ویؤذیني ما ابنتھم، فإن ابنتي بضعة مني یریبني 

  .)ھا، وإني أتخوف أن تفتن في دینھاآذا

بنتھ فاطمة إذا َقِدَم من سفر مع ا ماذا كان یفعل رسول اهللا  )٧٠٢س
 رضي اهللا عنھا؟

إذا َقِدَم من سفر َقَبَل رأس ابنتھ فاطمة  كان رسول اهللا   ج
  .رضي اهللا عنھا

 ؟متى توفیت السیدة فاطمة الزھراء بنت رسول اهللا  )٧٠٣س
بنت رسول  رضي اهللا عنھا توفیت السیدة فاطمة الزھراء  ج

بأقل من ستة أشھر،  رسول اهللا  ، بعد وفاة أبیھااهللا 
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ابنتھ فاطمة أول أھلھ لحوقًا بھ، وقد كان عمرھا  ائل بأنالق
  .حین توفیت ثمان وعشرین سنة

  ؟فاطمة بنت رسول اهللا  قبرأین یقع  )٧٠٤س
رضي اهللا فاطمة السیدة اختلفت الروایات في موضع قبر   ج

  : عنھا
 . أّنھا دفنت في البقیع: فمنھم من روى •
 . ومنھم من روى أنھا دفنت بین القبر والمنبر •
في بیتھا الذي  أنھا دفنت :وھو األرجح منھم من روىو •

 .أدخلھ عمر بن عبدالعزیز في المسجد

  میراث أبیھا؟ كیف كانت السیدة فاطمة بنت رسول اهللا  )٧٠٥س
 ولما توفي أبوھا رسول اهللا : قال اإلمام الذھبي رحمھ اهللا  ج

تعلقت آمالھا بمیراثھ، وجاءت تطلب ذلك من أبي بكر 
ال نورث ما :(یقول أنھ سمع من النبي الصدیق، فحّدثھا 

  .)تركنا صدقة

المواقف الحزینة التي أثرت في نفس السیدة فاطمة  ما )٧٠٦س
 ؟الزھراء بنت رسول اهللا 

المواقف الحزینة التي أثرت في نفس السیدة فاطمة الزھراء   ج
  :، منھابنت رسول اهللا 

شھدت مع أسرتھا من بني ھاشم الحصار الذي فرضتھ  •
 .ش في شعب أبي طالب ودام ثالث سنینعلیھم قری

 .رضي اهللا عنھاموت والدتھا السیدة خدیجة  •
 .وفاة والدھا رسول اهللا  •
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  أبناء السیدة فاطمة الزھراء بنت رسول اهللا 

من  رسول اهللا من ھم أبناء وبنات السیدة فاطمة بنت  )٧٠٧س
 ؟زوجھا اإلمام علي بن أبي طالب

من زوجھا اإلمام  اهللا أبناء السیدة فاطمة بنت رسول   ج
  :ولدان وبنتانعلي بن أبي طالب ھم 

  .الحسن والحسین فالذكور ھم •
  .أما اإلناث فھن أم كلثوم وزینب •
 .ًاكان المنتظر أن یسمى محسن جنینًاكما أنھا أسقطت  •

، وكان یرى فیھم بنیھ ھو، ُیْعَنى وقد أسماھم رسول اهللا 
  .بھم، ویدللھم، ویحنو علیھم

لحفیدیھ الحسن والحسین  رسول اهللا  ر حبكیف كان یظھ )٧٠٨س
 أبناء اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھما؟

لحفیدیھ الحسن والحسین أبناء  حب رسول اهللا  یظھر  ج
من المواقف  اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھما

  :التالیة
یحملھما أو أحدھما ویخرج بھما إلى  كان رسول اهللا  •

 .صحابتھالسوق أو مجالس 
مرة یخطب بالمسجد، وأقبل الطفالن الحبیبان،  كان  •

فال یملك نفسھ من أن ینزل عن المنبر یحملھما ویعود 
َأنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوالُدُكْم ِفْتَنٌة ... ((:صدق اهللا: للناس لیقول

نظرت إلى ھذین الصبیین یمشیان (.)سورة األنفال())٢٨...(
  .)عت حدیثي ورفعتھمالم أصبر حتى قطویعثران ف
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  الحسن بن اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھما

علي بن أبي اإلمام الحسن بن  حفید رسول اهللا متى ولد  )٧٠٩س
 طالب رضي اهللا عنھما؟

الحسن بن اإلمام علي بن أبي طالب  ولد حفید رسول اهللا   ج
ان من العام ضرضي اهللا عنھما، في منتصف شھر رم

من رأسھ إلى  وھو یشبھ جده رسول اهللا . الثالث للھجرة
  .صدره

الحسن بن اإلمام علي بن أبي  كیف نشأ حفید رسول اهللا  )٧١٠س
 طالب رضي اهللا عنھما؟

الحسن بن اإلمام علي بن أبي طالب  نشأ حفید رسول اهللا   ج
رضي اهللا عنھما، رجًال وعالمًا جلیًال، وفي نحو السابعة 

خلیفة وبویع بالخالفة في والثالثین من عمره ُقِتل أبوه ال
للھجرة، لكنھ لم یبق في الخالفة إال  ٤٠شھر رمضان سنة 

قرابة سبعة أشھر، وكان ینازعھ فیھا معاویة بن أبي سفیان 
وكان رضي اهللا عنھ مزواجًا، إذ ُعدَّ لھ  .فتنازل لھ عنھا

أكثر من مائة زوجة، ولھذا كان نسلھ كثیرًا، وانتشر في 
  .لیھ ینسب السادة الحسنیةعدید من البلدان، وإ

الحسن بن اإلمام علي بن أبي  متى توفي حفید رسول اهللا  )٧١١س
 طالب رضي اهللا عنھما؟

الحسن بن اإلمام علي بن أبي  توفي حفید رسول اهللا   ج
ھـ،  ٤٩طالب رضي اهللا عنھما، في شھر ربیع األول لعام 

  .ودفن إلى جوار أمھ بالبقیع
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  بي طالب رضي اهللا عنھماالحسین بن اإلمام علي بن أ

الحسین بن اإلمام علي بن أبي  متى ولد حفید رسول اهللا  )٧١٢س
 طالب رضي اهللا عنھما؟

الحسین بن اإلمام علي بن أبي  ولد حفید رسول اهللا   ج
. طالب رضي اهللا عنھما، في أواخر العام الرابع للھجرة

  .من رأسھ إلى صدره وھو یشبھ جده رسول اهللا 

الحسین بن اإلمام علي بن أبي  سول اهللا كیف نشأ حفید ر )٧١٣س
 طالب رضي اهللا عنھما؟

الحسین بن اإلمام علي بن أبي  نشأ حفید رسول اهللا   ج
وقف دون مبادئ الخالفة  طالب رضي اهللا عنھما، بطًال

 یخرج إلى كربالء بأھلھ وبنیھ أنالسامیة حتى اضطر إلى 
اإلسالمي وجنده لمواجھة التحدیات المناوئة لقضیة الحكم 

  .وشرعیتھ

الحسین بن اإلمام علي بن  متى استشھد حفید رسول اهللا  )٧١٤س
 أبي طالب رضي اهللا عنھما؟

الحسین بن اإلمام علي بن أبي  استشھد حفید رسول اهللا   ج
ھـ، ٦١طالب رضي اهللا عنھما، یوم العاشر من محرم سنة 
شمر بن : بید سنان بن أنس النخعي، ثم حز رأسھ الشریف

  .ًا ألمر الطاغي عبیداهللا بن زیادشن الضبابي تنفیذذي الجو
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  أم كلثوم بنت اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھما

 ا؟اهللا عنھأم كلثوم رضي  متى ولدت حفیدة رسول اهللا  )٧١٥س
أم كلثوم بنت اإلمام علي بن أبي  ولدت حفیدة رسول اهللا   ج

میت ، سطالب رضي اهللا عنھما، في السنة الخامسة للھجرة
  .باسم خالتھا

أم كلثوم بنت اإلمام علي  بمن تزوجت حفیدة رسول اهللا  )٧١٦س
 بن أبي طالب رضي اهللا عنھما؟

أم كلثوم بنت اإلمام علي بن  تزوجت حفیدة رسول اهللا   ج
أبي طالب رضي اهللا عنھما، بأمیر المؤمنین الخلیفة عمر 

كل نسب (:یقول سمعت رسول اهللا : بن الخطاب الذي قال
ببي وص ھر ینقطع یوم القیامة إال نسبيوص وسبب

فكان لي بھ علیھ السالم السبب والنسب  )وصھري
  .والصھر، وأردت أن أجمع إلیھ الصھر

  اهللا عنھما ب بنت اإلمام علي بن أبي طالب رضيزین

زینب بنت اإلمام علي بن  لدت حفیدة رسول اهللا متى ُو )٧١٧س
 أبي طالب رضي اهللا عنھما؟

زینب بنت اإلمام علي بن أبي  اهللا  ولدت حفیدة رسول  ج
  .طالب رضي اهللا عنھما، في أواخر العام السادس للھجرة

زینب بنت اإلمام علي بن  بمن تزوجت حفیدة رسول اهللا  )٧١٨س
 أبي طالب رضي اهللا عنھما؟

زینب بنت اإلمام علي بن أبي  تزوجت حفیدة رسول اهللا   ج
واد بن جعفر من السید عبداهللا الجطالب رضي اهللا عنھما، 

جعفر : وقد ولدت لھ من األبناء أربعة. الطیار بن أبي طالب
ن وقد أعقبوا، ویسمى نسلھم الزینبی. وعون وأم كلثوم وعلي

  .رضي اهللا عنھم
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  السرایا التي بعثھا 
  رسول اهللا 
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  في سبیل الدفاع عن اإلسالم وتمكینھ جھاد رسول 

 اد في اإلسالم؟رایة الجھ لماذا رفع رسول اهللا  )٧١٩س
  :رایة الجھاد في اإلسالم لألسباب التالیة رفع رسول اهللا   ج

 .دفاع عن العقیدة اإلسالمیة •
 .ردع للعدوان على اإلسالم والمسلمین •
حمایة النتشار الدعوة اإلسالمیة، وإعالم القبائل بقوة  •

 .المسلمین
استرجاع لحقوق المسلمین التي سلبھا المشركون في  •

 .مكة
 .مسلمین من دائرة المدینة النبویة المنورةإخراج ال •
القضاء على قوة قریش التي كانت العائق األساس  •

في  النتشار الدعوة اإلسالمیة ومحاربة رسول اهللا 
 .كل مكان وبجمیع الوسائل

الذین واجھوا التعذیب من  استجابة لمطالب أصحابھ  •
  .قریش

 لواء الجھاد في سبیل اهللا؟ متى عقد رسول اهللا  )٧٢٠س
رایة الجھاد في سبیل اهللا في السنة الثانیة  عقد رسول اهللا   ج

  .من الھجرة

تجاه مطالب أصحابھ من قتال  ما موقف رسول اهللا  )٧٢١س
 المشركین؟

یرد على مطالب أصحابھ من قتال  كان رسول اهللا   ج
  .)اصبروا فلم ُأومر بقتال(: المشركین بقولھ

 في قتال المشركین؟ متى شرع رسول اهللا  )٧٢٢س
في قتال المشركین عندما نزل قول اهللا  شرع رسول اهللا   ج

ُأِذَن ِللَِّذیَن ُیَقاَتُلوَن ِبَأنَُّھْم ُظِلُموا َوِإنَّ اللََّھ َعَلى (( :تعالى
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الَِّذیَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَیاِرِھْم ِبَغْیِر َحقٍّ ِإالَّ ) ٣٩(َنْصِرِھْم َلَقِدیٌر 
  .)سورة الحـج()٤٠(...َأْن َیُقوُلوا َربَُّنا اللَُّھ 

 بفرض قتال المشركین؟ أین أوحى اهللا تعالى إلى رسولھ  )٧٢٣س
بفرض قتال المشركین،  أوحى اهللا تعالى إلى رسولھ   ج

وھو في المدینة المنورة، من قاتل المسلمین دون من لم 
َوَقاِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّھ الَِّذیَن ( (:یقاتلھم، قال اهللا تعالى

 ))١٩٠(َوال َتْعَتُدوا ِإنَّ اللََّھ ال ُیِحبُّ اْلُمْعَتِدیَن  ُیَقاِتُلوَنُكْم
، حتى نزل األمر بفرض قتال المشركین وأھل )سورة البقرة(

إلى أن یؤمنوا،  المعتدین والمانعین النتشار اإلسالم الكتاب
َواْقُتُلوُھْم َحْیُث َثِقْفُتُموُھْم َوَأْخِرُجوُھْم ِمْن  ((:قال اهللا تعالى

ُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمْن اْلَقْتِل َوال ُتَقاِتُلوُھْم ِعْنَد َحْی
اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى ُیَقاِتُلوُكْم ِفیِھ َفِإْن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُھْم َكَذِلَك 

َفِإْن انَتَھْوا َفِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم ) ١٩١(َجَزاُء اْلَكاِفِریَن 
َوَقاِتُلوُھْم َحتَّى ال َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَیُكوَن الدِّیُن ِللَِّھ َفِإْن ) ١٩٢(

، )سورة البقرة( ))١٩٣(انَتَھْوا َفال ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمیَن 
َوَقاِتُلوا اْلُمْشِرِكیَن َكافًَّة َكَما ُیَقاِتُلوَنُكْم َكافًَّة (( ... :وقال تعالى

، ثم نزل األمر بالجھاد بالمال وبالنفس، )وبةسورة الت())٣٦(...
انِفُروا ِخَفافًا َوِثَقاًال َوَجاِھُدوا ِبَأْمَواِلُكْم (( :قال اهللا تعالى

َوَأنُفِسُكْم ِفي َسِبیِل اللَِّھ َذِلُكْم َخْیٌر َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن 
  ).سورة التوبة())٤١(

ل بعد أن فرض اهللا في القتا ما اإلطار الذي سلكھ رسولھ  )٧٢٤س
 تعالى جھاد المشركین أو یسلموا؟

في القتال بعد أن فرض اهللا  اإلطار الذي سلكھ رسولھ   ج
تعالى جھاد المشركین أو یسلموا، ھو أنھ ال بد لقریش أن 

ولدعوتھ  مقاومتھا الشرسة لرسول اهللا عداوتھا وتدرك 
ولصحابتھ وإخراجھم من الوطن األم قد آن أن تنعكس 

ھا، خاصة وقد قوي المسلمون وأصبحت لھم الھیبة علی
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واإلمكانات لفرض السلطات على منافذ األقطار التي 
تسلكھا قوافل تجار قریش وأتباعھا، سواًء ذاھبة إلى الشام 
أو عائدة منھا، وقد غدت حالًال وغنائم للمسلمین كلما 
أمسكوا بھا، وأن یكون أصحابھا سجناء إذا ما ُألقي القبض 

  .ماداموا على شركھم وضالل سلوكھم علیھم

یتسقط أخبار القبائل وعربان  لماذا كان رسول اهللا  )٧٢٥س
 البوادي وتحركاتھم؟

یتسقط أخبار القبائل وعربان البوادي  كان رسول اهللا   ج
وتحركاتھم، كسیاسة القائد الحكیم، والحاكم المسئول لحمایة 

سیاستھ  دولتھ اآلمنة، ومقاومة الشرور والعدوان، ولیتدبر
الدفاعیة في حینھا، وكیف یواجھ مؤامراتھم، ویوجھ إلى 

  .دعوة اإلسالم والترغیب في طاعة اهللا تعالى وطاعتھ 

 ما الفرق بین السریة والغزوة؟ )٧٢٦س
ویزید  ھي التي ال یشترك فیھا رسول اهللا  :السریة  ج

تعدادھا على االثنین، وتسمى بقائدھا ووجھتھ، وھدفھا 
لمشركین التجاریة للظفر بأموالھم التي أصبح َتَعقُّْب قوافل ا

  .المسلمون أحق بھا وأولى
قائدًا أو  فھي التي یشترك فیھا رسول اهللا  :أما الغزوة

  .موجھًا للعملیات الحربیة كبطل حكیم

 ما الفرق بین اللواء والرایة؟ )٧٢٧س
ھو ما یعقد في طرف الرمح ویلوى علیھ، ویقال لھ  :اللواء   ج

لواء ألنھ یلوى لكبره فال ینشر إال عند اْلَعَلْم، وسمي 
الحاجة، وھو َعَلٌم ضخم وعالمة لمحل أمیر الجیش یدور 

وكان أول لواء عقده . وھو خاص بالسرایا. معھ حیث دار
لونھ أبیض، لسریة عمھ حمزة بن  رسول اهللا 

  .عبدالمطلب، حملھ مرثد الغنوي
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، "الحرب  ٌأّم" فھي َعَلٌم یعطى للجیش، وتكنى  :أما الرایة
رایات، وھي ما ُیعقد في  الرمح أو الساریة، : وجمعھا

  .ویترك حتى تصفقھ الریاح
یوم حنین، ولونھا  وكانت أول رایة عقدھا رسول اهللا 

أسود، من برد لعائشة رضي اهللا عنھا، وكانت قبل ذلك 
  ألویة 

 في غزواتھ؟ ما المبدأ الذي سار علیھ رسول اهللا  )٧٢٨س
في غزواتھ، كما روي  لیھ رسول اهللا المبدأ الذي سار ع  ج

إذا غزا قومًا  كان رسول اهللا : عن أنس بن مالك أنھ قال
لم یغز علیھم حتى یصبح، فإن سمع أذانًا أمسك، وإن لم 

 ٢٧وكان جمیع ما غزا رسول اهللا بنفسھ  .یسمع أذانًا أغار
  .٣٨غزوة، وبعوثھ وسرایاه 

  سریة حمزة بن عبدالمطلب إلى سیف البحر 
  بالعیص )أي ساحل البحر ( 

) عم رسول اهللا (بم تمیزت سریة حمزة بن عبدالمطلب  )٧٢٩س
 إلى ساحل البحر األحمر بالعیص؟

إلى ) عم رسول اهللا (تمیزت سریة حمزة بن عبد المطلب   ج
  : ساحل البحر األحمر بالعیص بما یلي

 .ھي أول سریة أرسلھا رسول اهللا  •
 .ھـ١سنة في شھر رمضان  بعثھا رسول اهللا  •
أبیض، وھو أول لواء ) رایة(لواء  عقد لھا رسول اهللا  •

 .في اإلسالم
 .قائد السریة حمزة بن عبدالمطلب رضي اهللا عنھ •
 . حمل اللواء أبو مرثد الغنوي •
 .قوام السریة ثالثون رجًال من المھاجرین •
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ھدف السریة اعتراض عیر قریش التجاریة المارة  •
ق عودتھا من وھي في طری) العیص(بسیف البحر 

الشام، في محاولة إلضعاف قوة قریش وإثبات وجود 
 .القوة اإلسالمیة الجدیدة

 . كان على رأس القافلة أبو جھل بن ھشام •
 .كان قوام القافلة ثالثمائة رجل من قریش •
بن ) َمْجدّي(لم یحدث قتال بین الطرفین لتوسط مخشي  •

 عمرو الجھني الذي كان حلیفًا وموادًا وموادعًا لكال
الفریقین، وھو ذو نظر في عدم الكفاءة الحربیة بینھما، 

  .وانصرف الفریقان ولم یقتتلوا

  سریة عبیدة بن الحارث بن عبدالمطلب إلى رابغ

بم تمیزت سریة عبیدة بن الحارث بن عبدالمطلب إلى رابغ  )٧٣٠س
 ھـ؟١في شھر شوال سنة 

تمیزت سریة عبیدة بن الحارث بن عبدالمطلب بن ھاشم   ج
  :، باألحداث التالیة)رابغ  تسمى اآلن(ة المرة  إلى ثنی

 .ھـ١في شھر شوال سنة  بعثھا رسول اهللا  •
) رابغ(ھدف السریة قافلة وعیر قریش، بثنیة المرة  •

 .بالحجاز في موضع قریب من میقات الجحفة
 .راكبًا من المھاجرین ٨٠- ٦٠قوام السریة  •
 .لم یكن من بین المقاتلین أنصار •
 .أبیضلواء المھاجرین  •
 .عبیدة بن الحارث بن عبدالمطلب: قائد السریة •
مسطح بن أثاثة بن عبدالمطلب بن : حامل اللواء •

 .عبدمناف
 .قائد قافلة المشركین ھو أبو سفیان بن حرب •
 .مشرك مسلح٢٠٠عدد المشركین  •
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حدثت مناوشة بین الطرفین بتراشق بالنبال دون حرب  •
 .بینھما، عند ماء أحیاء

لمقداد بن عمرو البھراني وعتبة بن فر إلى المسلمین ا •
غزوان بن جابر المازني، وقد كانا مسلمین في مكة، 
وإنما خرجا مع المشركین من أجل الھروب إلى 
 .إخوانھما المسلمین، ألن المشركین منعوھم من الھجرة

أصیب سعد بن أبي وقاص من المھاجرین بسھم فكان  •
  .أول من ُرمى بھ في سبیل اهللا

  أبي وقاص إلى الخرَّارسریة سعد بن 

 بم تمیزت سریة سعد بن أبي وقاص إلى الخرَّار؟ )٧٣١س
  :الخرَّار، بما یليتمیزت سریة سعد بن أبي وقاص إلى   ج

 .ھـ١في شھر ذي القعدة سنة  بعثھا رسول اهللا  •
 .لیس فیھم أنصار ًامھاجر ٢٠: قوام السریة  •
 .لواء السریة أبیض •
 .سعد بن أبي وقاص: قائد السریة •
 ).بن األسود(للواء المقداد بن عمرو حمل ا •
ھدف السریة اعتراض قافلة لقریش محملة باألطعمة  •

ستمر بوادي الخرار بالقرب من الجحفة، وعھد إلیھم أن 
 .ال یتجاوزه

تنبھت قریش للسریة وغیرت مسیر القافلة، لمرورھا  •
  .لیًال

 وصلت السریة إلى الموقع الذي حدده رسول اهللا  •
 .یتجاوزوه صباحًا وعھد إلیھم أن ال

وجدت السریة أن القافلة قد مرت قبل وصولھا ولم  •
 .یظفروا بھا، فعادت إلى المدینة غانمة األجر والمثوبة
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  سریة عبداهللا بن جحش األسدي إلى نخلة

 بم تمیزت سریة عبداهللا بن جحش األسدي إلى نخلة؟ )٧٣٢س
تمیزت سریة عبداهللا بن جحش األسدي إلى نخلة باألحداث   ج

  ـ:یةالتال
تعتبر مقدمة لغزوة بدر الكبرى التي حدثت في شھر  •

 .رمضان
قائد السریھ عبداهللا بن جحش، وفیھا ُسميَّ بأمیر  •

 .المؤمنین
 .ھـ٢رجب سنة  ٣٠حدثت یوم  •
 .ًامھاجر ١٢قوام السریة  •
كتابًا وأمره أن ال یقرأه إال بعد  كتب رسول اهللا  •

من  یومین، ثم یمضي لما أمره، وأن ال یكره أحدًا
 .أصحابھ

ھدف السریة النزول بنخلة وھي مكان بین مكة  •
 .والطائف، لرصد أخبار قریش

 .نزلت السریة بنخلة، وفتح الكتاب، ومضوا في مھمتھم •
وبعد تشاور بین المسلمین، فقالوا نحن في آخر یوم من  •

رجب الشھر الحرام، فإن قاتلناھم، انتھكنا الشھر 
الحرم، فأجمعوا على الحرام، وإن تركناھم اللیلة دخلوا 

 .مالقاتھم
 .كان على رأس عیر قریش عمرو بن الحضرمي •
 .ُقِتَل من المشركین عمرو الحضرمي •
 .ھرب نوفل بن عبداهللا بن المغیرة •
ُأسر من المشركین عثمان بن عبداهللا بن المغیرة والحكم  •

 .بن كیسان
 .نالسریة إلى المدینة ومعھم األسیرا تعاد •
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ریة قتال المشركین في الشھر أنكر رسول اهللا على الس •
الحرام، وأوقف العیر واألسیرین، وأبى أن یأخذ شیئًا 

 .منھا
أذاعت قریش أن محمدًا وأصحابھ استحلوا الشھر  •

 .الحرام
ن على ما أذاعتھ قریش بأن ما أصاب رد المؤمنو •

المسلمین كان في أول لیلة من شعبان ولیس في الشھر 
ن رجب جائز أن إذ آخر یوم م. الحرام كما أشاعوا

 .یكون أول یوم من شعبان

أنزل اهللا تعالى على رسولھ عذر أصحاب السریة،  •
َیْسَأُلوَنَك َعْن  ((:منددًا بصنع قریش فقال اهللا تعالى

الشَّْھِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفیِھ ُقْل ِقَتاٌل ِفیِھ َكِبیٌر َوَصدٌّ َعْن َسِبیِل 
ْلَحَراِم َوِإْخَراُج َأْھِلِھ ِمْنُھ َأْكَبُر اللَِّھ َوُكْفٌر ِبِھ َواْلَمْسِجِد ا

 .)سورة البقرة())٢١٧(...ِعْنَد اللَِّھ َواْلِفْتَنُة َأْكَبُر ِمْن اْلَقْتِل 
. واستبشروا ھنالك اطمأن المؤمنون مع رسول اهللا  •

أن الذي أنكرتھ قریش على : وتفسیر اآلیات ھو
فر باهللا المسلمین وإن كان كبیرًا، فما ارتكبتھ من الك

والصد عن سبیلھ وعن بیتھ وإخراج المسلمین الذین ھم 
أھلھ منھ والشرك الذي ھم علیھ والفتنة التي حصلت 

 .منھم أكبر عند اهللا من قتالھم في الشھر الحرام
 عندما نزل عذر أصحاب السریة، سألوا رسول اهللا  •

ھل لنا من أجر في قتالنا ھذا؟ فأنزل اهللا تعالى : قائلین
ِإنَّ الَِّذیَن آَمُنوا َوالَِّذیَن َھاَجُروا َوَجاَھُدوا ِفي  ((:قولھ

َسِبیِل اللَِّھ ُأْوَلِئَك َیْرُجوَن َرْحَمَة اللَِّھ َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم 
 .)سورة البقرة())٢١٨(

قبل رسول اهللا الفدیة في عثمان بن عبداهللا، وعاد إلى  •
 .مكة
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انھ المسلمین، أسلم الحكم بن كیسان، وأقام بین إخو •
 .واستشھد یوم بئر معونة

ول مقتول من في ھذه السریة أول غنیمة للمسلمین، وأ •
  .نالمشركین، وأول أسیری

  سریة عمیر إلى المرأة الیھودیة عصماء

لماذا اعتبر المؤرخون حادثة عمیر بن عدي الخطمي  )٧٣٣س
 الضریر لقتل المرأة الیھودیة عصماء من ضمن السرایا؟

حادثة عمیر بن عدي الخطمي الضریر  اعتبر المؤرخون  ج
لقتل المرأة الیھودیة عصماء من ضمن السرایا، ألن مھمة 
السریة تكون لعملیة حربیة أو تطویع أناس مردوا أو 

  .خرجوا على المسلمین

متى حدثت سریة عمیر بن عدي الخطمي الضریر لقتل  )٧٣٤س
 المرأة الیھودیة عصماء؟

المرأة الیھودیة  حدثت سریة عمیر بن عدي الضریر لقتل  ج
عصماء، في الخامس والعشرین من شھر رمضان بعد 

  .ھـ٢غزوة بدر سنة 

لماذا قتل عمیر بن عدي الخطمي الضریر المرأة الیھودیة  )٧٣٥س
 عصماء؟

قتل عمیر بن عدي الخطمي الضریر المرأة الیھودیة   ج
عصماء بنت مروان من بني أمیة وزوجة یزید الخطمي، 

 وتعیبھ وتؤذي رسول اهللا  ألنھا كانت تعادي اإلسالم
وتحرض علیھ بقول الشعر، وقد ھجت المسلمین في بدر، 

منتصرًا من  وقد سمعھا عمیر فنذر إذا عاد رسول اهللا 
  .بدر لیستأذنھ في قتلھا
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كیف قتل عمیر بن عدي الخطمي الضریر المرأة الیھودیة  )٧٣٦س
 عصماء؟

ذھب عمیر بن عدي للمرأة الیھودیة عصماء بنت مروان،   ج
في جوف اللیل، حتى دخل علیھا بیتھا، وحولھا نفر من 

 -ولدھا نیام، منھم من ترضعھ من صدرھا، فجسھا  بیده 
فنحي الصبي عنھا، وتمكن من  –فقد كان ضریر  البصر 

، فقال ثم صلَّى الصبح مع رسول اهللا . طعنھا بالسیف
قال نعم، فھل عليَّ في ذلك من . )أقتلت بنت مروان؟(:لھ

  .)ال ینتطح فیھا عنزان(:لشيء؟ قا

  سریة بني ُسَلْیم وغطفان

 بم تمیزت سریة بني ُسَلْیم وغطفان؟ )٧٣٧س
تمیزت سریة بني ُسَلْیم وغطفان، بأنھا كانت بعد غزوة   ج

الُكْدر التي كانت بعد غزوة بدر الكبرى، حیث أرسل 
غالب بن عبداهللا الّلیثي إلى بني ُسَلْیم  رسول اهللا 

وغنموا النعم، واستشھد من المسلمین وغطفان، فقتلوا فیھم 
  .نفر رحمھم اهللا )٣(ثالثة 

  عفك الیھودي سالم بن عمیر األنصاري لقتل أبيسریة 

 لماذا قتل سالم بن عمیر األنصاري أبا عفك الیھودي؟ )٧٣٨س
قتل سالم بن عمیر األنصاري، الیھودي الشاعر أبا عفك   ج

 الیھودي، ألنھ كان یھجو المسلمین ویحرض الناس على
لبعض  وقد قال رسول اهللا . حرب رسول اهللا 

فسارع سالم بن عمیر  )من لي بھذا الخبیث(:صحابتھ
. علّي نذر أن أقتل أبا عفك أو أموت دونھ: األنصاري یقول

فقصده وأغمد السیف في صدره وأراح المسلمین منھ 
  .ھـ٢وكان ذلك في شھر شوال سنة . وأوفى بنذره
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  عب بن األشرفسریة محمد بن مسلمة لقتل ك

بم تمیزت سریة محمد بن مسلمة لقتل كعب بن األشرف  )٧٣٩س
 الیھودي؟

تمیزت سریة محمد بن مسلمة لقتل كعب بن األشرف   ج
  :الیھودي بما یلي

 ٣كان بعث السریة في منتصف شھر ربیع األول سنة  •
 .ھـ

ھدف السریة قتل كعب بن األشرف الیھودي، فقد كان  •
منین ویتشبب لنسائھم وللمؤ شدید األذى لرسول اهللا 

 من لكعب بن(:، فقال رسول اهللا )أي یذكر محاسنھم(
 .)األشرف فإنھ قد آذى اهللا ورسولھ

َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن ُأوُتوا َنِصیبًا  ((:نزل فیھ قول اهللا تعالى •
ِمْن اْلِكَتاِب ُیْؤِمُنوَن ِباْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت َوَیُقوُلوَن ِللَِّذیَن 

سورة ())٥١(وا َھُؤالِء َأْھَدى ِمْن الَِّذیَن آَمُنوا َسِبیًال َكَفُر
 .)النساء

انتدب خمسة من المسلمین بقیادة محمد بن مسلمة،  •
ومعھ سلكان بن سالمة وعبَّاد بن بشر والحارث بن 

أن  أوس وأبو عیسى بن جبر، وأذن لھم رسول اهللا 
اللھم (:یخدعوه، وشیعھم إلى بقیع الغرقد، ووجھھم قائًال

 .)أعنھم
أفراد السریة بن سالمة أحد ) سلطان(ان َكْلتظاھر ِس •

 بانحرافھ عن رسول اهللا ) أخو كعب من الرضاع(
ثم خرج . وأن یبیعھم طعام ویرھنون سالحھم، فأجابھم

مع السریة فقتلھ محمد بن مسلمة بمعول، فصاح صیحة 
 .حتى أوقدت على الحصون النار

ارث بن أوس بسیوف رجعت السریة، وقد ُجِرح الح •
 .فبرئ أصحابھ، فتفل علیھ رسول اهللا 
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ألصحابھ في قتل من وجد من الیھود  أذن رسول اهللا  •
  .لنقضھم عھده ومحاربتھم هللا ورسولھ

  سریة عبداهللا بن عتیك 
  الیھودي) أبو رافع ( لقتل سالم بن أبي الحقیق 

بم تمیزت محمد بن مسلمة لقتل سالم بن أبي الحقیق  )٧٤٠س
 الیھودي

بعد انتھاء مھمة سریة محمد بن مسلمة لقتل كعب بن   ج
ألصحابھ في قتل من  األشرف الیھودي، أذن رسول اهللا 

  .وجد من الیھود لنقضھم عھده ومحاربتھم هللا ورسولھ
سریة قوامھا خمسة مسلمین من  انتدب رسول اهللا  •

 .الخزرج من بني سلمة برئاسة عبداهللا بن عتیك
 .المكان خیبر •
سریة الیھودي سالم بن الحقیق، وھو تاجر قتلت ال •

بخیبر، آذى المسلمین وحرض على قتالھم العدید من 
  .القبائل

  موضع بنجد یدعى القردةإلى سریة زید بن حارثة 

بم تمیزت سریة زید بن حارثة لقافلة قریش المتجھة إلى  )٧٤١س
 الشام عن طریق العراق بموضع القردة؟

قریش المتجھة إلى الشام تمیزت سریة زید بن حارثة لقافلة   ج
  :عن طریق العراق بموضع القردة بما یلي

 .ھـ ٣كانت السریة في جمادى األولى سنة  •
 .قائد السریة زید بن حارثة •
 .صحابي ٢٠٠قوام السریة  •
 .المكان موضع بنجد یدعى القردة قریبًا من ذات عرق •
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ھدف السریة قافلة تجاریة كبیرة لقریش إلى الشام عن  •
 .طریق العراق

قائد القافلة أبو سفیان بن حرب ومعھ صفوان بن أمیة،  •
واستأجروا فرات بن حیان یرشدھم الطریق إلى ذات 

 .عرق في اتجاه العراق
عند وصول القافلة ھجمت السریة علیھا، وھرب  •

رجالھا، واستولت السریة على كامل التجارة، وأسرت 
 .فرات بن حیان، ورجعت إلى المدینة ظافرة

، فأعلن )إن تسلم تترك(:لألسیر فرات  قال رسول اهللا •
 .إسالمھ

  سریة أبي سلمة عبداهللا بن عبداألسد المخزومي إلى َقطن

 بم تمیزت سریة أبي سلمة عبداهللا بن عبداألسد المخزومي؟ )٧٤٢س
تمیزت سریة أبي سلمة عبداهللا بن عبداألسد المخزومي بما   ج

  :یلي
 .ھـ ٤كانت السریة في أوائل شھر محرم سنة  •
السریة عبداهللا بن عبداألسد المخزومي المعروف قائد  •

 .بأبي سلمة
 .من األنصار والمھاجرین ١٥٠قوام السریة  •
بھ ماء لبني أسد ) فید(المكان قطن، وھو جبل ناحیة فاید  •

 .بن خزیمة
ھدف السریة تأدیب األخوین سلمة وطلیحة أبناء خویلد،  •

یحرضان قبائل بني أسد بن خزیمة في نجد  ناللذا
ع والقیام بشن ھجوم على المدینة ومحاربة رسول للتجم

 .اهللا 



٢٧٥  
  

باغتت السریة القوم فھربوا إلى الجبال، وتركوا إبلھم  •
اتھم مع رعاة إماء لھم، وأسروا منھم ثالثة، ولم یوش

 .یالقوا أحدًا، وعادوا بالغنیمة إلى المدینة

  سریة عبداهللا بن أنیس 
  إلى سفیان بن خالد الھذلي بعرنة قرب عرفة

بم تمیزت سریة عبداهللا بن أنیس الجھني إلى سفیان بن خالد  )٧٤٣س
 بن نبیح الھذلي بوادي عرنة قرب عرفة؟

تمیزت سریة عبداهللا بن أنیس الجھني رضي اهللا عنھ، بما   ج
  :یلي

 .ھـ ٤كانت السریة في أوائل شھر محرم سنة  •
 .قوام السریة شخص واحد ھو عبداهللا بن أنیس الجھني •
یان بن خالد بن نبیح الھذلي ھدف السریة قتل سف •

اللحیاني ببطن وادي عرنة قرب عرفة، لتحریضھ 
ویجمع الناس لقتال المسلمین،  القبائل على رسول اهللا 

بأن شكلھ یذكره بالشیطان،  وقد وصفھ رسول اهللا 
 .ویجد قشعریرة من منظره

، وصل ابن أنیس لعرنة، وتذكر فیھ قول رسول اهللا  •
أسھ، ویروى أنھ حملھ إلى حتى تمكن منھ وفصل ر

، فأجابھ )أفلح الوجھ(:البن أنیس ، فقال رسول اهللا 
 .أفلح وجھك یا رسول اهللا: ابن أنیس

  خدعة وفد قبائل عضل والقارة بموضع الرجیع

 ما أحداث خدعة وفد قبائل َعُضل والقارة؟ )٧٤٤س
  :تتلخص أحداث وفد قبائل عضل والقارة، بما یلي  ج

م نفر من َعُضل والقارة ھـ قد ٤في شھر صفر سنة  •
 .بالمدینة وأعربوا لھ بأنھم مسلمون على رسول اهللا 
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سبب قدوم الوفد، أن بني لحیان من ھذیل، بعد مقتل  •
سفیان بسریة ابن أنیس، اتصلوا بقبیلتي َعُضْل والقارة 
بقصد الثأر للقتیل وجعلوا لھم مقابل مؤامرتھم عددًا من 

 .اإلبل أغراھم
أن یرسل معھم بعضًا من   طلبوا من رسول اهللا •

 .صحابتھ یعلمونھم القرآن وشرائع الدین
دون أن یدرك شیئًا من  استجاب لھم رسول اهللا  •

 .نوایاھم المخبئة الخبیثة
بعث معھم بعشرة من المؤمنین، ستة من المھاجرین  •

وأربعة من األنصار وَأمَّر علیھم مرثد بن أبي مرثد 
 .الغنوي

نون إلى موضع ماء ھذیل عندما وصل العشرة المؤم •
فقتلوا  یقال لھ الرجیع بین مكة وعسفان، غدر بھم الوفد،

ُخَبْیب بن عدي وزید  ان وھممنھم ثمانیة، وأسروا اثنی
 .بن الدثنة، وباعوھما بمكة، ثم قتال

ُخبیب بن عدي، اشتراه عقبة بن الحارث لیقتلھ بأبیھ  •
 الذي قتلھ ُخبیب في بدر، وعندما أرادوا صلبھ طلب

أما واهللا : إمھالھ حتى یصلي ركعتین، قال لھم بعدھا
لوال أن تظنوا أني إنما طولت جزعًا من القتل 

خشبة الصلب ارتفع  ىالستكثرت من الصالة، وعل
 اللھم إنا قد بلغنا رسالة رسولك : صوت ُخبیب یدعو

اللھم : فبلغھ الغداة ما ُیصنع بنا، ودعا على المنافقین
. بددا، وال تغادر منھم أحدا أحصھم عددا، واقتلھم

ویعتبر ُخبیب ھو أول من سن ركعتین عند القتل، وقد 
 .علیھا أقره رسول اهللا 

أنشدك اهللا : زید بن الدثنة، قال لھ أبو سفیان بن حرب •
أتحب أن محمدًا عندنا اآلن في مكانك نضرب : یازید

واهللا ما أحب أن محمدًا : فأجابھ. عنقھ، وأنك في أھلك
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مكانھ الذي ھو فیھ تصیبھ شوكة تؤذیھ وإني  اآلن في
ما رأیت أحدًا یحب : فعلق أبو سفیان .جالس في أھلي

ثم قتلھ نسطاس مولى . أحدًا كحب أصحاب محمد محمدًا
 .صفوان بن أمیھ الذي ابتاعھ، في التنعیم

على الشھداء األبریاء، وأنزل اهللا  َحِزن رسول اهللا  •
ِمْن النَّاِس َمْن ُیْعِجُبَك َو ((:تعالى عن أولئك المنافقین

َقْوُلُھ ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوُیْشِھُد اللََّھ َعَلى َما ِفي َقْلِبِھ َوُھَو َأَلدُّ 
َوِإَذا َتَولَّى َسَعى ِفي اَألْرِض ِلُیْفِسَد ِفیَھا ) ٢٠٤(اْلِخَصاِم 

َوِإَذا ) ٢٠٥(َد َوُیْھِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َواللَُّھ ال ُیِحبُّ اْلَفَسا
ِقیَل َلُھ اتَِّق اللََّھ َأَخَذْتُھ اْلِعزَُّة ِباِإلْثِم َفَحْسُبُھ َجَھنَُّم َوَلِبْئَس 

َوِمْن النَّاِس َمْن َیْشِري َنْفَسُھ اْبِتَغاَء ) ٢٠٦(اْلِمَھاُد 
 .)سورة البقرة())٢٠٧(َمْرَضاِة اللَِّھ َواللَُّھ َرُءوٌف ِباْلِعَباِد 

  بن عمرو الساعدي لبئر معونةسریة المنذر 

 ما أحداث سریة المنذر بن عمرو الساعدي إلى بئر معونة؟ )٧٤٥س
أحداث سریة المنذر بن عمرو الساعدي إلى بئر معونة،   ج

  :كما یلي
 .ھـ ٤كانت السریة في شھر صفر سنة  •
جاء إلى المدینة أبو براء عامر بن مالك بن جعفر،  •

إلى   ، فدعاه رسول اهللا)ویدعى مالعب األسنة(
 .اإلسالم

یا محمد، لو : فما بعد وال أسلم، وقال لرسول اهللا  •
بعثت رجاًال من أصحابك إلى أھل نجد یدعونھم إلى 

 .أمرك، وأرجو أن یستجیبوا لك
 .)إني أخشى علیھم أھل نجد(:ردَّ علیھ رسول اهللا  •
 .أخذ أبو براء على نفسھ العھد بأنھ جار لھم •
من القراء، ومعھم  صحابیًا ٧٠ اختار رسول اهللا  •

 .، وأمر علیھم المنذر بن عمرو الساعديخطاب منھ 
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وصلت السریة بئر معونة وھو ماء لقبائل بني ھذیل،  •
 .بین أرض بني عامر وحرة بني ُسَلْیم

حمل الخطاب حرام بن ملحان، وتوجھ إلى زعیم الكفر  •
عامر بن طفیل الكالبي العامري، فقام بقتلھ وتمزیق 

 .یقرأه الخطاب دون أن
نادى زعیم الكفر عامر بن طفیل في بني عامر لقتال  •

بعثة القرآن السبعین، فرفضوا االستجابة لھ نظرًا للعھد 
 .الذي أخذه البراء وقطعھ على نفسھ وقومھ

عصیة ورعل " استدعى ابن طفیل قبائل من ُسَلْیم  •
 .وذكوان، فأجابوه، وواجھوا بعثة القرآن

لم یبق على رمق إال كعب استشھد جمیع بعثة القرآن، و •
 .بن زید، َقدََّر اهللا لھ العیش، فعاد إلى المدینة

كان على ُبْعٍد من مكان الجریمة بقیة من بعثة القرآن،  •
 .المنذر بن عقبة وعمرو بن أمیة الضمري: وھما

المنذر بن عقبة، اندفع إلى جانب األشرار وقاتلھم حتى  •
 .استشھد

طلقھ ابن طفیل عمرو بن أمیة الضمري، أسروه، فأ •
 .بزعم أنھ كانت على أمھ رقبة، فأعتقھ

اتجھ عمرو بن أمیة إلى المدینة، وفي الطریق بموضع  •
میل،  ١١٢یبعد عن المدینة ) القرقرة(قرارة الكدر 

التقى برجلین عرف أنھما من یني عامر، فقتلھما ولم 
، ثم یعلم بالعقد والجوار الذي لھما من رسول اهللا 

یطلعھ على خبر إبادة المقرئین  اهللا  انطلق إلى رسول
 .وقتل العامریین

لقد قتلت رجلین (:المنذر بن محمد رد رسول اهللا  •
بدیتھما إلى قوم  ، أي أدفع دیتھما، فأرسل )ألدینھما
 .القبیلتین
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ھذا من عمل أبي (:اشتد حزنھ على مصاب القراء وقال •
 . )ھًا متخوفاالبراء، قد كنت لھذا كار

یدعو على أولئك األشرار، ومكث   كان رسول اهللا •
وا على رعل وذكوان شھرًا یقنت في الصلوات، ویدع

اللھم . اللھم اشدد وطأتك على مضر(: وعصیة فیقول
اللھم علیك ببني لحیان . اجعلھا علیھم كسني یوسف
ن وعصیة، فإنھم عصوا وعضل والقارة ورعل وذكوا

 .)اهللا ورسولھ

  سریة عمرو بن أمیة الضمیري
  ى مكة لقتل أبي سفیانإل

ما أحداث سریة عمرو بن أمیة الضمیري إلى مكة لقتل أبي  )٧٤٦س
 سفیان؟

أحداث سریة عمرو بن أمیة الضمیري إلى مكة لقتل أبي   ج
 :ھيسفیان، 

 .ھـ ٤كانت السریة في سنة  •
السریة، ھو أن أبا سفیان  سبب بعث رسول اهللا  •

 في غزوة أحد ثأرًا تحسر من عدم قتل رسول اهللا 
لقتاله في غزوة بدر، فأرسل رجًال أخفى خنجره وذھب 

وھو جالس في المسجد، فلما رآه  إلى رسول اهللا 
إن ھذا الرجل لیرید غدرًا، (:عن بعد قال رسول اهللا 

 .)وإن اهللا حائل بینھ وبین ما یرید
، فجذبھ أسید بن انحنى األعرابي ُیَسارَّ رسول اهللا  •

أصدقني (:رسول اهللا حضیر، فظھر الخنجر، فقال لھ 
ما أنت وما أقدمك؟ فإن صدقتني نفعك الصدق، وإن 

، فأخبره بخبر أبي )كذبتني فقد أطلعت على ما ھممت بھ
سفیان بن حرب، ثم أسلم، وأقام أیامًا ثم استأذن رسول 

 .فخرج من عنده ولم ُیسمع لھ بذكر اهللا 
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عمرو بن أمیة الضمیري مع رجل  بعث رسول اهللا  •
إلى مكة وأمرھما بقتل أبي ) سلمة بن أسلم(صار من األن

  .سفیان بن حرب
خرج عمرو واألنصاري إلى مكة، فطافا بالبیت، ثم  •

خرجا، فصرخ بعض الناس ھذا عمرو بن أمیة، ما جاء 
 .إال لشرٍّ

ثم اختفیا بغار في جبل، جاء خلفھم عثمان بن مالك  •
 .التمیمي، فخرج عمرو من الغار وقتل عثمان

لى التنعیم، فإذا بخشبة خبیب، فصعد إلیھا ثم خرجا إ •
عمرو وحملھ على ظھره، ومشى بھ أربعین خطوة، 

 .فطاردوه، فطرح خبیب، وكأن األرض قد ابتلعتھ
 .انطلق األنصاري إلى المدینة لیخبر رسول اهللا  •
إختبأ عمرو في غار، فدخل علیھ رجل من بني الدیل،  •

رجالن من فقتلھ عمرو، ثم سار إلى المدینة، فلحقھ 
قریش، قتل أحدھما وأسر اآلخر، فقدم بھ إلى رسول اهللا 

 فأخبره الخبر، فضحك رسول اهللا ،  ودعا لعمرو
 .بالخیر

لم یتم القضاء على أبي سفیان الذي أسلم فیما بعد  •
وأصبح من عداد المسلمین والصحابة رضي اهللا عنھم 

 .أجمعین

  سریة محمد بن مسلمة
  )بالقرطاء  (لدعوة بني بكر بن كالب 

ما أحداث سریة محمد بن مسلمة لدعوة بني بكر بن كالب  )٧٤٧س
 بقریة ضربة في اتجاه طریق البصرة؟) بالقرطاء(

أحداث سریة محمد بن مسلمة لدعوة بني بكر بن كالب   ج
 :بقریة ضربة في اتجاه طریق البصرة، كما یلي) بالقرطاء(
 .ھـ ٦كانت السریة في أوائل شھر محرم سنة  •
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 .، بقیادة محمد بن مسلمةًاریة ثالثون صحابیقوام الس •
بقریة ) بالقرطاء(ھدف السریة دعوة بني بكر بن كالب  •

 .ضربة بطریق البصرة
لعدم قبول بني بكر اإلسالم، اشتبكت السریة معھم،  •

فقتلوا منھم عشرة، وھرب اآلخرون، واستولوا على 
 .أموالھم من اإلبل والغنم، وعادوا بھا على المدینة

ناء عودة السریة أسروا رجًال، وجاءوا بھ إلى في أث •
ثمامة بن أثال الحنفي، من : ، فاتضح أنھرسول اهللا 

زعماء بني حنیفة، فأطلق رسول اهللا سراحھ، ثم أسلم 
 .ھو وكثیر من قومھ

  سریة عكاشة بن محصن األسدي
  )بالغمر ( إلى بني أسد 

ما أحداث سریة عكاشة بن محصن األسدي إلى بني أسد  )٧٤٨س
 لغمر بطریق مكة؟با

 :أحداث سریة عكاشة بن محصن إلى بني أسد، كما یلي  ج
 .ھـ ٦كانت السریة في شھر ربیع األول سنة  •
قوام السریة أربعون جندیًا، بقیادة عكاشة بن محصن  •

 .األسدي
عندما وصلت السریة إلى ماء الغمر لبني أسد بطریق  •

 .مكة، ولى القوم فارین من جند المسلمین
ة رجًال نائمًا، فأمنھ عكاشة على حیاتھ إذا وجدت السری •

ھو دل على ماشیتھم، فأجابھم بصدق، فاستولوا علیھا، 
 .وعادوا بھا إلى المدینة
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  سریة محمد بن مسلمة إلى ذي القصة

ما أحداث سریة محمد بن مسلمة إلى ذي القصة في طریق  )٧٤٩س
 الربذة قرب المدینة؟

صة في طریق أحداث سریة محمد بن مسلمة إلى ذي الق  ج
 :الربذة قرب المدینة، كما یلي

 . ھـ ٦كانت السریة في شھر ربیع األول سنة  •
، )بني ثعلبة وبني عوال(ھدفھا تأدیب قوم ذي قصة  •

الذین یبیتون الغارة على مواشي المدینة وھي ترعى 
 .بالھیفاء

 .قوام السریة عشرة جنود بقیادة محمد بن مسلمة •
كین وكان عددھم نحو واجھت السریة كمینًا من المشر •

 .المائة، فقاتلت السریة ببسالة، حتى استشھدوا جمیعًا
بقي على رمق قائد السریة محمد بن مسلمة، الذي حملھ  •

رجل من المسلمین كان مارًا بذي القصة وأوصلھ إلى 
 .المدینة

لما وقع، وبادر في الحال بإرسال  تألم رسول اهللا  •
 .ن الجراحسریة أخرى برئاسة أبي عبیدة عامر ب

  سریة أبي عبیدة عامر بن الجراح إلى ذي القصة

ما أحداث سریة أبي عبیدة عامر بن الجراح إلى ذي  )٧٥٠س
 القصة؟

أحداث سریة أبي عبیدة عامر بن الجراح إلى ذي القصة،   ج
 :كما یلي

 .ھـ ٦كانت السریة في شھر ربیع األول سنة  •
 لما وقع لسریة سبب بعث السریة، ھو تألم رسول اهللا  •

 .محمد بن مسلمة
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قوام السریة أربعون جندیًا بقیادة أبي عبیدة عامر بن  •
 .الجراح

عندما وصلت السریة إلى ذي القصة، كان القوم قد  •
ھربوا، فانقض أبو عبیدة ورفاقھ على أمتعتھم وماشیتھم 

 .واستولوا علیھا، وعادوا بھا إلى المدینة

  )لحموم ا( سریة زید بن حارثة لتأدیب بني سلیم بالجموم 

حارثة لتأدیب بني سلیم بالجموم ما أحداث سریة زید بن  )٧٥١س
 قرب المدینة؟) الحموم(

حارثة لتأدیب بني سلیم بالجموم أحداث سریة زید بن   ج
 :قرب المدینة بأربعة أمیال، كما یلي) الحموم(
 . ھـ ٦كانت السریة في شھر ربیع الثاني سنة  •
قد شاركوا  ھدف السریة، تأدیب بني سلیم، الذین كانوا •

األحزاب في حملتھم عند الخندق، وكانوا یتحركون 
 .لإلساءة لمن یعبر دیارھم من المسلمین

 .زید بن حارثة ومعھ عدد من الجند: قائد السریة •
وصلت السریة إلى الموضع، فوجدت أن القوم قد  •

، أسروھا، )حلیمة(ارتحلوا، ووجدوا امرأة من مزیة 
أموالھم، كما دلتھم  ودلتھم على موضع لبني سلیم فیھ

على إبل وشیاه كان زوجھا یرعاھا ومعھ بعض 
 .الرجال، فأسروھم، وعادوا بھم إلى المدینة

الرجل إلى زوجتھ عطفًا منھ  أعاد رسول اهللا  •
 .وإحسانًا
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  سریة زید بن حارثة لتصدي تجارة لقریش 
  ) بالعیص (قادمة من الشام إلى مكة 

لتصدي تجارة لقریش قادمة ما أحداث سریة زید بن حارثة  )٧٥٢س
 ؟)بالعیص(من الشام إلى مكة 

أحداث سریة زید بن حارثة لتصدي تجارة لقریش قادمة   ج
 :من الشام إلى مكة، كما یلي

 . ھـ ٦كانت السریة في أوائل شھر جمادى األولى سنة  •
ھدف السریة، مالحقة قافلة تجاریة لقریش قادمة من  •

 .الشام إلى مكة
 .وسبعون جندیًا، بقیادة زید بن حارثة قوام السریة، مائة •
أدركت السریة القافلة وھي على الساحل بموضع یسمى  •

العیص، وطوقوھا واستولوا علیھا وأسروا من كان 
معھا، وفیھم العاص بن الربیع زوج زینب ابنة رسول 

 .اهللا 

  سریة زید بن حارثة لالنتقام من بني ثعلبة
  بموضع الطرف قرب المدینة

سریة زید بن حارثة لتصدي تجارة لقریش قادمة ما أحداث  )٧٥٣س
 من الشام إلى مكة؟

أحداث سریة زید بن حارثة لتصدي تجارة لقریش قادمة   ج
 :من الشام إلى مكة، كما یلي

 . ھـ ٦كانت السریة في شھر جمادى الثانیة سنة  •
فارسًا، ) ١٥٠وفي روایة (قوام السریة خمسة عشر  •

 .بقیادة زید بن حارثة
ة االنتقام من بني ثعلبة بموضع الطرف ھدف السری •

الذي یبعد عن المدینة ستة وثالثین میًال، الذین غدروا 
 .بسریة محمد بن مسلمة وأبادوا رجالھا
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عندما أحس القوم بمقدم السریة ھربوا، وتركوا ماشیتھم  •
وغنائمھم، فاستولى علیھا السریة، وعادت بھا إلى 

 .المدینة

  جذام سریة زید بن حارثة إلى بني 
  وفیھم الھنیدي بن عارض وابنھ بوادي القر

ما أحداث سریة زید بن حارثة إلى بني جذام وفیھم الھنیدي  )٧٥٤س
 بن عارض وابنھ بوادي القر؟

أحداث سریة زید بن حارثة إلى بني جذام وفیھم الھنیدي بن   ج
 :عارض وابنھ بوادي القر، كما یلي

 . ھـ ٦كانت السریة في شھر جمادى اآلخرة سنة  •
بما  ھدف السریة، أن دحیة الكلبي أخبر رسول اهللا  •

حدث لھ وھو في طریقھ من بالد الروم، وقد كان معھ 
ھدایا من ملك الروم وتجارة لھ، وعند مروره على قریة 

خلف وادي القر، ھاجمھ رجال من  )ِحْسَمى(جسمى 
جذام وفیھم الھنیدي بن عارض وابنھ، واستولوا على ما 

ن رجاًال من بني الضبیب أتباع قد كان معھ، غیر أ
رفاعة بن زید الجذامي الذي أسلم، توسط إلى الھنیدي 

وھذا أمر لم . وأخذوا منھ ما استلبھ وأعادوه إلى دحیة
 .یكن لیسكت علیھ رسول اهللا 

السریة وكان قوامھا خمسمائة جندي،  أعد رسول اهللا  •
بقیادة زید بن حارثة، ومعھم رجل من بني عذرة كدلیل 

 .رشدھم إلى حیث یقصدونی
وصلت السریة إلى قرب من وادي القر، ووجدوا ركب  •

الھنیدي وابنھ، فقتلوھما واستولوا على جمیع غنائمھم 
 .ونسائھم وصغارھم
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 علم بذلك رفاعة بن زید الجذامي، فقصد رسول اهللا  •
یخبره بما حدث، ویقدم لھ الكتاب الذي سبق أن كتبھ 

 .طلق من كان حیًا، وطلب منھ أن یرسول اهللا 
، ثم نادى عليٌّ بن أبي طالب، فأجابھ رسول اهللا  •

وأمره أن یسیر إلى زید بن حارثة إلرجاع كل ما كان 
فأعادت السریة إلى بني جذام . قد استولى علیھ من القوم

 .أموالھم وأسراھم

  بكر الصدیق لبني فزارة بنجد أبيسریة 

 بنجد؟ بكر الصدیق لبني فزارة أبيما أحداث سریة  )٧٥٥س
 :بكر الصدیق لبني فزارة بنجد، كما یلي أبيأحداث سریة   ج

 .ھـ٧ھـ وقیل سنة  ٦كانت السریة في سنة  •
ومعھ سلمة بن األكوع  بكر أبا بعث رسول اهللا  •

 .السلمي
 .ھدف السریة بنو فزارة بنجد •
شنت السریة الغارة، فقتل من قتل، وَأَسر سلمة بن  •

ي ھي من أحسن العرب األكوع أم قرفة ومعھا ابنتھا الت
ولم یكشف لھا ثوبًا، فقدمنا إلى المدینة، فقال رسول اهللا 

:)ھي لك یا : فقلت )یاسلمة ھب لي المرأة هللا أبوك
إلى مكة ففدى بھا  فبعث بھا رسول اهللا  .رسول اهللا

 .أسرى من المسلمین كانوا في أیدي المشركین

  سریة زید بن حارثة لبني فزارة

 ید بن حارثة لبني فزارة؟ما أحداث سریة ز )٧٥٦س
 :أحداث سریة زید بن حارثة لبني فزارة، كما یلي  ج

 .ھـ ٦كانت السریة في شھر رجب سنة  •
 .زید بن حارثة مع جند من الفرسان  بعث رسول اهللا  •
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ھدف السریة لیبر زید بنذره إلى بني فزارة، بعد أن  •
برئ، لینتقم منھم جزاء ما فعلوه بھ وأصحابھ، عندما 

ئدًا في تجارة من الشام، فھاجمھ بنو فزارة في كان عا
وادي القرى وضربوه وأصحابھ حتى ظنوا أنھم قتلوا، 

 .واستولوا على ما كان معھم
فر القوم منھم، ویذكر المؤرخون بأن زید بن حارثة ھو  •

 .الذي جاء بالمرأة أم قرفة وابنتھا

  سریة عبدالرحمن بن عوف لبني كلب بدومة الجندل

یة عبدالرحمن بن عوف لبني كلب بدومة ما أحداث سر )٧٥٧س
 الجندل؟

أحداث سریة عبدالرحمن بن عوف لبني كلب بدومة   ج
 :الجندل، كما یلي

 .ھـ ٦كانت السریة في شھر شعبان سنة  •
مقاتل، یرأسھم عبدالرحمن بن  ٧٠٠قوام السریة  •

اغز باسم اهللا وفي سبیل اهللا (:عوف، ونصحھ قائًال
ل وال تغدر وال تقتل ولیدًا، وقاتل من كفر باهللا، وال تغ

أي رئیس القبیلة، .. )إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكھم
 .وھو األصبغ بن عمرو الكلبي النصراني

استجاب األصبغ وأعلن إسالمھ، كما أسلم كثیر من  •
قومھ، أما من أبى واستقر على دینھ فقد فرضت علیھ 

 .الجزیة
) رتماض(تزوج عبدالرحمن بن عوف بابنة األصبغ  •

 .لھ لوصیة رسول اهللا 
عاد إلى المدینة مع رفاقھ، وقد كتب اهللا على أیدیھم  •

 .كسبًا جدیدًا من القوم المسلمین
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  سریة علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك

ما أحداث سریة علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر  )٧٥٨س
 بمدینة فدك على طریق خیبر؟

إلى بني سعد بن بكر  أحداث سریة علي بن أبي طالب  ج
 :بمدینة فدك على طریق خیبر، كما یلي

 .ھـ ٦كانت السریة في شھر شعبان سنة  •
 .قوام السریة مائة جندي، برئاسة علي بن أبي طالب •
ھدف السریة بني سعد بن بكر الذین تفاوضوا مع یھود  •

 .خیبر على أن یشتركوا في مھاجمة المسلمین
ین فدك وخیبر، ب) الھمج(وصلت السریة ماء الغمج  •

 .فوجدوا رجًال، اشترط علیھم األمان إذا دلھم على القوم
اعترف بأنھ رسول من بني سعد إلى یھود لعقد اتفاق  •

التجمع ضد المسلمین مقابل حصولھم على بعض من 
 .تمور خیبر

مسلح  ٢٠٠كشف الرجل سر قومھ، وأقر عن وجود  •
 .للقیام بتدبیر الھجوم األول

 .وا إلى مكان مرعى القومسار بالسریة حتى وصل •
 .أحس القوم بمقدم السریة، فھربوا •
 .استولت السریة على الغنائم وساقوھا إلى المدینة •

  سریة عبداهللا بن رواحة
  بن رزام الیھودي) یسیر ( لقتل أسیر 

بن ) یسیر(ما أحداث سریة عبداهللا بن رواحة لقتل أسیر  )٧٥٩س
 رزام الیھودي؟

بن رزام ) یسیر(قتل أسیر أحداث سریة عبداهللا بن رواحة ل  ج
 :الیھودي، كما یلي

 .ھـ ٦كانت السریة في شھر رمضان سنة  •
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بالمؤامرة الشرسة  ھدف السریة، ِعْلُم رسول اهللا  •
بن رزام بجمع ) یسیر(على المسلمین، حیث قام أسیر 

غطفان وغیرھا من القبائل للسیر إلى رسول اهللا في 
 .المدینة

واحة ومعھ ثالثة عبداهللا بن ر كلف رسول اهللا  •
 .الستكشاف أمر ھذا الیھودي في السر

شھدت السریة مدى االستعدادات التي تدبر للمسلمین،  •
 .على ذلك وعادت إلطالع رسول اهللا 

ن جندیًا، یرأسھم عبداهللا بن ثالثی بعث رسول اهللا  •
 .رواحة

عملت السریة كمینًا للیھودي، بموضع القرقرة وھو یبعد  •
م القضاء علیھ وعلى عة أمیال وتعن خیبر بحوالي سب

ن، عدا رجل واحد منھم كان یجید العدو رفاقھ الثالثی
 .فھرب من القتل

    :، فقال لھمعادت السریة المؤمنة تبشر رسول اهللا  •
، كما بصق رسول اهللا )قد نجاكم اهللا من القوم الظالمین(
  على شجة مؤلمة في رأس عبداهللا بن أنیس، فلم تعد

 .لمھبعد ذلك تؤ

  كرز بن جابر الفھريسریة 
  من قبیلتي عكل وعرینة لقتل نفٍر

من قبیلتي  ابر الفھري لقتل نفرما أحداث سریة كرز بن ج )٧٦٠س
 عكل وعرینة؟

أحداث سریة كرز بن جابر الفھري لقتل نفرًا من قبیلتي   ج
 :عكل وعرینة، كما یلي

 .ھـ ٦كانت السریة في سنة  •
عكل وعرینة، جاء إلى المدینة ثمانیة من قبیلتي  •

، وكان یظھر علیھم وأسلموا على یدي رسول اهللا 
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سوء حالھم، فأشار  السقم، فشكوا إلى رسول اهللا 
بالخروج إلى الصحراء یعیشون  علیھم رسول اهللا 

یصحوا، وأرسل معھم راعیًا على ألبان اإلبل حتى 
وعددًا من اإلبل ترعى ) یسار مولى رسول اهللا (

 .ویشربون
انیة أنفسھم بعد أن صحت أجسامھم، فقتلوا سولت للثم •

ومثلوا بھ، وكفروا ) یسار مولى رسول اهللا (الراعي 
 .بدینھم، وخرجوا باإلبل إلى بالدھم

بالخبر، أرسل خلف الثمانیة  عندما َعِلَم رسول اهللا  •
 .المعتدین عشرین رجًال بقیادة كرز بن جابر الفھري

لوا بھم كما فعلوا لحقت السریة بالمجرمین، فقتلوھم، ومث •
 .بالراعي

 .عن التمثیل بعد ذلك نھى رسول اهللا  •
ِإنََّما َجَزاُء الَِّذیَن  ((:نزل في ذلك قول اهللا تعالى •

ُیَحاِرُبوَن اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَیْسَعْوَن ِفي اَألْرِض َفَسادًا َأْن 
ُلُھْم ِمْن ِخالٍف َأْو ُیَقتَُّلوا َأْو ُیَصلَُّبوا َأْو ُتَقطََّع َأْیِدیِھْم َوَأْرُج

ُینَفْوا ِمْن اَألْرِض َذِلَك َلُھْم ِخْزٌي ِفي الدُّنَیا َوَلُھْم ِفي 
 .)سورة المائدة())٣٣(اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم 

  بعث رفاعة بن زید إلى قومھ عامة

 ما أحداث بعث رفاعة بن زید إلى قومھ عامة؟ )٧٦١س
ك أنھ بعد أحداث بعث رفاعة بن زید إلى قومھ عامة، ذل  ج

یعلن إسالمھ،  صلح الحدیبیة، جاء رفاعة إلى رسول اهللا 
وقدم لھ غالمًا كھدیة، تقبلھا منھ وحمد صنیعھ، وكتب لھ 

بسم اهللا الرحمن الرحیم، من محمد رسول (:كتابًا بھذا النص
اهللا لرفاعة بن زید، إني بعثتھ إلى قومھ عامة، من دخل 

فمن أقبل منھم ففي منھم یدعوھم إلى اهللا وإلى رسولھ، 
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وبرجوعھ ، )حزب اهللا ورسولھ، ومن أدبر فلھ أمان شھرین
 .إلى قومھ أسلموا وسلموا

  سریة أبان بن سعید أثناء اإلعداد لغزوة خیبر

 ما أحداث سریة أبان بن سعید أثناء اإلعداد لغزوة خیبر؟ )٧٦٢س
أحداث سریة أبان بن سعید أثناء اإلعداد لغزوة خیبر، كما   ج

 :یلي
 .ھـ ٧لسریة في شھر صفر سنة كانت ا •
 .قائدھا أبان بن سعید •
لھم عن  جد، وإشغاٌالھدف السریة، إرھاب األعراب بن •

القدوم إلى المدینة أثناء خروج المسلمین إلى خیبر، 
حیث ینوي الیھود الھجوم على األعراب الذین یطلبون 
 .ِغّرة المسلمین، للقیام بالنھب والسلب وأعمال القرصنة

جع أبان بعد أداء ما ُطلب منھ، فوصل خیبر ر: النتیجة •
 .وقد فتحھا رسول اهللا 

  )قرب ُتَربة ( سریة عمر بن الخطاب إلى قبیلة ھوازن 

قرب ( ما أحداث سریة عمر بن الخطاب إلى قبیلة ھوازن  )٧٦٣س
 ؟)تربة 

قرب (أحداث سریة عمر بن الخطاب إلى قبیلة ھوازن   ج
 :، كما یلي)ُتربة

 .ھـ ٧عبان سنة كانت السریة في شھر ش •
، الذین كان فیھم )قرب ُتربة(ھدف السریة قبیلة ھوازن  •

 .من یعتدي على المسلمین، ویظاھرون المشركین علیھم
قوام السریة ثالثون جندیًا بقیادة عمر بن الخطاب،  •

یرافقھ دلیل من بني ھالل یعرف مسالك أولئك 
 .المتمردین
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وا وصلت السریة إلى الموضع، فوجدت القوم قد أحس •
 .بھا، فانطلقوا وتركوا األرض خالء

رجعت السریة، وبالقرب من المدینة، أرشد الدلیل عمر  •
على تجمع لبني خثعم، فیغزوھم، فأبى عمر ذلك، ألن 

 .لم یأذن لھ بغیر الخروج إلى ھوازن رسول اهللا 

  بكر الصدیق إلى قبیلة بني كالب أبيسریة 

 بني كالب؟بكر الصدیق إلى قبیلة  أبيما أحداث سریة  )٧٦٤س
أحداث سریة أبو بكر الصدیق إلى قبیلة بني كالب، كما   ج

 :یلي
 .ھـ ٧كانت السریة في شھر شعبان سنة  •
ھدف السریة، تأدیب قبیلة بني كالب، التي كانت تتحدى  •

 .المسلمین
من الصحابة، برئاسة أبي بكر  قوام السریة جمٌع •

 .الصدیق، وفیھم سلمة بن األكوع
المشركین، وقتلھم، وقتل سلمة بن  سبى أبو بكر ناسًا من •

 .األكوع سبعة منھم
یذكر بعض المؤرخین أن ھذه السریة أرسلت إلى قبیلة  •

 .بني فزارة، التي سبق أن أرسلت إلیھا سریة أخرى
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  سریة بشیر بن سعد األنصاري
  إلى قبیلة بني مرة بالقرب من َفَدك

ي مرة ما أحداث سریة بشیر بن سعد األنصاري إلى قبیلة بن )٧٦٥س
 بالقرب من َفَدك؟

أحداث سریة بشیر بن سعد األنصاري إلى قبیلة بني مرة   ج
 :بالقرب من فدك، كما یلي

 .ھـ ٧كانت السریة في شھر شعبان سنة  •
 .ھدف السریة، قبیلة بني مرة بفدك بالقرب من خیبر •
 .جندیًا، برئاسة بشیر بن سعد ٣٠قوام السریة  •
مع رعاتھا، وصلت السریة، فوجدت اإلبل والشاء  •

ذھبوا إلى : "علموا عن بني مرة، فقیل لھمواست
 .، فاستولت السریة على الغنائم"دیھمنوا

مرة بذلك، فارتحلوا خلف السریة في عدد  علمت بنو •
 .كبیر

جرت الحرب بین الطرفین، فتغلب بنو مرة على جند  •
بشیر، وقتلوھم كلھم، وبقي رمق في بشیر، حتى رجع 

 .إلى المدینة
 .على الشھداء وترحم علیھم اهللا  حزن رسول •

  سریة غالب بن عبداهللا اللیثي إلى أھل المیفعة

ما أحداث سریة غالب بن عبداهللا اللیثي إلى أھل المیفعة  )٧٦٦س
 ؟)ناحیة نجد(

بداهللا اللیثي إلى أھل المیفعة أحداث سریة غالب بن ع  ج
 :، كما یلي)ناحیة نجد(
 .ھـ ٧كانت السریة في شھر رمضان سنة  •
غالب بن عبداهللا  جندیًا، برئاسة ١٣٠السریة  قوام •

 .ھو یسار مولى رسول اهللا  اللیثي، ودلیل



٢٩٤  
  

ھدف السریة، أھل المیفعة، ناحیة نجد، وفیھا قبیلتا بني  •
 .عبد بن ثعلبة، وبني عوال، الذین مازالوا على شركھم

ھاجمت السریة القوم في منازلھم، فقتل بعضھم، وھرب  •
لسریة على الغنائم، وعادوا البعض اآلخر، واستولت ا

 .بھا إلى المدینة
َنِھیك بن (في ھذه السریة َقَتَل أسامة بن زید الرجل  •

ال إلھ إال اهللا، وقد ظن أسامة أنھ : الذي قال) مرداس
فھال (:بقولھ فعاتبھ رسول اهللا . قالھا تعوذًا من السیف

 .)شققت عن قلبھ؟ فتعلم أصادق ھو أم كاذب

  )ُیْمن وجَبار ( ألنصاري إلى غطفان سریة بشیر بن سعد ا

ما أحداث سریة بشیر بن سعد األنصاري إلى غطفان بُیْمن  )٧٦٧س
 وجَبار؟

أحداث سریة بشیر بن سعد األنصاري إلى غطفان بُیْمن   ج
 :وجَبار، كما یلي

 .ھـ ٧كانت السریة في شھر شوال سنة  •
 .جندي، برئاسة بشیر بن سعد ٣٠٠قوام السریة  •
من بني غطفان، قام بتحریضھم ھدف السریة، تجمع  •

 .ُعیینة بن حصن
خرجت السریة إلى طریق خیبر، وبلغت ُیْمن وجَبار  •

 .حیث كان یتجمع بنو غطفان
انتقل القوم إلى أعالي بالدھم، ولم یجدوا إال رعاتھم،  •

فاستولوا على الغنائم، وأسروا رجلین، صحبوھما مع 
 .الغنائم إلى المدینة

ما إلى المدینة، كما أسلم أسلم األسیران بعد وصولھ •
 .عیینة بن حصن
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  سریة ابن أبي العوجاء السلمي إلي بني ُسلیم

 ما أحداث سریة ابن أبي العوجاء السلمي إلي بني ُسلیم؟ )٧٦٨س
أحداث سریة ابن أبي العوجاء السلمي إلي بني ُسلیم، كما   ج

 :یلي
 .ھـ ٧كانت السریة في شھر ذي الحجة سنة  •
رئاسة ابن أبي العوجاء جندیًا، ب ٥٠قوام السریة  •

 .السلمي
 .ُسلیم لعرض اإلسالم علیھم أو قتالھم ھدف السریة بنو •
لبني ُسلیم، أبصر جند المسلمین، فنادھم،  كان جاسوٌس •

 .فاستقبلوا السریة في لھفة
عرضت السریة علیھم اإلسالم، فرفضوه، فاضطروا  •

 .لقتالھم
قضى القوم على كامل السریة لوصول إمدادات لھم،  •

قي على رمق ابن أبي العوجاء، حتى تمكن من وب
 .الرجوع العودة إلى المدینة

  سریة عبداهللا بن حذافة 

 ما أھم حدث في سریة عبداهللا بن حذافة؟ )٧٦٩س
  : أھم حدث في سریة عبداهللا بن حذافة  ج

 .ھـ ٧كانت السریة، في سنة  •
َأمر أفراد السریة أن یسمعوا لعبداهللا،  أن رسول اهللا  •

 .وأن یطیعوا
في الطریق، طلب عبداهللا من أفراد السریة شیئًا و •

 .فأغضبوه فیھ
: طلب من السریة أن تجمع لھ حطبًا وتوقده، وقال لھم •

من النار،  إنما فررنا إلى رسول اهللا : أدخلوھا، فقالوا
 .وعندھا سكن غضبھ، وطفئت النار
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لو (:، ذكروا لھ ذلك، فقاللما قدموا على رسول اهللا  •
 .)منھا، إنما الطاعة في المعروف دخلوھا ما خرجوا

  سریة غالب بن عبداهللا اللیثي إلى بني الملوح بالكدید

ما أحداث سریة غالب بن عبداهللا اللیثي إلى بني الملوح  )٧٧٠س
 بالكدید؟

أحداث سریة غالب بن عبداهللا اللیثي إلى بني الملوح، كما   ج
 :یلي

 .ھـ ٨كانت السریة في شھر صفر سنة  •
شر جندي، یرأسھم غالب بن قوام السریة خمسة ع •

 .عبداهللا اللیثي
اء القدید ھدف السریة قبیلة بني الملوح التي تقطن م •

 .في طریق عسفان، الذین یكیدون للمسلمین) الكدید(
في الطریق عند موضع القدید، أسرت السریة ابن  •

البرصاء الحارث بن مالك اللیثي، وھو عدو لدود 
 .ن السریةلإلسالم، وتركوه موثوقًا مع حارس م

ثم سارت السریة إلى بطن الكدید وھجمت على القوم،  •
ففتكت ببعضھم، وھرب البعض اآلخر، فاستولوا على 
مواشیھم، وانطلقوا حیث األسیر وحارسھ، ثم واصلوا 

 .مسیرتھم
 لحق بنو الملوح بالسریة، ولكن حال بینھم مسیل واٍد •

 .كبیر، ففصل بین الطرفین
وكانت الحسرة في نفوس رجعت السریة إلى المدینة،  •

 .الثائرین تفري صدورھم فرجعوا من حیث أتوا خائبین
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  سریة غالب بن عبداهللا اللیثي إلى بني مرة

 ما أحداث سریة غالب بن عبداهللا اللیثي إلى بني مرة؟ )٧٧١س
 :أحداث سریة غالب بن عبداهللا اللیثي إلى بني مرة، كما یلي  ج

 .ھـ ٨كانت السریة في شھر صفر سنة  •
 .جندي، برئاسة غالب بن عبداهللا ٢٠٠م السریة قوا •
ھدف السریة، األخذ بالثأر للمصاب الذي حدث لسریة  •

 .بشیر بن سعد في دیار مرة بفدك
فإن أظفرك اهللا بھم (:غالب فقال أوصى رسول اهللا  •

 .)فال تبق فیھم
تمت الغارة، وقتل الكثیر من بني مرة، واستولوا على  •

 .مغانم كثیرة
ة كانت للزبیر بن العوام، وعندما قدم روي أن السری •

غالب بن عبداهللا اللیثي بعد أن أظفره اهللا في الكدید، قال 
 .وبعث غالب بن عبداهللا !)اجلس(:للزبیر رسول اهللا 

  سریة شجاع بن وھب األسدي إلى بني عامر بالسئ

ما أحداث سریة شجاع بن وھب األسدي إلى بني عامر  )٧٧٢س
 بالسئ؟

ن وھب األسدي إلى بني عامر أحداث سریة شجاع ب  ج
 :ھيبالسئ، 

 .ھـ ٨كانت السریة في شھر ربیع األول سنة  •
جندیًا، برئاسة شجاع بن وھب  ٢٥قوام السریة  •

 .األسدي
ھدف السریة، لتأدیب بنو عامر وھم قوم من قبیلة  •

ھوازن یقیمون في قریة تدعى السئ بالقرب من مكة، 
من  لعدم إسالمھم، ولھم اعتداءات على من یمر

 .المسلمین
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ھجمت السریة على القوم، فھربوا تاركین مواشیھم التي  •
 .غنمھا المسلمین، وساقوھا إلى المدینة

  )أطالع ( سریة كعب بن عمیر الغفاري إلى ذات أطالح 

 ما أحداث سریة كعب بن عمیر الغفاري إلى ذات أطالح؟ )٧٧٣س
أحداث سریة كعب بن عمیر الغفاري إلى ذات أطالح، كما   ج

 :یلي
 .ھـ ٨كانت السریة في شھر ربیع األول سنة  •
 .جندیًا، بقیادة كعب بن عمیر الغفاري ١٥قوام السریة  •
ھدف السریة، جمع كبیر یسكنون بذات أطالح َبْعد  •

ویجعلھا (وادي القرى في طریق الشام من قضاعة 
، وھم على )بعض المؤرخین من أصل بالد الشام

 .سدوس: الشرك، ورئیسھم ُیقال لھ
لقوم بخبر السریة، فاستعدوا للمواجھة، ولم علم ا •

یستجیبوا لإلسالم، ودارت الحرب، فقتل أفراد السریة، 
 .إال القائد ابن عمیر الذي عاد إلى المدینة

، وأراد لو أرسل بجنود آخرین، لوال حزن رسول اهللا  •
علمھ بأن القوم تحسبوا للمستقبل ورحلوا إلى مكان آخر 

 .بحثًا عن الماء والمرعى

  أول قتال للروم
  )سریة مؤتة ) ( غزوة مؤتھ ( 

سریة )(غزوة مؤتھ(ما أحداث أول قتال المسلمین للروم  )٧٧٤س
 ؟)مؤتة

 :أحداث أول قتال المسلمین للروم، كما یلي  ج
یعتبر المؤرخون أن ھذا القتال لیست سریة أو غزوة،  •

 .وھو أول قتال
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 .ھـ ٨كانت البدایة في شھر جمادى األولى سنة  •
ستعداد للتوسع وبسط النفوذ على نطاق أكبر ھدفھا اال •

في إبالغ دعوة اإلسالم إلى قادة الدول الكافرة، فبعث 
وقیل إلى أمیر (ملك الروم  كتابًا إلى رسول اهللا 

حملھ الحارث بن عمیر األزدي . من قبل ھرقل) بصرى
حتى التقى بشرحبیل بن عمرو الغساني . من بني لھب

 بقتلھ، وَعِلَم رسول اهللا  من أمراء ھرقل، الذي بادر
 .بالخبر، فجھز لھم جیشًا

 .مقاتل ٣٠٠٠قوام الجیش  •
إن (:أمیر الجیش زید بن حارثة، وقال لھم قبل مسیرتھم •

قتل زید، فاألمیر جعفر بن أبي طالب، فإن ُقتل، فعبداهللا 
بن رواحة، فإن ُقتل، فلیرتض المسلمون رجًال من بینھم 

 .)یجعلونھ علیھم أمیرًا
مع الجیش حتى ثنیات الوداع،  رسول اهللا  سار •

دفع اهللا عنكم وردكم (:وأوصاھم بوصیة ختمھا بقولھ 
 .)صالحین غانمین

وصل الجیش إلى معان من أرض الشام، وكانت أنباء  •
شرحبیل في الشام، فاستعد ) ھرقل(سیرھم قد بلغت 

ألف جندي من الروم  ١٠٠بجیش على الخیول، قوامھ 
العرب، ونزل بمآب من أرض  ألف من قبائل ٥٠و

 .البلقا
اتخذ الجیش المسلم من قریة مؤتھ بجنوب البلقاء مقرًا  •

 .لھم
ھجم المسلمون على القوم بعد اجتماع أكدوا فیھ أنھم ال  •

یقاتلون بالعدد بل یقاتلون بالدین، فتلقتھم جموع الروم 
 .والعرب، فاستشھد زید، ثم جعفر، ثم عبداهللا بن رواحة
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بعد قتل ابن رواحھ ثابت بن األرقم حمل الرایة  •
اصطلحوا على : األنصاري، وقال یا معشر المسلمین

 .رجل منكم
رشح المسلمین خالد بن الولید لقیادتھم، فأشار علیھم  •

بالتوقف عن القتال والتأخر، فوضعت الحرب أوزارھا، 
 .وعاد بالجیش إلى المدینة

عوا لقد رف(:على الشھداء وقال عنھم حزن رسول اهللا  •
 .)إلى في الجنة فیما یرى النائم، على سرر من ذھب

 .ُلقب جعفر بالطیار، وُلقب خالد بسیف اهللا •

  سریة عمرو بن العاص إلى ذات السالسل

 ما أحداث سریة عمرو بن العاص إلى ذات السالسل؟ )٧٧٥س
 :أحداث سریة عمرو بن العاص إلى ذات السالسل، كما یلي  ج

 .ھـ ٨سنة  كانت السریة في شھر جمادى اآلخرة •
عن قیام جماعة من  ھدف السریة، ِعْلُم رسول اهللا  •

في بالد بلى وعذرة خلف وادي ذي القرى (بني قضاعة 
 .بالغارة على المدینة) بالشام

خیًال،  ٣٠مھاجر وأنصاري، ومعھم  ٣٠٠قوام الجیش  •
 .بقیادة عمرو بن العاص

بلغت السریة قریة قریبة من القوم، وعرف قائدھا  •
العدد الكبیر للعدو، فتوقف، وأرسل یطلب عمرو عن 
 .اإلمداد رسول اهللا 

جندي وفیھم صاحباه أبو بكر  ٢٠٠ فبعث رسول اهللا  •
 .وعمر، وأمر علیھم أبا عبیدة بن الجراح

و الذي احتفظ بقیادة السریة وصل اإلمداد لعمر •
)٢٠٠+٣٠٠.( 
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وصل الجیش تجاه جموع بني قضاعة في موضع ماء  •
لسلسل لكون منظر الرمال بأرض جدام یسمى ا

جة ھناك كالسالسل، ولذا سمیت الموقعة بذات وامالمت
وقیل سمیت بذلك ألن المشركین ارتبط . (السالسل

 ).بعضھم إلى بعض مخافة أن یفروا
زحف المسلمون على الجموع، فشتتوھم وأبادوا  •

الكثیرین منھم، بینما ھرب اآلخرون، فطاردوھم حتى 
 .أقاصي بالدھم

لمون النصر، وعادوا بالغنائم وخضع الكثیر حقق المس •
 .من القبائل لھم

سار عمرو بالناس حتى وطئ بالد بلى وغدر وبلقین  •
 .فھربوا وتفرقوا

  قتادة إلى الغابة أبيسریة 

 قتادة إلى الغابة؟ أبيما أحداث سریة  )٧٧٦س
 :قتادة إلى الغابة، كما یلي أبيأحداث سریة   ج

 .ھـ ٨كانت السریة في شھر شعبان سنة  •
أن رفاعة بن قیس قد  ھدف السریة، ِعْلُم رسول اهللا  •

 .جمع جموعًا ونزل الغابة یرید حربھ
قائد السریة أبو قتادة، ومعھ عبداهللا بن أبي حدرد، وعدد  •

 .من الرجال
بلغت السریة الموضع، وھرب القوم، فرمى عبداهللا بن  •

أبي حدرد سھمًا أصاب رفاعة بن قیس، وأخذ رأسھ، 
یة على اإلبل الكثیرة والغنم، وعادت واستولت السر
 .بذلك إلى المدینة
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  سریة أبي عبیدة عامر بن الجراح
  )سریة الخبط ( إلى جھینة 

 ما أحداث سریة أبي عبیدة عامر بن الجراح إلى جھینة؟ )٧٧٧س
أحداث سریة أبي عبیدة عامر بن الجراح إلى جھینة، كما   ج

 :یلي
 .ھـ ٨كانت السریة في شھر رجب سنة  •
مقاتل، بقیادة أبي عبیدة عامر بن  ٣٠٠لسریة قوام ا •

 .الجراح
ھدف السریة تأدیب بني جھینة في الشمال على اتجاه  •

الساحل بوضع القبلیة، ومراقبة تجارة لقریش في 
طریقھا من الشام، انتقامًا من نقضھم للمصالحة 

 .ومساعدة المعتدین من ذویھا وحلفائھا
ر القافلة، ولم عسكرت السریة خمسة عشر یومًا، ولم تم •

 .یجدوا أثرًا من بني جھینة
لذلك ) ورق الشجر(یروى أن السریة أكلت الخبط  •

سمیت بسریة الخبط، كما أن البحر بمشیئة اهللا ألقى على 
الساحل بسمكة كبیرة من صنف العنبر، فأكل منھا 

 .الجیش
، عادت السریة إلى المدینة، وذكرت ذلك لرسول اهللا  •

رزق أخرجھ اهللا لكم، فھل  ھو(:عن السمكة وقال 
، فأرسلوا إلى رسول )معكم شيء من لحمھ تطعمونا؟

 .منھ شیئًا فأكلھ اهللا 

  قتادة الحارث بن ربعي األنصاري إلى غطفان أبيسریة 

قتادة الحارث بن ربعي األنصاري إلى  أبيما أحداث سریة  )٧٧٨س
 غطفان؟
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قتادة الحارث بن ربعي األنصاري إلى  أبيأحداث سریة   ج
 :ان، كما یليغطف

 .ھـ ٨كانت السریة في شھر شعبان سنة  •
ھدف السریة تأدیب قبیلة غطفان بنجد التي تقطن أرض  •

 .محارب
جندیًا، بقیادة أبي قتادة الحارث بن  ١٥قوام السریة  •

 .ربعي األنصاري
شنت السریة الغارة، فقتلت بعضھم، واستولت على  •

 .ینةمواشیھم وبعض النساء واألطفال، وعادت إلى المد

  قتادة الحارث بن ربعي األنصاري إلى بطن إضم أبيسریة 

قتادة الحارث بن ربعي األنصاري إلى  أبيما أحداث سریة  )٧٧٩س
 بطن إضم؟

قتادة الحارث بن ربعي األنصاري إلى  أبيأحداث سریة   ج
 :بطن إضم، كما یلي

 .ھـ قبل فتح مكة ٨كانت السریة في شھر رمضان سنة  •
 .نفر ٨قوام السریة  •
 .أبو قتادة الحارث بن ربعي األنصاري: السریة قائد •
بطن إضم الذي یبعد عن المدینة خمسة : ھدف السریة •

وعشرین میًال، إلیھام قریش أنھ یقصد تلك الجھات، فال 
وصحابتھ متجھون إلى مكة فیستجمعون  یعرفون أنھ 

 .ضده
قد خرج بالناس إلى مكة،  بلغ السریة قیام رسول اهللا  •

رحلھ ورفاقھ، واتجھوا یلحقون بھم،  فشد أبو قتادة
 .فأدركوھم بالسقیا

بأنھ عندما كانوا ببطن  أخبرت السریة رسول اهللا  •
إضم، مر علیھم عامر بن األضبط األشجعي، فسلم 
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علیھم بتحیة اإلسالم، فامسكوا عنھ، وحمل علیھ ملحم 
لذلك،  فغضب رسول اهللا . بن جثامة بن قیس فقتلھ

، فنزل فیھم قول اهللا )آمنت باهللا: قال أقتلتھ بعد ما(:وقال
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبیِل اللَِّھ ((:تعالى

َفَتَبیَُّنوا َوال َتُقوُلوا ِلَمْن َأْلَقى ِإَلْیُكْم السَّالَم َلْسَت ُمْؤِمنًا 
َغاِنُم َكِثیَرٌة َكَذِلَك َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َفِعْنَد اللَِّھ َم

ُكنُتْم ِمْن َقْبُل َفَمنَّ اللَُّھ َعَلْیُكْم َفَتَبیَُّنوا ِإنَّ اللََّھ َكاَن ِبَما 
وما ھو إال أسبوع . )سورة النساء())٩٤(َتْعَمُلوَن َخِبیرًا 

أبى أن  وتوفي ملحم، وقد ُذكر، بأن رسول اهللا 
ین حتى ال یستغفر لھ تأدیبا وموعظة لغیره من المسلم

 .یقع منھم مثل ذلك الخطأ

  سریة خالد بن الولید لھدم صنم العزى

 ما أحداث سریة خالد بن الولید لھدم صنم العزى؟ )٧٨٠س
 :أحداث سریة خالد بن الولید لھدم صنم العزى، كما یلي  ج

خرجت السریة من مكة، في شھر رمضان، بعد بضعة  •
 . ھـ ٨أیام من فتح مكة سنة 

 .من فرسان المسلمین قوام السریة، ثالثون •
 .قائد السریة، خالد بن الولید •
 ).العزى) (صنم(ھدف السریة، ھدم ھیكل  •
فأخبره،  ھدم خالد ھیكل العزى، ثم رجع لرسول اهللا  •

فإنك لم (:، قال !ال : قال )ھل رأیت شیئًا؟(: فقال 
، فرجع خالد وھو مغتاظ، )تھدمھا، فارجع إلیھا فاھدمھا
ھ امرأة عاریة سوداء ناشرة فجرد سیفھ، فخرجت إلی

رأسھا، فجعل سادنھا یصیح بھا، فضربھا خالد فجدلھا 
نعم تلك ( :فأخبره، فقال باثنین، ورجع إلى رسول اهللا 

 .)یئست أن ُتْعَبَد ببالدكم أبدًا العزى، وقد
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  سریة عمرو بن العاص لھدم صنم سواع

 ما أحداث سریة عمرو بن العاص لھدم صنم سواع؟ )٧٨١س
 :یة عمرو بن العاص لھدم صنم سواع، كما یليأحداث سر  ج

خرجت السریة من مكة، في شھر رمضان، بعد بضعة  •
ھـ، في نفس الوقت الذي بعث  ٨أیام من فتح مكة سنة 

 .سریة خالد لھدم العزى فیھ رسول اهللا 
 .قوام السریة عدد من الفرسان •
ھدف السریة، ھدم صنم سواع الذي كان لقوم نوح، ثم  •

 .معبدًا، ویبعد عن مكة بثالثة أمیال اتخذتھ ھذیل
ھدم عمرو بن العاص صنم سواع، وأمر أصحابھ  •

 .فھدموا بیت خزانتھ، فلم یجدوا فیھ شیئًا، وأسلم سادنھ

  سریة سعد بن زید األشھلي لھدم صنم مناة

 ما أحداث سریة سعد بن زید األشھلي لھدم صنم سواع؟ )٧٨٢س
سواع، كما أحداث سریة سعد بن زید األشھلي لھدم صنم   ج

 :یلي
خرجت السریة من مكة، في شھر رمضان، حین فتح  •

    ھـ، في نفس الوقت الذي بعث فیھ  ٨مكة سنة
سریة خالد لھدم العزى وسریة عمرو  رسول اهللا 
 .لھدم سواع

 .قوام السریة عشرون فارسًا •
ھدف السریة، ھدم صنم مناة قرب جبل المشلل عند  •

عنده بنو كعب ساحل البحر األحمر، وكان یتعبد 
 .وخزاعة، ومن كان وثنیًا من األوس والخزرج

 .وصل سعد بن زید إلى الموضع، وھدم الصنم •
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  سریة خالد بن الولید إلى بني جذیمة 
  من كنانة بأسفل مكة ناحیة یلملم

متى كانت سریة خالد بن الولید إلى بني جذیمة من كنانة  )٧٨٣س
 بأسفل مكة ناحیة یلملم؟

لولید إلى بني جذیمة من كنانة بأسفل كانت سریة خالد بن ا  ج
ھـ، وھو یوم  ٨مكة ناحیة یلملم، في شھر شوال سنة 

 ).الغمیصاء(القمیصاء 
سریة خالد بن الولید إلى بني  لماذا بعث رسول اهللا  )٧٨٤س

 جذیمة؟
سریة خالد بن الولید إلى بني جذیمة،  بعث رسول اهللا   ج

 .لدعوة الناس إلى اإلسالم، ولم یأمرھم بالقتال

ماذا فعل خالد بن الولید بسریتھ مع بني جذیمة عندما بعثھ  )٧٨٥س
علیھ وسلم  إلیھم؟ وما موقف رسول اهللا  رسول اهللا 

 من ذلك الفعل؟
عندما نزل خالد بن الولید بسریتھ إلى بني جذیمة، قال لھم   ج

ضعوا السالح، فإن الناس قد أسلموا، فوضعوا السالح، ثم 
ولما . قتل منھم من قتلكتفھم ثم عرضوا على السیف ف

 :رفع یده إلى السماء وقال انتھى الخبر إلى رسول اهللا 
، ثم أرسل علي بن أبي )داللھم إني أبرأ إلیك مما صنع خال(

طالب ومعھ مال، وأمره أن ینظر في دفع الدیات لھم، ولما 
ھل بقي لكم مال : بقي مع علي من المال فضلة، فقال لھم 

ال، فقال أعطیكم ھذه البقیة احتیاطًا : لواأو دم لم ُیَودَّ؟ فقا
فأخبره، فقال  ، ثم رجع إلى رسول اهللا لرسول اهللا 

:)أصبت وأحسنت(. 

لحدث سریة خالد بن الولید  كیف كانت رؤیا رسول اهللا  )٧٨٦س
 إلى بني جذیمة؟
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لحدث سریة خالد بن الولید إلى  كانت رؤیا رسول اهللا   ج
ت لقمة من حیس فتلذذُت رأیت كأن لقم(:بني جذیمة، فقال

طعمھا،، فاعترض في حلقي منھا شيء حین ابتلعتھا فأدخل 
 ، ففسر أبو بكر الصدیق رضي اهللا عنھ)علٌي یده فنزعھ

یا رسول اهللا ھذه سریة من سرایاك تبعثھا فیأتیك : ذلك فقال
منھا بعض ما تحب، ویكون في بعضھا اعتراض فتبعث 

 .علیًا فیسھلھ

  و الدوسيسریة الطفیل بن عمر
  )ذي الكفین ( لھدم صنم دوس 

ما أحداث سریة الطفیل بن عمرو الدوسي لھدم صنم دوس  )٧٨٧س
 المسمى ذي الكفین؟

أحداث سریة الطفیل بن عمرو الدوسي لھدم صنم دوس   ج
 :المسمى ذي الكفین، كما یلي

ھـ، قبل غزو  ٨كانت السریة، بعد فتح مكة سنة  •
 .الطائف

الطفیل بن عمرو  جندي من قوم ٤٠٠قوام السریة  •
 .الدوسي

ثقیف  باستعداد بني ھدف السریة، علم رسول اهللا  •
لقتال المسلمین وقد َخزَّنوا من الغذاء ما یكفیھم لمدة 

 .عام، وكذلك ھدم صنم دوس المسمى ذي الكفین
أنجز الطفیل ما قد وكل إلیھ، وأسرع بجنده إلى  •

 الطائف، وقد أحضر معھ منجنیقًا ودبابة لیعرضھا على
، وكان قد وصل بجیشھ ونزل بالقرب من رسول اهللا 

 .حصن بالطائف
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  سریة قیس بن سعد بن عبادة إلى قبیلة صداء بالیمن

ما أحداث سریة قیس بن سعد بن عبادة إلى قبیلة صداء  )٧٨٨س
 بالیمن؟

أحداث سریة قیس بن سعد بن عبادة إلى قبیلة صداء   ج
 :بالیمن، كما یلي

 .ھـ ٨ذي الحجة سنة كانت السریة، في أوائل شھر  •
 .فارس ٤٠٠قوام السریة  •
 .قائد السریة، قیس بن سعد بن عبادة •
 .ھدف السریة، عرض اإلسالم على قبیلة صداء بالیمن •
وصلت السریة إلى وادي قناة خارج المدینة، فجاءه  •

 .یطلبھ بالعودة إلى المدینة رسول من رسول اهللا 
لحارث سبب العودة، ھو أن كبیر بني صداء زیاد بن ا •

الجیش ویتكفل  وطلب منھ أن یرد جاء إلى رسول اهللا 
 .ھو بإسالم قومھ وطاعتھم

رجع زیاد إلى قومھ وأحضر معھ خمسة عشر رجًال  •
، ثم عادوا إلى بالدھم أعلنوا إسالمھم عند رسول اهللا 

 .لینتشر اإلسالم فیھا

  سریة بشر بن سفیان إلى بني تمیم

 نني تمیم؟ ما أحداث سریة بشر بن سفیان إلى )٧٨٩س
 :أحداث سریة بشر بن سفیان إلى بني تمیم، كما یلي  ج

 .ھـ ٨كانت السریة، في شھر ذي الحجة سنة  •
 .قائد السریة، بشر بن سفیان •
ھدف السریة، جمع زكاة المال من قبیلتي بني كعب  •

 .وبني تمیم، وھما یتجاوران على ماء
 .وصل بشر ، واستلم الزكاة من بني كعب •
 .ع الزكاةرفض بنو تمیم دف •
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بامتناع بني  عاد بشر إلى المدینة، وأخبر رسول اهللا  •
 .تمیم عن دفع الزكاة

  سریة عیینة بن حصن الفزاري إلى بني تمیم

 ما أحداث سریة عیینة بن حصن الفزاري إلى بني تمیم؟ )٧٩٠س
أحداث سریة عیینة بن حصن الفزاري إلى بني تمیم، كما   ج

 :یلي
 .ھـ ٨كانت السریة، في سنة  •
فارسًا، لم یكن فیھا أحد من المھاجرین  ٥٠السریة  قوام •

 .أو األنصار
 .قائد السریة، عیینة بن حصن الفزاري •
 .ھدف السریة، امتناع بني تمیم عن دفع الزكاة •
شنت السریة ھجومًا على بني تمیم، وأسروا أحد عشر  •

رجًال وإحدى وعشرین امرأة وثالثین صبیًا، ساقوھم 
بحبسھم في منزل  هللا إلى المدینة، وأمر رسول ا

 .لرملة بنت الحارث
رسول اهللا  اوصل بعد ذلك وفد رؤساء بني تمیم، ونادو •

  بفظاظة، وقالوا اخرج علینا نفاخرك ونشاعرك، فرد
ما بالشعر بعثنا، وال بالفخار (:علیھم رسول اهللا 

 .)أمرنا
 :ىــــتأذى رسول اهللا من ذلك، ونزل فیھم قول اهللا تعال •

ِذیَن ُیَناُدوَنَك ِمْن َوَراِء اْلُحُجَراِت َأْكَثُرُھْم ال ِإنَّ الَّ ((
َوَلْو َأنَُّھْم َصَبُروا َحتَّى َتْخُرَج ِإَلْیِھْم َلَكاَن ) ٤(َیْعِقُلوَن 

 .)سورة الحجرات())٥(َخْیرًا َلُھْم َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم 
حدثت المفاخرة والمشاعرة بین الوفد والمسلمین  •

مبتسم، حتى قال األقرع بن حابس أحد  ورسول اهللا 
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لخطیبھ أخطب من خطیبنا، ولشاعره : أعضاء الوفد
 .أشعر من شاعرنا، وألصواتھم أعلى من أصواتنا

في النھایة أعلن الوفد إسالمھم، وقال لھم رسول اهللا  •
:)وأطلق لھم أسراھم)ال یضركم ما كان قبل ھذا ،. 

ین، ثم عادوا إلى بقي الوفد بالمدینة یتعلمون شرائع الد •
 .بالدھم، فكانوا فیھا خیر دعاة لإلسالم

  سریة الولید بن عقبة بن أبي معیط إلى بني المصطلق

ما أحداث سریة الولید بن عقبة بن أبي معیط إلى بني  )٧٩١س
 المصطلق؟

أحداث سریة الولید بن عقبة بن أبي معیط إلى بني   ج
 :المصطلق، كما یلي

 .ھـ ٨سنة كانت السریة، في شھر ذي الحجة  •
ھدف السریة، استالم الزكاة السنویة من بني المصطلق  •

 .وھم بطن من خزاعة
لما علم بنو المصطلق بالسریة إلیھم، خرج منھم  •

عشرون رجًال مسلحین كنوع من االحتفال، وھم 
 .یحملون الزكاة ویسوقونھا أمامھم

َظنَّ الولید أنھم یریدون َقْتَلُھ، فتراجع وانطلق على خیلھ  •
 .لیخبره بما رأى لِّیًا إلى رسول اهللا ُمَو

  سریة خالد بن الولید إلى بني المصطلق

 ما أحداث سریة خالد بن الولید إلى بني المصطلق؟ )٧٩٢س
 :أحداث سریة خالد بن الولید إلى بني المصطلق، كما یلي  ج

 .ھـ ٨كانت السریة، في شھر ذي الحجة سنة  •
 .لولیدقوام السریة عدد من الجند، بقیادة خالد بن ا •
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وصل خالد بن الولید إلى بني المصطلق فوجدھم  •
یؤذنون للصالة ویؤدونھا، فذھب إلیھم، ورحبوا 

 .بالسریة
بالواقع  رجع خالد بن الولید، وأخبر رسول اهللا  •

 .المطمئن
مبعوثًا آخر یستلم منھم الزكاة  أرسل رسول اهللا  •

 .المفروضة

  سریة جریر بن عبداهللا البجلي إلى ذي الخلصة

 ا أحداث سریة جریر بن عبداهللا البجلي إلى ذي الخلصة؟م )٧٩٣س
أحداث سریة جریر بن عبداهللا البجلي إلى ذي الخلصة، كما   ج

 :یلي
 .ھـ ٨كانت السریة، في سنة  •
 .رجًال ١٥٠قوام السریة  •
 .قائد السریة جریر بن عبداهللا البجلي •
ھدف السریة ذي الخلصة، وھي بیت لخثعم وبجیلة،  •

 .الكعبة الیمانیة: یقال لھ فیھا ُنْصٌب یعبد
الكعبة : وصل القائد إلى الھدف وھو ُنْصٌب یقال لھ •

 .الیمانیة فحرقھا بالنار وكسرھا
فبارك على خیل أحمس  بلغ الخبر رسول اهللا  •

 .ورجالھا خمس مرات

  سریة عبداهللا بن عوسجة إلى بني عمرو بن حارثة

ما أحداث سریة عبداهللا بن عوسجة إلى بني عمرو بن  )٧٩٤س
 حارثة؟

أحداث سریة عبداهللا بن عوسجة إلى بني عمرو بن حارثة،   ج
 :كما یلي
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 .ھـ ٩كانت السریة، في شھر صفر سنة  •
 .قوام السریة عدد من الجند، برئاسة عبداهللا بن عوسجة •
ھدف السریة، دعوة بني عمرو بن حارثة إلى اإلسالم  •

 .بخطاب من رسول اهللا 
فمزقوه  استھان بنو عمرو بخطاب رسول اهللا  •

 .ورفضوا دعوة الحق
 .بذلك عاد ابن عوسجة برفاقھ، وأخبر رسول اهللا  •
ذھب : مالھم(:عمرو، فقال على بني دعا رسول اهللا  •

 .)اهللا بعقولھم
وعي  یروى أن بني عمرو أصیبوا باھتزاز في أجسامھم •

 .في ألسنتھم

  سریة قطبة بن عامر األنصاري إلى بني خثعم

 امر األنصاري إلى بني خثعم؟ما أحداث سریة قطبة بن ع )٧٩٥س
أحداث سریة قطبة بن عامر األنصاري إلى بني خثعم، كما   ج

 :یلي
) وقیل في ربیع األول(كانت السریة، في شھر صفر  •

 .ھـ ٩سنة 
قوام السریة، عشرون جندیًا، بقیادة قطبة بن عامر  •

 .األنصاري
ھدف السریة، عرض اإلسالم على بني خثعم بالقرب  •

 .من مكة
 .خثعم الدعوة رفض بني •
قاتلت السریة بني خثعم، واستولت على ماشیتھم وبعض  •

 .السبایا، وعادوا بھا إلى المدینة
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  سریة الضحاك بن سفیان الكالبي إلى بني كالب

 ما أحداث سریة الضحاك بن سفیان الكالبي إلى بني كالب؟ )٧٩٦س
أحداث سریة الضحاك بن سفیان الكالبي إلى بني كالب،   ج

 :كما یلي
 .ھـ ٩السریة، في شھر ربیع األول سنة كانت  •
 .ھدف السریة، عرض اإلسالم على بني كالب •
ب بنو كالب لإلسالم، فشنت السریة على بني لم یستج •

كالب غارة، شردت بعضھم، وأصیب بعضھم، 
 .واستولت السریة على أموالھم وعادوا بھا إلى المدینة

  بن مجزز المدلجي إلى بعض األحباشسریة علقمة 
  بحر جدة بساحل

ما أحداث سریة علقمة بن مجزز المدلجي إلى بعض  )٧٩٧س
 األحباش بساحل بحر جدة؟

أحداث سریة علقمة بن مجزز المدلجي إلى بعض األحباش   ج
 :بساحل بحر جدة، كما یلي

 .ھـ ٩كانت السریة، في شھر ربیع اآلخر سنة  •
جندي، بقیادة علقمة بن مجزز  ٣٠٠قوام السریة،  •

 .المدلجي
قوم من الحبشة كانوا یجوبون على  ھدف السریة، •

 .مراكب لھم بساحل البحر األحمر بجدة
 .طاردت السریة األحباش حتى اختفوا •
عاد األحباش إلى المیناء من طریق آخر للراحة،  •

 .وأشعلوا نارًا یستدفئون علیھا
جاءھم علقمة، وطلب منھم أن یقفوا بداخل النار، فھم  •

ة، وأعلمھم أنھ بعضھم بإلقاء نفسھ فیھا، فضحك علقم
 .یمازحھم
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. بذلك عادت السریة إلى المدینة، وأخبروا رسول اهللا  •
ال طاعة لمخلوق في معصیة (:فقال رسول اهللا 

 .)الخالق

  )الُفْلس ( سریة علي بن أبي طالب لھدم صنم الغلس 

لي بن أبي طالب لھدم صنم الغلس ما أحداث سریة ع )٧٩٨س
 ؟)الُفْلس (

) الُفْلس(الب لھدم صنم الغلس أحداث سریة علي بن أبي ط  ج
 :لبني طيء، كما یلي

 .ھـ ٩كانت السریة، في أوائل شھر ربیع الثاني سنة  •
جندي من األنصار على مائة  ١٥٠قوام السریة،  •

 .بعیر وخمسین فرسًا، برئاسة علي بن أبي طالب
ھدف السري، ھدم صنم الغلس لبني طيء، وقتال  •

 .من حولھ
بوا من قاومھم، أنجزت السریة مھمتھا، وحار •

واستولت على ماشیتھم، كما حصلوا على بعض 
السبایا وفیھم سفانة بنت حاتم الطائي التي استعطفت 

 .فَخلَّى عنھا، وأسلمت رسول اهللا 

  سریة عكاشة بن محصن األسدي
  بقضاعة) الجناب ( إلى الخباب 

اشة بن محصن األسدي إلى الخباب ما أحداث سریة عك )٧٩٩س
 بقضاعة؟) الجناب(

ب أحداث سریة عكاشة بن محصن األسدي إلى الخبا  ج
 :قضاعة، كما یلي)  الجناب(
 .ھـ ٩كانت السریة، في شھر ربیع الثاني سنة  •
 .قائد السریة، عكاشة بن محصن األسدي •
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ھدف السریة، تجدید الدعوة وتبصیرھم بھدي القرآن  •
بأرض ) الجناب(الكریم لقبیلتین من قضاعة في الخباب 

 .عذرة وبلى

  سفیان بن حرب لھدم صنم الالت المغیرة بن شعبة وأبية سری

سفیان بن حرب  المغیرة بن شعبة وأبيما أحداث سریة  )٨٠٠س
 لھدم صنم الالت؟

سفیان بن حرب لھدم  المغیرة بن شعبة وأبيأحداث سریة   ج
 :صنم الالت، كما یلي

كانت السریة، في أعقاب الوفد المسافر إلى الطائف سنة  •
 .ھـ ٩

المغیرة بن شعبة وأبو سفیان بن حرب  قائد السریة، •
 .لھدم صنم الالت

ھدف السریة، ھدم صنم بني ثقیف ومن جاورھم والذي  •
 .یدعى الالت، وإنھاء معقل من معاقل الوثنیة العتیقة

  سریة خالد بن الولید ألكیدر بن عبد الملك الكندي

ولید ألكیدر بن عبد الملك ما أحداث سریة خالد بن ال )٨٠١س
 ؟الكندي

اث سریة خالد بن الولید ألكیدر بن عبد الملك الكندي، أحد  ج
 :كما یلي

 .ھـ ٩في تبوك، سنة  كانت السریة، ورسول اهللا  •
 .قائد السریة، خالد بن الولید •
ھدف السریة، أكیدر بن عبد الملك الكندي وكان ملكًا  •

في دومة الجندل التي ھي حصن وقرى من قریات 
 .وادي القرى

 .)یصید الوحش أو البقر فتأخذهستلقاه (:لخالد قال  •
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 .أكیدر وھرب من كان معھ وقتل حسان أخ •
، أسر أكیدر وأرسل خالد قباء أكیدر لرسول اهللا  •

أتعجبون من ھذا؟ واهللا (:ن فقال ووعجب منھ المسلم
 .)لمنادیل سعد بن معاذ في الجنة خیر من ھذا

ثم أعطى الجزیة وقتلھ خالد في عھد أبي بكر ومازال  •
 .كافرًا

  سریة خالد بن الولید
  )الیمن ( إلى بني عبد المدان  بنجران 

ما أحداث سریة خالد بن الولید إلى بني عبد المدان  بنجران  )٨٠٢س
 ؟)الیمن(

ید إلى بني عبد المدان  بنجران أحداث سریة خالد بن الول  ج
 :، كما یلي)الیمن(
وقیل جمادى (كانت السریة، في شھر ربیع األول  •

 .ھـ١٠سنة ) األولى
 .قائد السریة، خالد بن الولید •
بني الحارث (ھدف السریة، دعوة قبیلة بني عبد المدان  •

لإلسالم، فإن لم یستجیبوا ) الیمن) (بن كعب بنجران
 .یقاتلونھم

وصل خالد وجنوده ودعوھم لإلسالم، فاستجابوا، وبقي  •
 .بینھم وصحبھ یعلمونھم أمور دینھم ویحفظونھم القرآن

، فكان سروره كبیرًا، اهللا  كتب خالد بذلك لرسول •
 .وبعث إلى خالد أن یعود ویستقدم وفدًا منھم

معھم من یعلمھم  حضر الوفد، فبعث رسول اهللا  •
 .شرائع اإلسالم
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  سریة علي بن أبي طالب إلى الیمن

 ما أحداث سریة علي بن أبي طالب إلى الیمن؟ )٨٠٣س
 :أحداث سریة علي بن أبي طالب إلى الیمن ، كما یلي  ج

 .ھـ ١٠السریة، في شھر رمضان سنة  كانت •
 .فارس، بقیادة علي بن أبي طالب ٣٠٠قوام السریة  •
: اًء أبیض، وعصمھ بیده، وقال لھلو عقد رسول اهللا  •

بساحتھم فال تقاتلھم حتى  امض وال تلتفت، فإذا نزلت(
 .)یقاتلوك 

دخلت الخیل بالد مذحج، وجمع علي الغنائم، ثم رجع  •
 .ھـ١٠تي قدمھا للحج سنة بمكة ال لرسول اهللا 

  سریة أسامة بن زید بن حارثة إلى أھل أبني 
  بأرض السراة ناحیة البلقاء بالشام من أرض فلسطین

ما أحداث سریة أسامة بن زید بن حارثة إلى أھل أبني  )٨٠٤س
 بأرض السراة ناحیة البلقاء بالشام من أرض فلسطین؟

بأرض  أحداث سریة أسامة بن زید بن حارثة إلى أھل أبني  ج
 :السراة ناحیة البلقاء بالشام من أرض فلسطین، كما یلي

في شھر صفر سنة  رسول اهللا لھذه السریة آخر بعث  •
 .ھـ ١١

قوام السریة، حشد كبیر من المھاجرین واألنصار  •
 .وأعالم الصحابة

 .ھدف السریة، التھیؤ لغزو الروم •
أغز باسم (:قالو ألسامة لواء بیده، عقد رسول اهللا  •

 وقبض مرضثم  )تل من كفر باهللا، في سبیل اهللا، فقااهللا
فوقف الجیش ، 

َوِلَي أمر المسلمین أبو بكر، فأنفذ جیش أسامة كما أراد  •
 .وأحبَّ رسول اهللا 
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  غزوات
  رسول اهللا 
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  )غزوة األبواء ( غزوة ودان 

  ما أھم أحداث غزوة ودان؟ )٨٠٥س
 :أھم أحداث غزوة ودان، كما یلي  ج

 .ھـ٢ر سنة في شھر صف •
 .على المدینة سعد بن عبادة استخلف رسول اهللا  •
بجیشھ من المھاجرین فقط لیس فیھم  خرج رسول اهللا  •

أنصاري واحد، إلى قریة ودان باألبواء وتبعد عن 
 .كیلومتر ١٠المدینة بنحو 

حمزة بن عبد المطلب، وكان اللواء : حامل اللواء •
 .أبیض

وللتأكد من  ھدف الغزوة، اعتراض تجارة لقریش، •
 ).من كنانة(وضع قبیلة بني ضمرة 

 .لم یحدث قتال، حیث لم یدرك الجیش قریش •
بواسطة زعیمھم مخشي  َساَلَم بنو ضمرة رسول اهللا  •

بن عمرو الضمري، بأن ینصروه ویكونوا آمنین، كما 
 .أن لھم النصر من المسلمین، وكتب بینھ وبینھم كتابًا

 .لیلة ١٥كانت غیبتھ  •

  طغزوة ُبَوا

  ما أھم أحداث غزوة بواط؟ )٨٠٦س
 :أھم أحداث غزوة بواط، كما یلي  ج

 .ھـ٢حدثت في شھر ربیع األول سنة  •
على المدینة السائب بن عثمان  استخلف رسول اهللا  •

 .بن مظعون، وقیل سعد بن معاذ
  .تنسب الغزوة إلى اسم جبل من جبال جھینة قرب ینبع  •
 .رسول اهللا : قائد المسلمین •
 .مھاجر ٢٠٠مین قوام جیش المسل •
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 .سعد بن أبي وقاص: حامل لواء الغزوة •
 .أمیة بن خلف: قریش قائد ِعیِر •
رجل من  ١٠٠من العیر، و ٢٥٠٠قوام قریش نحو  •

 .قریش
بقیة شھر ربیع الثاني ببواط، وبإرادة  لبث : النتیجة •

اهللا، فاتت فرصة اللقاء بتجارة قریش، ورجع إلى 
 .المدینة في أوائل جمادى األولى

  )الُعَشْیَراء ، العسیرة ( وة العشیرة غز

  ما أھم أحداث غزوة العشیرة؟ )٨٠٧س
 :أھم أحداث غزوة العشیرة، كما یلي  ج

 .العشیرة تقع من بطن ینبع •
 .ھـ٢حدثت في شھر جمادى األولى سنة  •
حمزة بن عبدالمطلب َعّم رسول اهللا : حامل لواء الغزوة •

وكان لون اللواء أبیض ،. 
ى المدینة أبو سلمة بن عبد عل استخلف رسول اهللا  •

 .األسد المخزومي
، ولم یكره أحدًا على ًامھاجر ١٥٠قوام جیش المسلمین  •

 .بعیرًا یعتقبونھا ٣٠الخروج، خرجوا على 
 .اعتراض عیر لقریش ذاھبة إلى الشام: ھدفھا •
 وجد أن العیر قد فاتتھ بأیام، وعقد رسول اهللا : النتیجة •

ھم من بني ضمرة ئوحلفاحلفًا مع قبیلة بني مدلج 
لمناصرتھ ودعم رجالھ في تلك المواطن، ثم رجع إلى 

 .المدینة ولم یلق كیدًا
علي بن أبي طالب أبا  بذي العشیرة كنى رسول اهللا  •

 تراب
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  )غزوة بدر األولى )( فوان، ھفوان س( غزوة َسْفَوان 

  ؟)غزوة بدر األولى(ما أھم أحداث غزوة سفوان  )٨٠٨س
 :، كما یلي)غزوة بدر األولى(أھم أحداث غزوة سفوان   ج

 .ھـ٢حدثت في شھر جمادى الثانیة سنة  •
َسْفَوان وادي ناحیة بدر، ولذلك سمیت بغزوة بدر  •

األولى، ووصفت باألولى ألن بعدھا غزوة بدر الكبرى، 
 .كما أن ھناك بدر اآلخرة

مواله زید بن : على المدینة استخلف رسول اهللا  •
 .حارثة

بدر األولى، ألنھا وقعت في تسمى غزوة سفوان بغزوة  •
 .وادي  بمنطقة بدر

أي (إغارة كرز بن جابر الفھري على سرح : سببھا •
المسلمین بالمدینة، مما ) مواشي وإبل وغنم وبقر

إلى أن یخرج في جمع من ضطر رسول اهللا ا
 .أصحابھ، الفتكاك الماشیة منھ

علي بن أبي طالب، وكان لونھ : حمل لواء المسیرة •
 .أبیض

وصل الجیش حتى وادي سفوان، فولى العدو : جةالنتی •
 . ھاربًا مختفیًا عن األنظار
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  غزوة بدر الكبرى

  متى كانت غزوة بدر الكبرى؟ )٨٠٩س
رمضان سنة  ١٧كانت غزوة بدر الكبرى، في یوم الجمعة   ج

  .ھـ٢
  ما ھدف غزوة بدر الكبرى؟ )٨١٠س

بعودة قافلة  ِعْلُم رسول اهللا : ھدف غزوة بدر الكبرى  ج
رة كبیرة عائدة من الشام إلى مكة یقودھا أبو قریش بتجا

رجًال من كبار قریش، فأھاب  ٣٠سفیان ومعھ أكثر من 
ھذه عیر قریش فیھا أموالكم :(بالمسلمین رسول اهللا 

. )أي یرزقكم ما تحملھ -فاخرجوا إلیھا لعل اهللا ینفلكموھا 
  .أنباء جیش قریش وعتاده الكبیر ثم َبَلَغ رسول اهللا 

جیش غزوة بدر الكبرى عددًا  رسول اهللا كیف أعد  )٨١١س
  وعتادًا ونفسیًا؟

جیش غزوة بدر الكبرى بعدد قوامھ  أعد رسول اهللا   ج
األنصار ومن  ،)رجًال ٨٣( فارس من المھاجرین ٣١٤

من اإلبل،  ٧٠، و)رجًال ١٧٠ والخزرجرجًال  ٦١األوس (
. وفرسان فرس الزبیر بن العوام وفرس المقداد بن األسود

مشورة الصحابة من المھاجرین واألنصار  وبعد
سیروا وابشروا، فإن (:واستبسالھم، نادى فیھم رسول اهللا 

اهللا تعالى وعدني إحدى الطائفتین، واهللا لكأني أنظر اآلن 
ھذه (:للجند المسلم ، وقال رسول اهللا )إلى مصارع القوم

 إلى ربھ تعالى ثم توجھ . )مكة قد ألقت إلیكم أفالذ أكبادھا
اللھم ھذه قریش قد أقبلت بخیالئھا ( :بدعوة التأیید قائًال

وتكذب رسولك، اللھم فنصرك  -تعادیك  -وفخرھا ُتَحاّدك 
، ومما دعا بھ )الغداة -أھلكھم  -لھم َأْحِنھْم الذي وعدتني، ال

اللھم إن تھلك ھذه العصابة الیوم ال تعبد (:رسول اهللا 
أبشر یا أبا بكر أتاك (:، ثم قال ألبي بكر)بعدھا في األرض
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بعنان فرسھ یقوده على ثنایا  ًانصر اهللا، ھذا جبریل آخذ
والذي نفس محمد (: ، وقال للجند یحثھم)أي الغبار -النقع 

بیده ال یقاتلھم الیوم رجل فیقتل صابرًا محتسبا مقبًال غیر 
  .)مدبر، إال أدخلھ اهللا الجنة

ندما خرج على المدینة ع من الذي استخلفھ رسول اهللا  )٨١٢س
  لغزوة بدر الكبرى؟

عبداهللا بن مكتوم، : على المدینة استخلف رسول اهللا   ج
للصالة بالمسلمین، ثم رد أبا لبابة من الروحاء واستعملھ 

  .على المدینة

في جیش غزوة بدر  ما التخطیط الذي فعلھ رسول اهللا  )٨١٣س
  الكبرى؟

في جیش غزوة بدر  التخطیط الذي فعلھ رسول اهللا   ج
  :ىالكبر

للغزوة رایتان سوداوان، األولى  جعل رسول اهللا  •
العقاب وكانت مع علي بن أبي طالب، واألخرى مع 

 ). سعد بن معاذ( بعض األنصار
حمل لواء الغزوة األبیض مصعب بن عمیر بن ھاشم  •

 .بن عبدمناف
الجیش إلى أقسام للحفاظ على تماسك  َقّسم رسول اهللا  •

 :الجنود
 .بن العوام الزبیر: میمنة، علیھا )١
 .المقداد بن عمرو الكندي: میسرة، علیھا )٢
 .قیس بن أبي صعصعة: مؤخرة، علیھا )٣
 .علي بن أبي طالب: كتیبة المھاجرین، علیھا )٤
 سعد بن معاذ: كتیبة األنصار، علیھا )٥
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بكر وعمر والمقداد بن عمرو عندما  كیف كان موقف أبي )٨١٤س
عن استعدادات قریش لغزوة بدر  أخبرھم رسول اهللا 

  برى؟الك
بكر وعمر والمقداد بن عمرو عندما  أبيكان موقف   ج

عن استعدادات قریش لغزوة بدر  أخبرھم رسول اهللا 
ن، ثم قام عمر فقال الكبرى، أن قام أبو بكر فقال وأحس

مض ایا رسول اهللا : المقداد بن عمرو فقال وأحسن، ثم قام
نو لما أمرك اهللا بھ فنحن معك، واهللا ال نقول لك كما قال ب

َفاْذَھْب َأْنَت َوَربَُّك َفَقاِتال ِإنَّا َھاُھَنا  (( ...:إسرائیل لموسى
اذھب أنت وربك : ولكن نقول. )سورة المائدة())٢٤(َقاِعُدوَن 

مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا  افقاتال إنا معكم
لجالدنا معك من  -موضع بأقصى الیمن  -إلى برك الغماد 

  .خیرًا ودعا لھ بھ فقال رسول اهللا . دونھ حتى نبلغھ

الناس  ما موقف سعد بن معاذ عندما استشار رسول اهللا  )٨١٥س
  عندما خرج لغزوة بدر الكبرى؟

. )أشیروا عليَّ أیھا الناس(:فقال الناس استشار رسول اهللا   ج
واهللا لكأنك تعنینا یا رسول اهللا، : فوقف سعد بن معاذ وقال

نا بك وصدقناك، وشھدنا أن فقد آم: فقال سعد )!أجل(:قال
ما جئت بھ ھو الحق، وأعطیناك على ذلك عھودنا ومواثیقنا 
فامض یا رسول اهللا لما أردت ونحن معك، فوالذي بعثك 
بالحق لو استعرضت بنا ھذا البحر فخضتھ لخضناه معك ما 
تخلف منا أحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدًا، إنا لصبر 

ء، لعل اهللا یریك منا ما تقرُّ بھ في الحرب، صدق في اللقا
لقول سعد  َقُسرَّ الرسول . عینك، َفِسْر ِبَنا على بركة اهللا

سیروا و أبشروا فإن اهللا قد وعدني إحدى (:ونشطھ، فقال
  .)الطائفتین، واهللا لكأني اآلن أنظر إلى مصارع القوم
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على أخذ رأي األنصار عندما  لماذا حرص رسول اهللا  )٨١٦س
  الكبرى؟ خرج لغزوة بدر

على أخذ رأي األنصار عندما خرج  حرص رسول اهللا   ج
لغزوة بدر الكبرى، ألن شرط بیعة العقبة التي كانت بینھ 
وبینھم لم تتضمن نصرتھم لھ خارج المدینة، وإنما داخلھا 

فلذا طمأنھ . أال یقاتلوا معھ من خرج لقتالھ فخاف . فقط
  .سعد بما قال وُسرَّ بھ

عندما خرج لغزوة بدر  لكھ رسول اهللا ما الطریق الذي س )٨١٧س
  الكبرى؟

عندما خرج لغزوة بدر  الطریق الذي سلكھ رسول اهللا   ج
ببئر  الكبرى، طریق العقیق على فّج الروحاء، ونزل 

الروحاء، ثم ارتحل منھا فترك طریق مكة على یساره ، 
وسلك ذات الیمین، وقطع الوادي إلى مضیق الصفراء، ثم 

سیره  ت الیمین على وادي ظفران، ثم تابع سار سالكًا ذا
  .تجاه بدر حتى نزل قریبًا منھا

  موقع غزوة بدر الكبرى؟ كیف اختار رسول اهللا  )٨١٨س
موقع غزوة بدر الكبرى، حسب رأي  اختار رسول اهللا   ج

حوضًا یشربون منھ،  احباب بن المنذر بن الجموح، فبنو
سول اهللا عریشًا لر اویمنعون مصادره عن قریش، كما بنو

 ھا بناًء على توصیة من ویجلس فی اكخیمة یستظل بھ
  .سعد بن معاذ

باختیار  كیف أشار حباب بن المنذر على رسول اهللا  )٨١٩س
  موقع غزوة بدر الكبرى؟

نظر الحباب بن المنذر إلى المكان الذي نزل فیھ رسول اهللا   ج
 یا رسول : بأصحابھ، فرآه غیر مناسب عسكریًا، فقال

ھذا المنزل، أمنزًال أنزلكھ اهللا، لیس لنا أن نتقدم  اهللا أرأیت



٣٢٦  
  

: وال نتأخر عنھ، أم ھو الرأي والحرب والمكیدة؟ قال 
یا رسول اهللا فإن : فقال )بل ھو الرأي والحرب والمكیدة(

ھذا لیس بمنزل، فانھض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من 
علیھ  القوم فننزلھ، ثم ُنَغوِّر ما وراءه من القلب، ثم نبني
فقال . حوضًا فنمأله ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب وال یشربون

 فنھض رسول اهللا . )لقد أشرت بالرأي(:رسول اهللا 
بالمسلمین وسار إلى أدنى ماء من القوم فنزل علیھ، ثم أمر 
بالقلب فغّورت، وبني حوضًا على القلیب الذي نزل علیھ 

  .فملؤوه ماًء، ثم قذفوا فیھ اآلنیة

  تاطت قریش لغزوة بدر الكبرى؟كیف اح )٨٢٠س
فأخذ َعِلَم أبو سفیان بتحرك المسلمین بقصد تجارتھ وعیره،   ج

ضمضم بن عمرو ( الحیطة، وأرسل إلى مكة منادیًا
ینادي في قریش یستنفرھا بدعوى أن رسول اهللا ) الغفاري

وصحابتھ قد تعرضوا لتجارتھم واستلبوھا، بینما العیر قد 
ب القوم في قریش إلى النداء، فاستجا. وصلت مكة بسالم

 ٧٠٠محارب، ونحو  ١٠٠٠وعبأوا جیشًا قوامھ یقترب من 
من الخیل قاصدین منطقة بدر لكسر  ١٠٠من اإلبل، و

بن  لھب أشرافھا أحٌد إال أبو ، ولم یتخلف منالمسلمین
، بن ھشام بن المغیرة عبدالمطلب، وبعث مكانھ العاص

  .ى أن ُیجزئ عنھ، فاستأجره بھ علمعھ بمال تورط الذي

القوة التي أتت بھا قریش  كیف عرف رسول اهللا  )٨٢١س
  ؟اواستعداداتھ

عندما توقف جند اإلسالم في قریة الصفراء قرب بدر،   ج
كًال من بسبس بن عمرو الجھني  أرسل رسول اهللا 

وعدي بن أبي الزغباء، یستجلبان لھ األحوال حول تلك 
أتت بھا قریش  المنطقة إلى بدر، ولیعرف مدى القوة التي

فسمعا جاریتین من جواري الحاضر  .واستعداداتھا المتوقعة
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ثم انطلقا حتى أتیا . إنما تأتي العیر غدًا أو بعد غٍد: تقوالن
  .فأخبراه بما سمعا رسول اهللا 

عدد قریش المحاربین في غزوة  رسول اهللا  استنتجكیف  )٨٢٢س
  بدر الكبرى؟

غزوة بدر  عدد المحاربین في رسول اهللا  استنتج  ج
الكبرى، من رجلین كانا یسقیان الماء لقریش، وقد أمسك 
بھما علي والزبیر وسعد بن أبي وقاص، الذین أرسلھم 

لیتحسسوا العدّو ویتعرفون أخباره، فأتوا بھما  رسول اهللا 
نحن سقاة لقریش، : إلى المعسكر اإلسالمي فسألوھما، فقاال
سقاة للعیر ال لقریش فأنكروا علیھما ذلك، واتھموھما بأنھما 

رغبة من الصحابة في العثور على العیر ال على النفیر، 
ن العیر ال شوكة فیھا بخالف النفیر وھم یودون غیر ذات أل

َوِإْذ َیِعُدُكْم اللَُّھ ِإْحَدى الطَّاِئَفَتْیِن  ((:الشوكة كما قال تعالى
ِة َتُكوُن َلُكْم َأنََّھا َلُكْم َوَتَودُّوَن َأنَّ َغْیَر َذاِت الشَّْوَك

وسألوھما، فلما أصّرا على ما قاال  )سورة األنفال())٧(...
 وكان رسول اهللا . إنھما ألبي سفیان: ضربوھما، فقاال

إذا صدقاكم (:یصلي، فلما سلَّم من صالتھ قال لھم
صدقا واهللا إنھما . ضربتموھما، وإذا كذباكم تركتموھما

م وراء ھذا الكثیب ھ: فقاال. )أخبرانا عن قریش؟. لقریش
كم (:فقال رسول اهللا . الذي ترى بالعدوة القصوى

!. ال ندري: قاال. )فما ِعدتھم؟(:قال . كثیر: فقاال. )القوم؟
ما بین : قاال. )كم ینحرون كل یوم من اإلبل؟(:فقال 

إذًا القوم ما بین التسعمائة (:فقال . التسعة إلى العشرة
: قاال. )یھم من أشراف قریش؟فمن ف( :، ثم قال لھما)واأللف

عتبة بن ربیعة، وشیبة بن ربیعة، وأبو الَبْختري بن ھشام، 
وھنا . فذكرا كمَّا من أشراف قریش... وحكیم بن حزام، و

ھذه مكة قد ألقت إلیكم (:على الناس وقال أقبل رسول اهللا 
  .)أفالذ كبدھا
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قبل  كیف وسوس الشیطان لبعض صحابة رسول اهللا  )٨٢٣س
الكبرى عندما نزلوا مكانًا قریبًا من العدوة الدنیا غزوة بدر 

  والذي لیس بھ ماء؟
قبل غزوة  وسوس الشیطان لبعض صحابة رسول اهللا   ج

بدر الكبرى عندما نزلوا مكانًا قریبًا من العدوة الدنیا والذي 
لیس بھ ماء، فعطش المعسكر، وأصاب بعضھ جنابة 

وسوس الشیطان باالحتالم فلم یجدوا ماًء یغتسلون بھ، و
وكیف تقاتلون وال ! كیف تقاتلون غدًا وأنتم ُجُنب؟: لبعضھم
إلى آخر ما یلقي ! .... قد تموتون عطشًا؟! كم؟دماء عن

فأكرمھم اهللا تعالى، فأنزل علیھم . الشیطان في نفوس الناس
. مطرًا فسقوا واغتسلوا ولبد الرمل لیسھل الكر والفر علیھ

ِإْذ ُیَغشِّیُكْم النَُّعاَس َأَمَنًة ِمْنُھ  ((:وفي ھذا یقول اهللا تعالى
َوُیَنزُِّل َعَلْیُكْم ِمْن السََّماِء َماًء ِلُیَطھَِّرُكْم ِبِھ َوُیْذِھَب َعنُكْم 
ِرْجَز الشَّْیَطاِن َوِلَیْرِبَط َعَلى ُقُلوِبُكْم َوُیَثبَِّت ِبِھ اَألْقَداَم 

  .)سورة األنفال())١١(

  ا من ید المسلمین في بدر؟كیف نجت عیر قریش بما فیھ )٨٢٤س
نجت عیر قریش بما فیھا من ید المسلمین في بدر، بالحذر   ج

الشدید وشدة التوقع من أبي سفیان الذي تقدم بالعیر إلى ماء 
بدر، فوصلھ ووجد مجدي بن عمرو الجھني علیھ، فسألھ 

ما رأیت أحدًا أنكره، إال أني : ھل أحسست أحدًا؟ قال: قائًال
أناخا إلى ھذا التل، ثم استقیا في شّن لھما  رأیت راكبین قد

ثم انطلقا، فأتى أبو سفیان مناخھما، وأخذ من بعر ناقتھما 
ھذه واهللا عالئف یثرب، : ففتتھ، فإذا فیھ من النوى، فقال

فرجع إلى العیر سریعًا فحولھا عن طریقھا، فأخذ الساحل 
ل وبذلك نجت العیر بك. وترك بدرًا یسارًا، وانطلق مسرعًا

  .ما فیھا



٣٢٩  
  

ماذا فعل أبو سفیان لّما نجت عیر قریش بما فیھا من ید  )٨٢٥س
  المسلمین في بدر؟

لّما نجت عیر قریش بما فیھا من ید المسلمین في بدر،   ج
أرسل أبو سفیان إلى قریش یخبرھم أن العیر قد نجاھا اهللا 

  .فارجعوا

  من الذي نصح بني زھرة بالرجوع عن بدر؟ )٨٢٦س
جوع عن بدر، حلیفھم األخنس الذي نصح بني زھرة بالر  ج

یا بني زھرة ارجعوا، فإنھ ال حاجة : بن شریق الثقفي، فقال
لكم بالمسیر إلى بدر، إذ َنّجى اهللا أموالكم وخلص صاحبكم 
. وھو مخرمة بن نوفل، فرجعوا إلى مكة، فلم یشھدوا بدرًا

  .وسارت قریش حتى نزلت بالعدوة القصوى

یان بالرجوع عن بدر جھل من رسالة أبو سف ما موقف أبي )٨٢٧س
  الكبرى لما نجت عیر قریش؟

جھل من رسالة أبو سفیان بالرجوع عن غزوة  موقف أبي  ج
واهللا ال نرجع : بدر الكبرى لما نجت عیر قریش، أن قال

، فنقیم علیھا ثالثًا فننحر )وكانوا بالجحفة(حتى نرد بدرًا 
الجزور ونطعم الطعام وُنسَقي الخمر وتعزف علینا القیان، 
وتسمع بنا العرب، وترى مسیرنا وجمعنا، فال یزالون 

  .وكانت بدر سوقًا سنویًا یجتمع فیھ الناس. یھابوننا أبدًا

  بالرجوع عن الحرب؟ ًامن الذي نصح قریش )٨٢٨س
بالرجوع عن حرب المسلمین ھو كبیر  ًاالذي نصح قریش  ج

حیث نادى " عتبة بن ربیعة " قریش وسیدھا والمطاع فیھا 
قریش، إنكم واهللا ما تصنعون بأن تلقوا  یا معشر: فیھم

فارجعوا وخلوا بین محمد وبین ... محمدًا وأصحابھ شیئًا،
سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غیر 

  .ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منھ ما تریدون
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  إلى الحرب والنقمة؟ ًاقریش من الذي كان یدعو )٨٢٩س
والنقمة أبو جھل، فكان إلى الحرب  ًاقریش الذي كان یدعو  ج

یشد من معنویات القرشیین، وقال عندما َبلغھ كالم عتبة بن 
واهللا ال نرجع حتى یحكم اهللا بیننا وبین محمد، وما : ربیعة

بعتبة ما قال، ولكنھ رأى أن محمدًا وأصحابھ أكلة جزور، 
ثم نادى عامر الحضرمي . كم علیھوفیھم ابنھ، فقد تخوف

  . ثیره ویدعوه إلى األخذ بالثأری) أخو عمرو المقتول(

عندما رأى بین قریش عتبة بن  ماذا قال رسول اهللا  )٨٣٠س
  ربیعة على جمل أحمر؟

عندما رأى بین قریش عتبة بن ربیعة  قال رسول اهللا   ج
إن یكن في أحد من القوم خیر، فعند (: على جمل أحمر

  .)صاحب ھذا الجمل األحمر، إن یطیعوه یرشدوا

  عركة بدر الكبرى؟كیف كانت بدایة م )٨٣١س
كانت بدایة معركة بدر الكبرى، بالمبارزة، حیث خرج   ج

: عتبة بن ربیعة بین أخیھ شیبة وابنھ الولید، ونادى منادیھم
قم (:فقال رسول اهللا . یا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا

وبدأت . )یا عبیدة بن الحارث، وقم یا حمزة، وقم یا علّي
تبة، وبارز حمزة شیبة، وبارز المبارزة، فبارز عبیدة ع
  .علّي الولید، حتى قتلوھم

بعد انتھاء المبارزة في غزوة بدر  ماذا فعل رسول اهللا  )٨٣٢س
  الكبرى؟

بعد انتھاء المبارزة في غزوة بدر الكبرى، ظھر رسول اهللا   ج
 والذي نفس محمد (:للناس فحرَّضھم على القتال، فقال

ًا محتسبًا مقبًال غیر بیده ال یقاتلھم الیوم رجل فیقتل صابر
  .)مدبر إال أدخلھ اهللا الجنَّة
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الناس على القتال بعد انتھاء  ما أثر تحریض رسول اهللا  )٨٣٣س
  المبارزة في غزوة بدر الكبرى؟

الناس على القتال بعد انتھاء  أثر تحریض رسول اهللا   ج
  :المبارزة في غزوة بدر الكبرى، ما یلي

مة، وفي یده تمرات قال عمیر بن اْلُحمام أخو بني َسَل •
بخ بخ أفما بیني وبین أن أدخل الجنَّة إال أن : یأكلھن

یقتلني ھؤالء؟ ثم قذف التمرات من یده وأخذ سیفھ فقاتل 
 .القوم حتى ُقِتل رضي اهللا عنھ وأرضاه

ابن عفراء، وھو عوف بن  تقدَّم إلى رسول اهللا  •
یا رسول اهللا ما ُیضحك الرب من : الحارث، فقال

، فنزع درعًا )َغْمسھ یَده في العدّو حاسرًا(:العباده؟ ق
كانت علیھ فقذفھا، ثم أخذ سیفھ فقاتل القوم حتى قتل 

  .رضي اهللا عنھ وأرضاه

بعد أن شاھد استبسال أصحابھ في  ماذا فعل رسول اهللا  )٨٣٤س
  قتال المشركین في غزوة بدر الكبرى؟

استبسال أصحابھ في قتال  بعد أن شاھد رسول اهللا   ج
فأخذ حفنة من  كین في غزوة بدر الكبرى، تقدم المشر

ثم نفحھم  )شاھت الوجوه(:الحصباء فاستقبل قریشًا بھا وقال
وعاد إلى  )شدُّوا(:وقالأي رماھم بھا، وأمر أصحابھ  -بھا 

أحٌد : ببدر المسلمین  ، وكان شعارالعریش، واقتتل الفریقان
  .كانت ھزیمة قریشأحد، ف

لى بجیش المسلمین في غزوة بدر كیف كانت عنایة اهللا تعا )٨٣٥س
  الكبرى؟

كانت عنایة اهللا تعالى بجیش المسلمین في غزوة بدر   ج
ھـ، أن ٢رمضان سنة  ١٧الكبرى في صبیحة یوم الجمعة 

كثرھم في أعین عدوھم، كما قلل عدوھم في أنظارھم، وقد 
  . شاركت المالئكة بإذن اهللا معھم في ھذه المعركة
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یَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َلِقیُتْم الَِّذیَن َكَفُروا َیا َأ ((:قال اهللا تعالى
َوَمْن ُیَولِِّھْم َیْوَمِئٍذ ُدُبَرُه ِإالَّ ) ١٥(َزْحفًا َفال ُتَولُّوُھْم اَألْدَباَر 

ُمَتَحرِّفًا ِلِقَتاٍل َأْو ُمَتَحیِّزًا ِإَلى ِفَئٍة َفَقْد َباَء ِبَغَضٍب ِمْن اللَِّھ 
  .)سورة األنفال())١٦(ُم َوِبْئَس اْلَمِصیُر َوَمْأَواُه َجَھنَّ
ِإْذ ُیِریَكُھْم اللَُّھ ِفي َمَناِمَك َقِلیًال َوَلْو َأَراَكُھْم  ((:وقال تعالى

َكِثیرًا َلَفِشْلُتْم َوَلَتَناَزْعُتْم ِفي اَألْمِر َوَلِكنَّ اللََّھ َسلََّم ِإنَُّھ َعِلیٌم 
یُكُموُھْم ِإْذ اْلَتَقْیُتْم ِفي َأْعُیِنُكْم َوِإْذ ُیِر) ٤٣(ِبَذاِت الصُُّدوِر 

َقِلیًال َوُیَقلُِّلُكْم ِفي َأْعُیِنِھْم َوُیَقلُِّلُكْم ِفي َأْعُیِنِھْم ِلَیْقِضَي اللَُّھ َأْمرًا 
  .)سورة األنفال())٤٤(َكاَن َمْفُعوًال َوِإَلى اللَِّھ ُتْرَجُع اُألُموُر 

موقف غزوة بدر كیف شرح اهللا سبحانھ وتعالى حقیقة  )٨٣٦س
  الكبرى بعد أن أھاب بجند اإلیمان؟

شرح اهللا سبحانھ وتعالى حقیقة موقف غزوة بدر الكبرى   ج
َوِإْذ َیِعُدُكْم اللَُّھ (( :بعد أن أھاب بجند اإلیمان بقولھ تعالى

 ِإْحَدى الطَّاِئَفَتْیِن َأنََّھا َلُكْم َوَتَودُّوَن َأنَّ َغْیَر َذاِت الشَّْوَكِة َتُكوُن
َلُكْم َوُیِریُد اللَُّھ َأْن ُیِحقَّ اْلَحقَّ ِبَكِلَماِتِھ َوَیْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفِریَن 

ِإْذ ) ٨(ِلُیِحقَّ اْلَحقَّ َوُیْبِطَل اْلَباِطَل َوَلْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَن ) ٧(
اْلَمالِئَكِة  َتْسَتِغیُثوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّي ُمِمدُُّكْم ِبَأْلٍف ِمْن

َوَما َجَعَلُھ اللَُّھ ِإالَّ ُبْشَرى َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِھ ُقُلوُبُكْم ) ٩(ُمْرِدِفیَن 
سورة ())١٠(َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ َعِزیٌز َحِكیٌم 

  .)األنفال

وضح مشاركة المالئكة مع المسلمین في معركة بدر  )٨٣٧س
  الكبرى؟

معركة بدر الكبرى، شاركت المالئكة مع  تدار عندما  ج
المسلمین، وعلى رأسھم جبریل علیھ وعلیھم السالم، وكان 

في صورة رجال علیھم عمائم بیض  َكَلَم ١٠٠٠عددھم 
أرسلوھا ) والعمائم تیجان العرب)(ویوم حنین عمائم حمر(

 إال جبریل فإنھ كانت علیھ عمامة صفراء، على ظھورھم،
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بعض  ، كما أن، وأخبر بھم الرسول إذ شوھد بعضھم
كان یثبت قلوب المؤمنین  المالئكة قاتل بالفعل، وبعضھم

  .حتى تصبر على القتال

  من أول شھید من المسلمین في معركة بدر الكبرى؟ )٨٣٨س
أول شھید من المسلمین في معركة بدر الكبرى، مولى عمر   ج

  .بن الخطاب رضي اهللا عنھما

َأَحَد بني عدي بن النجار في كیف استشھد حارثة بن سراقة  )٨٣٩س
  معركة بدر الكبرى؟

استشھد حارثة بن سراقة َأَحَد بني عدي بن النجار في   ج
معركة بدر الكبرى، عندما رماه المشركون بسھم وھو 

  . یشرب من ماء الحوض، فأصاب السھم نحره، َفُقِتْل
یا : لما عاد إلى المدینة وقالت مھ رسول اهللا ولقد جاءت ُأ

هللا أخبرني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت، رسول ا
ترید من البكاء والنیاحة علیھ،  -وإال َفَلَیَرَینَّ اهللا ما أصنع

أھبلت، إنھا جنان ثمان وإن ! ویحك(:فقال لھا رسول اهللا 
  .)ابنك أصاب الفردوس األعلى

كیف كان مصرع المشرك األسود بن عبداألسد في معركة  )٨٤٠س
  بدر الكبرى؟

معسكر المشركین األسود بن عبداألسد  خرج من  ج
أعاھد : المخزومي، وكان رجًال شرسًا سيء الخلق، فقال
فخرج . اهللا ألشربن من حوضھم أو ألھدمنھ أو ألموتن دونھ

 -إلیھ حمزة رضي اهللا عنھ، فلما التقیا ضربھ حمزة فأطن 
قدمھ بنصف ساقھ وھو دون الحوض، قوقع على  -أي قطع 

ًا، ثم حبا إلى الحوض حتى اقتحم فیھ ظھره تشخب رجلھ دم
یرید أن ُیِبرَّ یمینھ، فأتبعھ حمزة فضربھ حتى قتلھ في 

  .الحوض، فكان أول قتیل من المشركین في بدر
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  كیف كانت نتیجة معركة غزوة بدر الكبرى؟ )٨٤١س
كانت نتیجة معركة غزوة بدر الكبرى، ھزیمة المشركین،   ج

سر من ن أفقتل من قتل من صنادید قریش، وأسر م
  .نأشرافھم، وانتصر المسلمو

  كیف كانت خسائر قریش في معركة بدر الكبرى؟ )٨٤٢س
قتیًال فیھم كبارھا الذین لقوا  ٧٠كانت خسائر قریش   ج

  .أیضًا ٧٠مصرعھم أذالء، كما كان أسراھم 

أذكر بعضًا من صنادید قریش الذین قتلوا في معركة بدر  )٨٤٣س
  الكبرى؟

ركة بدر الكبرى، من صنادید قریش الذین قتلوا في مع  ج
الطاغیة فرعون ھذه األمة أبو جھل، وعتبة بن ربیعة، 
وولده الولید بنن عتبة، وأخوه شیبة بن ربیعة، وحنظلة بن 
أبي سفیان، وعقبة بن أبي معیط، وأبو الَبْختري، وعبیدة بن 
سعید بن العاص، ونوفل بن خویلد، والنضر بن الحارث بن 

بن خلف ، وغیرھم إذ كضَلدة، والعاص بن ھشام، وأمیة 
  .كانوا سبعین قتیًال

: مشركین، وھمعن قتل ناس من ال ونھى رسول اهللا 
البختري بن ھشام بن الحارث؛ ألنھ  رجال بني ھاشم، وأبو
وھو بمكة؛ وكان ال یؤذیھ، وعمھ  كان أكف القوم عنھ 

  .العباس بن عبد المطلب فإنھ ُأْخِرج ُمْستكرھا

ن في الذین أسرھم المسلمو راف قریشذكر بعضًا من أشا )٨٤٤س
  معركة بدر الكبرى؟

من أشراف قریش الذین أسرھم المسلمین في معركة بدر   ج
، وعقیل بن أبي طالب، الكبرى، العباس عم رسول اهللا 

ونوفل بن الحارث بن عبدالمطلب، وعمرو بن أبي سفیان، 
، وأبو وأبو العاص بن الربیع زوج زینب بنت رسول اهللا 
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ر أخو مصعب بن عمیر، وسھیل بن عمرو عزیز بن عمی
  .َأَحَد ساسة قریش البارزین

النبوة المحمدیة في معركة بدر ) معجزة(كیف ظھرت آیة  )٨٤٥س
  الكبرى؟

النبوة المحمدیة في معركة بدر ) معجزة(ظھرت آیة   ج
وھو في  الكبرى، عندما أتى عكاشة بن محصن لرسول 

" اهللا جذًال العریش وشكا إلیھ انقطاع سیفھ، فأعطاه رسول 
فلما . )قاتل بھذا یا عكاشة(:من حطب، وقال" أي عودًا 

فعاد سیفًا في یده طویل القامة،  أخذه من ید رسول اهللا 
شدید المتن، أبیض الحدیدة، فقاتل بھ حتى فتح اهللا على 

وكان ذلك السیف یسمى العون، ومازال مع . المسلمین
في حرب الردة عكاشة یقاتل بھ حتى ُقِتَل رضي اهللا عنھ 

فكان ھذا السیف معجزة النبوة . على عھد أبي بكر الصدِّیق
  .المحمدیة القویة

كم بلغ عدد شھداء المسلمین في غزوة بدر الكبرى؟ ومن  )٨٤٦س
  ھم؟

 ١٤بلغ عدد شھداء المسلمین في غزوة بدر الكبرى   ج
  .صحابیًا

  :ستة وھم: من المھاجرین
ذو ) ٣عمیر بن أبي وقاص) ٢عبیدة بن الحارث ) ١

مھجع مولى ) ٥عاقل بن البكیر ) ٤الشمالین بن عبد عمرو 
  .صفوان بن بیضاء) ٦عمر بن الخطاب 

  :ثمانیة وھم: ومن األنصار
یزید بن ) ٣   مبشر بن عبد المنذر) ٢   سعد بن خیثمة) ١

حارثة ) ٦رافع بن المعلى ) ٥عمیر بن الُحمام ) ٤الحارث 
. ن الحارثمعوذ ب )٨عوف بن الحارث ) ٧بن سراقة 

  .رحمھم اهللا ورضي عنھم
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أین ُدفن قتلى مشركي قریش الذین لقوا مصرعھم في غزوة  )٨٤٧س
  بدر الكبرى؟

ُدفن قتلى مشركي قریش الذین لقوا مصرعھم في غزوة   ج
بئر ال ماء فیھ كان في (بدر الكبرى، بأن ألقوا في قلیب 

وردم علیھم، أما الطاغیة أمیة بن خلف، ) ساحة المعركة
أي "فمألھا، فذھبوا لیحركوه فتزایل انتفخ في درعھ فإنھ قد 

لحمھ، فتركوه مكانھ وألقوا علیھ ما غیبھ من " انفصل 
  .التراب والحجارة

لقتلى مشركي قریش الذین لقوا  ماذا قال رسول اهللا  )٨٤٨س
  مصرعھم في غزوة بدر الكبرى؟

من جوف اللیل  رسول اهللا  سمع أصحاب رسول اهللا   ج
یا أھل (:لیب، وھو یقول موبخًا لھموھو واقف على الق

یا عتبة بن ربیعة ویا شیبة بن ربیعة وأمیة بن .. القلیب 
خلف ویا أبا جھل بن ھشام ـ وعدد من كان منھم في القلیب 

ھل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي  -
: یا رسول اهللا أتنادي قومًا قد جیفوا: فقال المسلمون )حقًا

ما أنتم بأسمع لما أقول لھم، ولكنھم ال (:ھم قائًالفرد علی
  .)یستطیعون أن یجیبوني

ما اآلیة الكریمة من القرآن الكریم التي أكدت انتصار  )٨٤٩س
  المسلمین في معركة بدر الكبرى؟

اآلیة الكریمة من القرآن الكریم التي أكدت انتصار   ج
ْد َوَلَق ((:المسلمین في معركة بدر الكبرى، قول اهللا تعالى

َنَصَرُكْم اللَُّھ ِبَبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذلٌَّة َفاتَُّقوا اللََّھ َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن 
  .)سورة آل عمران())١٢٣(

كیف وصل خبر نصر المسلمین في غزوة بدر الكبرى إلى  )٨٥٠س
  المدینة؟
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وصل خبر نصر المسلمین في غزوة بدر الكبرى إلى   ج
كًال من عبداهللا بن  المدینة، عندما بعث إلیھا رسول اهللا 

: وقال أسامة بن زید رضي اهللا عنھ. رواحة وزید بن حارثة
، أتانا الخبر حین سوینا التراب على رقیة بنت رسول اهللا 

  .التي كانت عند عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ

  بعد خروجھ من بدر بصحابتھ؟ ماذا فعل رسول اهللا  )٨٥١س
ن إلى ئدیهللا وصحابتھ من بدر عابعد خروج رسول ا  ج

، ثم في )الغنائم(المدینة، ساقوا أمامھم األسرى والنفل 
 الطریق بعد أن تجاوزوا وادي الصفراء قام رسول اهللا 

بتوزیع النفل بالقسطاس أي بالسویة على المسلمین، 
واحتسب بأسھم للشھداء ولمن عاقھم عن حضور غزوة بدر 

  .الكبرى أسباب قھریة
  .وعقبة بن أبي معیط ،ثم ُقِتل النَّضر بن الحارث

بأبي ھند مولى فروة بن عمرو  كما التقي رسول اهللا 
مملوء َحْیسًا، وكان قد تخلف ) كیس(البیاضي، ومعھ حمیت 

، وكان عن بدر، ثم شھد المشاھد كلھا مع رسول اهللا 
إنما ھو أبو ھند (:، فقال رسول اهللا حجام رسول اهللا 

  .، ففعلوا)إلیھامرؤ من األنصار فأنكحوه، وأنكحوا 

من ھم بعض الصحابة رضوان اهللا علیھم الذین عاقھم  )٨٥٢س
  العذر عن حضور غزوة بدر الكبرى؟

من الصحابة رضوان اهللا علیھم الذین عاقھم العذر عن   ج
العاصم بن عدي الذي : حضور غزوة بدر الكبرى ھم

استخلف على أھل قباء، وعثمان بن عفان الذي كان یمرض 
ومعھ أسامة بن زید الذي ) ول اهللا رقیة ابنة رس(زوجھ 

فأتانا الخبر حینما سوینا التراب على رقیة ابنة رسول : قال
  .التي كانت عند عثمان بن عفان اهللا 
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كیف كانت وجھات نظر الصحابة المشاركین في غزوة بدر  )٨٥٣س
  الكبرى في توزیع الغنائم؟

كانت وجھات نظر الصحابة المشاركین في غزوة بدر   ج
ھي لنا، : ي توزیع الغنائم، أن قال الجامعون لھاالكبرى ف

وقال المقاتلون الذین شغلوا عن جمع الغنائم بقتال 
واهللا لو ال نحن ما أصبتموھا؛ إذ نحن الذین : المشركین

وقال الذین . شغلنا العدوَّ عنكم حتى أصبتم الذي أصبتم
في العریش خشیة أن یخالف إلیھ  یحرسون رسول اهللا 

  . ما أنتم أحق بھا مناواهللا: العدو

عندما  ما اآلیة الكریمة التي نزلت على رسول اهللا  )٨٥٤س
غزوة بدر ) غنائم(اختلف المسلمون في توزیع نفل 

  الكبرى؟
عندما اختلف  اآلیة الكریمة التي نزلت على رسول اهللا   ج

غزوة بدر الكبرى، قول ) غنائم(المسلمون في توزیع نفل 
َیْسَأُلوَنَك َعْن اَألْنَفاِل ((  الرحیم منالرح اهللا بسم :اهللا تعالى

ُقْل اَألْنَفاُل ِللَِّھ َوالرَُّسوِل َفاتَُّقوا اللََّھ َوَأْصِلُحوا َذاَت َبْیِنُكْم 
، )سورة األنفال())١(َوَأِطیُعوا اللََّھ َوَرُسوَلُھ ِإْن ُكنُتْم ُمْؤِمِنیَن 
 تعالى ثم أنزل اهللا. فانتزعھا اهللا من أیدیھم حسمًا للخالف

َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء  ((:بیان قسمتھا قي قولھ تعالى
َفَأنَّ ِللَِّھ ُخُمَسُھ َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیِن 
ْوَم َواْبِن السَِّبیِل ِإْن ُكنُتْم آَمْنُتْم ِباللَِّھ َوَما َأنَزْلَنا َعَلى َعْبِدَنا َی

اْلُفْرَقاِن َیْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َواللَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 
، وبھذا ُحِسم الخالف وانتھى نھائیًا، )سورة األنفال())٤١(

  .والحمد هللا رب العالمین

مع أسرى المشركین من قریش  كیف تعامل رسول اهللا  )٨٥٥س
  في غزوة بدر الكبرى ؟
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أسرى المشركین من قریش في مع  تعامل رسول اهللا   ج
من النضر بن الحارث وعقبة  ، بقتل كٌلغزوة بدر الكبرى

عندما كان  بن أبي معیط الذین كانا أشد إیذاء لرسول اهللا 
في مكة، فقد جرى قتلھما في الطریق إلى المدینة، َقتل 
األول علي بن أبي طالب، وَقتل الثاني عاصم بن ثابت 

أصحابھ فیھم،  ى؛ فقد استشار األنصاري، أما بقیة األسر
أیقتلون أم یفادون بمال یستعان بھ على مواصلة الجھاد؟ 

  :فقال 
. )إن اهللا قد أمكنكم منھم، فما تقولون في ھؤالء األسرى؟(

یا رسول اهللا اضرب : فقام عمر رضي اهللا عنھ فقال
فأعرض عنھ رسول اهللا . أعناقھم، فقد كذبوك وأخرجوك

 ثم عاد ، لھ طالبًا المشورة في األسرى، فقام أبو إلى قو
یا رسول اهللا نرى أن تعفو عنھم، : بكر رضي اهللا عنھ فقال

ما كان  فذھب عن وجھ رسول اهللا . وأن تقبل منھم الفداء
فیھ من الغم ورضي بما أشار بھ أبو بكر الصدیق فعفا عنھم 
وقبل الفداء، وكان قد فرقھم بین صحابتھ وھو یقول لھم 

 ما أرحمھفـ، )استوصوا باألسارى خیرًا(:المحمديبكرمھ 
  !!لقد نالت رحمتھ أعداءة.  

مع  ما اآلیات الكریمات التي نزلت في تعامل رسول اهللا  )٨٥٦س
  أسرى غزوة بدر الكبرى؟

مع  اآلیات الكریمات التي نزلت في تعامل رسول اهللا   ج
يٍّ َأْن َما َكاَن ِلَنِب ((:أسرى غزوة بدر الكبرى، قول اهللا تعالى

َیُكوَن َلُھ َأْسَرى َحتَّى ُیْثِخَن ِفي اَألْرِض ُتِریُدوَن َعَرَض 
سورة ())٦٧(الدُّْنَیا َواللَُّھ ُیِریُد اآلِخَرَة َواللَُّھ َعِزیٌز َحِكیٌم 

فوافقت اآلیة عمر رضي اهللا عنھ فیما رآه من قتل  .)األنفال
 لھ األسرى في ھذه المعركة، وأنزل اهللا تعالى عذر رسو
َلْوال  ((:وعذر صاحبھ أبي بكر الصدیق، قال اهللا تعالى

) ٦٨(ِكَتاٌب ِمْن اللَِّھ َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفیَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظیٌم 
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َفُكُلوا ِممَّا َغِنْمُتْم َحالًال َطیِّبًا َواتَُّقوا اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم 
  .)سورة األنفال())٦٩(

یة الكریمة التي أنزلھا اهللا تعالى في أسرى غزوة بدر ما اآل )٨٥٧س
  الكبرى؟

اآلیة الكریمة التي أنزلھا اهللا تعالى في أسرى غزوة بدر   ج
َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ُقْل ِلَمْن ِفي َأْیِدیُكْم ِمْن  ((:الكبرى، قولھ تعالى

ُكْم َخْیرًا ِممَّا ُأِخَذ اَألْسَرى ِإْن َیْعَلْم اللَُّھ ِفي ُقُلوِبُكْم َخْیرًا ُیْؤِت
، )سورة األنفال())٧٠(ِمْنُكْم َوَیْغِفْر َلُكْم َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم 

فشجعھم بھذا على دفع الفدیة ووعدھم بالمغفرة والرحمة إن 
  .ھم أسلموا وحسن إسالمھم

العاص بن الربیع الذي ُأسر في غزوة بدر  من افتدى أبا )٨٥٨س
  الكبرى؟

بن الربیع الذي ُأسر في غزوة بدر العاص  افتدى أبا  ج
فبعثت زینب في . الكبرى، زوجھ زینب بنت رسول اهللا 

فدائھ بمال معھ قالدة لھا كانت خدیجة أدخلتھا بھا على أبي 
رقَّ لھا ِرّقًة  العاص حین َبَنى بھا، فلما رآھا رسول اهللا 

إن رأیتم أن ُتطلقوا لھا أسیرھا، وتردوا علیھا (:شدیدة، وقال
نعم یا رسول اهللا، وأطلقوه وردوا : ، فقالوا)لھا فافعلواما

  .علیھا الذي لھا

ما أثر نتیجة غزوة بدر الكبرى على مشركي قریش في  )٨٥٩س
  مكة؟

أثر نتیجة غزوة بدر الكبرى على مشركي قریش في مكة،   ج
شعروا بأن كفتھم آخذة في االنحدار، وبأن المسلمین تشتد 

مرة باإلیمان والتضحیة، قوتھم، وتزداد أعدادھم بقلوب عا
وبنفوس مطمئنة ملیئة بالثقة والعزیمة، ولھا من القدرة 
الروحیة ما یمكنھا من التصدي ألي عدوان، ومن دحر كل 
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اعتداء أو تآمر، فأصبح بذلك المؤمنون قد أخذوا بزمام 
  .المبادرة ولن تتراجع خطاھم

  بم سمي یوم بدر؟ )٨٦٠س
ر، یوم الفرقان، یوم یوم بد: سمي یوم بدر بعدة أسماء منھا  ج

  . التقى الجمعان

بعد انتھاء معركة غزوة بدر  ماذا قال رسول اهللا  )٨٦١س
  الكبرى؟

من َعقب شھر  بعد انتھاء معركة غزوة بدر الكبرى  ج
لن تقوم للشرك بعد ( قال رسول اهللا  :رمضان أو شوال

  .)الیوم قائمة في الجزیرة العربیة كلھا

  )الُكْدر (  غزوة بني ُسَلْیم

  ا أھم أحداث غزوة بني سلیم؟م )٨٦٢س
 :أھم أحداث غزوة بني ُسَلْیم، كما یلي  ج

ھـ، ولم یمض على عودة ٢حدثت في شھر شوال سنة  •
 .أكثر من أسبوع الكبرى من غزوة بدر رسول اهللا 

 .ُسَلْیم ھدف الغزوة، بنو •
سباع بن عرفطة : على المدینة استخلف رسول اهللا  •

 .الغفاري
عبداهللا بن أم : صالة في المدینةلل استخلف رسول اهللا  •

 .مكتوم
 .علي بن أبي طالب: حمل لواء الغزوة األبیض •
ومن معھ بماء لبني ُسَلْیم یدعى  نزل رسول اهللا  •

 .الُكْدر، وبقي بھ ثالثة أیام، ولم یعترضھ أحد بحرب
بعیر،  ٥٠٠من غنائمھم نحو  وجد رسول اهللا  •

 .فاستاقھا صحابتھ
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دینة، وعند موضع ضرار قسم في طریق العودة إلى الم •
الغنائم بین الغازین معھ، ثم اتجھوا إلى  رسول اهللا 

 .المدینة

  غزوة یھود بني قینقاع

  من ھم بني قینقاع؟ )٨٦٣س
ھم إحدى طوائف الیھود الثالث الذین نزلوا : بنو قینقاع  ج

قبل اإلسالم ) وسكنوا في داخلھا في حي باسمھم(المدینة 
الروم لھم وانتظارًا للنبوة  بزمن طویل فرارًا من اضطھاد

ولما حل رسول . المحمدیة المبشر بھا في التوراة واإلنجیل
. بالمدینة مھاجرًا عاھدھم معاھدة ِسلم وحسن جوار اهللا 

وقد نافق كثیر من أحبارھم َوَوالوا المشركین في الخفاء، 
وكانوا یتربصون برسول اهللا وأصحابھ الدوائر، ولما خرج 

 ا َظنًَّا منھم أن المسلمین سیھزمون ویأفل إلى بدر فرحو
ولما كان النصر للمسلمین والھزیمة للمشركین، . نجم قوتھم

  .شرقوا بریقھم، وكشروا عن أنیابھم، وقالوا قالة السوء

  مع یھود بني قینقاع؟ ما أول عمل فعلھ رسول اهللا  )٨٦٤س
مع یھود بني قینقاع، أن جمع  أول عمل فعلھ رسول اهللا   ج

یا معشر یھود، أسلموا قبل (:في سوقھم وقال لھم رؤساءھم
 :، كما قال لھم )أن یصیبكم اهللا بما أصاب قریش

احذروا ما نزل بقریش وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أني نبيٌّ (
وحذرھم من مغبة الغدر واالعتداء واالستمرار في  )ُمْرَسٌل

  .الخروج على العھد

  لھم؟ اهللا  كیف استقبل یھود بني قینقاع تحذیر رسول )٨٦٥س
لھم،  استقبل یھود بني قینقاع تحذیر رسول اهللا   ج

نفسك أنك یا محمد ال َیُغرَّنك من : باستھزاء، وقال بعضھم
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نوا غمارًا ال یعرفون القتال، إنك قتلت نفرًا من قریش، وكا
  .لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وأنك لن تلقى مثلنا

  متى حدثت غزوة یھود بني قینقاع؟ )٨٦٦س
ھـ ٢حدثت غزوة یھود بني قینقاع في شھر شوال سنة   ج

  ).فیما بین بدر وُأحد(عقیب غزوة بدر الكبرى مباشرة، 

  بغزو یھود بني قینقاع؟ ما سبب قیام رسول اهللا  )٨٦٧س
بغزو یھود بني قینقاع، لتحرشھم  سبب قیام رسول اهللا   ج

بالمسلمین، وقد حدث في یوم أن عمد بعض تجارھم بسوق 
إلى اإلساءة المرأة مسلمة ذھبت تبیع ذھبًا  بني قینقاع

لصائغ، فحاولوا معھا أن تسفر أمامھم، فأبت علیھم، فراح 
الصائغ یشبك طرف ثوبھا من الخلف، حتى إذا ما مشت 
وانكشفت وبانت سوأتھا، فتضاحكوا علیھا، ولم یتمالك أحد 
المسلمین أن یرى ھذا العبث ویسكت، فقام وھجم على 

وقتلھ، فتجمھر علیھ بعض الیھود وأخذوا  الصائغ الیھودي
بالثأر وقتلوه فمات شھیدًا رضي اهللا عنھ، وھب أھل القتیل 
المسلم یستصرخون إخوانھم المسلمین على یھود، وقد طفح 
الكیل، والبد من عمل حاسم ضدھم، وبھذا نقض یھود بني 

  .قینقاع عھدھم وطرحوا معاھدتھم

المدینة حینما قصد على  من الذي استخلفھ رسول اهللا  )٨٦٨س
  بجنده یھود بني قینقاع؟

على المدینة حینما قصد بجنده یھود  رسول اهللا  استخلف  ج
بني قینقاع، بشیر بن عبد المنذر، وقیل أبا لبابة بن عبد 

  .المنذر األنصاري

حینما قصد بجنده یھود  من الذي حمل رایة رسول اهللا  )٨٦٩س
  بني قینقاع؟
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قصد بجنده یھود بني قینقاع،  حینما حمل رایة رسول اهللا   ج
  .حمزة بن عبد المطلب، وكانت رایة بیضاء

  یھود بني قینقاع؟ كم المدة التي حاصر فیھا رسول اهللا  )٨٧٠س
، نزلوا بعد نقض یھود بني قینقاع عھدھم مع رسول اهللا   ج

وحاصرھم  حصونھم فتحصنوا بھا، فغزاھم رسول اهللا 
في  لى حكمھ بھا، خمس عشرة لیلة، حتى نزلوا منھا ع

  .أنفسھم وأموالھم ونسائھم وذریاتھم، فأمر بھم فُكتِّفوا

  من الذي كان ُیِقر یھود بني قینقاع على تعنتھم؟ )٨٧١س
الذي كان ُیِقر یھود بني قینقاع على تعنتھم، ھو عبداهللا بن   ج

یطالبھ باإلحسان إلیھم ،  سلول، وجاء إلى رسول اهللا 
  .بالحسنى، ووھبھم لھ فعاملھ رسول اهللا . وأن یعفو عنھم

بعد حصارھم  ماذا طلب یھود بني قینقاع من رسول اهللا  )٨٧٢س
  الطویل؟

بعد حصارھم  طلب یھود بني قینقاع من رسول اهللا   ج
الطویل، وأسرھم، وقبل تنفیذ الحكم فیھم، طلبوا العفو وأن 
یجلوا عن المدینة بذراریھم ونسائھم، على أن یتركوا 

  .أموالھم، وفیھا سالح كثیر

عندما طلب یھود بني قینقاع بعد  ما موقف رسول اهللا  )٨٧٣س
  حصارھم الطویل اإلجالء بذراریھم ونسائھم دون أموالھم؟

من ) بعد حصارھم الطویل(عندما طلب یھود بني قینقاع   ج
اإلجالء بذراریھم ونسائھم دون أموالھم،  رسول اهللا 

وافقھم على ذلك، وجعل عبادة بن الصامت ومحمد بن 
یتعقبان أمر رحیلھم من المدینة إلى غیر رجعة،  مسلمة

  .وذلك خالل ثالثة أیام

  ماذا حدث لیھود بني قینقاع بعد طلبھم اإلجالء من المدینة؟ )٨٧٤س
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بعد طلب یھود بني قینقاع اإلجالء من المدینة، رحلوا إلى   ج
مكان بالشام، ولم یمض عام حتى أصابھم اهللا بالفناء جزاًء 

  .وفاقًا

یمة التي تحدث القرآن الكریم بھا عن یھود ما اآلیات الكر )٨٧٥س
  بني قینقاع؟

اآلیات الكریمة التي تحدث القرآن الكریم بھا عن یھود بني   ج
  :، عدیدة ومنھاقینقاع

ُقْل ِللَِّذیَن َكَفُروا َسُتْغَلُبوَن َوُتْحَشُروَن  ((:قول اهللا تعالى •
  .)سورة آل عمران())١٢(ِإَلى َجَھنََّم َوِبْئَس اْلِمَھاُد 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا اْلَیُھوَد  ((:وقال تعالى •
َوالنََّصاَرى َأْوِلَیاَء َبْعُضُھْم َأْوِلَیاُء َبْعٍض َوَمْن َیَتَولَُّھْم 

) ٥١(ِمْنُكْم َفِإنَُّھ ِمْنُھْم ِإنَّ اللََّھ ال َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن 
ُلوِبِھْم َمَرٌض ُیَساِرُعوَن ِفیِھم َیُقوُلوَن َفَتَرى الَِّذیَن ِفي ُق

َنْخَشى َأْن ُتِصیَبَنا َداِئَرٌة َفَعَسى اللَُّھ َأْن َیْأِتَي ِباْلَفْتِح َأْو َأْمٍر 
ِمْن ِعْنِدِه َفُیْصِبُحوا َعَلى َما َأَسرُّوا ِفي َأنُفِسِھْم َناِدِمیَن 

  .)سورة المائدة())٥٢(
َخاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَیاَنًة َفاْنِبْذ ِإَلْیِھْم َعَلى َوِإمَّا َت ((:وقال تعالى •

  .)سورة األنفال())٥٨(َسَواٍء ِإنَّ اللََّھ ال ُیِحبُّ اْلَخاِئِنیَن 

  غزوة السویق 

  لماذا سمیت غزوة السویق بھذا االسم؟ )٨٧٦س
سفیان وجنده  غزوة السویق بھذا االسم، ألن أبا سمیت  ج

، تركوا )قرة الكدرقر(عندما رحلوا ھاربین من موضع 
الكثیر من جرب السویق الذي ھو زادھم تخففًا للرحیل 

  .العاجل، وأخذه بعد ذلك المسلمون

  متى حدثت غزوة السویق؟ )٨٧٧س
  . ھـ٢حدثت غزوة السویق في أوائل شھر ذي الحجة سنة   ج
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  بغزوة السویق؟ ما سبب قیام رسول اهللا  )٨٧٨س
بما فعلھ  بغزوة السویق، ِعلمُھ  سبب قیام رسول اهللا   ج

جند أبو سفیان من إحراق بعض نخیل بناحیة العریض 
قیل إنھ معبد بن عمرو (شمال المدینة، وقتل أحد األنصار 

  .وحلیفًا لھم في مكة، ثم فروا ھاربین) األنصاري

  بعد غزوة بدر؟ لماذا عزم أبو سفیان غزو رسول اهللا  )٨٧٩س
 بعد غزوة بدر الكبرى، عزم أبو سفیان غزو رسول اهللا   ج

ذلك ألنھ كان من المنھزمین بمعركة بدر، ونذر أن ال یمس 
 حتى یغزو محمدًا  -أي ال یطأ نساءه  -رأسھ ماء جنابة 

  .ویشفي صدره بقتل أصحابھ أو أسرھم

  بعد غزوة بدر ؟ ستعد أبو سفیان لغزو رسول اهللا اكیف  )٨٨٠س
بعد غزوة بدر، بأن  ستعد أبو سفیان لغزو رسول اهللا ا  ج

 ، ثم"وقیل مائتي راكب من قریش"ة رجل صحب معھ مائ
م بن مشكم الذي نزل في بني النضیر على سیدھم َسالَّ

ض ْیَرأضافھ مع رجالھ، ثم بعث منھم من جاء إلى الُع
یل، وَقَتَل أحد واستفزوا المسلمین بحرق بعض النخ

، ثم انصرفوا راجعین إلى مكة، ورأى األنصار وحلیفًا لھ
  .ھاربًا أن یمینھ قد حلَّت، فولى

سفیان من حرق  ما فعلھ جند أبي كیف واجھ رسول اهللا  )٨٨١س
  لھم في مكة؟ النخیل وقتل أحد األنصار وحلیف بعض

سفیان من حرق بعض  ما فعلھ جند أبي واجھ رسول اهللا   ج
في مكة، بأن استخلف  لھ خیل وقتل أحد األنصار وحلیفالن

، )ُلبانة ، أبا أبا طبابة(على المدینة بشیر بن عبد المنذر 
) قرقرة الكدر(ھ حتى وصل بھم إلى وخرج ببعض صحابت

  .على بعد تسعین میًال بناجیة المعدن
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 كیف تصرف أبو سفیان عندما عرف بغزو رسول اهللا  )٨٨٢س
  لھم؟

لھم، رحل  عندما عرف أبو سفیان بغزو رسول اهللا   ج
وھي عامة  -وجنده، وتركوا الكثیر من جرب السویق 

حیل العاجل وخشیة من أن یصیبھم ما تخففًا للر -زوادھم 
  .أصاب قومھم یوم بدر

  ؟كیف كانت نتیجة غزوة السویق )٨٨٣س
كانت نتیجة غزوة السویق، أن أبا سفیان وجنده ھربو، ولم   ج

  .، وأخذ المسلمون السویقیدركھ رسول اهللا 

  )غزوة ذا أَمر ( غزوة غطفان 

  بھذه األسماء؟) غزوة ذا أَمر(لماذا سمیت غزوة غطفان  )٨٨٤س
سمیت غزوة غطفان بھذا االسم، نسبة إلى قبیلة غطفان   ج

كذلك نسبة ) ذا أَمر(، وسمیت غزوة بنجد شرق المدینة
  .لموضع ماء بھذا االسم

  ؟)غزوة ذا أَمر(متى حدثت غزوة غطفان  )٨٨٥س
في شھر ربیع األول ) غزوة ذا أَمر(حدثت غزوة غطفان   ج

  .ھـ٣سنة 

  ؟)زوة ذا أم غ(بغزوة غطفان  ما سبب قیام رسول اهللا  )٨٨٦س
، )غزوة ذا أمر(بغزوة غطفان  سبب قیام رسول اهللا   ج

تحرك جمع من بني ثعلبة وبني محارب من قبائل غطفان 
  .في شرق المدینة، بقصد اإلغارة على المدینة

عندما وصلت أنباء إغارة بني  كیف تصرف رسول اهللا  )٨٨٧س
  ثعلبة وبني محارب من قبائل غطفان على المدینة؟
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أنباء إغارة بني ثعلبة وبني  لت لرسول اهللا عندما وص  ج
محارب من قبائل غطفان على المدینة، استخلف على 

عثمان بن عفان، وسارع باإلعداد والخروج إلیھم : المدینة
یصل بھم إلى  وما كاد . فارسًا ٤٥٠في دیارھم مع 

حتى رأى الجمع قد تفرقوا وھربوا ) ذا أمر(موضع یدعي 
  .وجیشھ إلى المدینة ولم یلقوا كیدًا  إلى الجبال، ثم عاد

  دعثور أحد رؤساء بني ثعلبة وقومھ؟: ما قصة إسالم )٨٨٨س
: دعثور أحد رؤساء بني ثعلبة وقومھ، كما یلي: قصة إسالم  ج

، )ذا أَمر(في غزوة غطفان  فعندما كان رسول اهللا 
ھطلت أمطار غزیرة ابتلت لھا الثیاب، وتحت ظل شجرة 

ثوبیھ لیجفا على الشجرة وھو ینام  یخلع كان رسول اهللا 
غْورث أو دعثور بن (تحتھا، فتلصص علیھ من یسمى 

 من رؤساء بني ثعلبة، حتى فاجأ رسول اهللا ) الحارث
من یمنعك مني الیوم؟ فیرد : یقول لھ وھو مشھر سیفھ أمامھ

 فإذا بسیفھ یسقط من یده، . )اهللا(: علیھ بكل طمأنینة
وھذه من معجزات " خلف فیوقعھویحس بمن یدفع بھ إلى ال

یعلن إسالمھ، ثم  ، فینھض ویقبل على رسول اهللا "النبوة
یذھب إلى قومھ یدعو إلى اإلسالم، فتصلح أحوالھم، وقد 

  .من جند اهللا الداعین لدینھ القویم والمناصرین لھ اأصبحو

التي نزلت في حادثة المشرك دعثور الذي سل  اآلیة ما )٨٨٩س
  ؟سیفھ على رسول اهللا 

التي نزلت في حادثة المشرك دعثور الذي سل سیفھ  اآلیة  ج
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا  ((:، قول اهللا تعالىعلى رسول اهللا 

اْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّھ َعَلْیُكْم ِإْذ َھمَّ َقْوٌم َأْن َیْبُسُطوا ِإَلْیُكْم َأْیِدَیُھْم 
اللََّھ َوَعَلى اللَِّھ َفْلَیَتَوكَّْل اْلُمْؤِمُنوَن  َفَكفَّ َأْیِدَیُھْم َعْنُكْم َواتَُّقوا

 .)سورة المائدة())١١(
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  )غزوة بحران  (غزوة بني ُسَلْیم 

  متى حدثت غزوة بحران؟ )٨٩٠س
  .ھـ ٣حدثت غزوة بحران في شھر جمادى األولى سنة   ج

  ما سبب غزوة بحران؟ )٨٩١س
  .سبب غزوة بحران، تحرك جمع من بني ُسَلْیم لغزو المدینة  ج

  لغزوة بحران؟ استعد رسول اهللا  كیف )٨٩٢س
لغزوة بحران، بأن جھز جیشًا قوامھ  استعد رسول اهللا   ج

فارس، وخرج بھم لرد الغادرین قبل ھجومھم،  ٣٠٠
وما كاد یصل . واستخلف على المدینة عبداهللا ابن أم مكتوم

بجیشھ إلى موضع بحران من أكبر ضواحي المدینة، فوجد 
وصحبھ إلى  فعاد . ن نوایاھمالقوم قد تشتتوا ورجعوا ع

  .المدینة ولم یلقوا كیدًا

  غزوة ُأُحْد

  ما أسباب غزوة ُأُحْد ؟ )٨٩٣س
  :منھا أسباب ظاھرةأسباب غزوة ُأُحْد،   ج

قد أصیبت في صنادیدھا الذین ألقوا في القلیب  ًاأن قریش •
 یوم بدر، فقاموا لألخذ بالثأر من رسول اهللا 

  .وأصحابھ
من المھاجرین واألنصار كانوا أن الذین تخلفوا عن بدر  •

  .ح لھم فرصة قتال المشركینییسألون اهللا تعالى أن یت
ِإْن  ((:قویة ذكرھا اهللا تعالى في قولھ ومنھا أسباب خفیة

َیْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُھ َوِتْلَك اَألیَّاُم ُنَداِوُلَھا 
لَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا َوَیتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَھَداَء َواللَُّھ ال َبْیَن النَّاِس َوِلَیْعَلَم ال

َوِلُیَمحَِّص اللَُّھ الَِّذیَن آَمُنوا َوَیْمَحَق ) ١٤٠(ُیِحبُّ الظَّاِلِمیَن 
  .)سورة آل عمران())١٤١(اْلَكاِفِریَن 
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 ما اآلیة الكریمة التي أخبر اهللا سبحانھ وتعالى رسولھ  )٨٩٤س
  ھا انتقامًا لھزیمتھم في غزوة بدر؟بأمر قریش واستعداد

بأمر قریش واستعدادھا  أخبر اهللا سبحانھ وتعالى رسولھ   ج
ِإنَّ الَِّذیَن  ((:انتقامًا لھزیمتھم في غزوة بدر بقولھ تعالى

َكَفُروا ُیْنِفُقوَن َأْمَواَلُھْم ِلَیُصدُّوا َعْن َسِبیِل اللَِّھ َفَسُینِفُقوَنَھا ُثمَّ 
ِھْم َحْسَرًة ُثمَّ ُیْغَلُبوَن َوالَِّذیَن َكَفُروا ِإَلى َجَھنََّم َتُكوُن َعَلْی
  .)سورة األنفال())٣٦(ُیْحَشُروَن 

  ما أثر ھزیمة قریش في غزوة بدر الكبرى؟ )٨٩٥س
بعد ھزیمة قریش في غزوة بدر الكبرى، لم یستقر لھم قرار   ج

 حتى قرروا أن ینتقموا من المسلمین ویستعیدوا ماضي
مقاتل  ٣٠٠٠سفیان تعداده  ا جیشًا بقیادة أبيھیبتھم، فكونو

من الخیل، ونزلوا في موضع یسمى عینین بالقرب  ٢٠٠و
من جبل ُأحد، وجعلوا خالد بن الولید على میمنة الخیل، 

  .وعكرمة بن أبي جھل على میسرتھا

  متى حدثت غزوة ُأحد؟ )٨٩٦س
  .ھـ ٣شوال سنة ) ١٥أو  ٧یوم السبت (حدثت غزوة أحد،   ج

عندما علم بما أعدتھ قریش انتقاما  سول اهللا ماذا فعل ر )٨٩٧س
  لھزیمتھم في غزوة بدر الكبرى؟

بما أعدتھ قریش انتقاما لھزیمتھم  عندما علم رسول اهللا   ج
في غزوة بدر الكبرى، عرض الرأي على صحابتھ، وھو 
أن ال یلتقوا بھم، ویتحصنون في المدینة، فإذا ھاجمھم العدو 

ثم قصَّ علیھم رؤیا رآھا . ع عنھابھا كانوا في موقع المداف
في منامھ من أنھ رأى َثَلَمٌة في سیفھ، وأن یده تدخل في 

بأن البقر التي  وقد َأوََّل رؤیاه . درع حصینة، وبقرًا تذبح
ھي المدینة، : بقتل بعض أصحابھ، وبأن الدرع: تذبح

  .إصابة رجل من أھل بیتھ: والثلمة التي بسیفھ



٣٥١  
  

بعدم الخروج لمالقاة جیش  یھ ما موقف الصحابة من رأ )٨٩٨س
  قریش قرب جبل ُأحد؟

بعدم الخروج لمالقاة جیش  موقف الصحابة من رأیھ   ج
قریش قرب جبل ُأحد، فقد وافق البعض على رأي رسول 

بأن ال یخرجوا، وعلى رأسھم المنافق عبداهللا بن  اهللا 
ولكن أغلب شباب الصحابة ومن فاتھ حضور موقعة . ُأبي

  .الخروج بھم ومالقاة عدوھمبدر، طالب ب

في الخروج أو  ما الرأي الذي استقر علیھ رسول اهللا  )٨٩٩س
  عدمھ لمالقاة جیش قریش المنتقم لھزیمتھ في غزوة بدر؟

على الخروج لمالقاة جیش قریش  استقر رأي رسول اهللا   ج
المنتقم لھزیمتھ في غزوة بدر، فلبس لباس الحرب، وصلى 

الصبر، وقال لبعض  بالناس وذكرھم بأن النصر مع
الصحابة الذین ندموا وأنھم إذا شاء لھم قعدوا عن 

ما ینبغي لنبي أن یضع ألمتھ بعدما لبسھا حتى (:الخروج
أي عدم " یحكم اهللا بینھ وبین عدوِّه، وقد دعوتكم إلى ھذا

فأبیتم إال الخروج، فعلیكم بتقوى اهللا، والصبر " الخروج
وا ماذا أمركم اهللا بھ عند البأس إذا لقیتم العدو، وانظر

جندي، أكثر سالحھم  ١٠٠٠وسار بجیشھ في نحو . )فافعلوا
  .اإلیمان واإلقبال على الشھادة

على المدینة عندما  من ھو الذي استخلفھ رسول اهللا  )٩٠٠س
  خرج إلى غزوة ُأحد؟

على  عندما خرج إلى غزوة ُأحد، استخلف رسول اهللا   ج
  .للصالة بالناس ابن أم مكتوم: المدینة

 ماذا فعل المنافق األعمى مربع بن قیظي لرسول اهللا  )٩٠١س
  عندما مر بحائطھ وھو في طریقة إلى ُأحد؟

بحائط المنافق األعمى مربع بن  عندما مر رسول اهللا   ج
قیظي وھو في طریقة إلى ُأحد، أن رفع المنافق حفنة من 
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واهللا لو اعلم أن ال أصیب بھا غیرك یا محمد : تراب، وقال
فبدره سعد بن زید بضربة شج بھا . ا وجھكلضربت بھ

: رأسھ، وابتدره رجال لیقتلوه، فقال لھم رسول اهللا 
  .)دعوه ال تقتلوه، فإنھ أعمى القلب أعمى البصر(

  إلى ُأحد؟ ماذا فعل المنافقون الذین خرجوا مع رسول اهللا  )٩٠٢س
إلى ُأحد، انشقوا  المنافقون الذین خرجوا مع رسول اهللا   ج

رجل  ٣٠٠عن الجیش بثلث الناس وعددھم في الطریق 
یتقدمھم عبداهللا بن ُأَبّي سلول الذي كان رأیھ عدم الخروج 

أطاعھم وعصاني؛ ما : فلذا قال ھنا مثل رأي رسول اهللا 
ندري عالم نقتل أنفسنا ھاھنا أیھ الناس، وعادوا إلى المدینة 

أبعدكم اهللا (:فقال رسول اهللا . ھربًا من الواجب المقدس
  .)عداء اهللا فسیغني اهللا عنكم َنبّیھأ

كیف كان موقف عبداهللا بن عمرو بن حرام من المنافقین  )٩٠٣س
  إلى ُأحد؟ الذین خرجوا مع رسول اهللا 

كان موقف عبداهللا بن عمرو بن حرام من المنافقین الذین   ج
إلى ُأحد، ثم أنخزلوا راجعین إلى  خرجوا مع رسول اهللا 

عالوا قاتلوا في سبیل اهللا أو ت(: المدینة، أن نصحھم وقال
فأنزل اهللا تعالى فیھم . لو نعلم قتاًال التبعناكم: قالوا. )ادفعوا

  .قرآنًا یقرأ إلى یوم القیامة

من المنافقین الذین قرروا  ما موقف أصحاب رسول اهللا  )٩٠٤س
  الرجوع من المشاركة في غزوة ُأحد؟

حد، عندما قرر المنافقین الرجوع من المشاركة في غزوة ُأ  ج
ذروھم : ھیا نقاتلھم، وقال آخرون: قال بعض المسلمین
َفَما َلُكْم ِفي  ((:فنزل فیھم قول اهللا تعالى. یعودوا إلى دیارھم

سورة ())٨٨( ...اْلُمَناِفِقیَن ِفَئَتْیِن َواللَُّھ َأْرَكَسُھْم ِبَما َكَسُبوا 
  .)النساء
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ن ماذا حدث في صفوف المؤمنین بعد خروج المنافقین الذی )٩٠٥س
  قرروا الرجوع عن المشاركة في غزوة ُأحد؟

حدث في صفوف المؤمنین بعد خروج المنافقین الذین   ج
قرروا الرجوع عن المشاركة في غزوة ُأحد، أن اضطربوا 
وھم بنو سلمة وبنو حارثة، إال أن اهللا ثبتھم؛ فثبتوا مع 

ِن ِإْذ َھمَّْت َطاِئَفَتا((:وفیھم نزل قول اهللا تعالى. رسول اهللا 
ِمْنُكْم َأْن َتْفَشال َواللَُّھ َوِلیُُّھَما َوَعَلى اللَِّھ َفْلَیَتَوكَّْل اْلُمْؤِمُنوَن 

  .)سورة آل عمران())١٢٢(

ما اآلیة الكریمة من القرآن الكریم التي كشفت موقف  )٩٠٦س
 المنافق عبداهللا بن أبي سلول الذي خرج مع رسول اهللا 

  إلى ُأحد ثم رجع للمدینة؟
ریمة من القرآن الكریم التي كشفت موقف المنافق اآلیة الك  ج

إلى ُأحد  عبداهللا بن أبي سلول الذي خرج مع رسول اهللا 
َما َكاَن اللَُّھ ِلَیَذَر  ((:ثم رجع للمدینة، قول اهللا تعالى

اْلُمْؤِمِنیَن َعَلى َما َأْنُتْم َعَلْیِھ َحتَّى َیِمیَز اْلَخِبیَث ِمْن الطَّیِِّب 
  .)سورة آل عمران())١٧٩(...اللَُّھ ِلُیْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْیِب َوَما َكاَن 

ما اآلیة الكریمة من القرآن الكریم التي كشفت أمر المنافقین  )٩٠٧س
  في غزوة ُأحد؟

اآلیة الكریمة من القرآن الكریم التي كشفت أمر المنافقین   ج
وا َوِقیَل َوِلَیْعَلَم الَِّذیَن َناَفُق ((:في غزوة ُأحد، قول اهللا تعالى

َلُھْم َتَعاَلْوا َقاِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّھ َأْو اْدَفُعوا َقاُلوا َلْو َنْعَلُم ِقَتاًال 
التََّبْعَناُكْم ُھْم ِلْلُكْفِر َیْوَمِئٍذ َأْقَرُب ِمْنُھْم ِلِإلیَماِن َیُقوُلوَن 

َیْكُتُموَن  ِبَأْفواِھِھْم َما َلْیَس ِفي ُقُلوِبِھْم َواللَُّھ َأْعَلُم ِبَما
  .)سورة آل عمران())١٦٧(

 الحربي الذي وضعھ رسول اهللا ) التكتیك(ما التخطیط  )٩٠٨س
  للجیش المتوجھ إلى غزوة ُأحد؟
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 الحربي الذي وضعھ رسول اهللا ) التكتیك(التخطیط   ج
ببقیة  للجیش المتوجھ إلى غزوة ُأحد، واصل رسول اهللا 

یة من جبل جندي إلى أن قصد الناحیة الجنوب ٧٠٠الجیش 
جندیًا من مجیدي الرمي بالنبل  ٥٠ أحد، واختار 

وَظھََّرُھْم إلى الجبل، وطلب منھم البقاء حیث ھم على ثنیة 
الجبل لحمایة ظھر الجیش، وأوصى قائدھم عبداهللا بن جبیر 

الخیل عنا بالنبل ال یأتوننا من خلفنا  "أنفح" انضح ( :قائًال
  . )نك ال نْؤتین من قبلك إن كانت لنا أو علینا، فاثبت مكا

حمل ): یبة األوس من األنصاركت(ثم اتخذ للجیش میمنة  •
  .ھا أسید بن خضیرلواء

ھا حمل لواء): بة الخزرج من األنصاركتی(ومیسرة  •
  .الحباب بن المنذر

مصعب  اھحمل لواء): كتیبة المھاجرین)(طوس(وقلب  •
  .بن عمیر

  ).أبو دجانة(ثم أعطى سیفھ إلى سماك بن خرشة  •
  سیفھ ألبي دجانة في غزوة ُأحد؟ كیف أعطى رسول اهللا  )٩٠٩س

من یأخذ ھذا السیف (:في غزوة ُأحد، قال رسول اهللا   ج
فقام إلیھ رجال فأمسكھ عنھم، حتى قام إلیھ أبو  )بحقھ؟

وما حقھ یا : دجانة سماك بن خرشھ أخو بني ساعدة، فقال
نا أ: قال )أن تضرب بھ العدّو حتى ینحني(:رسول اهللا؟ قال

وكان أبو دجانة . آخذه یا رسول اهللا بحقھ، فأعطاه إیاه
شجاعًا یختال عند الحرب، ولھ عصابة حمراء فلفھا على 

حین رآه  رأسھ ومشى یختال الصفوف، فقال رسول اهللا 
إنھا لمشیة یبغضھا اهللا إال (:یتبختر في مشیتھ بین الصفوف

معركة، ثم رمى أبو دجانة بنفسھ في ال )في مثل ھذا الموطن
  :فجعل ال یلقى أحدًا إال قتلھ، وھو یقول

  أن      ا ال      ذي عاھ      دني خلیل      ي
  

  ونح    ن بالس    فح ل    دى النخی    ل    
  أّال أق     وم ال     دھر ف     ي الَكیُّ     ول   

  
  أض    رب بس    یف اهللا والرس    ول  
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  كیف كان استبسال المسلمین في قتال المشركین یوم ُأُحد؟ )٩١٠س
ن كان استبسال المسلمین في قتال المشركین یوم ُأُحد، أ  ج

تفانوا في جھادھم، فقد عانت جنود قریش من صالبة جند 
، وما سقط شھید إال وقد تجندلت عشرات رسول اهللا 

  :یقول اهللا تعالى. الرقاب الكافرة، حتى ولوا ھاربین
َسُنْلِقي ِفي ُقُلوِب الَِّذیَن َكَفُروا الرُّْعَب ِبَما َأْشَرُكوا ِباللَِّھ َما ((

َطانًا َوَمْأَواُھْم النَّاُر َوِبْئَس َمْثَوى الظَّاِلِمیَن َلْم ُیَنزِّْل ِبِھ ُسْل
 ِإْذ َتُحسُّوَنُھْم ِبِإْذِنِھ َوَلَقْد َصَدَقُكْم اللَُّھ َوْعَدُه) ١٥١(

  .)سورة آل عمران())١٥٢(...

حنظلة بن أبي عامر لما ) غسیل المالئكة(كیف استبسل  )٩١١س
  سمع صوت الجھاد لغزوة ُأحد؟

ر ،كان متزوجًا ولم ُیْسِلْم وبات عریسًا حنظلة بن أبي عام  ج
لیلتھ، وعندما سمع صوت الجھاد في غزوة ُأحد، فقام فلبس 
درعھ وحمل سالحھ ولحق بالمعركة وھي دائرة، فخاضھا 

إن صاحبكم (:وقاتل حتى استشھد، فقال رسول اهللا 
فسألوھا، فأخبرتھم  )لُتْغسِّلھ المالئكة، فاسألوا أھلھ ما شأنھ؟

من عندھا وھو جنب، فغسلتھ المالئكة، ودخل  أنھ خرج
  .الجنة ولم یصل هللا ركعة

  كیف ُقِتَل حامل لواء قریش في معركة ُأحد؟ )٩١٢س
طلحة العبدري، : ُقِتَل حامل لواء قریش في معركة أحد  ج

حینما تقدم یطالب فرسان المسلمین بالمبارزة، فاندفع نحوه 
یسقطھ على الزبیر بن العوام، یقفز على جملھ، ویمسك بھ و

  .األرض، ویجز رقبتھ في سرعة وكأنھ شاة
أعطى اللواء لعلي بن أبي طالب  ویروى أن رسول اهللا 

تقدم علي بعد استشھاد مصعب بن عمیر رضي اهللا عنھما، ف
سعد بن طلحة حامل لواء المشركین  باللواء وبارز أبا

القرشیین، فضربھ علّي فصرعھ، ثم انصرف عنھ ولم 
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إنھ استقبلني : أفال أجھزت علیھ؟ قال: ل لھیجھز علیھ، فقی
  .بعورتھ، وعرفت أن اهللا قد قتلھ

  ما أسوأ كارثة لحقت بالمسلمین في غزوة ُأحد؟ )٩١٣س
  :أسوأ كارثة لحقت بالمسلمین في غزوة ُأحد، اثنتان  ج

  .حمزة رضي اهللا عنھ: مصرع عم رسول اهللا  )١
النكسة التي أصابت جیش المسلمین بسبب موقف  )٢

  .الرماة

  حمزة رضي اهللا عنھ ؟: الذي قتل عم رسول اهللا  من )٩١٤س
حمزة رضي اهللا عنھ، غالم : الذي قتل عم رسول اهللا   ج

، حیث دفعھ سیده ثأرًا )وْحِشي(جبیر بن مطعم المسمى 
لمقتل عمھ في غزوة بدر، وكان وحشي یجید الرمایة، 
فَرْمَیَتھ ال تكاد تخطئ، وقد قال في وصفھ لمقدمھ على قتل 

وھززت حربتي، حتى إذا رضیت منھا دفعتھا  :"حمزة
علیھ، فوقعت في ثنتھ، حتى خرجت من بین رجلیھ، فأقبل 
نحوي، َفُغِلب فوقع، وأمھلتھ حتى إذا مات جئت فأخذت 
حربتي، ثم تنحیت إلى المعسكر، ولم تكن لي بشيء حاجة 

  ".غیره

كیف كانت نتیجة غزوة ُأحد قبل نزول الرماة من على  )٩١٥س
  ؟ضعھم فوقھ رسول اهللا الجبل الذي و

كانت نتیجة غزوة أحد قبل نزول الرماة من على الجبل   ج
، أن بوادر النصر قد الذي وضعھم فوقھ رسول اهللا 

الحت أمام المسلمین، وظن الرماة أن لیس للمشركین 
  .رجعة

كیف تصرف بعض الرماة الخمسین الذین وضعھم رسول  )٩١٦س
  ود قریش؟على الجبل عندما شاھدوا فرار جن اهللا 
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 تصرف بعض الرماة الخمسین الذین وضعھم رسول اهللا   ج
على الجبل عندما شاھدوا فرار جنود قریش، تسرعوا في 
النزول من على الجبل، وفي ظنھم أن ال عودة لقریش، 
ونزلوا إلى ساحة الغنائم، وكشفوا ظھور المؤمنین لخیل 

 ( ...(:قال اهللا تعالى. المشركین فكانت الھزیمة للمسلمین
َحتَّى ِإَذا َفِشْلُتْم َوَتَناَزْعُتْم ِفي اَألْمِر َوَعَصْیُتْم ِمْن َبْعِد َما 
َأَراُكْم َما ُتِحبُّوَن ِمْنُكْم َمْن ُیِریُد الدُّْنَیا َوِمْنُكْم َمْن ُیِریُد اآلِخَرَة 

ُذو َفْضٍل َعَلى  ُثمَّ َصَرَفُكْم َعْنُھْم ِلَیْبَتِلَیُكْم َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم َواللَُّھ
ِإْذ ُتْصِعُدوَن َوال َتْلُووَن َعَلى َأَحٍد ) ١٥٢(اْلُمْؤِمِنیَن 

َوالرَُّسوُل َیْدُعوُكْم ِفي ُأْخَراُكْم َفَأَثاَبُكْم َغّمًا ِبَغمٍّ ِلَكْیال َتْحَزُنوا 
َعَلى َما َفاَتُكْم َوال َما َأَصاَبُكْم َواللَُّھ َخِبیٌر ِبَما َتْعَمُلوَن 

  .)سورة آل عمران())١٥٣(

من القرشي الذي عثر على ثغرة في جیش المسلمین في  )٩١٧س
  غزوة أحد؟ 

القرشي الذي عثر على ثغرة في جیش المسلمین في غزوة   ج
. خالد بن الولید الذي كان على میمنة جیش قریش: أحد

وجد ثغرة في مكان الرماة الذین تخلوا عن موقعھم حیث 
وا لساحة المعركة حیث عندما رأوا فرار جیش قریش، ونزل

  .الغنائم

ماذا حدث لجیش المسلمین في غزوة أحد عندما تخلى  )٩١٨س
  الرماة عن موقعھم؟

ما  ثعندما تخلى الرماة عن موقعھم في غزوة أحد، حد  ج
  :یلي
  .توجھ لثنیة الجبل جیش قریش بقیادة خالد بن الولید )١
  .انقلب میزان المعركة في غیر صالح المسلمین )٢
  .ركة من جدیداستدارت رحى المع )٣
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كان یحمل رایة المسلمین مصعب بن عمیر، فخاتلھ ابن  )٤
  .قمیئة اللیثي وقتلھ

ذھب عمرو بن قمیئة إلى قریش زاعمًا أنھ قتل رسول  )٥
  .اهللا 

رغم الحراسة المشددة حولھ  أصیب رسول اهللا  )٦
بجراح في وجھھ الشریف وبكسر في ثنایاه السفلى من 

وقع في إحدى حجر رماه بھ عتبة بن أبي وقاص، و
الحفر التي حفرھا أبو عامر الفاسق للكید بالمسلمین، 

  .وُشج في وْجِھِھ، وُكِلَمْت شفتھ
ألقى بعض المسلمین سالحھم من أیدیھم وبقوا واقفین  )٧

  .حیارى مندھشین
لیت لنا من یأتي عبداهللا بن أبّي ابن : قال بعض المسلمین )٨

  تلونا؟سلول لیأخذ لنا أمانًا من أبي سفیان قبل أن یق

كیف تعامل أنس بن النضر مع المسلمین الذین ألقوا  )٩١٩س
ُأحد بعد نزول الرماة من  سالحھم من أیدیھم في غزوة

  ؟موقعھم
جاء أنس بن النضر إلى المھاجرین واألنصار وقد ألقوا ما   ج

وكان  ؛قتل رسول اهللا : ما ُیْجلسكم؟ قالوا: بأیدیھم، فقال
مون الختالطھم، فلم الشیطان قد نادى بذلك، وفقده المسل

فماذا تصنعون بالحیاة بعده؟ قوموا : فقال لھم أنس. یعرفوه
إني َأِجُد ریح الجنة دون : فموتوا على ما مات علیھ، ثم قال

ولما . ُأُحد، فمضى فاستقبل المشركین وقاتل حتى ُقِتل
وجدوه في القتلى ما عرفوه حتى عرفتھ أختھ بشامة أو 

  .طعنة وضربة ورمیة بسھمببنانھ، وفیھ بضع وثمانون 

: كیف تعامل أنس بن النضر مع بعض المسلمین الذین قالوا )٩٢٠س
لیت لنا من یأتي عبداهللا بن أبّي ابن سلول لیأخذ لنا أمانًا من 
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أبي سفیان قبل أن یقتلونا في غزوة ُأحد بعد نزول الرماة 
  من موقعھم ؟

لیت : تعامل أنس بن النضر مع بعض المسلمین الذین قالوا  ج
لنا من یأتي عبداهللا بن أبّي ابن سلول لیأخذ لنا أمانًا من أبي 
سفیان قبل أن یقتلونا في غزوة ُأحد بعد نزول الرماة من 

یا قوم؛ إن كان محمد قد ُقِتْل  فإن رب : موقعھم، فقال لھم
، اللھم إني محمد لم یقتل، فقاتلوا على ما مات علیھ محمد 

أ إلیك مما جاء بھ ھؤالء، أعتذر إلیك مما یقول ھؤالء وأبر
  .ثم قاتل حتى قتل رضي اهللا عنھ

عندما أصیب في  رسول اهللا  الصحابة معكیف تعامل  )٩٢١س
  غزوة ُأحد؟

في غزوة ُأحد، قام الصحابة  عندما أصیب رسول اهللا   ج
. رضوان اهللا علیھم بإسعافھ، فأمسك بیده علي بن أبي طالب

الدم من وجھھ  ورشف. ورفعھ من الحفرة طلحة بن عبیداهللا
واقتلع أبو . مالك بن سنان والد أبي سعید الخدري: الشریف

، فاقتلعت ثنیتاه عبیدة بن الجراح حلقتي المغفر من فمھ 
  .السفلى

  بأعدائھ في غزوة ُأحد؟ كیف تجلت رحمة رسول اهللا  )٩٢٢س
بأعدائھ في غزوة ُأحد، في قولھ  تجلت رحمة رسول اهللا   ج

:)ھ نبیھم وھو یدعوھم إلى ا وجكیف یفلح قوم خضبو
لو دعوت علیھم، : ، حتى قال لھ عنھم بعض صحابتھ)ربھم
إني لم أبعث لعانًا، ولكن بعثت داعیًا ورحمة، اللھم (:أجابھم

وینزل علیھ الوحي بقول اهللا . )أھد قومي فإنھم ال یعلمون
ُیَعذَِّبُھْم َلْیَس َلَك ِمْن اَألْمِر َشْيٌء َأْو َیُتوَب َعَلْیِھْم َأْو  ((:تعالى

  .)سورة آل عمران())١٢٨(َفِإنَُّھْم َظاِلُموَن 
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ماذا قال حسان بن ثابت في المعتدي اآلثم عتبة بن أبي  )٩٢٣س
  بحجر في غزوة ُأحد؟ وقاص الذي رمى رسول اهللا 

قال حسان بن ثابت في المعتدي اآلثم عتبة بن أبي وقاص   ج
  :بحجر في غزوة ُأحد الذي رمى رسول اهللا 

   ج     ازى معش     رًا بفع     الھم إذا اهللا
  

  وض   رھم ال   رحمن رب المش   ارق    
  ف  أخزاك رب  ي ی  ا عتی  ب ب  ن مال  ك     

  
  ولقاك قبل الموت إحدى الصواعق  

  بس      طت یمین      ًا للنب      ي تعم      داً      
  

  فأدمی    ت ف    اه، قطع    ت ب    البوارق   
  فھ   ال ذك   رت اهللا والمن   زل ال    ذي     

  
  تص   یر إلی   ھ عن   د إح   دى البوائ   ق   

  
          

  بمقتل رسول اهللا على قریش؟ ما أثر إشاعة الخبر الكاذب )٩٢٤س
أثر إشاعة الخبر الكاذب بمقتل رسول اهللا على قریش، أنھم   ج

استشعروا نوعا من الراحة والبرود، فلم یقاتل من جنودھا 
  .إال القلیل

ما أثر إشاعة الخبر الكاذب بمقتل رسول اهللا على  )٩٢٥س
  المسلمین؟

  :نأثر إشاعة الخبر الكاذب بمقتل رسول اهللا على المسلمی  ج
  .كان فرصة لیستجمعوا رباطة الجأش وتوحید الجھد •
  .صدق بعض المسلمین الخبر ففترت عزائمھم •
لقیادة المعركة مرة  كان فرصة لیتھیأ رسول اهللا  •

  .أخرى

كیف واسى أفراد جیش المسلمین بعضھم بعضًا عند إشاعة  )٩٢٦س
  ؟الخبر الكاذب بمقتل رسول اهللا 

، واسى أفراد اهللا  بعد إشاعة الخبر الكاذب بمقتل رسول  ج
  :جیش المسلمین بعضھم بعضًا، على النحو التالي

فقد جاء أنس بن النضر إلى جمع من المسلمین حزانى  •
ُقِتَل رسول : ما تنتظرون؟ فأجابوه: متخاذلین، وقال لھم
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ما تصنعون بالحیاة بعده؟ : فبادرھم بالقول!  اهللا 
  .قوموا فموتوا على ما مات علیھ

إني ألجد : عد بن معاذ، وقال لھ یا سعدوالتقى أنس بس •
وتقدم إلى مقاتلة قریش، حتى .. ریح الجنة من دون أحد

  .ُقَتْل
یتھیأ لقیادة  وعندما رأى كعب بن مالك رسول اهللا  •

یا معشر : المعركة مرة أخرى، صاح بفرحة وقال
فأسكتھ بإشارة ... المسلمین، أبشروا، ھذا رسول اهللا 

جمع حولھ المسلمون ممن بلغھم وت. من یده الكریمة 
الصوت، وتسامع اآلخرون بأسعد خبر، وراحوا 

وعاد إلیھ تحت  یتطلعون إلى الشِّعب الذي كان فیھ 
  .رایة األنصار، وھم خلفھ

ما اآلیة الكریمة من القرآن الكریم التي نزلت عندما ُأشیع  )٩٢٧س
  ، وقعد المسلمون عن مواجھة العدو؟مقتل رسول اهللا 

كریمة من القرآن الكریم التي نزلت عندما ُأشیع مقتل اآلیة ال  ج
قول ھي ، وقعد المسلمون عن مواجھة العدو، رسول اهللا 
َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِھ الرُُّسُل  ((:اهللا تعالى

ِلْب َعَلى َأَفِإْین َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن َیْنَق
َعِقَبْیِھ َفَلْن َیُضرَّ اللََّھ َشْیئًا َوَسَیْجِزي اللَُّھ الشَّاِكِریَن 

  .)سورة آل عمران())١٤٤(

الرماة الذین تسرعوا في النزول  كیف عاتب رسول اهللا  )٩٢٨س
  من ثنیة الجبل في غزوة ُأحد؟

الرماة الذین تسرعوا في النزول من  عاتب رسول اهللا   ج
إنا ال نزال غالبین ما ثبتم (:غزوة ُأحد، بقولھثنیة الجبل في 

  .)مكانكم
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ما اآلیات الكریمة التي نزلت في أمر الرماة وعفو اهللا عنھم  )٩٢٩س
  الذین تركوا معسكرھم قبل انتھاء المعركة؟

 ،اآلیة الكریمة التي نزلت في أمر الرماة وعفو اهللا عنھم  ج
  :الذین تركوا معسكرھم قبل انتھاء المعركة

َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسیُروا ِفي اَألْرِض  ((:قال تعالى •
َھَذا َبَیاٌن ) ١٣٧(َفاْنُظروا َكْیَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِِّبیَن 

َوال َتِھُنوا َوال ) ١٣٨(ِللنَّاِس َوُھًدى َوَمْوِعَظٌة ِلْلُمتَِّقیَن 
سورة آل ())١٣٩(ِمِنیَن َتْحَزُنوا َوَأْنُتْم اَألْعَلْوَن ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤ

  .)عمران
ِمْنُكْم َمْن ُیِریُد الدُّْنَیا َوِمْنُكْم َمْن ُیِریُد (( .... :وقال تعالى •

اآلِخَرَة ُثمَّ َصَرَفُكْم َعْنُھْم ِلَیْبَتِلَیُكْم َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم َواللَُّھ ُذو 
  .)سورة آل عمران())١٥٢(َفْضٍل َعَلى اْلُمْؤِمِنیَن 

َأَوَلمَّا َأَصاَبْتُكْم ُمِصیَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمْثَلْیَھا  ((:الىوقال تع •
ُقْلُتْم َأنَّى َھَذا ُقْل ُھَو ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسُكْم ِإنَّ اللََّھ َعَلى ُكلِّ 

  .)سورة آل عمران())١٦٥(َشْيٍء َقِدیٌر 

في غزوة أحد  من ھو الكافر الوحید الذي َقَتَلھ رسول اهللا  )٩٣٠س
  قبلھ أو بعده َأَحَدًا؟ ولم یقتل

في غزوة أحد ولم  الكافر الوحید الذي َقَتَلھ رسول اهللا   ج
بن خلف، حیث كان في  ّيَبُأ: یقتل قبلھ أو بعده َأَحَدًا، ھو

 مكة، فلحق على خیلھ بقریش، وإذا التقى برسول اهللا 
، )بل أنا أقتلك إن شاء اهللا(:یھدده أنھ سیقتلھ، فیجیبھ 

ربة من الحارث بن الصمة فأرسلھا إلى رقبتھ الح فتناول 
فأصابت منھ مقتًال، فتراجع وقد أمسك بترقوتھ یصیح 

قد قتلني واهللا محمد، وعندما رجعوا إلى مكة، مات : بقومھ
قبل الوصول إلیھا بنحو تسعة أمیال، ) النواریة(بسرف 

واهللا لو كان ما بي بأھل : متأثرًا بتلك الطعنة التي قال عنھا
  :فأنزل اهللا تعالى قولھ. لمجاز لماتوا أجمعونذي ا
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َوَما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َوَلِكنَّ اللََّھ َرَمى َوِلُیْبِلَي اْلُمْؤِمِنیَن (( .... 
  .)سورة األنفال())١٧(ِمْنُھ َبالًء َحَسنًا ِإنَّ اللََّھ َسِمیٌع َعِلیٌم 

  كیف سقط لواء المشركین في غزوة أحد؟ )٩٣١س
تقدم علي بن أبي طالب إلى الجبھة  اهللا بأمر من رسول   ج

فتبارز مع حامل لواء ... أنا أبو القصم: رافع الرایة، یقول
أبا سعد بن أبي طلحة، َفَقتلھ علي، كما قتل : المشركین

  .المبارز التالي سعد بن طلحة

  كیف كانت مشاركة بعض نساء المسلمین في غزوة أحد؟ )٩٣٢س
غزوة ُأُحد، بسقي  كانت مشاركة بعض نساء المسلمین في  ج

وقد تولت . العطشى، ومداواة الجرحى، وتطبیب المرضى
. عندما جرح فاطمة رضي اهللا عنھا تطبیب رسول اهللا 

كما كانت أم عمارة نسیبة بنت كعب المازنیة األنصاریة 
التي أدت موقفًا مجیدًا في المعركة، فقاتلت قتاًال شدیدًا، فقد 

، فھرولت حو رسول اهللا رأت عدو اهللا ابن قمیئة یتجھ ن
إلیھ، فضربھا ضربة غارت في كتفھا، فضربتھ ضربة 

  .أشد، ولكن عدو اهللا كان ُمَدرَّعًا

  بأبیھ وأمھ في غزوة أحد؟ من ھو الذي فداه رسول اهللا  )٩٣٣س
بأبیھ وأمھ دون غیره، ھو سعد بن  الذي َفداه رسول اهللا   ج

یوم  كنانتھ نثل لي رسول اهللا : أبي وقاص، یقول سعد
  .)ارم فداك أبي وأمي(:ُأُحد، وقال

كیف كانت تضحیة ُعمارة بن زیاد رضي اهللا عنھ بنفسھ في  )٩٣٤س
  غزوة أحد؟

كانت تضحیة ُعمارة بن زیاد رضي اهللا عنھ بنفسھ في   ج
، فقال رسول اهللا أثخنتھ الجراحغزوة أحد، أنھ قاتل حتى 

 :)ه على وه منھ، فوسده قدمھ، فمات وَخدُّفأدَن )أْدُنوه مني
  .قدم رسول اهللا 
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كیف كانت تضحیة عمرو بن ثابت بن وْقش رضي اهللا عنھ  )٩٣٥س
  بنفسھ في غزوة أحد، والذي لم ُیصلِّ قط؟

عمرو بن ثابت بن وْقش رضي اهللا عنھ، كان یأبى اإلسالم،   ج
فلما كان یوم أحد َبَدا لھ في اإلسالم فأسلم، وأخذ سیفھ فغدا 

، تى أثخنتھ الجراحلمسلمین فقاتل ححتى دخل في عرض ا
فرآه المسلمون بین القتلى، فقالوا، ما جاء بك یا عمرو؟ 

بل رغبة في : أحرب على قومك أم رغبة في اإلسالم؟ قال
اإلسالم، آمنت باهللا ورسولھ وأسلمت ثم أخذت سیفي 

. فقاتلت حتى أصابني ما أصابني فغدوت مع رسول اهللا 
إنھ لمن (:فقال فذكروه لرسول اهللا . ثم مات في أیدیھم

حدثوني : وكان أبو ھریرة رضي اهللا عنھ یقول. )أھل الجنة
عن رجل دخل الجنة ولم ُیصلِّ قط؟ فإذا لم تعرفھ الناس، 

  .ھو عمرو بن ثابت: قال

كیف كانت تضحیة الشیوخ رضي اهللا عنھم بأنفسھم في  )٩٣٦س
  غزوة أحد؟

كانت تضحیة الشیوخ رضي اهللا عنھم بأنفسھم في غزوة   ج
 –وھو أبو الیمان أبو حذیفة  -ل أبو وْقش، واْلُحَسْیل أحد، مث

ذین كانا شیخین كبیرین، ارتفعا في األطام مع النساء لال
فقال أحدھما . إلى ُأُحد والصبیان لما خرج رسول اهللا 

ال أبالك ما ننتظر؟ فواهللا إن بقي لواحد منا من : لصاحبھ
، إنما )ِه إال الیسیرأي لم َیْبَق من ُعُمِر(عمره إال ِظْمُء حمار 

الیوم أو غد، أفال نأخذ أسیافنا ونلحق ) َدابَّة(نحن ھامة 
لعل اهللا یرزقنا الشھادة معھ؟ فأخذا أسیافھما  برسول اهللا 

  .وخرجا، حتى دخال في الناس فقاتال حتى ُقِتال

عبداهللا بن  لجابر عندما كان یبكي أباه ماذا قال رسول اهللا  )٩٣٧س
 عنھ ویكشف الثوب عن وجھھ عمرو بن حرام رضي اهللا

  بعد ما ُقِتَل في غزوة ُأُحد؟
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ه عبداهللا بن لجابر عندما كان یبكي أبا قال رسول اهللا   ج
عمرو بن حرام رضي اهللا عنھ ویكشف الثوب عن وجھھ 

ال تبكھ مازالت المالئكة تظللھ (:بعد ما قتل في غزوة أحد
  .)بأجنحتھا حتى رفعتموه

عذر في القرآن الكریم بنفسھ أذكر تضحیة بعض أصحاب ال )٩٣٨س
  ولھ رغبة أكیدة في شھود غزوة ُأُحد؟

عمرو بن الجموح ھو من أصحاب العذر في القرآن الكریم،   ج
فلقد كان أعرج شدید العرج، وكان لھ بنون أربعة مثل 

المشاھد، فلما كان یوم ُأُحد  اُألسد یشھدون مع رسول اهللا 
: فقال فأتى النبي . ركإن اهللا قد َعَذ: أرادوا حبسھ، وقالوا

إنَّ َبِني یریدون أن یحبسوني عن ھذا الوجھ والخروج " 
" معك فیھ، فواهللا إني ألرجوا أن أطأ بعرجتي ھذه الجنة 

، )فقد عذرك اهللا فال جھاد علیكأما أنت (:فقال رسول اهللا 
 )ما علیكم أال تمنعوه لعل اهللا یرزقھ الشھادة(:وقال لبنیھ

  .أحد شھیدًافخرج معھ فقتل ب

كیف كانت تضحیة عمیر بن الحمام رضي اهللا عنھ بنفسھ  )٩٣٩س
  في غزوة أحد؟

) ھو عمیر بن الحمام(خاري في الصحیح أن رجًال روى الب  ج
في (:أرأیت إن ُقِتلُت فأین أنا؟ قال: یوم أُحد قال للنبي 

  .، فألقى تمرات في یده ثم قاتل حتى ُقتل)الجنة

  كیف كانت نھایة غزوة ُأحد؟ )٩٤٠س
كانت نھایة غزوة ُأحد عندما وقف أبو سفیان بن حرب على   ج

الجبل وقال بأنھم قد ثأروا لقتالھم في بدر وأن الحرب 
إلى عمر  فالتفت رسول اهللا . سجال، یوم بیوم، اعل ھبل

اهللا أعلى وأجل، : یا عمر فأجبھ، فقل(:بن الخطاب یقول لھ
قال أبو ف. )ال سواء، قتالنا في الجنة، وقتالكم في النار
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 :إنما لنا العزى وال عزى لكم، فقال رسول اهللا : سفیان
، ثم راح أبو سفیان یتوعد )اهللا موالنا وال مولى لكم: قولوا(

فالتفت رسول اهللا . المسلمین بأن موعدھم بدر العام المقبل
 نعم ھو بیننا وبینكم : قل(:إلى واحد من صحابتھ یقول لھ

  .وانصرفت جنود قریش. )موعد

عندما انصرفت جنود قریش من  ذا فعل رسول اهللا ما )٩٤١س
  غزوة ُأحد؟

عندما انصرفت جنود قریش من غزوة ُأحد، بعث رسول   ج
فانظر (:علي بن أبي طالب یقتفي آثارھم، وقال لھ اهللا 

ماذا یصنعون وما یریدون، فإن كانوا قد جنبوا الخیل 
كة، وامتطوا اإلبل، فإنھم یریدون م" الجنوب"وساقوا اإلبل 

وإن ركبوا الخیل وساقوا اإلبل فإنھم یریدون المدینة، والذي 
نفس محمد بیده لئن أرادوھا ألسیرن إلیھم فیھا، ثم 

  .لكن قریشًا جنبوا الخیل ورحلوا. )ألناجزنھم

بعض نساء المشركین بزعامة ھند بنت عتبة  ماذا فعلت )٩٤٢س
امرأة أبي سفیان في القتلى من شھداء المسلمین في غزوة 

  ؟ُأحد
قام بعض نساء المشركین بالتمثیل في القتلى من شھداء   ج

المسلمین في غزوة ُأحد، بزعامة ھند بنت عتبة امرأة أبي 
وتصدت . سفیان، فقطعن فیھم األنوف واآلذان والمذاكیر

وبقرت بطنھ  ھند إلى الشھید حمزة عم رسول اهللا 
  :واستخرجت كبده، تلوكھا وتلفظھا، وتقول أبیاتًا منھا

  یت نفس   ي وقض   یت ن   ذري ش   ف
  

  ش   فیت وحش   ى غلی   ل ص   دري    
حتى روي أنھن عملن جالجل وعقودًا من تلك القطع   

اآلدمیة إرواًء لغل صدورھن ومواجد أھلیھن، ألن قریشًا 
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عن بكرة أبیھا كان یملؤھا الحقد وطلب الثأر من أحداث 
  .یوم بدر الذي دحرھم اهللا فیھ

سفیان كبد حمزة بعد  لماذا لم تأكل ھند بنت عتبة امرأة أبي )٩٤٣س
  ما َمثَّلت بھ في غزوة ُأحد؟

لم تأكل ھند بنت عتبة امرأة أبي سفیان كبد حمزة بعد ما   ج
ما كان اهللا (:َمثَّلت بھ في غزوة ُأحد، لقول رسول اهللا 

  .)ِلُیْدخل شیئًا من حمزة النار

  ماذا فعل الَعُدوُّ بحمزة بن عبدالمطلب في غزوة أحد؟ )٩٤٤س
ثَّل بحمزة بن عبد المطلب في غزوة ُأُحد، كان العدو قد َم  ج

  .َفُجِدع َأنفھ وُأْذناه، َوُبِقَر بطنھ عن كبده

عندما رأى حمزة بن عبدالمطلب وقد  ماذا قال رسول اهللا  )٩٤٥س
  ُمثِّل بھ في غزوة أحد؟

لما رأى حمزة بن عبدالمطلب وَقد ُمثِّل  قال رسول اهللا   ج
من بعد، َلَتركتھ حتى لو ال أن تحزن صفیة وتكون ُسنَّة (:بھ

یكون في بطون السباع وحواصل الطیر، لن أصاب بمثلك 
  .)أبدًا، ما وقفت موقفًا قط أغیظ لي من ھذا

عمھ حمزة بن عبدالمطلب وقد ُمثِّل  بم وصف رسول اهللا  )٩٤٦س
  بھ في غزوة أحد؟

عمھ حمزة بن عبدالمطلب وَقد ُمثِّل  وصف رسول اهللا   ج
  .)اهللا تعالى یوم القیامة حمزة سید الشھداء عند(:بھ، فقال

عندما رأى عمھ حمزة بن  كیف رقَّ رسول اهللا  )٩٤٧س
  عبدالمطلب وقد ُمثِّل بھ في غزوة أحد؟

لما رأى عمھ حمزة بن عبدالمطلب وَقد  رقَّ رسول اهللا   ج
حزنًا شدیدًا، ولما جاء المدینة سمع البكاء وحزن ُمثِّل بھ 

حمزة (:ثم قال. وبكى والنواح على القتلى، فذرفت عیناه 
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، فجاء نساء بني عبد األشھل، لما سمعوا ذلك )ال بواكي لھ
ونحن على باب المسجد، فلما  فبكین على عم رسول اهللا 

سمعھن خرج علیھن ونھاھن عن البكاء على جمیع الموتى، 
  .)إرجعن یرحمكن اهللا فقد آیستن بأنفسكن( :فقال

المطلب أسداهللا عمھ حمزة بن عبد كیف سمَّى رسول اهللا  )٩٤٨س
  وأسد رسولھ؟

لمطلب أسداهللا وأسد عمھ حمزة بن عبدا سمَّى رسول اهللا   ج
جاءني جبریل وأخبرني أن حمزة مكتوب في (:رسولھ فقال

عبدالمطلب أسد اهللا وأسد حمزة بن : السموات السبع
  .)رسولھ

عندما أبصر  ما اآلیة الكریمة التي نزلت على رسول اهللا  )٩٤٩س
ھ فتوعد قریش بالتَّمثیل في ثالثین منھم؟ وما عمھ قد ُمثَِّل ب

  ؟أثرھا علیھ 
اآلیة الكریمة من القرآن الكریم التي نزلت في قول رسول   ج

لئن (... :عندما أبصر عمھ الشھید قد مثل بھ فقال اهللا 
من المواطن ألمثلن  أظھرني اهللا على قریش، في موطن

ْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا َوِإ(( :، قول اهللا تعالى)منھم بثالثین رجًل
) ١٢٦(ِبِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِھ َوَلِئْن َصَبْرُتْم َلُھَو َخْیٌر ِللصَّاِبِریَن 

َواْصِبْر َوَما َصْبُرَك ِإالَّ ِباللَِّھ َوال َتْحَزْن َعَلْیِھْم َوال َتُك ِفي 
ولھذا عفا وصبر . )سورة النحل())١٢٧(َضْیٍق ِممَّا َیْمُكُروَن 

  .، ثم نھى عن كل أفعال المثلةول اهللا رس

  عمھ حمزة في الجنة؟ كیف رأى رسول اهللا  )٩٥٠س
 :قال رسول اهللا : عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال  ج

دخلت الجنة البارحة، فنظرت فیھا، فإذا جعفر یطیر مع (
  .)المالئكة، وإذا حمزة ُمتَّكئ على سریر

  من ھو ظلیل المالئكة؟ )٩٥١س
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اهللا بن عمرو بن حرام والد جابر رضي بعد استشھاد عبد  ج
یقول . اهللا عنھما، نزلت المالئكة من السماء فظللتھ بأجنحتھا

لما ُقِتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عنھ، وجعل : جابر
: ال ینھاني، قال ینھوني، ورسول اهللا  أصحاب النبي 

فما زالت المالئكة ُتظلھ بأجنحتھا  -أو ما تبكیھ  - ال تبكیھ (
  .)تى رفعتموهح

عندما ھمَّ رجال بحمل قتالھم  كیف تصرف رسول اهللا  )٩٥٢س
  لیدفنوھم بالمدینة؟

كان بعض المسلمین قد سبقوا وأخذوا بشھدائھم یدفنونھم في   ج
ادفنوھم حیث (:اآلخرین، فقال المدینة، فنھى رسول اهللا 

  .)صرعوا

  في دفن شھداء ُأُحْد؟ كیف تعامل رسول اهللا  )٩٥٣س
في دفن شھداء ُأُحْد، أن یدفن االثنان   أمر رسول اهللا  ج

والثالثة في القبر الواحد، وأن یقدم إلى القبلة أكثرھم قرآنًا، 
فإذا أشیر إلى َأَحٍد َقدََّمھ في  )أیھم أكثر أخذًا للقرآن(:یقول

وأمر بدفنھم . )أنا شھید على ھؤالء یوم القیامة(:اللحد وقال
كما یروى أنھ كلما  .لوافي دمائھم ولم ُیَصلِّ علیھم ولم یغس

أتي بشھید جعل حمزة معھ وصلى علیھما، وجلس رسول 
على حافة قبر حمزة رضي اهللا عنھ، وأمر أن یدفن  اهللا 

عمرو بن الجموح و عبداهللا بن عمرو بن حرام في قیر 
  .واحد

  على عمھ حمزة وشھداء ُأُحد؟ كیف َصلَّى رسول اهللا  )٩٥٤س
فجعل یصلي علیھم بسبع  بشھداء ُأُحد، أمر رسول اهللا   ج

تكبیرات، ثم یرفعون، وُیترك حمزة، ثم ُیَجاء بسبعة، فیكبر 
  . علیھم سبعًا، حتى فرغ منھم
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خصَّھ اهللا تعالى بزیادة في  وھذا یدل على أن رسول اهللا 
عدد الصلوات، فقد صلى على عمھ حمزة عشر صلوات، 

 ھ ومعلوم أن شھداء ُأُحد كانوا سبعین، فھذا یدل على أن
َصلَّى على عمھ حمزة سبعین صالة، والعدد سبعین یدل 

اْسَتْغِفْر َلُھْم َأْو ال َتْسَتْغِفْر َلُھْم (( :على الكثرة، كما قال تعالى
سورة ())٨٠(...ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُھْم َسْبِعیَن َمرًَّة َفَلْن َیْغِفَر اللَُّھ َلُھْم 

أو مائة أو ألف أو  ، فإنھ لو استغفر لھم إحدى وسبعین)التوبة
  .لم یغفر لھم... ألف ألف 

وقد َخصَّھ بالتكبیر علیھ في الصالة بسبع تكبیرات خالفًا لما 
  .ھو الغالب من فعلھ في صالة الجنائز بالتكبیر أربعًا

الصحابي الجلیل سعد بن الربیع  ستفقد رسول اهللا اكیف  )٩٥٥س
  في غزوة أحد؟

عد بن الربیع في الصحابي الجلیل س ستفقد رسول اهللا ا  ج
بعثني رسول اهللا : غزوة أحد، كما روى زید بن ثابت قال

 إن رأیتھ فأقرئھ (:یوم أحد أطلب سعد بن الربیع، فقال لي
، قال )كیف تجدك؟ مني السالم، وقل لھ یقول رسول اهللا 

فجعلت أطوف بین القتلى، فأتیتھ وھو بآخر رمق وفیھ 
سیف ورمیة سبعون ضربة ما بین طعنة رمح وضربة ب

یقرأ علیك السالم،  یا سعد إن رسول اهللا : بسھم، فقلت
 وعلى رسول اهللا : ویقول أخبرني كیف تجدك؟ فقال

یا رسول اهللا أجد ریح الجنة، وقل لقومي : السالم، قل لھ
ال عذر لكم عند اهللا إن خلص إلى رسول اهللا : األنصار

  .وفاضت نفسھ من وقتھ. وفیكم عین تطرف

في َكَفْن الصحابي الجلیل مصعب بن  رسول اهللا ماذا قال  )٩٥٦س
  عمیر؟

ُكفِّن الصحابي الجلیل مصعب بن عمیر في َنِمرة، إذا غطت   ج
رأسھ خرجت رجاله، وإذا غطیت رجلیھ خرج رأسھ، فقال 
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اجعلوا على رجلیھ من غطوا بھا رأسھ، و(:رسول اهللا 
  . )اإلذخر

ر في كیف كان استبسال الصحابي الجلیل أنس بن النض )٩٥٧س
  غزوة أحد؟

لئن أشھدني اهللا : أنس بن النضر لم یحضر غزوة بدر، فقال  ج
فلما كانت غزوة . قتاًال آخر للمشركین َلَیَرَینَّ اهللا ماذا أصنع

واھًا لریح الجنة، إني : ُأحد، قال لصاحبھ سعد بن معاذ
فلما التحم القتال، وانتصر الكفار، . ألجدھا من دون ُأُحد

 "یعني المسلمین"عتذر إلیك مما صنع ھؤالءھم إني أالل: قال
، فقاتل القوم "یعني المشركین"وأبرأ إلیك مما صنع ھؤالء 

فظلوا یبحثون عنھ في الشھداء، فلم یعرفوه، حتى . حتى قتل
وبھ بضع وثمانون مابین  "أي أصابعھ"عرفتھ أختھ ببنانھ 

قال أنس بن . طعنة برمح، وضربة بسیف، ورمیة بسھم
ِمْن  ((:نظن أن اهللا تعالى أنزل فیھ وفي أمثالھفكنا : مالك

اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَھُدوا اللََّھ َعَلْیِھ َفِمْنُھْم َمْن َقَضى 
  .)سورة األحزاب())٢٣(َنْحَبُھ َوِمْنُھْم َمْن َیْنَتِظُر َوَما َبدَُّلوا َتْبِدیًال 

علیھا رسول كیف تصرفت المرأة من بني دینار عندما مرَّ  )٩٥٨س
  بعد غزوة أحد؟ اهللا 

بامرأة من بني دینار، وقد أصیب زوجھا  مرَّ رسول اهللا   ج
بُأُحد، فلما ُنُعوا لھا، قالت  وأخوھا وأبوھا مع رسول اهللا 

. ؟ قالوا خیرًا، ھو بحمد اهللا كما ُتحبینما فعل رسول اهللا 
 أي َھیِّنة(ل َلكل مصیبة بعدك َج: فلما نظرت إلیھ قالت

فسالمتك في موت األقارب واألباعد خیر لي،  ،)وصغیرة
  .ولفناء الدنیا أخفُّ عليَّ من أن تصاب بوخزة إبرة

  كم بلغ عدد شھداء غزوة أحد؟ )٩٥٩س
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بلغ عدد شھداء غزوة أحد، سبعون شھیدًا، أربعة من   ج
  .المھاجرین والبقیة من األنصار

  أرواح شھداء غزوة أحد؟ كیف وصف النبي  )٩٦٠س
لما أصیب إخوانكم (:أنھ قال س عن النبي روى ابن عبا  ج

بُأحد جعل اهللا أرواحھم في أجواف طیور خضر ترد أنھار 
الجنة وتأكل من ثمارھا وتأتي إلى قنادیل من ذھب في ظل 
العرش، فلما وجدوا طیب مشربھم ومأكلھم وحسن مقیلھم، 

یا لیت إخواننا یعلمون ما صنع اهللا بنا، لئال یزھدوا : قالوا
: فقال اهللا تبارك وتعالى. ھاد وال یلتووا عن الحربفي الج

َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن  ((:فأنزل اهللا على رسولھ  )فأنا أبلغھم
ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّھ َأْمَواتًا َبْل َأْحَیاٌء ِعْنَد َربِِّھْم ُیْرَزُقوَن 

  .)سورة آل عمران())١٦٩(

  ة أحد؟على قتلى غزو متى َصّلى رسول اهللا  )٩٦١س
َصّلى رسول : رضي اهللا عنھ قال) عامر(عن عقبة بن نافع   ج

كالمودع  على قتلى غزوة أحد، بعد ثماني سنوات، اهللا 
إني لكم فرط، (:ثم طلع على المنبر فقال. لألحیاء واألموات

وأنا علیكم شھید، وإن موعدكم الحوض، وإني ألنظر إلیھ 
شركوا، ولكني من مقامي ھذا، وإني لست أخشى علیكم أن ت

  .)أخشى علیكم الدنیا أن تنافسوھا

  المسلمین بشھداء أحد؟ بم أوصى رسول اهللا  )٩٦٢س
ھؤالء شھداء (:أنھ قال في قتلى ُأُحد روي عن النبي   ج

فأتوھم وسلموا علیھم ولن یسلم علیھم َأَحٌد ما قامت 
  .)السماوات واألرض إال ردوا علیھ

  قبور شھداء أحد؟ بم وصف رسول اهللا  )٩٦٣س
قال طلحة بن عبید اهللا رضي اهللا عنھ، خرجنا مع رسول   ج

نرید قبور الشھداء، حتى إذا أشرفنا على حرة واقم،  اهللا 
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: ل اهللافقلنا یارسو: فلما تدلینا منھا فإذا قبور بَمْحِنَیة، قال
فلما جئنا قبور . )قبور أصحابنا(:أقبور إخواننا ھذه؟ قال

  .)ھذه قبور إخواننا(:الشھداء قال

ا اآلیة الكریمة من القرآن الكریم التي نزلت في شھداء م )٩٦٤س
  ُأحد؟

؛ اآلیة الكریمة من القرآن الكریم التي نزلت في شھداء ُأحد  ج
، قول اهللا ترغب المؤمنین في الجھاد وتھون علیھم القتل

َوال َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلوا ِفي َسِبیِل اللَِّھ َأْمَواتًا َبْل (( :تعالى
َفِرِحیَن ِبَما آَتاُھْم اللَُّھ ِمْن ) ١٦٩(ٌء ِعْنَد َربِِّھْم ُیْرَزُقوَن َأْحَیا

َفْضِلِھ َوَیْسَتْبِشُروَن ِبالَِّذیَن َلْم َیْلَحُقوا ِبِھْم ِمْن َخْلِفِھْم َأالَّ َخْوٌف 
  .)سورة آل عمران())١٧٠(َعَلْیِھْم َوال ُھْم َیْحَزُنوَن 

قرآن الكریم في یوم من ال ماذا أنزل اهللا على رسولھ  )٩٦٥س
  أحد؟

من القرآن الكریم في یوم أحد  أنزل اهللا على رسولھ   ج
ستین آیة، من سورة آل عمران، فیھا ما كان من یومھم 

َوِإْذ َغَدْوَت ِمْن َأْھِلَك  ((:وھي من قولھ تعالى. ذلك
َما َكاَن اللَُّھ ِلَیَذَر اْلُمْؤِمِنیَن  ((:تعالى إلى قولھ ))١٢١(...
  .)سورة آل عمران())١٧٩( ....َما َأْنُتْم َعَلْیِھ  َعَلى

بین من أصیب من المؤمنین یوم  كیف قارن رسول اهللا  )٩٦٦س
  ُأحد بیوم الفتح واجتماع المؤمنین؟

ُأریت في (:یوم أحد بیوم الفتح فقالقارن رسول اهللا   ج
ُرْؤیاي إني ھززت سیفي فانقطع صدره، فإذا ھو ما أصیب 

، ثم ھززتھ أخرى فعاد أحسن ما كان من المؤمنین یوم أحد
  .)فإذا ھو ما جاء اهللا بھ یوم الفتح واجتماع المؤمنین

قبل أن یغادر ھو وصحابتھ منطقة  ماذا فعل رسول اهللا  )٩٦٧س
  أحد؟
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وصحابتھ منطقة أحد، كما  قبل أن یغادر رسول اهللا   ج
استووا حتى أثني (:روى اإلمام أحمد بن حنبل، قال لھم

، فصاروا خلفھ صفوفًا واتجھ إلى ربھ )على ربي عز وجل
اللھم ال قابض لما بسطت، وال . اللھم لك الحمد كلھ(: یدعو

باسط لما قبضت، وال ھادي لمن أضللت، وال مضل لمن 
ھدیت، وال معطي لما منعت، وال مانع لما أعطیت، وال 

اللھم أبسط علینا من . مقرب لما باعدت، وال مبعد لما قربت
أسألك النعیم  ياللھم إن. فضلك ورزقكبركاتك ورحمتك و

اللھم إني أسألك العون یوم . المقیم الذي ال یحول وال یزول
اللھم إني عائذ بك من شر ما . العیلة، واألمن یوم الخوف

اللھم حبب إلینا اإلیمان وزینھ في . أعطیتنا وشر ما منعتنا
قلوبنا وكره إلینا الكفر والفسوق والعصیان واجعلنا من 

اللھم توفنا مسلمین، وأحینا مسلمین، وألحقنا . شدینالرا
اللھم قاتل الكفرة الذین . بالصالحین غیر خزایا وال مفتونین

  .)أوتوا الكتاب، إلھ الحق

كیف تفسر تحقق النصر للمسلمین في غزوة أحد رغم  )٩٦٨س
النكسة التي حدثت بسبب تسرع نزول الرماة إلى ساحة 

  الغنائم؟
ین في غزوة أحد رغم النكسة التي لقد تحقق النصر للمسلم  ج

حدثت بسبب تسرع نزول الرماة إلى ساحة الغنائم، لقول 
في  ما نصر رسول اهللا : ابن عباس رضي اهللا عنھما

بیني وبین : موطن نصره یوم أحد، وقال لمن أنكر علیھ ذلك
َوَلَقْد َصَدَقُكْم اللَُّھ ((:من أنكر كتاب اهللا، إن كتاب اهللا یقول

: ّسَح، واْل)سورة آل عمران())١٥٢(...ِإْذ َتُحسُّوَنُھْم ِبِإْذِنِھ  َوْعَدُه
  .القتل

ما ھي الغزوة التي نزل فیھا جزء كبیر من سورة آل  )٩٦٩س
  عمران؟
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من سورة آل  )ستون آیة( الغزوة التي نزل فیھا جزء كبیر  ج
  .عمران، ھي غزوة ُأُحد الخالدة

  قي؟لماذا لم یخرج المشركون من غزوة أحد بنصر حقی )٩٧٠س
لم یخرج المشركون من غزوة أحد بنصر حقیقي، حیث   ج

أنھم لم یأسروا مسلمًا، ولم یستأصلوا شأفة المسلمین، ولم 
یقیموا في ساحة أحد معلنین نصرھم، لذا كان من المتوقع 

  .أن یعودوا مرة ثانیة إلى اإلغارة على المدینة

  غزوة َحمراء األسد

  متى حدثت غزوة حمراء األسد؟ )٩٧١س
شھر شوال من  ٦یوم األحد زوة حمراء األسد، في حدثت غ  ج

  .ھـ، بعد انتھاء غزوة ُأُحد مباشرة٣سنة 

  ما ھدف غزوة حمراء األسد؟ )٩٧٢س
ھدف غزوة حمراء األسد، مالحقة أبي سفیان بن حرب   ج

أمیال من  ٣وجیشھ، حیث استقروا بالروحاء على بعد 
رة المدینة، وھناك بدا لھم التآمر من جدید في محاولة لإلغا

ُمرھبًا للعدو،  وقیل إنما خرج رسول اهللا  .على المدینة
ولیبلغھم أنھ خرج في طلبھم لیظنوا بھ قوة، وأن الذي 

  .أصابھم لم ُیوِھنھم عن عدوھم

  لغزوة حمراء األسد؟ كیف استعد رسول اهللا  )٩٧٣س
لغزوة حمراء األسد، عندما بلغھ خبر  استعد رسول اهللا   ج

  :دینة من یوم واحدقریش، وكان قد عاد إلى الم
 .)ال یخرج معنا إال َمن شھد القتال(:نادى منادیھ  •
  .أسرع بسبعین جندیًا •
 ".السكب"على خیلھ المسمى  امتطى رسول اهللا  •
 .لحق بقیة الجیش برسول اهللا  •
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 .بجیشھ موضع حمراء األسد نزل رسول اهللا  •
  ).أِمت، أِمت( كان ِشعار أصحاب رسول اهللا  •

لجابر بن حرام للخروج لغزوة  هللا لماذا سمح رسول ا )٩٧٤س
  حمراء األسد رغم أنھ لم یشارك في غزوة أحد؟

في الخروج لغزوة حمراء األسد لجابر  سمح رسول اهللا   ج
بن عبداهللا بن عمرو بن حرام بعد أن عرف عذره، آلن 
والده الشھید لم یأذن لھ في الخروج إلى أحد وأوصاه 

اهللا أن یترك سبع بنات بأخواتھ السبع، إذ لم تطب نفس عبد
  .لیس معھن رجل

في  الحربي الذي اتخذه رسول اهللا ) التكتیك(ما التخطیط  )٩٧٥س
  غزوة حمراء األسد؟

في  الحربي الذي اتخذه رسول اهللا ) التكتیك(التخطیط   ج
  :غزوة حمراء األسد، كما یلي

 .على المدینة ابن أم مكتوم استعمل رسول اهللا  •
بالغھم عن مدى االستعداد بث دعاتھ إلى جیش قریش إل •

لمطاردة فلولھم  الھائل الذي خرج بھ رسول اهللا 
 .والقضاء علیھم

أوقد جیش المسلمین نارًا كثیرة إلیھام جیش العدو بعدد  •
 .جیش المسلمین الكبیر

في حمراء  كیف قدَّم معبد الخزاعي العون لرسول اهللا  )٩٧٦س
  األسد؟

بمعبد الخزاعي وھو في حمراء األسد  التقى رسول اهللا   ج
، فذھب إلى أبي الذي طلب أن یقدم العون لرسول اهللا 

تركت محمدًا وأصحابھ : سفیان بالروحاء كزائر، وقال لھ
قد خرجوا لطلبكم في جمع لم أر مثلھ قط، یتحرقون علیكم 
شوقًا، وقد اجتمع معھ من كان تخلف عنھ باألمس من 
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تى یلقوكم األوس والخزرج، وتعاھدوا على أن ال یرجعوا ح
تعید الكرة علیھم، وقد أن ھاك عن ویثأروا منكم، وإني ان

فأوقع . حملني ما رأیت على أن قلت فیھم أبیاتًا من الشعر
كالم معبد وشعره في نفس أبي سفیان ھزیمة، فأمر جیشھ 

 .بالرجوع إلى مكة

ما اآلیة الكریمة من القرآن الكریم التي نزلت یجیش حمراء  )٩٧٧س
  األسد؟

السیدة عائشة رضي اهللا عنھا أن اآلیة الكریمة یروى عن   ج
من القرآن الكریم التي نزلت یجیش حمراء األسد، الذي 

الَِّذیَن  ((:ھي قول اهللا تعالى عاود الخروج مع رسول اهللا 
اْسَتَجاُبوا ِللَِّھ َوالرَُّسوِل ِمْن َبْعِد َما َأَصاَبُھْم اْلَقْرُح 

  .)سورة آل عمران())١٧٢(...

  نت نتیجة غزوة حمراء األسد؟كیف كا )٩٧٨س
 كانت نتیجة غزوة حمراء األسد، أن بقي رسول اهللا   ج

بجیشھ ثالثة أیام حتى أنزل اهللا الرعب في قلوب أعدائھ، 
ورحل أبو سفیان بجنده خاسرین، فخذلھم اهللا وعاد رسول 

  .بجیشھ إلى المدینة اهللا 

 ماذا فعل أبو سفیان بعد قراره الرجوع عن غزوة حمراء )٩٧٩س
  األسد؟

بعد قرار أبو سفیان الرجوع عن غزوة حمراء األسد، مّر   ج
أین تریدون؟ : بھ ركب من بني بني عبد القیس، فقال لھم

فھل أنتم مبلغون عنَّي محمدًا : نرید المدینة، قال: قالوا
رسالة أرسلكم بھا وأحّمل لكم زبیبًا بعكاظ، فإذا وافیتموه 

وكان ". لنستأصل بقیتھم أنا قد أجمعنا السیر إلیھ" فأخبروه
ھذا مجرد مناورة من أبي سفیان یرید بھا تغطیة ھزیمتھ لما 

وبلغوه  ولما وصلت القافلة إلى رسول اهللا . سمع من معبد
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، وفي ھذا )حسبي اهللا ونعم الوكیل(:رسالة أبي سفیان قال
ْد الَِّذیَن َقاَل َلُھْم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َق ((:نزل قول اهللا تعالى

َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُھْم َفَزاَدُھْم ِإیَمانًا َوَقاُلوا َحْسُبَنا اللَُّھ َوِنْعَم 
َفاْنَقَلُبوا ِبِنْعَمٍة ِمْن اللَِّھ َوَفْضٍل َلْم َیْمَسْسُھْم ) ١٧٣(اْلَوِكیُل 

ُسوٌء َواتََّبُعوا ِرْضَواَن اللَِّھ َواللَُّھ ُذو َفْضٍل َعِظیٍم 
حسبنا اهللا ونعم الوكیل (:وقال . )مرانسورة آل ع())١٧٤(

  .)قالھا إبراھیم حین ألقي في النار

للمدینة بعد غزوة حمراء  راجعوھو  ظفر رسول اهللا  بم )٩٨٠س
  األسد؟

للمدینة بعد غزوة حمراء  راجعوھو  ظفر رسول اهللا   ج
األسد، بمعاویة بن المغیرة بن العاص، وبأبي عزة الجمحي 

  .ثا عھدًا لرسول اهللا وأمر بقتلھما، ألنھما نك

بقتل أبي عزة الجمحي عندما ظفر  لماذا أمر رسول اهللا  )٩٨١س
  علیھ وھو في طریقھ للمدینة بعد غزوة حمراء األسد؟

بقتل أبي عزة الجمحي عندما ظفر علیھ  أمر رسول اهللا   ج
وھو في طریقھ للمدینة بعد غزوة حمراء األسد، ألنھ تخلف 

و عزة قد أسر یوم بدر عن المشركین نائمًا، وكان أب
فرحمھ وعاھده أال یقف ضده،  واسترحم رسول اهللا 

 فخان وجاء مع المشركین إلى أحد، فلذا أمر رسول اهللا 
  .)ال یلدغ المؤمن من جحر مرَّتین(:بقتلھ، وقال

بقتل معاویة بن المغیرة بن أبي  لماذا أمر رسول اهللا  )٩٨٢س
ة بعد غزوة العاص عندما ظفر علیھ وھو في طریقھ للمدین

  حمراء األسد؟
بقتل معاویة بن المغیرة بن أبي العاص  أمر رسول اهللا   ج

عندما ظفر علیھ وھو في طریقھ للمدینة بعد غزوة حمراء 
األسد، ألنھ مثل بحمزة في غزوة ُأُحد فقطع أنفھ، فقد ضل 
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الطریق فأتى دار عثمان وقد استشفع بعثمان، فقبل رسول 
أنھ لو وجده بعد ثالثة أیام لیقتلنھ، شفاعتھ فیھ على  اهللا 

فأرتحل فأخطأ . ارتحل: فجھزه عثمان لقرابتھ وقال لھ
سد قد ارتحل من حمراء األ وكان رسول اهللا . الطریق

 )إن معاویة أصبح قریبًا ولم یبعد فاطلبوه(: وقال ألصحابھ
  .فطلبھ زید بن حارثة وعمار بن یاسر فوجداه فقتاله

  غزوة بني النضیر

بین بني النضیر من الیھود وبین  وفََّق رسول اهللا  كیف )٩٨٣س
  بني عامر؟

بین بني النضیر من الیھود وبین بني  وفََّق رسول اهللا   ج
  .عامر بأن َعَقَد ِحْلفًا بینھم

  ما المقصود بالِحْلف؟ )٩٨٤س
الِحْلُف ھو القسم والعھد، وال یعقد إال بالحلف، وأصلھ   ج

تساعد واالتفاق المعاقدة والمعاھدة على التعاضد وال
والتداعي إلى الصلح، ورضي كل واحد أو فریق بذلك، فال 

فما كان منھ في الجاھلیة . یحدث بینھم خالف وال تنازع
على الفتن والقتال بین القبائل والغارات فذلك الذي ورد 

وما . )ال حلف في اإلسالم( النھي عنھ في اإلسالم بقولھ 
لوم وصلة األرحام، كان منھ في الجاھلیة على نصر المظ

وأیما حلف كان في ( فذلك الذي قال فیھ رسول اهللا 
، یرید من المعاقدة على )لم یزده اإلسالم إال شدة الجاھلیة

  .الخیر ونصرة الحق

بین بني النضیر  ھل استمر الِحْلف الذي َعَقَده رسول اهللا  )٩٨٥س
  من الیھود وبین بني عامر؟ ولماذا؟
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بین بني النضیر  َقَده رسول اهللا لم یستمر الِحْلف الذي َع  ج
من الیھود وبین بني عامر، ألن رجًال من بني النضیر َعَدا 

  .على رجلین من بني عامر فقتلھما

عندما نفض الحلف بنو النضیر  ماذا فعل رسول اهللا  )٩٨٦س
  منھم رجلین من بني عامر؟ وقتل رجٌل

منھم رجلین من  عندما نقض الحلف بنو النضیر وقتل رجٌل  ج
إل بني النضیر یستعین في  ي عامر، جاء رسول اهللا بن

  .دیة ذینك القتیلین

في دفع دیة القتیلین من  النضیر لرسول اهللا  ماذا قال بنو )٩٨٧س
  بني عامر الذین قتلھما رجًال منھم؟

ن من بني في دفع دیة القتیلی النضیر لرسول اهللا  قال بنو  ج
اسم ُنِعینك على نعم یا أبا الق: منھم عامر الذین قتلھما رجل

  .ما أحببت

  ما سبب غزوة بني النضیر؟ )٩٨٨س
وبعض  سبب غزوة بني النضیر، ھو أن رسول اهللا   ج

أصحابھ، قصدوا حي بني النضیر، یطلب منھم المساھمة 
في دفع دیة القتیلین من بني عامر، الذین قتلھم عمرو بن 

. )لقد قتلت رجلین ألدینھما(:أمیة، وقال لھ رسول اهللا 
، بأن یحمل عمرو تووا في مؤامرة لقتل رسول اهللا وقد ان

بن جحاش بن كعب صخرة یلقي بھا من أعلى البیت 
  . فیرتاحون منھ بالتحدید على رأس رسول اهللا 

بمؤامرة بني النضیر علیھ وخرج  كیف َعرف رسول اهللا  )٩٨٩س
  راجعًا إلى المدینة؟

اه بمؤامرة بني النضیر علیھ، عندما أت َعرف رسول اهللا   ج
  بما أراد القوم، ُیَنبِّئھ بما ) وحي من اهللا(الخبر من السماء

  .َھمَّ بنو النضیر بتنفیذه
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عندما كشف اهللا لھ مؤامرة بني  كیف تصرف رسول اهللا  )٩٩٠س
النضیر من الیھود على قتلھ بإلقاء صخرة علیھ من أعلى 

  البیت؟
مؤامرة بني النضیر من الیھود  عندما كشف اهللا لرسولھ   ج

قتلھ بإلقاء صخرة علیھ من أعلى البیت، خرج راجعًا  على
إلى المدینة، وأخبر أصحابھ بما أراد بھ یھود بني النضیر 
من كید خاسر ھمت بھ، وأمرھم بالتھیؤ لحربھم والسیر 

بقطع  وأمر رسول اهللا . إلیھم، وسار حتى نزل بھم
وكأن آیة المائدة نزلت في ھذه الحادثة، . نخیلھم وتحریقھا

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّھ  ((:ي قول اهللا تعالىوھ
َعَلْیُكْم ِإْذ َھمَّ َقْوٌم َأْن َیْبُسُطوا ِإَلْیُكْم َأْیِدَیُھْم َفَكفَّ َأْیِدَیُھْم َعْنُكْم 

  .)مائدةسورة ال())١١(َواتَُّقوا اللََّھ َوَعَلى اللَِّھ َفْلَیَتَوكَّْل اْلُمْؤِمُنوَن 

من الذي أنكر على بني النضیر تآمرھم على قتل رسول اهللا  )٩٩١س
؟  

الذي أنكر على بني النضیر تآمرھم على قتل رسول اهللا   ج
ال تفعلوا: ، َسالَّم بم مشكم، وقال.  

  ھم من المدینة؟متى حدثت غزوة بني النضیر وإجالؤ )٩٩٢س
ھم من المدینة في شھر حدثت غزوة بني النضیر وإجالؤ  ج

  .ھـ٤ول سنة ربیع األ

النضیر من الیھود الذین ھموا بقتل رسول اهللا  ماذا فعل بنو )٩٩٣س
 بإلقاء صخرة علیھ من أعلى البیت عندما خرج لحربھم؟  

النضیر من الیھود الذین ھموا بقتل رسول  بنو عندما علم  ج
بإلقاء صخرة علیھ من أعلى البیت، بخروج رسول  اهللا 
صون، ثم سألوا رسول لحربھم، تحصنوا منھ في الح اهللا 
أن یجلیھم ویكف عن دمائھم، على أن لھم ما حملت  اهللا 

  .اإلبل من أموالھم إال السالح
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من بني النضیر من الیھود الذین  ما موقف رسول اهللا  )٩٩٤س
طلبوا منھ أن ُیْجلیھم ویكف عن دمائھم، وأن لھم ما حملت 

  اإلبل من أموالھم إال السالح؟
النضیر من الیھود بأن  ما طلبھ بنوعلى  وافق رسول اهللا   ج

ُیْجِلیھم وَیُكفَّ عن دمائھم، وأن لھم ما حملت اإلبل من 
  .أموالھم إال السالح

  بغزو بني النضیر؟ كیف بدأ رسول اهللا  )٩٩٥س
بغزو بني النضیر، بأن أرسل إلیھم  بدأ رسول اهللا   ج

الصحابي محمد بن مسلمة، یطالبھم بالخروج من المدینة 
أیام، لنقضھم العھد الذي بینھم وبینھ، وأن  ١٠ل نھائیًا وخال

  .من بقي منھم بعد فسیكون مصیره القتل

من ھم الذین حرضوا بني النضیر بعدم الخروج من  )٩٩٦س
  المدینة؟

ذین حرضوا بني النضیر بعدم الخروج من المدینة، لا  ج
رؤساء المنافقین مثل عبداهللا بن أبّي بن سلول كبیر 

ل بالبقاء وعدم الجالء، وأنھم المنافقین ومالك بن قوق
َلِئْن  (( ...:قال اهللا تعالى: سیساعدونھم إذا قاومھم َأحد

ُأْخِرْجُتْم َلَنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوال ُنِطیُع ِفیُكْم َأَحدًا َأَبدًا َوِإْن ُقوِتْلُتْم 
 .)سورة الحشر())١١(َلَنْنُصَرنَُّكْم َواللَُّھ َیْشَھُد ِإنَُّھْم َلَكاِذُبوَن 

فأعلنوا القتال، وتحصنوا في حصونھم، واحتموا بالنخیل، 
  .وأخذوا یرشقون المسلمین بالنبال

لیھود بني النضیر عندما لم  ماذا فعل رسول اهللا  )٩٩٧س
  ینصاعوا لألمر بالجالء من المدینة؟

بالجالء  لما لم ینصاع یھود بني النضیر لطلب رسول اهللا   ج
لى على المدینة ابن الحرب علیھم، فو من المدینة، أعلن 

  .أم مكتوم، وخرج إلیھم برجالھ
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یھود بني النضیر الذین بقوا في  كیف حارب رسول اهللا  )٩٩٨س
  دیارھم؟

یھود بني النضیر الذین بقوا في  حاصر رسول اهللا   ج
كإعالن للحرب ) وقیل نصف شھر(دیارھم ستة أیام 

من الجیش في قطع نخیلھم وحرقھ،  ضدھم، كما قام بعٌض
أن یحقن دماءھم على أن  یرتجون رسول اهللا فعادوا 

یخرجوا بأھلھم وأموالھم، وقد ألق اهللا الرعب في قلوبھم، 
أن یتركوا جمیع أسلحتھم،  فاشترط علیھم رسول اهللا 

ویأخذوا ما استطاعت إبلھم من أموالھم، فخضعوا 
واستجابوا مكرھین، فسار كبارھم إلى مدینة خیبر، وقصد 

  .الشاماآلخرون إلى بالد 

وأصحابھ عندما  كیف َسرَّى اهللا تعالى على  رسولھ  )٩٩٩س
  َقّطعوا وحرقوا نخیل یھود بني النضیر؟

وأصحابھ عندما َقّطعوا  َسرَّى اهللا تعالى على  رسولھ   ج
َما  ((:وحرقوا نخیل یھود بني النضیر، فأنزل قولھ تعالى

َلى ُأُصوِلَھا َفِبِإْذِن اللَِّھ َقَطْعُتْم ِمْن ِلیَنٍة َأْو َتَرْكُتُموَھا َقاِئَمًة َع
  .)سورة الحشر())٥(َوِلُیْخِزَي اْلَفاِسِقیَن 

 بني النضیر بعد غزو رسول اهللا من من الذین أسلموا   )١٠٠٠س
  لھم؟

الذین أسلموا من بني النضیر بعد غزو رسول اهللا لھم، اثنان   ج
فقط، یامین بن عمیر ـ أبو كعب بن عمرو، وأبو سعد بن 

  .وھب

ورة من القرآن الكریم التي یروى أنھا نزلت ما الس  )١٠٠١س
  بكاملھا في شأن غزوة بني النضیر؟

السورة من القرآن الكریم التي یروى أنھا نزلت بكاملھا في   ج
شأن غزوة بني النضیر، سورة الحشر، حتى كان ابن 



٣٨٤  
  

سورة : عباس رضي اهللا عنھما یقول عن سورة الحشر
تصور أفعال  والسورة. والحشر بمعنى الجالء. النضیر

الیھود الشریرة، والنقمة التي حلت بھم، كما توضح مدى 
موقف منافقي المدینة الذین وعدوھم بالمساعدة، والذین 

  .یكیدون للمسلمین ویسببون العدید من المشاكل

بم أخبر اهللا تعالى في القرآن الكریم عن یھود بني   )١٠٠٢س
  النضیر؟

الحشر عن یھود  أخبر اهللا تعالى في القرآن الكریم في سورة  ج
ُھَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذیَن َكَفُروا  ((:بني النضیر، بقولھ تعالى

ِمْن َأْھِل اْلِكَتاِب ِمْن ِدَیاِرِھْم َألوَِّل اْلَحْشِر َما َظَنْنُتْم َأْن 
َیْخُرُجوا َوَظنُّوا َأنَُّھْم َماِنَعُتُھْم ُحُصوُنُھْم ِمْن اللَِّھ َفَأَتاُھْم اللَُّھ 

َحْیُث َلْم َیْحَتِسُبوا َوَقَذَف ِفي ُقُلوِبِھْم الرُّْعَب ُیْخِرُبوَن  ِمْن
ُبُیوَتُھْم ِبَأْیِدیِھْم َوَأْیِدي اْلُمْؤِمِنیَن َفاْعَتِبُروا َیا ُأوِلي اَألْبَصاِر 

َوَلْوال َأْن َكَتَب اللَُّھ َعَلْیِھْم اْلَجالَء َلَعذََّبُھْم ِفي الدُّْنَیا َوَلُھْم ) ٢(
َذِلَك ِبَأنَُّھْم َشاقُّوا اللََّھ َوَرُسوَلُھ ) ٣(اآلِخَرِة َعَذاُب النَّاِر  ِفي

  .)سورة الحشر())٤(َوَمْن ُیَشاقَّ اللََّھ َفِإنَّ اللََّھ َشِدیُد اْلِعَقاِب 

بم أخبر سبحانھ وتعالى في القرآن الكریم في سورة   )١٠٠٣س
  الحشر عن المنافقین الذین مع بني النضیر؟

نھ وتعالى في القرآن الكریم في سورة الحشر أخبر سبحا  ج
َأَلْم َترى  ((:مع بني النضیر، بقولھ تعالى نعن المنافقین الذی

ِإَلى الَِّذیَن َناَفُقوا َیُقوُلوَن ِإلْخَواِنِھْم الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َأْھِل 
ْم َأَحدًا َأَبدًا اْلِكَتاِب َلِئْن ُأْخِرْجُتْم َلَنْخُرَجنَّ َمَعُكْم َوال ُنِطیُع ِفیُك
َلِئْن ) ١١(َوِإْن ُقوِتْلُتْم َلَنْنُصَرنَُّكْم َواللَُّھ َیْشَھُد ِإنَُّھْم َلَكاِذُبوَن 

ُأْخِرُجوا ال َیْخُرُجوَن َمَعُھْم َوَلِئْن ُقوِتُلوا ال َیْنُصُروَنُھْم َوَلِئْن 
  .)سورة الحشر())١٢(َنَصُروُھْم َلُیَولُّنَّ اَألْدَباَر ُثمَّ ال ُیْنَصُروَن 

  أموال بني النضیر بین المسلمین؟ كیف قسم رسول اهللا   )١٠٠٤س
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أموال بني النضیر من الیھود بین  قسم رسول اهللا   ج
المسلمین، فجعلھا فقط في المھاجرین ال غیر، إذ ھم 
أصحاب الحاجة، ومن جھة أخرى، فإن أموال بني النضیر 

أفاءھا اهللا  لم تكن غنائم أحرزت بالقتال، وإنما كانت فیئًا
وفي ھذا یقول اهللا . تالعلى رسولھ بدون سفر وال ق

َوَما َأَفاَء اللَُّھ َعَلى َرُسوِلِھ ِمْنُھْم َفَما َأْوَجْفُتْم َعَلْیِھ ِمْن ((:تعالى
َخْیٍل َوال ِرَكاٍب َوَلِكنَّ اللََّھ ُیَسلُِّط ُرُسَلُھ َعَلى َمْن َیَشاُء َواللَُّھ 

َما َأَفاَء اللَُّھ َعَلى َرُسوِلِھ ِمْن َأْھِل ) ٦(یٌر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِد
اْلُقَرى َفِللَِّھ َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْبِن 

سورة ())٧(...السَِّبیِل َكْي ال َیُكوَن ُدوَلًة َبْیَن اَألْغِنَیاِء ِمْنُكْم 
سماك بن خرشة  ولما شكا إلیھ أبو دجانة. )الحشر

األنصاري، وسھل بن حنیف األنصاري حاجة فأعطاھما 
  .خاصة دون بقیة األنصار رضوان اهللا علیھم أجمعین

  غزو أھل نخال بأرض غطفان في نجد

بغزو أھل نخال بأرض غطفان في  متى قام رسول اهللا   )١٠٠٥س
  نجد؟

بغزو أھل نخال بأرض غطفان في نجد،  قام رسول اهللا   ج
  .ھـ٤ى األولى سنة في أوائل جماد

ألھل نخال بأرض غطفان  ما سبب غزو رسول اهللا   )١٠٠٦س
  في نجد؟

ألھل نخال بأرض غطفان في  سبب غزو رسول اهللا   ج
بجموع من القبائل في نجد تتأھب للقیام  نجد، علمھ 

  .بھجمات على المدینة

لغزو  كم كان قوام الجیش الذي خرج بھ رسول اهللا   )١٠٠٧س
  نجد؟ أھل نخال بأرض غطفان في
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لغزو أھل  كان قوام الجیش الذي خرج بھ رسول اهللا   ج
  .فارس ٤٠٠نخال بأرض غطفان في نجد، 

على المدینة حین  من ھو الذي استخلفھ رسول اهللا   )١٠٠٨س
  خرج لغزو أھل نخال بأرض غطفان في نجد؟

على المدینة حین خرج لغزو  الذي استخلفھ رسول اهللا   ج
  .ذر الغفاري بو، أأھل نخال بأرض غطفان في نجد

كیف واجھ جیش المسلمین جیش أھل نخال بأرض   )١٠٠٩س
  غطفان في نجد؟

بموضع  عندما نزل جیش المسلمین بقیادة رسول اهللا   ج
، نخال بأرض غطفان في نجد، تبین وجود بعض النساء

، جیش رسول اهللا  وظھر بعد ذلك مقدم رجال یواجھون
ع المسلمین، وكادوا یشتبكون في القتال م. شاھرین أسلحتھم

وأحس كال الجیشین باإلحجام عن اآلخر، وأدركت 
صالة  المسلمین صالة العصر، فصلى بھم رسول اهللا 

ولم یلبث الجیشان أن تباعدا عن . الخوف ألول مرة
  .بعضھما البعض، ولم تحدث حرب بینھما

  غزو بني محارب بغطفان في نجد

ان لبني محارب بغطف ما أھم أحداث غزو رسول اهللا   )١٠١٠س
  في نجد؟

لبني محارب بغطفان في  أھم أحداث غزو رسول اهللا   ج
نجد، كما روى عبداهللا بن جابر، بأن رجًال من بني محارب 

أال أقتل : قال لقومھ من غطفان ومحارب" غورث"یقال لھ 
فأقبل . أفتك بھ: بلى وكیف تقتلھ؟ قال: لكم محمدًا؟ قالوا
یا : ، فقالوھو جالس سیفھ في حجره على رسول اهللا 

 -وكان محلى بفضة  -محمد انظر إلى سیفك ھذا؟ قال نعم 
: فأخذه غورث واستلھ، وجعل یھزه ویھم، فیكبتھ اهللا، ثم قال
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أما : قال ال، وما أخاف منك؟یا محمد أال تخافني؟ قال 
فرد . ال، یمنعني اهللا منك: تخافني وفي یدي السیف؟ قال

جاوز رسول اهللا وت.. سیفھ وولى غورث على رسول اهللا 
  عن غورث ولم یعاقبھ، رغبة منھ في أن یھتدي ویعرف

الكفار مدى تسامحھ ورفقھ بالناس استئالفًا لھم وأمًال في 
  .إلى المدینة وعاد رسول اهللا .تقربھم إلى اإلسالم

  غزوة بدر التحدي 
  )بدر الثانیة ) ( بدر الصغرى ) ( بدر الموعد ) ( بدر اآلخرة ( 

  وة بدر التحدي؟ما سبب غز  )١٠١١س
سبب غزوة بدر التحدي، أن أبا سفیان بن حرب عندما   ج

انتھت غزوة ُأحد تحدى بلقاء المسلمین ببدر في شھر 
  .ھذا التحدي ھـ، وقبل رسول اهللا ٤شعبان عام 

  كم قوام جیش المسلمین في غزوة بدر التحدي؟  )١٠١٢س
 ١٥٠٠قوام جیش المسلمین في غزوة بدر التحدي نحو   ج

رواحلھم من اإلبل، وحمل ومن الخیل  ١٠ صحابي معھم
  .اللواء علي بن أبي طالب

على المدینة عندما خرج  من الذي استخلفھ رسول اهللا   )١٠١٣س
  لغزوة بدر التحدي؟

على المدینة عندما خرج لغزوة بدر  استخلفھ رسول اهللا   ج
عبداهللا بن عبداهللا بن أبي (التحدي، عبداهللا بن رواحة، وقیل 

  ).ابن سلول

سفیان لمعركة بدر  ف استعد جیش الكفر بقیادة أبيكی  )١٠١٤س
  التحدي؟



٣٨٨  
  

سفیان لمعركة بد التحدي،  استعد جیش الكفر بقیادة أبي  ج
مقاتل، حتى وصلوا إلى مكان السوق  ٢٠٠٠بجیش قوامھ 

  ).مجنة(المعروفة 

 كفر لمعركة بدر التحدي بقیادة أبيلماذا لم یتقدم جیش ال  )١٠١٥س
  سفیان إلى أكثر من سوق مجنة؟

سفیان،  ر التحدي بقیادة أبيلم یتقدم جیش الكفر لمعركة بد  ج
إلى أكثر من سوق مجنة، لتذكره ھزیمتھم في بدر رمضان، 
وبالتالي فكر أبو سفیان في حیلة ینصرف بھا مع جیشھ من 

إنھ ال یصلحكم إال عام خصیب، : فنادى فیھم. حیث أتوا
ذا ترعون فیھ الشجر، وتشربون فیھ اللبن، وإن عامكم ھ

  . عام جدب، وإني راجع فارجعوا

  كیف كانت نتیجة غزوة بدر التحدي؟  )١٠١٦س
غادر جیش الكفر عائدین مخذولین بغیر حرب لخشیتھم   ج

 جیش المسلمین المؤید من عند اهللا، وبقي رسول اهللا 
بجنده األبطال ثمانیة أیام في بدر انتظارًا ألیة بادرة من 

  .عدوھم
كان في موضع بدر عندما عندما  بمن التقى رسول اهللا   )١٠١٧س

  كان یستعد لغزوة بدر التحدي؟
عندما كان في موضع بدر عندما كان  التقى رسول اهللا   ج

یستعد لغزوة بدر التحدي، بمخشي بن عمرو الضمري، 
الذي سبق أن وادعھ في غزوة ودان على بني النضیر، 

یا محمد أجئت للقاء قریش على ھذا الماء؟ فأجابھ : وقال
:)أخا بني ضمرة، وإن شئت مع ذلك رددنا إلیك ما  نعم یا

، فقال )لدناك حتى یحكم اهللا بیننا وبینككان بیننا وبینكثم جا
  .ال واهللا یا محمد مالنا بذلك فیك من حاجة: مخشي
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  غزوة دومة الجندل

  أین تقع دومة الجندل؟  )١٠١٨س
تقع دومة الجندل، بأطراف الشام بالقرب من تبوك، وبینھا   ج

  .ة حوالي ألف كیلو متروبین المدین

  متى حدثت غزوة دومة الجندل؟  )١٠١٩س
  .ھـ٥حدثت غزوة دومة الجندل، في ربیع األول سنة   ج

  دومة الجندل؟ لماذا غزا رسول اهللا   )١٠٢٠س
بتجمع عرب  دومة الجندل، لعلمھ  غزا رسول اهللا   ج

الشمال وإغارتھم على قوافل المسلمین، ونشاط بعض 
بھم من جھة؛ ولیرعب الروم من القبائل لغزو المدینة، لتأدی

جھة ثانیة؛ وینشر دعوة اهللا تعالى ویبلغھا إلى سكان تلك 
  .الدیار

لغزو عرب  ما قوام الجیش الذي أعده رسول اهللا   )١٠٢١س
  الشمال بدومة الجندل؟

لغزو عرب الشمال  قوام الجیش الذي أعده رسول اهللا   ج
 ًارماھ مقاتل، كما اصطحب معھ دلیًال ١٠٠٠بدومة الجندل

مذكور، لیعبر بجیشھ الطریق : من بني عذرة یقال لھ
  .الطویل

على المدینة عندما  من ھو الذي استخلفھ رسول اهللا   )١٠٢٢س
  خرج لغزوة دومة الجندل؟

على المدینة عندما خرج لغزوة  الذي استخلفھ رسول اهللا   ج
  .دومة الجندل، سباع بن عرفطة الغفاري

ب الشام والقبائل كیف كانت نتیجة غزو رسول اهللا لعر  )١٠٢٣س
  التي خططت لغزو المدینة؟
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كانت نتیجة غزو رسول اهللا لعرب الشام والقبائل التي   ج
خططت لغزو المدینة، أن القوم عندما شاھدوا جیش 
المسلمین فروا من خیامھم، ونزل رسول اهللا بساحتھم عدة 
أیام لبیان قوة المسلمین وإرھاب القبائل الموالیة للروم لئال 

ن الكثیر من الشاة واإلبل لبني المسلمو مدینة، وَغِنَمتغزو ال
وجیشھ للمدینة ظافرا، ولم یلق  تمیم، ثم عاد الرسول 

  .كیدًا

  )غزوة الخندق ( غزوة األحزاب 

  متى كانت غزوة الخندق؟  )١٠٢٤س
  . من الھجرة ٥كانت غزوة الخندق في شوال سنة   ج

  أین وضح القرآن الكریم أحداث غزوة الخندق؟  )١٠٢٥س
لقرآن الكریم أحداث غزوة الخندق، في سبع عشرة وضح ا  ج

  .آیة نزلت من سورة األحزاب

  ما ھي أسباب غزوة الخندق؟  )١٠٢٦س

بأن قریشًا  أسباب غزوة الخندق، عندما سمع رسول اهللا   ج
وغطفان ونفرًا من بني النضیر الذین أجالھم من المدینة، 

تواعدوا وبني فزارة، ومرة، واألشجع، وغیرھم، قد 
، یظنون أن دینھم خیر من دین إلى حربھ  وتجمعوا

محمد، وأنھم أھدى منھ سبیًال، وفي ھذا نزل قول اهللا 
َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن ُأوُتوا َنِصیبًا ِمْن اْلِكَتاِب ُیْؤِمُنوَن  ((:تعالى

ِباْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت َوَیُقوُلوَن ِللَِّذیَن َكَفُروا َھُؤالِء َأْھَدى ِمْن 
ُأْوَلِئَك الَِّذیَن َلَعَنُھْم اللَُّھ َوَمْن َیْلَعْن ) ٥١(ِذیَن آَمُنوا َسِبیًال الَّ

  .)سورة النساء())٥٢(اللَُّھ َفَلْن َتِجَد َلُھ َنِصیرًا 
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عندما علم بتحزب القبائل  ماذا فعل رسول اهللا   )١٠٢٧س
  واألعراب مع قریش ضده؟

بتحزب القبائل واألعراب مع  عندما علم رسول اهللا   ج
  :قریش ضده، قام بما یلي

 .آالف فارس ٣تشاور مع أصحابھ وأعد جیشًا قوامھ  •
" وضع النساء واألطفال في حصون المدینة وآطامھا •

 ".جمع أطم وھو الحصن أو البیت المرتفع
 .استخلف على المدینة ابن أم مكتوم •
في حفر الخندق  أخذ برأي الصحابي سلمان الفارسي •

 .حول المدینة
  ).حم، الینصرون( كان ِشعار أصحاب رسول اهللا  •

بضرب الخندق على  من الذي أشار على رسول اهللا   )١٠٢٨س
  المدینة؟

بَضرِب الخندق على المدینة،  الذي أشار على رسول اهللا   ج
  .سلمان الفارسي رضي اهللا عنھ

الخندق في الجھة الشمالیة  لماذا َضَرَب رسول اهللا   )١٠٢٩س
  ن غیرھا من الجھات؟للمدینة دو

الخندق، في الجھة الشمالیة للمدینة  َضَرَب رسول اهللا   ج
دون غیرھا من الجھات، وبالتحدید أمام جبل سلع، لیربط 
بین طرفي َحرَّة واقم وحرة الوبرة، وھي المنطقة الوحیدة 
المكشوفة أمام الغزاة، أما الجھات األخرى فكانت كالحصن 

ھا الحرات التي طیار النخیل، وتحفیھا األبنیة وأشجتتشابك 
یصعب على اإلبل والمشاة السیر فیھا ألنھا تحتوي على 

  .صخور صغرى وكبرى

في  ما ھي مقاسات الخندق الذي َضَرَبھ رسول اهللا   )١٠٣٠س
  الجھة الشمالیة للمدینة؟
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في الجھة  مقاسات الخندق الذي َضَرَبھ رسول اهللا   ج
آالف ذراع،  ٥طول الخندق : الشمالیة للمدینة، ھي

  .أذرع ١٠أذرع إلى  ٧أذرع، وعمقھ  ٩وعرضھ 

  ما المقصود بالخندق؟  )١٠٣١س
 .حول أسوار المدن یٌرِفَح: الخندق  ج

  من ھم الذین عملوا في َضْرِب الخندق على المدینة؟  )١٠٣٢س
الذین عملوا في ضرب الخندق على المدینة ھم المسلمون   ج

راب ینقل الت من المھاجرین واألنصار، وكان رسول اهللا 
حتى اغبر بطنھ، ترغیبًا للمسلمین في األجر، وكان یردد 

  :قول عبداهللا بن رواحة
  واهللا َل   ْوال اهللا م    ا اْھت    دینا 

  
  َوال َتَص        دَّْقَنا َوال َص        لَّْینا  

  َف      َأْنِزَلْن َس      كیَنًة َعَلْین      ـا    
  

  وَثبِّ     ت األْق     َداَم ِإْن الَقْین     ا   
  ِإنَّ اُألل    ى َق    ْد َبَغ    ْوا َعَلْین    ا   

  
  َأراُدوا ِفْتَن          ًة َأَبْین          ا ِإذا   

  
عندما رأى النََّصَب على المسلمین  ماذا قال رسول اهللا   )١٠٣٣س

  الذین یحفرون الخندق؟
عندما رأى النََّصَب على المسلمین الذین  قال رسول اهللا   ج

  :یحفرون الخندق
  اللھم ال عیش إال عیش اآلخ رة 

  
  ف     أغفر لألنص     ار والمھ     اجرة  

یحفرون الخندق یجیبون رسول بم كان المسلمون الذین   )١٠٣٤س  
  ؟اهللا 

 كان المسلمون الذین یحفرون الخندق یجیبون رسول اهللا   ج
  :بقولھم

  نح     ن ال     ذین ب     ایعوا محم     دا  
  

  عل    ى الجھ    اد م    ا بقین    ا أب    دا     
  

في التمر الذي تغذى بھ  ذكر قصة مباركة رسول اهللا ا  )١٠٣٥س
  أھل الخندق؟
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ن تمر في حفنة محكت ابنة بشیر بن سعد، أن أمھا أعطتھا   ج
اذھبي إلى أبیك وخالك عبد اهللا بن رواحة : ثم قالت ھاثوب

فأخذتھا فانطلقت بھا فمررت برسول اهللا : قالت ،بغدائھما
 ة ما ھذا یََّنتعالى یا ُب(:فقال .وأنا التمس أبي وخالي

بعثتني بھ أمي  ،یا رسول اهللا ھذا تمر: فقلت: قالت ،)؟معِك
 .اهللا بن رواحة یتغدیانھ إلى أبي بشیر بن سعد وخالي عبد

فما  رسول اهللا  ْيفصببتھ في كفَّ: قالت )ھاتیھ(:قال
فتبدد  ،ثم دحا بالتمر علیھ ،لھ َطِسُبثم أمر بثوب َف ،مألتھما

: في أھل الخندق ْخَرْصِا(:ثم قال إلنسان عنده .فوق الثوب
الخندق علیھ فجعلوا أھل فاجتمع  ،)إلى الغداء مَُّلأن َھ

وإنھ  ،وجعل یزید حتى صدر أھل الخندق ،یأكلون منھ
  .ط من أطراف الثوبلیسُق

رضي اهللا  جابر بن عبد اهللاذكر قصة مباركة شویھة ا  )١٠٣٦س
  وأھل الخندق؟ عنھ التي أكل منھا رسول اهللا 

عملنا مع رسول اهللا : رضي اهللا عنھ قال جابر بن عبد اهللا  ج
 صلى اهللا علیھ وسلم في الخندق فكانت عندي شویھة غیر

: قال، واهللا لو صنعناھا لرسول اهللا : فقلت، جد سمینة
فأمرت امرأتي فطحنت لنا شیئا من شعیر فصنعت لنا منھ 

فلما : قال، وذبحت تلك الشاة فشویناھا لرسول اهللا  ،خبزا
وكنا  ،االنصراف عن الخندق أمسینا وأراد رسول اهللا 

یا : قلت: لنعمل فیھ نھارنا فإذا أمسینا رجعنا إلى أھالینا قا
وصنعنا  ،رسول اهللا إني قد صنعت لك شویھة كانت عندنا

أن تنصرف معي إلى  فأحبمعھا شیئا من خبز ھذا الشعیر 
 ،وحده وإنما أرید أن ینصرف معي رسول اهللا  ،منزلي
ثم أمر صارخا فصرخ ، )نعم(:فلما أن قلت لھ ذلك قال: قال

 ،بد اهللاإلى بیت جابر بن ع أن انصرفوا مع رسول اهللا 
 فأقبل رسول اهللا : قال! إنا هللا وإنا إلیھ راجعون: قلت: قال

فبرك : فجلس وأخرجناھا إلیھ قال: قال ،وأقبل الناس معھ
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وسمى اهللا ثم أكل وتواردھا الناس كلما فرغ قوم قاموا 
  .وجاء ناس حتى صدر أھل الخندق عنھا

ذكر قصة الصخرة التي اشتدت على المسلمین أثناء حفر ا  )١٠٣٧س
  الخندق؟

الصخرة التي اشتدت على المسلمین أثناء حفر الخندق،   ج
، فدعا بإناء من ماء، فتفل فیھ، ثم فشكوھا إلى رسول اهللا 

دعا بما شاء اهللا أن یدعو بھ، ثم َنَضح ذلك الماء على تلك 
الصخرة، فانھالت حتى عادت كالكثیب ما ترد فاسًا وال 

وینقلون التراب مسحاة، ولم یزل المسلمون یعملون فیھ 
  .على أكتافھم، حتى فرغوا منھ وأحكموه

سلمان الفارسي ذكر قصة الصخرة التي غلظت على ا  )١٠٣٨س
  ؟رضي اهللا عنھ وحطمھا رسول اهللا 

ضربت في ناحیة من الخندق فغلظت : قال سلمان الفارسي  ج
فلما رآني أضرب  ،قریب مني علي صخره ورسول اهللا 
المعول من یدي فضرب  نزل فأخذ ،ورأى شدة المكان علي

ثم ضرب بھ : قال ،بھ ضربة لمعت تحت المعول برقة
ثم ضرب بھ : قال ،ضربة أخرى فلمعت تحتھ برقة أخرى

بأبي أنت وأمي : قلت: قال ،الثالثة فلمعت تحتھ برقة أخرى
ما ھذا الذي رأیت لمع تحت المعول وأنت ! یا رسول اهللا
نعم : قلت: الق ،) أوقد رأیت ذلك یا سلمان؟(:تضرب؟ قال

بھا الیمن وأما الثانیة فإن  أما األولى فإن اهللا فتح عليَّ (:قال
بھا الشام والمغرب وأما الثالثة فإن اهللا فتح  اهللا فتح عليَّ

  .)بھا المشرق عليَّ

عن أي شيء شغل حفر الخندق المسلمین ورسول اهللا   )١٠٣٩س
؟  
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، عن الصالة، شغل حفر الخندق المسلمین ورسول اهللا   ج
إن عمر بن الخطاب : یقول جابر. الصلوات د فاتھم بعضفق

رضي اهللا عنھ جاء یوم الخندق بعدما غربت الشمس، جعل 
یا رسول اهللا ما كدت أن أصلي : یسب كفار قریش، وقال

واهللا ما (:قال النبي . حتى كادت الشمس أن تغرب
ُبطحان، فتوضأنا لھا، فصلى  ، فنزلنا مع النبي )صلَّیتھا

. عد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدھا المغربالعصر ب
أنھ قال یوم  وعن علي رضي اهللا عنھ عن النبي 

مأل اهللا علیھم بیوتھم وقبورھم نارًا، كما شغلونا (:الخندق
وفي أحد األیام . )عن الصالة الوسطى حتى غابت الشمس

عن صالة الظھر والعصر والمغرب  ُحبس رسول اهللا 
  .والعشاء فصالھن جمیعًا

ما الفرق بین عمل المؤمنین وعمل المنافقین أثناء حفر   )١٠٤٠س
  الخندق؟

الفرق بین عمل المؤمنین وعمل المنافقین أثناء حفر   ج
الخندق، ھو أن المؤمنون كانوا یواصلون العمل؛ وإن كانت 

؛ فأذن لھ ألحدھم حاجة ضروریة استأذن رسول اهللا 
ثناًء فیذھب إلى أھلھ فیقضي حاجتھ ویعود؛ فأنزل اهللا 

ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن آَمُنوا ِباللَِّھ  ((:علیھم في قولھ تعالى
َوَرُسوِلِھ َوِإَذا َكاُنوا َمَعُھ َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع َلْم َیْذَھُبوا َحتَّى 
َیْسَتْأِذُنوُه ِإنَّ الَِّذیَن َیْسَتْأِذُنوَنَك ُأْوَلِئَك الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ 

ُسوِلِھ َفِإَذا اْسَتْأَذُنوَك ِلَبْعِض َشْأِنِھْم َفْأَذْن ِلَمْن ِشْئَت ِمْنُھْم َوَر
  .)سورة النور())٦٢(َواْسَتْغِفْر َلُھْم اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم 

أما المنافقون فإن أحدھم ُیَورِّي بقلیل العمل ثم یذھب إلى 
نزل اهللا تعالى أھلھ بدون إذن وال استئذان في خفاء، فأ

َقْد َیْعَلُم اللَُّھ الَِّذیَن َیَتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم ِلَواذًا َفْلَیْحَذْر  (( ...:فیھم
الَِّذیَن ُیَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصیَبُھْم ِفْتَنٌة َأْو ُیِصیَبُھْم َعَذاٌب 

  .)سورة النور())٦٣(َأِلیٌم 
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زوة الخندق؟ وكم أین َعْسَكَرت جیوش المشركین أثناء غ  )١٠٤١س
  كانت أعدادھم؟

 ١٢َعْسَكَرْت جیوش المشركین وحلفاؤھم التي یقدر عددھا   ج
  :ألف مقاتل على النحو التالي

ومة بئر دمن " األسیال"  لسیولنزلت بمجتمع ا :قریش •
غابة في عشرة آالف من أحابیشھم ومن البین الجرف و

  .تبعھم من بني كنانة وأھل تھامة
ي إلى ِمْقنزلوا بذنب َن: ن أھل نجدغطفان ومن تبعھم م •

  .جانب أحد

أین َعْسَكَر جیش المسلمین أثناء غزوة الخندق؟ وكم   )١٠٤٢س
  كانت أعدادھم؟

عْسكَر جیش المسلمین عند الخندق، فصفوا على جانبھ   ج
ع ْلَسجبل جعلوا ظھورھم إلى المالصق للمدینة، و
  .آالف مقاتل ٣وكانوا قرابة . ووجوھھم تجاه العدو

مع بني  ريْضلنَّفعل عدو اهللا حیي بن أخطب اماذا   )١٠٤٣س
في غزوة دومة  قریظة الذین بینھم حلف مع رسول اهللا 

  الجندل؟
، في غزوة دومة ريْضوخرج عدو اهللا حیي بن أخطب النَّ  ج

في دارھا، وسألھم أن یكونوا حتى أتى قریظة  الجندل،
، فذكروا أن بینھم وبینھ عقدًا معھم على حرب رسول اهللا 

حلفًا، فلم یزل بھم حتى َنَقُضوه، وأجابوه إلى حرب محمد و
 وبدأت جنود بني قریظة تنقض على حصون المسلمین ،

  .بداخل المدینة

  ھل آثار الخندق موجود حتى الیوم؟  )١٠٤٤س
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آثار الخندق موجودة حتى الیوم، وفیھ قناة تأتي من عین   ج
، بقباء إلى النخل بأسفل المدینة بالسیح حوالي مسجد الفتح

  . وفي الخندق نخل أیضًا، قد انطم أكثره وتھدمت حیطانھ

  لماذا سمیت غزوة األحزاب بھذا االسم؟  )١٠٤٥س
سمیت غزوة األحزاب بھذا االسم، لتحزب واشتراك عدد   ج

كبیر من القبائل واألعراب مع قریش وأتباعھا من قبائل 
كنانة وتھامة ونجد وغطفان، كما كان لكبار الیھود دور في 

آالف مقاتل،  ١٠الضخمة لتكوین جیش بلغ  ھذه الحملة
  .الستئصال رسول اهللا 

كیف وصف القرآن الكریم حال المؤمنین مع رسول اهللا   )١٠٤٦س
 في حفر الخندق؟  

في  وصف القرآن الكریم حال المؤمنین مع رسول اهللا   ج
حفر الخندق، وكلھم في جھد متواصل، ال یتوقفون إال 

ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن  ((:تعالىلحاجة یستأذنون فیھا، بقول اهللا 
الَِّذیَن آَمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوِإَذا َكاُنوا َمَعُھ َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع َلْم 
َیْذَھُبوا َحتَّى َیْسَتْأِذُنوُه ِإنَّ الَِّذیَن َیْسَتْأِذُنوَنَك ُأْوَلِئَك الَِّذیَن 

َتْأَذُنوَك ِلَبْعِض َشْأِنِھْم َفْأَذْن ِلَمْن ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ َفِإَذا اْس
 ))٦٢(ِشْئَت ِمْنُھْم َواْسَتْغِفْر َلُھْم اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم 

  .)سورة النور(

كیف وصف القرآن الكریم حال المنافقین مع رسول اهللا   )١٠٤٧س
 في حفر الخندق ؟  

في   وصف القرآن الكریم حال المنافقین مع رسول اهللا  ج
حفر الخندق، الذین استأخروا عن القیام بالمشاركة في عمل 

  :الخندق، بما بلي
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َقْد َیْعَلُم اللَُّھ الَِّذیَن َیَتَسلَُّلوَن ِمْنُكْم  (( ...:قال اهللا تعالى •
ِلَواذًا َفْلَیْحَذْر الَِّذیَن ُیَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصیَبُھْم ِفْتَنٌة َأْو 

 .)سورة النور())٦٣(َعَذاٌب َأِلیٌم  ُیِصیَبُھْم
َوِإْذ َیُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِھْم  ((:قال اهللا تعالى •

سورة ())١٢(َمَرٌض َما َوَعَدَنا اللَُّھ َوَرُسوُلُھ ِإالَّ ُغُرورًا 
  .)األحزاب

  كیف اشتد البالء على المسلمین في غزوة الخندق؟  )١٠٤٨س
  :المسلمین في غزوة الخندق، بما یلياشتد البالء على   ج

عندما قام المنافق حیي بن أخطب، بتحریض یھود بني  •
، ثم بعث إلیھم قریظة لنقض العھد مع رسول اهللا 

بعض صحبھ یستوثق من ذلك، فتأكد لھ،  رسول اهللا 
 . )اهللا أكبر یا معشر المسلمین اشتد البالء(:فإذا بھ یقول

فقون الداسون، فقد استأذن انخذل من بین المسلمین المنا •
للعودة  بنو سلمة وھم من بني الحارث من رسول اهللا 

َوَیْسَتْأِذُن  (( ...:إلى المدینة، وأخبر اهللا عنھم بقولھ تعالى
َفِریٌق ِمْنُھْم النَِّبيَّ َیُقوُلوَن ِإنَّ ُبُیوَتَنا َعْوَرٌة َوَما ِھَي ِبَعْوَرٍة 

  .)سورة األحزاب())١٣(ِإْن ُیِریُدوَن ِإالَّ ِفَرارًا 

ھل حاول العدو عبور الخندق الذي حفره المسلمون مع   )١٠٤٩س
  ؟رسول اهللا 

حاول العدو عبور الخندق الذي حفره المسلمون مع رسول   ج
، من مكان ضیق بالخندق، وقد جالت الخیل بھم في اهللا 

السبخة بین الخندق وجبل سلع، وتصدى لھم علي بن أبي 
وَقَتَل علٌي رضي اهللا عنھ عمرو طالب مع بعض الفرسان، 

بن عبد ُوّد أحد قادة قریش، ولما رأى المشركون مصرع 
  .قائد منھم تراجعوا ھاربین



٣٩٩  
  

كیف صور القرآن الكریم ما أصاب المسلمین من كرب   )١٠٥٠س
  في غزوة الخندق؟

صور القرآن الكریم ما أصاب المسلمین من كرب في   ج
اُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن ِإْذ َج ((:غزوة الخندق، بقول اهللا تعالى

َأْسَفَل ِمْنُكْم َوِإْذ َزاَغْت اَألْبَصاُر َوَبَلَغْت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر 
ُھَناِلَك اْبُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا ) ١٠(َوَتُظنُّوَن ِباللَِّھ الظُُّنوَن 

الَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِھْم َوِإْذ َیُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َو) ١١(ِزْلَزاًال َشِدیدًا 
َوِإْذ َقاَلْت ) ١٢(َمَرٌض َما َوَعَدَنا اللَُّھ َوَرُسوُلُھ ِإالَّ ُغُرورًا 

َطاِئَفٌة ِمْنُھْم َیا َأْھَل َیْثِرَب ال ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا َوَیْسَتْأِذُن 
ا ِھَي ِبَعْوَرٍة ِإْن َفِریٌق ِمْنُھْم النَِّبيَّ َیُقوُلوَن ِإنَّ ُبُیوَتَنا َعْوَرٌة َوَم

  .)سورة األحزاب())١٣(ُیِریُدوَن ِإالَّ ِفَرارًا 

وجیش المسلمین على  المدة التي وقفھا رسول اهللا  كم  )١٠٥١س
الخندق بدون حرب ینتظرون اللحظة التي یتقدم فیھا 

  المشركون؟
وجیش المسلمین على  المدة التي وقفھا رسول اهللا   ج

حظة التي یتقدم فیھا الخندق بدون حرب ینتظرون الل
، وھم )ن لیلةبضٍع وعشری(أسابیع  ٣، نحو المشركون

یقظون ویصدون أي محاولة لعبور الخندق، وھم یقولون ما 
َوَلمَّا َرَأى اْلُمْؤِمُنوَن  ((:قد روى اهللا عنھم في قولھ تعالى

ُھ اَألْحَزاَب َقاُلوا َھَذا َما َوَعَدَنا اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َوَصَدَق اللَّ
  .)سورة األحزاب())٢٢(َوَرُسوُلُھ َوَما َزاَدُھْم ِإالَّ ِإیَمانًا َوَتْسِلیمًا 

  كیف عاقب اهللا المشركین في غزوة الخندق؟  )١٠٥٢س
عاقب اهللا المشركین في غزوة الخندق، بأن أرسل علیھم   ج

ریحًا صرصرًا تقتلع خیامھم وتطفئ نیرانھم وتبدد 
دب بین قیاداتھم،  كما أن خالفًا قد. حاجاتھم، حتى فزعوا

  .حتى تشاوروا في االنسحاب
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یدعو بھ على أعداء  ما الدعاء الذي كان رسول اهللا   )١٠٥٣س
  ؟)األحزاب(المسلمین في غزوة الخندق 

یدعو بھ على أعداء  الدعاء الذي كان رسول اهللا   ج
اللھم منزل ():األحزاب(المسلمین في غزوة الخندق 

: ، وقال ألصحابھ)اھزم األحزاب الكتاب، سریع الحساب،
  .)لھم اسُتْر عوراتنا وآمن روعاتناقولوا ال(

عندما شاھد عظیم الْجْھد الذي  بم فكر رسول اهللا   )١٠٥٤س
  أصاب المسلمین؟

عندما شاھد عظیم الجھد الذي أصاب  فكر رسول اهللا   ج
عیینة بن : المسلمین، أن یعقد صلحًا مع رئیسي غطفان

لمدینة، حصن والحارث بن عوف، على ثلث ثمار ا
وعرض األمر على كل من سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، 

یا رسول اهللا إن كان اهللا أمرك بھذا فسمعًا وطاعة، : فقاال لھ
واهللا ال نعطیھم ... وإن كان شیئًا تصنعھ لنا فال حاجة لنا فیھ

إنما أصنعھ لكم لما (:فقال لھما رسول اهللا . إال السیف
، فقال رسول اهللا  )احدةرأیت العرب قد رمتكم عن قوس و

 فتناول سعد بن معاذ )فأنت وذاك(:لسعد بن معاذ ،
  .الصحیفة التي لم ُتَوقَّع فمحتھا، وقال لیجھروا علینا

من ھو الذي كان لھ دور في إفشال تحالف األحزاب مع   )١٠٥٥س
  الیھود یوم الخندق؟

الذي كان لھ دور في إفشال تحالف األحزاب مع الیھود یوم   ج
ُنعیم بن مسعود بن عامر األشجعي، من  الخندق ھو،

غطفان، حیث ھداه اهللا لإلسالم إلنفاذ أمره سبحانھ وتعالى 
  .في نصر نبیھ وإقامة دینھ

ما الدور الذي قام بھ نعیم بن مسعود بن عامر الذي أعلن   )١٠٥٦س
  في غزوة الخندق؟ إسالمھ عند رسول اهللا 
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أعلن الدور الذي قام بھ نعیم بن مسعود بن عامر الذي   ج
إني : في غزوة الخندق، أن قال إسالمھ عند رسول اهللا 

إنما أنت (:أسلمت فمرني بما شئت، فرد علیھ رسول اهللا 
. )رجل واحد، َفَخذِّل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة

فذھب وقصد بني قریظة كناصح لھم بأن یأخذوا رھائن من 
. أسلملقد أشرت بالرأي، وھم یجھلون أنھ : قریش، فأجابوه

ثم ذھب إلى قریش ینصحھم بأن ال یعطوا بني قریظة 
وتمت الخدعة، . كما ذھب إلى بني غطفان یخادعھم. رھائن

وتراسل األطراف الثالثة، فإذا ھم في فرقة وشتات، وإذ 
بكل فریق یتخاذل ویود االنسحاب، حتى بعث اهللا علیھم 
 ریحًا عاصفة تدفع بھم إلى الھرب من أمام الخندق، وتعجل
برحیلھم مھزومین، بعد ما كانوا حزبًا واحدًا جاءوا للدمار، 
فدمرھم اهللا وأخزاھم، ولم ینالوا خیرًا، وكفى اهللا رسولھ 

َیا َأیَُّھا  ((:والمؤمنین قتالھم، وأنزل اهللا تعالى في ذلك قولھ
َفَأْرَسْلَنا  الَِّذیَن آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّھ َعَلْیُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد

َعَلْیِھْم ِریحًا َوُجُنودًا َلْم َتَرْوَھا َوَكاَن اللَُّھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیرًا 
َوَردَّ اللَُّھ الَِّذیَن  ((:تعالى ، وقول اهللا)سورة األحزاب())٩(

َكَفُروا ِبَغْیِظِھْم َلْم َیَناُلوا َخْیرًا َوَكَفى اللَُّھ اْلُمْؤِمِنیَن اْلِقَتاَل 
فأیقن القوم . )سورة األحزاب())٢٥(َكاَن اللَُّھ َقِوّیًا َعِزیزًا َو

  .بالھزیمة، واستسلموا للعودة، وقرروا الرجوع إلى مكة

  كیف كانت إصابة سعد بن معاذ في غزوة الخندق؟  )١٠٥٧س
لما رأى المشركون أن خیلھم تجول بھم بین السبخة وسلع،   ج

، وأن وأن علي بن أبي طالب قد قتل عمرو بن عبد ُوّد
خیلھم فرت ھاربة ولم یقدروا أن یقتحموا الخندق، ال رجاًال 
وال فرسانًا، وإنما ھو االقتناص والرمایة، حتى أن ابن 
الَعِرقة رمى سعد بن معاذ بسھم أصابھ في أْكَحِلھ، وقل من 
: ینجو من الموت من أصیب إصابتھ، ولذا دعا اهللا فقال
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.... فأبقني لھا، اللھم إن كنت أبقیت من حرب قریش شیئًا
 .وال تمتني حتى تقر عیني من بني قریظة

  ما الخسائر البشریة في غزوة الخندق؟  )١٠٥٨س
الخسائر البشریة في غزوة الخندق، ُقِتل من المشركین   ج

منبھ بن عثمان ونوفل بن عبداهللا وعمرو : وھم أربعة جنود،
واستشھد من المسلمین ثمانیة شھداء  .بن عبد ُود وإبنھ حسل

سعد بن معاذ الذي فتحت لھ : وھم) ل ستة من األنصاروقی(
أبواب السماء واھتز لھ العرش، وأنس بن أوس وعبداهللا بن 
. سھل و الطفیل بن النعمان وثعلبة بن َغنمة وكعب بن زید

  .  رضي اهللا عنھم ورحمھم

  بعد انتھاء غزوة الخندق؟ ماذا قال رسول اهللا   )١٠٥٩س
اآلن نغزوھم (:الخندقة بعد انتھاء غزو قال رسول اهللا   ج

حتى  ، وحقًا لم تغز بعدھا قریش رسول اهللا )وال یغزونا
  .غزاھم في عقر دارھم، ودخل مكة علیھم

  كیف كانت نتیجة غزوة الخندق؟  )١٠٦٠س
ن وخذل اهللا أن انتصر المسلموكانت نتیجة غزوة الخندق   ج

المشركین، وكبتھم وشتت األحزاب ورد غیظ الكفار إلى 
یھم الریح في لیاٍل باردة شدیدة البرودة، نحورھم،وبعث عل

وقال أبو سفیان فجعلت ُتْكفئ قدورھم، وُتطرح  أبنیتھم، 
إنكم واهللا ما أصبحتم بدار مقام، لقد ھلك الكراع : لقریش

والخف، وأخلفتنا بنو قریظة، وبلغنا عنھم الذي نكره، ولقینا 
ا نار، من شدة الریح ماترون، ما تطمئن لنا ِقْدر، وال تقوم لن

وال یستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل،ثم قام إلى 
فرجعوا إلى بالدھم، وكان مجیئھم وذھابھم في شوال جملھ، 

مع جیشھ  سنة خمس من الھجرة، وعاد رسول اهللا 
  .الباسل إلى المدینة ظافرًا
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  بني قریظة بالمدینة )قتل ( غزوة 

  بقتال بني قریظة؟ متى قام رسول اهللا   )١٠٦١س
بقتال بني قریظة، بعد رجوعھ من غزوة  ام رسول اهللا ق  ج

  .ھـ ٥الخندق، أواخر شھر ذي القعدة سنة 

  بقتال بني قریظة؟ َلَم قام رسول اهللا   )١٠٦٢س
من الخندق راجعًا إلى المدینة  لما انصرف رسول اهللا   ج

والمسلمون، َوَوضعوا السالح، أتى جبریل علیھ السالم 
نوع من الحریر (امة من إستبرق ُمْعَتّمًا بعم رسول اهللا 

: على بغلة علیھا قطیفة من دیباج، فقال) السمیك أو الدیباج
فقال . )نعم(:َأَوَقْد وضعت السالح یا رسول اهللا؟ قال 

فما وضعت المالئكة السالح َبْعُد، وما َرجعُت اآلن : جبریل
إن اهللا عز وجل یأمرك بالسیر إلى بني . إال من طلب القوم

في  فأذن رسول اهللا . ني َعامُد إلیھم فمزلزل بھمقریظة فإ
من كان سامعًا ومطیعًا فال یصلین العصر إال ببني (:الناس
وقد أنزل اهللا تعالى بشأن یھود بني قریظة في . )قریظة

وخروجھم مع األحزاب  نقضھم للمعاھدة مع رسول اهللا 
یبًا ِمْن اْلِكَتاِب َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن ُأوُتوا َنِص ((:قولھ تعالى

ُیْؤِمُنوَن ِباْلِجْبِت َوالطَّاُغوِت َوَیُقوُلوَن ِللَِّذیَن َكَفُروا َھُؤالِء 
ُأْوَلِئَك الَِّذیَن َلَعَنُھْم اللَُّھ ) ٥١(َأْھَدى ِمْن الَِّذیَن آَمُنوا َسِبیًال 

  .)سورة النساء())٥٢(َوَمْن َیْلَعْن اللَُّھ َفَلْن َتِجَد َلُھ َنِصیرًا 

إلبادة ببني  ما التخطیط الحربي الذي فعلھ رسول اهللا   )١٠٦٣س
  قریظة؟

إلبادة ببني  التخطیط الحربي الذي فعلھ رسول اهللا   ج
  :قریظة

  .استخلف على إمارة المدینة ابن أم مكتوم •
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أعطى الرایة لعلي بن أبي طالب، وأمره أن یتقدم إلى  •
  .بني قریظة یجس نبضھم

ال ُیَصلَِّینَّ أحدكم (:لھم الجیش، وقال قاد رسول اهللا  •
 .)العصر إال في بني قریظة

 .فرسًا ٣٠آالف مقاتل، و  ٣كان قوام الجیش  •
  ).حم، الینصرون (  كان ِشعار أصحاب رسول اهللا  •

  نقض یھود بني قریظة العھد؟ كیف واجھ رسول اهللا   )١٠٦٤س
نقض یھود بني قریظة العھد، ببعث  واجھ رسول اهللا   ج

یة المدینة، وأمر بإخراج النساء فرقة من الجیش لحما
واألطفال منھا إلى الحصون واآلطام صیانة لھم، وَجَاَلَد مع 
جیشھ الصابر في مواجھة العدو المتربص على طول 

  .الخندق

بعد ما أبلغھ جبریل علیھ السالم  ماذا فعل رسول اهللا   )١٠٦٥س
  بقتال بني قریظة؟

تال بني بق بعد ما أبلغ جبریل علیھ السالم رسول اهللا   ج
والمسلمون فمروا بنفر من  قریظة، سار رسول اهللا 

مر بنا َدحیة : ، فقالوا)ھل َمرَّ بكم َأَحد؟(:أصحابھ، فسألھم
الكلبي، على بغلة علیھا قطیفة من دیباج، فقال رسول اهللا 

:) ،ذاك جبریل ُبِعَث إلى بني قریظة یزلزل بھم حصونھم
السالم یأتي  یھوكان جبریل عل()ویقذف الرعب في قلوبھم

  ).على صورة دحیة

بني قریظة لما اقترب من  بم نادى رسول اهللا   )١٠٦٦س
  حصونھم؟

من حصون بني قریظة ناداھم  لما اقترب رسول اهللا   ج
 )یا إخوان القردة، ھل أخزاكم اهللا، وأنزل بكم نقمتھ؟(:قائًال

  .یا أبا القاسم ما كنت جھوًال: فأجابوا قائلین
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  على رسول اهللا قبل الغزوة؟ قریظة ماذا عرضت بنو  )١٠٦٧س
ن قبل الغزوة، أ عرضت بني قریظة على رسول اهللا   ج

، بحیث یخرجون بأموالھم یعاملھم معاملة بني النضیر
ونسائھم وأوالدھم، ویتركوا السالح؛ فأبى ذلك رسول اهللا 

 . ثم عرضوا علیھ أن یعطیھم النساء والذریة وال یأخذوا
إال أن ینزلوا على  اهللا  من أموالھم شیئًا؛ فأبى رسول

  .حكمھ

إال  عندما أصر  قریظة من رسول اهللا  ماذا طلب بنو  )١٠٦٨س
  أن ینزلوا على حكمھ؟

إال أن  عندما أصر  قریظة من رسول اهللا  طلب بنو  ج
ینزلوا على حكمھ، أن یبعث إلیھم أبا لبابة لیستشیروه في 

 ، فقد كان أبو لبابة أوسیًاموضوع النزول على حكمھ 
  .وقریظة كانت حلفاء األوس

لطلب بني قریظة من إرسال  ھل استجاب رسول اهللا   )١٠٦٩س
  أبي لبابة إلیھم؟

لطلب بني قریظة من إرسال أبي  استجاب رسول اهللا   ج
  .لبابة إلیھم

  لبابة؟ استقبل بني قریظة أباكیف   )١٠٧٠س
عندما دخل أبو لبابة إلى حصون بني قریظة، قام إلیھ   ج

وقالوا . الصبیان بالبكاء، فرق لھمالرجال وجھش النساء و
نعم، وأشار بیده : لھ یا أبا لبابة أننزل على حكم محمد؟ قال

  !!إلى حلقھ؛ أي الذبح
لبابة بعدما خرج من عند بني  كیف كانت حال أبي  )١٠٧١س

  قریظة؟
واهللا مازالت : عندما خرج أبو لبابة من عند بني قریظة، قال  ج

ت اهللا ورسولھ قدماي في مكانھما حتى عرفت أني قد خن
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 ولذا انطلق على وجھھ، ولم یأت رسول اهللا ،  حتى
ال أبرح مكاني ھذا : ربط نفسھ في ساریة المسجد، وقال

حتى یتوب اهللا عليَّ مما صنعت، وعاھد اهللا أن ال یطأ بني 
. قریظة أبدًا، وال ُیَرَى في بلٍد خان فیھ اهللا ورسولھ أبدًا

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن  ((:ل اهللا تعالىوكانت آیة األنفال تعنیھ وھي قو
آَمُنوا ال َتُخوُنوا اللََّھ َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم 

  .)سورة األنفال())٢٧(َتْعَلُموَن 

  لبابة؟ عندما علم بخبر أبي كیف تصرف رسول اهللا   )١٠٧٢س
أه، لبابة، وكان قد استبط بخبر أبي عندما َعِلَم رسول اهللا   ج

أما لو جاءني الستغفرت لھ، فأما إذا قد فعل ما (: قال 
. )فعل، فما أنا بالذي أطلقھ من مكانھ حتى یتوب اهللا علیھ

وقضى أبو لبابة كذا یومًا مربوطًا تأتي امرأتھ وقت الصالة 
  .فتطلقھ، فإذا صلى ارتبط

  كیف تاب اهللا على أبي لبابة نتیجة فعلتھ مع بني قریظة؟  )١٠٧٣س
للیلة السادسة من ارتباط أبي لبابة في ساریة في سحر ا  ج

: یضحك، فقالت لھ المسجد، سمعت أم سلمة رسول اهللا 
 :قالت )ِتیب على أبي لبابة(:مم تضحك یا رسول اهللا؟ قال

فقامت على باب  )بلى(:أفال أبشره یا رسول اهللا؟ قال
فقد تاب اهللا علیك، فثار  ریا أبا لبابة أبش: حجرتھا وقالت

 ال، واهللا حتى یكون الرسول : إلیھ لیطلقوه، فقالالناس 
خارجًا إلى  علیھ الرسول  ھو الذي یطلقني بیده، فلما َمرَّ

  . صالة الفجر أطلقھ

  ما قصة عمرو بن ُسعدى من بني قریظة؟  )١٠٧٤س
، أكرمھ في لیلة نزول بني قریظة على حكم رسول اهللا   ج

ا لرسول اهللا باإلسالم، وأبى أن یدخل مع قریظة في غدرھ
ال أغدر محمدًا أبدًا، ومرَّ في اللیل بحرس : ، وقالاهللا 
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اللھم ال : ، فعرفھ محمد بن مسلمة، وقالرسول اهللا 
تحرمني إقالة عثرات الكرام، وخلى سبیلھ، فذھب على 

ثم . فبات بھ تلك اللیلة وجھھ حتى أتى مسجد رسول اهللا 
ولما . اذھب فلم یدر أین توجھ من األرض إلى یومنا ھذ

  .)ذاك رجل نجاه اهللا بوفائھ(:  قال ذكر لرسول اهللا 

  ببني قریظة؟ ماذا فعل رسول اهللا   )١٠٧٥س
بني قریظة، ونزل علیھم بوالمسلمون،  أتى رسول اهللا   ج

بجیشھ عند بئر َأنَّى، وحاصرھم خمسًا وعشرین لیلة من 
ھـ، حتى جھدھم الحصار وقذف في  ٥شھر ذي القعدة سنة 

  .ْعَب فنزلوا على ُحْكم رسول اهللا قلوبھم الرُّ

لألوس الذین طلبوا منھ أن یھبھم  ماذا قال رسول اهللا   )١٠٧٦س
  بني قریظة كغنیمة لھم ألنھم موالیھم؟

لألوس الذین طلبوا منھ أن یھبھم بني  قال رسول اهللا   ج
أال ترضون یا معشر (:قریظة كغنیمة لھم ألنھم موالیھم

: بلى، قال : ، قالوا)األوس أن یحكم فیھم رجل منكم؟
  .)فذاك إلى سعد بن معاذ(

عندما وصل سعد بن معاذ لیحكم  ماذا قال رسول اهللا   )١٠٧٧س
  في بني قریظة؟

رضي اهللا عنھ عندما وصل سعد بن معاذ  قال رسول اهللا   ج
فقاموا إلیھ  )قوموا إلى سیدكم(:لیحكم في بني قریظة

بتھ في أْكَحِلھ وأنزلوه من على الدابة، ألنھ كان متأثرًا بإصا
  .في غزوة الخندق

بم حكم سعد بن معاذ في بني قریظة؟ وما موقف رسول   )١٠٧٨س
  من ذلك الحكم؟ اهللا 

أحكم فیھم أن ُتقتل : حكم سعد بن معاذ في بني قریظة فقال  ج
فقال . الرجال، وتقسم األموال، وُتسبى الذرارّي والنساء
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 -رقعة  من سبعة ألقد حكمت فیھم بحكم اهللا(:رسول اهللا 
  .)سموات

كیف كانت استجابة بني قریظة من حكم سعد بن معاذ   )١٠٧٩س
  فیھم؟

بني لما صدر حكم اهللا تعالى على لسان سعد بن معاذ في   ج
قریظة في حصونھم، لكنھم  قریظة، ووافقوا علیھ، كان بنو

أبوا أن ینزلوا، فتقدم علیھم علي بن أبي طالب والزبیر بن 
الیھود وقالوا ننزل على العوام، القتحام الحصن، فصاح 

  .حكم سعد، ونزلوا، فاقتیدوا إلى المدینة وحبسوا فیھا

  بني قریظة في المدینة؟ أین َحَبَس رسول اهللا   )١٠٨٠س
بني قریظة في المدینة في دار بنت  َحَبس رسول اهللا   ج

امرأة من بني النجار، یقال لھا ُنَسْیَبة بنُت  - الحارث 
  .الحارث

بعد ما َحَبَس بني قریظة في دار  ماذا فعل رسول اهللا   )١٠٨١س
  امرأة من بني النجار بالمدینة؟

بني قریظة في دار امرأة من  بعد ما َحَبَس رسول اهللا   ج
بني النجار بالمدینة، خرج إلى سوق المدینة، فخندق بھا 
خنادق، أي أمر بحفر أخادید فیھا، ثم بعث إلیھم فجئ بھم، 

  .یدفضرب أعناقھم في تلك الخنادق واألخاد

  من بني قریظة؟ كم عدد الذین قتلھم رسول اهللا   )١٠٨٢س
بني قریظة سبعمائة رجل، وفیھم  من  قتل رسول اهللا   ج

كعب بن أسد وُحَیي بن أخطب النضري الذي حرضھم على 
ولم یقتل من . نقض العھد،وعلى محاربة رسول اهللا 

نسائھم إال امرأة واحدة، فإنھا كانت طرحت رحى على 
ھـ  ٥شھد بدرًا وما بعدھا واستشھد سنة (د خالد بن ُسوی

، ومات أبو سنان بن )إن لھ ألجر شھیدین(:وقال فیھ 
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بھ، وكان  من الحصن فقتلتھ، فقتلھا رسول اهللا ) محصن
قد قتل منھم كل من أنبت الشعر واحتلم ، ولم  رسول اهللا 

. ومات في الحصار أبو سنان بن محصن. ینبت استحیاه
  .ة فحقنوا دماءھم وأموالھموأسلم منھم جماع

  بأموال ونساء وأبناء بني قریظة؟ ماذا فعل رسول اهللا   )١٠٨٣س
أموال بني قریظة ونساءھم وأبناءھم  قسم رسول اهللا   ج

ثم بعث سعد بن زید األنصاري بسبایا من . على المسلمین
سبایا بني قریظة إلى نجد فباعھم واشترى بثمنھم خیًال 

  .وسالحًا للمسلمین

 المرأة القریظیة التي اصطفاھا رسول اهللا  من ھي  )١٠٨٤س
  لنفسھ؟

لنفسھ قبل  المرأة القریظیة التي اصطفاھا رسول اهللا   ج
قسمة السبایا، ریحانة من بني عمرو بن قریظة، وعرض 

وعرض . علیھا الزواج، ویضرب علیھا الحجاب، فأبت
وبینما ھو مع أصحابھ إذ . فعزلھا . علیھا اإلسالم، فأبت

إن ھذا لثعلبة بن سعیة یبشرني (:نعلین خلفھ، فقال سمع وقع
. یا رسول اهللا قد أسلمت ریحانة: فجاء فقال. )بإسالم ریحانة

حتى توفي  فسره ذلك من أمرھا، فكانت عند رسول اهللا 
  .وھي في ملكھ رضي اهللا عنھا

في  ما ھي اآلیات التي أنزلھا اهللا تعالى على رسولھ   )١٠٨٥س
  بني قریظة وأمر الخندق؟

في بني قریظة وأمر الخندق  أنزل اهللا تعالى على رسول   ج
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن  ((:من سورة األحزاب ٢٧حتى  ٩اآلیات من 

آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّھ َعَلْیُكْم ِإْذ َجاَءْتُكْم ُجُنوٌد َفَأْرَسْلَنا َعَلْیِھْم 
ِإْذ ) ٩(ُھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیرًا ِریحًا َوُجُنودًا َلْم َتَرْوَھا َوَكاَن اللَّ

َجاُءوُكْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َوِإْذ َزاَغْت اَألْبَصاُر 
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ُھَناِلَك ) ١٠(َوَبَلَغْت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوَتُظنُّوَن ِباللَِّھ الظُُّنوَن 
َوِإْذ َیُقوُل ) ١١(یدًا اْبُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلَزاًال َشِد

اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِھْم َمَرٌض َما َوَعَدَنا اللَُّھ َوَرُسوُلُھ 
َوِإْذ َقاَلْت َطاِئَفٌة ِمْنُھْم َیا َأْھَل َیْثِرَب ال ُمَقاَم ) ١٢(ِإالَّ ُغُرورًا 

َیُقوُلوَن ِإنَّ ُبُیوَتَنا  َلُكْم َفاْرِجُعوا َوَیْسَتْأِذُن َفِریٌق ِمْنُھْم النَِّبيَّ
َوَلْو ُدِخَلْت ) ١٣(َعْوَرٌة َوَما ِھَي ِبَعْوَرٍة ِإْن ُیِریُدوَن ِإالَّ ِفَرارًا 

َعَلْیِھْم ِمْن َأْقَطاِرَھا ُثمَّ ُسِئُلوا اْلِفْتَنَة آلَتْوَھا َوَما َتَلبَُّثوا ِبَھا ِإالَّ 
َھ ِمْن َقْبُل ال ُیَولُّوَن َوَلَقْد َكاُنوا َعاَھُدوا اللَّ) ١٤(َیِسیرًا 

ُقْل َلْن َیْنَفَعُكْم اْلِفَراُر ) ١٥(اَألْدَباَر َوَكاَن َعْھُد اللَِّھ َمْسُئوًال 
) ١٦(ِإْن َفَرْرُتْم ِمْن اْلَمْوِت َأْو اْلَقْتِل َوِإذًا ال ُتَمتَُّعوَن ِإالَّ َقِلیًال 

ْن َأَراَد ِبُكْم ُسوءًا َأْو َأَراَد ُقْل َمْن َذا الَِّذي َیْعِصُمُكْم ِمْن اللَِّھ ِإ
ِبُكْم َرْحَمًة َوال َیِجُدوَن َلُھْم ِمْن ُدوِن اللَِّھ َوِلّیًا َوال َنِصیرًا 

َقْد َیْعَلُم اللَُّھ اْلُمَعوِِّقیَن ِمْنُكْم َواْلَقاِئِلیَن ِإلْخَواِنِھْم َھُلمَّ ) ١٧(
َأِشحًَّة َعَلْیُكْم َفِإَذا َجاَء ) ١٨(یًال ِإَلْیَنا َوال َیْأُتوَن اْلَبْأَس ِإالَّ َقِل

اْلَخْوُف َرَأْیَتُھْم َیْنُظُروَن ِإَلْیَك َتُدوُر َأْعُیُنُھْم َكالَِّذي ُیْغَشى 
َعَلْیِھ ِمْن اْلَمْوِت َفِإَذا َذَھَب اْلَخْوُف َسَلُقوُكْم ِبَأْلِسَنٍة ِحَداٍد 

ِمُنوا َفَأْحَبَط اللَُّھ َأْعَماَلُھْم َوَكاَن َأِشحًَّة َعَلى اْلَخْیِر ُأْوَلِئَك َلْم ُیْؤ
َیْحَسُبوَن اَألْحَزاَب َلْم َیْذَھُبوا َوِإْن ) ١٩(َذِلَك َعَلى اللَِّھ َیِسیرًا 

َیْأِت اَألْحَزاُب َیَودُّوا َلْو َأنَُّھْم َباُدوَن ِفي اَألْعَراِب َیْسَأُلوَن َعْن 
َلَقْد َكاَن َلُكْم ) ٢٠(َقاَتُلوا ِإالَّ َقِلیًال  َأْنَباِئُكْم َوَلْو َكاُنوا ِفیُكْم َما

ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َیْرُجو اللََّھ َواْلَیْوَم اآلِخَر 
َوَلمَّا َرَأى اْلُمْؤِمُنوَن اَألْحَزاَب َقاُلوا ) ٢١(َوَذَكَر اللََّھ َكِثیرًا 

 ُھ َوَصَدَق اللَُّھ َوَرُسوُلُھ َوَما َزاَدُھْمَھَذا َما َوَعَدَنا اللَُّھ َوَرُسوُل
ِمْن اْلُمْؤِمِنیَن ِرَجاٌل َصَدُقوا َما ) ٢٢(ِإالَّ ِإیَمانًا َوَتْسِلیمًا 

َعاَھُدوا اللََّھ َعَلْیِھ َفِمْنُھْم َمْن َقَضى َنْحَبُھ َوِمْنُھْم َمْن َیْنَتِظُر 
ُھ الصَّاِدِقیَن ِبِصْدِقِھْم ِلَیْجِزَي اللَّ) ٢٣(َوَما َبدَُّلوا َتْبِدیًال 

َوُیَعذَِّب اْلُمَناِفِقیَن ِإْن َشاَء َأْو َیُتوَب َعَلْیِھْم ِإنَّ اللََّھ َكاَن َغُفورًا 
َوَردَّ اللَُّھ الَِّذیَن َكَفُروا ِبَغْیِظِھْم َلْم َیَناُلوا َخْیرًا ) ٢٤(َرِحیمًا 
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) ٢٥(َن اللَُّھ َقِوّیًا َعِزیزًا َوَكَفى اللَُّھ اْلُمْؤِمِنیَن اْلِقَتاَل َوَكا
َوَأْنَزَل الَِّذیَن َظاَھُروُھْم ِمْن َأْھِل اْلِكَتاِب ِمْن َصَیاِصیِھْم 
َوَقَذَف ِفي ُقُلوِبِھْم الرُّْعَب َوَقَذَف ِفي ُقُلوِبِھْم الرُّْعَب َفِریقًا 

ِدَیاَرُھْم َوَأْوَرَثُكْم َأْرَضُھْم َو) ٢٦(َتْقُتُلوَن َوَتْأِسُروَن َفِریقًا 
َوَأْمَواَلُھْم َوَأْرضًا َلْم َتَطُئوَھا َوَكاَن اللَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیرًا 

)٢٧((.  

  )غزوة المریسیع ( غزوة بني المصطلق 

  المصطلق؟ من ھم بنو  )١٠٨٦س
المصطلق بطن من قبیلة خزاعة األزدیة الیمانیة، كانوا  بنو  ج

كة والمدینة، یسكنون ُقدْیدًا وعسفان على الطریق بین م
ودیارھم تتوسط دیار خزاعة، وموقعھم مھم بالنسبة 

  .للصراع الدائر بین المسلمین وقریش

  ما ھي األدوار العدوانیة لبني المصطلق على المسلمین؟  )١٠٨٧س
األدوار العدوانیة لبني المصطلق على المسلمین، تكمن فیما   ج

  :یلي
 .إعانتھم المشركین في غزوة ُأُحد )١
 .تال أصحاب رسول اهللا في ق ًاساعدت قریش )٢
 .جرأتھم على المسلمین )٣
رغبتھم في أن یبقى الطریق التجاري مفتوحًا أمام  )٤

 .قریش
الفوائد المادیة والمعنویة التي كانت تحصل لھم من  )٥

  .صنم مناة

 بغزو بني المصطلق من خزاعة؟ قام رسول اهللا  متى  )١٠٨٨س
  ولماذا؟

ي شھر فبغزو بني المصطلق من خزاعة،  قام رسول اهللا   ج
عندما بلغھ بأنھم جندوا رجالھم مع بعض ھـ، ٦شعبان، سنة 



٤١٢  
  

العربان وإعالن الحرب على المسلمین في المدینة بزعامة 
سیدھم الحارث بن أبي ضرار والد جویریة زوج رسول اهللا 

.  

لغزو بني  ما ھي الخطوات التي اتبعھا رسول اهللا   )١٠٨٩س
  المصطلق من خزاعة؟

لغزو بني المصطلق من  ل اهللا الخطوات التي اتبعھا رسو  ج
  :خزاعة، كانت كما یلي

ُبریدة بن الحصیب للتأكد من نیتھم  بعث رسول اهللا  •
 .في الھجوم على المدینة

استعمل على المدینة زید بن حارثة، ویقال أبا ذر  •
 .الغفاري، ویقال عبداهللا اللیثي

 .الناس فأسرعوا في الخروج ندب رسول اهللا  •
، فوقعت القرعة على عائشة رضي بین نسائھ أقرع  •

 .اهللا عنھا
 .مقاتل ٧٠٠، وخیًال ٣٠كان قوام جیش المسلمین  •
خرج مع بعض أھلھ في جیش منظم، وفیھم من بعض  •

المنافقین الذین طمعوا أن ینالوا نصیبھم من الغنائم كعبد 
 .اهللا بن ُأَبْي

 .رایة المھاجرین ألبي بكر الصدیق أعطى  •
 .لسعد بن عبادةرایة األنصار  أعطى  •
بجنده حتى وصل بھم مقر ماء لبني  سار رسول اهللا  •

في اتجاه قدید بالساحل، ) المریسیع(المصطلق یدعى 
 .حیُث تجمع جیش القبیلة مستعدًا للمجابھة

نادى عمر بن الخطاب على  بتوجیھ من رسول اهللا  •
ال إلھ إال اهللا، فیمنعوا بھا : القوم أن یسلموا ویقولوا

لكنھم رفضوا اإلسالم، وآثروا المقاومة .أموالھمأنفسھم و
 .مع البقاء على الضالل
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 .بدأ التراشق بالنبال، واشتبك الفریقان •
" یا منصور أمت أمت" كان شعار جیش المسلمین  •

  .للموقف العدائي الذي وقفتھ القبیلة العنیدة

  ؟)المریسیع(كیف كانت نتیجة غزوة بني المصطلق   )١٠٩٠س
، فتم النصر )المریسیع(المصطلق  كانت نتیجة غزوة بني  ج

  :الكبیر للمسلمین في دقائق معدودة، على النحو التالي
تفرق جیش الكفر وتباعد، وما لبث إال أن انھزم أمام  •

 . جند اإلیمان
بني المصطلق، واستسلم لألسر باقي من  ١٠قتل  •

 .القبیلة، وغنم المسلمون أموًال ومعدات ومواشي
بن صبابة من بني كلب،  ھشام: استشھد من المسلمین •

 .وقتل خطًأ بید أحد األنصار
أصاب جویریة بنت الحارث سید بني المصطلق، التي  •

  .وقعت في سھم ثابت بن قیس رضي اهللا عنھ

المسلمین في غزوة بني المصطلق  من أبرز من أسره  )١٠٩١س
  ؟)المریسیع (

ره المسلمین في غزوة بني المصطلق أبرز من أس  ج
فجاء . ت الحارث بن أبي ضرار، جویریة بن)المریسیع(

فما كان من رسول اهللا . یطالب بھا رسول اهللا أبوھا إلى 
  إال أن فكر في جذب القوم إلى اإلسالم بطریقة

جویریة لنفسھ من أبیھا،  فخطب رسول اهللا . المصاھرة
  .فالقى ترحیبًا وتزوجھا وعمرھا آنذاك عشرون سنة

ث بن أبي ضرار للحار ما نتیجة مصاھرة رسول اهللا   )١٠٩٢س
  سید بني المصطلق؟

للحارث بن أبي ضرار  كانت نتیجة مصاھرة رسول اهللا   ج
سید بني المصطلق، أن َأْطَلَق جمیع األسرى من بني 
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المصطلق، وأعاد إلیھم كل ما أخذ من أموال وسبي، ثم 
دخلت القبیلة في اإلسالم مع سیدھا الحارث، وكتبت لھم 

  .الحیاة الطیبة اآلمنة

ا حدث في صفوف المسلمین من أحداث جسام بعد ماذ  )١٠٩٣س
  نصرھم الكبیر على بني المصطلق؟

حدث في صفوف المسلمین بعد انتصارھم الكبیر على بني   ج
فیھا،  أحداث جسام، كان للمنافقین دوٌر بارٌز المصطلق،

  :مثل
فق عبداهللا بن أبي بین المھاجرین تحریش المنا )١

 .واألنصار
  .ائشة رضي اهللا عنھاحادثة اإلفك على السیدة ع )٢

ما قصة الصیاح الذي حدث قبل أن یغادر جیش المسلمین   )١٠٩٤س
  بني المصطلق؟

قبل أن یغادر جیش المسلمین بني المصطلق، حدث تصایح   ج
واشتباك على بئر ماء بین جھجاه بن مسعود خادم عمر بن 
الخطاب وسنان بن وبر الجھني حلیف األنصار، فتحرك 

أو قد : بن أبي بن سلول فقالعنصر النفاق عند عبداهللا 
فعلوھا، قد نافرونا وكاثرونا في بالدنا، سمن كلبك یأكلك، 
أما واهللا لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن األعز منھا األذل، 
كما صاح بكلمات یستثیر المنافقین ویصغر من شأن 

  .المسلمین

على صیاح الرجلین وقول  من الذي أطلع رسول اهللا   )١٠٩٥س
بن سلول قبل مغادرة الجیش بني  عبداهللا بن أبي

  المصطلق؟
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على صیاح الرجلین وقول عبداهللا  الذي أطلع رسول اهللا   ج
بن أبي بن سلول قبل مغادرة الجیش بني المصطلق، زید 

  .بن األرقم

كیف تصرف عمر بن الخطاب عندما سمع قول زید بن   )١٠٩٦س
عما قالھ عبداهللا بن أبي بن سلول  األرقم لرسول اهللا 

ادرة الجیش بني المصطلق؟ وما موقف رسول اهللا قبل مغ
  من ذلك؟

عندما سمع عمر بن الخطاب قول زید بن األرقم لرسول اهللا   ج
  عما قالھ عبداهللا بن أبي بن سلول قبل مغادرة الجیش بني

في قتل ابن سلول، لكن  المصطلق، استأمر رسول اهللا 
محمدًا فكیف یاعمر إذا تحدث الناس أن (:قال رسول اهللا 

یقتل أصحابھ، ولكن َأذِّن بالرحیل ِلُیْشَغَل الناس عما كانوا 
  .)یخوضون فیھ

ما موقف عبداهللا بن أبي بن سلول عندما بلغھ ِعْلُم رسول   )١٠٩٧س
  بقولھ قبل مغادرة الجیش بني المصطلق؟ اهللا 

بقولھ  عندما َبَلَغ عبداهللا بن أبي بن سلول ِعْلُم رسول اهللا   ج
 ش بني المصطلق، ذھب إلى رسول اهللا قبل مغادرة الجی

ولما كان . وأنكر أنھ قال ما قال، وقد َحَلَف على كذبھ ھذا
یا رسول اهللا عسى أن یكون : ابن ُأبّي شریفًا في قومھ، قالوا

 الرحیم الرحمن اهللا بسم :الغالم قد أخطأ، وأنزل اهللا تعالى
ِإنََّك َلَرُسوُل اللَِّھ َواللَُّھ َیْعَلُم ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن َقاُلوا َنْشَھُد (( 

سورة ())١(ِإنََّك َلَرُسوُلُھ َواللَُّھ َیْشَھُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقیَن َلَكاِذُبوَن 
  .)المنافقون

موقف االبن عبداهللا بن عبداهللا بن أبي بن سلول عندما  ما  )١٠٩٨س
  عرف ما نزل بحق أبیھ؟
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أبي ما نزل بحق  عندما عرف االبن عبداهللا بن عبداهللا بن  ج
یحاوره فیما لو أراد قتل أبیھ،  أبیھ، ذھب لرسول اهللا 

وأنھ سیتولى ھذا األمر، ألنھ ال یقوى أن یرى قاتل أبیھ، 
 فھون علیھ رسول اهللا . وقد یضطر إلى قتل مؤمن بكافر

  .)بل نترفق بھ، ونحسن صحبتھ ما بقي معنا(:إذ قال

لمین في غزوة بني كیف كشف اهللا أمر المنافقین من المس  )١٠٩٩س
  ؟)المریسیع(المصطلق 

كشف اهللا أمر المنافقین من المسلمین في غزوة بني   ج
، بأن أنزل اهللا تعالى على رسولھ )المریسیع(المصطلق 

سورة المنافقین، وفیھا صحة ما نقلھ ابن األرقم من مقالة 
ى َیُقوُلوَن َلِئْن َرَجْعَنا ِإَل ((:ابن سلول السیئة، قال اهللا تعالى

اْلَمِدیَنِة َلُیْخِرَجنَّ اَألَعزُّ ِمْنَھا اَألَذلَّ َوِللَِّھ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِھ 
. )سورة المنافقون())٨(َوِلْلُمْؤِمِنیَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقیَن ال َیْعَلُموَن 

وقبل ھذه اآلیة ببضعة آیات أخبر اهللا تعالى عن حلف 
وا َأْیَماَنُھْم ُجنًَّة َفَصدُّوا َعْن اتََّخُذ ((:المنافقین، فقال تعالى

َذِلَك ِبَأنَُّھْم آَمُنوا ُثمَّ ) ٢(َسِبیِل اللَِّھ ِإنَُّھْم َساَء َما َكاُنوا َیْعَمُلوَن 
  .)سورة المنافقون())٣(َكَفُروا َفُطِبَع َعَلى ُقُلوِبِھْم َفُھْم ال َیْفَقُھوَن 

زا بني عندما غ من الزوجة التي اصطحبھا رسول اهللا   )١١٠٠س
  المصطلق؟

عندما غزا بني  الزوجة التي اصطحبھا رسول اهللا   ج
  . المصطلق، السیدة عائشة رضي اهللا عنھا

ما المشكلة التي حدثت ألم المؤمنین السیدة عائشة رضي   )١١٠١س
  اهللا عنھا؟

المشكلة التي حدثت ألم المؤمنین السیدة عائشة رضي اهللا   ج
قین لھا، وقد برأھا اهللا عنھا، حادثة اإلفك، بسبب تدبیر المناف

  .منھا بآیات من القرآن الكریم
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  غزوة بني لحیان

  على غزو بني لحیان؟ لماذا عزم رسول اهللا   )١١٠٢س
على غزو بني لحیان، انتقامًا للشھداء  عزم رسول اهللا   ج

الذین القوا حتفھم في ) أصحاب الرجیع(األبریاء العشرة 
  .بني لحیان بخدعة مدبرة

  بغزو بني لحیان؟  متى قام رسول اهللا  )١١٠٣س
بغزو بني لحیان، في أوائل شھر ربیع  قام رسول اهللا   ج

  .ھـ٦األول وقیل في شھر جمادى األولى سنة 

على المدینة عندما قام  من الذي استخلفھ رسول اهللا   )١١٠٤س
  بغزو بني لحیان؟

على المدینة عندما قام بغزو  الذي استخلفھ رسول اهللا   ج
  . بني لحیان، ابن أم مكتوم

عندما غزا  ما التخطیط الحربي الذي اتخذه رسول اهللا   )١١٠٥س
  بني لحیان؟

عندما غزا بني  التخطیط الحربي الذي اتخذه رسول اهللا   ج
رجل، وقصد بھم إلى دیار  ٢٠٠لحیان، أعد جیشًا قوامھ 

القوم سالكًا طریق الشام، لیفاجئھم من حیث لم یحتسبوا، 
شنعاء في قتل األبریاء وینفذ فیھم عقابھ، جزاء جریمتھم ال

الشھداء العشرة، حتى وصل بجنده إلى منازلھم بوادي 
غران بالقرب من عسفان، حیث كان مصاب أصحابھ، 

  .فترحم علیھم ودعا لھم

  لبني لحیان؟ كیف كانت نتیجة غزو رسول اهللا   )١١٠٦س
لبني لحیان، َأْن َنَفُروا وتبدد  كانت نتیجة غزو رسول اهللا   ج

، فتركھم رسول اهللا . الجبال مذعورینجمعھم إلى أعالي 
وسار بصحبھ لیرھب قریش فیشعرھم بقدومھ إلى قرب 
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دیارھم طلبًا للغادرین من بني لحیان، فسار إلى عسفان ثم 
إلى كراع الغنم، ثم جنح بھم إلى طریق المدینة آیبًا بسالمة 

  .اهللا

عندما توجھ آیبًا للمدینة من غزو  ماذا قال رسول اهللا   )١١٠٧س
  لحیان؟بني 

عندما توجھ آیبًا للمدینة من غزو بني  قال رسول اهللا   ج
آیبون، تائبون، إن شاء اهللا لربنا حامدون، أعوذ باهللا (:لحیان

من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر بین األھل 
  .)والمال

  )غزوة الغابة ( غزوة ذي َقَرٍد 

  ؟ متى حدثت غزوة ذي َقَرٍد التي قام بھا رسول اهللا  )١١٠٨س
، في شھر حدثت غزوة ذي َقَرٍد التي قام بھا رسول اهللا   ج

  .ھـ٦جمادى األولى سنة 

  ؟متى أسباب غزوة ذي َقَرٍد التي قام بھا رسول اهللا   )١١٠٩س
أن أغار : أسباب غزوة ذي َقَرٍد التي قام بھا رسول اهللا   ج

جماعة من غطفان بقیادة عیینة بن حصن بن حذیفة 
 ٢٠إبل حوامل بالغابة تبلغ ) المدینةَسْرِح (الفزاري على 

، ومعھا ابن أبي ذر لْقَحة من ذوات األلبان لرسول اهللا 
الغفاري وزوجھ لیلى، فاستلبوا اإلبل والمرأة وقتلوا 

  .زوجھا

من ھو أول من َعِلَم بغارة غطفان بقیادة عیینة على سرح   )١١١٠س
  المدینة؟

حصن على  كان أول من َعِلَم بغارة غطفان بقیادة عیینة بن  ج
سرح المدینة ھو سلمة بن عمرو بن األكوع األسلمي 

  :، فأسرع على خیلھ یرشقھم بالنبال، ویصیح بھم)السُّلمي(
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  خذوھا وأنا اب ن األك وع  
  

  الی      وم ی      وم الرض      ع    
  ـ  اللئیم: یعني بالراضع  -  

حتى َخلُّوا عن اللقاح، كما ألقوا ببعض أمتعتھم تخفَُّفا حتى 
بما یجري، وسمع  فعلم رسول اهللا . اللقاحْفَتكَّ منھم أكثر ا

وتتابع  بصیاح سلمة، حتى وصلت خیل رسول اهللا 
  .الفرسان

في غزوة  ما التخطیط الحربي الذي فعلھ رسول اهللا   )١١١١س
  ذي َقَرٍد؟

في غزوة ذي  التخطیط الحربي الذي فعلھ رسول اهللا   ج
  :َقَرٍد

  .)الفزع الفزع(:بالناس نادى رسول اهللا  •
الفرسان الذین على خیولھم اإلسراع بالخروج  طلب من •

 .إلى المعتدین
أمَّر على الجیش سعد بن زید، وطلب منھ الخروج  •

  .ریثما ُیَجنِّد آخرین ویلحق بھم
  .استخلف على المدینة ابن أم مكتوم •
خرج والناس یتالحقون خلفھ حتى وصل إلى جبل بذي  •

  .َقَرَدة بجوار ماء ذي َقَرٍد، وبھ نزل

ر الذي قام بھ مقدمة الجیش المسلم بقیادة سعد بن ما الدو  )١١١٢س
  زید في غزوة ذي قرد؟

الدور الذي قام بھ مقدمة الجیش المسلم بقیادة سعد بن زید   ج
في غزوة ذي قرد، أن لحق ببعض السرح المنتھب، 

واستطاع منھم عددًا، واشتبكوا مع المعتدین وقتلوا 
  .المسلمون إعادة بعض اإلبل

  تشھدوا في غزوة ذي قرد؟من ھم الذین اس  )١١١٣س
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محرز بن نضلة : استشھد من المسلمین في غزوة ذي قرد  ج
  .األخزم، ووقاص بن مجزز المدلجي

  كیف كان استبسال المقاتلین في غزوة ذي قرد؟  )١١١٤س
كان استبسال المقاتلین في غزوة ذي قرد، أن قال بعضھم   ج

یا : لرسول اهللا ) سعد بن زید، أو سلمة بن األكوع(
 لو َسرَّْحَتِني في مائة رجل الستنقذت بقیة رسول اهللا

: فرد علیھ رسول اهللا . السرح، وأخذت بأعناق القوم
وھذا كنایة عن أنھم وصلوا  )إنھم اآلن لیغبقون في غطفان(

  . بالدھم وھم ُیسقون لبن اإلبل

  غزوة خیبر

  ؟ماذا تعرف عن خیبر زمن رسول اهللا   )١١١٥س
مدینة، وتبعد عنھا حوالي خیبر منطقة زراعیة، تقع شمال ال  ج

كیلومتر، وتمتاز بخصوبة أرضھا، ووفرة میاھھا،  ١٦٥
ولم یظھر من . وكثرة نخیلھا، ویسكنھا جماعات من الیھود

أھل خیبر أي عداٍء للمسلمین حتى نزل علیھم یھود بني 
عن دیارھم، وكان من  النضیر بعد أن أجالھم رسول اهللا 

یي بن أخطب، وسالم أبرز من وصلھا من بني النضیر ُح
بن أبي الحقیق، وكنانة بن أبي الحقیق، فأوغروا صدور 
یھود خیبر ضد المسلمین، حتى حصنوا الحصون، وجمعوا 
األسلحة لالنقضاض على المسلمین إذا سنحت الفرصة، وال 

  .ننسى أنھم حزبوا األحزاب في غزوة الخندق

  بماذا تمیزت غزوة خیبر؟  )١١١٦س
كما قال   تعالى وعدھا نبیھ تمیزت غزوة خیبر، بأن اهللا  ج

َلَقْد َرِضَي اللَُّھ َعْن اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ ُیَباِیُعوَنَك َتْحَت  ((:تعالى
الشََّجَرِة َفَعِلَم َما ِفي ُقُلوِبِھْم َفَأْنَزَل السَِّكیَنَة َعَلْیِھْم َوَأَثاَبُھْم َفْتحًا 

َوَكاَن اللَُّھ َعِزیزًا َحِكیمًا  َوَمَغاِنَم َكِثیَرًة َیْأُخُذوَنَھا) ١٨(َقِریبًا 
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َوَعَدُكْم اللَُّھ َمَغاِنَم َكِثیَرًة َتْأُخُذوَنَھا َفَعجََّل َلُكْم َھِذِه ) ١٩(
َوَكفَّ َأْیِدَي النَّاِس َعْنُكْم َوِلَتُكوَن آَیًة ِلْلُمْؤِمِنیَن َوَیْھِدَیُكْم 

  .)سورة الفتح())٢٠(ِصَراطًا ُمْسَتِقیمًا 

  خیبر؟ اهللا  متى غزا رسول  )١١١٧س
  .ھـ ٧خیبر، في أواخر شھر محرم سنة  غزا رسول اهللا   ج

  خیبر؟ لماذا غزا رسول اهللا   )١١١٨س
بخطورة بقاء الیھود في  خیبر، لعلمھ  غزا رسول اهللا   ج

خیبر، حیث خیبر مركز تجمع كبیر ألعداء اإلسالم 
والمسلمین، كما أن حرب األحزاب كانت خیبر ھي الرأس 

والطاقة الدافعة لھا، كما أن یھود خیبر المفكر فیھا، 
ولذا تعین غزوھا وتطھیرھا . یمارسون ذل القوم المؤمنین

  .من عصابات الشر بھا

في غزوة  ما التخطیط الحربي الذي اتبعھ رسول اهللا   )١١١٩س
  خیبر؟

  :في غزوة خیبر التخطیط الحربي الذي اتبعھ رسول اهللا   ج
اللیثي؛ وقیل سباع استخلف على المدینة نمیلة بن عبداهللا  •

  .بن ُعْرُفطة الغطفاني
  .أعطى الرایة البیضاء لعلي بن أبي طالب •
مقاتل مسلح؛ من  ١٥٠٠وقیل  ١٤٠٠جھز جیشَا قوامھ  •

 .فارس، وھم الذین بایعوا بیعة الرضوان ٢٠٠بینھم 
سار بجیشھ مارًا على جبل ِعْصٍر حیث بنى لھ فیھا  •

 .مسجدًا
ین خیبر وغطفان بوادي الرجیع ب نزل رسول اهللا  •

لیحول بینھم وبین أن یمدوا أھل خیبر، إذ كانوا على 
  .وفاق معھم في حرب رسول اهللا 
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وصل إلى خیبر لیًال ودخلھا بجیشھ، فلم یعلم أھُلھا  •
 .بنزولھ، وحاصر حصونھا، حتى فتحھا ِحصنًا حصنًا

 .أعطى الرایة ألبي بكر ثم لعمر ثم لعلي •
یا : م خیبریو كان شعار أصحاب رسول اهللا  •

  .منصور، أِمت أمت

  عندما أقبل على خیبر؟ ما الدعاء الذي قالھ رسول اهللا   )١١٢٠س
اللھم (:عندما أقبل على خیبر الدعاء الذي قالھ رسول اهللا   ج

رب السماوات السبع وما أظللن، ورب األرضین السبع وما 
أقللن، ورب الشیاطین وما أضللن، ورب الریاح وما 

یر ما في ھذه القریة وخیر أھلھا وخیر أذرین، فإنا نسألك خ
ما فیھا، ونعوذ بك من شر ھذه القریة، وشر أھلھا وشر ما 

  .)فیھا، أقدموا باسم اهللا

كیف تصرف عمال خیبر الغادین بمساحیھم ومكاتلھم   )١١٢١س
  وجیشھ؟ عندما رأوا رسول اهللا 

إن عمال خیبر الغادین بمساحیھم ومكاتلھم لما رأوا رسول   ج
اهللا أكبر، (:ھ، أدبروا ھربًا، فقال رسول اهللا وجیش اهللا 

إنا إذا نزلنا بساحِة قوم فساء صباح "خرجت خیبر
  .")المنذرین

كیف تعامل جیش المسلمین مع أزمة الجھد والجوع في   )١١٢٢س
  حصارھم حصون خیبر؟

تعامل جیش المسلمین مع أزمة الجھد والجوع في حصارھم   ج
عن  سول اهللا حصون خیبر، أن ذبحوا الحمر، فنھاھم ر

أكلھا ألنھا رجس، فكفؤا القدور على وجوھھا وھي تفور 
باللحم، إتباعا للتشریع النبوي الذي یستھدف حیاة المسلم 

  .الكریمة، بعیدًا عن كل سوء یضر بالنفس وبالجسم
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عندما بلغھ أزمة الجھد والجوع  ماذا فعل رسول اهللا   )١١٢٣س
  لجیشھ في حصارھم حصون خیبر؟

أزمة الجھد والجوع لجیشھ في  ول اهللا عندما بلغ رس  ج
اللھم إنك قد عرفت (:حصارھم حصون خیبر قال داعیًا

حالھم، وأن لیست بھم قوة، وأن لیس بیدي شيء أعطیھم 
صونھم عناًء وأكثر طعامًا إیاه، فافتح علیھم أعظم ح

، فغدا الناس للقتال ففتح اهللا ِحصن الصَّْعب بن معاذ، )وودكًا
  .ن أكثر منھ طعامًا وودكًا منھوما بخیبر ِحْص

  ما أشھر حصون خیبر؟  )١١٢٤س
  : كانت خیبر منقسمة إلى قسمین  ج

الثالثة األولى تقع ضمن : فیھ خمسة حصون: القسم األول  
منطقة یقال لھا النطاة، والحصنان اآلخران یقعان ضمن 

  :منطقة تسمى بالشق
خرج منھ مرحب ملك یھود خیبر وبارز : ِحصَن ناعم )١

إن لھ (:كوع، فقتلھ، وقال فیھ رسول اهللا عامر بن األ
إنھ لجاھد ُمجاِھد قلَّ  –وجمع بین إصبعیھ  - ألجرین

 .)عربي مشى بھا مثلھ
وفیھ الكثیر من الطعام : ِحصَن الصَّعب بن معاذ )٢

 .والمتاع
 .وھو حصن منیع في رأس الجبل: ِحصَن قلعة الزبیر )٣
 .ِحصَن أبي )٤
 .ِحصَن النزار )٥

  :الكتیبة، وفیھ ثالثة حصون، ھيُیعرف ب: القسم الثاني
ِحصن ابني أبي الحقیق من بني ( حصن الَقموص )١

 ).النضیر
 .ِحصَن الوطیح )٢
 .ِحصَن السُّالِلم )٣
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وھناك حصون أخرى غیر ھذه الحصون الثمانیة، لكنھا 
  .كانت صغیرة ال تقارن بھذه الحصون الكبیرة

ألحد حصون الكتیبة من  بم تمیز حصار رسول اهللا   )١١٢٥س
  ؟حصون خیبر

ألحد حصون الكتیبة من حصون  تمیز حصار رسول اهللا   ج
 خیبر، بأن أسلم األسود الراعي، حیث أتى رسول اهللا 

وھو ُمَحاِصر لبعض حصون خیبر، ومعھ غنم لرجل من 
. فأسلم. اعرض علّي اإلسالم! یا رسول اهللا: الیھود، فقال

: كیف یصنع بالغنم؟ قال رسول اهللا  وسأل رسول اهللا 
فأخذ . )رب في وجوھھا، فإنھا سترجع إلى ربھااض(

: األسود حفنة من الحصى فرمى بھا في وجوھھا، وقال
فخرجت الغنم . ارجعي إلى صاحبك، فواهللا ال أصحبك أبدًا

ثم تقدم إلى . مجتمعة كأن سائقًا یسوقھا حتى دخلت الِحصن
ذلك الِحصن لیقاتل مع المسلمین، فأصابھ حجر فقتلھ، وما 

َفُوِضَع خلفھ،  فُأتي بھ إلى رسول اهللا . قط صلى صالة
ومعھ  وُسجِّي بشملة كانت علیھ، فالتفت إلیھ رسول اهللا 

رسول اهللا ِلَم یا : نفر من أصحابھ، ثم أعرض عنھ، فقالوا
معھ اآلن زوجتیھ من الحور  إن(:أعرضت عنھ؟ قال

  .)العین

ما قصة األعرابي الذي استشھد في خیبر وكفنھ رسول   )١١٢٦س
  في جبتھ وصلى علیھ؟  اهللا

، فآمن بھ واّتَبعھ، جاء رجل من األعراب إلى رسول اهللا   ج
فلما كانت غزوة خیبر غنم رسول اهللا شیئًا، فقسم 
لألعرابي، فقال ما على ھذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن 

بسھم، فأموت فأدخل  –وأشار بیده إلى حلقھ  -ُأرمى ھا ھنا 
ثم . )إن تصدق اهللا یصدقك(:فقال رسول اهللا . الجنة

وھو  نھض إلى قتال العدو، فُأتي بھ إلى رسول اهللا 
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صدق اهللا (:قال. نعم: قالوا. )أھو ھو؟(:مقتول، فقال
في ُجّبتھ ثم قدمھ فصلى علیھ،  فكفنھ رسول اهللا . )فصدقھ

اللھم ھذا عبدك خرج مجاھدًا في (:لھ وكان من دعائھ 
  .)یھ شھیدسبیلك، ُقتل شھیدًا، وأنا عل

  من ھم الذین حملوا الرایة یوم خیبر؟  )١١٢٧س
حمل الرایة یوم خیبر، أبو بكر رضي اهللا عنھ؛ فقاتل قتاًال   ج

شدیدًا، ثم َرِجَع فأخذھا عمر رضي اهللا عنھ؛ فقاتل قتاًال 
أما واهللا (:فقال شدیدًا، ثم رجع فأخبر بذلك رسول اهللا 

اهللا ورسولھ،  ألعطینھا غدًا رجًال یحب اهللا ورسولھ، ویحبھ
علیًا  ، فدعا رسول اهللا )یفتح اهللا على یدیھ لیس ِبَفرَّار

رضي اهللا عنھ وھو أرمد أي یشتكي عینیھ؛ فتفل رسول اهللا 
 أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتھم، (:في عینیھ، ثم قال

ثم ادعھم إلى اإلسالم، وأخبرھم بما یجب علیھم من حق اهللا 
 بك رجًال واحدًا خیر من أن یكون فیھ، فواهللا ألن یھدي اهللا

خذ ھذه الرایة فامض بھا، (:، وفي روایة قال)حمر النعم لك
، فما رجع حتى فتح اهللا على )وال تلتفت حتى یفتح اهللا علیك
  .وبذلك انتھى فتح خیبر. یدیھ، ودخل المسلمون المدینة

  الناس یوم خیبر؟ لماذا خطب رسول اهللا   )١١٢٨س
یوم خیبر، عندما الحظ توفر  الناس خطب رسول اهللا   ج

  .لحوم الحمر األھلیة وكثرة السبایا

  الناس یوم خیبر؟ بماذا خطب رسول اهللا   )١١٢٩س
ال یحل المرئ (:الناس یوم خیبر، فقال خطب رسول اهللا   ج

یعني  -  یؤمن باهللا والیوم اآلخر أن یسقي ماءه زرع غیره
 والیوم وال یحل لمؤمن یؤمن باهللا -إتیان الحبالى من السبایا 

اآلخر أن یصیب امرأة من السبي حتى یستبرئھا، وال یحل 
المرئ یؤمن باهللا والیوم اآلخر أن یبیع مغنمًا حتى ُیقسم، 
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وال یحل المرئ یؤمن باهللا والیوم اآلخر أن یركب دابة من 
 - أي أھزلھا وضعفھا  - قيء المسلمین حتى إذا أعجفھا

لیوم اآلخر أن یلبس ردھا فیھ، وال یحل المرئ یؤمن باهللا وا
 - أي أباله ومزقھ  - ثوبًا من فيء المسلمین حتى إذا أخلقھ

  .)ردَّه فیھ

  عندما أیقنوا بالھلكة؟ ماذا سأل یھود خیبر رسول اهللا   )١١٣٠س
. عندما أیقنوا بالھلكة، الصلح سأل یھود خیبر رسول اهللا   ج

. حیث طلب كنانة بن الحقیق الصلح من رسول اهللا 
حقن دماء من في حصونھم من المقاتلة،  على فصالحھم 

وترك الذریة لھم، ویخرجون من خیبر وأرضھا بذراریھم، 
وبین ما كان لھم من مال  ویخلون بین رسول اهللا 

 –أي الذھب والفضة  -وأرض، وعلى الصفراء والبیضاء 
: فقال رسول اهللا . والكراع والحلقة إال ما حملت ركابھم

. ) وذمة رسولھ إن كتمتموني شیئًاوَبِرَئْت منكم ذمة اهللا(
  .فصالحوه على ذلك

  كیف كانت نتیجة غزوة خیبر؟  )١١٣١س
  :كانت نتیجة غزوة خیبر على النحو التالي  ج

  .وجیشھ حصونھا الواحد بعد اآلخر فتح رسول اهللا  •
 الوطیح والساللم من رسول اهللا  طلب من في ِحْصني •

  .أن یتركھم یخرجون جالًء من خیبر إلى األبد
  .استغرق ِحصار حصن الَقموص نحو عشرین یومًا •
استسلم أھل فدك، ووافقوا على الجالء حقنًا لدمائھم،  •

فخرجوا بغیر أموال مخذولین، واعتبرت فیئًا خاصًا 
  .برسول اهللا 

أن یعاملھم على  طلب أھل خیبر من رسول اهللا  •
النصف في أموالھم، فارتضى لھم ذلك، واعتبرت فیئًا 

 .للمسلمین
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م الصحابة بسحق الیھود حتى تحقق جالؤھم عن مدن قا •
 .الشمال

 .رجًال ٩٣بلغ عدد قتلى الیھود  •
 .ًان شھیدالمسلمین إال القلیل، قرابة عشری لم یقتل من •
ظفر المسلمون بسبایا كثیر، منھن صفیة بنت حیي التي  •

  .لنفسھ اصطفاھا رسول اهللا 

سول من كان مع سبایا غزوة خیبر؟ وكیف تعامل معھا ر  )١١٣٢س
  ؟اهللا 

كان مع سبایا غزوة خیبر، صفیة بنت حیي بن أخطب   ج
فاصطفاھا  فرغب فیھا  -من كبار الیھود -النضري 

لنفسھ، ولم یعلم بذلك ِدحیة فسألھ إیاھا؛ فأعلمھ أنھ اصطفاھا 
ثم آمنت صفیة فأعتقھا . لنفسھ؛ وأعطاه ابنتي عمِّھا

لربیع بن أبي وكانت أرملة ُقِتل زوجھا كنانة بن ا. وتزوجھا
  .الحقیق في إحدى مواقع الحصار من خیبر

في غزوة خیبر  كیف وصل خبر انتصار رسول اهللا   )١١٣٣س
  إلى كفار قریش بمكة؟

كان الحجاج بن ِعالط السُّلمي قد أسلم، وشھد خیبر، وكان   ج
في خیبر، استأذن  فلما انتصر رسول اهللا . ذا مال كثیر

بًا عند امرأتي، وإن إن لي ذھ: فقال الحجاج رسول اهللا 
تعلم ھي وأھلھا بإسالمي فال مال لي، فأذن لي فألسرع 

اجمعي ما : فلما قدم مكة قال المرأتھ. السیر وأسبق الخبر
كان لي عندك من مال فإني أرید أن أشتري من غنائم 

وفشا ذلك الخبر بمكة، حتى بلغ العباس عم رسول . محمد
الحجاج العباس فقال بعد ذلك أخبر . وحزن المسلمون اهللا 

خیبر، واصطفى صفیة  جئت وقد افتتح رسول اهللا : لھ
بنت حیي لنفسھ، ولكن جئت لمالي أجمعھ وأذھب بھ، 

فلما كان بعد ثالث ذھب العباس حتى . فأخف عليَّ ثالثًا
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أخبر مجالس قریش بصحة الخبر، فأشرقت وجوه 
  .المسلمین

  في خیبر؟ ما أشد إیذاء لقیھ رسول اهللا   )١١٣٤س
في خیبر، كان من تلك  أشد إیذاء لقیھ رسول اهللا   ج

امرأة سالم بن مشكم، التي " زینب بنت الحارث" الیھودیة
بطعم غیر  أھدت لھ شاة مطبوخة قد سممتھا، وقد شعر 

فلم تنكر  مستساغ فلفظ ما أكلھ منھا، وطلبھا رسول اهللا 
وكان الذي أكل معھ من ھذه الشاة . ما فعتلھ، فصفح عنھا

. لمسمومة بشر بن البراء بن معرور، فمات، فقتلھا ا
یشتكي بعد تلك الحادثة طیلة أیامھ حتى توفاه اهللا،  وظل 

مازلت أجد من األكلة (:حتى قال في مرضھ الذي مات فیھ
التي أكلت من الشاة یوم خیبر، فھذا أوان انقطاع األبھر 

  .)مني

  یبر؟في غزوة خ من ھم الذین قدموا على رسول اهللا   )١١٣٥س
في غزوة خیبر، من كان مھاجرًا  َقِدَم على رسول اهللا   ج

ھـ من  ٧إلى الحبشة، حیث عاد في نھایة شھر محرم سنة 
الحبشة صحابتھ بعد مضي بضعة عشر عامًا، وكان من 

جعفر بن أبي طالب، حتى أنھ َقبََّل ما بین : بینھم ابن عمھ
أم بقدوم  بفتح خیبر: ما أدري بأیھما أنا أسر(:عینیھ وقال

  .)جعفر

  یھود َفَدك

  مع یھود َفَدك؟ كیف تعامل رسول اهللا   )١١٣٦س
ھـ، قذف اهللا ٧من غزوة خیبر، سنة  بعد فراغ رسول اهللا   ج

 الرعب في قلوب یھود َفَدك، فبعثوا إلى رسول هللا 
یصالحونھ على النصف من فدك بمثل ما عامل علیھ أھل 
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خالصة،  اهللا فكانت َفَدك لرسول . خیبر، فقبل ذلك منھم
  .ألنھ لم یوجف علیھ المسلمون بخیل وال ركاب

  غزوة وادي القرى

  بغزو وادي القرى؟ متى قام رسول اهللا   )١١٣٧س
وادي القرى، بعد الفراغ من غزوة خیبر  غزا رسول اهللا   ج

وادي  ھـ، قصد رسول اهللا ٧ومصالحة أھل فدك، سنة 
  . القرى لیفتحھا

  رى؟وادي الق كیف فتح رسول اهللا   )١١٣٨س
وادي القرى عنوة، بعد أن حاصرھا عدة  فتح رسول اهللا   ج

  .وغنَّمھ اهللا أموالھم افتتحھا،لیاٍل و

 من الذي ُقِتَل من المسلمین عندما غزا رسول اهللا   )١١٣٩س
  وادي القرى؟

وادي القرى،  ُقِتَل من المسلمین عندما غزا رسول اهللا   ج
بن زید الجذامّي،  ِمدغم الذي أھداه إیاه رفاعة) َعْبُدُه(مواله 

  .حیث أصابھ سھم ال یعلم َمْن رماه أو من أین أتى
ماذا قال بعض المسلمین عندما قتل ِمدغم مولى رسول   )١١٤٠س

في غزوة وادي القرى؟ وما موقف رسول اهللا من  اهللا 
  قولھم؟

 قال بعض المسلمین عندما قتل ِمدغم مولى رسول اهللا   ج
: ة، فقال رسول اهللا ھنیئًا لھ الجن: في غزوة وادي القرى

؛ )كال، والذي نفس محمد بیده إن شملتھ اآلن لتشتعل نارًا(
وھنا سمعھ . وكان قد غلھا من فيء المسلمین یوم خیبر

یا رسول اهللا أصبت شراكین لنعلین لي كنت : رجل، فقال
  .)ُیعدُّ لك مثلھما من نار( :أخذتھما، فقال لھ رسول اهللا 

  ل وادي القرى بعد غزوه؟أھ كیف عامل رسول اهللا   )١١٤١س
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أھل وادي القرى بعد غزوه، بأن ترك  عامل رسول اهللا   ج
النخل واألرض في أیدي أھلھا، وعاملھم معاملة أھل خیبر 

 وبقي األمر فیھا كما تركھ رسول اهللا . وَفدك سواًء بسواء
إلى عھد عمر رضي اهللا عنھ، ثم َنفَّذ عمر رضي اهللا عنھ 

ال یجتمع دینان في (:قولھ وھي وصیة رسول اهللا 
، فأجلى الیھود من الجزیرة إلى خارجھا، فطھرت )الجزیرة

  .قبة اإلسالم من رجس المشركین وكفر الكافرین

  یھود تیماء

  مع یھود تیماء؟ كیف تعامل رسول اهللا   )١١٤٢س
أھل خیبر  لما بلغ یھود تیماء ما صالح علیھ رسول اهللا   ج

، وأقاموا اهللا وَفَدك ووادي القرى، صالحوا رسول 
  .بأموالھم

  غزوة ذات الرقاع

  متى وقعت غزوة ذات الرقاع؟  )١١٤٣س
ھـ، وقیل في أواخر ٤وقعت غزوة ذات الرقاع في سنة   ج

  .ھـ ٧ ھـ وقیل٤ ربیع الثاني سنة

  لماذا سمیت غزوة ذات الرقاع بھذا االسم؟  )١١٤٤س
سمیت غزوة ذات الرقاع بھذا االسم، ألن الجند قد لفوا   ج

صیفًا ولم كان جلھم الخرق، ألن الفصل على أر) عصبوا(
نسبة : وقیل. ألنھم رقعوا فیھا رایاتھم: وقیل. یطیقوا الحر

: وقیل". ذات الرقاع" إلى شجرة بھذا الموضع یقال لھا
ألنھا أرض فیھا بقع سود وبقع بیض، كلھا مرقعة برقاع 

  .مختلفة

ما ھي األسماء األخرى التي تسمى بھا غزوة ذات   )١١٤٥س
  الرقاع؟
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سمى غزوة ذات الرقاع بأسماء أخرى، فتسمى غزوة ت  ج
محارب، وغزوة بني ثعلبة، وغزوة بني نمار، وغزوة 
صالة الخوف لوقوعھا بھا، وغزوة األعاجیب لما وقع فیھا 

  . من األمور العجیبة

  كم كان قوام جیش المسلمین في غزوة ذات الرقاع؟  )١١٤٦س
 ٤٠٠كان قوام جیش المسلمین في غزوة ذات الرقاع   ج

، على بعیر قاتل، وكان كل ستة من أصحاب رسول اهللا م
  .واحد یتعاقبونھ، حتى نقبت أقدامھم

على المدینة عندما خرج  من الذي استخلفھ رسول اهللا   )١١٤٧س
  لغزوة ذات الرقاع؟

على المدینة عندما خرج لغزوة ذات  استخلف رسول اهللا   ج
  .الرقاع، أبا ذر الغفاري رضي اهللا عنھ

  لجیش اإلسالمي في غزوة ذات الرقاع؟إلى أین خرج ا  )١١٤٨س
خرج الجیش اإلسالمي في غزوة ذات الرقاع إلى نجد من   ج

  . أرض غطفان

  متى شرع اهللا صالة الخوف؟  )١١٤٩س
للقتال في غزوة ذات الرقاع، انتظر  لما اصطف الجیش  ج

المشركون حتى یھجموا على المسلمین أثناء الصالة، فشرع 
  . اهللا تعالى صالة الخوف

من غزوة ذات  دف الذي یرمي إلیھ رسول اهللا ما الھ  )١١٥٠س
  الرقاع ؟

من غزوة ذات  الھدف الذي یرمي إلیھ رسول اهللا   ج
الرقاع، تأدیب بعض األعراب من عدة قبائل في الطریق 

  .إلى عسفان
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في غزوة ذات  كیف حقق اهللا تعالى النصر لرسولھ   )١١٥١س
  الرقاع؟

الرقاع،  في غزوة ذات حقق اهللا تعالى النصر لرسولھ   ج
بأن بعث في نفوس المشركین الرعب عندما شاھدوا رسول 

وصحبھ ُیَصلُّون صالة الخوف كما أوحى لھ جبریل  اهللا 
علیھ السالم، فانصرف عنھم المشركون في رھبة، وتم 
النصر للمسلمین دون أن یصیبھم أذى أو یمسھم سوء، ثم 

  .وصحبھ إلى المدینة عاد رسول اهللا 

  غزوة مؤتة

  حدثت غزوة مؤتة؟ متى  )١١٥٢س
غزوة مؤتة، إحدى الغزوات العظیمة في الغزو اإلسالمي،   ج

ھـ، وإن كان یعتبرھا  ٨حدثت في جمادى األولى من سنة 
  .بعض المؤرخین سریة

لغزوة  ما التخطیط الحربي الذي وضعھ رسول اهللا   )١١٥٣س
  مؤتة؟

لغزوة مؤتة،  التخطیط الحربي الذي وضعھ رسول اهللا   ج
  :كما یلي

  .زمانھا ومكانھ رسول اهللا حدد  •
أمراءھا، فعین زید بن حارثة مواله  عین رسول اهللا  •

أمیرًا علیھا، فإن أصیب فجعفر بن أبي طالب، فإن 
 .أصیب فعبد اهللا بن رواحة

 .مقاتل ٣٠٠٠أفراد ھذه السریة  •
  .لوداع الجیش خرج رسول اهللا  •

  كیف كانت نتائج غزوة مؤتة؟  )١١٥٤س
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أن ُقِتل القادة الثالثة الذین عینھم كانت نتائج غزوة مؤتة،   ج
، ثم اختاروا خالد بن الولید فأخذ الرایة رسول اهللا 

  .نحاز إلى المدینة ظافرًا والجیش بنصر اهللا المعنوي لھماو

التي ظھرت في  ما آیة النبوة والرسالة  لرسول اهللا   )١١٥٥س
  غزوة مؤتة؟

وة التي ظھرت في غز آیة النبوة والرسالة  لرسول اهللا   ج
ألھل المدینة بسیر المعركة ووصفھ لھا  مؤتة، إخباره 

كأنھ یدیرھا ویشاھد سیر القتال فیھا، ولم یخطئ في أي 
  .شيء منھا لتلقیھ الوحي من اهللا تعالى

  لقبیلتي ھوازن وثقیف ) أوطاس  (غزوة ُحَنْین 

  متى حدثت غزوة حنین؟  )١١٥٦س
 وي الرحیل من مكةین حدثت غزوة حنین، ورسول اهللا   ج

  .للھجرة ٨سنة 

  بغزوة حنین؟ ما أسباب قیام رسول اهللا   )١١٥٧س
بغزوة حنین، ما بلغھ من أنباء  أسباب قیام رسول اهللا   ج

َتَجمُّع قبیلتي ھوازن وثقیف مع أتباع لھم في واٍد بدیار 
ھوازن یدعى أوطاس بین مكة والطائف، یریدون غزو 

  .بمكة رسول اهللا 
  غزوة حنین؟من الذي حرض القبائل المشركة ل  )١١٥٨س

الذي حرض القبائل المشركة لغزوة حنین، مالك بن عوف   ج
ألف مشرك من الرجال  ٣٠النصري، وقد بلغ جیشھ نحو 

  . المقاتلین والنساء واألطفال واألموال

من الذي نصح سید ھوازن مالك بن عوف بعدم غزو   )١١٥٩س
  في مكة بعد فتحھا؟ رسول اهللا 
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بعدم غزو رسول الذي نصح سید ھوازن مالك بن عوف ،   ج
 ًافي مكة بعد فتحھا  درید بن الصِّمَّة، وكان شیخ اهللا 
  .ال ینتفع بھ، لكن یتیمن بمحضره، ولھ رأي سدید ًاكبیر

ھل قبل سید ھوازن مالك بن عوف برأي درید بن الصِّمَّة   )١١٦٠س
  في مكة بعد فتحھا؟ بعدم غزو رسول اهللا 

ن الصِّمَّة، لم یقبل سید ھوازن مالك بن عوف برأي درید ب  ج
: في مكة بعد فتحھا، وقال للقوم بعدم غزو رسول اهللا 

أیھا الناس إذا رأیتم القوم فاكسروا جفون ُسیوفكم، وشّدوا 
  .ثم بعث عیونًا لھ یأتونھ بالخبر. علیھم شدة رجل واحد

بم أخبرت عیون مالك التي أرسلھا لتتبع أخبار المسلمین   )١١٦١س
عوف المصر على في غزوة حنین سید ھوازن مالك بن 

  ؟غزو رسول اهللا 
أخبرت عیون مالك التي أرسلھا لتتبع أخبار المسلمین في   ج

غزوة حنین سید ھوازن مالك بن عوف المصر على غزو 
رأینا رجاًال بیضًا على خیل بلق، : ، فقالوارسول اهللا 

فواهللا ما تماسكنا أن حل بنا ما ترى من تفرق أوصالنا 
  .وذھاب عقولنا

الرجال الذین رأتھم عیون مالك المصر على غزو من ھم   )١١٦٢س
والتي أرسلھا لتتبع أخبار المسلمین في  رسول اهللا 

  غزوة حنین؟
الرجال الذین رأتھم عیون مالك المصر على غزو رسول   ج

والتي أرسلھا لتتبع أخبار المسلمین في غزوة حنین،  اهللا 
ُنودًا َلْم َتَرْوَھا َوَأنَزَل ُج (( ...:ھم المالئكة إذ قال اهللا تعالى

 ، أي لم یرھا أصحاب رسول اهللا )سورة التوبة())٢٦( ...
  .وھم یحضرون المعركة
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لغزوة  ما التكتیك الحربي الذي اتخذه رسول اهللا   )١١٦٣س
  حنین؟

ما أجمعت علیھ ھوازن من حربھ  لما بلغ رسول اهللا   ج
التكتیك الحربي التالي  والتصدي لھ، اتخذ رسول اهللا 

  :حنین لغزوة
عبداهللا بن أبي حدرد األسلمي إلى  أرسل رسول اهللا  •

ھوازن یستطلع صحة نبأ المشركین وتجمعھم للحرب 
  .ولینظر ما ھم علیھ

وھو " أرسل منادیًا في الناس ینادي بالخروج إلى حنین  •
 ".الوادي المجاور لوادي أوطاس بین مكة والطائف

مائة ) وكان لم یسلم بعد(استعار من صفوان بن أمیة  •
  .درع بما یصلحھا من السالح

عتاب بن أسید بن أبي : استخلف على مكة أمیرًا لھا •
  . العیص بن أمیة بن عبد شمس

في كامل جیشھ الذي قدم بھ مكة  خرج رسول اهللا  •
آالف ممن صحبوه من المدینة، وزاد علیھ  ١٠وھو 

ألفان من الذین أسلموا وكانوا بغیر سالح، لیكون القوام 
  .مقاتلألف  ١٢

 كیف كانت نفسیة الرجال الذین خرجوا مع رسول اهللا   )١١٦٤س
  لغزوة حنین؟

لغزوة  كانت نفسیة الرجال الذین خرجوا مع رسول اهللا   ج
وفي ھذا . لن نغلب الیوم من قلة: حنین، أن قال بعضھم

ِن َوَیْوَم ُحَنْیٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغ ((...:یقول اهللا تعالى
  .)سورة التوبة())٢٥(...َعْنُكْم َشْیئًا 

ماذا طلب بعض الرجال حدیثو عھد بالجاھلیة الذین   )١١٦٥س
لغزوة حنین أثناء مسیرة  خرجوا مع رسول اهللا 

  الجیش؟
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طلب بعض الرجال حدیثو عھد بالجاھلیة الذین خرجوا مع   ج
لغزوة حنین أثناء مسیرة الجیش عندما مروا  رسول اهللا 

وھي شجرة كبیرة یزورونھا كل سنة (سدر بشجرة من ال
) ویقیمون ویذبحون عندھا ویعلقون بھا أسلحتھم تبركًا

یا رسول اهللا اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركین ذات : فقالوا
اهللا أكبر، قلتم والذي (:فلما سمع رسول اهللا طلبھم قال. أنواط

ا اْجَعل َلَن (( ...:نفس محمد بیده كما قال قوم موسى لموسى
سورة ())١٣٨(ِإَلھًا َكَما َلُھْم آِلَھٌة َقاَل ِإنَُّكْم َقْوٌم َتْجَھُلوَن 

، )إنھا السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم(:، ثم قال)األعراف
ورفض طلبھم الجاھلي، ولم یعنفھم ألنھم حدیثو عھد 

  .بالجاھلیة

  كیف وصف الصحابي جابر واقع القتال لغزوة حنین؟  )١١٦٦س
ر واقع القتال لغزوة حنین، عن أبیھ وصف الصحابي جاب  ج

لما استقبلنا وادي حنین انحدرنا في واٍد من : عبداهللا قال
، إنما ننحدر )منحدر(حطوط ) متسع(أودیة تھامة، أجوف 

، وكان )ظالمھ قبل أن یتبین(انحدارًا، وفي عمایة الصبح 
القوم قد سبقونا إلى الوادي فكمنوا لنا في شعابھ وأجنابھ 

ا وأعدوا، فواهللا ما راعنا قد َأْجَمُعوا وَتَھیَّؤومضایقھ، و
َشدَّة رجل واحد،  ونحن منحطون إال الكتائب قد شدوا علینا

ذات  ن راجعین، وانحاز رسول اهللا وانشمر المسلمو
إلى أین أیھا الناس؟ ھلم إلي، أنا رسول اهللا (:الیمین، ثم قال

  . )أنا محمد بن عبداهللا
المطلب واقع القتال لغزوة  كیف وصف العباس بن عبد  )١١٦٧س

  حنین ؟
وصف العباس بن عبد المطلب، واقع القتال لغزوة حنین   ج

یوم حنین، فلزمت أنا وأبو  شھدت مع رسول اهللا : فقال
 فلم نفارقھ، ورسول اهللا  سفیان بن الحارث رسول اهللا 

على بغلة بیضاء أھداھا لھ فروة بن نفاثة الجدامي، فلما 
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والكفار، ولى المسلمون مدبرین، فطفق التقى المسلمون 
ُیْرِكُض بغلتھ ِقَبل الكفار، وأنا آخذ بلجام بغلتھ  رسول اهللا 

أكفھا إرادة أن ال تسرع، وأبو سفیان آخذ بركاب رسول اهللا 
 فقال رسول اهللا ،:)أي عباس، ناد أصحاب السمرة "

ار، فاقتتلوا والكف. یا لبیك یا لبیك: ، ففعل، فأجابوه")الشجرة
كالمتطاول " الدلدل" وھو على بغلتھ فنظر رسول اهللا ... 

حصیات فرمى بھن في  علیھا لقتالھم، ثم أخذ رسول اهللا 
، فما زلت أرى )انھزموا ورب محمد(:وجوه الكفار، وقال

أي ولوا مدبرین مھزومین، . حدھم كلیًال وأمرھم مدبرًا
  .وھكذا حاقت الدائرة بالعدو، وانھزمت ھوازن

ف وصف القرآن الكریم نصر المسلمین في غزوة كی  )١١٦٨س
  حنین؟

وصف القرآن الكریم نصر المسلمین في غزوة حنین، بقولھ   ج
َلَقْد َنَصَرُكْم اللَُّھ ِفي َمَواِطَن َكِثیَرٍة َوَیْوَم ُحَنْیٍن ِإْذ  ((:تعالى

ُكْم اَألْرُض َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعْنُكْم َشْیئًا َوَضاَقْت َعَلْی
ُثمَّ َأنَزَل اللَُّھ َسِكیَنَتُھ َعَلى ) ٢٥(ِبَما َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْیُتْم ُمْدِبِریَن 

َرُسوِلِھ َوَعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َوَأنَزَل ُجُنودًا َلْم َتَرْوَھا َوَعذََّب الَِّذیَن 
  .)سورة التوبة())٢٦(َكَفُروا َوَذِلَك َجَزاُء اْلَكاِفِریَن 

  بغنائم غزوة حنین؟ تصرف رسول اهللا  كیف  )١١٦٩س
بضعة  بالنسبة لغنائم غزوة حنین، فقد انتظر رسول اهللا   ج

عشر یومًا بأمل أن یعود القوم ویسلموا كي یرد علیھم مالھم 
الفيء  وسبایاھم، فلما مكثوا على حالھم، قسم رسول اهللا 

ولم یكن . على المسلمین المحاربین وكبار القبائل وقریش
  .ب األنصار إال الیسیرنصی

كیف استقبل األنصار نصیبھم الیسیر من فيء غزوة   )١١٧٠س
  حنین؟



٤٣٨  
  

استقبل األنصار نصیبھم الیسیر من فيء غزوة حنین، بعدم   ج
كما قال  الرضى، مما جعلھم یجدون على رسول اهللا 

  .سعد بن عبادة لرسول اهللا 

عندما علم من سعد بن عبادة  كیف تصرف رسول اهللا   )١١٧١س
  نصار یجدون علیھ في توزیع فيء غزوة حنین؟بأن األ

من سعد بن عبادة بأن األنصار  عندما علم رسول اهللا   ج
یجدون علیھ في توزیع فيء غزوة حنین، طلب منھ أن 

یا معشر (:بما في نفسھ، ویقول لھم یجمعھم أمامھ، لیتكلم 
األنصار، مقالة بلغتي عنكم، وجدة وجدتموھا في أنفسكم، 

ُضَالًال فھداكم اهللا بي، وعالة فأغناكم اهللا بي، ألم آِتكم 
فقال . اهللا أمن وأفضل: قالوا. )وأعداًء فألف اهللا بین قلوبكم 

بماذا نجیبك : فردوا. )أال تجیبوني یا معشر األنصار؟(:لھم
أما واهللا ( :قال لھم. یا رسول اهللا ولرسول اهللا الفضل والمن
تنا ُمكذبًا فصدقناك، لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتكم، أتی

. ومخذوًال فنصرناك، وطریدًا فآویناك، وعائًال فواسیناك
أوجدتم علّي یا معشر األنصار في أنفسكم في لعاعة من 
الدنیا، َتَألَّْفُت بھا قومًا لیسلموا، ووكلتكم إسالمكم، أال 
ترضون یا معشر األنصار أن یذھب الناس بالشاء والبعیر، 

لى رحالكم، فوالذي نفس محمد بیده وترجعون برسول اهللا إ
لما تنقلبون بھ خیر مما ینقلبون بھ، ولوال الھجرة لكنت 
أمرءًأ من األنصار، ولو سلك الناس شعبًا ووادیًا، وسلكت 

عب األنصار وأودیتھا، شاألنصار شعبًا ووادیًا لسلكت 
األنصار شعار والناس دثار، اللھم ارحم األنصار وأبناء 

فبكى : قال الراوي... )أبناء األنصاراألنصار وأبناء 
رضینا برسول اهللا : ْخَضلَّْت لحاھم، ثم قالواااألنصار حتى 

 قسمًا وحظًا.  

  ھل اكتفى فرسان المسلمین بھزیمة المشركین یوم حنین؟  )١١٧٢س



٤٣٩  
  

لم یكتف فرسان المسلمین بھزیمة المشركین یوم حنین، بل   ج
م، وكان تتبعت الجیش المنھزم إلى وادي نخلة حتى أجھدوھ

، حتى أن قوم بني رئاب قد القوا جمیعھم ًاقتالھم كثیر
  .حتفھم

مع بقیة المشركین بأوطاس یوم  كیف تعامل رسول اهللا   )١١٧٣س
  حنین؟

 كان بعض المشركین بأوطاس، فأرسل إلیھم رسول اهللا   ج
أبا عامر األشعري في رجال، وحدث قتال بینھم، َفُقِتَل أبو 

موسى األشعري وھو ابن  عامر بسھم، فأخذ الرایة أبو
عمھ، فقاتلھم حتى فتح اهللا على یدیھ فھزمھم، وظفر 

بالسبایا واألموال  وأمر . المسلمون بالغنائم والسبایا
وھي موضع ماء بین مكة والطائف " فجمعت إلى الجعرانة 

  .، وجعل علیھ ُبدیل بن ورقاء الخزاعي"

من ھي التي كانت مع سبایا المشركین بأوطاس یوم   )١١٧٤س
  حنین؟

كان مع سبایا المشركین بأوطاس یوم حنین، الشیماء بنت   ج
واهللا إني ألخت صاحبكم : الحارث بن عبدالعزى، فقالت لھم

 من الرضاعة، فلم یصدقوھا حتى أتوا بھا لرسول اهللا 
عضة : ، قالت)وما عالمة ذلك؟(:إني أختك، قال: فقالت لھ

ھا عضضتھا في ظھري وأنا متوركتك، فعرفھا وبسط ل
إن أحببت فعندي (:رداءه وأجلسھا علیھ وخیَّرھا فقال

، )لى قومكمكرمة محّببة وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إ
  .ني إلى قومي، ففعل بل تمتعني وترد: قالت

  من ھم القتلى من المشركین من ھوازن في غزوة حنین؟  )١١٧٥س
كان القتلى من المشركین من ھوازن في غزوة حنین، أن   ج

وأما األحالف من . رجًال ٧٠ف وبني مالك ُقِتَل من ثقی



٤٤٠  
  

ثقیف فلم ُیْقتل منھم غیر رجلین، ألنھم أسرعوا الھرب 
فنجوا، وقصد بعض المشركین الطائف ومعھم مالك رئیس 

  . َفَقَتَلْت بعضھم حربھم، وأتََّبَعْتُھْم خیل رسول اهللا 

كیف كانت وفاة ُدرید بن الصّمة الذي نصح سید ھوازن   )١١٧٦س
  في حنین؟ بعدم غزو رسول اهللا  مالك بن عوف

كانت وفاة ُدرید بن الصِّّمة الذي نصح سید ھوازن مالك بن   ج
في حنین، عندما كان على  عوف بعدم غزو رسول اهللا 

راحلتھ، وأخذ ربیع بن رفیع بخطام الراحلة یقودھا یظن أن 
علیھا امرأة، فأناخ الراحلة فإذا بالراكب رجل كبیر السن 

من أنت؟ فقال : ع بن رفیع ال یعرفھ فسألھأعمى، والربی
، قال ومن أنت؟ قال أنا !أقتلك: وماذا ترید مني؟ قال: ُدرید

ربیع بن رفیع السلمي، ثم ضربھ بسیفھ فلم یغن شیئًا، فقال 
بئس ما سلحتك بھ أمك؟ خذ سیفي ھذا من مؤخرة : لھ

الرحل ثم أضرب بھ، وأرفع عن العظام، وأخفض عن 
ت أضرب الرجال، ثم إذا أتیت أمك الدماغ، فإني كن

فأخبرھا أنك قتلت درید بن الّصّمة، فُربَّ واهللا یوٍم قد منعت 
فلما رجع وأخبر ُأمَّھ بقتلھ إیاه، قالت أما واهللا . فیھ نساءك

  .لقد أعتق أمھات لك ثالثًا

  من ھم الذین استشھدوا في غزوة حنین؟  )١١٧٧س
  :مالذین استشھدوا في غزوة حنین، أربعة فقط وھ  ج

  .أیمن بن عبیداهللا من بني ھاشم )١
  .أبو عامر األشعري )٢
  .یزید بن زمعة )٣
  .سراقة بن الحارث بن عدي )٤

وادي حنین بعد  ماذا حدث قبل مغادرة رسول اهللا   )١١٧٨س
  انتھاء الغزوة؟



٤٤١  
  

وادي حنین بعد انتھاء الغزوة،  قبل مغادرة رسول اهللا   ج
زھیر بن صرد وأربعة عشر : وصل إلیھ وفد بني ھوازن

، یطالبون عم رسول اهللا ) أبو برقان(قًا، وكان فیھم مراف
إن معي من ترون، (:فرد علیھم . بالسبي وإعادة األموال

وإن أحب الحدیث أصدقھ، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إلیكم أم 
ما كنا نعدل باإلحسان شیئًا، فأوصاھم : ، فأجابوه)أموالكم؟

ستشفع برسول إنا ن: إذا صلیت الغداة، فقوموا فقولوا(:قائًال
اهللا إلى المؤمنین، ونستشفع بالمؤمنین إلى رسول اهللا أن 

، وفعل الوفد كما أمرھم رسول اهللا . )یرد علینا سبینا
 فامتنع بعض الناس ثم وافقوا لما أرضاھم بھ رسول اهللا 

وأعیدت النساء . من وعد بتعویضھم السبي في مغانم أخرى
  .ون إلى رشدھمواألبناء إلى بني ھوازن، لعلھم یثوب

  غزو الطائف

  الطائف؟ متى غزا رسول اهللا   )١١٧٩س
الطائف، بعد غزوة حنین، في شھر  غزا رسول اهللا   ج

  ھـ٨شوال سنة 

  الطائف ؟ ما سبب غزو رسول اهللا   )١١٨٠س
أن بني ثقیف  الطائف، ِعْلُمھ  سبب غزو رسول اهللا   ج

بعد ھزیمتھم في ) مالك بن عوف: مع شریكھم ومحرضھم(
ن، انطلقوا إلى بلدتھم الطائف، وتحصنوا غزوة حنی

بحصونھا الحصینة، واستعدوا للقتال، وقد اختزنوا من 
  .الغذاء ما یكفیھم لمدة عام

والمسلمین وھو في  ما األعمال التي قام بھا رسول اهللا   )١١٨١س
  طریقھ إلى الطائف؟

والمسلمین وھو في  األعمال التي قام بھا رسول اهللا   ج
  :طریقھ إلى الطائف



٤٤٢  
  

وأقام ") نجرة الرُّغاء"بحرة الرُّغاة (دخل موضع  •
 .مسجدًا وصلى فیھ

في بحرة الرغاة، أمر بقتل رجل من بني لیث قصاصًا،  •
  .ألنھ قتل رجًال من ھذیل، فكان أول دم أقید في اإلسالم

وبھ حصن مالك بن عوف، ) لیة(وصل إلى موضع  •
  .، وابتنى مسجدًا وصلى فیھفأمر بھدمھ

سدرة الصادرة، وبقربھا حائط بھ نزل للراحة عند  •
أموال ألحد بني ثقیف، فأخطره بأن یخرج أو یھدم 

  .فحین رفض، ھدم علیھ... علیھ

 الحربي الذي اتخذه رسول اهللا ) التكتیك(ما التخطیط   )١١٨٢س
  ھـ؟٨لغزو الطائف سنة 

لغزو  الحربي الذي اتخذه رسول اهللا ) التكتیك(التخطیط   ج
  :ھـ٨الطائف سنة 

جندي لھدم  ٤٠٠الطفیل بن عمرو في  أرسل سریة •
، وبعد انجاز مھمتھا تلحق )ذي الكفین(صنم دوس 

 .بجیش المسلمین في الطائف
) قبتین(مكانًا عالیًا أقام علیھ مأمنین  اتخذ رسول اهللا  •

 .أم سلمة وزینب: لزوجتیھ
ضرب حصارًا بجیشھ حول حصن المشركین بالطائف،  •

 .یومًا ٢٠قرابة 
  .الذي أحضره الطفیل بن عمرو استعمل المنجنیق •

كیف كان القتال بین جیش المسلمین وبني ثقیف في   )١١٨٣س
  أھل الطائف؟ حصنھم عندما غزا رسول اهللا 

كان القتال بین جیش المسلمین وبني ثقیف في حصنھم   ج
  :أھل الطائف عندما غزا رسول اهللا 
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في البدایة قام العدو المتحصن برشق جیش المسلمین  •
بل، مما أصاب العدید من المسلمین بجراح، بوابل من الن

 .جندي ١٢كما قتل منھم 
حاصر جیش المسلمین حصن الطائف قرابة عشرین  •

 .یومًا، واستعملوا المنجنیق في قذف الحصن
 لم ینل جیش المسلمین من الحصار أي شيء، فقرر  •

 .الرجوع
كانت مناورات ومحاوالت من جیش المسلمین، حتى  •

لقوم، فصاحوا ورجوا من رسول أرادوا قطع أعناب ا
 .أن یدعھا هللا والرحم، فأجاب حبًا وتسامحًا اهللا 

بأن أي عبد : في أھل الحصن نادى منادي رسول اهللا  •
خرج من الحصن فھو حر، فخرج منھم بضعة عشر 

وُكنَِّي " رجًال، منھم أبو َبْكرة نفیع بن الحارث بن َكلدة
ووفى رسول اهللا  "بأبي َبْكَرة لنزولھ من الحصن ببكرة

  وأعتقھم، وأعطى رجًال لكل رجل من المسلمین
 .یتولى اإلنفاق علیھ

بعد مشاورات بین الرسول وأصحابھ اتفق معھم على  •
  .إنھاء حصار ثقیف، والعودة إلى مكة

حصار الطائف والعودة إلى  كیف أنھى رسول اهللا   )١١٨٤س
  مكة؟

عندما  حصار الطائف والعودة إلى مكة، أنھى رسول اهللا   ج
، )إنا قافلون إن شاء اهللا(:لم ینل منھم شیئًا، فقال لصحبھ

 :نرجع ولم نفتتحھ، فقال لھم رسول اهللا : فقال أصحابھ
، فغدوا علیھ، فأصابھم جراح، فقال لھم )أغدوا على القتال(

، فأعجبھم ذلك، فضحك )إنا قافلون غدًا(:رسول اهللا 
  .رسول اهللا 
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ْخَبَر وھو في الطائف، بأنھ لم ُأ ویروى أن رسول اهللا   
یؤذن لھ في فتحھا، ولھذا طلب من عمر بن الخطاب أن 

  .ینادي بالرحیل

أصحابھ عندما عزموا الخروج  بم أوصى رسول اهللا   )١١٨٥س
  من غزو الطائف؟

أصحابھ عندما عزموا الخروج من  أوصى رسول اهللا   ج
آیبون تائبون عابدون لربنا (:غزو الطائف، بأن یقولوا

  .)دونحام

وھو خارج  بم أشار بعض المسلمین على رسول اهللا   )١١٨٦س
  من غزو بني ثقیف بالطائف؟

وھو خارج من  أشار بعض المسلمین على رسول اهللا   ج
: قالف. غزو بني ثقیف بالطائف، أن یدعو اهللا على ثقیف

، واستجاب اهللا دعوتھ فأسلمت )اللھم أھد ثقیفًا وائت بھم(
  .فیما بعد ثقیف

  دد شھداء المسلمین في غزو الطائف؟كم بلغ ع  )١١٨٧س
شھیدًا، ثم  ١٢بلغ عدد شھداء المسلمین في غزو الطائف،   ج

توفي بعد نحو عامین ونصف عبداهللا بن أبي یكر بالمدینة 
  . متأثرًا بجراحھ من سھم أصابھ في الغزوة بالطائف

عندما أسلم أھل الطائف ماذا طلب أھل العبید الذین نزلوا   )١١٨٨س
عندما غزا  بة لنداء رسول اهللا من الحصن استجا

  الطائف؟
عندما أسلم أھل الطائف، طلب أھل العبید الذین نزلوا من   ج

عندما غزا الطائف، أن  الحصن استجابة لنداء رسول اهللا 
أولئك عتقاء (:وقال فأبى رسول اهللا . یردھم إلى سیادتھم

  .)اهللا
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  نتیجة غزو الطائف؟ كیف استشعر رسول اهللا   )١١٨٩س
نتیجة غزو الطائف عندما قال ألبي  عر رسول اهللا استش  ج

إني رأیت أنَّي أھدیت لي قبعة (:بكر وھو محاصر الطائف
ما : ، فقال أبو بكر)مملوءة زبدًا فنقرھا دیك فھراق ما فیھا

أظن أنك تدرك منھم یومك ھذا ما ترید، فقال رسول اهللا 
:)وأنا ال أرى ذلك(.  

إلى مكة عندما رجع   رسول اهللا ما الطریق الذي سلكھ  )١١٩٠س
  بعد غزو الطائف؟

إلى مكة بعد عندما رجع  رسول اهللا  الطریق الذي سلكھ  ج
جعرانة، حیث أحرم واتجھ إلى الطریق  ھوغزو الطائف، 

  .مكة بنیة العمرة التي أداھا وصحابتھ

في الجعرانة وھو عائد  ما العمل الذي فعلھ رسول اهللا   )١١٩١س
  إلى مكة بعد غزو الطائف؟

في الجعرانة وھو عائد إلى  لعمل الذي فعلھ رسول اهللا ا  ج
مكة بعد غزو الطائف، أن قسم الغنائم، فأعطى المؤلفة 
قلوبھم، وأعطى قریش وھوازن وتمیم، ولم یعطي األنصار 

والذي (...:شیئًا، فوجدوا في أنفسھم، فقال لھم رسول اهللا 
و سلك نفسي بیده لوال الھجرة لكنت امرءًا من األنصار، ول

الناس شعبًا وسلكت األنصار ِشعبًا لسلكت ِشْعب األنصار، 
، )اللھم ارحم األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار

رضینا : فبكى القوم حتى أخضلت لحاھم بالدموع، وقالوا
  .برسول اهللا ِقسمًا وحظًا وتفرقوا فعادوا إلى رحالھم

الجعرانة وھو في  ما الوفد الذي استقبلھ رسول اهللا   )١١٩٢س
  عائد إلى مكة بعد غزو الطائف؟

في الجعرانة، وفد ھوازن، الذي جاء  استقبل رسول اهللا   ج
یعلن إسالمھ ویطلب سبیھم وأموالھم، وعندئذ خیرھم 
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بین نسائھم وأبنائھم وأموالھم، فاختاروا  رسول اهللا 
أما ما كان لي ولبني (:نساءھم وأبناءھم، فقال رسول اهللا 

  .)لب فھو لكمعبدالمط

من وفد ھوازن الذي  من ھو الذي استفقده  رسول اهللا   )١١٩٣س
جاءه في الجعرانة إلعالن إسالمھم وھو عائد إلى مكة بعد 

  غزو الطائف؟
من وفد ھوازن الذي جاءه في  الذي استفقده رسول اهللا   ج

الجعرانة إلعالن إسالمھم وھو عائد إلى مكة بعد غزو 
ئد الحرب الخاسرة، فقیل لھ الطائف، ھو مالك بن عوف قا

أخبروه أنھ إذا أتاني مسلمًا رددت علیھ (:إنھ بالطائف، فقال
، فأخبروه، فجاء ِسرًا فأسلم وحسن إسالمھ، )أھلھ ومالھ

أھلھ ومالھ، ومائة بعیر واستعملھ  فأعطاه رسول اهللا 
على قومھ، وعلى من أسلم من تلك القبائل، وكان لھ عمل 

لمشركین باإلغارة علیھم حتى مشكور حیث ضیق على ا
  .أسلموا، كما قال شعرًا مدح فیھ رسول اهللا 

بعد أداء العمرة من الجعرانھ بعد  ماذا فعل رسول اهللا   )١١٩٤س
  عودتھ من غزو الطائف؟

العمرة من الجعرانھ بعد عودتھ من  بعد أداء رسول اهللا   ج
غزو الطائف، انطلق بصحابتھ من المھاجرین واألنصار 

ینة، واستخلف على مكة عتاب بن أسید أمیرًا، إلى المد
ووصل . ومعاذ بن جبل لتعلیم الناس القرآن الكریم وتثقیفھم

وبقي . المدینة لِستِّ لیاٍل بقین من ذي القعدة رسول اهللا 
  .ھـ ٩أھل الطائف على شركھم إلى شھر رمضان من سنة 

ماذا فعل عمرو بن أمیة بن وھب مكان القبتین التي   )١١٩٥س
  عندما غزا الطائف؟ زوجات رسول اهللا ضربت ل
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لما أسلمت ثقیف َبَنى عمرو بن أمیة بن وھب مكان القبتین   ج
عندما غزا الطائف،  التي ضربت لزوجات رسول اهللا 

یصلي بینھما، ولعلھ ھو  مسجدًا، حیث كان رسول اهللا 
  .مسجد ابن العباس الیوم

  )آخر الغزوات) (غزوة العسرة ( غزوة تبوك 

  ؟)غزوة العسرة(حدثت غزوة تبوك  متى  )١١٩٦س
، في شھر رجب سنة )غزوة العسرة ( حدثت غزوة تبوك   ج

  .ھـ ٩

  ؟لماذا تعتبر غزوة تبوك من أعظم مغازي رسول اهللا   )١١٩٧س
، وذلك تعتبر غزوة تبوك من أعظم مغازي رسول اهللا   ج

لصعوبة الظرف الذي وقعت فیھ، إذ ھو ظرف جدب 
وشقة، وكثرة عدّو وقّوة، ومجاعة وشدة حرٍّ، وبعد مكان 

ولم یكن ھناك نفیر عام في غزوة غیر ھذه، ولم یكن 
لیحدد اتجاھھ في غزوة من  الرسول القائد األعظم 

الغزوات إال في ھذه، إلى غیر ذلك، ویدل على ذلك ویشھد 
َیا  ((:، كقول اهللا تعالىسورة التوبةلھ اآلیات العدیدة من 

ا َلُكْم ِإَذا ِقیَل َلُكْم انِفُروا ِفي َسِبیِل اللَِّھ َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َم
َما َكاَن َألْھِل  ((:، وقولھ تعالى))٣٨(...اثَّاَقْلُتْم ِإَلى اَألْرِض 

اْلَمِدیَنِة َوَمْن َحْوَلُھْم ِمَن اَألْعَراِب َأْن َیَتَخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اللَِّھ 
...)١٢٠((.  

 نزلھا اهللا على رسولھ ما ھي اآلیات الكریمة التي أ  )١١٩٨س
عندما أعلن القیام بغزوة تبوك، فتجھز أقوام وتباطأ 

  آخرون؟
عندما أعلن  اآلیات الكریمة التي أنزلھا اهللا على رسولھ   ج

القیام بغزوة تبوك، فتجھز أقوام وتباطأ آخرون، قول اهللا 
ْم انِفُروا ِفي َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقیَل َلُك ((:تعالى
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َسِبیِل اللَِّھ اثَّاَقْلُتْم ِإَلى اَألْرِض َأَرِضیُتْم ِباْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِمْن 
ِإالَّ ) ٣٨(اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْلَحَیاِة الدُّْنَیا ِفي اآلِخَرِة ِإالَّ َقِلیٌل 

ْیَرُكْم َوال َتُضرُّوُه َتنِفُروا ُیَعذِّْبُكْم َعَذابًا َأِلیمًا َوَیْسَتْبِدْل َقْومًا َغ
ِإالَّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه ) ٣٩(َشْیئًا َواللَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر 

اللَُّھ ِإْذ َأْخَرَجُھ الَِّذیَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْیِن ِإْذ ُھَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ 
َأنَزَل اللَُّھ َسِكیَنَتُھ َعَلْیِھ َیُقوُل ِلَصاِحِبِھ ال َتْحَزْن ِإنَّ اللََّھ َمَعَنا َف

َوَأیََّدُه ِبُجُنوٍد َلْم َتَرْوَھا َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذیَن َكَفُروا السُّْفَلى 
انِفُروا ِخَفافًا ) ٤٠(َوَكِلَمُة اللَِّھ ِھَي اْلُعْلَیا َواللَُّھ َعِزیٌز َحِكیٌم 

ْم ِفي َسِبیِل اللَِّھ َذِلُكْم َخْیٌر َوِثَقاًال َوَجاِھُدوا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأنُفِسُك
  .)سورة التوبة())٤١(َلُكْم ِإْن ُكنُتْم َتْعَلُموَن 

  من غزو الروم في تبوك؟ ما ھدف رسول اهللا   )١١٩٩س
 من غزو الروم في تبوك، ِلِعْلَمھ  ھدف رسول اهللا   ج

بوجود قاعدة للروم ومعھم عدد من القبائل، وما بلغھ أن 
معھ من العرب المتنصرة من قبائل  ھرقل ملك الروم وممن

 لخم وجذام قد أجمعوا المسیر إلى الحجاز لحرب محمد 
والمسلمین مبادرة منھم لھ حتى ال یكون ھو الذي یغزوھم 
بعد أن ذاقوا مرارة غزوة مؤتة التي جلبوا لھا مائتي ألف 

وسبب . مقاتل ال غیر ٣٠٠٠مقاتل ولم یتمكنوا من إبادة 
في شمال الجزیرة ما یھدد أمن دولتھ  آخر ھو أن ال یترك

أو یقف حجر عثرة أمام الدعوة اإلسالمیة التي تمتد مع 
مرور األیام إلى أوسع مدى، فدعوة التوحید یجب أن تسود 
كل مكان، ألنھا دعوة الحیاة الكریمة، وعزة النفوس 

  .الشھمة

  لماذا سمیت غزوة تبوك بغزوة العسرة؟  )١٢٠٠س
ألن الوقت كان بدایة سرة، سمیت غزوة تبوك بغزوة الع  ج

فصل الخریف الذي أعقب فصل الصیف، وكان الجفاف 
شامًال، فكانت الغزوة اختبار لحسن النوایا وخبیئات 
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وسمي جیشھا بجیش العسرة، إذ بلغت العسرة . الصدور
  .یومھا أُشدَّھا

لغزو  ر الحربیة التي اتخذھا رسول اهللا یما التداب  )١٢٠١س
  تبوك؟

لغزو تبوك،  التي اتخذھا رسول اهللا ر الحربیة یالتداب  ج
  :كانت على النحو التالي

إلى المبادرة ) جند اهللا(قومھ المؤمنین  دعا رسول اهللا  •
  .للخروج إلى تبوك لقتال الروم، وأعلن التعبئة العامة

طالب ذوي الیسار باإلنفاق على تجھیز الجیش تجھیزًا  •
  .متكامًال

مع بعض أصحابھ  أرسل سریة بقیادة طلحة بن عبید اهللا •
لیحرق دار سویلم الیھودي في جاسوم لتجمع المنافقین 

  .فیھ
  .ألف مسلم بعتادھم ٤٠أعد جیشًا قوامھ  •
سباع بن ُعْرُفَطة، وقیل محمد بن : استخلف على المدینة •

  .مسلمة األنصاري
علي بن أبي طالب، وقال لھ : استخلف على أھل بیتھ •

ما خلف : ذین قالواتخفیفًا الستیائھ من قول المنافقین ال
أفال ترضى یا علي أن تكون مني (:علیًا إال استثقاًال لھ

  .)بمنزلة ھارون من موسى إال أنھ ال نبي بعدي
  .أعطى اللواء ألبي بكر الصدیق •
  .أعطى الرایة للزبیر بن العوام •
  .أعطى رایة األوس ألسید بن حضیر •
  .أعطى رایة الخزرج للحباب بن المنذر •
م بحجمھ وعتاده الھائل المنظم إلى بجیشھ المسل خرج  •

  .تبوك
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ما ھي فئات الناس في االستجابة للمشاركة في جیش   )١٢٠٢س
  ؟العسرة لتبوك بعد طلب رسول اهللا 

فئات الناس في االستجابة للمشاركة في جیش العسرة لتبوك   ج
  :، كما یلي بعد طلب رسول اهللا 

 .المشاركون الحقیقیون بالنفس والمال )١
 .البكاؤون )٢
 .ذِّرونالُمَع )٣
 .المتخلفون من المؤمنین بسبب التباطؤ والتسویف )٤
 .متخلفون من المؤمنین لحقوا بالجیش بعد خروجھ )٥
  .المنافقون الذین أصروا على عدم الخروج للقتال )٦

كیف كان البذل والعطاء في تمویل جیش العسرة لتبوك   )١٢٠٣س
  ؟بعد طلب رسول اهللا 

وك بعد طلب كان البذل والعطاء في تمویل جیش العسرة لتب  ج
  :، على النحو التاليرسول اهللا 

عثمان بن عفان في تجھیز الجیش : أجزل في الھبة •
آالف دینار، وقیل بأن ثلث تجھیز الجیش  ١٠بأكثر من 

رض عن االلھم (:كان منھ، حتى قال عنھ رسول اهللا 
ما على عثمان ما (:، وقال )عثمان فإني عنھ راض

  .)فعل بعد ھذه
 .صدیق كل ما یملكأنفق أبو بكر ال •
 .أنفق عمر بن الخطاب نصف ما یملك •
 .بذل عبدالرحمن بن عوف الكثیر •
حمل رجال من أھل الیسار والغنى واحتسبوا أجرھم  •

  .على اهللا
  .دفع بعض النساء بحلیھن •
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ن ذرین والمعتكیف كشف اهللا حال المنافقین والمتقاعسی  )١٢٠٤س
في من حیث تخلفھم وتثبیطھم ِھَمَم المسلمین عن الخروج 

  سبیل اهللا في غزوة تبوك؟
ن من حیث كشف اهللا حال المنافقین والمتقاعسین والمعتذری  ج

تخلفھم وتثبیطھم ِھَمَم المسلمین عن الخروج في سبیل اهللا 
  :في غزوة تبوك، بآیات كریمات من القرآن الكریم

َوَلْو َأَراُدوا اْلُخُروَج َألَعدُّوا َلُھ ُعدًَّة  ((:قال اهللا تعالى •
ِكْن َكِرَه اللَُّھ اْنِبَعاَثُھْم َفَثبََّطُھْم َوِقیَل اْقُعُدوا َمَع اْلَقاِعِدیَن َوَل
  .)التوبةسورة ())٤٦(

َوِمْنُھْم َمْن َیُقوُل اْئَذْن ِلي َوال َتْفِتنِّي َأال (( :قال اهللا تعالى •
ِفي اْلِفْتَنِة َسَقُطوا َوِإنَّ َجَھنََّم َلُمِحیَطٌة ِباْلَكاِفِریَن 

  .)سورة التوبة())٤٩(
َیْحَذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن ُتَنزََّل َعَلْیِھْم ُسوَرٌة  ((:قال اهللا تعالى •

ُتَنبُِّئُھْم ِبَما ِفي ُقُلوِبِھْم ُقْل اْسَتْھِزُئوا ِإنَّ اللََّھ ُمْخِرٌج َما 
َوَلِئْن َسَأْلَتُھْم َلَیُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض ) ٦٤(َتْحَذُروَن 

َعُب ُقْل َأِباللَِّھ َوآَیاِتِھ َوَرُسوِلِھ ُكنُتْم َتْسَتْھِزُئوَن َوَنْل
  .)سورة التوبة())٦٥(

َوَقاُلوا ال َتنِفُروا ِفي اْلَحرِّ ُقْل َناُر  (( ...:قال اهللا تعالى •
َفْلَیْضَحُكوا َقِلیًال ) ٨١(َجَھنََّم َأَشدُّ َحّرًا َلْو َكاُنوا َیْفَقُھوَن 

سورة ())٨٢(رًا َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َیْكِسُبوَن َوْلَیْبُكوا َكِثی
  .)التوبة

الدعوة بشكل خاص إلى الجدِّ بن  لماذا وجھ رسول اهللا   )١٢٠٥س
  ؟في غزوة تبوك قیس

 الدعوة بشكل خاص إلى الجدِّ بن قیس وجھ رسول اهللا   ج
یا جد ھل لك (:، لضلوعھ في النفاق، فقال في غزوة تبوك

یا رسول اهللا أَوَتْأَذن لي وال : الفق )في جالد بني األصفر؟
تفتني، فواهللا لقد عرف قومي أنھ ما من رجل أشد عجبًا 
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بالنساء مني، وإني أخشى إن رأیت نساء بني األصفر أن ال 
، )قد أذنت لك(:وقال فأعرض عنھ رسول اهللا . أصبر

َوِمْنُھْم َمْن َیُقوُل اْئَذْن ِلي َوال  ((:وفیھ نزل قول اهللا تعالى
ْفِتنِّي َأال ِفي اْلِفْتَنِة َسَقُطوا َوِإنَّ َجَھنََّم َلُمِحیَطٌة ِباْلَكاِفِریَن َت
  .)سورة التوبة())٤٩(

كیف كان موقف بني غفار من المشاركة في غزوة   )١٢٠٦س
  تبوك؟

رجًال، وھم أعراب في  ٨٢جاء نفر من غفار، وعددھم   ج
البادیة حول المدینة یعتذرون عن التخلف، فلم یعذرھم 

وقعد كبار المنافقین . ولم یأذن لھم في التخلف ل اهللا رسو
والمؤمنین،  عن االعتذار، وعن الخروج مع رسول اهللا 

َوَجاَء اْلُمَعذُِّروَن ِمْن اَألْعَراِب  ((:وفیھم نزل قول اهللا تعالى
 ِلُیْؤَذَن َلُھْم َوَقَعَد الَِّذیَن َكَذُبوا اللََّھ َوَرُسوَلُھ َسُیِصیُب الَِّذیَن

  .)سورة التوبة())٩٠(َكَفُروا ِمْنُھْم َعَذاٌب َأِلیٌم 

عذر بعض الناس عن الخروج  لماذا قبل رسول اهللا   )١٢٠٧س
  إلى غزوة تبوك؟

عذر بعض الناس عن الخروج إلى غزوة  قبل رسول اهللا   ج
تبوك، لصعوبة الظروف، ال رغبة بأنفسھم عن نفس رسول 

األشجار في  ، السیما وقد آن أوان الرطب وظاللاهللا 
، وقبل أواخر الصیف، فاعتذروا بعد عودة الرسول 

  .عذرھم وتاب اهللا علیھم

في قبول عذر بعض  كیف عاتب اهللا تعالى رسولھ   )١٢٠٨س
  الناس عن الخروج إلى غزوة تبوك؟

في قبول عذر بعض الناس عن  عاتب اهللا تعالى رسولھ   ج
إلذن، الخروج إلى غزوة تبوك، عتابًا لطیفًا في إعطائھم ا

َعَفا اللَُّھ َعْنَك ِلَم َأِذنَت َلُھْم َحتَّى َیَتَبیََّن َلَك الَِّذیَن  ((:قال تعالى
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ال َیْسَتْأِذُنَك الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ ) ٤٣(َصَدُقوا َوَتْعَلَم اْلَكاِذِبیَن 
ُھ َعِلیٌم َواْلَیْوِم اآلِخِر َأْن ُیَجاِھُدوا ِبَأْمَواِلِھْم َوَأنُفِسِھْم َواللَّ

ِإنََّما َیْسَتْأِذُنَك الَِّذیَن ال ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم ) ٤٤(ِباْلُمتَِّقیَن 
َوَلْو ) ٤٥(اآلِخِر َواْرَتاَبْت ُقُلوُبُھْم َفُھْم ِفي َرْیِبِھْم َیَتَردَُّدوَن 

ْنِبَعاَثُھْم َأَراُدوا اْلُخُروَج َألَعدُّوا َلُھ ُعدًَّة َوَلِكْن َكِرَه اللَُّھ ا
َلْو َخَرُجوا ِفیُكْم َما ) ٤٦(َفَثبََّطُھْم َوِقیَل اْقُعُدوا َمَع اْلَقاِعِدیَن 

َزاُدوُكْم ِإالَّ َخَباًال َوَألْوَضُعوا ِخالَلُكْم َیْبُغوَنُكْم اْلِفْتَنَة َوِفیُكْم 
  .)سورة التوبة())٤٧(َسمَّاُعوَن َلُھْم َواللَُّھ َعِلیٌم ِبالظَّاِلِمیَن 

مقاطعتھم وھجرھم لعدم  من ھم الذین أعلن رسول اهللا   )١٢٠٩س
  مشاركتھم في غزوة تبوك؟

مقاطعتھم وھجرھم لعدم  الذین أعلن رسول اهللا   ج
مشاركتھم في غزوة تبوك، ثالثة من كبار الصحابة 

ال شكًا  وخیرتھم، حیث تخلفوا عن المسیر مع رسول اهللا 
  :وال نفاقًا ولكن كسًال وتسویفًا، وھم

  كعب بن مالك )١
  مرارة بن الربیع )٢
  ھالل بن أمیة )٣

َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن َألْمِر اللَِّھ ِإمَّا  ((:وفیھم نزل قول اهللا تعالى
سورة ())١٠٦(ُیَعذُِّبُھْم َوِإمَّا َیُتوُب َعَلْیِھْم َواللَُّھ َعِلیٌم َحِكیٌم 

، حتى َیْنزل فیھم حكم اهللا تعالى، فذاقوا مرارة )التوبة
والتي دامت خمسین  التي أعلنھا رسول اهللا  المقاطعة

یومًا، َفُمحُِّصوا حتى ضاقت علیھم األرض بما َرُحَبت، 
وضاقت علیھم أنفسھم، وظنوا أن ال ملجأ من اهللا إلیھ، ثم 

  .تاب علیھم لیتوبوا إن اهللا ھو التواب الرحیم

ما اآلیة الكریمة التي توضح عفو اهللا وتوبة للذین تخلفوا   )١٢١٠س
  وج لغزوة تبوك كسًال وتسویفًا ثم تراجعوا؟عن الخر
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اآلیة الكریمة التي توضح عفو اهللا وتوبة للذین تخلفوا عن   ج
الخروج لغزوة تبوك كسًال وتسویفًا ثم تراجعوا، قول اهللا 

َلَقْد َتاَب اللَُّھ َعَلى النَِّبيِّ َواْلُمَھاِجِریَن َواَألنَصاِر  ((:تعالى
َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن َبْعِد َما َكاَد َیِزیُغ ُقُلوُب الَِّذیَن اتََّبُعوُه ِفي 

) ١١٧(َفِریٍق ِمْنُھْم ُثمَّ َتاَب َعَلْیِھْم ِإنَُّھ ِبِھْم َرُءوٌف َرِحیٌم 
َوَعَلى الثَّالَثِة الَِّذیَن ُخلُِّفوا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَلْیِھْم اَألْرُض ِبَما 

ُسُھْم َوَظنُّوا َأْن ال َمْلَجَأ ِمْن اللَِّھ ِإالَّ َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْیِھْم َأنُف
ِإَلْیِھ ُثمَّ َتاَب َعَلْیِھْم ِلَیُتوُبوا ِإنَّ اللََّھ ُھَو التَّوَّاُب الرَِّحیُم 

  .)سورة التوبة())١١٨(

كیف فعل بعض ضعفاء المسلمین للمشاركة في غزوة   )١٢١١س
  تبوك ؟

شاركة في للم) وعددھم سبعة(جاء بعض ضعفاء المسلمین   ج
رجاء أن ییسر لھم الرحیل مع  غزوة تبوك لرسول اهللا 

المجاھدین، وقد كانوا من أھل اإلیمان الصادق واإلسالم 
الحسن وكانوا أھل حاجة وفقر فلم یجدوا زادًا وال راحلة، 

: یبكون وقالوا وعز علیھم التخلف، فَأَتْوا رسول اهللا 
 جد رسول اهللا أحملنا یا رسول اهللا، فكیف نتخلف، فلم ی

ما یحملھم علیھ فرجعوا إلى بیوتھم یبكون وأعینھم تفیض 
َلْیَس َعَلى  ((:من الدمع حزنًا، فأنزل اهللا فیھم قولھ تعالى

الضَُّعَفاِء َوال َعَلى اْلَمْرَضى َوال َعَلى الَِّذیَن ال َیِجُدوَن َما 
َعَلى اْلُمْحِسِنیَن ِمْن ُینِفُقوَن َحَرٌج ِإَذا َنَصُحوا ِللَِّھ َوَرُسوِلِھ َما 

َوال َعَلى الَِّذیَن ِإَذا َما َأَتْوَك ) ٩١(َسِبیٍل َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم 
ِلَتْحِمَلُھْم ُقْلَت ال َأِجُد َما َأْحِمُلُكْم َعَلْیِھ َتَولَّوا َوَأْعُیُنُھْم َتِفیُض 

  .)سورة التوبة())٩٢(ِمْن الدَّْمِع َحَزنًا َأالَّ َیِجُدوا َما ُینِفُقوَن 

ألف  ٤٠ھل توقف قوام جیش العسرة لغزوة تبوك على   )١٢١٢س
  مسلم؟
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ألف  ٤٠لم یتوقف قوام جیش العسرة لغزوة تبوك على   ج
مسلم، بل أخذ ینمو وینمو، ففي كل منطقة من مناطق 

  .الحجاز قبائل مسلمة تعد بالمئات انضموا إلى ھذا الجیش

بجیش أصحابھ وھو في طریقھ  بم أمر رسول اهللا   )١٢١٣س
  العسرة إلى تبوك عندما مر بقریة الحجر لبني سلیم؟

قریة (بقریة الحجر لبني سلیم  عندما مر رسول اهللا   ج
الحجر التي دمرھا اهللا تعالى على أھلھا من قوم ثمود الذین 

وھو في ) بغوا بوثنیتھم واستطالوا على نبیھم حتى ھلكوا
ال (:طریقھ بجیش العسرة إلى تبوك، أمر أصحابھ فقال 

تشربوا من مائھا شیئًا وال تتوضئوا منھ للصالة، وما كان 
من عجین عجنتموه فاعلفوه اإلبل، وال تأكلوا منھ شیئًا، وال 

  .)یخرجنَّ أحٌد منكم إال ومعھ صاحب لھ

ماذا حدث للرجلین من بني ساعدة الذین لم یتبعوا أمر   )١٢١٤س
في قریة الِحْجر وھم في طریقھم إلى غزوة  رسول اهللا 

  تبوك؟
حدث للرجلین من بني ساعدة الذین لم یتبعوا أمر رسول   ج

في قریة الحجر وھم في طریقھم إلى غزوة تبوك،  اهللا 
 أن أحدھم خرج لقضاء حاجتھ مخالفًا أمر رسول اهللا 

فخنق في طریقھ، وخرج آخر خلف : بعدم الخروج وحده
ا بین فإذا الریح تنقلھ إلى م: بعیره مخالفًا أمر رسول اهللا 

  .جبلي طيء

عندما َعِلم بأمر الرجلین الھالكین  ماذا فعل رسول اهللا   )١٢١٥س
المخالفین أمره في قریة الحجر، أثناء خروج جیش 

  العسرة لغزوة تبوك؟
بأمر الرجلین الھالكین المخالفین  عندما َعِلم رسول اهللا   ج

أمره في قریة الحجر، أثناء خروج جیش العسرة لغزوة 
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َأَلم أنھكم أن یخرج منكم أحد إال مع (:بتھتبوك، قال لصحا
، ثم دعا للذي أصیب بخنق فشفي، وأما !)ومعھ صاحبھ؟

اآلخر الذي وقع في جبال طيء فإن طیئًا أھدتھ لرسول اهللا 
 بعد عودتھ للمدینة.  

تبوك عندما قدم بجیش العسرة  كیف وجد رسول اهللا   )١٢١٦س
  لیغزوھا؟

لغزو تبوك، لم یجد  بجیش العسرة عندما قدم رسول اهللا   ج
بھا ما یشیر إلى أي استعداد لقیام الروم أو غیرھم بما یمكن 

  .أن یكون تھدیدًا للمسلمین، وانتظر بھا بضعة أیام

  وھو بأرض تبوك؟ من الذي جاء لمقابلة رسول اهللا   )١٢١٧س
بأرض تبوك، جاء لمقابلتھ الحاكم  عندما كان رسول اهللا   ج

ء أناس من أْذُرح وجْرباء كما جا. النصراني ألیلة بالشام
یطالبون بالصلح، وأن یبقوا على دینھم، ثم ... وأھل میناء 

على  فوافقھم رسول اهللا . یدفعوا الجزیة المعلومة كغیرھم
ھذه المسألة، وأمر أن یكتب للحاكم كتابًا بذلك، وكتابًا آخر 
إلى مجموعة القبائل األخرى، وأجرى الصلح مع أھل میناء 

رھا، أما اآلخرون فإنھم یدفعون الجزیة كل على ربع ثما
  .عام

لحاكم أیلة النصراني  ماذا جاء في كتاب رسول اهللا   )١٢١٨س
  الذي كتبھ لھ وھو في تبوك؟

لحاكم أیلة النصراني الذي كتبھ  جاء في كتاب رسول اهللا   ج
بسم اهللا الرحمن الرحیم، ھذا َأَمَنة من اهللا (:لھ وھو في تبوك

 لیوحنا وأھل أیلة، سفنھم وسیاراتھم ومحمد النبي رسول اهللا
في البر والبحر لھم ذمة اهللا ومحمد النبي ومن كان معھ من 
أھل الشام وأھل الیمن وأھل البحر، فمن أحدث منھم حدثًا 
فإنھ ال یجوز مالھ دون نفسھ، وإنھ طیب لمن أخذه من 
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الناس، وإنھ ال یحل أن یمنعوا ماًء یردونھ وال طریقًا 
  .)بر أو بحر یریدونھ من

ألھل أذرح وجرباء  ماذا جاء في كتاب رسول اهللا   )١٢١٩س
  الذي كتبھ لھم وھو في تبوك؟

ألھل أذرح وجرباء الذي كتبھ  جاء في كتاب رسول اهللا   ج
ھذا كتاب من محمد النبي ألھل أذرح (:لھم وھو في تبوك

وجرباء إنھم آمنون بأمان اهللا وأمان محمد النبي وإن علیھم 
في كل رجب وافیة طیبة، واهللا كفیل بالنصح  مائة دینار

  .)واإلحسان للمسلمین

  وھو في تبوك؟ ما السریة التي بعثھا رسول اهللا   )١٢٢٠س
ھـ، ٩وھو في تبوك سنة  السریة التي بعثھا رسول اهللا   ج

ھي سریة خالد بن الولید ألكیدر بن عبد الملك الكندي وكان 
قریات  ملكًا في دومة الجندل التي ھي حصن وقرى من

: لخالد رجًال، قال  ٤٢٠وادي القرى، وكان قوامھا 
، وقتل حسان أخ )ستلقاه یصید الوحش أو البقر فتأخذه(

أكیدر وھرب من كان معھ وأسر أكیدر وأرسل خالد قباء 
: ن فقال ، وعجب منھ المسلموأكیدر لرسول اهللا 

أتعجبون من ھذا؟ واهللا لمنادیل سعد بن معاذ في الجنة (
ثم أعطى الجزیة، وقتلھ خالد في عھد أبي  )من ھذاخیر 

  .بكر ومازال كافرًا

  غزوه لتبوك؟ كیف أنھى رسول اهللا   )١٢٢١س
غزوه لتبوك، بعد تشاور مع صحابتھ  أنھى رسول اهللا   ج

حول التقدم لغزو الروم في مناطق الشام الواسعة، واستقر 
في على العودة إلى المدینة، مادام أنھ لم ُیؤذن لھ  رأیھ 

  .ذلك األمر
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بعض صحابتھ بھدم مسجد  لماذا أمر رسول اهللا   )١٢٢٢س
  الضرار، أثناء عودتھ إلى المدینة من غزوة تبوك؟

مسجد الضرار أقامھ بعض المنافقین عندما كان رسول اهللا   ج
  ،یتجھز لغزوة تبوك، وكان ھدفھم استدراج الناس إلیھم

لعلة بأنھم أقاموه لذي ا وأخبر المنافقین رسول اهللا 
الصالة  والحاجة واللیلة المطیرة والشاتیة، كما طلبوا منھ 

إلى  رسول اهللا  وأثناء عودةفیھ لیأخذ الصبغة الشرعیة، 
المدینة من غزوة تبوك، أتاه خبر المسجدإذ نزل فیھ قول اهللا 

َوالَِّذیَن اتََّخُذوا َمْسِجدًا ِضَرارًا َوُكْفرًا َوَتْفِریقًا َبْیَن  ((:تعالى
ُمْؤِمِنیَن َوِإْرَصادًا ِلَمْن َحاَرَب اللََّھ َوَرُسوَلُھ ِمْن َقْبُل اْل

َوَلَیْحِلُفنَّ ِإْن َأَرْدَنا ِإالَّ اْلُحْسَنى َواللَُّھ َیْشَھُد ِإنَُّھْم َلَكاِذُبوَن 
ال َتُقْم ِفیِھ َأَبدًا َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوى ِمْن َأوَِّل ) ١٠٧(

َأْن َتُقوَم ِفیِھ ِفیِھ ِرَجاٌل ُیِحبُّوَن َأْن َیَتَطھَُّروا َواللَُّھ  َیْوٍم َأَحقُّ
َأَفَمْن َأسََّس ُبْنَیاَنُھ َعَلى َتْقَوى ِمْن ) ١٠٨(ُیِحبُّ اْلُمطَّھِِّریَن 

اللَِّھ َوِرْضَواٍن َخْیٌر َأْم َمْن َأسََّس ُبْنَیاَنُھ َعَلى َشَفا ُجُرٍف َھاٍر 
َناِر َجَھنََّم َواللَُّھ ال َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَن َفاْنَھاَر ِبِھ ِفي 

اثنین من أصحابھ ھما مالك  ، فدعا )سورة التوبة())١٠٩(
انطلقا إلى ھذا المسجد (:بن الدُّْخُشم ومعن بن عدّي، فقال

وفعًال أتیاه فھدماه وحرقاه، وتفرق . )الظالم فاھدماه وحرقاه
 ًا، فكان َأْمُر ِإزالتھ كسرأھلھ عنھ وتركوه للنار تلتھمھ

  .لنفسیات أولئك المنافقین المتمردین

كیف توضح قوة إیمان الصحابي أبي خیثمة وحبھ   )١٢٢٣س
  إلى غزوة تبوك؟ للخروج مع رسول اهللا 

تظھر قوة إیمان الصحابي أبي خیثمة وحبھ للخروج مع   ج
إلى غزوة تبوك، وقد جاء إلى بیتھ حیث وجد  رسول اهللا 

ینتھما، وكان الوقت شدید الحرارة، ورطوبة زوجتیھ في ز
غیر أن أبا خیثمة یتصرف عن طیب . البیت تغري بالراحة

ویكون رسول اهللا في الحر، وأبو خیثمة : نفس وھو یقول
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أي !" ما ھذا بالنَّْصف! في ظل بارد وامرأة حسناء
واهللا ال أدخل عریشة واحدة منكما حتى ألحق " باإلنصاف

وھكذا انطلق بسالحھ على . ا لي زادًا، فھیئبرسول اهللا 
راحلتھ لیلحق بالركب المؤمن السالك في سبیل اهللا ومع 

في رحلة طویلة وأیام الھبة، قھرھا بقوة  رسول اهللا 
عقیدتھ، ومن أجل الحیاة الخالدة المنتظرة، ورآه الناس من 

: یا رسول اهللا راكب مقبٌل، فقال رسول اهللا : بعید فقالوا
 ، فقالوا واهللا أبو خیثمة، وأتى رسول اهللا )یثمةكن أبا خ(

  .وأخبره بخبره، وقال في قصتھ ھذه شعرًا

أثناء عودتھ  ما المؤامرة التي تعرض لھا رسول اهللا   )١٢٢٤س
  للمدینة من غزوة تبوك؟

أثناء عودتھ للمدینة  المؤامرة التي تعرض لھا رسول اهللا   ج
المنافقین شر منافقًا من شر ع ، أن اثنيمن غزوة تبوك

، وذلك بأن یضایقوه في وا على قتل رسول اهللا تواطؤ
عقبة في الطریق حتى یسقط من راحلتھ فیھلك، وفعًال لما 
وصل إلى العقبة وكان حذیفة بن الیمان آخذًا بخطام ناقتھ 

 وعمار بن یاسر یسوقھا، وإذا باثني عشر راكبًا قد ،
: هللا عنھقال حذیفة رضي ا. اعترضوا ناقة رسول اهللا 

وفیھم . فصرخ فیھم فولَّوا مدبرین. فَأْنَبْھت رسول اهللا 
سورة ())٧٤(...َوَھمُّوا ِبَما َلْم َیَناُلوا  ((...:نزل قول اهللا تعالى

فأصابھم الدُّبیلة؛ وھي  ، ودعا علیھم رسول اهللا )التوبة
ُخرَّاج یخرج في الظھر فیظھر على القلب فیھلك صاحبھ 

  .وال ینجوا أبدًا

ما الكرم الذي حظي بھ الصحابي ذو البجادین من رسول   )١٢٢٥س
  في غزوة تبوك؟ اهللا 

ضطره قومھ إلى أن یھاجر ویترك اعبداهللا ذو البجادین،   ج
" وھو ثوب غلیظ كالكساء" أھلھ ومالھ، ویخرج في بجاد
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قسم بجاده  ولما وصل المدینة وقارب أن یرى رسول اهللا 
اآلخر، فقیل لھ ذو  قسمین فاتزر بنصفھ وارتدى بنصفھ

  . البجادین
قمت من جوف : قال عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ

في غزوة تبوك، فرأیت شعلة  اللیل، وأنا مع رسول اهللا 
وأبو  من نار ناحیة المعسكر فاتبعتھا، فإذا رسول اهللا 

بكر وعمر، وإذا عبداهللا ذو البجادین المزني قد مات، وإذا 
في حفرتھ وأبو بكر وعمر  ل اهللا ھم قد حفروا لھ، ورسو
، فدلیاه إلیھ، فلما )أدنیا إليَّ أخاكما(:یدلیانھ إلیھ وھو یقول

. )رض عنھااللھم إني أمسیت راضیًا عنھ ف(:ھیأه لشقھ قال
  .یالیتني كنت صاحب الحفرة: فقلت: قال عبداهللا بن مسعود

  فتح مكة
  صلح الحدیبیة

  ما ھي الحدیبیة؟  )١٢٢٦س
فتبعد عن  رب مكة على مرحلة واحدةمكان ق: الحدیبیة  ج

وھي موضع خارج  ،كیلومتر ٢٤المسجد الحرام حوالي 
على وھي  ،كیلومتر ٢وتبعد عنھ حوالي  حدود الحرم

وتعرف حالیًا باسم  ،الطریق القدیم بین مدینتي مكة وجدة
لوجود  بالحدیبیةوسمیت  الشمیسي نسبة إلى بئر شمیس،

  .بئر یدعى الحدیبیة

 ھا اهللا تعالى على ید رسولھ اجزة التي أجرما ھي المع  )١٢٢٧س
  في الحدیبیة؟

في  ھا اهللا تعالى على ید رسولھ االمعجزة التي أجر  ج
، الحدیبیة ھي نبع الماء من البئر، ونبع الماء من أصابعھ 

والحدیبیة بئر، فنزحناھا فلم یبق : قال البراء رضي اهللا عنھ
لس على شفیرھا، ثم فأتاھا فج فیھا قطرة، فبلغ ذلك النبي 
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دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم مضمض، ودعا، ثم صبھ فیھا، 
  .فتركناھا غیر بعید، ثم إنھا أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا

أحد  وقیل إنھ لم یكن باآلبار ماء، َفأعطى رسول اهللا 
صحابتھ سھمًا ألقاه في بئر، فإذا الماء یعلو منھا، لیشرب 

  .المسلمون ودوابھم

  الحدیبیة؟ دم رسول اهللا متى ق  )١٢٢٨س
الحدیبیة، في أوائل شھر ذي القعدة سنة  قدم رسول اهللا   ج

  . ھـ، ألداء العمرة ألول مرة٦

  الحدیبیة؟ لماذا قدم رسول اهللا   )١٢٢٩س
قد رأى رؤیا بأنھ داخل  الحدیبیة، ألنھ  قدم رسول اهللا   ج

مكة، فحدث صحابتھ، ثم انتوى القیام بأداء العمرة، وعمل 
  :ياآلت

  .نمیلة بن عبداهللا اللیثي: استخلف على المدینة •
  .بعث عینًا لھ من بني خزاعة، یستخبر عن واقع قریش •
  .صحابي ١٤٠٠ خرج مع رسول اهللا  •
الھدي  المیقات، قلد  - عندما وصلوا إلى ذي الحلیفة  •

  .وأحرم بالعمرة

وھو في  ما الخبر الذي أتى بھ الخزاعي لرسول اهللا   )١٢٣٠س
  عسفان معتمرًا؟

وھو في عسفان  الخبر الذي أتى بھ الخزاعي لرسول اهللا   ج
معتمرًا، بأن قریشًا تستعد للقائھ بحرب، وقد جمعت 
األحابیش، وخرجت بجیشھا ومعھا النساء والصبیان، وأنھم 

ینتظرون، وإنھم  -بالقرب من مكة -نزلوا بذي طوى 
مقاتلوك وصادوك عن البیت ومانعوك ویعاھدون اهللا ال 

  .أبدًا تدخلھا
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وھو في عسفان على خبر مبعوثھ  ماذا قال رسول اهللا   )١٢٣١س
تمنعھ من دخول مكة  ًاالخزاعي الذي أخبره بأن قریش

  ھـ؟٦معتمرًا سنة 
وھو في عسفان على خبر مبعوثھ  قال رسول اهللا   ج

تمنعھ من دخول مكة  ًاالخزاعي الذي أخبره بأن قریش
ھم الحرب، ماذا یا ویح قریش، لقد أكلت(:ھـ ٦معتمرًا سنة 

علیھم لو خلوا بیني وبین سائر العرب، فإن ھم أصابوني 
كان الذي أرادوا، وإن أظھرني اهللا علیھم دخلوا في اإلسالم 
وافرین، وإن لم یفعلوا قاتلوا وبھم قوة، فما تظن قریش؟ 
واهللا ال أزال أجاھدھم على الذي بعثني اهللا بھ حتى یظھره 

یعني صفحة العنق؛ كنایة عن "  )اهللا أو تنفرد ھذه السالفة
  ".الموت

من عسفان للحدیبیة  ما الطریق الذي سلكھ رسول اهللا   )١٢٣٢س
  عندما قصد مكة للعمرة؟

من عسفان للحدیبیة عندما  الطریق الذي سلكھ رسول اهللا   ج
من رجل (:قصد مكة للعمرة، بعد رأي، قال رسول اهللا 

یعني " )یخرج بنا على طریق غیر طریقھم التي ھم بھا؟
، فقام رجل من بني أسلم یعرض على رسول اهللا " ًاقریش
 أنھ یسیر بھم في طریق مخالف لما نزلت فیھ قریش .

وسار موكب اإلیمان على الطریق التي سلكھا الدلیل، 
نستغفر : قولوا(:لصحابتھ وكانت وعرة، فقال رسول اهللا 

لحظة واهللا إنھا ل(:یقول ، فقالوا، وعاد )اهللا ونتوب إلیھ
لصحابتھ إلى  وأشار  )التي عرضت على بني إسرائیل

طریق أیمن تسلك بھم إلى ثنیة المرار حیث الحدیبیة بأسفل 
  .ونزلوا بھا... مكة 

بماذا فكر شباب قریش المحبون للقتال عندما رأو رغبة   )١٢٣٣س
  زعمائھم في عقد الصلح؟
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فكر ثالثون من شباب قریش المحبون للقتال عندما رأو   ج
عمائھم في عقد الصلح، أن یخرجوا ویھجموا على رغبة ز

، فأخذ فدعا علیھم رسول اهللا . معسكر الجیش اإلسالمي
ھل جئتم في عھد (:اهللا أبصارھم، وقال لھم رسول اهللا 

فخلى سبیلھم، . ال: قالوا. )أحد؟ وھل جعل لكم أحد أمانًا؟
ْنُكْم َوَأْیِدَیُكْم َوُھَو الَِّذي َكفَّ َأْیِدَیُھْم َع ((:فأنزل اهللا عز وجل

َعْنُھْم ِبَبْطِن َمكََّة ِمْن َبْعِد َأْن َأْظَفَرُكْم َعَلْیِھْم َوَكاَن اللَُّھ ِبَما 
وقصدًا للصلح والعفو  ،)سورة الفتح())٢٤(َتْعَمُلوَن َبِصیرًا 

  .وإظھار صورة سماحة اإلسالم تم ھذا العفو

  ما ھو محور المفاوضات التي جرت بین رسول اهللا  )١٢٣٤س
  وبین رجال قریش وھو في الحدیبیة؟

وبین  محور المفاوضات التي جرت بین رسول اهللا   ج
 رجال قریش وھو في الحدیبیة، ھو دخول رسول اهللا 

وصحبھ یؤدون شعائر العمرة وأنھم لم یأتوا للحرب، 
واهللا ال یدخلھا علینا : وورد في قول رجالھا... وقریش تأبى

  .ك عنا العربعنوة أبدًا، وال تحدث بذل

مفاوضاتھ للصلح مع قریش وھو  كیف أّكد رسول اهللا   )١٢٣٥س
  في الحدیبیة؟

مفاوضاتھ للصلح مع قریش وھو في  أّكد رسول اهللا   ج
الحدیبیة، بأن أرسل عثمان بن عفان إلى أشراف قریش، 

لم یأت لحرب، وإنما جاء  بأن رسول اهللا : یعید علیھم
  .ھزائرًا للبیت الحرام ومعظمًا حرمت

كیف تصرفت قریش مع عثمان بن عفان الذي أرسلھ   )١٢٣٦س
  وھو في الحدیبیة للتفاوض معھم؟ رسول اهللا 

 عندما دخل مكة عثمان بن عفان الذي أرسلھ رسول اهللا   ج
وھو في الحدیبیة للتفاوض مع قریش، أجاره أبان بن سعید 
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بن العاص، وذھب إلى أبي سفیان ورفقتھ یعرض علیھم ما 
، لكن قریشًا في تعنتھا أمسكت ل اهللا أرسلھ بھ رسو

  .بأنھ قتل - حینما لم یعد -بعثمان عندھا، فأشیع 

قتلت  ًاعندما أشیع بأن قریش كیف تصرف رسول اهللا   )١٢٣٧س
وھو في الحدیبیة للتفاوض مع  عثمان الذي أرسلھ 

  وصحابتھ معتمرًا؟ قریش حتى یدخل الرسول 
ذي أرسلھ رسول اهللا قتلت عثمان ال ًاعندما أشیع بأن قریش  ج

  وھو في الحدیبیة للتفاوض مع قریش حتى یدخل
ال نبرح (:وصحابتھ معتمرًا، قال رسول اهللا  الرسول 

على صحابتھ یبایعونھ على  و نادى . )حتى نناجز القوم
الوالء والنصرة تحت شجرة كانت بالقرب من الماء، 

لم   إن رسول اهللا: وُرِوَي عن جابر بن عبداهللا أنھ قال
  .ِفریبایعنا على الموت، ولكن بایعنا على أال َن

وھو في الحدیبیة  بم سمیت بیعة الصحابة لرسول اهللا   )١٢٣٨س
  وصحابتھ مكة ألداء العمرة؟ بشأن دخول رسول اهللا 

وھو في الحدیبیة عندما  سمیت بیعة الصحابة لرسول اهللا   ج
ھم للتفاوض مع قتلت مبعوث رسول اهللا  ًاأشیع أن قریش

: وصحابتھ مكة ألداء العمرة بشأن دخول رسول اهللا 
بإحدى  وقد ضرب أثناءھا رسول اهللا . ببیعة الرضوان

یدیھ على األخرى كنایة على مبایعتھ لعثمان، ثم وصل إلیھ 
من أخبره بأن دعوى قتل عثمان باطلة، كما نقل إلیھ عناد 

  .القوم بعدم دخول مكة

  بیعة الرضوان؟كیف وصف اهللا سبحانھ وتعالى   )١٢٣٩س
 :وصف اهللا سبحانھ وتعالى بیعة الرضوان، فقال تعالى  ج

ِإنَّ الَِّذیَن ُیَباِیُعوَنَك ِإنََّما ُیَباِیُعوَن اللََّھ َیُد اللَِّھ َفْوَق َأْیِدیِھْم ((
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َفَمْن َنَكَث َفِإنََّما َیْنُكُث َعَلى َنْفِسِھ َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَھَد َعَلْیُھ 
  .)سورة الفتح())١٠(َسُیْؤِتیِھ َأْجرًا َعِظیمًا اللََّھ َف

َلَقْد َرِضَي اللَُّھ َعْن اْلُمْؤِمِنیَن ِإْذ ُیَباِیُعوَنَك  (( :وقال تعالى
َتْحَت الشََّجَرِة َفَعِلَم َما ِفي ُقُلوِبِھْم َفَأْنَزَل السَِّكیَنَة َعَلْیِھْم 

  .)سورة الفتح())١٨(َوَأَثاَبُھْم َفْتحًا َقِریبًا 

 ھل استمر عناد قریش بعدم المفاوضة مع رسول اهللا   )١٢٤٠س
  ھـ؟٦حول دخول مكة سنة 

 لم یستمر عناد قریش بعدم المفاوضة مع رسول اهللا   ج
كًال  ھـ، فأرسلت لرسول اهللا  ٦حول دخول مكة سنة 

عروة بن مسعود، ثم الُحلیس بن علقمة، ثم مكرز بن : من
إلى قومھم یقولون ما ، ثم عادوا حفص، فأتوا رسول اهللا 
ثم أرسلت سھیل بن عمرو، إلى . نرى أن ُیَصدَّ عن البیت

ودار . للمصالحة بأن ال یدخل علیھم ھذا العام رسول اهللا 
على كتابة  جدال طویل بینھما، حتى وافق رسول اهللا 

  .الصلح بینھ وبین قریش

وبین  لماذا سمي صلح الحدیبیة الذي تم بین رسول اهللا   )١٢٤١س
  بھذا االسم؟قریش 

وبین قریش  سمي صلح الحدیبیة الذي بین رسول اهللا   ج
  .بھذا االسم، نسبة إلى المكان المسمى الحدیبیة

 كیف كان موقف الصحابة على موافقة رسول اهللا   )١٢٤٢س
  بكتابة صلح الحدیبیة بینھ وبین قریش؟

بكتابة صلح  كان موقف الصحابة على موافقة رسول اهللا   ج
بین قریش، أن وجم المسلمین واھتموا، وثار الحدیبیة بینھ و

أبو بكر، ثم ثار عمر على الرضوخ إلى المصالحة، وقد 
فعالم نعطي الدنیة في دیننا؟، لكن رسول : قال كل منھما



٤٦٦  
  

أنا عبداهللا ورسولھ ولن أخالف (:یرد علیھما بحكمتھ اهللا 
  .)أمره ولن یضیعني

وبین  من الذي كتب صلح الحدیبیة بین رسول اهللا   )١٢٤٣س
  قریش؟

: وبین قریش الذي كتب صلح الحدیبیة بین رسول اهللا   ج
  .علي بن أبي طالب

وبین  كیف تمت كتابة صلح الحدیبیة بین رسول اهللا   )١٢٤٤س
  مفوض قریش سھیل بن عمرو؟

وبین مفوض  تمت كتابة صلح الحدیبیة بین رسول اهللا   ج
قریش سھیل بن عمرو، بأن نادى علي ین أبي طالب لیكتب 

بسم اهللا : أكتب(:وقال صالحة، فأملى علیھ رسول اهللا الم
ال أعرف ھذا، : فإذا سھیل یعترض بقولھ )الرحمن الرحیم

أكتب باسمك (:باسمك اللھم، فقال رسول اهللا : ولكن أكتب
 - ھذا ما صالح علیھ محمد رسول اهللا : أكتب(:ثم قال )اللھم

لو شھدت أنك : فعاد ھذا لالعتراض )سھیل بن عمرو
سول اهللا لم أقاتلك، ولكن اكتب اسمك واسم أبیك، فقال ر

ھذا ما صالح علیھ محمد بن : أكتب(:لعلي رسول اهللا   
  ....)سھیل بن عمرو  - عبداهللا 

ومفوض  ما نص معاھدة صلح الحدیبیة بین رسول اهللا   )١٢٤٥س
  قریش سھیل بن عمرو؟

ومفوض  نص معاھدة صلح الحدیبیة بین رسول اهللا   ج
باسمك اللھم، ھذا ما صالح علیھ : بن عمروقریش سھیل 

محمد بن عبداهللا سھیل بن عمرو، اصطلحا على وضع 
الحرب عن الناس عشر سنین، یأمن فیھن الناس، ویكف 
بعضھم عن بعض، على أنھ من أتى محمدًا من قریش بإذن 
ولیھ رده علیھم، ومن جاء قریشًا ممن مع محمد لم یرده 



٤٦٧  
  

" كنایة عما تطویھ الصدور" فةعلیھ، وإن بیننا عیبة مكفو
، "أي الخیانة"وال إغالل"أي السرقة في الخفاء"وال إسالل 

وأنھ من أحب أن یدخل في عقد محمد وعھده دخل فیھ، 
  .ومن أحب أن یدخل في عقد قریش وعدھم دخل فیھ 

لماذا رفض مفوض قریش سھیل بن عمرو أن یدخل   )١٢٤٦س
  ؟عام الصلح البیت في رسول اهللا 

ض قریش سھیل بن عمرو أن یدخل رسول اهللا رفض مفو  ج
  البیت في عام الصلح، لخوفھ من أن تتحدث العرب بأن

  .ُأِخَذت ِضْغَنة، ولكن یكون ذلك في العام المقبل ًاقریش

من ھم الذین جرى توقیعھم ووضعت شھادتھم على صلح   )١٢٤٧س
  الحدیبیة؟

الذین جرى توقیعھم ووضعت شھادتھم على صلح الحدیبیة،   ج
علي بن أبي طالب، وأبو بكر، وعمر، : نكل م

وعبدالرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، ومحمود بن 
 - مسلمة، وعبداهللا بن سھیل بن عمرو، ومكرز بن حفص

  .قبل أن یسلم

جندل بن سھیل  مع أبي كیف كان موقف رسول اهللا   )١٢٤٨س
  بعد توقیع معاھدة صلح الحدیبیة؟

أبو جندل بن سھیل،  بعد توقیع معاھدة صلح الحدیبیة، جاء  ج
، فإذا سھیل بن عمرو یبعده وقد أسلم إلى رسول اهللا 

القضیة بیني وبینك قبل " تمت " یا محمد قد ُلجَّْت : ویقول
یبعد أبا جندل عنھ، بینما  فراح رسول اهللا . أن یأتیك ھذا

َأُأرد إلى المشركین یفتنوني .. یا معشر المسلمین: ھذا یصیح
یا أبا جندل اصبر (:رسول اهللا  في دیني؟ فیرد علیھ

واحتسب، فإن اهللا جاعل لك ولمن معك من المستضعفین 



٤٦٨  
  

فرجًا ومخرجًا، إنا عقدنا بیننا وبین القوم صلحًا وأعطیناھم 
  .)على ذلك وأعطونا عھد اهللا، وإنا ال نغدر بھم

بصیر بعد توقیع  مع أبي كیف كان موقف رسول اهللا   )١٢٤٩س
  معاھدة صلح الحدیبیة؟

بصیر من مكة  قیع معاھدة صلح الحدیبیة، ھرب أبوتو بعد  ج
، فبعثت قریش في طلبھ إلى المدینة فجاء لرسول اهللا 

بھ، فأعطاھما إیاه بموجب  رجلین، فطالبا رسول اهللا 
إنا قد أعطینا ھؤالء : یا أبا بصیر(:بنود االتفاقیة، وقال لھ

اهللا  القوم ما قد علمت، وال یصلح لنا في دیننا الغدر، وإن
جاعل لك ولمن معك من المستضعفین فرجًا ومخرجًا، 

یا رسول اهللا أتردني إلى : ، فقال)فانطلق إلى قومك
یا أبا بصیر انطلق إلى (:المشركین یفتنونني في دیني؟ فقال

  .)قومك
فانطلق أبو بصیر مع الرجلین حتى نزلوا ذا الحلیفة 

: لھلالستراحة، فنظر أبو بصیر إلى سیف المشرك؛ وقال 
فأخذه واستلھ من جرابھ . نعم: أتأذن لي أن أنظر إلیھ؟ قال

  .ثم ضرب بھ المشرك؛ فقتلھ، وھرب الثاني
وأخبره بالحادث، ثم خرج أبو بصیر  فلحق برسول اهللا 

في طریق قوافل قریش ) سیف البحر(فارًا حتى أتى العیص 
إلى الشام، وسمع بھ آخرون من مكة، فھاجروا إلیھ وَكوَّنوا 

األمرین بأخذھم قوافلھم وقتل  ًالك جیشًا مسلمًا أذاق قریشبذ
، فآواھم وردھم إلى ثم كتبوا إلى رسول اهللا . رجالھم
  .المدینة

بصیر  وأبيجندل  أبيماذا فعلت قریش بعد فعل   )١٢٥٠س
  ورغبتھم للدخول في دین اإلسالم بعد عقد صلح الحدیبیة؟



٤٦٩  
  

ي دین بصیر ورغبتھم للدخول ف جندل وأبي بعد فعل أبي  ج
اإلسالم بعد عقد صلح الحدیبیة، أرسلت قریش إلى رسول 

  .ُتَناشده اهللا والرحم، فمن أتاه من قریش فھو آمن اهللا 

بعد ما عقد صلح الحدیبیة مع  ماذا فعل رسول اهللا   )١٢٥١س
  قریش؟

صلح الحدیبیة مع قریش، َكُبَر  بعد ما عقد رسول اهللا   ج
أم سلمة لى ع على المسلمین ذلك، فدخل رسول اهللا 

انحر ھدیك وتحلل فسوف یفعلون : رضي اهللا عنھا فقالت لھ
ما تفعل، فتحلل من اإلحرام، واتجھ إلى ھدیھ فنحره وحلق 

وأمر الناس بالتحلل من اإلحرام وبھ اقتدى . شعره
  .المسلمون محلقین ومقصرین بعد ذبح ھدیھم

بعد ما أمر الناس بالتحلل من  ماذا قال رسول اهللا   )١٢٥٢س
  ام بعد عقد صلح الحدیبیة مع قریش؟اإلحر

بعد ما أمر الناس بالتحلل من اإلحرام بعد  قال رسول اهللا   ج
ثًا ثال )یرحم اهللا المحلقین(:عقد صلح الحدیبیة مع قریش

لم : وعندما سألوه. )والمقصرین(: وفي الرابعة قـال
دون المقصرین؟  -أي قویتھ  - ظاھرت الترحم للمحلقین

  .)لم یشكوا( :قال

بعد  ما السورة الكریمة التي نزلت على رسول اهللا   )١٢٥٣س
  توقیع صلح الحدیبیة؟

بعد توقیع  السورة الكریمة التي نزلت على رسول اهللا   ج
صلح الحدیبیة، وھو في الطریق إلى المدینة، سورة الفتح، 

ُأنزلت عليَّ اللیلة سورة (:قال . فسعد بھا سعادة غامرة
ِإنَّا َفَتْحَنا  ((:ثم قرأ )ھ الشمسلھي أحب إليَّ مما طلعت علی

فقال أصحاب رسول اهللا . )سورة الفتح(...) )١(َلَك َفْتحًا ُمِبینًا 
 :ِلُیْدِخَل اْلُمْؤِمِنیَن  ((:ھنیئًا مریئًا، فما لنا؟ فأنزل اهللا



٤٧٠  
  

َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اَألْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا 
َر َعْنُھْم َسیَِّئاِتِھْم َوَكاَن َذِلَك ِعْنَد اللَِّھ َفْوزًا َعِظیمًا َوُیَكفِّ

  .)سورة الفتح())٥(

على ماذا اشتملت سورة الفتح التي نزلت على رسول اهللا   )١٢٥٤س
 بعد توقیع صلح الحدیبیة؟  

بعد  اشتملت سورة الفتح التي نزلت على رسول اهللا   ج
زوة الحدیبیة مما توقیع صلح الحدیبیة، على معظم أحداث غ

تم فیھا وما لحق بھا من فتح خیبر وفوز المؤمنین بغنائم 
خیبر، والبشارة بعمرة القضاء وتمامھا على الوجھ األكمل 
بعد عام واحد من تلك األیام، وبذلك صدق اهللا رسولھ رؤیاه 

  .المبشرة لھ وللمؤمنین بدخولھم مكة آمنین غیر خائفین

ف اهللا فیھا موقف ما اآلیات الكریمات التي كش  )١٢٥٥س
  المشركین، ونصره المؤمنین في یوم الحدیبیة؟

اآلیات الكریمات التي كشف اهللا فیھا موقف المشركین،   ج
َوُھَو الَِّذي  ((:ونصره المؤمنین في یوم الحدیبیة، فقال تعالى

 َكفَّ َأْیِدَیُھْم َعْنُكْم َوَأْیِدَیُكْم َعْنُھْم ِبَبْطِن َمكََّة ِمْن َبْعِد َأْن
ُھْم الَِّذیَن ) ٢٤(َأْظَفَرُكْم َعَلْیِھْم َوَكاَن اللَُّھ ِبَما َتْعَمُلوَن َبِصیرًا 

َكَفُروا َوَصدُّوُكْم َعْن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َواْلَھْدَي َمْعُكوفًا َأْن َیْبُلَغ 
َأْن َمِحلَُّھ َوَلْوال ِرَجاٌل ُمْؤِمُنوَن َوِنَساٌء ُمْؤِمَناٌت َلْم َتْعَلُموُھْم 

َتَطُئوُھْم َفُتِصیَبُكْم ِمْنُھْم َمَعرٌَّة ِبَغْیِر ِعْلٍم ِلُیْدِخَل اللَُّھ ِفي 
َرْحَمِتِھ َمْن َیَشاُء َلْو َتَزیَُّلوا َلَعذَّْبَنا الَِّذیَن َكَفُروا ِمْنُھْم َعَذابًا 

  .)سورة الفتح())٢٥(َأِلیمًا 

قیق رؤیا ما اآلیات التي بشر اهللا تعالى فیھا المؤمنین بتح  )١٢٥٦س
  بدخول مكة؟ رسول اهللا 

اآلیات التي بشر اهللا تعالى فیھا المؤمنین بتحقیق رؤیا   ج
َلَقْد َصَدَق اللَُّھ  ((:بدخول مكة، قولھ تعالى رسول اهللا 



٤٧١  
  

َرُسوَلُھ الرُّْؤَیا ِباْلَحقِّ َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإْن َشاَء اللَُّھ 
ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِِّریَن ال َتَخاُفوَن َفَعِلَم َما َلْم آِمِنیَن ُمَحلِِّقیَن 

  .)سورة الفتح())٢٧(َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك َفْتحًا َقِریبًا 

  ؟كیف كان صلح الحدیبیة نصرًا مبینًا لرسول اهللا   )١٢٥٧س
  :، كما یليكان صلح الحدیبیة نصرًا مبینًا لرسول اهللا   ج

  .سنین ١٠ توقف الحرب عن الناس )١
أنھ ھدنة تھدأ خاللھا نفوس األعراب، ثم یلین أكثرھا  )٢

  .إلى طاعة اهللا والرضى بما أرسلھ من دعوة الدین الحق
تزاید عدد المسلمون حتى یخرجوا إلى مكة بعد ذلك في  )٣

  .آالف مؤمن ١٠
لم یرجع المسلمون إلى قریش النساء المھاجرات للمدینة  )٤

  .ن في بلد الشركوقد أسلمن، وذلك خشیة من افتتانھ
الزوجات المشركات لألزواج المسلمین، كان الزوج  )٥

  .یؤدي لھا عوضًا ویتركھا
تزاید عدد المسلمین المستضعفین، فكونوا حامیة خارج  )٦

مكة، یؤذون من مر بھم حتى في أموالھم، مما اضطر 
برجاء السماح  أبا سفیان إلى أن یرسل إلى رسول اهللا 

  .قد زاد عددھم على السبعینلھم بالبقاء في المدینة، و

  كیف نظرت قریش لصلح الحدیبیة؟  )١٢٥٨س
نظرت قریش لصلح الحدیبیة، بأنھ في صالحھا اللتقاط   ج

  .أنفاسھا

  ما أثر صلح الحدیبیة على قبیلتي بكر وخزاعة بمكة ؟  )١٢٥٩س
أثر صلح الحدیبیة على قبیلتي بكر وخزاعة بمكة، ھو أنھ   ج

نحن في عقد : عةأوقف الخالف بینھما نھائیًا، فقالت خزا
نحن في عقد قریش وعھدھم : وقالت بنو بكر. محمد وعھده

وأنك ترجع عنا عامك ھذا فال تدخل علینا مكة؛ وأنھ إذا "



٤٧٢  
  

كان عام قابل خرجنا عنك تدخلھا بأصحابك؛ فأقمت بھا 
السیوف في القرب ال تدخلھا : ثالثًا معك سالح الراكب

  ". بغیرھا
فنقضت بنو بكر المعاھدة، الخالف بین القبیلتین،  ثم عاد

بكر مع بعض من قریش في معركة مع  ودخلت بنو
  .رجًال من خزاعة ٢٠خزاعة، ُقتل فیھا نحو 

بكر معاھدة  كیف تصرفت خزاعة بعدما نقض بنو  )١٢٦٠س
  الحدیبیة وحاربتھا؟

بكر معاھدة الحدیبیة وحاربت خزاعة،  بنوبعد ما نقض   ج
بعمرو بن استجارت خزاعة بحلفائھا المسلمین، وبعثت 

لیقص لھ حادث نقض  سالم الخزاعي إلى رسول اهللا 
. )نصرت یا عمرو بن سالم(:العھد، فرد علیھ رسول اهللا 

القضیة برئاسة بدیل بن  ثم بعثت خزاعة بوفدھا لیشرح
رتحل الوفد على وعد بالنصرة وبوصیة لضبط ورقاء، فا

ءكم كأنكم بأبي سفیان قد جا(:النفس والتعقل، كما قال لھم 
  .)لیشد العقد ویزید في المدة

  سفیان بعد معاھدة صلح الحدیبیة؟ ما موقف أبي  )١٢٦١س
بعد معاھدة صلح الحدیبیة، رغب أبو سفیان في زیاد المدة،   ج

كأنكم (:صحابتھ بذلك، فقال لھم  وقد أخبر رسول اهللا 
فتوجھ . )بأبي سفیان قد جاءكم لیشد العقد ویزید في المدة

، فلم یجد عنده قصد رسول اهللا أبو سفیان المدینة و
إنصاتًا وال جوابًا، وكذلك األمر مع كل من أبي بكر وعمر 
بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، فرجع خائبًا ألرضھ 
یتفكر كبقیة قومھ في وضع أصبح ال یملك التحكم فیھ، وقد 

  .خرج الزمام من یده شاء أم أبى
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ش وقری ھل اشتمل صلح الحدیبیة بین رسول اهللا   )١٢٦٢س
  إرجاع النساء المسلمات إلى الكفار؟

وقریش إرجاع  لم یشتمل صلح الحدیبیة بین رسول اهللا   ج
: النساء المسلمات إلى الكفار، تقول إحدى مواد الصلح

وعلى أنھ ال یأتیك منا رجل وإن كان على دینك إال رددتھ 
مما جعل أم . علینا، أما النساء فال عالقة لھن بھذا الشرط

عقبة بن معیط أن تھاجر إلى المدینة بعد عقد كلثوم بنت 
الھدنة بأیام ھاربة من دار الكفر إلى دار اإلسالم؛ فلحق بھا 

أن  أخواھا ُعمارة والولید یطالبان بھا، فأبى رسول اهللا 
  .یردھا إلیھما، وأنزل اهللا تعالى في ذلك قرآنا

عدم إرجاع  ما اآلیة الكریمة التي وضحت لرسول اهللا   )١٢٦٣س
  ء المسلمات إلى الكفار بعد صلح الحدیبیة؟النسا

عدم إرجاع  اآلیة الكریمة التي وضحت لرسول اهللا   ج
النساء المسلمات إلى الكفار بعد صلح الحدیبیة، قول اهللا 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َجاَءُكْم اْلُمْؤِمَناُت ُمَھاِجَراٍت  ((:تعالى
َلُم ِبِإیَماِنِھنَّ َفِإْن َعِلْمُتُموُھنَّ ُمْؤِمَناٍت َفال َفاْمَتِحُنوُھنَّ اللَُّھ َأْع

َتْرِجُعوُھنَّ ِإَلى اْلُكفَّاِر ال ُھنَّ ِحلٌّ َلُھْم َوال ُھْم َیِحلُّوَن َلُھنَّ 
َوآُتوُھْم َما َأنَفُقوا َوال ُجَناَح َعَلْیُكْم َأْن َتنِكُحوُھنَّ ِإَذا آَتْیُتُموُھنَّ 

. )سورة الممتحنة())١٠(...ْمِسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر ُأُجوَرُھنَّ َوال ُت
فَطلَّق عمر یومئٍذ امرأتین كانتا لھ في الشرك، فتزوج 

  .إحداھما معاویة، واألخرى صفوان بن أمیة

شروط  ما اآلیة الكریمة التي وضحت لرسول اهللا   )١٢٦٤س
  مبایعة النساء بعد صلح الحدیبیة؟

شروط مبایعة  ل اهللا اآلیة الكریمة التي وضحت لرسو  ج
َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ِإَذا  ((:النساء بعد صلح الحدیبیة، قول اهللا تعالى

َجاَءَك اْلُمْؤِمَناُت ُیَباِیْعَنَك َعَلى َأْن ال ُیْشِرْكَن ِباللَِّھ َشْیئًا َوال 
َتاٍن َیْسِرْقَن َوال َیْزِنیَن َوال َیْقُتْلَن َأْوالَدُھنَّ َوال َیْأِتیَن ِبُبْھ
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َیْفَتِریَنُھ َبْیَن َأْیِدیِھنَّ َوَأْرُجِلِھنَّ َوال َیْعِصیَنَك ِفي َمْعُروٍف 
سورة ())١٢(َفَباِیْعُھنَّ َواْسَتْغِفْر َلُھنَّ اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم 

  .)الممتحنة

ھمة أصحابھ بعد عمرتھ التي  كیف شحذ رسول اهللا   )١٢٦٥س
  ُصدَّ عنھا یوم الحدیبیة؟

ھمة أصحابھ بعد عمرتھ التي صد عنھا  شحذ رسول اهللا   ج
إن اهللا قد (:یوم الحدیبیة، بأن خرج علیھم ذات یوم فقال

بعثني رحمة وكافة، فال تختلفوا علّي كما اختلف الحواریون 
وكیف اختلف : ، فقال أصحابھ)على عیسى بن مریم

دعاھم إلى الذي دعوتكم (:الحواریون یا رسول اهللا؟ قال
یھ، فأما من بعثھ مبعثًا قریبًا فرضي وسلم، وأما من بعثھ إل

مبعثًا بعیدًا فكره وجھھ وتثاقل، فشكا ذلك عیسى إلى اهللا، 
فأصبح المتثاقلون وكل واحد منھم یتكلم بلغة األمھ التي 

  .)بعث إلیھا

  یوم الحدیبیة؟ بم وصف رسول اهللا   )١٢٦٦س
حدیبیة، إلى المدینة بعد صلح ال عندما رجع رسول اهللا   ج

وكان واقفًا على راحلتھ بكراع الغمیم، أسرع الناس إلیھ، 
فقال . )سورة الفتح())١(ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتحًا ُمِبینًا  ((:فقرأ علیھم

یا رسول اهللا أفتح ھو؟ : "قیل عمر رضي اهللا عنھ"رجل 
  .)نعم والذي نفس محمٍد بیده إنھ الفتح(:قال

لبراء رضي اهللا عنھ عن یوم ماذا قال الصحابي الجلیل ا  )١٢٦٧س
  الحدیبیة؟

قال الصحابي الجلیل البراء رضي اهللا عنھ عن یوم   ج
لفتح بیعة الحدیبیة، تعدون أنتم الفتح فتح مكة، ونحن نعد ا

  .الرضوان یوم الحدیبیة
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  ) عمرة القضیة ( عمرة القضاء 
  ) أول عمرة لرسول اهللا ) ( عمرة الصلح ( 

بعد  مرة قام بھا رسول اهللا بم یسمي المؤرخون أول ع  )١٢٦٨س
  ھـ وعقد معھم صلح الحدیبیة؟٦ما صدتھ قریش في سنة 

بعد ما  ُیسمِّي المؤرخون أول عمرة قام بھا رسول اهللا   ج
ھـ وعقد معھم صلح الحدیبیة، ٦صدتھ قریش في سنة 

بعمرة القضاء أو عمرة القضیة أو عمرة الصلح أو عمرة 
  .القصاص أو أول عمرة لرسول اهللا 

  بعمرة القضاء؟ متى قام رسول اهللا   )١٢٦٩س
بعمرة القضاء، في شھر ذي القعدة سنة  قام رسول اهللا   ج

ھـ لیعوض عمرة العام الذي مضى، وأمر أصحابھ أن ٧
یعتمروا قضاء عمرتھم، ألن قریش حالت بینھم وبینھا، 

  .معھم صلح الحدیبیة وَعَقد 

ندما خرج على المدینة ع من الذي استخلفھ رسول اهللا   )١٢٧٠س
  لعمرة القضاء؟

على المدینة عندما خرج لعمرة  استخلف رسول اهللا   ج
  .القضاء، ُعَویف بن األضبط الدَّیلّي، وقبل أبو رھم الغفاري

  في عمرة القضاء؟ من ھم الذین خرجوا مع رسول اهللا   )١٢٧١س
من  ٢٠٠٠في عمرة القضاء،  خرج مع رسول اهللا   ج

ان، ومن بینھم من ُصدَّ المسلمین فیما عدا النساء والصبی
عن العمرة في السنة الماضیة، وأمرھم أال یتخلف منھم أحد 

ستشھد، وخرج معھ آخرون اشھد الحدیبیة، فخرجوا إال من 
  .معتمرین

  وصحبھ مكة؟ كیف دخل رسول اهللا   )١٢٧٢س
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دخول مكة، فدخلھا من الثنیة التي  لما قارب رسول اهللا   ج
مكة، ولزموا بیوتھم  ُتطلعھ على الحجون، أخلت قریٌش لھ

 - وأندیتھم، كما ُصفُّوا لھ عند دار الندوة وجبل قعیقعان 
لینظروا إلیھ وإلى أصحابھ  -الجبل الذي یقع شمال الكعبة 

راكبًا على ناقتھ  وھم یطوفون، ودخل رسول اهللا 
وخطامھا بید عبداهللا بن رواحة، وتحدث المشركون فیما 

في عسرة وشدة، وزین  إن محمدًا وأصحابھ: بینھم وقالوا
لھم الشیطان ذلك في نفوسھم حتى ھموا باالنقضاض 

المسجد اضطبع بردائھ  علیھم،  فلما دخل رسول اهللا 
رحم اهللا امرأ أراھم الیوم (: وأخرج عضده الیمنى، ثم قال

، ثم استلم الركن، وخرج یھرول ویھرول )من نفسھ قوة
ستلم الركن أصحابھ معھ، حتى إذا واراه البیت منھم، وا

الیماني، مشى حتى یستلم الركن األسود، ثم ھرول كذلك 
ثالثة أطواف، ومشى سائرھا، وكان الناس یظنون أنھا 

إنما صنعھا لھذا الحي  لیست علیھم، وذلك أن رسول اهللا 
من قریش للذي بلغھ عنھم، حتى إذا حج حجة الوداع 

ة، وعندما فرغ من طواف العمر. فلزمھا، فمضت السنة بھا
  .سعى بین الصفا والمروة

 ما اآلیة القرآنیة الكریمة التي نزلت على رسول اهللا   )١٢٧٣س
  في عمرة القضاء؟

ذكر بعض المفسرین بأن اآلیة القرآنیة الكریمة التي نزلت   ج
َلَقْد  ((:في عمرة القضاء قول اهللا تعالى على رسول اهللا 

َتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإْن َصَدَق اللَُّھ َرُسوَلُھ الرُّْؤَیا ِباْلَحقِّ َل
َشاَء اللَُّھ آِمِنیَن ُمَحلِِّقیَن ُرُءوَسُكْم َوُمَقصِِّریَن ال َتَخاُفوَن َفَعِلَم 

سورة ())٢٧(َما َلْم َتْعَلُموا َفَجَعَل ِمْن ُدوِن َذِلَك َفْتحًا َقِریبًا 
  .)الفتح
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عندما وصحبھ في مكة  كم المدة التي أقامھا رسول اهللا   )١٢٧٤س
  قدموا لعمرة القضاء؟

وصحبھ في مكة عندما  المدة التي أقامھا رسول اهللا   ج
قدموا لعمرة القضاء، ثالثة أیام، فلما كان الیوم الرابع 
أرسلت إلیھ قریش بعض رجالھا یطالبونھ بالرحیل وقد 

  .ونزل بسرف، فأقام بھا قضى شأنھ، فخرج رسول اهللا 

ء في مكة بعد أن أدى البقا لماذا رغب رسول اهللا   )١٢٧٥س
  عمرة القضاء؟

أن یبقى في مكة بعد أن أدى عمرة القضاء،  أراد رسول   ج
حتى یدخل بمیمونة بنت الحارث التي زوجھ إیاھا العباس 

وما علیكم لو تركتموني (:بن عبدالمطلب، فقال لھم 
 )فأعرست بین أظھركم وصنعنا لكم طعامًا فحضرتموه؟

بصحابتھ، وانتظروا بوادي  فأبت علیھ قریش ذلك، فرحل
رافع، وبھا  حتى أتاه بھا مواله أبو) التنعیمقرب (سرف 

تزوج، ثم سلك طریقھ بأصحابھ إلى المدینة، فوصلوھا في 
  .وتولى الحج ھذا العام المشركون. أوائل شھر ذي الحجة

ألي تصرف من قریش عند  كیف احتاط رسول اهللا   )١٢٧٦س
  قیامھ بعمرة القضاء؟

ألي تصرف من قریش عند قیامھ  اهللا احتاط رسول   ج
بعمرة القضاء، فصحب معھ السالح وأكثر من مائة من 

وقد أمر بترك السالح . الخیل إلى جانب النوق والھدي
ببطن یأجج وعلیھ حراس یقومون علیھ بالتناوب، لیؤدي 

  .الجمیع نسك العمرة كامًال
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  ) فتح مكة ( غزوة الفتح 

  فتح اهللا لھ مكة؟ لما ماذا قال رسول اهللا   )١٢٧٧س
مكة، قام في الناس فحمد اهللا  لما فتح اهللا على رسولھ   ج

إن اهللا تعالى حبس عن مكة الفیل، (:وأثنى علیھ، وقال
وسلط علیھم رسولھ والمؤمنین، وإنھا لم تحل ألحد قبلي، 
وأنھا إنما حلت لي ساعة من نھار، وإنھا لن تحل ألحد 

أي " خالھا" أي العشب"بعدي، فال ینفر صیدھا، وال یخلى
أي " ، وال یقطع شجرھا، وال تحل لقطتھا إال لمنشد"قطعھ

، ومن قتل لھ قتیل فھو بخیر "ِلُمَعرِّف لھا على الدوام
فقال  )إما أن یعقل، وإما أن یقاد أھل القتیل: النظرین
إال اإلذخر یا رسول اهللا، فإنا نجعلھ في قبورنا : العباس
  .)خرإال اإلذ(:فقال . وبیوتنا

  التكتم في الخروج إلى مكة

عندما أمر صحابتھ بالتجھیز  ماذا قال رسول اهللا   )١٢٧٨س
  للرحلة التاریخیة الكبرى إلى مكة؟

عندما أمر صحابتھ بالتجھیز للرحلة  قال رسول اهللا   ج
ار عن اللھم خذ العیون واألخب(:التاریخیة الكبرى إلى مكة
  .)قریش حتى نبغتھا في بالدھا

عندما أخبرھم  لنفسیة لصحابة رسول اهللا صف الحالة ا  )١٢٧٩س
  بالذھاب لمكة؟

صحابتھ بالذھاب لمكة، تسابقوا  عندما أخبر رسول اهللا   ج
  .لتنفیذ أمره، كما كانت الفرحة تمأل صدورھم

قبل خروجھ  ما المؤامرة التي تم اكتشفھا رسول اهللا   )١٢٨٠س
  لمكة؟
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مكة، قبل خروجھ ل المؤامرة التي تم اكتشفھا رسول اهللا   ج
كانت بقصد اإلبالغ عنھم لقریش، ذلك أن حاطب بن أبي 
بلتعة كتب كتابًا إلى قریش، یخبرھم عن استعدادات 

، وقد المسلمین وعزمھم على السیر إلیھم مع رسول اهللا 
من ربھ تعالى عن أمر الخطاب وإرسالھ مع امرأة  ُأبلغ 

خلفھا علي بن  فأرسل رسول اهللا . خرجت بھ إلى مكة
طالب والزبیر بن العوام، یطاردانھا حتى أدركاھا في  أبي

 - كما وصفھ لھما رسول اهللا  -مكان یدعى روضة خاخ 
فأمراھا بالنزول عن راحلتھا، وأنكرت أن معھا الكتاب، 

أحلف باهللا ما : وبعد تفتیش رحلھا ولم یجدا شیئًا، قال علي
وال كذبنا، واهللا لتخرجن الكتاب أو  كذب رسول اهللا 

فطلبت منھما أن یعرضا عنھا، واستخرجت . لنجردنك
فتركاھا وانطلقا . الكتاب من تالفیف شعرھا وناولتھما إیاه

  .بالكتاب إلى رسول اهللا 

  من ھي المرأة التي حملت خطاب حاطب إلى قریش؟  )١٢٨١س
من : المرأة التي حملت خطاب حاطب إلى قریش، سارة  ج

  .موالة لبعض بني عبدالمطلبمزینة، 

مع حاطب بن أبي بلتعة الذي  فعل رسول اهللا ماذا   )١٢٨٢س
أرسل كتابًا لقریش مع امرأة لقریش یخبرھم فیھ بعزم 

  بالسیر إلیھم؟ رسول اهللا 
عندما أرسل حاطب بن أبي بلتعة كتابًا لقریش مع امرأة   ج

بالسیر إلیھم، بأن  لقریش یخبرھم فیھ بعزم رسول اهللا 
ه لعمل كھذا، فیرد وسألھ عما اضطر استدعاه رسول اهللا 

ال تعجل یا رسول اهللا، واهللا إني لمؤمن باهللا : حاطب قائًال
ت وال بدلت، ولكني كنت امرًأ ملصقًا دورسولھ، وما ارتد

رة وولد، یفي قریش لست من أنفسھم، ولي فیھم أھل وعش
ولیس لي فیھم قرابة یحمونھا، وكان من معك لھم قرابات 
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أن أتخذ عندھم یدًا یحمون یحمونھم، فأحببت إذ فاتني ذلك 
 وھب عمر ابن الخطاب یستأذن رسول اهللا . بھا قرابتي

إنھ (:بسماحتھ المعتادة وتسامحھ في قتل حاطب، فیقول 
قد شھد بدرًا، وما یدریك یا عمر لعل اهللا قد اطلع على أھل 

وھنا بكى عمر  .)اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم: البدر، فق
  .ھ أعلماهللا ورسول: وھو یقول

ما اآلیات التي نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة الذي   )١٢٨٣س
أرسل كتابًا لقریش مع امرأة لقریش یخبرھم فیھ بعزم 

  ؟بالسیر إلیھم رسول اهللا 
اآلیات التي نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة الذي أرسل   ج

كتابًا لقریش مع امرأة لقریش یخبرھم فیھ بعزم رسول اهللا 
 الرحیم الرحمن اهللا بسم :، قول اهللا تعالىبالسیر إلیھم 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ال َتتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْوِلَیاَء ُتْلُقوَن ((

ِإَلْیِھْم ِباْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاَءُكْم ِمْن اْلَحقِّ ُیْخِرُجوَن 
ا ِباللَِّھ َربُِّكْم ِإْن ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِجَھادًا الرَُّسوَل َوِإیَّاُكْم َأْن ُتْؤِمُنو

ِفي َسِبیِلي َواْبِتَغاَء َمْرَضاِتي ُتِسرُّوَن ِإَلْیِھْم ِباْلَمَودَِّة َوَأَنا َأْعَلُم 
ِبَما َأْخَفْیُتْم َوَما َأْعَلنُتْم َوَمْن َیْفَعْلُھ ِمْنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبیِل 

  .)حنةسورة الممت()١(

من المدینة إلى مكة لفتحھا؟  متى خرج رسول اهللا   )١٢٨٤س
  ومتى فتحھا؟

من المدینة إلى مكة لفتحھا، في العاشر  خرج رسول اهللا   ج
ھـ، وفتحھا في الیوم العشرین من  ٨من رمضان سنة 

  .ھـ٨رمضان سنة 

لفتح  كم عدد الصحابة الذین خرجوا مع رسول اهللا   )١٢٨٥س
  مكة؟
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لفتح مكة،  رجوا مع رسول اهللا عدد الصحابة الذین خ  ج
  .آالف صحابي ١٠أكثر من 

على المدینة عندما خرج  من الذي استخلفھ رسول اهللا   )١٢٨٦س
  لفتح مكة؟

على المدینة عندما خرج لفتح مكة،  استخلف رسول اهللا   ج
  .أبا ُرْھم كلثوم بن حصین عتبة الغفاري: الصحابي

لفتح  كیف كان حال رسول اهللا وصحابتھ عندما خرجوا  )١٢٨٧س
  مكة في العاشر من رمضان؟

كان حال رسول اهللا وصحابتھ عندما خرجوا لفتح مكة في   ج
العاشر من رمضان، مدججین بالسالح تحسبًا ألیة مؤامرة 

بغدرھم  أو مقاومة من القوم الكافرین، لمعرفتھ 
كما أنھم كانوا . ومكائدھم، فكان ال بد لھذا االستعداد

كان   -بین عسفان وأمح  - كدید صائمین، ولما بلغوا إلى ال
وأفطر معھ  یرى علیھم الجھد، فأفطر رسول اهللا 

  .صحابتھ

  سفیان؟ أذكر قصة إسالم أبي  )١٢٨٨س
 الذي رغب(تقابل في الطریق بین مكة والمدینة أبو سفیان   ج

مبعوث (ن ورقاء وبدیل ب) في أن یشد العقد ویزید في المدة
بكر قد نقضت ني لیشرح لھ أن قبیلة ب خزاعة لرسول اهللا 

ما رأیت كاللیلة : ، فیقول أبو سفیان)العھد، ووعده بالنصر
ھذه واهللا خزاعة : فیجیبھ بدیل. نیرانًا قط وال عسكرا

خزاعة أذل وأقل من أن : ویقول أبو سفیان. حمشتھا الحرب
عم رسول اهللا  -فسمع العباس. تكون ھذه نیرانھا وعسكرھا

  - أبو الفضل: ل أبو سفیانیا أبا حنظلة؟ فقا: ذلك وقال !
في الناس،  نعم، ویحك یا أبا سفیان، ھذا رسول اهللا : قال

واهللا لئن ظفر بك لیضربن عنقك، ! وا صباح قریش واهللا
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فاركب في عجیزة ھذه البغلة حتى أتي بك رسول اهللا 
كلما مررت بنار المسلمین قالوا : قال العباس. فأستأمنھ لك

حتى مررت بنار عمر  .اهللا بغلة رسول  عم رسول اهللا 
أبو : بن الخطاب، فلما رأى أبا سفیان على عجز الدابة قال

. سفیان عدو اهللا، الحمد هللا الذي أمكن منك بال عقد وال عھد
. دعني ألضرب عنقھ: ودخل عمر على رسول اهللا یقول

یا رسول اهللا، إني قد أجرتھ، ثم قال : قلت: قال العباس
فإذا أصبحت ’ یا عباس إلى رحلكاذھب بھ (:رسول اهللا 

وطلب  فلما أصبح غدوت بھ إلى رسول اهللا . )فأتني بھ
قال العباس فقلت لھ ویحك َأْسِلْم واْشَھْد . منھ أن یسلم فأبى

َأْن َال ِإَلَھ ِإالَّ اهللا وأن محمدًا رسول اهللا قبل أن ُتْضَرَب 
  . عنقك؟ فشھد شھادة الحق وأسلم

  سفیان؟ بعد إسالم أبي اهللا  ماذا قال العباس لرسول  )١٢٨٩س
یا رسول : سفیان قال العباس لرسول اهللا  بعد إسالم أبي  ج

: یحب الفخر فاجعل لھ شیئًا؟ قالاهللا، إن أبا سفیان رجل 
نعم، من دخل دار أبي سفیان فھو آمن، ومن أغلق بابھ فھو (

  . )آمن، ومن دخل المسجد فھو آمن

ل بأبي سفیان بعد العباس أن یفع بم أمر رسول اهللا   )١٢٩٠س
  إسالمھ؟

یا عباس، (:للعباس بعد إسالم أبي سفیان، قال رسول اهللا   ج
أحبسھ بمضیق الوادي عند خطم الجبل، حتى تمر بھ جنود 

 َفَحَبْسُتُھ حیث أمرني رسول اهللا : قال العباس. )اهللا فیراھا
 ومرت القبائل برایاتھا، حتى مر رسول اهللا . أن أحبسھ

ما ... سبحان اهللا : خضراء، فقال أبو سفیانفي كتیبتھ ال
ألحد بھؤالء ِقَبٌل وال طاقة، واهللا یا أبا الفضل، لقد أصبح 

  .ملك ابن أخیك الغداة عظیمًا
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ما ھو الھاتف الذي كان یسمعھ جیش اإلیمان وھو في   )١٢٩١س
  طریقھ إلى مكة؟

الھاتف الذي كان یسمعھ جیش اإلیمان وھو في طریقھ إلى   ج
ِإنَّ الَِّذي َفَرَض َعَلْیَك اْلُقْرآَن َلَرادَُّك  ((:تعالى قول اهللا ،مكة

  .)سورة القصص())٨٥(...ِإَلى َمَعاٍد 

كیف قسم رسول اهللا جیش اإلیمان الداخل مكة إلى   )١٢٩٢س
  كتائب؟

جیش اإلیمان الداخل مكة إلى كتائب  َقسََّم رسول اهللا   ج
وھم على مشارف مكة بذي طوى على النحو ...ثالث
  :التالي

علیھا خالد بن الولید، لیدخل مكة من : الكتیبة الیمنى •
  ).اللَّیط(أسفلھا من مكان یدعى 

علیھا الزبیر بن العوام، لیدخل مكة من : الكتیبة الیسرى •
  .جانب كدي

على إحداھا سعد بن عبادة، وعلى : كتیبتان متقاربتان •
األخرى أبو عبیدة عامر بن الجراح، الذي یدخل من 

، وتلحق بھ بین یدي رسول اهللا ) الةالمع(أعالي مكة 
  .الكتیبة األولى

أمراء كتائب الجیش عند دخولھم  بم أوصى رسول اهللا   )١٢٩٣س
  مكة؟

أمراء كتائب الجیش عند دخولھم  أوصى رسول اهللا   ج
  مكة، بأن ال یقاتلوا إال من قاتلھم

قیادة كتیبة سعد بن عبادة بعلي  لماذا استبدل رسول اهللا   )١٢٩٤س
  بن طالب؟

قیادة كتیبة سعد بن عبادة بعلي بن  ستبدل رسول اهللا ا  ج
طالب، لما روي عند سعد أنھ قال عندما توجھ داخًال 
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فسمعھا . الیوم یوم الملحمة، الیوم تستحل الحرمة: بالجیش
اسمع ما قال سعد، : عمر بن الخطاب، فقال لرسول اهللا 

 ما نأمن أن یكون لھ في قریش صولة، فنادى رسول اهللا 
أدركھ، فخذ الرایة منھ فكن (:لي بن أبي طالب یقول لھع

  .)أنت الذي تدخل بھا

  عبیدة مكة؟ كیف دخلت كتیبة أبي  )١٢٩٥س
لتصب على مكة بین ) أذاخر(عبیدة من  دخلت كتیبة أبي  ج

  .حیث ُضِرَبْت لھ قبة بأعلى مكة یدي رسول اهللا 

لماذا كانت مكة شبھ خالیة من الناس عندما فتحھا رسول   )١٢٩٦س
  ؟اهللا 

، كانت مكة شبھ خالیة من الناس عندما فتحھا رسول اهللا   ج
: ألن أبا سفیان بن حرب كان قد سبقھم إلى قومھ ینادي فیھم

ھذا محمد قد جاءكم فیما ال قبل لكم بھ، : یا معشر قریش
قاتلك : فرد علیھ بعضھم. فمن دخل دار أبي سفیان فھو آمن

غلق علیھ بابھ فھو ومن أ: وما ُتْغني عنا دارك؟ فقال: اهللا
  .آمن، ومن دخل المسجد فھو آمن

من ھم القرشیون الذین استعدوا بالسالح لمقاومة دخول   )١٢٩٧س
  جیش اإلیمان مكة؟

القرشیون الذین استعدوا بالسالح لمقاومة دخول جیش   ج
صفوان بن أمیة وعكرمة : اإلیمان مكة، ھم الثالوث الخبیث

حماس بن بن أبي جھل وسھیل بن عمرو، واشتركوا مع 
قیس، فقد استعدوا بسالح المقاومة الفاشلة، وخرجوا في 

. كمنوا في الخندمة ًامواجھة أسفل مكة، كما أن لھم أعوان
حتى إذا أقبل خالد بن الولید بجیشھ، سلك فریق من الجیش 

حنیس : طریقًا، وفیھ ھاجمھم القرشیون، فاستشھد اثنان
بالسیطرة  بن خالد وكرز بن جابر، وبادر خالد) ُحبیش(
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 ١٣على الموقف وجیشھ یالحق المعتدین حتى قتل منھم 
  .، وانھزم اآلخرونرجًال

عندما  كیف وصف عبداهللا بن أبي بكر حال رسول اهللا   )١٢٩٨س
  أشرف على مكة؟

عندما أشرف  وصف عبداهللا بن أبي بكر حال رسول اهللا   ج
إن رسول اهللا لما انتھى إلى ذي طوى، " : على مكة بقولھ

راحلتھ معتجرًا بشقة برد حبرة حمراء، وإن  وقف على
لیضع رأسھ تواضعًا هللا حین رأى ما أكرمھ  رسول اهللا 

اهللا بھ من الفتح، حتى إن عثنونھ لیكاد یمس واسطة 
خشوع العظیم في الموقف العظیم هللا القدوس . "الرحل

: العثون. الثوب: البرد. متعممًا: معتجرًا.[األعظم جل جاللھ
  .]ى راحلتھشعر ذقنھ عل

  مكة؟ كیف فتح رسول اهللا   )١٢٩٩س
  .مكة بالسلم والسالم فتح رسول اهللا   ج

  عندما دخل مكة؟ ما أول ما فعلھ رسول اهللا   )١٣٠٠س
عندما دخل مكة، طاف على  أول ما فعلھ رسول اهللا   ج

راحلتھ بالكعبة المشرفة، ولم یكن محرمًا، ثم أخذ بمفتاح 
ودخلھا، فوجد فیھا باب الكعبة من عثمان بن طلحة ففتحھا 

الصور، فكسرھا بیده ثم طرحھا، ثم صلى بھا، ثم وقف 
  .على بابھا یتحدث للناس

الناس یوم فتح مكة وھو واقف  رسول اهللا  َثدَّبم َح  )١٣٠١س
  على باب الكعبة؟

الناس یوم فتح مكة وھو واقف على  َحدََّث رسول اهللا   ج
لھ، صدق ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك (:باب الكعبة، فقال

وعده، ونصر عبده، وھزم األحزاب وحده، أال كل مأثرة أو 
دم أو مال یدعى فھو تحت قدمي ھاتین إال سدانة البیت 
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وسقایة الحاج، أال وقتیل الخطأ شبھ العمد بالسوط والعصا، 
ففیھ الدیة مغلظة، مائة من اإلبل، أربعون منھا في بطونھا 

نكم نخوة الجاھلیة، أوالدھا، یا معشر قریش إن اهللا أذھب ع
َیا َأیَُّھا  ((وتعظمھا باآلباء، الناس من آدم، وآدم من تراب،

النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل 
 ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّھ َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّھ َعِلیٌم َخِبیٌر

  .)سورة الحجرات())١٣(

  مع قریش یوم فتح مكة؟ كیف تعامل رسول اهللا   )١٣٠٢س
یا معشر قریش ما (:ش یوم فتح مكةلقری قال رسول اهللا   ج

 :قال. أخ كریم وابن أخ كریم: قالوا )ترون أني فاعل بكم؟
  .)اذھبوا فأنتم الطلقاء(

وإن  ما أسماء األشخاص الذین أمر بقتلھم رسول اهللا   )١٣٠٣س
  ؟)روایة وإن تعلقوا بأستار الكعبة وفي(ب الكعبة؟كانوا قر

وإن كانوا  أسماء األشخاص الذین أمر بقتلھم رسول اهللا   ج
  : قرب الكعبة، تسعة نفر، وھم

  .عبداهللا بن سعد بن أبي السرح )١
 .عكرمة بن أبي جھل )٢
 .بن َخَطل عبدالُعزى )٣
 .الحارث بن نفیل بن وھب )٤
 .مقیس بن صبابة )٥
 .ھبار بن األسود )٦
موالة لبعض بني المطلب، وھي التي وجد معھا  سارة، )٧

  .كتاب حاطب
قینتان البن األخطل، لغنائھما بھجاء رسول اهللا  )٩،  )٨

. 
وقد أسلم كلھم ما عدا ابن خطل والحارث ومقیس وإحدى 

  .القینتین فقتلوا
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 من ھم المشركون الذین لم یشملھم عفو رسول اهللا   )١٣٠٤س
  الناس یوم فتح مكة؟

الناس یوم  لم یشملھم عفو رسول اهللا المشركون الذین   ج
من  فتح مكة ھم الذین كانوا أشد عداوًة وأذى لرسول اهللا 

  :غیرھم، فأمر بقتلھم قبل توبتھم
  .عكرمة بن أبي جھل )١
  .صفوان بن أمیة بن خلف )٢
  .عبداهللا بن سعد بن أبي السرح )٣
  .عبداهللا بن خطل )٤
  .حویرث بن نقیذ بن وھب )٥
  .ِمْقَیس بن صبابة )٦
  .ن الزََّبْعرىعبداهللا ب )٧

وقد تاب وأسلم وحسن إسالم كلٌّ من عكرمة، وصفوان 
  .وعبداهللا ابن أبي السرح، وعبداهللا بن الزََّبْعرى

  :وأما النسوة فھنَّ
  .ھند بنت عتبة )١
  .سارة موالة عمرو بن عبدالمطلب )٢
  .قینتا عبداهللا بن خطل )٤،  )٣

فأسلمت ھند وإحدى القینتین وحسن إسالمھن، واالثنتان 
  .یان قتلتا كافرتیناألخر

  یوم فتح مكة؟ كیف كانت بیعة الناس لرسول اهللا   )١٣٠٥س
یوم فتح مكة، أن جلس على  كانت بیعة الناس لرسول اهللا   ج

الصفا، وعمر بن الخطاب تحتھ، وتقدم الرجال یبایعون 
ولما فرغ من . على اإلسالم والسمع والطاعة رسول اهللا 

نت من بینھن ھند بنت بیعة الرجال جاءت النساء للبیعة وكا
: بحمزة رضي اهللا عنھ، فقال لھن عتبة متنكرة لما صنعت

تباِیْعَنني على أن ال تشِرْكَن باهللا شیئًا وال َتْسِرْقن وال َتْزِنیَن (
وال َتْقُتْلَن َأْوالَدُكنَّ وال َتْأِتیَن ِبُبْھَتاًن َتْفَتِریَنُھ َبْیَن أْیِدَیُكّن 
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 ثم قال رسول اهللا  )َن في َمْعُروفوَأْرُجِلُكّن وال َتْعِصی
، إذ ، واستغفر لھن رسول اهللا )بایعھن(:لعمر بن الخطاب
ال یمس النساء وال یصافح امرأة وال  كان رسول اهللا 

  .تمسھ امرأة إال امرأة أحلھا اهللا لھ، أو ذات محرم منھ

عندما  ماذا طلب علي بن أبي طالب من رسول اهللا   )١٣٠٦س
  رفة یوم فتح مكة؟ وبم أجابھ؟نزل من الكعبة المش

عندما نزل من  طلب علي بن أبي طالب من رسول اهللا   ج
یا رسول اهللا اجمع لنا : الكعبة المشرفة یوم فتح مكة، فقال

أین (:ولكنھ تلفت، وقال. ى اهللا علیكالحجابة مع السقایة صل
  .)عثمان بن طلحة، الیوم یوم بر ووفاء

  البیت یوم الفتح؟لما دخل  ماذا رأى رسول اهللا   )١٣٠٧س
البیت یوم الفتح، رأى فیھ صور  لما دخل رسول اهللا   ج

المالئكة وغیرھم، فرأى إبراھیم علیھ السالم مصورًا في 
قاتلھم اهللا، جعلوا شیخنا : یده األزالم یستقسم بھا، فقال

َما َكاَن ِإْبَراِھیُم (( یستقسم باألزالم، ما شأن إبراھیم واألزالم
 َنْصَراِنّیًا َوَلِكْن َكاَن َحِنیفًا ُمْسِلمًا َوَما َكاَن ِمْن َیُھوِدّیًا َوال
ثم أمر بتلك الصور كلھا ، )سورة آل عمران())٦٧(اْلُمْشِرِكیَن 

  .فطمست

مكة یوم  كیف وصف ابن عباس دخول رسول اهللا   )١٣٠٨س
  الفتح؟

: مكة یوم الفتح، فقال وصف ابن عباس دخول رسول اهللا   ج
یوم الفتح على راحلتھ، فطاف علیھا  مكة دخل رسول اهللا 

 وحول البیت أصنام مشدودة بالرصاص، فجعل النبي 
َجاَء اْلَحقُّ ( ... (:قضیب في یده إلى األصنام ویقولیشیر ب

، )سورة اإلسراء())٨١(ِإنَّ اْلَباِطَل َكاَن َزُھوقًاَوَزَھَق اْلَباِطُل 
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ال أشار فما أشار إلى صنم منھا في وجھھ إال وقع لقفاه، و
  .إلى قفاه إال وقع لوجھھ، حتى ما بقي منھا صنم إال وقع 

  ماذا حدث في الیوم الثاني لفتح مكة؟  )١٣٠٩س
في الیوم الثاني لفتح مكة حدث أن بعض بني خزاعة قتلوا   ج

إال أن  مشركًا من بني ھذیل، فما كان من رسول اهللا 
 یا أیھا الناس، إن اهللا حرم مكة(:جمعھم وخطب فیھم قائًال

یوم خلق السموات واألرض فھي حرام من حرام إلى یوم 
القیامة، فال یحل المرئ یؤمن باهللا والیوم اآلخر أن یسفك 
فیھا دما، وال یعضد فیھا شجرًا، ولم تحل ألحد قبلي، وال 
تحل ألحد یكون بعدي، ولم تحل لي إال ھذه الساعة، غضبًا 

اھد منكم على أھلھا، ثم رجعت كحرمتھا باألمس، فلیبلغ الش
إن : إن رسول اهللا قد قاتل فیھا، فقولوا: الغائب، فمن قال لكم

اهللا قد أحلھا لرسولھ ولم یحللھا لكم، یا معشر خزاعة 
ارفعوا أیدیكم عن القتل، فلقد كثر القتل إن نفع، لقد قتلتم 
: قتیًال ألدینھ فمن قتل بعد مقامي ھذا فأھلھ بخیر النظرین

  ....)شاءوا فعقلھ إن شاءوا فدم قاتلھ، وإن 

 ما قصة فضالة بن عمیر بن الملوح مع رسول اهللا   )١٣١٠س
  وھو یطوف بالبیت یوم الفتح؟

وھو  تعرض فضالة بن عمیر بن الملوح لرسول اهللا   ج
یطوف بالبیت یوم الفتح یرید قتلھ، فعندما اقترب منھ ھذا، 

، نعم فضالة یا رسول اهللا: ، قال لھ)أفضالة؟(:قال لھ 
ال شيء، كنت : ، أجابھ)كنت تحدث بھ نفسك؟ ماذا(:قال

 )استغفر اهللا(:وببسمتھ المنتصرة قال لھ . أذكر اهللا
واهللا ما : فقال فضالة. ووضع یده على صدره لیسكن قلبھ

رفع یده عن صدري حتى ما من خلق اهللا شيء أحب إلي 
منھ، فرجعت إلى أھلي، فمررت بامرأة كنت أتحدث إلیھا، 

  :ثم إذا بھ یقول... ال: لحدیث، فقلتھلم إلى ا: فقالت
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  ھلم إل ى الح دیث فقل ت ال   : قالت
  

  ی       أبى علی       ك اهللا واإلس       الم    
  ل   و م    ا رأی   ت محم    دًا وقبیل    ھ    

  
  ب    الفتح ی    وم تكس    ر األص    نام     

  لرأی    ت دی    ن اهللا أض    حى بین    اً   
  

  والش  رك یغش  ى وجھ  ھ الظ  الم     
  

  من ھم الذین أسلموا یوم فتح مكة؟ )١٣١١س
ة، كثیرون، حتى أن قبائل بكاملھا الذین أسلموا یوم فتح مك  ج

، كانت تعلن إسالمھا ومناصرتھا لدین اهللا ولرسولھ 
وكان أول من أسلم ساعة أن دخل المسجد الحرام رسول اهللا 

 كما . أبو قحافة، وھو كھل، جاء بھ ابنھ أبو بكر الصدیق
أسلم بعض من أمر بقتلھم بعد أن صفح عنھم، كما أسلم 

  .ھاجما جند خالد عند دخولھ مكة صفوان وعكرمة اللذان

  مكة علیھا وعلى أھلھا؟ ما أثر فتح رسول اهللا   )١٣١٢س
مكة علیھا وعلى أھلھا، أنھ كان یبر  أثر فتح رسول اهللا   ج

ویفي ویصفح ویسمح ویعدل، كما كانت تعالیمھ تترى 
لقومھ المؤمنین لیكونوا على بینة من أمرھم، ولیعرفوا 

عل اهللا فیھا بیتھ الحرام، حرمة بالدھم المقدسة التي ج
یؤدون فیھا نسك حجھم، ویتوجھون إلیھ تعالى في صلواتھم 

البیت من خبائث  أین ما كانوا، فقد طھر رسول اهللا 
أن یعید لھ مكانتھ،  األصنام وعادات الجاھلیة، وحرص 

فأنھى الشرك من مكة كحكم . ویتشدد في صیانة حرماتھ
وكان فتح مكة . األبد وكنظام وكمبدأ لجاھلیة غربت إلى

نصرًا مؤزرًا، فلیس للمشركین بعده من حق أن یقتربوا من 
  .بیت اهللا الحرام

  متى نزلت سورة النصر؟  )١٣١٣س
، )وقیل في حجة الوداع (  نزلت سورة النصر في فتح مكة  ج

ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَِّھ  (( الرحیم الرحمن اهللا بسم :فقال تعالى
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) ٢(النَّاَس َیْدُخُلوَن ِفي ِدیِن اللَِّھ َأْفَواجًا  َوَرَأْیَت) ١(َواْلَفْتُح 
  .)سورة النصر())٣(َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه ِإنَُّھ َكاَن َتوَّابًا 

  ما اآلیات التي حرمت على المشركین مكة؟  )١٣١٤س
 :اآلیات التي حرمت على المشركین مكة، قول اهللا تعالى  ج

آَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفال َیْقَرُبوا  َیا َأیَُّھا الَِّذیَن((
اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِھْم َھَذا َوِإْن ِخْفُتْم َعْیَلًة َفَسْوَف ُیْغِنیُكْم 

َقاِتُلوا الَِّذیَن ) ٢٨(اللَُّھ ِمْن َفْضِلِھ ِإْن َشاَء ِإنَّ اللََّھ َعِلیٌم َحِكیٌم 
لَِّھ َوال ِباْلَیْوِم اآلِخِر َوال ُیَحرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّھ ال ُیْؤِمُنوَن ِبال

َوَرُسوُلُھ َوال َیِدیُنوَن ِدیَن اْلَحقِّ ِمْن الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحتَّى 
  .)سورة التوبة())٢٩(ُیْعُطوا اْلِجْزَیَة َعْن َیٍد َوُھْم َصاِغُروَن 

لى المدینة بعد فتح قبل الرجوع إ ماذا فعل رسول اهللا   )١٣١٥س
  مكة؟

إلى المدینة بعد فتح مكة، أرسل  قبل رجوع رسول اهللا   ج
  قائده خالد بن الولید إلى نخلة لھدم العزى، وھو بیت

تعظمھ قریش وكنانة ومضر، ولھ سدنة من بني سلیم، 
فھدمھ خالد من أساسھ، وكان علیھ سیف الحاجب السلمي 

  .د إلى ھدمھسمع بخالد یقصمعلقًا، تركھ عندما 

  في مكة بعد فتحھا؟ كم المدة التي قضاھا رسول اهللا   )١٣١٦س
تسعة في مكة بعد فتحھا،  المدة التي قضاھا رسول اهللا   ج

 ٨بعد عید الفطر من العام ) قرابة شھرینوقیل (عشر یومًا 
ل معھ إلى عاصمة دولتھ ، ثم َأِذَن للناس بالرحیھـ

النصر والنعم  ، ظافرین بما حقق اهللا لھم مناإلسالمیة
  .والفضل

بماذا ُسمَِّي العام التاسع الھجري التالي لعام فتح رسول   )١٣١٧س
  مكة؟ اهللا 
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 ُسمَِّي العام التاسع الھجري التالي لعام فتح رسول اهللا   ج
مكة، بعام الوفود، حیث بعد فتح مكة سارع الناس إلى 

من ) واألفراد(الدخول في دین اهللا أفواجًا، وبدأت الوفود 
ُتعلن  رسول اهللا  ن في الجزیرة العربیة َتْقِدم علىكاكل م

ه الوفود یزید عددھا على السبعین، وھذ. إسالمھا ووالءھا
  :نذكر منھا

  وفد بني عامر  وفد طیئ  وفد بني تمیم
  وفد كندة  وفد بنو سعد  وفد بني زبید
  وفد ھمدانوفود ملوك حمیر          وفد بنو حنیفة
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  :الجزء الثالث
  

  منوعات
 في سیرة رسول اهللا 

  
ھ    ذا الج    زء ین    اقش منوع    ات ف    ي س    یرة الحبی    ب 

: وفی  ھ ع  دة فص  ول، مث  ل    المص  طفى رس  ول اهللا  
ف    رض الح    ج، ف    رض الص    الة، الق    رآن الك    ریم      

، موالیھ وإمائھ وخدمھ والرسول، ونماذج من بره 
وكت   اب ال   وحي وأس   ماء دواب   ھ وأعمال   ھ وعص   متھ  

ھ ومعجزاتھ وكالمھ ومشاركتھ في بناء الكعبة وفضل
وبالغتھ وأخالقھ وطرفًا من روائ ع الش عر، وتعامل ھ    
م   ع الج   ن، ومح   اوالت اغتیال   ھ، وزی   ارة مس   جدة      

  .ھذا الجزء بمرضھ ووفاتھ ، ویختتم ومحبتھ 
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  فریضة الحج

  بكر الصدیق بالناس حجُّ أبي

  متى حجَّ أبو بكر الصِّدیق بالناس؟  )١٣١٨س
ھـ، بإذن من رسول  ٩ة حجَّ أبو بكر الصِّدیق بالناس، سن  ج

بدنة، وكان  ٥٠ولھ  بدنة لرسول اهللا  ٢٠، ومعھ اهللا 
  .رجل من أھل المدینة ٣٠٠في 

طالب رضي اهللا  علي بن أبي بماذا كلف رسول اهللا   )١٣١٩س
  ھـ؟٩بكر للحج سنة  عنھ، بعد خروج أبي

أرسل رسول اهللا ) آبار علي(لما كان أبو بكر بذي الحلیفة   ج
 أبي طالب، وأمره بقراءة سورة براءة  في أثره علي بن

  .على المشركین

علي بن أبي طالب رضي اهللا  ما أثر إرسال رسول اهللا   )١٣٢٠س
  ھـ؟٩بكر للحج سنة  أبي عنھ، على 

لما لحق علي بن أبي طالب بأبي بكر، عاد أبو بكر إلى   ج
ُأنزل فيَّ  اهللا بالمدینة، وقال أبو بكر یا رسول رسول اهللا 
ولكن ال ُیَبلِّْغ عنِّي إال أنا أو رجل منِّي، أال  ال،:(شيء؟ قال

ترضى یا أبا بكر أنك كنت معي في الغار، وصاحبي على 
بلى یا رسول اهللا، فسار أبو بكر أمیرًا على : قال )الحوض؟
  .الموسم

  ھـ؟٩كیف كان حجَّ الناس سنة   )١٣٢١س
ھـ، أن حجت العرب والكفار على ٩كان حج الناس في سنة   ج

  .جاھلیةعادتھم في ال
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بماذا أذن علّي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ في حج سنة   )١٣٢٢س
  ھـ؟٩

ھـ، ٩أذن علّي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ في حج سنة   ج
  .بسورة براءة، كما أمره رسول اهللا 

بماذا نادى علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ في یوم   )١٣٢٣س
  ھـ؟٩األضحى سنة 

م األضحى نادى علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ في یو  ج
ال یحجن بعد العام مشرك، وال یطوفنَّ : ھـ قائًال٩سنة 

عھٌد فأجلھ  بالبیت عریان، ومن كان بینھ وبین رسول اهللا 
  . إلى ُمدتھ

ھـ بعد نداء علي ٩كیف كان حال المشركین في حّج سنة   )١٣٢٤س
  بن ألبي طالب رضي اهللا عنھ؟

بي ھـ بعد نداء علي بن أل٩كان حال المشركین في حّج سنة   ج
ما : طالب رضي اهللا عنھ، أن الم بعضھم بعضًا، وقالوا

  .تصنعون وقد أسلمت قریش، فأسلموا

  )البالغ ( حجة الوداع 

لماذا تعتبر حجة الوداع ذات أھمیة كبرى في الشریعة   )١٣٢٥س
  اإلسالمیة؟

تعتبر حجة الوداع ذات أھمیة كبرى في الشریعة   ج
من الشرائع  وضح فیھا الكثیر اإلسالمیة، ألن رسول اهللا 

  .واألحكام واآلداب

  ما األسماء التي یمكن أن تطلق على حجة الوداع؟  )١٣٢٦س
حجة الكمال : األسماء التي یمكن أن تطلق على حجة الوداع  ج

  .وحجة التمام وحجة اإلسالم وحجة البالغ
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  لماذا سمیت حجة الوداع بھذا االسم؟  )١٣٢٧س
ي ال لعل(:سمیت حجة الوداع بھذا االسم، لقول رسول اهللا   ج

  .، وذلك یشعر بالوداع)ألقاكم بعد عامي ھذا

  لماذا سمیت حجة الوداع بحجة البالغ؟  )١٣٢٨س
بلغ فیھا  سمیت حجة الوداع بحجة البالغ، ألن رسول اهللا   ج

  .الكثیر من األحكام

  في حیاتھ؟ كم ِحجٍَّة َحجَّھا رسول اهللا   )١٣٢٩س
  .في حیاتھ كلھا، ِحّجًة واحدة فقط َحجَّ رسول اهللا   ج

  لحجة الوداع؟ تجھز رسول اهللا  متى  )١٣٣٠س
لحجة الوداع، في شھر ذي القعدة، كما  تجھز رسول اهللا   ج

أمر الناس بالجھاز كذلك معلنًا لھم أنھ یرید الحج، وخرج 
  .ھـ١٠من شھر ذي القعدة سنة  ٢٥من المدینة في یوم 

على المدینة عندما  من ھو الذي استخلفھ رسول اهللا   )١٣٣١س
  خرج لحجة الوداع؟

على المدینة عندما خرج لحجة  استخلف رسول اهللا   ج
سباع بن ُعرفطة  قیلو الساعدي، الوداع، أبا دجانة

  .الغفاري

  بمفرده؟ ھل َحّج رسول اهللا   )١٣٣٢س
أن : ن في الناسذِّعلى الحج، ُأ عندما عزم رسول اهللا   ج

حاج، فقدم المدینة بشر كثیر، كلھم یلتمس أن  رسول اهللا 
  .، ویعمل مثل عملھیأتم برسول اهللا 

في  أین نزل جبریل علیھ السالم عندما كان رسول اهللا   )١٣٣٣س
  طریقھ إلى حجة الوداع؟
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في  نزل جبریل علیھ السالم عندما كان رسول اهللا   ج
أمیال من  ٧طریقھ إلى حجة الوداع، بوادي العقیق على 

: المدینة، نزل علیھ السالم بالسالم من ربِّ العالمین وقال لھ
  ".بالوادي المبارك َفَصلِّ فیھ وقل عمرة في حجةإنك " 

ما الكیفیة التي أحرم بھا صحابة رسول اهللا المرافقون لھ   )١٣٣٤س
  في حجة الوداع ؟

ن لھ في حجة الوداع، الصحابة المرافقی خیر رسول اهللا   ج
بین اإلفراد والتمتع والقران، فمنھم من أھلَّ بالحج، ومنھم 

  .بحج وعمرة من أھلَّ بعمرة، ومنھم من أھلَّ

  َحجَّھ؟ كیف بدأ رسول اهللا   )١٣٣٥س
من شھر ذي القعدة من العام العاشر  ٢٥في یوم السبت   ج

، فاغتسل إلحرامھ، ثم طیبتھ للھجرة، تھیأ رسول اهللا 
عائشة بیدھا بذریرة وطیب فیھ مسك في بدنھ ورأسھ، 

نة، ثم صلى الظھر ْدوترجل، ولبس إزاره ورداءه، وَقلَّد ُب
حتى إذا أتى ذا . م أھل بالحجِّ والعمرة في مصالةركعتین، ث

الحلیفة، صلى رسول اهللا في المسجد، ثم ركب ناقتھ 
لبیك اللھم لبیك، لبیك ال شریك : القصواء، وأھل بالتوحید

ولزم . لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شریك لك
  .تلبیتھ رسول اهللا 

مكة في حجة  ما الھیئة التي دخل بھا رسول اهللا   )١٣٣٦س
  الوداع؟

مكة في حجة الوداع، فطاف بالبیت  دخل رسول اهللا   ج
وسعى ولم یتحلل لسوقھ الھدي، وبقي بعض أصحابھ 
مفردین ولیس معھم ھدي فلم یتحللوا فأمرھم بالتحلل، وقال 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الھدي، (:ُمَرغِّبًا
ھل ھذا : م، وسألوه، فحلوا من إحرامھ)ولجعلتھا عمرة
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ال، بل ألبد (:لعامنا ھذا خاصة أي التحلل بالعمرة؟ فقال
أي ال یجوز ألي مسلم یأتي مفردًا بالحج ولیس معھ  )األبد

  .ھدي أن یفسخ الحج إلى عمرة

عندما وصل البیت الحرام وھو  ماذا فعل رسول اهللا   )١٣٣٧س
  في حجة الوداع؟

في حجة  البیت الحرام وھو عندما وصل رسول اهللا   ج
الوداع، رمل ثالثًا ومشى أربعًا، ثم نفذ إلى مقام إبراھیم 

َواتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم  ((...:قول اهللا تعالى علیھ السالم فقرأ
فجعل المقام بینھ . )سورة البقرة())١٢٥(...ِإْبَراِھیَم ُمَصلى 

وَن ُقْل َیا َأیَُّھا اْلَكاِفُر ((:وبین البیت، وكان یقرأ في الركعتین
، )سورة اإلخالص())١(ُقْل ُھَو اللَُّھ َأَحٌد ((، و)سورة الكافرون())١(

ثم رجع إلى الركن فاستلمھ، ثم خرج من الباب إلى الصفا، 
ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّھ  ((:فلما دنا من الصفا قرأ

دأ بالصفا ، فب)أبدأ بما بدأ بھ اهللا :( ،)سورة البقرة())١٥٨( ...
فرقى علیھ حتى رأى البیت، فاستقبل القبلة، فوحَّد اهللا 

ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ولھ (:وكبَّره، وقال
الحمد وھو على كل شيء قدیر، ال إلھ إال اهللا وحده، أنجز 

ثم نزل إلى . )وعده، ونصر عبده، وھزم األحزاب وحده
بطن الوادي سعى، حتى  المروة، حتى إذا انصبت قدماه في

إذا صعد مشى حتى أتى المروة، ففعل في المروة كما فعل 
لو (: لى المروة قالحتى إذا كان آخر طوافھ ع. في الصفا

أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الَھدي وجعلتھا 
معھ َھدي فلُیحل ولیجعلھا  ُعمرة، فمن كان منكم لیس

! یا رسول اهللا: جعشم فقالفقام سراقة بن مالك بن . )ُعمرة
دخلت الُعمرة في الحج مرتین، ال (:ألعامنا ھذا أم ألبد؟ فقال

 فحلَّ الّناس ُكلھم وَقّصروا إال رسول اهللا . )بل ألبد األبد 
  .وَمن َمَعُھ َھدي
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ن لھ في حجة أصحابھ المرافقی بم أمر رسول اهللا   )١٣٣٨س
  الوداع؟

ي حجة الوداع، ن لھ فأصحابھ المرافقی أمر رسول اهللا   ج
من لم یسق الھدي أن یجعل حجھ عمرة تخفیفًا علیھم 

  .ورحمة بھم وبمن یأتي من بعدھم

ماذا أصاب السیدة عائشة رضي اهللا عنھا وھي مع   )١٣٣٩س
  في طریقھم إلى حجة الوداع؟ رسول اهللا 

أصاب السیدة عائشة رضي اهللا عنھا وھي مع رسول اهللا   ج
  ،بوادي َسِرف،  وھمفي طریقھم إلى حجة الوداع
 ، فبكت، وطمئنھا رسول اهللا العادة الشھریة ) الحیض(

ھذا شيء كتبھ اهللا على بنات آدم فافعلي یا عائشة كل (:بقولھ
  .)أنك ال تطوفین بالبیت حتى تطھري ما یفعلھ الحاج إال

  ؟ِصْف باختصار ِحّجة رسول اهللا   )١٣٤٠س
م الترویة، َلمَّا كان الیوم الثامن من شھر ذي الحجة، وھو یو  ج

توجھ إلى ِمَنى، فصلى بھا الظھر والعصر والمغرب 
والعشاء وفجر یوم عرفة، یقصر الرباعیة، كل فرض في 
وقتھ، ثم مكث قلیًال حتى طلعت شمس الیوم التاسع، فسار 

فأتى عرفة، ونزل في ُقبٍة ُضِرَبت لھ ِبَنِمرة،  رسول اهللا 
اس، ثم حتى زاغت الشمس، فأتى بطن الوادي، فخطب الن

أذَّن، ثم أقام، فصلى الظھر، ثم أقام، فصلى العصر، قصرًا 
، حتى ثم ركب رسول اهللا . وجمعًا، ولم یصل بینھما شیئًا

ستقبل القبلة، فلم یزل واقفًا حتى غربت اأتى الموقف، و
! أیھ الناس(:الشمس، ثم دفع إلى المزدلفة، وھو یقول

ء بأذان واحد فصلى بھا المغرب والعشا.)السكینة السكینة
وإقامتین، ولم یسبح بینھما شیئًا، ثم اضطجع حتى طلع 
الفجر، فصلى الفجر بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى 
أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة، فدعا اهللا وكبَّره وھلََّلھ 
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َوَوحََّده، فلم یزل واقفًا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع 
ذي الحجة، وھو یوم عید األضحي، شمس الیوم العاشر من 

وھو المكان الذي ( حتى إذا أتى بطن ُمَحسَّر فحرَّك قلیًال 
، )ُحِسَر فیھ ِفیل أصحاب الفیل، فمن السنة اإلسراع فیھ 

حتى وصل الجمرة الكبرى عند الشجرة، فرماھا بسبع 
ثم انصرف إلى . َحَصیات، ُیَكبِّر مع كل حصاة منھا

ركب فأفاض إلى البیت، فصلى  ثم. المنحر، فنحر ھدیھ
بمكة الظھر، ثم رجع إلى ِمنى، وأقام بھا ثالثة أیام، ُیصلِّي 
بھا الصلوات الخمس مقصورة غیر مجموعة، یرمي كل 
یوم الجمرات الثالث بعد زوال الشمس، یستفتح بالجمرة 

ختم الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم َی األولى وھي
یقف بعد رمي الجمرة بالجمرة الكبرى جمرة العقبة، و

الصغرى وبعد رمي الجمرة الوسطى وقوفًا طویًال بقدر 
سورة البقرة، یذكر اهللا، ویدعو، وال یقف بعد رمي الجمرة 

وفي آخر أیام التشریق وھو الیوم الثالث عشر من . الكبرى
  .ذي الحجة انطلق إلى مكة لیطوف طواف الوداع

  عرفة؟في یوم  ذكر جزءًا من خطبة رسول اهللا ا  )١٣٤١س
  :في خطبتھ یوم عرفة مما قال رسول اهللا   ج

أیھا الناس، اسمعوا قولي، فإني ال أدري لعلي ال ألقاكم بعد (
إن دماءكم  عامي ھذا بھذا الموقف أبدًا؛ أیھا الناس،

وأموالكم حرام علیكم كُحرمة یومكم ھذا، في شھركم ھذا، 
 أال كل شيء من أمر الجاھلیة تحت قدمي. في بلدكم ھذا

موضوع، ودماء الجاھلیة موضوعة، وإن أول دم أضع من 
دمائنا دم ابن ربیعة بن الحارث، كان مستعرضًا في بني 

وربا الجاھلیة موضوع، وأول ربا أضع . سعد، فقتلتھ ُھذیل
فاتقوا . ربا عمي العباس بن عبدالمطلب، فإنھ موضوع كلھ

م اهللا في النساء، فإنكم أخذتموھن بأمان اهللا، واستحللت
فروجھن بكلمة اهللا، ولكم علیھن أن ال یوطئن فرشكم أحدًا 
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تكرھونھ، فإن فعلن ذلك فاضربوھن ضربًا غیر ُمبرِّح، 
ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف، وقد تركت فیكم 

، وسنة نبیھ  ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم بھ، كتاب اهللا
  .)وأنتم ُتسألون عني، فما أنتم قائلون ؟

عندما یسألون عنھ  بت جموع الحجیج رسول اهللا بم أجا  )١٣٤٢س
  یوم القیامة؟

عندما یسألون عنھ یوم  أجابت جموع الحجیج رسول اهللا   ج
أي . نشھد أنك قد بلَّغت وأدیت ونصحت: القیامة، قالوا

بلَّغت الرسالة وأدیت األمانة ونصحت األمة وجاھدت في 
  .اهللا حق جھاده

لجواب جموع الحجیج  كیف كانت استجابة رسول اهللا   )١٣٤٣س
  عندما یسألون عنھ یوم القیامة؟

لجواب جموع الحجیج عندما  كانت استجابة رسول اهللا   ج
یسألون عنھ یوم القیامة، أن قال بأصبعھ السبابة یرفعھا إلى 

ثالث  )شھداشھد، اللھم االلھم (:السماء وینكتھا إلى الناس
  .مرات

دي ووقوفھ موقع نحره الھ كیف كان یصف رسول اهللا   )١٣٤٤س
  في عرفة ومزدلفة؟

موقع نحره الھدي ووقوفھ بعرفة  وصف رسول اهللا   ج
نحرت ھاھنا، وِمنى كلھا منحر فانحروا (:ومزدلفة، فقال 

  .)في رحالكم، ووقفُت ھا ھنا، وجمع كلھا موقف

  ؟كم عدد الحجاج في عرفة یوم حج رسول اهللا   )١٣٤٥س
 ١٢٤، كان عدد الحجاج في عرفة یوم حج رسول اهللا   ج

  .ألف حاج ١٤٤ألف، وقیل 
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في خطبتھ یوم النحر في حجة  ماذا قال رسول اهللا   )١٣٤٦س
  الوداع؟

: خطبتھ یوم النحر في حجة الوداعفي  قال رسول اهللا   ج
إن الزمان قد استدار كھیئتھ یوم خلق اهللا السماوات (

واألرض، السنة اثنا عشر شھرًا، منھا أربعة ُحُرْم، ثالث 
قعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب ُمضر ذو ال: متوالیات

قلنا اهللا  )أي شھر ھذا؟( :وقال.)الذي بین جمادى وشعبان 
أنھ سیسمیھ بغیر اسمھ، ننا ورسولھ أعلم، فسكت حتى ظ

اهللا : قلنا )أي بلد ھذا؟(:قال. ، قلنا بلى)ألیس ذا الحجة؟(:قال
فأي (: بلى، قال: ، قلنا)ألیست البلدة؟(:ورسولھ أعلم، قال

اهللا ورسولھ أعلم، فسكت حتى ظننا أنھ : ، قلنا)ذا؟یوم ھ
 :قال. ، قلنا بلى)ألیس یوم النحر؟(:سیسمیھ بغیر اسمھ، قال

فإن دماءكم وأعراضكم علیكم حرام كُحرمة یومكم ھذا في (
بلدكم ھذا في شھركم ھذا، وستلقون ربكم، فیسألكم عن 
أعمالكم، أال فال ترجعوا بعدي ُضالًَّال یضرب بعضكم 

شھد، االلھم (:قال. نعم: قالوا. )قاب بعض، أال ھل بلَّغت؟ر
  .)فلیبلغ الشاھد الغائب، فُربَّ ُمَبلَّغ أوعى من سامع

یجیب الحجیج عندما فعلوا  كیف كان رسول اهللا   )١٣٤٧س
  مناسكھم؟

یجیب الحجیج عندما فعلوا مناسكھم  كان رسول اهللا   ج
  .)ْجَرال َح(:بقولھ 

في حجة  نزلت على رسول اهللا ما اآلیة الكریمة التي   )١٣٤٨س
  الوداع؟

في حجة  اآلیة الكریمة التي نزلت على رسول اهللا   ج
اْلَیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت  ((...:الوداع، قول اهللا تعالى

  .)سورة المائدة())٣(...َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكْم اِإلْسالَم ِدینًا 
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الذي صادف الوقوف بعرفة في حجة رسول  ما ھو الیوم  )١٣٤٩س
  ؟اهللا 

، الیوم الذي صادف الوقوف بعرفة في حجة رسول اهللا   ج
  .ھو یوم الجمعة

 التیممفرض 

  كیف كان فرض التیمم؟  )١٣٥٠س
خرجنا مع رسول اهللا : قالت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا  ج

  ،حتى إذا كنا بالبیداء أو بذات الجیش، انقطع عقد لي
م ماء ولیسوا على ماء، فجاء أبو بكر ورسول اهللا ولیس معھ

 َحَبْسِت رسول اهللا : فقال. واضع رأسھ على فخذي قد نام
 والناس ولیسوا على ماء، ولیس معھم ماء؟ قالت عائشة :

فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء اهللا أن یقول، وجعل یطعنني 
 بیده في خاصرتي، وال یمنعني من التحرك إال مكان رسول

حین أصبح على غیر  فقام رسول اهللا . على فخذي اهللا 
ما ھي : فقال أسید بن حضیر. ماء، فأنزل اهللا آیة التیمم
  .بأول بركتكم یا آل أبي بكر

  تحویل القبلة

إلى أین كان یتجھ المسلمون في صالتھم قبل تحویلھا إلى   )١٣٥١س
  الكعبة المشرفة؟

إلى الكعبة كان یتجھ المسلمون في صالتھم قبل تحویلھا   ج
  .المشرفة، إلى بیت المقدس

متى تم تحویل القبلة من بیت المقدس إلى الكعبة   )١٣٥٢س
  المشرفة؟

شرفة، في كان تحویل القبلة من بیت المقدس إلى الكعبة الم  ج
على رأس ثمانیة عشر شھرًا من (العام الثاني من الھجرة 
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واختلف في الشھر، فقیل في  )المدینة مقدم رسول اهللا 
واختلف في الفرض، . ب، وقیل في شھر شعبانشھر رج

وكان ذلك . فقیل في صالة الظھر، وقیل في صالة العصر
  .بمسجد بني سلمة

إلى تحویل القبلة من بیت  كیف كان َشْوق رسول اهللا   )١٣٥٣س
  المقدس إلى الكعبة المشرفة؟

إلى تحویل القبلة من بیت المقدس  كان َشْوُق رسول اهللا   ج
، قد مأل علیھ قلبھ، وكانت ِقْبَلُة الصَّالة إلى الكعبة المشرفة

یقف بین الركن  بمكة نحو بیت المقدس، فكان رسول اهللا 
الیماني والحجر األسود، فیجمع بین استقبال الكعبة وبیت 
المقدس، وظل یولي وجھھ شطر بیت المقدس، وقلبھ یمیل 

كان إذا صلى نحو بیت : وقیل. إلى التوجھ إلى الكعبة
ع رأسھ للسماء ینظر ما یؤمر بھ، وكان یحب أن المقدس رف

یصلي إلى ِقبل الكعبة، إلى أن استجاب اهللا لھ، ولبى نداءه، 
  .وحقق مراده

اآلیة التي أوضحت تحویل القبلة من بیت المقدس إلى ما   )١٣٥٤س
  الكعبة المشرفة؟

اآلیة التي أوضحت تحویل القبلة من بیت المقدس إلى   ج
َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِھَك ِفي  ((:عالىالكعبة المشرفة، قول اهللا ت

السََّماِء َفَلُنَولَِّینََّك ِقْبَلًة َتْرَضاَھا َفَولِّ َوْجَھَك َشْطَر اْلَمْسِجِد 
اْلَحَراِم َوَحْیُث َما ُكنُتْم َفَولُّوا ُوُجوَھُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذیَن 

ِمْن َربِِّھْم َوَما اللَُّھ ِبَغاِفٍل َعمَّا  ُأوُتوا اْلِكَتاَب َلَیْعَلُموَن َأنَُّھ اْلَحقُّ
  .)سورة البقرة())١٤٤(َیْعَمُلوَن 

متوجھًا لبیت  الفترة التي صالھا رسول اهللا  كم  )١٣٥٥س
  المقدس؟
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متوجھًا لبیت المقدس، ستة  الفترة التي صالھا رسول اهللا   ج
  .عشر شھرًا

إلى  عندما أمره اهللا تعالى بالتوجھ ماذا فعل رسول اهللا   )١٣٥٦س
  الكعبة؟

بالتوجھ إلى الكعبة،خطب  عندما أمر اهللا تعالى رسولھ   ج
أصحابھ رضي اهللا عنھم، وأمرھم أن یصلوا إلى المسجد 

  .الحرام

 ماذا فعل أبو سعید بن اْلُمَعلَّى، عندما سمع رسول اهللا   )١٣٥٧س
  یخطب الناس بتحویل القبلة على المنبر؟

على المسجد، فسمع  كان أبو سعید بن اْلُمَعلَّى، مجتازًا  جـ
یخطب الناس بتحویل القبلة على المنبر، وھو  رسول اهللا 

َقْد َنَرى َتَقلَُّب َوْجِھَك ِفي السََّماِء َفَلُنَولَِّینََّك  ((:یقرأ ھذه اآلیة
ِقْبَلًة َتْرَضاَھا َفَولِّ َوْجَھَك َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َوَحْیُث َما 

وَھُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَِّذیَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َلَیْعَلُموَن ُكنُتْم َفَولُّوا ُوُج
سورة ())١٤٤(َأنَُّھ اْلَحقُّ ِمْن َربِِّھْم َوَما اللَُّھ ِبَغاِفٍل َعمَّا َیْعَمُلوَن 

تعال نركع : فقلت لصاحبي: حتى فرغ من اآلیة، قال )البقرة
. ىكون أول َمن صلنف ركعتین قبل أن ینزل رسول اهللا 

فصلى  فتوارینا معًا فصلیناھا، ثم نزل رسول اهللا : قال
ذلك كان في صالة  إن: وفي روایة. بالناس الظھر یومئذ

  .العصر، وكان ذلك بمسجد بني سلمة

كیف استقبل الصحابة رضوان اهللا علیھم خبر تحول   )١٣٥٨س
  القبلة إلى الكعبة المشرفة؟

قبلة إلى استقبل الصحابة رضوان اهللا علیھم خبر تحول ال  ج
الكعبة المشرفة، بفرح وسرور، فعندما صلَّى رسول اهللا 

 وصلَّى معھ قوم، خرج رجل ممن كان صلَّى معھ، فمر ،
على أھل مسجد لم یبلغھم تحویل القبلة إال في الیوم التالي 
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أشھد باهللا لقد صلیت : في صالة الصبح وھم راكعون، قال
وعن ابن . َبل البیتِقَبَل مكة، فداروا كما ھم ِق مع النبي 

بینما الناس في الصبح بقباء، : عمر رضي اهللا عنھما قال
قد ُأنزل علیھ اللیلة  إن رسول اهللا : جاءھم رجل فقال

وكانت . قرآن، وقد ُأِمر أن یستقبل الكعبة، فاستقبلوھا
كمال  منوجوھھم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة، وھذا 

  .ورسولھ  إیمانھم، وسرعة استجابتھم هللا

ماذا قال الناس على َمن مات من المسلمین وھم ُیَصلُّون   )١٣٥٩س
  إلى بیت المقدس قبل أن ُتحول القبلة إلى البیت؟

قال الناس على َمن مات من المسلمین وھم یصلون إلى بیت   ج
لم ندر ما نقول فیھم، : المقدس قبل أن ُتحول القبلة إلى البیت

اَن اللَُّھ ِلُیِضیَع ِإیَماَنُكْم ِإنَّ اللََّھ َوَما َك (( ...:فأنزل اهللا تعالى
  .)سورة البقرة())١٤٣(ِبالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحیٌم 

بتحول القبلة إلى  نشركین والمموقف الیھود والمنافقی ما  )١٣٦٠س
  ؟الكعبة

َلمَّا تم تحویل القبلة إلى الكعبة المشرفة، قابل الیھود   ج
 قال. ستھزاءلك باإلنكار واالوالمنافقون والمشركون ذ

َسَیُقوُل السَُّفَھاُء ِمْن النَّاِس َما َوالَُّھْم َعْن ِقْبَلِتِھْم الَِّتي  ((:تعالى
َكاُنوا َعَلْیَھا ُقْل ِللَِّھ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َیْھِدي َمْن َیَشاُء ِإَلى 

  . )سورة البقرة())١٤٢(ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم 

لكتاب یعلمون أن ما جاء بھ كیف َأكَّد اهللا تعالى أن أھل ا  )١٣٦١س
  حق ال ریب فیھ؟ الرسول 

أكد اهللا تعالى أن أھل الكتاب یعلمون أن ما جاء بھ الرسول   ج
  حق ال ریب فیھ، لكنھم لن یتبعوه حسدًا وبغیًا، ولو أتاھم

قال . بمئات الحجج واآلیات المعجزات التي تؤكد صحة ذلك
ْلِكَتاَب َلَیْعَلُموَن َأنَُّھ اْلَحقُّ ِمْن َوِإنَّ الَِّذیَن ُأوُتوا ا ((...:تعالى
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َوَلِئْن َأَتْیَت الَِّذیَن ) ١٤٤(َربِِّھْم َوَما اللَُّھ ِبَغاِفٍل َعمَّا َیْعَمُلوَن 
ُأوُتوا الِكَتاَب ِبُكلِّ آَیٍة َما َتِبُعوا ِقْبَلَتَك َوَما َأْنَت ِبَتاِبٍع ِقْبَلَتُھْم 

َلَة َبْعٍض َوَلِئْن اتََّبْعَت َأْھَواَءُھْم ِمْن َبْعِد َوَما َبْعُضُھْم ِبَتاِبٍع ِقْب
الَِّذیَن ) ١٤٥(َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم ِإنََّك ِإذًا َلِمْن الظَّاِلِمیَن 

آَتْیَناُھْم اْلِكَتاَب َیْعِرُفوَنُھ َكَما َیْعِرُفوَن َأْبَناَءُھْم َوِإنَّ َفِریقًا ِمْنُھْم 
اْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفال ) ١٤٦(ُھْم َیْعَلُموَن َلَیْكُتُموَن اْلَحقَّ َو

  .)سورة البقرة())١٤٧(َتُكوَننَّ ِمْن اْلُمْمَتِریَن 

  في َحَسِد أھل الكتاب للمسلمین؟ ماذا قال رسول اهللا   )١٣٦٢س
إنھم لم (:في َحَسِد أھل الكتاب للمسلمین قال رسول اهللا   ج

التي  یحسدونا على شيء كما یحسدوننا على یوم الجمعة
ھدانا اهللا إلیھا وضلوا عنھا، وعلى القبلة التي ھدانا اهللا لھا 

  .)آمین: وضلوا عنھا، وعلى قولنا خلف اإلمام 

  األذان للصالة

  كیف كان المسلمون یجتمعون للصالة؟  )١٣٦٣س
كان المسلمون یجتمعون للصالة وقت الصالة بدون إعالم   ج

عوة بدون د فیصلون وینصرفون، ویأتون في الوقت التالي
  . وھكذا... 

  النداء للصالة؟ كیف َأَقرَّ رسول اهللا   )١٣٦٤س
یتفكر طویًال في أمر نداء یرفع بھ األذان  كان رسول اهللا   ج

ُعِرَض علیھ البوق أو َھمَّ أو بالدعوة إلى الصالة، وقد 
الناقوس، حتى جاءتھ البشرى في رؤیا عبداهللا بن زید بن 

یحكي لھ عن  اهللا ثعلبة ابن عبد ربھ، وقد جاء إلى رسول 
اهللا (مھ یدلھ على النداء إلى الصالة الرجل الذي أتاه في منا

دعا ف. )إنھا لرؤیا حق(:لفوره فقال رسول اهللا .. أكبر
الناس  رباح، وھو حس الصوت رخیمھ، لیجمع بالل بن

وكان األذان مفردًا ثم رأى رسول . إلى الصالة بھذا األذان
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في " الصالة خیر من النوم "  وأضاف بالل. تثنیتھاهللا 
  .أذان الفجر، وأقره علیھا رسول اهللا 

والمسلمون في شيء یعلنون بھ  لماذا فكر رسول اهللا   )١٣٦٥س
  وقت الصالة؟عن 

وقت عن والمسلمون في شيء یعلنون بھ  فكر رسول اهللا   ج
الصالة، وذلك عندما كان یشق على بعض الصحابة 

قت فتفوتھم الصالة رضوان اهللا علیھم الحضور في نفس الو
  .مع رسول اهللا 

ما ھي اقتراحات بعض الصحابة رضوان اهللا علیھم على   )١٣٦٦س
  في طرق اإلعالن عن وقت الصالة؟ رسول اهللا 

اقتراحات بعض الصحابة رضوان اهللا علیھم على رسول   ج
في طرق اإلعالن عن وقت الصالة تتلخص فیما  اهللا 
  :یلي
  .ارىالضرب على ناقوس مثل ناقوس النص )١
  .النفخ في بوق یحدث صوتًا )٢

في اقتراحات بعض الصحابة في  ما موقف رسول اهللا   )١٣٦٧س
طرق اإلعالن عن وقت الصالة بالضرب على ناقوس أو 

  النفخ في بوق؟
في اقتراحات بعض الصحابة رضوان  موقف رسول اهللا   ج

اهللا علیھم في طرق اإلعالن عن وقت الصالة بالضرب 
  .بوق، ھو عدم الموافقة على ذلكعلى ناقوس أو النفخ في 

ما الرؤیا التي رآھا الصحابي الجلیل عبداهللا بن زید   )١٣٦٨س
  في اإلعالن عن وقت الصالة؟ وقصھا على رسول اهللا 

الرؤیا التي رآھا الصحابي الجلیل عبداهللا بن زید وقصھا   ج
: في اإلعالن عن وقت الصالة ھي قولھ على رسول اهللا 

.. خضران یحمل في یده ناقوسًامر بي رجل علیھ ثوبان أ
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ماذا تصنع : أتبیع لي ھذا الناقوس؟ فقال الرجل: فقلت لھ
قال أال أدلك على خیر من .. ندعو بھ إلى الصالة : بھ؟ قلت

اهللا أكبر، اهللا أكبر، أشھد :[ تقول: وما ھو؟ قال: قلت: ذلك
أن ال إلھ إال اهللا، أشھد أن ال إلھ إال اهللا، أشھد أن محمدًا 

ل اهللا، أشھد أن محمدًا رسول اهللا، حي على الصالة، رسو
حي على الصالة، حي على الفالح، حي على الفالح، اهللا 

  ].أكبر، اهللا أكبر، ال إلھ إال اهللا

عندما سمع الرؤیا التي قصھا  ما موقف رسول اهللا   )١٣٦٩س
  علیھ عبداهللا بن زید حول اإلعالن عن وقت الصالة؟

ؤیا التي قصھا علیھ عبداهللا بن الر عندما سمع رسول اهللا   ج
: زید حول اإلعالن عن وقت الصالة، قال رسول اهللا 

فلیؤذن بھا، فإنھ فقم مع بالل فألقھا علیھ  -نھا لرؤیا حق إ(
فوقف بالل مؤذنًا ألول مرة في اإلسالم، . )أندى منك صوتًا

 وسمع عمر بن الخطاب األذان فھرول إلى رسول اهللا 
 لقد رأیت رؤیا فیھا ھذا األذان، فقال سبحان اهللا: وقال لھ

  .)الحمد هللا -الحمد هللا (:رسول اهللا 

  على األذان؟ ما التعدیل الذي أحدثھ رسول اهللا   )١٣٧٠س
على األذان ھو تثنیتھ بعد  التعدیل الذي أحدثھ رسول اهللا   ج

في  ]الصالة خیر من النوم  [وأضاف بالل . أن كان مفردًا
  .ا رسول اهللا أذان الفجر، وأقره علیھ

الذین كانوا یؤذنون للصالة  من ھم مؤذنو رسول اهللا   )١٣٧١س
  بین یدیھ؟

  :الذین كانوا یؤذنون للصالة بین یدیھ مؤذنو رسول اهللا   ج
 .بالل بن رباح )١
 ).وأذن لھ بالمدینة(عمرو بن أم مكتوم األعمى  )٢
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أذن لھ (أبو محذورة، واسمھ أوس بن المغیة الجمحي  )٣
 ).بمكة

  ).أذن لھ بقباء(لى عمار بن یاسر سعد القرظ مو )٤

  فرض الصالة

في أول ما  ما ھو أول ما علمھ جبریل لرسول اهللا   )١٣٧٢س
  أوحي إلیھ؟

في أول ما أوحي إلیھ،  أول ما علمھ جبریل لرسول اهللا   ج
الوضوء، فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح 

  .بھا فرجھ

اإلسراء قبل فرضھا لیلة  صالة رسول اهللا  كیف كانت  )١٣٧٣س
  ؟والمعراج

قبل فرضھا لیلة اإلسراء  رسول اهللا  كانت صالة  ج
 ركعتین بالغداةكصالة أبیھ إبراھیم علیھ السالم والمعراج 

، لقول اهللا تعالى )في المساء( ، وركعتین بالعشي)الصباح(
َفاْصِبْر ِإنَّ َوْعَد اللَِّھ َحقٌّ َواْسَتْغِفْر  ((:في خطابة للرسول 

 .)سورة غافر())٥٥(َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك ِباْلَعِشيِّ َواِإلْبَكاِر  ِلَذْنِبَك
َوَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َقْبَل ُطُلوِع الشَّْمِس  (( ...:وقولھ تعالى

  .)سورة طھ())١٣٠(...َوَقْبَل ُغُروِبَھا 

في مكة  كیف أشار القرآن الكریم إلى صالة رسول اهللا   )١٣٧٤س
  قبل فرضھا؟

في مكة قبل  قرآن الكریم إلى صالة رسول اهللا أشار ال  ج
  :فرضھا

 ))١٣٢(...الصَّالِة َواْصَطِبْر َعَلْیَھاَوْأُمْر َأْھَلَك ِب((:قال تعالى
  .)طھسورة (

َعْبدًا ِإَذا َصلَّى ) ٩(َأَرَأْیَت الَِّذي َیْنَھى  ((:قال اهللا تعالى
  .)سورة العلق())١٠(
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َوَذَكَر اْسَم َربِِّھ ) ١٤(َتَزكَّى  َقْد َأْفَلَح َمْن ((:وقال تعالى
  .)سورة األعلى())١٥(َفَصلَّى 

 على رسول اهللا  ت الصلوات الخمسأین كان فرض  )١٣٧٥س
  وأمتھ؟

وأمتھ، عندما  على رسول اهللا  ت الصلوات الخمسفرض  ج
إلى بیت المقدس وعرج بھ إلى الملكوت  أسري بھ 

   .في السماءاألعلى 

كیفیة الصالة وبین لھ أوقاتھا   من الذي َعلَّم رسول اهللا  )١٣٧٦س
  األساسیة واالختیاریة؟

كیفیة الصالة وبین لھ أوقاتھا  الذي َعلَّم رسول اهللا   ج
األساسیة واالختیاریة، ھو جبریل علیھ السالم، فنزل 

  .عند الكعبة وصلى بالرسول 

بقصر الصالة  رسول اهللا  متى نزلت الرخصة على  )١٣٧٧س
  ؟سفرالرباعیة إلى ركعتین في ال

بقصر الصالة الرباعیة  رسول اهللا  نزلت الرخصة على  ج
إلى ركعتین في السفر، لما ھاجر إلى المدینة بعد ثالث 
سنوات من فرض الصلوات الخمس، كما كانت قبل 
اإلسراء والمعراج، وھذا معنى قول أم المؤمنین عائشة 

إن الصالة نزلت : رضي اهللا عنھا في حدیث البخاري
لقول  ن فزیدت في الحضر وُأِقرَّت في السفرركعتین ركعتی

َوِإَذا َضَرْبُتْم ِفي اَألْرِض َفَلْیَس َعَلْیُكْم ُجَناٌح َأْن  ((:اهللا تعالى
َتْقُصُروا ِمْن الصَّالِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن َیْفِتَنُكْم الَِّذیَن َكَفُروا ِإنَّ 

  .)سورة النساء())١٠١(اْلَكاِفِریَن َكاُنوا َلُكْم َعُدّوًا ُمِبینًا 

بعد  من أول امرأة صلت أول صالة  مع رسول اهللا   )١٣٧٨س
  فرضھا لیلة اإلسراء والمعراج؟
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بعد فرضھا  أول امرأة صلت أول صالة مع رسول اهللا   ج
لیلة اإلسراء والمعراج، ھي زوجتھ السیدة خدیجة رضي 

  .اهللا عنھا

وغیره من  ما حكم قیام اللیل والتھجد لرسول اهللا   )١٣٧٩س
  الناس؟

فرض، قال اهللا تعالى  حكم قیام اللیل والتھجد لرسول اهللا   ج
َیا َأیَُّھا ((  الرحیم الرحمن اهللا بسم :مخاطبًا رسولھ 

ِنْصَفُھ َأْو اْنُقْص ِمْنُھ َقِلیًال ) ٢(ُقْم اللَّْیَل ِإالَّ َقِلیًال ) ١(اْلُمزَّمُِّل 
ِإنَّا َسُنْلِقي َعَلْیَك ) ٤(یًال َأْو ِزْد َعَلْیِھ َوَرتِّْل اْلُقْرآَن َتْرِت) ٣(

 )٦(ِإنَّ َناِشَئَة اللَّْیِل ِھَي َأَشدُّ َوْطئًا َوَأْقَوُم ِقیًال ) ٥(َقْوًال َثِقیًال 
  .من الناس فمستحب أما لغیر رسول اهللا  .)سورة المزمل(

أصحابھ بالصالة في الرحال في  متى أمر رسول اهللا   )١٣٨٠س
  المطر؟

بھ بالصالة في الرحال في المطر، أصحا أمر رسول اهللا   ج
فعن أبي الملیح بن . في یوم الحدیبیة، حیث نزلت األمطار

خرجت إلى المسجد في لیلة مطیرة تمامًا، فلما : أسامة قال
َمن  –أسامة بن عمیر الھذلي  –رجعت استفتحت، فقال أبي 

یوم  لقد رأیتنا مع رسول اهللا : قال. أبو ملیح: ھذا؟ قلت
دي أسافل نعالنا، فنادى منا لَُّبأصابتنا سماء لم َتالحدیبیة، و
  .صلوا في رحالكم: رسول اهللا 

  صالة الخوف

  متى شرع اهللا صالة الخوف؟  )١٣٨١س
لما اصطفت الصفوف للقتال في غزوة ذات الرقاع، انتظر   ج

شرع المسلمین أثناء الصالة، المشركون حتى یھجموا على 
  تعالى صالة الخوف اهللا
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صالة  التي صلى بھا رسول اهللا ما ھي الكیفیة   )١٣٨٢س
  الخوف؟

  :صالة الخوف بصور متباینة، منھا صلى رسول اهللا   ج
بذات  كنا مع النبي : عن جابر رضي اهللا عنھ قال )١

الرقاع، وأقیمت الصالة، فصلى بطائفة ركعتین ثم 
تأخروا، وصلى بالطائفة األخرى ركعتین، فكان للنبي 

 أربع ركعات وللقوم ركعتان. 
بطریقة أخرى،  ة أخرى صلى بھم رسول اهللا ومر )٢

حیث إن طائفة صفَّت معھ، وطائفة صفَّت ناحیة العدو، 
وجاءت الطائفة األخرى فصلى بھم الركعة التي بقیت 
من صالتھ، ثم ثبت جالسًا حتى أتموا ألنفسھم، ثم سلم 

 .بھم
فعن . بطریقة مختلفة ومرة ثالثة صلى بھم رسول اهللا  )٣

غزوت مع : رضي اهللا عنھما قال عبداهللا بن عمر
ِقبل نجد، فوازینا العدو فصففنا لھم، فقام  رسول اهللا 

ُیصلي لنا، فقامت طائفة معھ تصلي،  رسول اهللا 
بمن  وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول اهللا 

، ثم انصرفوا ]یعني ركعة كاملة[معھ، وسجد سجدتین 
كع بھم رسول مكان الطائفة التي لم ُتصل، فجاءوا، فر

ركعة، وسجد سجدتین، ثم سلم، فقام كل واحد  اهللا 
  .منھم فركع لنفسھ ركعة وسجد سجدتین

  ما الھدف من الصور المتباینة لصالة الخوف؟  )١٣٨٣س
الھدف من الصور المتباینة لصالة الخوف، ھو المبالغة ف ي    ج

  .الحراسة واالحتیاط في الصالة
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  القرآن الكریم ورسول 

ي استغرقھا نزول القرآن الكریم على رسول المدة الت كم  )١٣٨٤س
 ؟اهللا 

 المدة التي استغرقھا نزول القرآن الكریم على رسول اهللا   ج
  .ن سنةثالث وعشرو

اآلیات التي تؤكد نزول القرآن الكریم في شھر ما   )١٣٨٥س
 رمضان المبارك؟

اآلیات الكریمة التي تؤكد نزول القرآن الكریم في شھر   ج
  : هللا تعالىرمضان المبارك، قول ا

َشْھُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفیِھ اْلُقْرآُن ُھًدى ِللنَّاِس ((  )١
  .)سورة البقرة())١٨٥(...َوَبیَِّناٍت ِمْن اْلُھَدى َواْلُفْرَقاِن 

) ٢(َواْلِكَتاِب اْلُمِبیِن ) ١(حم (( الرحیم الرحمن اهللا بسم )٢
ِفیَھا ُیْفَرُق ) ٣(ا ُكنَّا ُمنِذِریَن ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلٍة ُمَباَرَكٍة ِإنَّ

َأْمرًا ِمْن ِعْنِدَنا ِإنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلیَن ) ٤(ُكلُّ َأْمٍر َحِكیٍم 
  .)سورة الدخان())٥(
) ١(ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدِر ((  الرحیم الرحمن اهللا بسم )٣

ُة اْلَقْدِر َخْیٌر ِمْن َأْلِف َلْیَل) ٢(َوَما َأْدَراَك َما َلْیَلُة اْلَقْدِر 
  .)سورة القدر()٣(َشْھٍر 

 ؟كیف كان نزول القرآن الكریم على رسول اهللا  )١٣٨٦س
، وحى متفرقًا على رسول اهللابیتنزل كان القرآن الكریم   ج

  :وینزل على قسمین
  .قسم ینزل دون وقوع حادثة ما أو یصدر أي سؤال )١
  .رینزل بعد استفسار أو وقوع أم: القسم اآلخر )٢

 ؟ كیف أشار القرآن الكریم لنشأة رسول اهللا   )١٣٨٧س
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 :، بقول اهللا تعالىأشار القرآن الكریم لنشأة رسول اهللا   ج
) ٧(َوَوَجَدَك َضاال َفَھَدى ) ٦(َأَلْم َیِجْدَك َیِتیمًا َفآَوى ((

  .)الضحىسورة ())٨(َوَوَجَدَك َعاِئًال َفَأْغَنى 

الكریمة  اهللا  كیف أشار القرآن الكریم ألخالق رسول  )١٣٨٨س
 العالیة؟

الكریمة العالیة،  أشار القرآن الكریم ألخالق رسول اهللا   ج
  .)القلمسورة ())٤(َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظیٍم  ((:بقول اهللا تعالى

یخاطب  كیف وضح القرآن الكریم بأن رسول اهللا   )١٣٨٩س
 العقول والقلوب؟

لعقول یخاطب ا أوضح القرآن الكریم بأن رسول اهللا   ج
َفَمْن ُیِرْد اللَُّھ َأْن َیھِدَیُھ َیْشَرْح  ((:والقلوب، بقول اهللا تعالى

َصْدَرُه ِلِإلْسالِم َوَمْن ُیِرْد َأْن ُیِضلَُّھ َیْجَعْل َصْدَرُه َضیِّقًا 
َحَرجًا َكَأنََّما َیصَّعَُّد ِفي السََّماِء َكَذِلَك َیْجَعُل اللَُّھ الرِّْجَس َعَلى 

  .)األنعامسورة ())١٢٥(ُیْؤِمُنوَن  الَِّذیَن ال

على صدق رسالة  بأنھ دلیٌلوضح القرآن الكریم أكیف   )١٣٩٠س
 ؟ رسول اهللا

على صدق رسالة رسول اهللا  بأنھ دلیٌلأوضح القرآن الكریم   ج
َوَقاُلوا َلْوال ُأْنِزَل َعَلْیِھ آَیاٌت ِمْن َربِِّھ  ((:، بقول اهللا تعالى

َأَوَلْم َیْكِفِھْم ) ٥٠(َد اللَِّھ َوِإنََّما َأَنا َنِذیٌر ُمِبیٌن ُقْل ِإنََّما اآلَیاُت ِعْن
َأنَّا َأْنَزْلَنا َعَلْیَك اْلِكَتاَب ُیْتَلى َعَلْیِھْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَرْحَمًة 

  .)سورة العنكبوت())٥١(َوِذْكَرى ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن 

في طلب  كیف اشتط كفار قریش على رسول اهللا   )١٣٩١س
 جزات؟المع

، اشتط كفار قریش في طلب المعجزات من رسول اهللا   ج
َوَقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن َلَك َحتَّى َتْفُجَر  ((:بما حكاه اهللا بقولھ تعالى
َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن َنِخیٍل ) ٩٠(َلَنا ِمْن اَألْرِض َیْنُبوعًا 
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َأْو ُتْسِقَط السََّماَء ) ٩١( َوِعَنٍب َفُتَفجَِّر اَألنَھاَر ِخالَلَھا َتْفِجیرًا
) ٩٢(َكَما َزَعْمَت َعَلْیَنا ِكَسفًا َأْو َتْأِتَي ِباللَِّھ َواْلَمالِئَكِة َقِبیًال 

َأْو َیُكوَن َلَك َبْیٌت ِمْن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى ِفي السََّماِء َوَلْن ُنْؤِمَن 
  .)سورة اإلسراء())٩٣( ...ه ِلُرِقیَِّك َحتَّى ُتَنزَِّل َعَلْیَنا ِكَتابًا َنْقَرُؤ

كفار قریش عندما اشتطوا في  بم أجاب رسول اهللا   )١٣٩٢س
 ؟طلب المعجزات منھ 

عندما اشتط كفار قریش في طلب المعجزات من رسول اهللا   ج
ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي  ((...:، أمره اهللا بأن یجیبھم بقولھ تعالى

  .)اإلسراء سورة())٩٣(َھْل ُكنُت ِإالَّ َبَشرًا َرُسوًال 

عندما نزلت علیھ اآلیة  موقف رسول اهللا  محمد  ما  )١٣٩٣س
ُخْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعْن اْلَجاِھِلیَن  ((:الكریمة

 ؟)سورة األعراف())١٩٩(
ُخْذ اْلَعْفَو  (( :اآلیة الكریمة عندما نزلت على رسول اهللا   ج

سورة ())١٩٩(اْلَجاِھِلیَن  َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعْن
جبریل عن ھذا، فأمھلھ حتى یسأل  سأل الرسول  )األعراف

یا محمد إن ربك یأمرك أن تصل من [:ربھ، فلما عاد قال لھ
  .]قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك

  للرجال والنساء والصبیان نماذج من بره 

 بمرضعتھ ثویبة األسلمیة كیف كان بر رسول اهللا   )١٣٩٤س
 موالة أبي لھب؟

بار بمرضعتھ ثویبة األسلمیة موالة أبي  كان رسول اهللا   ج
المدینة ظل  ىلھب، فكان یصلھا وھو بمكة، ولما ھاجر إل

یبعث إلیھا بصلة وكسوة، إلى أن جاءه خبر وفاتھا سنة 
فلما دخل مكة ظافرًا بعد ذلك . سبع، عند مرجعھ من خیبر
مافعل ابنھا : یسأل بمكةفتح أن بعام، لم ینس في غبطتھ بال

  .مات قبلھا، ولم یبق من قرابتھا أحد: ؟ فقیل لھ"مسروح"
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 بحاضنتھ الحبشیة أم أیمن؟ كیف كان بر رسول اهللا   )١٣٩٥س
ال یرى أم أیمن حتى یرق قلبھ لذكرى  عاش رسول اهللا   ج

     .)ھي أمي بعد أمي(أمھ آمنة الراحلة، ویقول 

أرضعتھ حلیمة بأمھ التي  كیف كان بر رسول اهللا   )١٣٩٦س
 السعدیة؟

بار بأمھ التي أرضعتھ حلیمة السعدیة،  كان رسول اهللا   ج
فعن أبي الطفیل، عامر بن واثلة الكناني رضي اهللا عنھ، أنھ 

یقسم لحمًا بالجعرانة، وأنا یومئذ غالم  رأیت النبي  :قال
فبسط  أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت امرأة دنت إلى النبي 

ھذه أمھ : من ھي؟ فقالوا: فقلت. ت علیھلھا رداءه، فجلس
  .التي أرضعتھ

بحواضنھ وعماتھ من  كیف كان بر رسول اهللا   )١٣٩٧س
 الرضاعة؟

من  في السنة الثامنة للھجرة، حین انصرف الرسول   ج
غزوة الطائف منتصرًا ومعھ سبي ھوازن ستة آالف من 

. الذراري والنساء، وما ال ُیدَرى ما عدتھ من اإلبل والشاه
یارسول : " فقال قائلھم –ممن أسلموا  -ه وفُد ھوازن أتا

فلمست ". اهللا، إنما في الحظائر عماتك وخاالتك وحواضنك
ضراعتھم قلبھ الكبیر، واستجاب لمن استشفعوا باألم التي 

أما ما كان لي ولبني (:لوفد ھوازن فقال . أرضعتھ
وإذا ما أنا صلیت الظھر بالناس . عبدالمطلب فھو لكم

إنا نستشفع برسول اهللا إلى المسلمین، : ا فقولوافقومو
فسأعطیكم . وبالمسلمین إلى رسول اهللا، في أبنائنا ونسائنا

فلما صلى رسول اهللا بالناس  ....)عند ذلك وأسأل لكم
الظھَر، قام رجال ھوازن فتكلموا بالذي أمرھم بھ، فقال 

أما ما كان لي ولبني (:الرسول علیھ الصالة والسالم
وما كان لنا فھو : فقال المھاجرون. )طلب فھو لكمعبدالم
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وما كان لنا فھو لرسول اهللا : وقالت األنصار. لرسول اهللا 
 .رأى علیھ الصالة والسالم تردد بعض القبائل، مثل  وإذ

أما من تمسك منكم بحقھ من ھذا السبي، (:تمیم وفزارة، قال
فردوا  ....)فلھ بكل إنسان ست فرائض من أول ُغْنٍم أصیبھ

 إلى ھوازن أبناءھا ونساءھا، ألن فیھن حواضن الرسول
  .وعماتھ وخاالتھ من الرضاعة

بفاطمة بنت أسد بن ھاشم  كیف كان بر رسول اهللا   )١٣٩٨س
التي رعتھ أیام صباه في بیت عمھ أبي طالب، والتي كانت 

 لھ من بعد أمھ أمًا؟
بفاطمة بنت أسد بن ھاشم بن  كان بر رسول اهللا   ج

التي رعتھ أیام صباه في بیت عمھ أبي طالب،  عبدمناف
والتي كانت لھ من بعد أمھ أمًا، أنھا لما ماتت، ألبسھا 

قمیصھ، واضطجع معھا في قبرھا، فقال لھ  رسول اهللا 
: فقال . ما رأیناك صنعت بأحد ما صنعت بھا: أصحابھ

إني إنما ألبستھا . إنھ لم یكن أحٌد بعد أبي طالب أبرَّ بي منھا(
میصي لُتكَسى حلل الجنة، واضطجعت معھا في قبرھا ق

  .)لیھون علیھا

خدیجة رضي الرءوم  بزوجھ كیف كان بر رسول اهللا   )١٣٩٩س
 اهللا عنھا في حیاتھا؟

بزوجھ الرءوم خدیجة رضي اهللا  كان بر رسول اهللا   ج
عنھا في حیاتھا، أن سكن إلیھا منذ بلغ الخامسة والعشرین 

قبل الھجرة بثالث سنین، لم  من عمره إلى أن لحقت بربھا
یستبدل بھا سواھا، وال ضم إلیھا زوجة غیرھا، وال نسي 
لھا طول عمره ما عوضتھ من حنان األمومة الذي افتقده 

  .منذ ودَّع أمھ في األبواء
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بزوجتھ السیدة خدیجة رضي  كیف كان بر رسول اهللا   )١٤٠٠س
 اهللا عنھا بعد وفاتھا؟

یدة خدیجة رضي اهللا بزوجتھ الس كان بر رسول اهللا   ج
عنھا بعد وفاتھا، یذكر فضلھا، ویترحم علیھا، ویبر 
صدیقاتھا، حتى كانت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا تغار 

 لكثرة ما كانت تسمع من ثناء النبي  –وھي متوفاة  -منھا 
ما غرت على : علیھا، فقد روى البخاري عنھا أنھا قالت

جة، وما رأیتھا، ما غرت من خدی أحد من نساء النبي 
یكثر ِذْكَرَھا، وربما ذبح الشاة ثم یقطعھا  ولكن كان النبي 

خدیجة، فربما  –صدیقات  -أعضاء، ثم یبعثھا في صدائق 
: كأنھ لم یكن في الدنیا امرأة إال خدیجة، فیقول : قلت لھ

 :كما قال فیھا .)إنھا كانت، وكانت، وكان لي منھا ولد(
واهللا ما أبدلني (.. :فیھا أیضًا وقال  .)إني رزقت حبھا(

اهللا خیرًا منھا، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني 
الناس، وواستني بمالھا إذ حرمني الناس، ورزقني اهللا منھا 

  .)الولد دون غیرھا من النساء

 رحمة اهللا بعباده بمشھد األمومة؟ كیف ربط رسول اهللا   )١٤٠١س
بالمدینة، فإذا امرأة منھم قد  حدثوا أن سبیًا قدم على النبي   ج

تحلب ثدُیھا، إذ وجدت صبیًا في السبي أخذتھ وألصقتھ 
أترون ھذه : ألصحابھ فقال النبي . ببطنھا وأرضعتھ

ال، وھي تقدر أالَّ : أجابوا.. طارحة ولدھا في النار؟
  . )اهللا أرحُم بعباده من ھذه بولدھا(:فقال . تطرحھ

 مومة إلى ما فوق البشریة؟باأل كیف ارتقى رسول اهللا   )١٤٠٢س
  :باألمومة إلى ما فوق البشریة ارتقى رسول اهللا   ج

  .وضع الجنة تحت أقدام األمھات )١
جعل الِبرَّ مقدمًا على شرف الجھاد في سبیل اهللا والدار  )٢

 .اآلخرة
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  .باألم ثالثًا وصیتھ  )٣

 ؟كیف بلغت قمة البر باألبوین عند رسول اهللا   )١٤٠٣س
لو كنت (:كما قال ن عند رسول اهللا بلغت قمة البر باألبوی  ج

أدركت والديَّ أو أحَدھما وأنا في صالة العشاء، وقد قرأُت 
  .)لبیِك: یامحمد، ألجبتھا: فاتحة الكتاب، تنادي

بر األم  اذكر قصة توضح فیھا كیف َقدََّم رسول اهللا   )١٤٠٤س
 على شرف الجھاد في سبیل اهللا والدار اآلخرة؟

حابي معاویة بن جاھمة السلمي الص جاء إلى رسول اهللا   ج
یستأذنھ في الخروج للجھاد ابتغاء وجھ اهللا والیوم اآلخر، 

نعم، أمره أن یرجع : فقال )َأحیٌَّة ُأمُّك؟(: فلما سألھ الرسول
عاد معاویة استئذانھ في الخروج للجھاد، أو. إلیھا فیبرھا

. فأعاد الرسول سؤالھ عن أمھ، ثم أمره أن یرجع فیبرھا
نت المرة الثالثة، وعاد معاویة ُیلح في الظفر بشرف فلما كا

فما ...نعم: قال )أحیَّة أمك؟(:الجھاد، كرر الرسول سؤالھ
 !)إلزم لرجلھا َفَثمَّ الجنة! ویحك(:إال أن قال كان منھ 
  .)ھا، فإن الجنة تحت قدمیھافالزم(:وفي روایة

 بالصبیان؟ كیف كان بر رسول اهللا   )١٤٠٥س
إني (:بالصبیان یتمثل في قولھ  كان بر رسول اهللا   ج

ألقوم في الصالة أرید أن أطول فیھا، فأسمع بكاء الصبي 
  .)فأتجوز في صالتي كراھیة أن أشق على أمھ

  ؟بم تمیز یوم االثنین في سیرة رسول اهللا   )١٤٠٦س
، بأنھ ولد فیھ، تمیز یوم االثنین في سیرة رسول اهللا   ج

من مكة إلى  وأوحي واستنبأ إلیھ فیھ، وخروجھ مھاجرًا
المدینة فیھ، ووصل دار الھجرة فیھ، ورفع الحجر األسود 

یوم (:ویقول إلى الكعبة، وتوفي فیھ، ولذا كان یصومھ 
  .)االثنین ولدت فیھ وأوحي إلّي فیھ
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  ؟تتعلق شخصیتھ  برسول اهللا كانت من ھو اْلَجد الذي   )١٤٠٧س
، َجدُّه تتعلق شخصیتھ  برسول اهللا كانت اْلَجد الذي   ج

عبدالمطلب الذي كان أفضل أوالد ھاشم وأكرمھم 
  .وأشھرھم

  ما أھم األحداث التي وقعت في عصر عبد المطلب؟  )١٤٠٨س
أھم األحداث التي وقعت في عصر عبدالمطلب وغیرت   ج

  :وجھ التاریخ
 .حفر بئر زمزم )١
 .نذره ذبح أحد أوالده )٢
 .كفالة ابن أخیھ محمد رسول اهللا  )٣
  . خائبًا مع جیشھقدوم أبرھة لھدم الكعبة، ورده اهللا )٤

  ؟سیوف رسول اهللا  أسماءما   )١٤٠٩س
  :األسیاف التالیة لرسول اهللا   ج

 .قیل إنھ من میراث والده: المأثور )١
 .أھداه لھ سعد بن عبادة یوم بدر: العضب )٢
غنمھ یوم بدر، وكان للعاص بن وائل الذي : ذو الفقار )٣

 .قتل یومھا، وقیل لمنبھ بن الحجاج
لعرب، وكان لعمرو من أشھر سیوف ا: الصمصامة )٤

فأھداه إلى  بن معد یكرب، وجيء بھ لرسول اهللا 
 .خالد بن سعد بن العاص عندما واله على الیمن

 .من غنائم بني قینقاع: القلعى أو القلّي )٥
 .من غنائم بني قینقاع: الحیف أو الخیف  )٦
 .من غنائم بني قینقاع: البّتار )٧
لى من السیوف التي أھدتھا الملكة بلقیس إ: الرسوب )٨

على صنم  ًاوكان معلق. النبي سلیمان علیھ السالم
 .الغلس الذي ھدم
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كان معلق على صنم الغلس الذي : المحذم أو المخذم )٩
 .ھدم

ن قدم بھما المدینة، وقد حملھ یب، وھو أحد سیفیالقض )١٠
  .معھ إلى بدر

  ؟ما ھي رماح وقسّي رسول اهللا   )١٤١٠س
ول یسمى األ: ، ثالثة رماح، وثالث قسّيكان لرسول اهللا   ج

  .الروحاء، والثانیة البیضاء، والثالثة الصفراء

  ؟ما ھي الدروع التي كانت لرسول اهللا   )١٤١١س
األولى تسمى : ، ثالثةالدروع التي كانت لرسول اهللا   ج

لفضول الفضة غنمھا من بني قینقاع، والثانیة تسمى ذات ا
  .، والثالثة تسمى الصعدّیة)كانت علیھ یوم ُأحد مع الفضة(

  ؟التروس التي كانت لرسول اهللا  ما ھي  )١٤١٢س
، ُتْرس واحد فیھ تمثال رأس كبش، كان لرسول اهللا   ج

  .فكرھھ لذلك، فأصبح وقد أذھبھ اهللا عنھ

  قضیب من شوحط؟ ھل كان لرسول اهللا   )١٤١٣س
قضیب من شوحط یسمیھ الممشوق،  كان لرسول اهللا   ج

  .وھو الذي ُذِكَر أن الخلفاء كانوا یتداولونھ

  ؟ث الذي تركھ رسول اهللا ما المیرا  )١٤١٤س
یقول اإلمام ابن كثیر رحمھ اهللا تعالى، نظرًا إلى ما صح   ج

مات ولم  أن رسول اهللا : من قول علّي وخبر الصحابة
یترك دینارًا وال درھمًا، وأن درعھ مرھونة في ثالثین 
صاعًا من شعیر، وأن جمیع ما عنده من العبید واإلماء 

 :التصدق بھ قبل موتھ، قال والحیوان والسالح قد أنجز 
  .)إنا معاشر األنبیاء ال نورث، ما تركناه صدقة(
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  ؟أذكر بعض خصائص رسول اهللا   )١٤١٥س
،  ًامن الخصائص التي اختص اهللا تعالى بھ رسولھ محمد  ج

  :ما یلي
 .بوة والرسالة والوحيالن )١
 .نوم العینین دون القلب )٢
 .إباحة اهللا تعالى لھ نكاح أكثر من أربع )٣
 .الصیام ةصلاوم )٤
 .حرمة أكل الصدقة ھو وأھل بیتھ )٥
 .قیام اللیل )٦
 .عدم إرثھ )٧
لھ  ھبة النكاح، فأّیما امرأة وھبت نفسھا لرسول اهللا  )٨

 .أن یتزوجھا بدون مھر أو صداق
لمؤمنین حرمة نكاح نسائھ من بعده، فھن أمھات ا )٩

  رضي اهللا عنھن

  موالي رسول اهللا 

 ؟ما المقصود بموالي رسول اهللا   )١٤١٦س
 ، ھم األرقاء الذكور الذین عتقھم رسول اهللا  موالي  ج

  .وشرفوا بخدمتھ یومًا من الدھر

 ؟من ھم موالي رسول اهللا   )١٤١٧س
  :، ھمموالي رسول اهللا   ج

زید بن حارثة الكلبي وولده أسامة، وھما الحب وابن  )١
 .الحب

 .ثوبان، ویكنى بأبي عبداهللا أصابھ من السِّراة )٢
الحبشة، وقیل من شقران، واسمھ صالح، قیل إنھ من  )٣

الفرس الذین سكنوا الیمن من یقایا الجیوش التي 
 .دخلتھا في الجاھلیة
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أبو رافع، واسمھ إبراھیم القبطي، كان آلل العباس  )٤
، فأعتقھ وزوجھ فأسلم ووھبھ العباس لرسول اهللا 

 .فأنجب أوالدًا
سلمان الفارسي األصبھاني، كان مملوكًا لیھودي،  )٥

 .حتى عتق سول اهللا فكاتب الیھودي وأعانھ ر
سفینة بن فروخ، كان مولى ألم سلمة فأعتقتھ  )٦

 .مدة حیاتھ واشترطت علیھ خدمة رسول اهللا 
، وھو من موالدي )مشرح(َأَنَسة، ویكنى أبا َمْسروح  )٧

 .إذا جلس السراة، وكان یْأَذُن على رسول اهللا 
شھد ووأعتقھ،  ، اشتراه رسول اهللا )ُسَلیم( أبو كبشة )٨

 .بدر
 ْیِفع، ویكنى أبو ُمَوْیِھَبة، اشتراه رسول اهللا ُرَو )٩

 .وأعتقھ
إذا  رباح األسود، وكان یْأَذُن على رسول اهللا  )١٠

 .جلس
 .فضالة الیماني )١١
 ).ِمدعم(ِمْذَعم  )١٢
في  من الفرس أصابھ رسول اهللا  وھوأبو ُضَمْیَرَة،  )١٣

 .بعض الوقائع وأعتقھ
في بعض  نوبّیًا، أصابھ رسول اهللا  یسار، وھو )١٤

 .زواتھ فأعتقھغ
 .مھران، وقد حدث عن رسول اهللا  )١٥
ُحنین، وھو جد إبراھیم بن عبداهللا بن حنین، كان  )١٦

 ویوضئھ، ثم وھبھ رسول اهللا  یخدم رسول اهللا 
 .لعمھ العباس فأعتقھ

استغفر اهللا : من قال(:زید أبو یسار، راوي حدیث )١٧
الذي ال إلھ إال ھو الحّي القیوم وأتوب إلیھ ُغِفَر لھ 

 .)ن كان فّر من الزحفوإ
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في بعض  كركرة، كان على ثقل رسول اهللا  )١٨
 :غزواتھ، ومات وھو غالٌّ عباءة، فقال رسول اهللا 

 .)ھو في النار(
إنا أھل بیت نھینا أن نأكل (:كیسان، راوي حدیث )١٩

 .)الصدقة
أبو بكرة، نویفع الثقفي، تدلى ببكرة من حصن  )٢٠

وطالب  مجموعة معھ، بالطائف، فأعتقھ رسول اهللا 
إلیھم،  أھل الطائف بھم بعد إسالمھم، فلم یردھم 

 .)ھم عتقاء اهللا(:وقال
 .سلم )٢١
 .أنجشة الحادي )٢٢
 .أفلح )٢٣
 .أبو عبید سعد )٢٤
 .ذكوان )٢٥
 .مروان )٢٦
 .سندر )٢٧
 ).َخصَي ( مابور  )٢٨
 .واقد )٢٩
 .أبو واقد )٣٠
 .قسام )٣١
 ).أحمر ( أبو عسیب  )٣٢
 .أبو مویھبة )٣٣
 .أسامة بن زید )٣٤
 ).ابن أم أیمن(أیمن بن عبید  )٣٥
 .سعید )٣٦
 .السمح أبو )٣٧
 .ھشام )٣٨
 .أبو لقیط )٣٩
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 .أبو بثلة )٤٠
 .أبو لبانة )٤١

  رسول اهللا ) خدم ( إماء 

من غیر األحرار من  رسول اهللا ) خدم(من ھم إماء   )١٤١٨س
 النساء؟

من غیر األحرار من النساء،  رسول اهللا ) خدم(إماء   ج
  :وھن
بركة، أم أیمن وأم أسامة بن زید، وقد حظیت  )١

  .مع والدتھ آمنة بحضانتھ 
 .خولة )٢
 .ْضوى بنت كعبَر )٣
 .ریحانة بنت شمعون القرظیة أو النضریة )٤
 .سانیة )٥
 .سلمى أم رافع )٦
 .میمونة بنت سعد )٧
عنقودة أم ملیح الحبشیة، جاریة عائشة، كان اسمھا  )٨

 .عنقودة ِعَنبة فسماھا رسول اهللا 
مع ابنتھ تخدمھا حین  أم عیاش، بعثھا رسول اهللا  )٩

 .زوجھا عثمان رضي اهللا عنھ
ضعي یدك على (:یب، راویة حدیثمیمونة بنت عس )١٠

بسم اهللا، اللھم داوني بدوائك، : فؤادك فامسحیھ وقولي
 .)واشفني بشفائك، وأغنني بفضلك عمن سواك

 .ماریة )١١
 .ربیحة )١٢
 .خضرة )١٣
  .أم ضمیرة )١٤
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 ؟من ھم خدم رسول اهللا   )١٤١٩س
  :كثیر، نذكر عددًا منھم خدم رسول اهللا   ج

 .بكر الصدیق الذي خدمھ وأعتز بخدمتھ أبو )١
خدمت رسول اهللا : بن مالك األنصاري الذي قالأنس  )٢

نوات ما قال لي في شيء فعلتھ لم فعلتھ؟ وال سعشر 
 في شيء تركتھ لم تركتھ؟

 .ھند بن حارثة األسلمي )٣
 .أسماء بن حارثة األسلمي )٤
 .ربیعة بن كعب األسلمي )٥
 .عبداهللا بن مسعود )٦
 .عقبة بن عامر الجھني )٧
 .أسلع بن شریط )٨
 .بالل بن رباح )٩
 .أبي بكرسعد مولى  )١٠
 .أبو الحمراء )١١
 .ذو مخمرین )١٢
 .بكیر بن شداخ اللیثي )١٣
 .أبو ذر الغفاري )١٤
 .رزینة  )١٥
  .م أیمن وابنھا أیمنأ )١٦

  ُكّتاب رسول اهللا 

  ؟كیف كانت األمیة من صفات الكمال لرسول اهللا   )١٤٢٠س
، إذ بھا ذكر كانت األمیة من صفات الكمال لرسول اهللا   ج

 رسول اهللا  في الكتب األولى، فكانت األمیة صفة كمال
  .دون غیره من سائر الناس

  ُكّتابًا؟ لماذا اتخذ رسول اهللا   )١٤٢١س
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ال یقرأ في كتاب وال  لھ ُكّتابًا، ألنھ  اتخذ رسول اهللا   ج
  .یكتبھ، إذ لو كان كذلك الرتاب المبطلون

من ھم ُكّتاب الوحي والوثائق والعھود السیاسیة لرسول   )١٤٢٢س
 ؟اهللا 

، عھود السیاسیة لرسول اهللا ُكّتاب الوحي والوثائق وال  ج
  :كثیر، نذكر منھم

 .أبو بكر الّصدیق )١
 .عمر بن الخطاب )٢
 .عثمان بن عفان )٣
 .علّي بن أبي طالب )٤
 .خالد بن سعید )٥
 .أبان بن سعید )٦
 .العالء بن الحضرمي )٧
 .أبيُّ بن كعب، وھو أول من كتب لھ بالمدینة )٨
زید بن ثابت، وقد أمره أن یتعلم العبرانیة وھي لغة  )٩

 .فتعلمھا كتابة وقراءة في نصف شھر ال غیرالیھود، 
عبداهللا بن سعد بن أبي السرح، ثم ارتّد، وعاد إلى  )١٠

 .اإلسالم یوم الفتح وحسن إسالمھ
 .حنظلة اُألسدّي )١١
 .وابن عمھ الزبیر بن العوام، حوارّي رسول اهللا  )١٢
خالد بن الولید المخزومي، صاحب المواقف البطولیة  )١٣

 .في الجھاد
 .ماسثابت بن قیس بن ش )١٤
 .عامر بن فھیرة، مولى أبي بكر الصدِّیق )١٥
 .عبداهللا بن أرقم بن أبي األرقم المخزومي )١٦
 .عبداهللا بن زید بن عبدربھ، صاحب رؤیا األذان )١٧
 .محمد بن سلمة األنصاري )١٨
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معاویة بن أبي سفیان، وكان یكتب بین یدي رسول  )١٩
 .اهللا 

المغیرة بن شعبة الثقفي، راوي حدیث المسح على  )٢٠
  .الخفین

  ماء دواب رسول اهللا أس

 خیوًال یركبھا؟ لماذا اتخذ رسول اهللا   )١٤٢٣س
خیوًال یركبھا، للجھاد علیھا ال للفخر  اتخذ رسول اهللا   ج

 .والمباھاة

 ؟ما ھي أسماء الخیول التي كانت لرسول اهللا   )١٤٢٤س
  :، ھيمن أسماء الخیول التي كانت لرسول اهللا   ج

حد علیھ، الّسْكُب، وھو أول فرس ملكھ، وغزا غزوة ُأ )١
 .وسمي بالسكب ألنھ كثیر الجري

 .ُمالح )٢
 .الُمرتجز )٣
 .الّلحیف، أھداه إلیھ ربیع بن أبي البراء )٤
 .الّظْرب، أھداه إلیھ فروة بن عمر الجذامي )٥
لعمر بن  الورد، أھداه إلیھ تمیم الداري، فوھبھ  )٦

 .الخطاب رضي اهللا عنھ
غلة ھدى إلیھ ماریة والباللزاز، أھداه إلیھ المقوقس كما أ )٧

 ).الدلدل(

 ؟ما ھي أسماء البغال التي كانت لرسول اهللا   )١٤٢٥س
  :، ھيمن أسماء البغال التي كانت لرسول اهللا   ج

المقوقس  الدلدل، وھي بغلة بیضاء أھداھا لرسول اهللا  )١
 .ملك القبط، وھي أول بغلة رئیت في اإلسالم

 قھروة بن عمرو، فوھبھا  فّضة، أھدھا لرسول اهللا  )٢
 .الصدِّیق رضي اهللا عنھ إلى أبي بكر
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 ؟ما ھي أسماء الحمیر التي كانت لرسول اهللا   )١٤٢٦س
) عفیر(أو ) یعفور(احد یقال لھ حمار و كان لرسول اهللا   ج

 .المقوقس ملك القبط أھداه لرسول اهللا 

ما ھي أسماء الركائب من اإلبل التي كانت لرسول اهللا   )١٤٢٧س
؟ 

 ، لم یكن لھ الركائب من اإلبل التي كانت لرسول اهللا   ج
سوى القصواء، ویقال لھا العضباء والجدعي، اشتراھا من 
أبي بكر بأربعمائة درھم، وھاجر علیھا من مكة إلى 

 .مدة طویلة المدینة، وبقیت معھ 

 ؟ما ھي أسماء اللقاح التي كانت لرسول اهللا   )١٤٢٨س
عشرون لقحة ترعى بالغابة، وھي التي  كان لرسول اهللا   ج

الحسناء، والسمراء، : نّیون، ومنھنأغار علیھا العر
والعریس، والسعدیة، والبغوم، والیسیرة، والرّیا، ومھرة، 

 .والشقراء التي كان یأتي لبنھا أھلھ كل لیلة

 ؟ما ھي أسماء المنائح من الغنم التي كانت لرسول اهللا  )١٤٢٩س
عجوة، : سبع منائح من الغنم، وھي كان لرسول اهللا   ج

 .رسة، وأطالل، وأطرافوزمزم، وسقیا، وبركة، وو

 ؟كم عدد العنز التي كانت لرسول اهللا   )١٤٣٠س
أعنز، كان یرعاھن أیمن ابن أم  ةسبع كان لرسول اهللا   ج

 .أیمن موالة رسول اهللا 

  األعمال التي مارسھا رسول اهللا 

 ؟األعمال التي مارسھا رسول اهللا  ما  )١٤٣١س
  :ھي األعمال التي مارسھا رسول اهللا   ج

  .كان فتى الغنم منذ رعي )١
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طالب عندما رحل بھ إلى  اشتغل بالتجارة مع عمھ أبي )٢
  .الشام

السائب بن أبي : اشتغل بالتجارة مع شریك لھ اسمھ )٣
  .المخزومي )طالب) (السائب(
اشتغل في تجارة السیدة خدیجة بنت خویلد، بناًء على  )٤

  .رغبتھا

 برعي الغنم؟ كیف افتخر رسول اهللا   )١٤٣٢س
ما من نبي إال وقد (:غنم، فقالبرعي ال افتخر رسول اهللا   ج

وفي . )وأنا(:وأنت یا رسول اهللا؟ قال: قالوا )رعى الغنم
فقال  )ما بعث اهللا نبیًا إال رعى الغنم(:روایة أخرى أنھ قال

وأنا رعیتھا ألھل (:وأنت یا رسول اهللا؟ فأجاب: لھ أصحابھ
  .)مكة على قراریط

 خارج مكة؟ ما ھي سفرات رسول اهللا   )١٤٣٣س
ج مكة، مرتان، أوالھما مع عمھ خار ل اهللا سافر رسو  ج

عشرة سنة، وثانیھما حین  أبي طالب حین كان عمره اثنتي
كان عمره خمسًا وعشرین سنة متاجرًا بمال السیدة خدیجة 

) بصرى(وكانت كلتا الرحلتین إلى مدینة . رضي اهللا عنھا
  .في الشام

  اهللا تعالى لرسولھ  عصمة

 ؟)الدنیا(ائر شباب مكة عن س بم تمیز رسول اهللا   )١٤٣٤س
، ُخُلقًا وَخْلقًا )الدنیا(عن سائر شباب مكة  تمیز رسول اهللا   ج

ً وحسبًا، وبطولًة وبرًا ومروءة، وأصدقھم  ورحمًة وعدال
فشبَّ . حدیثًا، وخیرھم أمانًة حتى لقبھ قومھ بالصادق األمین

 واهللا تعالى یكلؤه ویحفظھ من أقذار الجاھلیة، فلم یشارك 
مكة في لھوھم وعبثھم، وما ارتكب خطیئة قط، وما  شباب

وقع في أمر ُمشین، وما سجد لصنم أو مسھ، وما عبد وثنًا، 
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وما شرب خمرًا، وال لعب قمارًا، وال عرف عنھ فحش في 
وما أكل مما ُیْذبح على النُّصب، . القول، أو ھجر في الكالم

  .وما استقسم باألزالم

وَحّدَث   ًاھ رسولھ محمدذكر موقف َلْھو عصم اهللا فیا  )١٤٣٥س
 بھ علیھ أفضل الصالة والسالم؟

  ًاھناك موقف لھو عصم اهللا تعالى فیھ رسولھ محمد  ج
وحدث بھ علیھ أفضل الصالة والسالم، كما جاء في حدیث 

سمعت : عن اإلمام علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ، قال
ما ھممت مما كان من أھل الجاھلیة (: یقول رسول اهللا 

ھمون بھ من اللھو إال مرتین من الدھر، وكلتاھما عصمني ی
قلت لیلة لفتى : اهللا عز وجل منھما، وإني من أفعالھم براء

: كان معي من قریش بأعلى مكة في غنم ألھلھ یرعاھا
أبصر لي غنمي حتى أسمر ھذه اللیلة بمكة، فخرجت، فلما 
جئت أدنى دار من دور مكة، سمعت غناء وصوت دفوف 

تزوجت فالنة برجل من : ما ھذا؟ فقالوا: ر، وقلتومزامی
قریش، فلھوت بذلك الصوت، وأراد اهللا غیر ذلك، فغلبتني 
عیني فنمت، فما أیقظني إال مس الشمس، فرحت إلى 

ما فعلت؟ فأخبرتھ، ثم فعلت في اللیلة : صاحبي فقال
ما ھممت بعدھا بسوء . األخرى مثل ذلك، فغلبتني عیني

  .)اھلیة حتى أكرمني اهللا عز وجل بنبوتھمما یعملھ أھل الج

لألوثان  یبین بغض رسول اهللا  محمد  ًاذكر موقفا  )١٤٣٦س
 وتنكره لھا؟

لألوثان  ھناك موقف یبین ُبْغَض رسول اهللا  محمد   ج
حدثتني أم أیمن : وتنكره لھا، كما روى ابن عباس قال

وھو ) بوانة(كانوا في الجاھلیة یجعلون لھم عیدًا عند : قالت
م تعبده قریش، فكان أبو طالب یحضر مع قومھ ویكلم صن

رسول اهللا أن یحضر ذلك العید فیأبى، حتى غضب علیھ، 
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ولم یزالوا بھ حتى ذھب معھم، ثم رجع فزعًا مرعوبًا، 
إني كلما دنوت من صنم منھا تمثل لي (:ما دھاك؟ قال: فقلن

. )وراءك یا محمد ال تمسھ: رجل أبیض طویل یصیح بي
  .لى عیدھم حتى تنبأ فما عاد إ

  في بناء الكعبة مشاركة رسول اهللا 

في بناء الكعبة المشرفة؟ ومتى  ھل شارك رسول اهللا   )١٤٣٧س
 كان ذلك؟

في بناء الكعبة المشرفة مع قریش  شارك رسول اهللا   ج
عندما تعرضت الكعبة المشرفة لحریق ثم سیل جارف إثر 

. رھاأمطار غزیرة، فتصدع بنیانھا وتساقطت بعض أحجا
فنقل الحجارة، كما وضع الحجر األسود في مكانھ بیده 
الشریفة وبنا علیھ، فضًا لنزاع كبیر كاد یحث بین القبائل، 

  .وكان ذلك قبل البعثة بخمس سنین

 بناء الكعبة المشرفة؟  عند كم كان عمر رسول اهللا   )١٤٣٨س
بناء الكعبة المشرفة، خمسة  عند كان عمر رسول اهللا   ج

  .وثالثون عامًا

 في بناء قریش للكعبة المشرفة؟  ما رأي رسول اهللا   )١٤٣٩س
في حدیث لزوجھ عائشة رضي اهللا  قال رسول اهللا   ج

یا عائشة لو ال أن قومك حدیثو عھد بجاھلیة ألمرت (:عنھا
بالبیت فھدم فأدخلت فیھ ما أخرج منھ وألزقتھ باألرض، 

  .)اھیمًا غربیًا فبلغت بھ أساس إبروجعلت لھ بابًا شرقیًا وباب
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  على سائر األنبیاء والرسل َفْضُل رسول اهللا محمد 

َأَوَلْم َیُكْن َلُھْم آَیًة َأْن  ((:ماذا تستنتج من قول اهللا تعالى  )١٤٤٠س
  ؟)سورة الشعراء())١٩٧(َیْعَلَمُھ ُعَلَماُء َبِني ِإْسَراِئیَل 

ُعَلَماُء َبِني َأَوَلْم َیُكْن َلُھْم آَیًة َأْن َیْعَلَمُھ  ((:إن قول اهللا تعالى  ج
یبین أن من اآلیات البینات . )سورة الشعراء())١٩٧(ِإْسَراِئیَل 

، وصدق ما جاء بھ؛ ھو علم الدالة على صدق الرسول 
بني إسرائیل بذلك، وھو علم مسجل محفوظ مكتوب في 

َوِإنَُّھ َلِفي ُزُبِر  ((:قال اهللا تعالى. كتبھم التي یتداولونھا
  .)ورة الشعراءس())١٩٦(اَألوَِّلیَن 

مع  العھد والمیثاق الذي أخذه اهللا تعالى على النبیین؟ما   )١٤٤١س
  الدلیل؟

بمحمد  نباإلیما ؛أخذ اهللا تعالى العھد والمیثاق على النبیین  ج
 َوِإْذ َأَخَذ اللَُّھ ِمیَثاَق النَِّبیِّیَن َلَما  ((:قال اهللا تعالى. ونصرتھ

َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُكْم  آَتْیُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ
َلُتْؤِمُننَّ ِبِھ َوَلَتْنُصُرنَُّھ َقاَل َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري 
َقاُلوا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَھُدوا َوَأَنا َمَعُكْم ِمْن الشَّاِھِدیَن 

  .)سورة آل عمران())٨١(

أن  الذي أوضح فیھ رسول اهللا ذكر الحدیث الشریف ا  )١٤٤٢س
  جمیع األنبیاء تحت لوائھ؟

أنا سید ولد آدم یوم القیامة وال فخر، (:قال رسول اهللا   ج
وبیدي لواء الحمد وال فخر، وما من نبيٍّ آدم فمن سواه إال 
تحت لوائي وال فخر، وأنا أول شافع وأول مشفٍَّع، وأنا أول 

هللا ومعي فقراء المؤمنین من یحرِّك ِحَلَق الجنة فیدخلنیھا ا
  .)وال فخر، وأنا أكرم األولین واآلخرین على ربي وال فخر

وأمتھ موجود عند كل  ھل ِذْكُر رسول اهللا محمد   )١٤٤٣س
  األنبیاء السابقین؟ استشھد على ذلك بآیة قرآنیة كریمة؟
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وأمتھ موجود عند كل األنبیاء  إن ذكر رسول اهللا محمد   ج
السماویة، وأن األنبیاء السابقین السابقین وفي جمیع الكتب 

 :بشروا بھ، وقد َفِھم َجْمٌع من المفسرین من قول اهللا تعالى
َوِإْذ َأَخَذ اللَُّھ ِمیَثاَق النَِّبیِّیَن َلَما آَتْیُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ ((

ُرنَُّھ َقاَل َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُكْم َلُتْؤِمُننَّ ِبِھ َوَلَتْنُص
َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعَلى َذِلُكْم ِإْصِري َقاُلوا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَھُدوا 

أن اهللا أخذ  .)سورة آل عمران())٨١(َوَأَنا َمَعُكْم ِمْن الشَّاِھِدیَن 
في حیاتھ  العھد والمیثاق على كل نبي لئن ُبعث محمد 

       .لیؤمنن بھ ویترك شرعھ لشرع محمد 

في الذكر في قولھ   ًالم َقدََّم اهللا تعالى نبینا محمد  )١٤٤٤س
َوِإْذ َأَخْذَنا ِمْن النَِّبیِّیَن ِمیَثاَقُھْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوٍح  ((:تعالى

َوِإْبَراِھیَم َوُموَسى َوِعیَسى اْبِن َمْرَیَم َوَأَخْذَنا ِمْنُھْم ِمیَثاقًا 
  خاتم األنبیاء والمرسلین؟ رغم أنھ )سورة األحزاب())٧(َغِلیظًا 

 :في الذكر في قولھ تعالى  ًاَقدََّم اهللا تعالى نبینا محمد  ج
َوِإْذ َأَخْذَنا ِمْن النَِّبیِّیَن ِمیَثاَقُھْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوٍح َوِإْبَراِھیَم ((

َوُموَسى َوِعیَسى اْبِن َمْرَیَم َوَأَخْذَنا ِمْنُھْم ِمیَثاقًا َغِلیظًا 
، رغم أنھ خاتم األنبیاء والمرسلین )األحزاب سورة())٧(

تعظیمًا لھ وتكریمًا لشأنھ، وبیانًا لمزید شرفھ وعلو مكانتھ 
 فھو آخرھم في البعثة ولكنھ أولھم في المنزلة وأفضلھم ،

  .بحسب وجودھم في الزمانفي الرتبة، ثم رتب الباقین 

  ؟ ًابم فضل اهللا تعالى رسولھ محمد  )١٤٤٥س
  :، بما یلي ًارسولھ محمدفضل اهللا تعالى   ج

  . بیده لواء الحمد یوم القیامة )١
  .األنبیاء والمرسلون تحت لوائھ )٢
  .أول من تنشق عنھ األرض )٣
  .أول شافع وأول مشفَّع )٤
  .غفر لھ ما تقدم من ذنبھ وما تأخر )٥
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  .اتخذه اهللا خلیًال )٦
  ..آتاه اهللا القرآن الكریم وجوامع الكلم )٧
  .نصره اهللا بالرعب )٨
  .أحلت لھ الغنائم )٩
  .ُجِعلت لھ وألمتھ األرض مسجدًا وطھورًا )١٠
  .أرسل اهللا إلى الناس كافة )١١
  .أرسلھ اهللا إلى الجن كما أرسلھ إلى اإلنس )١٢
  .أنھ خاتم األنبیاء والمرسلین )١٣

  اآلیات والمعجزات لرسول اهللا 

  ؟ما المراد بمعجزات رسول اهللا   )١٤٤٦س
إن المراد من المعجزات ما یعجز البشر عن اإلتیان بمثلھ،   ج

معجزًا لغیره من سائر  ون ما یأتي بھ رسول اهللا فیك
الناس، بحیث لم یقدروا علیھ أفرادًا أو جماعات، ألنھ خارج 

ن بالتحدي كان فإن ُقِر. عن طوق البشر واستطاعتھم
المعجزة الخاصة باألنبیاء، وإن لم ُیْقرن بتحدٍّ فھو كرامة 

  .دهیكرم اهللا تعالى بھا من یشاء من أولیائھ وصالحي عبا

  ما الفرق بین المعجزة والكرامة؟  )١٤٤٧س
المعجزة تكون مقرونة بالتحدي غالبًا، والكرامة خالیة من   ج

صدقوا النبّي :(ذلك، ألن المعجزة قائمة مقام قول اهللا تعالى
، فالمعجزة ُمَثبَِّتٌة للنبوة، ُمَقرِّرة لھا، إذ )فیما یخبر بھ عني

القول  ومن. بھا یعرف النبي الحق من المدعي الكاذب
  .ال نبّي إال بالمعجزات، وال ولي إال بالكرامات: الشائع

  ھل ورد لفظ المعجزة في القرآن الكریم؟  )١٤٤٨س
لفظ المعجزة غیر وارد في القرآن الكریم، وإنما الوارد لفظ   ج

  .اآلیة العالمة الدالة على الشيءاآلیة، ألن األصل في 



٥٣٧  
  

  ؟كم عدد اآلیات والمعجزات لرسول اهللا   )١٤٤٩س
والمعجزات التي أكرم اهللا تعالى بھا رسولھ  اآلیات  ج

 كثیرة، بلغت أكثر من ألف معجزة كما قرر أھل العلم،
  .ذلك

  ؟خاتم األنبیاء والمرسلین ) معجزات(أشھر آیات  ما  )١٤٥٠س
  :ما یلي أشھر آیات ومعجزات خاتم األنبیاء والمرسلین   ج

  .القرآن الكریم ، وھو اآلیة العظمى )١
  .اإلسراء والمعراج )٢
  .قاق القمرانش )٣
تكثیر الطعام، وتكثیر الماء ونبعھ من بین أصابعھ  )٤

  .الشریفة
قة ابن مالك، والكفار في اكف األعداء عنھ، كسر )٥

  .جھل عنھ وھو یصلى ركة حنین، وكف أبيمع
  .إجابة دعائھ )٦
  .إبراء المرضى )٧
  .اإلخبار ببعض األمور الغیبة )٨
  .حنین الجذع )٩
  .انقیاد الشجر وتسلیمھ وكالمھ )١٠
  .علیھ تسلیم الحجر )١١
  .شكوى البعیر )١٢
 .خاتم النبوة )١٣
 .نزول المطر بدعائھ )١٤
 .نبع الماء من بین أصابعھ )١٥
 .فیضان بئر الحدیبیة )١٦
 .تسبیح الحصى في یدیھ )١٧
 .شفاء علّي رضي اهللا عنھ بتفالھ  )١٨
  .رّد عین قتادة بعد تدلیھا )١٩
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فوائد المعجزات واآلیات النبویة التي جرت على ید  ما  )١٤٥١س
  ؟رسول اهللا 

ت واآلیات النبویة التي جرت على ید رسول فوائد المعجزا  ج
 ، ومنھا تثبیٌتلنبوتھ ورسالتھ  ، كثیرة، فمنھا إثباتاهللا 

للكفار  مین وزیادٌة إلیمانھم، ومنھا إبھاٌرلقلوب المسل
  .وإظھار عجزھم أمام الدعوة اإلسالمیة

المعجزات واآلیات النبویة التي جرت على ید رسول  ما  )١٤٥٢س
  مدینة؟لل في ھجرتھ  اهللا 

 المعجزات واآلیات النبویة التي جرت على ید رسول اهللا   ج
  :للمدینة، منھا في ھجرتھ 

أمام المشركین، وعمى اهللا أبصارھم  معجزة خروجھ  •
 .معنھ، وحث التراب على رؤوسھ

معجزة العنكبوت التي نسجت خیوطھا على باب الغار،  •
 .والحمامة التي باضت عنده

 .اة أم معبدمعجزة درَّ اللبن من ش •
 معجزة الَجنِّي الذي ھتف إعالمًا بنجاة رسول اهللا  •

والصدیق رضي اهللا عنھ، ووصولھما إلى أبواب 
 .المدینة

من سراقة بن مالك بعد أن كاد أن  معجزة حفظھ  •
  . یمسك بھ

  وبالغتة كالم رسول اهللا 

 ؟كیف كان كالم وبالغة رسول   )١٤٥٣س
یجاز مع شمول في یتسم دائمًا باإل كالم وبالغة رسول   ج

لفظًا أو عبارة، ویرتفع أسلوبھ  المعنى، دون أن یتكلف 
إلى مستوى الفصاحة التي ال تجارى، وال یورد فیھ اللفظ 

َوَما َیْنِطُق  ((:قال اهللا تعالى. الغریب أو العبارة التي ال تفھم
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 َعلََّمُھ َشِدیُد) ٤(ِإْن ُھَو ِإالَّ َوْحٌي ُیوَحى ) ٣(َعْن اْلَھَوى 
أنا أفصح (:عن نفسھ وقال . )سورة النجم())٥(اْلُقَوى 

. )العرب، بید أني من قریش، ونشأت في بني سعد بن بكر
  .)أوتیت جوامع الكلم (: وقال 

الذین یذبون عن  من ھم أشھر شعراء وخطباء رسول   )١٤٥٤س
 اإلسالم؟

  :الذین یذبون عن اإلسالم أشھر شعراء وخطباء رسول   ج
 .حسان بن ثابت )١
 .بداهللا بن رواحةع )٢
 .كعب بن مالك )٣
  .ثابت بن قیس بن شماس )٤

  أخالق رسول اهللا 

 في شبابھ بین قومھ؟ ُعرف رسول اهللا  بَم  )١٤٥٥س
في شبابھ بین قومھ بالصادق األمین،  ُعِرف رسول اهللا   ج

واشتھر بحسن المعاملة، والوفاء بالوعد، واستقامة السیرة، 
  .وحسن السمعة

  ؟ كیف كانت أخالق رسول اهللا  )١٤٥٦س
على أكمل األخالق وأتمھا  كانت أخالق رسول اهللا   ج

َوِإنََّك (( :وأرفعھا وأفضلھا، كما وصفھ اهللا تعالى في قولھ
َلَقْد َكاَن  ((:، وقولھ تعالى)سورة القلم())٤(َلَعلى ُخُلٍق َعِظیٍم 

، )سورة األحزاب())٢١(...َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة 
الم من اهللا تعالى لعباده المؤمنین بما أوجب علیھم ھذا إعو

ُلَقًا، حتى الذي َكمََّلُھ ربھ َخْلَقًا وُخ من االقتداء برسول اهللا 
في  تباعھ واالقتداء بھ في كل مااالناس في  ال یتوانى

 وقدعز وجل،  اعتھا التحلي بھ والتقرب إلى إلیھاستط
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، )ن تأدیبيأدبني ربي فأحس(:فقال ذاتھ الشریفة  وصف
  .)بعثت ألتمم صالح األخالق(: وقال

  ؟قتداء برسول اهللا كیف صنف أھل العلم اال  )١٤٥٧س
النوع : ، إلى نوعینقتداء برسول اهللا نف أھل العلم االص  ج

ن كسب مثلھ وذلك قتداء لم یشرع بھ لعجز المرء عاألول ا
الذات، وعلو القدر، واالصطفاء  كشرف األصل، ووجاھة

 اقتداء مأموروالنوع اآلخر . قي الوحي اإللھيللرسالة،، وتل
، والمنافسة في تحصیل أكبر قدر ممكن منھ، والمسابقة بھ

والجد في الطلب للظفر بھ والحصول علیھ، والتحلي  إلیھ،
  .بھ، والحیاة والموت علیھ

  یحث الناس على حسن الخلق؟ كیف كان رسول اهللا   )١٤٥٨س
خلق، بقولھ یحث الناس على حسن ال كان رسول اهللا   ج

:)أكمل المؤمنین إیمانًا أحسنھم أخالقًا( وقولھ ،:) إن
من أحبكم إلّي وأقربكم مني مجلسًا یوم القیامة أحاسنكم 

، وسئل )حسن الخلق (: عن البر، فقال ، وسئل )أخالقًا 
 حسن الخلق(:عن أي األعمال أفضل، فقال(.  

  ؟ذكر نماذج من أدب رسول اهللا ا  )١٤٥٩س
  :، ما یليتي كان یتحلى بھا رسول اهللا من اآلداب ال  ج

یغض الطرف، فال یتبع نظره األشیاء، ونظره إلى  )١
 .األرض أطول من نظره إلى السماء

 . یقدم أصحابھ أمامھ في المشي )٢
 .یبدأ من لقیھ بالسالم )٣
 .یتكلم بجوامع الكلم )٤
 .متواصل األحزان )٥
 .دائم الفكر )٦
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شیئًا  ، وال یذم منھا)صغرت(یعظم النعمة وإن َدقَّْت  )٧
 .وال یمدحھ

ال یعیب طعامًا، إذا أعجبھ أكل منھ، وإن لم یعجبھ  )٨
 .تركھ

 .ال تغضبھ الدنیا وما كان لھا )٩
 .لم یغضب لنفسھ أو ینتصر لھا )١٠
 .إذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح عض طرفھ )١١
 .ُجّل َضِحكھ التبسم )١٢
 .یكرر الكالم والسالم واالستئذان ثالثًا )١٣
 .ثھمكان یشارك أصحابھ في مباح أحادی )١٤
إذا جلس نصب ركبتیھ واحتبى بیدیھ، وإذا جلس لألكل  )١٥

  .نصب رجلھ الیمنى وجلس على الیسرى

  ؟ذكر نماذج توضح بھا كرم رسول اهللا ا  )١٤٦٠س
ال َیُرد  بھ األمثال، فكان  بیضر إن كرم رسول اهللا   ج

ه دائم ال ینقطع بیسر وعطاؤسائًال ولدیھ ما یعطیھ، 
  :وسھولة

بسھا، فدخل بیتھ فخلعھا، ثم خرج سألھ رجل حّلًة كان یل •
 .بھا في یده وأعطاه إیاھا

، فأعطاه غنمًا بین جبلین، فأتى الرجل قومھ سألھ رجٌل •
یا قوم أسلموا فإن محمدًا یعطي عطاء من ال : فقال لھم

 .یخاف الفاقة
ُحملت إلیھ تسعون ألف درھم فوضعت على حصیرة،  •

 .رغ منھاثم قام إلیھا یقسمھا، فما ردَّ سائًال حتى ف
أعطى العباس رضي اهللا عنھ من الذھب مالم یطق  •

 .حملھ
أعطى معوذ بن َعْفراء ملء كفِّھ ُحلیًا وذھبًا لما جاءه  •

 .بھدیة من رطب وقثاء
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ما عندي شيء، ولكن ابتع عليَّ (:جاءه رجل فسألھ، فقال •
  .)فإذا جاءنا شيء قضیناه

  َیُحث الناس على الكرم؟ كیف كان رسول اهللا   )١٤٦١س
ما من یوم (:َیُحثُّ الناس على الكرم بقولھ رسول اهللا  كان  ج

اللھم أعط منفقًا : یصبح العباد فیھ إال وملكان یقول أحدھما
 :، ویقول أیضًا)اللھم أعط ممسكًا تلفًا: خلفًا، ویقول اآلخر

، وقد نزل علیھ )ابن آدم أنفق أْنِفْق علیك: یقول اهللا تعالى(
 ا َأنَفْقُتْم ِمْن َشْيٍء َفُھَو ُیْخِلُفُھ َوُھَو َوَم (( ...:قول اهللا تعالى

  .)سورة سبأ())٣٩(َخْیُر الرَّاِزِقیَن 

  ؟كیف وصف ابن عباس كرم رسول اهللا   )١٤٦٢س
: ، فقالوصف ابن عباس رضي اهللا عنھ كرم رسول اهللا   ج

أجود الناس، وكان أجود ما یكون في  كان رسول اهللا 
فیدارسھ القرآن،  شھر رمضان حین یلقاه جبریل بالوحي

  .أجود بالخیر من الریح المرسلة فرسول اهللا 

ذكر نماذج توضح بھا الحِْْلم وضبط النفس عند رسول ا  )١٤٦٣س
  ؟اهللا 

، یظھر في مواقف الحِْْلم وضبط النفس عند رسول اهللا   ج
  :كثیرة، منھا

لما شّجت وجنتاه وكسرت رباعیتھ ودخل المغفر في  •
غفر لقومي فإنھم ال اللھم ا(:یوم أحد قال رأسھ 
 .)یعلمون

عدل فإن ھذه قسمة ما أرید ا: لما قال لھ ذو الخوْیصرة •
ویحك فمن یعدل إن لم (:َحُلَم علیھ وقال لھ. بھا وجھ اهللا

 .، ولم ینتقم منھ ولم یأذن ألحد من أصحابھ بذلك)أعدل
لّما جذبھ األعرابي بردائھ جذبة شدیدة حتى أثرت في  •

لي على بعیرّي ھذین من  حملا: وقال صفحة عنقھ 
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مال اهللا الذي عندك، فإنك ال تحمل لي من مالك ومال 
المال مال اهللا وأنا (:ولم یزد أن قال َحُلَم علیھ . أبیك
فقال . )ویقاد منك یا أعرابي ما فعلت بي عبده،

ألنك ال : قال. )ِلَم ؟( :فقال رسول اهللا . ال: األعرابي
ثم أمر أن یحمل لھ  ،فضحك . تكافئ السیئة بالسیئة

 .على بعیر شعیر، وعلى آخر تمر
ما رأیت : أخبرت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا، فقالت •

َھا قط ما لم تكن منتصرًا من مظلمة ُظِلَم رسول اهللا 
حرمة من محارم اهللا، وما ضرب بیده شیئًا قط إال أن 

 .یجاھد في سبیل اهللا، وما ضرب خادمًا قط وال امرأة
ْعنة أحد أحبار الیھود بالمدینة، جاء لرسول اهللا زید بن َس •

  لیتقاضى دینًا لھ على رسول اهللا فجذب ثوبھ ،
فانتھره عمر وشدد لھ في القول، . وقال مغلظًا القول

أنا وھو كنا إلى (:لعمر یبتسم، وقال  ورسول اهللا 
غیر ھذا أحوج منك یا عمر، تأمرني بحسن القضاء، 

لقد بقي من أجلھ (:، ثم قال)وتأمره بحسن التقاضي
، وأمر عمر أن یقضیھ مالھ ویزیده عشرین )ثالث
 .ِلما روَّعھ، فكان ھذا سبب إسالمھ  ًاصاع

  ؟ذكر نماذج توضح بھا صفة العفو عند رسول اهللا ا  )١٤٦٤س
صفة العفو وترك المؤاخذة عند القدرة على األخذ من   ج

، تظھر في مواقف المسيء المبطل عند رسول اهللا 
  :رة، منھاكثی
ما انتقم رسول اهللا : قالت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا •

 لنفسھ إال أن تنتھك حرمة اهللا تعالى فینتقم هللا بھا. 
تحت شجرة وحده في غزاة،  ًاُمّطِرح كان رسول اهللا  •

فتصدى لھ غورث بن الحارث لیفتك بھ والسیف مصلتًا 
 :من یمنعك مني؟ فقال رسول اهللا : في یده، وقال
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 فسقط السیف من ید غورث، فأخذه النبي . )اهللا(
كن خیر آخذ فتركھ : قال غورث. )من یمنعك؟(:وقال

جئتكم من عند خیر : فعاد إلى قومھ فقال. وعفا عنھ
 .الناس

صبیحة الفتح، ورجاالت قریش  لما دخل المسجد الحرام •
یا معشر (:فقال ن ینتظرون حكم رسول اهللا جالسو

أخ كریم وابن : قالوا )فاعل بكم؟قریش ما تظنون أني 
فعفا عنھم بعد ما  )اذھبوا فأنتم الطلقاء(:أخ كریم، قال 

 .من الجرائم هارتكبو
َسَحره لبید بن األعصم الیھودي، وقد نزل بذلك، فعفا  •

 .عنھ
تآمر علیھ المنافقون وھو في طریق عودتھ من تبوك  •

ال (:لإلى المدینة، لیقتلوه، وَعِلَم بھم، فعفا عنھم، وقا
 .)ُیتحّدث أن محمدًا یقتل أصحابھ

جاءه رجل یرید قتلھ، فاكتشف أمره، فاضطرب من  •
لن تراع، لن تراع، (:شدة الخوف، فقال لھ رسول اهللا 

 .فعفا عنھ  )لم تسلط عليَّ" أي قتلي"  ولو أردت ذلك

  شعر وشعراء رسول اهللا ال

  ؟رسول اهللا  اأذكر بعض الشعراء الذین ھجو  )١٤٦٥س
كعب بن زھیر بن : رسول اهللا  اشعراء الذین ھجومن ال  ج

  .وابن الزبعري، وھبیرة بن أبي وھبأبي ُسلمى، 

كیف استبدل كعب بن زھیر بن أبي ُسلمى ھجاءه لرسول   )١٤٦٦س
  بالمدح؟ اهللا 

، كتب إلیھ أخوه عندما ھجا كعب بن زھیر رسول اهللا   ج
أمر بقتل قد  ُبَجْیَر الذي أسلم، كتابًا یخبره بأن رسول اهللا 

كل من ھجوه وآذوه من الشعراء، إال من جاء مسلمًا تائبًا 
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یعفو عنھ ویسامحھ، وعلیھ فأنصح لك أن تأتي رسول اهللا 
 وإال فانج بنفسك حیث تجد مكانًا بالمدینة وتسلم فتنجو ،

. لكن كعبًا لم یأخذ بنصیحة أخیھ وقال ھجاًء آخر. للنجاة
، خبر بھ رسول اهللا ولما بلغ ُبَجْیرًا ما قالھ كعب، أ

فكتب ُبَجْیَر إلى أخیھ وقال لھ أسلم . فغضب وأھدر َدَمُھ
فإنھ ال یأخذ مع اإلسالم بما كان  وأقبل على رسول اهللا 

وأسلم وطلب األمان من  فجاء كعب لرسول اهللا . قبلھ
، فأنشد )مأمون واهللا(:، فقال رسول اهللا رسول اهللا 

  :طلعھام قصیة مدح فیھا رسول اهللا 
  بانت س عاد فقلب ي الی وم متب ول    

  
  مت    یم إثرھ    ا ل    م یف    د مكب    ول     

  :حتى قال  
  وق    ال ك    ل خلی    ل كن    ت آمل    ھ    

  
  ال ُالھینَّ   ك إن   ي عن   ك مش    غول     

  نبئ    ت أن رس    ول اهللا أوع    دني  
  

  والعف  و عن  د رس  ول اهللا م  أمول   
بردة كانت  وقال أبیات كثیرة، وعندھا كساه رسول اهللا   
اھا معاویة من أوالده، وظلت علیھ، ولما مات كعب اشتر

  .یتوارثھا الخلفاء، ولعلھا اآلن في متحف اآلثار بتركیا

 ؟أذكر أبیاتًا للبوصیري یمتدح فیھا رسول اهللا   )١٤٦٧س
  :قال البوصیري في ھمزیتھ  ج

  كی     ف ترق     ى رقیَّ     ك األنبی     اء  
  

  یاس    ماًء م    ا طاولتھ    ا س    ماءُ     
  لم یساووك في ُع الَك وق د ح ال     

  
  س     نى من     ك دونھ     م وس     ناء     

  إنم     ا مثَّل     وا ص     فاتك للن     اس   
  

  كم       ا مث       ل النج       وَم الم       اءُ    
  تتب   اھى ب   ك العص   وُر وتس   مو     

  
  ب      ك علی       اء بع       دھا علی       اء   

  فھنیئ      ًا ب      ھ آلمن      ة الفض      لُ    
  

  ال       ذي ش       رفت ب       ھ ح       واء    
  ی  وم نال  ت بوض  عھ ابن  ُة وھ  ب      

  
  م  ن فخ  ار م  ا ل  م تنل  ھ النس   اء       

  

عن حزن  كیف عبر حسان بن ثابت شاعر رسول اهللا  )١٤٦٨س
 دموع كل مؤمن ومؤمنة في ھذه الحیاة؟وألم و
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عن حزن وألم  َعبََّر حسان بن ثابت شاعر رسول اهللا   ج
ودموع كل مؤمن ومؤمنة في ھذه الحیاة، بقصیدة دالیة 

  :مطلعھا
  بطیب   ة رس   م للرس   ول ومعھ   د  

  
  منیر وقد تعف و الرس وم وَتْھُم د     

  وال تمَّحي اآلیاُت من دار ُحرمٍة  
  

ك   ان  بھ   ا منب   ر الھ   ادي ال   ذي    
  وواض    ح آث    ار وب    اقي مع    الم     یص                                                                   عد

  
  وَرب  ع ل  ھ فی  ھ مص  لى ومس  جد     

  بھا حج رات ك ان ین زل وس طھا      
  

  م   ن اهللا ن   ور یستض   اء ویوق   د   
  

  عدد أصحاب رسول اهللا 

  كم عدد الصحابة رضي اهللا عنھم أجمعین؟  )١٤٦٩س
ألف  ١٢٠اختلف في عدد الصحابة، وھم ما بین الستین إلى   ج

  .صحاب رضي اهللا عنھم أجمعین

  ؟من ھو المولود الذي حنَّكھ رسول اهللا   )١٤٧٠س
. عبداهللا بن الزبیر: ھو المولود الذي حنكھ رسول اهللا   ج

حملت : قالت أسماء بنت أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھا
بعبداهللا بن الزبیر، فخرجت وأنا ُمِتم في الشھر التاسع، 

فوضعتھ  فأتیت المدینة، فنزلت بقباء، ثم أتیت بھ النبي 
ي ِحْجره، ثم دعا بتمرة فمضغھا، ثم تفل في فیھ، فكان أول ف

، ثم َحنَّكھ بتمرة، ثم شيء دخل جوفھ ریق رسول اهللا 
  .دعا لھ وبرَّك علیھ، وكان أول مولود ُوِلَد في اإلسالم

  الِجن ورسول اهللا 

  ؟كیف أخبرت الِجن عن بعثة رسول اهللا   )١٤٧١س
ید، إذ أتاه ِجنِّیھ منھا خبر سواد بن قارب الذي لھ مقام حم  ج

، قال لعمر بن الخطاب رضي اهللا بنبأ ظھور الرسول 
بینا أنا ذات لیلة بین النائم والیقظان، إذ أتاني ِرئیي، : عنھ

ُقم یا سواد بن قارب فاسمع مقالتي : فضربني برجلھ، وقال
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ث رسول من ُلؤّي بن غالب یدعو إلى اهللا ععقل، إنھ قد ُباو
فقمت . وتكرر ذلك ثالث لیالي. عز وجل وإلى عبادتھ

امتحن اهللا قلبي، فرحَّلت ناقتي ثم أتیت المدینة، فإذا : فقلت
اسمع مقالتي یا : وصحبھ حولھ، فدنوت فقلت رسول اهللا 

 ففرح رسول اهللا : قال. رسول اهللا، فأخبره ذلك شعرًا
فوثب إلیھ عمر والتزمھ، . وأصحابھ بمقالتي فرحًا شدیدًا

أن أسمع ھذا الحدیث منك، فھل یأتیك  كنت أشتھي: وقال
أما منذ قرأت القرآن فال، ونعم : رئیك الیوم؟ قال سواد

  .العوض كتاب اهللا من الجن

كیف َأّكَد عمر بن الخطاب رؤیا سواد بن قارب الذي   )١٤٧٢س
  ؟أخبره ِجنِّیھ بظھور رسول اهللا 

َأّكَد عمر بن الخطاب رؤیا سواد بن قارب الذي أخبره ِجنِّیھ   ج
كنا یومًا في حي من قریش : ، فقالھور رسول اهللا بظ

وقد ذبحوا عجًال لھم، والجزار یعالجھ، ) آل ذریح(یقال لھم 
یا آل : إذ سمعنا صوتًا من جوف العجل وال نرى شیئًا

ذریح، أمر نجیح، صائح یصیح، بلسان فصیح، یشھد أن ال 
  .إلھ إال اهللا

  كیف كان حال الجن یوم المبعث النبوي؟  )١٤٧٣س
حیل بین الشیاطین والجن وبین استراق  ما بعث النبي ل  ج

السمع من السماء، وأرسلت علیھم الشھب، وتوجھوا نحو 
وھو بنخلة، وھو یصلي بأصحابھ صالة  تھامة إلى النبي 

ھذا واهللا الذي : الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا لھ، فقالوا
  .حال بینكم وبین خبر السماء

 بعد سماعھم قراءة رسول اهللا  بم أخبر الجن قومھم  )١٤٧٤س
  وھو بنخلة؟
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وھو  أخبر الجن قومھم بعد سماعھم قراءة رسول اهللا   ج
ِإنَّا َسِمْعَنا  (( ...:بنخلة في أول البعثة النبویة، فقالوا یا قومنا

َیْھِدي ِإَلى الرُّْشِد َفآَمنَّا ِبِھ َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربَِّنا ) ١(ُقْرآنًا َعَجبًا 
 اهللا بسم :فأنزل اهللا على رسولھ . )سورة الجن())٢(َأَحدًا 

 ...ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ َأنَُّھ اْسَتَمَع َنَفٌر ِمْن اْلِجنِّ (( الرحیم الرحمن
  .وإنما أوحي إلیھ قول الجن. )سورة الجن())١(

وھو یقرأ القرآن وھو  من الذي استمع لرسول اهللا   )١٤٧٥س
  بنخلة أثناء عودتھ یائسًا من الطائف؟

وھو یقرأ القرآن وھو بنخلة أثناء  استمع لرسول اهللا   ج
عودتھ یائسًا من الطائف، نفر من الجن، فأسلموا وآمنوا، 
وانتقلوا إلى دعوة قومھم إلى اإلسالم، وفتحوا مجاًال جدیدًا 

َوِإْذ  ((:قال اهللا تعالى. للدعوة اإلسالمیة في عالم غیبي
ِجنِّ َیْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن َفَلمَّا َحَضُروُه َصَرْفَنا ِإَلْیَك َنَفرًا ِمْن اْل

َقاُلوا ) ٢٩(َقاُلوا َأْنِصُتوا َفَلمَّا ُقِضَي َولَّْوا ِإَلى َقْوِمِھْم ُمْنِذِریَن 
َیا َقْوَمَنا ِإنَّا َسِمْعَنا ِكَتابًا ُأْنِزَل ِمْن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّقًا ِلَما َبْیَن 

َیا َقْوَمَنا ) ٣٠(قِّ َوِإَلى َطِریٍق ُمْسَتِقیٍم َیَدْیِھ َیْھِدي ِإَلى اْلَح
َأِجیُبوا َداِعي اللَِّھ َوآِمُنوا ِبِھ َیْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوِبُكْم َوُیِجْرُكْم ِمْن 

َوَمْن ال ُیِجْب َداِعي اللَِّھ َفَلْیَس ِبُمْعِجٍز ِفي ) ٣١(َعَذاٍب َأِلیٍم 
وِلَیاُء ُأْوَلِئَك ِفي َضالٍل ُمِبیٍن اَألْرِض َوَلْیَس َلُھ ِمْن ُدوِنِھ َأ

  .)سورة األحقاف())٣٢(

بم ُسمِّیت اللیلة التي استمع فیھا نفر من الجن بنخلة   )١٤٧٦س
وھو یقرأ القرآن أثناء عودتھ الیائسة من  لرسول اهللا 

  الطائف؟
ُسمِّیت اللیلة التي استمع فیھا نفر من الجن بنخلة لرسول اهللا   ج

 ناء عودتھ الیائسة من الطائف، لیلة وھو یقرأ القرآن أث
  .الجن
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  لدعوتھم لإلسالم؟ ھل َدَعْت الجن رسول اهللا   )١٤٧٧س
أنا : لدعوتھم لإلسالم، قال علقمة َدَعْت الجن رسول اهللا   ج

ھل شھد أحد منكم مع رسول اهللا : سألت ابن مسعود فقلت
 ال، ولكننا كنا مع رسول اهللا : لیلة الجن؟ قال  ذات لیلة

أي (ستطیر ا: ه، فالتمسناه في األودیة والشعاب، فقلناففقدنا
فبتنا بشر لیلة بات بھا قوم، : غتیل، قالاأو ) طارت بھ الجن

قلنا یا رسول : فلما أصبحنا إذا ھو جاٍء من قبل حراء، قال
اهللا، فقدناك فطلبناك، فلم نجدك، فبتنا بشر لیلة بات بھا قوم، 

ھ، فقرأت علیھم أتاني داعي الجن، فذھبت مع(:فقال 
فانطلق بنا، فأرانا آثارھم وآثار نیرانھم، : قال. )القرآن

لكم كل عظم ذكر اسم اهللا علیھ، یقع في (:وسألوه الزاد فقال
، فقال )أیدیكم أوفر ما یكون لحمًا، وكل بعرٍة علف لدوابكم

  .)فال تستنجوا بھا، فإنھا طعام إخوانكم(:رسول اهللا 

  ؟ل اهللا من الذي أعلم الجن برسو  )١٤٧٨س
: عن معن قال. ، شجرةالذي أعلم الجن برسول اهللا   ج

 النبي ) أعلم(من آذن : سألت مسروقًا: سمعت أبي قال
یعني ابن (حدثني أبوك : بالجن لیلة استمعوا القرآن؟ فقال

  .وھذه معجزة لرسول اهللا . أنھ آذنتھ بھم شجرة) مسعود

 ل اهللا ماذا فعل الشیطان عندما بایع المسلمون رسو  )١٤٧٩س
  ؟)الكبرى(بیعة العقبة الثانیة 

ثاني أیام  عندما بایع المسلمون من الخزرج رسول اهللا   ج
، صرخ )عند الجمرة الكبرى(التشریق بیعة العقبة الثانیة 

یا : الشیطان من رأس العقبة یعلن عن البیعة، بأنفذ صوت
ھل لكم في ُمذمم والصباء معھ ) أي المنازل(أھل الجباجب 

ھذا أزب (:تمعوا على حربكم؟ فقال رسول اهللا قد اج
العقبة، ھذا ابن أزیب، أتسمع أي عدو اهللا، أما واهللا ألفرغن 

یا معشر : وفي الصباح غدت علیھم ِجلة قریش، فقالوا. )لك
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الخزرج، إنھ قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا ھذا 
تستخرجونھ من بین أظھرنا، وتبایعونھ على حربنا، فانبعث 
بعض المشركین یحلفون باهللا ما كان من ھذا من شيء، وما 

  .علمناه
  اغتیال رسول اهللا محاوالت 

وقتلھ في فراشھ بمكة  ذكر محاولة اغتیال رسول اهللا ا  )١٤٨٠س
  قبیل ھجرتھ إلى المدینة؟

إلى المدینة،  عندما علمت قریش بخبر ھجرة رسول اهللا   ج
قضاء على عقدت مؤتمرًا في دار الندوة للتفكیر في ال

نفسھ، َفَقرَّ رأیھم على أن یتخیروا من كل  رسول اهللا 
ھ ن، فیقتلو)أحد عشر فردًا افاختارو(قبیلة منھم فتى جلدًا 

جمیعًا، فیتفرق دمھ في القبائل، وال یقدر بنو مناف على 
فاجتمع الفتیان الموكلون . حربھم جمیعًا، فیرضوا بالدیة

لھجرة ینتظرون خروجھ على بابھ لیلة ا بقتل رسول اهللا 
َوِإْذ َیْمُكُر ِبَك الَِّذیَن  ((:لیقتلوه، وكان األمر كما قال تعالى

َكَفُروا ِلُیْثِبُتوَك َأْو َیْقُتُلوَك َأْو ُیْخِرُجوَك َوَیْمُكُروَن َوَیْمُكُر اللَُّھ 
ولم ینم رسول اهللا . )سورة األنفال())٣٠(َواللَُّھ َخْیُر اْلَماِكِریَن 

 لھجرة في فراشھ، وإنما طلب من ابن عمھ وربیبھ لیلة ا
علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ أن ینام مكانھ، وغادر 

بیتھ دون أن یشاھده الموكلون بقتلھ، فخرج  رسول اهللا 
على المتربصین بقتلھ وكأنھم نیام، ویتناول من األرض 
حفنة من تراب ویدور علیھم یضع منھ على رءوسھم وھو 

َوَجَعْلَنا ِمْن َبْیِن َأْیِدیِھْم َسّدًا َوِمْن  ((:یس یتلو من سورة
وذھب إلى . ))٩(َخْلِفِھْم َسّدًا َفَأْغَشْیَناُھْم َفُھْم ال ُیْبِصُروَن 

بیت أبي بكر الصدیق رضي اهللا عنھ، وكان قد ھیأ من َقْبُل 
، فعزما على الخروج إلى راحلتین لھ ولرسول اهللا 

  .المدینة
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بعد  تیال عمیر بن وھب لرسول اهللا ذكر محاولة اغا  )١٤٨١س
  غزوة بدر؟

بعد غزوة بدر، جلس عمیر بن وھب الجمحي مع صفوان   ج
بن أمیة، في الحجر، وكان ابن عمیر في أسارى بدر، 

أما واهللا ... ثم قال عمیر . فذكرا أصحاب القلیب ومصابھم
لوال َدْین عليَّ وِعیاٌل أخشى علیھم لركبت إلى محمد حتى 

فكتما . قال صفوان عليَّ دینك، وعیالك مع عیاليف. أقتلھ
األمر، ثم أمر عمیر بسیفھ فُشحذ لھ وُسمَّ، ثم انطلق إلى 

فما جاء بك (:، فقال لھ المدینة، ودخل على رسول اهللا 
فما بال (:قال لھ . األسیر الذي في أیدیكم: قال )یا عمیر؟

نت قبحھا اهللا من سیوف، وھل أغ: قال )السیف في عنقك؟
ما : ، قال)صدقني، ما الذي جئت لھ؟ا(: قال . عنا شیئًا؟

بل قعدت أنت وصفوان بن أمیة في (:فقال . جئت إال لذلك
لو ال : الحجر، فذكرتما أصحاب القلیب من قریش، ثم قلت

َدْین عليَّ وعیال عندي لخرجت حتى أقتل محمدًا، فتحمل 
ائل بینك ني لھ، واهللا حصفوان بدینك وعیالك على أن تقتل

أشھد أنك رسول اهللا، قد كنا یا : قال عمیر. )وبین ذلك
رسول اهللا نكذبك بما كنت تأتینا بھ من خبر السماء، وما 
ینزل علیك من الوحي، وھذا أمر لم یحضره إال أنا 

ألعلم ما أتاك بھ إال اهللا، فالحمد هللا  يوصفوان، فواهللا إن
ھوا أخاكم في فقِّ(:الذي ھداني لإلسالم، فقال رسول اهللا 

، ففعلوا، ثم استأذن )أقرئوه القرآن، وأطلقوا لھ أسیرهدینھ، و
فلحق بمكة وأقام بھا یدعوا إلى اإلسالم  رسول اهللا 

  .ویُؤذي من خالفھ أذًى شدیدًا، فأسلم على یدیھ ناس كثیر

  ؟في ُأُحد كیف كانت محاولة المشركین ِلَقْتل رسول اهللا   )١٤٨٢س
، وكسر جرحوا وجھ رسول اهللا استطاع المشركون أن ی  ج

رباعیتھ، حتى سقط في حفرة من الُحفر التي كان الفاسق 
أبو عامر یكید بھا المسلمین، وَظنَّ ابن قمیئة أنھ قتل رسول 
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قتلت محمدًا قتلت محمدًا، كما صرخ : ، فظل یصیحاهللا 
ووقع ذلك في . أن محمدًا قد مات: الشیطان بأعلى صوتھ
مین، فألقوا سالحھم، فقال أنس بن قلوب كثیر من المسل

ما تصنعون في الحیاة بعده؟ قوموا فموتوا على ما : النضر
نحو المسلمین، وكان أول من عرفھ  ثم أقبل . مات علیھ

... یا معشر المسلمین: كعب بن مالك، فصاح بأعلى صوتھ
  .أبشروا، ھذا رسول اهللا 

  ؟ كیف كانت محاولة بني النضیر ِلَقْتل رسول اهللا  )١٤٨٣س
، بأن النضیر في مؤامرة لقتل رسول اهللا  انتووا بنو  ج

یحمل عمرو بن جحاش بن كعب صخرة یلقي بھا من أعلى 
فیرتاحون منھ،  البیت بالتحدید على رأس رسول اهللا 

 ،وأنكر على بني النضیر تآمرھم على قتل رسول اهللا 
ل كان ذلك عندما كان رسو .ال تفعلوا: مشكم، وقال َسالَّم بن

قصد حي بني النضیر، یطلب منھم المساھمة في دفع  اهللا 
دیة القتیلین من بني عامر، الذین قتلھم عمرو بن أمیة، فأتاه 

  بما أرادوا، فرجع إلى ) وحي من اهللا(الخبر من السماء
المدینة، وأخبر أصحابھ بما أراد بھ یھود بني النضیر من 

  .كید خاسر ھمت بھ، وأمرھم بالتھیؤ لحربھم

  ؟كیف كانت محاولة رجل من أھل نجد َقْتل رسول اهللا   )١٤٨٤س
غزونا مع : عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنھما قال  ج

في واٍد  غزوة ِقبل نجد، فأدركنا رسول اهللا  رسول اهللا 
تحت  ، فنزل رسول اهللا )أي األشجار(كثیر العضاة 

اس وتفرق الن: قال. شجرة، فعلق سیفھ ِبُغْصٍن من أغصانھا
إن رجًال أتاني (:فقال رسول اهللا : قال. یستظلون بالشجر

وأنا نائم، فأخذ السیف، فاستیقظت وھو قائم على رأسي، فلم 
من یمنعك مني؟ : أشعر إال والسیف َصْلتًا في یده، فقال لي

فشام . َمن یمنعك مني؟ قلت اهللا: ثم قال في الثانیة. اهللا: قلت
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ثم لم یعرض لھ رسول  .)فھاھو جالس) أي أغمده(السیف 
: ھذا الرجل اسمھ غورث بن الحارث، وقیل. اهللا 

  . دعثور: غویرث، وقیل

من  وھو راجٌع كیف كانت محاولة َقْتل رسول اهللا   )١٤٨٥س
  غزوة تبوك؟

من غزوة تبوك، وعندما كان ببعض  لما رجع رسول اهللا   ج
، فتآمروا أن یطرحوه من الطریق َھمَّ المنافقون بقتلھ 

فلما غشیھم رسول اهللا . بة أرادوا أن یسلكوھا معھرأس عق
 َمن شاء منكم أن یأخذ (:َأخبره اهللا تعالى خبرھم، فقال

العقبة،  وأخذ رسول اهللا . )ببطن الوادي فإنھ أوسع لكم
وأخذ الناس ببطن الوادي إال النفر الذین ھموا بالمكر 

موا ، لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا، وقد ھبرسول اهللا 
ُحذیفة بن الیمان وعمَّار بن  بأمر عظیم، أمر رسول اهللا 

یاسر فمشیا معھ، فبینما ھم یسیرون إذ سمعوا وكزة القوم 
، وأمر حذیفة من ورائھم قد غشوه،  فغضب رسول اهللا 

أن یردھم، فأرعبھم اهللا حین أبصروا حذیفة، فأسرعوا حتى 
ة، وامش اضرب الراحلة یا حذیف(:خالطوا الناس، وقال 

فأسرعوا حتى استووا بأعالھا، فخرجوا من  )أنت یا عمار
ثم أخبر رسول اهللا حذیفة وعمار . العقبة ینتظرون الناس
 :ونزل قول اهللا تعالى. )أْكُتَماُھم(:بمكرھم وسماھم وقال

َیْحِلُفوَن ِباللَِّھ َما َقاُلوا َوَلَقْد َقاُلوا َكِلَمَة اْلُكْفِر َوَكَفُروا َبْعَد ((
ِإْسالِمِھْم َوَھمُّوا ِبَما َلْم َیَناُلوا َوَما َنَقُموا ِإالَّ َأْن َأْغَناُھْم اللَُّھ 
َوَرُسوُلُھ ِمْن َفْضِلِھ َفِإْن َیُتوُبوا َیُكْن َخْیرًا َلُھْم َوِإْن َیَتَولَّْوا 

ِفي ُیَعذِّْبُھْم اللَُّھ َعَذابًا َأِلیمًا ِفي الدُّْنَیا َواآلِخَرِة َوَما َلُھْم 
  .)سورة التوبة())٧٤(اَألْرِض ِمْن َوِليٍّ َوال َنِصیٍر 
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  الصالة والسالم علیھوفضل  رسول اهللا مسجد زیارة 

قبل أن یدخل  كیف كان الناس یسلمون على رسول اهللا   )١٤٨٦س
 البیت في المسجد؟

قبل أن یدخل البیت  كان الناس یسلمون على رسول اهللا   ج
البیت ویسلموا، وكان الباب  في المسجد، بأن یقفوا على باب

ولما . لیس علیھ َغلٌق حتى ماتت عائشة رضي اهللا عنھا
، أمرت عائشة صار الناس یأخذون من ُتراب قبر النبي 

مازلت أضع : وقالت. رضي اهللا عنھا بجدار فضرب علیھم
خماري وأنفصل عن ثیابي حتى دفن عمر، فلم أزل 

  .قبور جدارًامتحفظة في ثیابي حتى بنیت بیني وبین ال

  ؟فضل الصالة والسالم على رسول اهللا  ما  )١٤٨٧س
  :یكمن فیما یلي فضل الصالة والسالم على رسول اهللا   ج

  .یوم القیامة إنھا سبب لقرب العبد منھ  )١
  .إنھا زكاة للمصطفى وطھارة لھ )٢
  .إنھا تقوم مقام الصدقة لذي العسرة )٣
فھي  إنھا یرجى بھا إجابة دعاء الداعي إذا قدمھا أمامھ،  )٤

تصاعد الدعاء عند رب العالمین وكان موقوفًا بین 
  .السماء واألرض

إنھا سبب لصالة اهللا على المصلي وصالة مالئكتھ  )٥
  .علیھ

  .إنھ سبب لتبشیر العبد بالجنة قبل موتھ )٦

  ؟فضل زیارة رسول اهللا  ما  )١٤٨٨س
 یكمن في أقوال رسول اهللا  فضل زیارة رسول اهللا   ج

  :التالیة
لم تنزعھ حاجة إال زیارتي كان حقًا  من جاءني زائرًا( )١

  .)عليَّ أن أكون لھ شفیعًا یوم القیامة
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  .)من زار قبري وجبت لھ شفاعتي( )٢
من زارني میتًا فكأنما زارني حیًا، ومن زار قبري ( )٣

وجبت لھ شفاعتي یوم القیامة، وما من َأَحٍد ِمْن ُأمتي لھ 
  .)سعة ثم لم یزرني فلیس لھ ُعْذر

  .)فقد جفانيمن لم یزر قبري ( )٤
كان كمن زارني في من حج فزار قبري بعد موتي ( )٥

  .)حیاتي وصحبني

في فضل الصالة والسالم  ما ھي أقوال رسول اهللا   )١٤٨٩س
  علیھ؟

  :في فضل الصالة والسالم علیھ من أقوال رسول اهللا   ج
من صلى عليَّ عند قبري سمعتھ، ومن صلى عليَّ نائیًا ( )١

  .)ُبلِّْغتھ
  .)ین یبلغوني عن أمتي السالمإن هللا عز وجل سیاح( )٢
رد اهللا عليَّ روحي حتى أرد  إال ما من أحد یسلم عليَّ( )٣

  .)علیھ السالم
إن عیسى بن مریم مار بالمدینة حاجًا أو معتمرًا، ولئن ( )٤

  .)سلم عليَّ ألردن علیھ

التأدب في الصالة ة والسالم  على رسول اهللا یكون  كیف  )١٤٩٠س
 من أمام المواجھة الشریفة؟  

من أمام  التأدب في السالم على رسول اهللا  نیكو  ج
  :المواجھة الشریفة بما یلي

 .عدم اإلطالة في الوقوف أمام المواجھة الشریفة •
عدم اإلطالة في السالم، أو رفع الصوت بھ، أو یكون  •

  .جماعیًا
عدم رفع الیدین نحو الروضة أو الحجرة النبویة  •

 .الشریفة
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ن المسجد محدود عدم إیذاء اآلخرین من المسلمین، أل •
 .المساحة

 .االنضباط بآداب الشرع، فال یلفت األنظار إلیھ •
تأدب النساء التام واالھتمام بالحجاب الشرعي، وعم  •

  .إظھار الفرحة بالتصفیق أو بالصوت

  محبة رسول اهللا 

من رسالتھ حتى  المدة التي استغرقھا رسول اهللا  كم  )١٤٩١س
  وقاتھ؟

من رسالتھ حتى وفاتھ،   المدة التي استغرقھا رسول اهللا   ج
  .ثالث وعشرون سنة

  ؟ما الھدف من طاعة ومحبة رسول اهللا   )١٤٩٢س
  :الھدف من طاعة ومحبة رسول اهللا    ج

ِإیَّاَك َنْعُبُد  ((:طاعة اهللا تبارك وتعالى، قال اهللا تعالى •
 .)سورة الفاتحة())٥(َوِإیَّاَك َنْسَتِعیُن 

َوَمْن ُیِطْع اللََّھ  .(( ..:، قال اهللا تعالىطاعة رسول اهللا  •
َوَرُسوَلُھ ُیْدِخْلُھ َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اَألْنَھاُر َخاِلِدیَن 

 .)سورة النساء())١٣(ِفیَھا َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظیُم 
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي  ((:، قال اهللا تعالىاالقتداء برسول اهللا  •

ِلَمْن َكاَن َیْرُجو اللََّھ َواْلَیْوَم اآلِخَر  َرُسوِل اللَِّھ ُأْسَوٌة َحَسَنٌة
 .)سورة األحزاب())٢١(َوَذَكَر اللََّھ َكِثیرًا 

  .شرف دخول الجنة •
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  ووفاة مرض رسول اهللا 

 ؟متى بدأ مرض رسول اهللا   )١٤٩٣س
بعد الرجوع من حجة الوداع، یوم  بدأ مرض رسول اهللا   ج

في آخر صفر  األربعاء من أوائل شھر ربیع األول ، وقیل
  .من العام الحادي عشر للھجرة، فأصابھ ُصداع وُحمَّى

 قبل وفاتھ؟ كم المدة التي مرضھا رسول اهللا   )١٤٩٤س
قبل وفاتھ أربعة عشر یومًا، عانى فیھا  مرض رسول اهللا   ج

 شدة المرض وآالمھ قبل وفاتھ.  

 نفسھ إلى الناس؟ كیف نعى رسول اهللا   )١٤٩٥س
نفسھ إلى  رسول اهللا  ببعض األیام نعى قبل مرضھ   ج

ى الناس وھم ال یشعرون، فصعد المنبر، فحمد اهللا تعال
إن اهللا خّیر عبدًا بین الدنیا (:قالثم وأثنى علیھ بما ھو أھلھ 

، فبكى أبو بكر، )ه، فاختار ذلك العبد ما عند اهللاوبین ما عند
، فعجب الناس من ألنھ فھم أن المخیر ھو رسول اهللا 

  .بكائھ

 بكر قبل وفاتھ؟ على أبي ى رسول اهللا كیف أثن  )١٤٩٦س
بكر قبل وفاتھ وھو  أثنى على أبي قبل وفاة رسول اهللا   ج

إن من َأَمنَّ الناس علّي (:ینعي نفسھ للناس على المنبر فقال
في صحبتھ ومالھ أبو بكر، ولو كنت متخذًا خلیًال التخذت 

في أبا بكر خلیًال، ولكن أخوة اإلسالم ومودتھ، وال یبقینَّ 
  . )المسجد باب إال سدَّ إال باب أبي بكر

 ؟كیف بدأت مالمح وفاة رسول اهللا   )١٤٩٧س
عندما طلب مواله أبا  بدأت مالمح وفاة رسول اهللا   ج

یا أبا ُمویھبة، إني قد أمرت (:ُمویھبة رضي اهللا عنھ، فقال
فانطلقت معھ، : ، قال)أن أستغفر ألھل البقیع فانطلق معي
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یا (:ثم أقبل عليَّ وقال. سلم علیھمفلما وقف بین أظھرھم و
أبا ُمویھبة، إني قد أوتیت مفاتیح خزائن الدنیا والخلد فیھا، 

: قال. )ثم الجنة، فخیرت بین ذلك وبین لقاء ربي والجنة
بأبي أنت وأمي یا رسول اهللا، فخذ مفاتیح خزائن : فقلت

قد ال واهللا یا أبا مویھبة، ل(:الدنیا واْلخلد فیھا ثم الجنة، قال
، ثم استغفر ألھل البقیع ثم )اخترت لقاء ربي والجنة

  .وَحُعھ الذي قبضھ اهللا فیھ فبدأ برسول اهللا . انصرف

 دنو أجلھ؟ كیف استشعر رسول اهللا   )١٤٩٨س
دنو أجلھ، عندما نزلت علیھ سورة  استشعر رسول اهللا   ج

، فرد )نعیت إلى نفسي(:النصر، فقال لجبریل علیھ السالم
. )سورة الضحى())٤(ِخَرُة َخْیٌر َلَك ِمْن اُألوَلى َوَلآل ((:جبریل

َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك  ((:فإن سورة النصر تنتھي بقول اهللا تعالى
یتھیأ لھذا  فكان رسول اهللا  ،))٣(َواْسَتْغِفْرُه ِإنَُّھ َكاَن َتوَّابًا 

  .الیوم منذ ذلك الیوم

لبقیع عائشة بعد ما رجع من ا كیف وجد رسول اهللا   )١٤٩٩س
 مویھبة؟ وكان بصحبتھ مواله أبو قبل مرض موتھ 

 من البقیع قبل مرض موتھ  بعد ما رجع رسول اهللا   ج
مویھبة، فدخل على عائشة،  وكان بصحبتھ مواله أبو
: وارأساه، فقال: ي رأسھا، وتقولفوجدھا تشكو ُصداعًا ف

وما ضرك لو (:، ثم قال لھا!!)بل واهللا یا عائشة وارأساه(
فقالت  )قبلي فقمت إلیك وكفنتك، وصلَّیت علیك ودفنتك ِمتِّ

واهللا لكأني بك لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بیت : عائشة
: قالت عائشة رضي اهللا عنھا. فأعرست فیھ ببعض نسائك

  .وتتام بھ وجعھ فتبسم رسول اهللا 

 عندما َتَتام بھ وُجَعھ؟ ماذا فعل رسول اهللا   )١٥٠٠س
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، كان یدور على نسائھ ویتنقل بین َعھ عندما َتَتام بھ وُج  ج
  .زوجاتھ، لعدلھ وإنصافھ 

 ھ؟َوَجُع أین اشتد برسول اهللا   )١٥٠١س
ھ الذي مات بھ، وھو في بیت َجُعَو اشتد برسول اهللا   ج

  .زوجتھ میمونة رضي اهللا عنھا

عندما اشتد وجعھ وھو في بیت  ماذا فعل رسول اهللا   )١٥٠٢س
 میمونة؟

وجعھ وھو في بیت میمونة،  عندما اشتد برسول اهللا   ج
 لما ثقل رسول اهللا : قالت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا

 ّنِذَأواشتد بھ وجعھ استأذن أزواجھ أن یمرض في بیتي َف
یمشي بین العباس وعلي رضي اهللا  فخرج رسول اهللا . لھ

عنھما عاصبًا رأسھ، تخط قدماه األرض حتى دخل بیت 
  .واشتد وجعھ عائشة، ثم حمَّ رسول اهللا 

 عندما حمَّ واشتد وجعھ؟ ماذا قال رسول اهللا   )١٥٠٣س
ھریقوا َعَليَّ من (:واشتد وجعھ قال عندما حمَّ رسول اهللا   ج

حتى أخرج إلى الناس فأعھد  سبع ِقَرٍب من آبار شتى
ماء، ، فأقعدوه في ِمْخَضب لحفصة وَصبُّوا علیھ ال)إلیھم

  .)حسبكم حسبكم(:حتى طفق یقول

بعد ما َصبُّوا علیھ الماء وھو في  رسول اهللا ماذا فعل   )١٥٠٤س
 مرض الموت؟

واشتد وجعھ وَصبُّوا علیھ الماء،  عندما حمَّ رسول اهللا   ج
عاصبًا رأسھ حتى جلس على المنبر،  خرج رسول اهللا 

فصلى على أصحاب ُأُحد واستغفر لھم وأكثر الصالة 
عز وجل بین  إن عبدًا من عباد اهللا َخیَّره اهللا(:علیھم، ثم قال

  .)الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عنده 



٥٦٠  
  

إن :(كیف تصرف أبو بكر عندما سمع قول رسول اهللا   )١٥٠٥س
عبدًا من عباد اهللا َخیَّره اهللا عز وجل بین الدنیا وبین ما 

 ؟)عنده فاختار ما عنده
إن عبدًا من عباد (:عندما سمع أبو بكر قول رسول اهللا   ج

بین الدنیا وبین ما عنده فاختار ما  اهللا َخیَّره اهللا عز وجل
بل : یرید نفسھ، فبكى، وقال ، عرف أن رسول اهللا )عنده

  .نحن نفدیك بأنفسنا وأبنائنا

بل نحن : بكر عندما بكى وقال أبو بم أجاب رسول اهللا   )١٥٠٦س
 نفدیك بأنفسنا وأبنائنا؟

بل نحن : بكر عندما بكى، وقال أبا أجاب رسول اهللا   ج
على رسلك یا أبا بكر، فإني ال أعلم (:وأبنائنانفدیك بأنفسنا 

  .)َأَحدًا كان أفضل الصُّحبة عندي یدًا منك

عندما اشتد المرض علیھ وعلم  ماذا فعل رسول اهللا   )١٥٠٧س
 باجتماع األنصار بالمسجد؟

وعلم باجتماع األنصار  عندما اشتد المرض برسول اهللا   ج
معصوب متوكئًا على علي بن أبي طالب  بالمسجد، خرج 

الرأس، وسار العباس أمامھما، وتقدم النبي یخط برجلیھ ضعفًا 
حتى جلس في أسفل مرقاة المنبر، واجتمع إلیھ الناس، فحمد 

أیھا الناس بلغني أنكم تخافون من موت (:اهللا وأثنى علیھ ثم قال
نبیكم، ھل ُخلِّد نبي قبلي فیمن بعث اهللا فُأَخلَّد فیكم؟ أال إني 

م الحقون بي، فأوصیكم بالمھاجرین األولین الحق بربي، وأنت
 :خیرًا، وأوصي المھاجرین فیما بینھم، فإن اهللا تعالى یقول

ِإالَّ الَِّذیَن آَمُنوا ) ٢(ِإنَّ اِإلنَساَن َلِفي ُخْسٍر ) ١(َواْلَعْصِر ((
َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َوَتَواَصْوا ِباْلَحقِّ َوَتَواَصْوا ِبالصَّْبِر 

وإن األمور تجري بإذن اهللا وال یحملنكم  )العصر سورة())٣(
استبطاء أمر على استعجالھ فإن اهللا عز وجل ال یعجل بعجلة 

َفَھْل َعَسْیُتْم  (( :أحد، ومن غالب اهللا غلبھ ومن خادع اهللا خدعھ
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 ))٢٢(ِإْن َتَولَّْیُتْم َأْن ُتْفِسُدوا ِفي اَألْرِض َوُتَقطُِّعوا َأْرَحاَمُكْم 
وأوصیكم باألنصار خیرًا، فإنھم الذین تبوؤوا ، )مدسورة مح(

یمان من قبلكم، أن تحسنوا إلیھم، ألم یشاطروكم في إلالدار وا
الثمار، ألم یوسعوا لكم الدار، ألم یؤثروكم على أنفسھم وبھم 
الخصاصة؟ أال فمن َوِلَي لیحكم بین رجلین، فلیقبل من 

، أال وإني فرط محسنھم ولیتجاوز مسیئھم وال تستأثروا علیھم
لكم وأنتم الحقون بي، أال فإن موعدكم الحوض، أال فمن أحب 

  .)أن یرده علّي غدًا فلیكفف یده ولسانھ إال فیما ینبغي

لناس في آخر خطبھ عندما ل كیف أوضح رسول اهللا   )١٥٠٨س
) الشارعة ( حمَّ واشتد وجعھ التعامل مع األبواب الالفظة 

 في المسجد ؟
لناس في آخر خطبھ عندما حمَّ واشتد ل أوضح رسول اهللا   ج

في المسجد، ) الشارعة(وجعھ التعامل مع األبواب الالفظة 
انظروا ھذه األبواب الالفظة في المسجد، فسدوھا إال (:فقال

باب أبي أبى بكر فإني ال أعلم أحدًا كان أفضل في الصحبة 
عندي یدًا منھ، وإني لو كنت متخذًا من العباد خلیًال التخذت 

ا بكر خلیًال، ولكن صحبة إخاء وإیمان حتى یجمع اهللا أب
  .)بیننا عنده

 قبل وفاتھ بأربع لیال؟ ما الكتاب الذي كتبھ رسول اهللا   )١٥٠٩س
قبل وفاتھ بأربع لیال، عندما  الكتاب الذي كتبھ رسول اهللا   ج

ائتوني بكتف ودواة (:اجتمع عنده ناس من أصحابھ فقال
، فتنازعوا عنده وأخذوا )أبدًاأكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده 

دعوني في الذي أنا فیھ خیر مما (:یردون علیھ، فقال
أخرجوا المشركین (:فقال: ، وأوصاھم بثالث)ي إلیھتدعون

 )من جزیرة العرب، وأجیزوا الوفود بنحو ما كنت أجیزھم
وسكت عن الثالثة، وقیل نسي الراوي الثالثة، فقیل ھي 
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نكم، وقیل تنفیذ جیش أسامة، الصالة الصالة وما ملكت أیما
  .وقیل االعتصام بكتاب اهللا وسنتھ 

الناس في آخر  ما ھو البعث الذي أوصى بھ رسول اهللا   )١٥١٠س
 خطبھ عندما حمَّ واشتد وجعھ؟

الناس في آخر خطبھ  البعث الذي أوصى بھ رسول اهللا   ج
عندما حمَّ واشتد وجعھ، ھي بعث سریة أسامة بن زید التي 

ن قد بلغھ أن البعض قد اعترض على قیادة عقدھا لھ وكا
أسامة لحداثة سنھ رضي اهللا عنھ، فخرج بجیشھ وعسكر 
في منطقة الجرف من ضواحي المدینة المتاخمة بینما یشتد 

أیھا الناس أنفذوا بعث أسامة (:فقال المرض برسول اهللا 
فلعمري لئن قلتم في إمارتھ لقد قلتم في إمارة أبیھ من قبلھ، 

  .)لیق لإلمارة وإن كان أبوه لخلیقًا بھاوإنھ لخ

 وجعھ؟ كیف استقبل رسول اهللا   )١٥١١س
لما : عن عائشة وعبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنھم، قال  ج

طفق یطرح خمیصة لھ على وجھھ،  نزل برسول اهللا 
لعنة اهللا (:فإذا اغتم بھا كشفھا عن وجھھ، فقال وھو كذلك

  .)یائھم مساجدعلى الیھود والنصارى اتخذوا قبور أنب

بم وصف عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ، وْعَكَة   )١٥١٢س
 ؟رسول اهللا 

وصف عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنھ، وْعَكَة رسول اهللا   ج
 دخلت على رسول اهللا : فقال  وھو ُیوَعُك، فقلت یا

إني ُأوعك  أجل(:إنك توعك وعكًا شدیدًا، قال: رسول اهللا
  .)كما ُیعك رجالن منكم

یف وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا وجع رسول ك  )١٥١٣س
 ؟اهللا 
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، وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا وجع رسول اهللا   ج
  .ما رأیت أحدًا الوجع علیھ أشد من رسول اهللا : فقالت

 عندما َتَتام بھ وُجَعھ؟ من كان ُیَمرِّض رسول اهللا   )١٥١٤س
وُجَعھ، السیدة عندما َتَتام بھ  الذي كان ُیَمرِّض رسول اهللا   ج

عائشة رضي اهللا عنھا، كما كانت ترقیھ وتعوذه 
كان إذا اشتكى نفث  إن النبي : بالمعوذات، فعنھا قالت

على نفسھ بالُمعوِّذات، ومسح بیده، فلما اشتكى وَجَعُھ الذي 
ُتوفَِّي فیھ طفقُت أنفث على نفسھ بالمعوذات التي كان ینفث، 

  .عنھ وأمسح بید النبي 

 بالناس وھو مریض؟ ًا صلى رسول اهللا كم یوم  )١٥١٥س
  .بالناس وھو مریض، أحد عشر یومًا صلى رسول اهللا   ج

بالناس وھو  ما ھو آخر فرض صاله رسول اهللا   )١٥١٦س
 مریض؟

بالناس وھو مریض، صالة  آخر فرض صاله رسول اهللا   ج
سمعت رسول : المغرب من یوم الخمیس، تقول أم الفضل

سورة ())١(َواْلُمْرَسالِت ُعْرفًا  ((یقرأ في المغرب بـ  اهللا 
  .، ثم ما صلى لنا بعدھا حتى قبضھ اهللا)المرسالت

 بالصالة وھو في وجعھ؟ كیف اھتمام رسول اهللا   )١٥١٧س
: فقال ثقل النبي : قالت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا  ج

ضعوا لي (:قال. ال، ھم ینتظرونك: قلن )أصلى الناس؟(
غتسل فذھب لینوء اف. اففعلن: قالت )ماء في المخضب

ال، ھم : قلن )أصلى الناس؟(:فأغمي علیھ ثم أفاق، فقال 
 )ضعوا لي ماء في المخضب(:قال. ینتظرونك یا رسول اهللا

غتسل ثم ذھب لینوء فأغمي علیھ ثم أفاق، افقعد ف: قالت
ال، ھم ینتظرونك یا رسول : قلن )أصلى الناس؟(:فقال 

ظرون النبي علیھ السالم اهللا والناس عكوف في المسجد ینت
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إلى أبي بكر بأن  فأرسل النبي . لصالة العشاء األخیرة
 یأمرك إن رسول اهللا : یصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال

یا ) وكان رجًال رقیقًا(أن تصلي بالناس، فقال أبو بكر 
فصلى أبو . فقال لھ عمر أنت أحق بذلك. صل بالناس: عمر

  .بكر تلك األیام

 ؟صلَّى بالناس في حالة وجع رسول اهللا من الذي   )١٥١٨س
وجعھ جاءه بالل ُیؤِذُنھ بصالة  لما اشتد برسول اهللا   ج

مروا أبا بكر (:الفجر من یوم اإلثنین، فقال رسول اهللا 
  .)فلیصل بالناس

في تقدیم أبي بكر   وضح كیف كان إصرار رسول اهللا   )١٥١٩س
 رضي اهللا عنھ في اإلمامة في الصالة؟

نادى أن یصلي أبو  المرض على رسول اهللا  بعد أن ثقل  ج
یا نبي : فقالت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا. بكر بالناس

اهللا، إن أبا بكر رجل رقیق، ضعیف الصوت، كثیر البكاء 
 )مروه فلیصل بالناس(:القول فأعاد علیھا . إذا قرأ القرآن

إنكن صواحب (:فلما كررت علیھ قولھا، ارتفع صوتھ وقال
  .)فمروه فلیصل بالناسیوسف، 

عندما سمع صوت عمر بن   ما ھو موقف رسول اهللا   )١٥٢٠س
 الخطاب رضي اهللا عنھ في اإلمامة في الصالة؟

عندما أمر أن یصلي أبو بكر بالناس، خرج  روي أنھ   ج
عبداهللا بن زمعة ِلُیَبلََّغُھ، فلم یجد أمامھ إال عمر بن الخطاب، 

 مع رسول اهللا فس. قم یا عمر فصل بالناس: فقال لھ
فأین أبو بكر، یأبى اهللا (:صوت عمر یكبر، فإذا بھ یقول

َفُذِكَر أنھم . )ذلك والمسلمون، یأبى اهللا ذلك والمسلمون
بحثوا عن أبي بكر حتى إذا جاء أعاد الصالة التي صالھا 

  .عمر بالناس
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إمامة أبي بكر رضي اهللا عنھ  كیف أكد رسول اهللا   )١٥٢١س
 للناس في الصالة؟

إمامة أبي بكر رضي اهللا عنھ للناس في  رسول اهللا  أكد  ج
الصالة، أنھ لما تقدم أبو بكر یصلي بالناس، وجد رسول 

خفًة فخرج على الناس وھم یصلون الصبح، فرفع  اهللا 
فكاد المسلمون یفتنون في . الستر وقام على باب عائشة

حین رأوه فرحًا بھ وتفرجوا، فأشار  صالتھم برسول اهللا 
 وتبسم رسول اهللا : قال أنس .م أن اثبتوا على صالتكمإلیھ

سرورًا ِلَما رأى من ھیئتھم في صالتھم، وما رأیت رسول 
: قال أبو بكر بن ملیكة. أحسن ھیئة منھ تلك الساعة اهللا 

فلما تفرج الناس َعرَف أبو بكر أنھم لم یفعلوا ذلك إال 
في  فدفعھ رسول اهللا . ، فنكص من مصالهلرسول اهللا 
إلى جانبھ  ، وجلس رسول اهللا )صل بالناس(:ظھره وقال

  .فصلى قاعدًا عن یمین أبي بكر

َلّما فرغ من الصالة خلف أبي  ماذا فعل رسول اهللا   )١٥٢٢س
 بكر رضي اهللا عنھ؟

من الصالة خلف أبي بكر رضي اهللا  َلّما فرغ رسول اهللا   ج
عنھ، أقبل على الناس فكلمھم رافعًا صوتھ حتى خرج 

یا أیھا الناس ُسعرت النار، (:تھ من باب المسجد یقولصو
وأقبلت الفتن كقطع اللیل المظلم، وإني واهللا ما َتْمِسُكوَن 
عليَّ بشيء، إني لم ُأِحلَّ إال ما َأَحلَّ القرآن، ولم ُأَحرِّم إال ما 

  .)َحرََّم القرآن

 نفسھ إلى أصحابھ؟ كیف َنَعى رسول اهللا   )١٥٢٣س
ُنَعَي إلینا  حبیبنا  :رضي اهللا عنھ قال عن عبداهللا بن مسعود  ج

ونبینا بأبي ھو، ونفسي لھ الفداء قبل موتھ ِبِستٍّ، فلما دنا 
الفراق جمعنا في بیت ُأمَنا عائشة، فنظر إلینا فدمعت عیناه، 

مرحبًا بكم، وحیاكم اهللا  وحفظكم اهللا، آواكم اهللا (:ثم قال
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اهللا، وفقكم اهللا،  ونصركم اهللا، رفعكم اهللا، ھداكم اهللا، رزقكم
أوصیكم بتقوى اهللا، وأوصي اهللا ... سلمكم اهللا، قبلكم اهللا
إني لكم نذیر مبین أن ال تعلوا على ... بكم، واستخلفھ علیكم

ِتْلَك الدَّاُر  ((:اهللا في عباده وبالده، فإن اهللا قال لي ولكم
ْرِض َوال َفَسادًا اآلِخَرُة َنْجَعُلَھا ِللَِّذیَن ال ُیِریُدوَن ُعُلّوًا ِفي اَأل

َأَلْیَس ِفي  (( ...:وقال )سورة القصص())٨٣(َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقیَن 
قد دنا (:ثم قال )سورة الزمر())٦٠(َجَھنََّم َمْثًوى ِلْلُمَتَكبِِّریَن 

ى اهللا وإلى سدرة المنتھى وإلى جنة لاألجل والمنقلب إ
: فقلنا: بھ قالأحس - المأوى والكأس األوفى، والرفیق األعلى
رجال أھل بیتي (:یا رسول اهللا، فمن یغسلك إذن؟ قال

في ثیابي ھذه إن شئتم (:قلنا ففیم نكفنك؟ قال )ألدنىاألدنى فا
قال قلنا فمن یصلي علیك  )أو حلة یمنیة أو في بیاض مضر

مھًال غفر اهللا لكم وجازاكم عن (:فبكینا وبكى وقال... منا؟ 
ووضعتموني على سریري في  نبیكم خیرًا، إذا غسلتموني
خرجوا عني ساعة، فإن أول ابیتي ھذا على شفر قبري ف

من یصلي علّي خلیلي وجلیسي جبریل علیھ السالم ثم 
میكائیل، ثم إسرافیل، ثم ملك الموت مع جنوده، ثم المالئكة 
علیھم السالم بأجمعھا، ثم ادخلوا علّي فوجًا فوجًا فصلوا 

وال (:أحسبھ قال – ذوني بباكیةعلّي وسلموا تسلیمًا وال تؤ
ولیبدأ بالصالة علّي رجال أھل بیتي ثم ). صاخبة وال رانة

قرؤوا أنفسكم مني السالم، ومن غاب من اأنتم بعد، و
خواني فأقرؤوه مني السالم، ومن دخل معكم في دینكم إ

علیھ (:أحسبھ قال – بعدي فإني أشھدكم أني أقرأ السالم
ي من یومي ھذا إلى یوم وعلى كل من تابعني على دین

: اهللا فمن یدخلك قبرك منا؟ قال قلنا یا رسول. )القیامة
رجال أھل بیتي مع مالئكة كثیرة یرونكم من حیث ال (

  .)ترونھم
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كیف كان اھتمام الصحابة رضوان اهللا علیھم ِبصحِة   )١٥٢٤س
 ؟رسول اهللا 

خرج یومئذ َعِلٌي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ على الناس   ج
یا أبا الحسن كیف : فقال لھ الناس ول اهللا من عند رس

فَأخَذ : ؟ فقال أصبح بحمد اهللا بارئًا، قالأصبح رسول اهللا 
یا علي َأْحِلف باهللا، لقد رأیت الموت في : العباس بیده وقال

كما كنت أعرفھ في وجوه بني  وجھ رسول اهللا 
  .عبدالمطلب

 نفسھ إلى فاطمة؟ كیف نعى رسول اهللا   )١٥٢٥س
أقبلت فاطمة تمشي كأن : ائشة رضي اهللا عنھاقالت ع  ج

ثم  )مرحبًا بابنتي(:فقال النبي . مشیتھا مشي النبي 
ا حدیثًا، فبكت، أجلسھا عن یمینھ أو عن شمالھ ثم أسر إلیھ

ما : فقلت. تبكین؟ ثم أسر إلیھا حدیثًا فضحكت فقلت لھا لم
: رأیتك الیوم فرحًا أقرب من حزن، فسألتھا عما قال، فقالت

. حتى قبض النبي  ما كنت ألفشي سر رسول اهللا 
أسر إلي أن جبریل كان یعارضني القرآن : فسألتھا فقالت

كل سنة مرة وأنھ عارضني العام مرتین وال أراه إال حضر 
أما (:أجلي وإنك أول أھل بیتي  لحاقًا بي فبكیت فقال

 )ترضي أن تكوني سیدة نساء أھل الجنة أو نساء المؤمنین
  .ت لذلكفضحك

 بأنھ یقبض في وجعھ؟ ِلَمن َأَسرَّ رسول اهللا   )١٥٢٦س
فاطمة في شكواه  دعا النبي : قالت عائشة رضي اهللا عنھا  ج

الذي قبض فیھ، فسارَّھا بشيء فبكت، ثم دعاھا فسارَّھا 
سارَّني أنھ یقبض في : فسألتھا عن ذلك، فقالت. فضحكت

  .فضحكتوجعھ فبكیت، ثم سارَّني أن أول أھلھ لحوقًا بھ 
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كیف وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا ِنَعَم اهللا علیھا   )١٥٢٧س
 ؟في وفاة رسول اهللا 

وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا ِنَعَم اهللا علیھا في وفاة   ج
 إن من نعم اهللا َعَليَّ أن رسول اهللا : فقالت رسول اهللا 

توفى في بیتي وفي یومي، وبین َسْحري وَنْحري، وأن اهللا 
 ًابین ریقي وریقھ عند موتھ، حیث أالنت لھ سواك جمع

  .إستاك بھ قبل وفاتھ 

كیف وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا أن اهللا جمع   )١٥٢٨س
 عند موتھ؟ ریقھا إلى ریق رسول اهللا 

وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا أن اهللا جمع ریقھا   ج
دخل َعَليَّ : عند موتھ، فقالت بریق رسول اهللا 

إلى صدري  رحمن بن أبي بكر وأنا مسندة النبي عبدال
ومعھ سواك رطب یستن بھ، فرأیتھ ینظر إلیھ فعرفت أنھ 
یحب السواك، فقلت آخذه لك؟ فأشار برأسھ أن نعم، َفَلیَّْنُتھ 

استن  وطیبتھ لھ، ثم دفعتھ إلیھ فاسَتنَّ بھ، فما رأیت النبي 
  .استنانًا قط أحسن منھ

 ؟ول اهللا رس) توفي(كیف ُقِبَض   )١٥٢٩س
رسول ) وفاة(وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا َقْبَض   ج

وھو َیْسَتنَّ بسواك َرْطٍب َلیََّنْتُھ وَطیََّبْتُھ لھ، وبین یدیھ  اهللا 
َركوٌة فیھا ماء، َفَجَعَل ُیْدِخل یده في الماء فیمسح بھا وجھھ 

، ثم َنَصَب یدیھ )ن للموت لسكراتإال إلھ إال اهللا (:ویقول
  .حتى ُقِبض ومالت یده )اللھم الرفیق األعلى(:جعل یقولف

یقول عندما جاءتھ سكرات  ماذا كان رسول اهللا   )١٥٣٠س
 الموت؟

اللھم (:یقول عندما جاءتھ سكرات الموت كان رسول اهللا   ج
  .)أعني على سكرات الموت
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كیف استشعرت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا وفاة   )١٥٣١س
 ؟رسول اهللا 

 عائشة رضي اهللا عنھا وفاة رسول اهللا استشعرت السیدة   ج
  : بقولھا

إنھ َلْن ُیقبض َنِبٌي (:وھو صحیح یقول كان رسول اهللا  •
فلما اشتكى . )قط حتى َیَرَى مقعده من الجنة ثم ُیَخیر

وحضرُه القبض ورأسھ على فخذي، ُغشي علیھ، فلما 
اللھم في (:أفاق شخص بصره نحو سقف البیت ثم قـال

إذًا ال یختارنا، فعرفت أنھ حدیثھ : فقلت. )الرفیق األعلى
  . الذي كان یحدثنا وھو صحیح

 سمعت رسول اهللا : كما قالت رضي اهللا عنھ •
وأصغیت إلیھ قبل أن یموت وھو ُمْسِنٌد إَليَّ َظھره 

رحمني وألحقني بالرفیق اغفر لي وااللھم (:یقول
ْجري، في ِح وثقل رسول اهللا : ، ثم قالت)األعلى

    :ى وجھھ فإذا بصره قد شخص، وھو یقولفنظرت إل
  .، وُقبض )بل الرفیق األعلى في الجنة(

ھا ار بین فاطمة رضي اهللا عنھا وأبیما الحوار الذي د  )١٥٣٢س
 ؟قبل وفاتھ  رسول اهللا 

الحوار الذي دار بین فاطمة رضي اهللا عنھا وأبیھا رسول   ج
ب وآكر: ، قالت فاطمة رضي اهللا عنھاقبل وفاتھ  اهللا 

  .)لیس على أبیك كرب بعد الیوم(:أباه، قال لھا

بم ندبت السیدة فاطمة رضي اهللا عنھا وفاة أبیھا رسول   )١٥٣٣س
 ؟اهللا 

 ندبت السیدة فاطمة رضي اهللا عنھا وفاة أبیھا رسول اهللا   ج
یا َأبتاه أجاب ربًَّا دعاه، یا أبتاه في جنة الفردوس : بقولھا

  .مأواه، یا أبتاه إلى جبریل ننعاه
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 عند موتھ؟ ماذا قال جبریل علیھ السالم للنبي   )١٥٣٤س
یا أحمد ھذا : عند موتھ قال جبریل علیھ السالم للنبي   ج

آخر َوْطِئ في األرض وال أنزل إلیھا بعد الیوم أبدًا، إنما 
  .كنت أنت حاجتي في الدنیـا

 شھیدًا؟ رسول اهللا  ھل توفي  )١٥٣٥س
لشاة التي بألم ا األخیر َأَحسَّ  في مرض رسول اهللا   ج

ُسمَِّمت لھ بخیبر، والتي استمر ألمھا ثالث سنوات،حتى 
ً  ِبُسمِّ الشاة، لیلقى اهللا جل  خرجت روحھ  الشریفة ُمتأثرة

 كان النبي : قالت عائشة رضي اهللا عنھا. جاللھ شھیدًا
ما َأزاُل َأِجُد َألم ! یا عائشة(:یقول في مرضھ الذي مات فیھ

فھذا أوان وجدت انِقطاع أبھري الطعام الذي أكلُت بخیبر، 
  .لیجمع اهللا تعالى لھ بین النبوة والشھادة. )من ذلك السُّم

 ؟متى كانت وفاة رسول اهللا   )١٥٣٦س
ثنین، اال حین اشتد الضحى من یوم كانت وفاة رسول اهللا   ج

حدى االثنتي عشرة لیلة مضت من ربیع األول، سـنة 
  ).ھـ١٢/٣/١١( عشرة مضت من الھجرة 

 ؟قبل الناس خبر وفاة رسول اهللا كیف است  )١٥٣٧س
، حتى طاشت عقولھم، ما إن علم الناس بوفاة رسول اهللا   ج

وعمتھم الحیرة، وأقعدتھم الدھشة، وأظلمت الحیاة في 
حتى إن عمر رضي اهللا عنھ قام یحلف للناس بأن . وجوھھم

ما مات، حتى جاء أبو بكر من السنح فدخل  رسول اهللا 
ه مسجَّى في ثوب ِحبَرة، فكشف فوجد على رسول اهللا 

بأبي أنت وأمي طبت حیًا : وقبلھ وبكى، ثم قال وجھھ 
ثم خرج . ومیتًا، والذي نفسي بیده ال یذیقك اهللا الموتتین أبدًا

اجلس یا عمر، فأبى أن یجلس، : لناس، فقالیتحدث ل وعمر
: فحمد اهللا وأثنى علیھ، وقال. فأقبل علیھ الناس وتركوا عمر
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فمن كان یعبد محمدًا، فإن محمدًا قد مات، ومن كان أما بعد 
ِإنََّك َمیٌِّت  ((:یعبد اهللا فإن اهللا حيٌّ ال یموت، وقال عز وجل

َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ ((:، وقال)سورة الزمر())٣٠(َوِإنَُّھْم َمیُِّتوَن 
اْنَقَلْبُتْم َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِھ الرُُّسُل َأَفِإْین َماَت َأْو ُقِتَل 

َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن َیْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْیِھ َفَلْن َیُضرَّ اللََّھ َشْیئًا 
، فنشج )سورة آل عمران())١٤٤(َوَسَیْجِزي اللَُّھ الشَّاِكِریَن 
واهللا لكأن الناس لم یعلموا أن : الناس یبكون، قال ابن عباس

، فتلقاھا الناس منھ اهللا أنزل ھذه اآلیة حتى تالھا أبو بكر
  .كلھم، فما أسمع بشرًا من الناس إال یتلوھا

 ؟متى دفن رسول اهللا   )١٥٣٨س
یوم الثالثاء من وسط لیلة األربعاء، حتى  دفن رسول اهللا   ج

  . ُعرف الموت في أظفاره

 عندما توفاه اهللا؟ كم كان عمر رسول اهللا   )١٥٣٩س
  .ن سنةیوست ًاعندما توفاه اهللا ثالث كان عمر رسول اهللا   ج

 في المدینة؟ كم ھي الفترة التي مكثھا رسول اهللا   )١٥٤٠س
مكث رسول اهللا في المدینة عشر سنین كاملة، مبلغًا   ج

  .لرساالت اهللا مجاھدًا ألعدائھ

 ؟كیف تباینت اآلراء في غسل رسول اهللا   )١٥٤١س
لما أرادوا غسل رسول : قالت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا  ج

  ما ندري َأُنَجرُِّد رسول اهللا واهللا: اختلفوا فقالوا اهللا 
فلما اختلفوا : كما ُنَجرُِّد موتانا؟ أو نغسلھ وعلیھ ثیابھ، قالت

ألقى اهللا علیھم النوم حتى ما منھم رجل إال ذقنھ في صدره، 
غسلوا اأن : ثم كلمھم ُمَكلٌم من ناحیة البیت ال یدرون من ھو

  .وعلیھ ثیابھ النبي 

 ؟اهللا عنھم رسول اهللا  كیف َغسَّل الصحابة رضي  )١٥٤٢س
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ْسل الصحابة َغالسیدة عائشة رضي اهللا عنھا  توصف  ج
فقاموا إلى رسول اهللا : فقالت رضي اهللا عنھم لرسول اهللا 

  ،فغسلوه، وعلیھ قمیصھ، یصبون الماء فوق القمیص
فكان أول من ُغسِّل وعلیھ . وُیْدلِّكونھ والقمیص دون أیدیھم

  .ثیابھ

 ؟لوا رسول اهللا من ھم الذین َغسَّ  )١٥٤٣س
َعِلٌي رضي اهللا عنھ، وأسنده إلى صدره  َغسَّل رسول اهللا   ج

بھ من ورائھ، ال یفضي بیده إلى رسول  وعلیھ قمیصھ یدلكُھ
، والعباس وابناه الفضل وقثم یقلبونھ معھ، وأسامة بن اهللا 

یصبان الماء علیھ وعلي  زید وشقران مولى رسول اهللا 
أوصى : ما أطیبك حیًا ومیتًا، كما قال بأبي أنت وأمي: یقول

فإنھ ال یرى أحٌد عورتي (:غیري أن ال یغسلھ أحٌد النبي 
ما تناولت عضوًا إال كأنما یقلبھ : وقال )إال طمست عیناه

ولم ُیَر من . معي ثالثون رجًال حتى فرغت من غسلھ
  .شيء مما ُیَرى من المیت رسول اهللا 

 ؟یھا رسول اهللا ما ھي المالبس التي ُقِبَض ف  )١٥٤٤س
كما ُرِوَي من حدیث  المالبس التي ُقِبَض فیھا رسول اهللا   ج

أخرجت إلینا عائشة كساًء وإزارًا غلیظًا : أبي بردة فقال
  .في ھذین ُقِبَض روح رسول اهللا : فقالت

كیف وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا َكَفُن رسول   )١٥٤٥س
 ؟اهللا 

 رسول اهللا  َكَفَنھا السیدة عائشة رضي اهللا عن توصف  ج
أثواب یمانیة بیض  ةفي ثالث ُكفَِّن رسول اهللا : فقالت

فكان كفنھ . ُسحولیة من ُكْرسٍف لیس فیھا قمیص وال عمامة
 َره أدرج فیھا ِد حَِبفي ثالثة أثواب، ثوبین ُصحاریَّْین وُبر

  .إدراجًا
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 ؟كیف ُصلَِّي على رسول اهللا   )١٥٤٦س
یوم الثالثاء، وضع على   لما فرغ من جھاز رسول اهللا  ج

أي  -سریره في بیتھ، ثم دخل الناس ُیصلُّون علیھ َأْرساًال 
ولم َیُؤمَّ الناس . الرجال ثم النساء ثم الصبیان - جماعات 

  .َأحد على رسول اهللا 

كیف اتفق الصحابة رضي اهللا عنھم في اختیار موضع   )١٥٤٧س
 ؟قبر رسول اهللا 

اختیار موضع قبر  اختلف الصحابة رضي اهللا عنھم في  ج
بالبقیع، فإنھ كان ُیكثر االستغفار : فقال قائل رسول اهللا 

في : وقال قائل منھم. عند منبره: وقال قائل منھم. لھم
إن عندي من : فجاء أبو بكر رضي اهللا عنھ فقال. مصاله

ما ُقِبَض َنِبٌي (:یقول سمعت رسول اهللا : ھذا َخبرًا وعلمًا
فأخروا فراشھ وحفروا لھ تحت ، )إال ُدِفَن حیث توفى

  .فراشھ

كیف اختار العباس رضي اهللا عنھ َحْفَر قبر رسول اهللا   )١٥٤٨س
؟ 

لما أرادوا أن یحفروا : عن ابن عباس رضي اهللا عنھما قال  ج
، وكان أبو عبیدة َیْضرح حفر أھل مكة، لرسول اهللا 

وكان أبو طلحة َیْلِحُد ألھل المدینة، فدعا العباس رجلین 
اذھب إلى أبي عبیدة ولآلخر اذھب إلى أبي : دھمافقال ألح
فوجد صاحب أبي طلحة . اللھم َخْر لرسولك " طلحة، 

  .أبا طلحة، فجاء بھ َفَلَحَد لرسول اهللا 

 ؟من ھم الذین نزلوا قبر رسول اهللا   )١٥٤٩س
علي بن أبي طالب، والفضل : الذین نزلوا قبر رسول اهللا   ج

  .رسول اهللا وقثم ابناء العباس، وشقران مولى 
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حین وضع رسول  ماذا فعل شقران مولى رسول اهللا   )١٥٥٠س
 في حفرتھ؟ اهللا 

في حفرتھ، أخذ  حین وضع شقران مولى رسول اهللا   ج
یلبسھا ویفترشھا فدفنھا في القبر  قطیفة كان رسول اهللا 

: قال رسول اهللا . واهللا ال یلبسھا أحد بعدك أبدًا: وقال
فإن األرض لم تسلط على  افرشوا لي قطیفة في لحدي(

  .)أجساد األنبیاء

 ؟كیف ُسوَِّي قبر رسول اهللا   )١٥٥١س
تسع لبنات ُنِصْبن نصبًا، َوُرشَّ على  بني لحد رسول اهللا   ج

قبره، وُجِعَل علیھ حصباء حمراء من حصباء العرصة، 
  .فكان قبر رسول اهللا ُمَسنَّمًا. ورفع قدر شبرین من األرض

بة رضي اهللا عنھم َقْبَر رسول اهللا لماذا لم ُیْبِرز الصحا  )١٥٥٢س
؟ 

، لقول لم ُیْبِرْز الصحابة رضي اهللا عنھم َقْبَر رسول اهللا   ج
َلَعَن اهللا الیھود (:في مرضھ الذي لم یقم منھ رسول اهللا 

، ولوال ذلك ُألبرز )والنصارى اتخذوا قبور أنبیائھم مساجد
  .، غیر أنھ ُخِشَي أن یتخذ مسجدًاقبره 

وقف السیدة فاطمة رضي اهللا عنھا لما ُدِفَن ما ھو م  )١٥٥٣س
 ؟رسول اهللا 

یا أنس :قالت فاطمة رضي اهللا عنھا لما ُدِفَن رسول اهللا   ج
التراب؟ َوُرِوَي  أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول اهللا 

لما ُرِمَس : عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ قال
ت على جاءت فاطمة رضي اهللا عنھا فوقف رسول اهللا 

قبره وأخذت قبضة من تراب القبر، فوضعتھ على عینھا 
  :وبكت وأنشأت تقول
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  م  اذا عَل  ى َم  ْن َش  مَّ ُتْرَب  ِة أحم  دٍ  
  

  أن ال َیش  م َم  َدى الزم  ان َغَولی  ا   
  ُص   بَّت َعَل   يَّ َمص   ائٌب ل   و أنھ   ا   

  
  ُص  ّبت عل  ى األی  ام ُع  دن َلَیاِلی  ا      

بعد أبیھا  كما ُرِوَي، أنھ ما ُرؤیت فاطمة رضي اهللا عنھا  
  .ضاحكة، ومكثت بعده ستة أشھر

كیف وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا حرمة رسول   )١٥٥٤س
 یًا ومیتًا؟ح اهللا 

 وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا حرمة رسول اهللا   ج
یًا ومیتًا عندما كانت تسَمُع صوت الوتد ُیوَتد والمسمار ح

لیھم أن فترسل إ یضرب في الدور المطنبة بمسجد النبي 
، وما عمل علي بن أبي طالب رضي ال ُتؤذوا رسول اهللا 

َوُروي أن . اهللا عنھ مصراعي داره إال بالمناصع توقیًا لذلك
دعت نجارًا یغلق َضبَّة لھا، وأن  بعض نساء النبي 

النجار ضرب المسمار في الضبة ضربًا شدیدًا، فصاحت 
شدیدًا، عائشة رضي اهللا عنھا بالنجار، وكلمتھ كالمًا 

میتًا َكُحْرمتھ إذا  ألم تعلم أن ُحرمة رسول اهللا : وقالت
وماذا سمع من ھذا، قالت عائشة : كان حیًا، قالت األخرى

َصوُت ھذا  إنھ لُیؤذى رسول اهللا : رضي اهللا عنھا
  .الضرب الیوم كما یؤذیھ لو كان حیًا 

 ؟كیف َتَعزَّى أھل بیت رسول اهللا   )١٥٥٥س
سمعوا ھاتفًا من ناحیة البیت   لما توفى رسول اهللا  ج

السالم علیكم أھل : یسمعون الحس وال یرون الصوت فقال
البیت ورحمة اهللا وبركاتھ إن في اهللا عزاء من كل مصیبة 
وخلفًا من كل فائت ودركًا من كل ھالك فباهللا فثقوا، وإیاه 
فارجوا فإنما المحروم من حرم الثواب والسالم علیكم 

أتدرون من : فقال علي رضي اهللا عنھ. تھورحمة اهللا وبركا
  .ھذا؟ ھذا الخضر علیھ السالم
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 :الجزء الرابع

  
  التعریف

  بالمدینة النبویة المنورة
  

. خاص بما یتعلق بالمدینة النبویة المنورة الجزءھذا 
  .مواضیعوفیھ عدة 

أن أعي سیرة رسول  ویأتي محققًا أمنیة عندي وھي
 في منامي،  رؤیتھ  لىراجیًا من اهللا تعا، اهللا 

وصحبتھ یوم القیامة، وأن أشرب بیده الشریفة 
كم الطاھرة شربة ھنیئة مریئة ال أظمأ بعدھا أبدا، ف

وأعتكف فیھ  ،كنت أزور المسجد النبوي الشریف
كل رمضان قدر  ة أیام من العشر األواخر فيبضع

المستطاع، فكنت أتمعن في كل بقعة مباركة في 
كل شاردة  ةعرفلم متشوقًاشریف، المسجد النبوي ال

وواردة عنھا، حتى وفقني اهللا لنسج ھذا الجزء من 
  .الكتاب
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  للمسجد النبوي الشریف ِبَناُء رسول اهللا 

عندما بركت بھ راحلتھ في موضع  ماذا قال رسول اهللا   )١٥٥٦س
  المسجد؟

عندما بركت بھ راحلتھ في موضع  قال رسول اهللا   ج
  .) المنزلھذا إن شاء اهللا(:المسـجد

عندما بركت بھ راحلتھ في  ماذا فعل رسول اهللا   )١٥٥٧س
  موضع المسجد؟

راحلتھ في موضع المسـجد،  عندما بركت برسول اهللا   ج
وكان مْرَبدًا للتمر لسھیل وسھل غالمین یتیمین في حجر 

ثم دعا بالغالمین فساومھما بالمربد حتى . أسعد بن زرارة
  .ابتاعھ منھما، ثم بناه مسجدًا

  لما أخذ المربد من بني النجار؟ ماذا فعل رسول اهللا   )١٥٥٨س
المْرَبد من بني النجار، وكان فیھ نخل  لما أخذ رسول اهللا   ج

بالنخل فقطع،  وقبور المشركین وِخرب، فأمر رسول اهللا 
فصفوا : قال. وبقبور المشركین َفُنِبَشت، وبالخرب فسویت

فكان أساسھ من  .النخل ِقْبلًة لھ وجعلوا عَضادتیھ حجارة
عند (وكان جدار المسجد . الحجارة وبنوا باقیھ من اللَِّبْن

  .ما كادت الشاة تجوزه) المنبر

والمسلمون یقولونھ  ما ھو الرَّْجُز الذي كان رسول اهللا   )١٥٥٩س
  عند بناء المسجد النبوي؟

  :والمسلمون یرتجزون عند بناء المسجد كان رسول اهللا   ج
   َخْی   ُر اآلِخ   َرهْ اللَُّھ   مَّ َال َخْی   َر إال 

  
  َفاْنُص    ِر األْنص    اَر والُمھ    اِجرهْ    

  

لبناء  یقول عندما كان ینقل اللَِّبَن ماذا كان رسول اهللا   )١٥٦٠س
  مسجده؟

  :یقول عندما كان ینقل اللبن لبناء مسجده كان رسول اهللا   ج
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  ھ    ذا الِحم    اُل ال ِحم    اُل َخْیَب     رُ   
  

  ھ        َذا َأَب        ُر ربَِّن        ا َوَأْطَھ        رْ    
  

  مسجده بالمدینة؟ ل اهللا رسو كیف بنى )١٥٦١س
مسجده بالمدینة، مربعًا وجعل قبلتھ إلى  رسول اهللا  بنى  ج

  .بیت المقدس

  الذي بناه في المدینة؟ كم كان طول مسجد رسول اهللا   )١٥٦٢س
في المدینة،  كان طول المسجد الذي بناه رسول اهللا   ج

  .سبعون ذراعًا

لمدینة لمسجده الذي بناه في ا كم بابًا جعل رسول اهللا   )١٥٦٣س
  عندما كانت القبلة تجاه بیت المقدس؟ وما موقعھا؟

لمسجده الذي بناه في المدینة عندما  جعل رسول اهللا   ج
  :كانت القبلة تجاه بیت المقدس، ثالثة أبواب

  .بابًا في مؤخرة المسجد )١
  ).وھو باب الرحمة(باب عاتكة  )٢
  ).وھو باب عثمان( الباب الذي كان یدخل منھ  )٣

بأبواب مسجده عندما ُصِرَفْت  اهللا  ماذا فعل رسول  )١٥٦٤س
  القبلة إلى الكعبة؟

الباب  عندما صرفت القبلة إلى الكعبة، سد رسول اهللا   ج
الذي كان خلفھ وفتح الباب اآلخر حذاءه، فكان للمسجد 

باب خلفھ، وباب عن یمین المصلى، وباب : ثالثة أبواب
  .عن یساره

ع مسجد كیف وصفت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا ذر  )١٥٦٥س
  ؟رسول اهللا 

قالت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا، في وصف ذرع مسجد   ج
كان طول جدار المسجد بسطة، وكان : رسول اهللا 



٥٧٩  
  

عرض الحائط لبنة لبنة، ثم إن المسلمین كثروا فبنوه لبنة 
  .ونصفًا

  لمسجده؟ ما سبب التوسعة األولى وزیادة رسول اهللا   )١٥٦٦س
. لمسجده، كثرة المسلمین سبب توسعة وزیادة رسول اهللا   ج

، فأمر بھ )نعم(:فقالوا یا رسول اهللا، لو أمرت فزید فیھ، قال
  .فزید فیھ وبني جداره لبنتین مختلفتین

في مسجده  ما ھي التحسینات التي أدخلھا رسول اهللا   )١٥٦٧س
  بناًء على طلب المسلمیُن؟

في مسجده بناًء على  التحسینات التي أدخلھا رسول اهللا   ج
أنھ عندما اشتد الحرُّ علیھم، قالوا یا : مسلمین، ھيطلب ال

، فأمر بھ )نعم(:رسول اهللا لو أمرت بالمسجد فظلل، قال
فأقیم لھ سواري من جذوع النخل شقة ثم شقة، ثم طرح 
علیھا العوارض والخصف واألذخر، وجعل وسطھ رحبة، 
فأصابتھم األمطار، فجعل المسجد َیْكُف علیھم، فقالوا یا 

: المسجد ُیعمر َفُطین، فقال لھم، لو أمرت برسول اهللا
عریش كعریش موسى ُثمام وخشیبات واألمر أعجل من (

ویقال إن ( ،، فلم یزل كذلك حتى قبض رسول اهللا )ذلك
الم كان إذا قام أصاب رأسھ عریش موسى علیھ الس

  ).السقف

في مسجده  كم ھي المدة التي َصلَّى فیھا رسول اهللا   )١٥٦٨س
  ھًا إلى بیت المقدس؟بالمدینة متوج

في مسجده بالمدینة متوجھًا إلى بیت  َصلَّى رسول اهللا   ج
  .المقدس، ستة عشر شھرًا، ثم ُأِمَر بالتحول إلى الكعبة

  القبلة في مسجده إلى الكعبة؟ كیف َعدََّل رسول اهللا   )١٥٦٩س
القبلة في مسجده إلى الكعبة، بأن أقام  َعدََّل رسول اهللا   ج

المسجد ِلُیَعدِّل القبلة، فأتاه جبریل علیھ رھطًا على زوایا 



٥٨٠  
  

یا رسول اهللا، ضع القبلة وأنت تنظر إلى : السالم فقال
بیده ھكذا، فأماط كل جبل بینھ وبینھا، : الكعبة، ثم قال

فوضع القبلة وھو ینظر إلى الكعبة ال یحول دون نظره 
شيء، فلما فرغ ، قال جبریل ھكذا، فأعاد الجبال والشجر 

  .على حالھا، وصارت قبلتھ إلى المیزاب واألشیاء

 كیف وصف أبو ھریرة رضي اهللا عنھ قبلة رسول اهللا   )١٥٧٠س
  ومصاله؟

: ، فقالوصف أبو ھریرة رضي اهللا عنھ قبلة رسول اهللا   ج
الشام، وكان ُمَصاله الذي ُیصلي فیھ  كانت قبلة النبي 

بالناس إلى الشام من مسجده موضع األسطوانة اْلُمَخلََّقة 
لیوم خلف ظھرك، ثم تمشي إلى الشام حتى إذا كنت بیمنى ا

  .باب آل عثمان، كانت قبلتھ في ذلك الموضع

  فضیلة المسجد النبوي والصالة فیھ

  بشد الرحال إلیھا؟ المساجد التي أوصى رسول اهللا  ما  )١٥٧١س
ال (:قال رسول اهللا : عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال  ج

المسجد الحرام، ومسجدي  :تشد الرحال إال لثالثة مساجد
  .)ھذا، والمسجد األقصى

  من دخل مسجده؟ بم وصف رسول اهللا   )١٥٧٢س
من (:قال: عن سھل بن سعد رضي اهللا عنھ أن النبي   ج

دخل مسجدي ھذا یتعلم خیرًا أو یعلمھ، كان بمنزلة المجاھد 
كان ومن دخلھ لغیر ذلك من أحادیث الناس، . في سبیل اهللا

  .)ھو لغیرهكالذي یرى ما یعجبھ و

  الصالة في مسجده ببقیة المساجد؟ بم قارن رسول اهللا   )١٥٧٣س



٥٨١  
  

الصالة في مسجده ببقیة المساجد بقولھ  قارن رسول اهللا   ج
:) صالة في مسجدي ھذا أفضل من ألف صالة فیما

  .)سواه، إال المسجد الحرام

لمن رغب في الصالة ببیت  ماذا قال رسول اهللا   )١٥٧٤س
  المقدس؟

: لمن رغب في الصالة ببیت المقدس قال رسول اهللا   ج
  .)ھاھنا أفضل من الصالة ھناك ألف مرة (

   رسول اهللاأزواج ) بیوت ( ُحَجِر 

التي في المدینة  بم تسمى بیوت أزواج رسول اهللا   )١٥٧٥س
  بجوار مسجده؟

التي في المدینة بجوار  تسمى بیوت أزواج رسول اهللا   ج
  .مسجده، بالحجرات

  لمَّا بنى مسجده ؟ رسول اهللا  البیوت التي بناھا ما  )١٥٧٦س
لـمََّا بنى مسجده، ھما بیتان  البیوت التي بناھا رسول اهللا   ج

  .لزوجتیھ عائشة وسودة رضي اهللا عنھما

  بیوت أزواجھ رضي اهللا عنھم؟ كیف بنى رسول اهللا   )١٥٧٧س
زوجتیھ عائشة وسودة رضي اهللا  بیتي بنى رسول اهللا   ج

لبن وجرید ونخل، وكان  عنھما، على نعت بناء المسجد من
وكان منھا . لبیت عائشة مصراٌع واحد من عرعر أو ساج

أربعة أبیات بلبن لھا ُحجر من جرید، وخمسة أبیات من 
  .جرید مطینة ال ُحجر لھا، وعلى أبوابھا ُمسوح الشعر

بیوت أزواجھ رضي اهللا عنھم في  أین بنى رسول اهللا   )١٥٧٨س
  المدینة؟



٥٨٢  
  

اجھ رضي اهللا عنھم، مابین بیوت أزو بنى رسول اهللا   ج
بیت عائشة رضي اهللا عنھا، إلى الباب الذي یلي باب النبي 

.  

من ضمن  ھل كانت بیوت وُحجر أزواج رسول اهللا   )١٥٧٩س
  المسجد؟

ضمن المسجد أو  لم تكن بیوت وُحجر أزواج رسول اهللا   ج
داخلھ، بل كانت خارجھ ُمدیرة بھ إال من المغرب، وكانت 

  .المسجدأبوابھا شارعة في 

كیف أوضحت السیدة عائشة أم المؤمنین رضي اهللا عنھا   )١٥٨٠س
  ؟أن بیتھا كان خارج مسجد رسول اهللا 

أوضحت السیدة عائشة أم المؤمنین رضي اهللا عنھا أن بیتھا   ج
كان رسول اهللا : بقولھا كان خارج مسجد رسول اهللا 

ت إذا اعتكف یدني إليَّ رأسھ َفُأَرجَِّلھ، وكان ال یدخل البی
  .إال لحاجة اإلنسان

متى َبَنْت السیدة أم سلمة رضي اهللا عنھا حجرتھا من   )١٥٨١س
  من ذلك؟ اللبن؟ وما موقف رسول اهللا 

َبَنْت السیدة أم سلمة رضي اهللا عنھا حجرتھا من اللبن، لمَّا   ج
فلما قدم ). ھـ ٥وقعت سنة (دومة الجندل  غزا رسول اهللا 

: ، فقالت )ا ھذا البناءم(:نظر إلى اللبن فقال رسول اهللا 
یا أم سلمة إن شر ما (:فقال. أردت أن أكف أبصار الناس
  .)ذھب فیھ مال المسلم البنیان

ساني حال الناس عندما أمر الولید ابم وصف عطاء الخر  )١٥٨٢س
  في مسجده؟ بن عبد الملك بإدخال حجر النبي 

ساني حال الناس عندما أمر الولید بن اوصف عطاء الخر  ج
فما : في مسجده، فقال بإدخال حجر النبي عبد الملك 

  .رأیت باكیًا أكثر من ذلك الیوم



٥٨٣  
  

على  ِلَم یفضل سعید بن المسیب ترك بیوت رسول اهللا   )١٥٨٣س
  حالھا؟

على  یفضل سعید بن المسیب ترك بیوت رسول اهللا   ج
واهللا لوددت أنھم لو تركوھا على حالھا َیْنَشُأ : حالھا، فیقول

ویقدم القادم من األفق فیرى ما اكتفى ناس من أھل المدینة، 
في حیاتھ، فیكون ذلك مما یزھد الناس في  بھ رسول اهللا 
  .التكاثر والفخر

كیف وصف عمران بن أبي أنس َنْقَض ُحجر أزواج   )١٥٨٤س
  ؟رسول اهللا 

وصف عمران بن أبي أنس َنْقَض ُحجر أزواج رسول اهللا   ج
 لقد رأیتني في مسجد رسول اهللا : فقال نفر من  وفیھ

 - یعني لما ُنِقَضْت حجر أزواجھ علیھ السالم  –أصحابھ 
  .وُھم یبكون حتى اخضلَّت ِلَحاُھم من الدمع

  ؟ماذا قال أبو أمامة في َنْقِض ُحجر أزواج رسول اهللا   )١٥٨٥س
لیتھا : قال أبو أمامة في َنْقِض ُحجر أزواج رسول اهللا   ج

رضي اهللا تركت حتى َیْقُصر الناس من البنیان، ویروا ما 
  .ومفاتیح الدنیا بیده عز وجل لنبیھ 

  بیت فاطمة بنت رسول اهللا 

  ؟أین یقع بیت فاطمة بنت رسول اهللا   )١٥٨٦س
على  خلف بیت النبي  یقع بیت فاطمة بنت رسول اهللا   ج

یسار المصلي إلى الكعبة، وكان فیھ خوخة إلى بیت النبي 
 .لف وبیتھا الیوم حولھ مقصورة، وفیھ محراب وھو خ

  .حجرة النبي 



٥٨٤  
  

من ابنتھ فاطمة رضي اهللا  ما ھو موقف رسول اهللا   )١٥٨٧س
) فضة(ِمْسَكَتْین من َوِرْق : عنھا عندما صنعت لباب بیتھا

  وقرطین وسترًا؟ وكیف كانت استجابتھا لذلك الموقف؟
 عندما صنعت فاطمة رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا   ج

وقرطین وسترًا، ) فضة(ِمْسَكَتْین من َوِرْق : لباب بیتھا
ففطنت فاطمة رضي اهللا عنھا، .  غضب رسول اهللا 

قل : وقالت للمرسول فنزعتھا وأنفذت بھا إلى رسول اهللا 
اجعل ھذا في سبیل : لھ تقرأ علیك ابنتك السالم، وتقول لك

قد َفَعَلْت، فداھا أبوھا، ثالثًا، (:فلما أتاه المرسول قال . اهللا
 من آل محمد، ولو كانت الدنیا لیست الدنیا من محمد وال

تعدل عند اهللا من الخیر َجَناَح َبُعوضة ما سقى كافرًا منھا 
  .، ثم قام فدخل علیھا)شربة ماء

  باللیل مصلى رسول اهللا 

  صالة اللیل؟ أین كان ُیَصلِّي رسول اهللا   )١٥٨٨س
ُیَصلِّي صالة اللیل، وراء بیت علي  كان رسول اهللا   ج

 وجھھ، فیطرح حصیرًا كل لیلة إذا رضي اهللا عنھ وكرم اهللا
وھو موضع األسطوان الذي على طریق . انَكَفَت الناُس

وھذه األسطوانة الیوم وراء بیت .مما یلي الدور النبي 
فاطمة رضي اهللا عنھا وفیھا محراب، إذا توجھ الرجل كان 

  .یساره إلى باب عثمان رضي اهللا عنھ

  الجذع الذي كان یخطب إلیھ رسول اهللا 

  َیْخُطب؟ على أي شيء كان رسول اهللا   )١٥٨٩س
  .َیْخُطب إلى جذع نخلة كان رسول اهللا   ج

  عندما كثر الناس في المسجد؟ ماذا قال رسول اهللا   )١٥٩٠س



٥٨٥  
  

أبنوا لي (:عندما كثر الناس في المسجد قال رسول اهللا   ج
  .)منبرًا

یخطب على  ماذا حدث للخشبة لما قام رسول اهللا   )١٥٩١س
  المنبر؟

یخطب على المنبر، حنَّت الخشبة إلى  سول اهللا لما قام ر  ج
وأنا في المسجد، : قال أنس رضي اهللا عنھ. رسول اهللا 

فصاحت النخلة : وفي لفظ. فسمعت الخشبة َتِحنُّ حنین الوالھ
فجعلت : وفي لفظ. التي كان یخطب عندھا حتى كادت تنشق
ت كان: وفي لفظ. تئن أنین الصبي الذي ُیَسكَُّت حتى استقرت

  .تبكي على ما كانت تسمع من الذكر

  عندما حنَّت الخشبة؟ ماذا فعل رسول اهللا   )١٥٩٢س
فاحتضنھا  عندما حنَّت الخشبة، نزل إلیھا رسول اهللا   ج

لو لم احتضنھ َلَحنَّ إلى یوم (:فسكَنْت، فقال رسول اهللا 
فاحتضنھ وسارَّه  فنزل إلیھ النبي : وفي لفظ. )القیامة
  .بشيء

  عندما سكن الجذع؟ ول اهللا ماذا فعل رس  )١٥٩٣س
وفي . فنأن یحفر لھ وید عندما سكن الجذع أمر النبي   ج

إن شئت أردك إلى (:لما سكن الجذع، قال لھ النبي : قول
الحائط الذي كنت فیھ كما كنت فتنبت لك عروقك، ویكمل 
خلقك ویجدد لك خوص وثمر، وإن شئت أغرسك في الجنة 

یسمع  ثم أصغى إلیھ النبي . )فیأكل أولیاء اهللا من ثمرك
بل تغرسني في الجنة فیأكل مني أولیاء اهللا، : ما یقول، قال

نعم قد (:وأكون في مكان ال أداس فیھ، فقال رسول اهللا 
خیرتھ ( :، وعاد إلى المنبر ثم أقبل على الناس فقال)فعلت

كما سمعتم فاختار أن أغرسھ في الجنة، اختار دار البقاء 
  .)على دار الفناء



٥٨٦  
  

كیف كان حال الجذع الذي كان یخطب علیھ رسول اهللا   )١٥٩٤س
 بعد بناء المنبر؟  

بعد  كان حال الجذع الذي كان یخطب علیھ رسول اهللا   ج
لما : بناء المنبر، فیھ أقوال، فقالت عائشة رضي اهللا عنھا

لم : ومنھم من قال. ذلك، َغار الجذع فذھب قال لھ النبي 
وأبي بكر وعمر رضي   یزل على حالھ زمان رسول اهللا

ْخُتلف ااهللا عنھما، فلما ھدم عثمان رضي اهللا عنھ المسجد 
أخذه ُأبي بن كعب رضي اهللا عنھ : في الجذع، فمنھم من قال

دفن في : فكان عنده حتى أكلتھ اَألْرَضة، ومنھم من قال
وكان الجذع في موضع اإلسطوانة المحلقة التي . موضعھ

  .د الصندوقعن عن یمین محراب النبي 

  منبر رسول اهللا 

  ؟متى ُصِنَع منبر رسول اهللا   )١٥٩٥س
  .في سنة ثمان من الھجرة ُصِنَع منبر رسول اهللا   ج

  منبره؟ كیف اتخذ رسول اهللا   )١٥٩٦س
  .منبره درجتین ومقعدة اتخذ رسول اهللا   ج

  ؟من أي عود صنع منبر رسول اهللا   )١٥٩٧س
ا واهللا إني أم: قال سھل بن سعد في ُصْنِع منبر رسول اهللا   ج

 ألعرف من أي عود ھو، وَمْن عملھ، ورأیت رسول اهللا 
إلى امرأة،  أرسل رسول اهللا : ثم قال. أول یوم جلس علیھ

، )أنظري غالمك النجار یعمل لي أعوادًا ُأكلم الناس علیھا(
 فعمل ھذه الدرجات الثالث، ثم أمر بھا رسول اهللا 

: الَطْرفاء( .لغابةفوضعت بھذا الموضع، وھي من َطْرَفاء ا
موضع قرب المدینة، ال تزال : والغابة. شجر یشبھ األثل

  ).المدینة معروفة، وھي غابتان السفلى والعلیا في أسفل
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  ؟ما ھي أسباب ُصْنع المنبر لرسول اهللا   )١٥٩٨س
  :ھي أسباب ُصْنع المنبر لرسول اهللا   ج

یا رسول اهللا : أن امرأًة من األنصار قالت لرسول اهللا •
 :قال. أجعل لك شیئًا تقعد علیھ، فإن لي غالمًا نجارًاأال 

 .َفُعِمل لھ المنبر )إن شئت(
أال أتخذ : لما َبُدَن قال لھ تمیم الداري أن رسول اهللا  •

 :قال. لك منبرًا یا رسول اهللا یجمع أو یحمل عظامك
 .فاتخذ لھ منبرًا مرقاتین. )بلى(

جذع  كان یخطب في یوم الجمعة إلى أن رسول اهللا  •
وشكا ضعفًا  )إن القیام قد شق َعَليَّ(:في المسجد، فقال

: في رجلیھ، فقال لھ تمیم الداري وكان من أھل فلسطین
. یا رسول اهللا أنا أعمل لك منبرًا كما رأیت یصنع بالشام

وذوو الرأي من أصحابھ  فلما أجمع رسول اهللا : قال
مًا إن لي غال: على اتخاذه، قال العباس بن عبد المطلب

 :یقال لھ َكالَّب َأْعَمُل الناس، فقال لھ رسول اهللا 
، فأرسل إلى َأَثلة بالغابة فقطعھا ثم عملھا )َفُمره َیْعمل(

درجتین ومجلسا، ثم جاء بالمنبر فوضعھ في موضع 
یوم الجمعة، فلما  المنبر الیوم، ثم راح إلیھ رسول اهللا 

رات كأنھ جاوز الجذع یرید المنبر َحنَّ الجذع ثالث م
خوار بقرة، حتى ارتاع الناس وقام بعضھم على رجلیھ، 

حتى َمسَّھ بیده فسكن، فما سمع  فأقبل إلیھ رسول اهللا 
إلى المنبر  لھ صوت بعد ذلك، ثم رجع رسول اهللا 

 . فقام علیھ
بنوا ا(:عندما كثر الناس في المسجد قول رسول اهللا  •

  .)لي منبرًا

  منبره؟ بم وصف رسول اهللا   )١٥٩٩س
  :منبره فقال وصف رسول اهللا   ج
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  ....)قوائم منبري رواتب في الجنة،( •
 .)منبري على حوضي( •
 .)منبري على ترعة من ُترع الجنة( •
ال یحلف أحد عند منبري ھذا على یمین آثمة ولو على ( •

سواك أخضر، إال تبوء مقعده من النار، أو وجبت لھ 
  .)النار

لراشدین من بعده والخلفاء ا كیف كان قیام رسول اهللا   )١٦٠٠س
  على المنبر؟

یجلس على المنبر ویضع رجلیھ على  كان رسول اهللا   ج
قام على  فلما ُولَِّي أبو بكر رضي اهللا عنھ. الدرجة الثانیة

  .الدرجة الثانیة، َوَوَضَع رجلیھ على الدرجة الثالثة السفلى
ولما ُولَِّي عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ قام على الدرجة 

  .ووضع رجلیھ على األرض إذا قعدالسفلى، 
ولما ُولََّي عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ فعل كذلك ست 

  . سنین، ثم عال فجلس موضع رسول اهللا 

  ؟من ھم أوائل من كسا منبر رسول اهللا   )١٦٠١س
عثمان بن عفان رضي اهللا  أول من كسا منبر رسول اهللا   ج

یزل  ولم. ثم معاویة كساه قبطیة عندما حج. عنھ بقبطیة
الخلفاء یرسلون في كل سنة ثوبًا من الحریر األسود ولھ 
علم ذھب ُیكسى بھ المنبر، ولما كثرت الكسوة عندھم 

  .أخذوھا فجعلوھا ُستورًا على أبواب الحرم

  ؟ماذا عمل معاویة في منبر رسول اهللا   )١٦٠٢س
: كتب معاویة إلى مروان بن الحكم وھو عاملھ على المدینة  ج

األرض، فزاد فیھ ست درجات وصار  أن ارفع المنبر على
  .المنبر تسع درجات بالمجلس
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على حالھ  الذي رغب في إعادة منبر رسول اهللا  من  )١٦٠٣س
  األول؟

على حالھ األول،  الذي رغب في إعادة منبر رسول اهللا   ج
ھـ واستشار في ١٦١ھو المھدي، عندما قدم المدینة سنة 

  .ذلك مالك بن أنس

رغبة المھدي في إعادة منبر ما موقف مالك بن أنس من   )١٦٠٤س
  على حالھ األول؟ رسول اهللا 

إنما ھو من طرفاء، وقد ُسمِّر : قال مالك بن أنس للمھدي  ج
إلى ھذه العیدان وُشدَّ، فمتى نزعتھ ِخفُت أن یتھافت ویھلك، 

  .فال أرى أن ُتَغّیره

  ؟أساس ذرع منبر رسول اهللا  ما  )١٦٠٥س
وشبرًا وثالثة  طوًال ذراعان: وذرع منبر رسول اهللا   ج

أصابع، وعرضًا ذراع راجح، وطول صدره وھو ُمْسَتَنُد 
ذراع، وطول رمانتي المنبر اللتین یمسكھا  رسول اهللا 
  .إذا جلس یخطب شبر وأصبعان رسول اهللا 

  الیوم؟ ذرع منبر رسول اهللا  ما  )١٦٠٦س
طوًال ثالثة أذرع وشبر : الیوم ذرع منبر رسول اهللا   ج

كة التي ھو علیھا طول شبر وعقد، ومن وثالثة أصابع، والد
وقد زید فیھ الیوم . رأسھ إلى عتبتھ خمسة أذرع وشبر
  ).ووقت الخطب(عتبتان وجعل لھ باب یفتح یوم الجمعة 

  الروضة المطھرة

  أین تقع الروضة المطھرة في المسجد النبوي الشریف؟  )١٦٠٧س
تقع الروضة المطھرة في المسجد النبوي الشریف، كما   ج

ما بین حجرتي ومنبري روضة (:بقولھ رسول اهللا  َحدََّدھا
  .)من ریاض الجنة
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ماذا قال أھل السِّیر في معنى الروضة المطھرة التي في   )١٦٠٨س
  المسجد النبوي الشریف؟

قال أھل السِّیر في معنى الروضة المطھرة التي في المسجد   ج
  :النبوي الشریف، أقوال منھا

ت بھ الطاعة إلى أن من لزم طاعة اهللا في ھذه البقعة، آل •
 .روضة من ریاض الجنة

أن یكون ھذا الموضع بعینھ روضة في الجنة یوم  •
 .القیامة

كانت الصحابة رضي اهللا عنھم تقتبس  أن رسول اهللا  •
منھ العلم في ذلك الموضع، فھو مثل الروضة، لقول 

قالوا  )إذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا(:رسول اهللا 
  .)حلق الذِّكر(:جنة، قالیا رسول اهللا وما ریاض ال

  األبواب الشوارع في المسجد النبوي الشریف َسد رسول اهللا 

في المسجد  في األبواب الشوارع بم أمر رسول اهللا   )١٦٠٩س
  ؟النبوي

في األبواب الشوارع في المسجد النبوي  أمر رسول اهللا   ج
  :الشریف، بسدھا، فقال

 .)إال باب أبي بكرال َیْبَقَینَّ في المسجد باب إال ُسدَّ (...  •
أمر باألبواب كلھا فسدت  وروى ابن عباس أن النبي  •

  .إال باب علي رضي اهللا عنھ

  وَتْخِلیَق المسجد النبوي الشریف) تطییب وتبخیر( تجمیر

  من أكل ثومًا أو بصًال؟ بم أمر رسول اهللا   )١٦١٠س
من أكل (:من أكل ثومًا أو بصًال، فقال أمر رسول اهللا   ج

فال یقربنَّ (وفي لفظ آخر . )فلیعتزل مسجدنا ثومًا أو بصًال
  .)مسجدنا
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  أول من َجمَّر المسجد النبوي الشریف؟ من  )١٦١١س
أول من َجمََّر المسجد النبوي الشریف ھو الخلیفة الراشد   ج

عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ، حیث أتي ِبَسْفط من ُعوٍد 
أجمروا بھ المسجد لینتفع بھ : فلم یسع الناس، فقال

  .نالمسلمو

  أوائل من َخلََّق المسجد النبوي الشریف؟ من ھم  )١٦١٢س
  :أوائل من َخلََّق المسجد النبوي الشریف ھم  ج

الصحابي الجلیل عثمان بن مظعون رضي اهللا عنھ،  •
بنوع (حیث َتَفَل في القبلة وھو یصلي، َفَغَسَلَھا ثم َخلََّقَھا 

 ).من الطیب أو الزعفران
 .اهللا عنھالخلیفة الراشد عثمان بن عفان رضي  •
الخیزران زوجة الخلیفة العباسي المھدي عندما َحجَّْت  •

ھـ، َخلََّقْت جمیع المسجد حتى الحجرة ١٧٠سنة 
  .الشریف

  التأدب في المسجد النبوي الشریف

  ما حكم رفع الصوت في المسجد النبوي الشریف؟  )١٦١٣س
رفع الصوت في المسجد النبوي الشریف منھي عنھ، فقد   ج

ما في المسجد النبوي الشریف، في رفع رجالن من أصواتھ
: وجود عمر بن الخطاب رضي اهللا عنھ، فأتى بھما، فقال

لو : من الطائف، قال: ممن أنتما؟ أو من أین أنتما؟ فقاال
كنتما من أھل البلد ألوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد 

  .!؟النبي 

  ما حكم النوم في المسجد النبوي الشریف؟  )١٦١٤س
  :م في المسجد النبوي الشریفال مانع من النو  ج
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كان عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنھ ینام في المسجد  •
 .وھو شاب عزب ال أھل لھ

جاء  إلى علي رضي اهللا عنھ وھو  أن رسول اهللا  •
مضطجع في المسجد قد سقط رداءه عن شقھ، وأصابھ 

  .)قم أبا تراب(:تراب، فقال لھ

  وي الشریف؟ما حكم الصالة على الجنائز في المسجد النب  )١٦١٥س
ال مانع من الصالة على الجنائز في المسجد النبوي   ج

  :الشریف
من صلى على جنازة في المسجد فال (:قال رسول اهللا  •

 .)شيء علیھ
واهللا لقد صلى رسول : أن عائشة رضي اهللا عنھا قالت •

 .على ابني بیضاء في المسجد ُسَھیل وأخیھ اهللا 

  ي الشریف؟ما حكم إخراج الحصى من المسجد النبو  )١٦١٦س
ال یجوز إخراج الحصى من المسجد النبوي الشریف،   ج

إن (:لحدیث أبي ھریرة رضي اهللا عنھ رفعھ إلى النبي 
  .)الحَصاة َلُتَناشد الذي یخرجھا من المسجد

  المواضع التي كان ُیَؤذِّن منھا بالل

  المواضع التي كان بالل یؤذن منھا؟ ما  )١٦١٧س
  :ي المواضع التالیةذكر أھل السیر أن بالل كان یؤذن ف  ج

أن بالل كان ُیَؤذِّن ِمْن َعلى بیت امرأة من بني النجار،  •
 .وكان ھو أطول بیت حول المسجد

أن بالل كان ُیَؤذِّن َعلى اسطوانة في قبلة المسجد، َیْرَقى  •
 .إلیھا
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أن بالل كان ُیَؤذِّن َعلى منارة في دار حفصة بنت عمر  •
سجد رسول اهللا التي َتِلي المسجد، وكانت خارجة من م

.  
  أھل الصُّفَّة رضي اهللا عنھم

  أین تقع الصُّفَّة في المسجد النبوي الشریف؟  )١٦١٨س
الصفة مكان في مؤخر المسجد النبوي مظلل أعد لنزول   ج

الغرباء فیھ ممن ال مأوى لھ وال أھل، وكانوا یكثرون فیھ 
  .ویقلون بحسب من یتزوج منھم أو یموت أو یسافر

  ة رضي اهللا عنھم؟من ھم أھل الصُّفَّ  )١٦١٩س
ھم أضیاف أھل اإلسالم : أھل الصفة رضي اهللا عنھم  ج

، وكانوا فقراء، ال یأوون على أھل وأضیاف رسول اهللا 
الصدقة بعث  وال مال وال على أحد، إذا أتت رسول اهللا 

بھا إلیھم وال یتناول منھا شیئًا، وإذا أتتھ ھدیة أرسل إلیھم 
  .وأصاب منھا وأشركھم فیھا

وصف أبو ھریرة رضي اهللا عنھ أھل الصُّفَّة رضي بم   )١٦٢٠س
  اهللا عنھم؟

وصف أبو ھریرة رضي اهللا عنھ أھل الصفة رضي اهللا   ج
لقد رأیت سبعین من أھل الصفة ما منھم رجل : عنھم، فقال

علیھ رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوه في أعناقھم، 
فیجمعھ  فمنھا ما یبلغ نصف الساقین، ومنھا ما یبلغ الكعبین

  .بیده كراھیة أن ترى عورتھ

أذكر قصة اللبن الذي َشِرَب منھ أھل الصُّفَّة وأبو ھریرة   )١٦٢١س
  ؟ورسول اهللا 

واهللا الذي ال إلھ إال ھو، إن : قال أبو ھریرة رضي اهللا عنھ  ج
وإن كنت  عتمد بكبدي على األرض من الجوع،ألكنت 

على  ألُشدُّ الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت یومًا
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، فتبسم حین رآني وعرف ما الطریق، فمر بي أبو القاسم 
لبیك : قلت )یا أبا ھر(:في نفسي ومالي في وجھي، ثم قال

، ومضى فاتبعتھ فدخل فاستأذن )اْلَحق(:یا رسول اهللا، قال
من أین ھذا (:فقال . َفَأُذن لي، فدخلت فوجدت لبنًا في قدح

: قلت )أبا ھر(:ة، قالأھداه لك فالن أو فالن: قالوا )اللبن
، )َأْلَحق إلى أھل الصُّفَّة فادعھم ِإَلّي(:لبیك یا رسول اهللا، قال

فساءني ذلك فقلت وما ھذا اللبن في أھل الصفة، كنت أرجو 
أن أصیب من اللبن شربًة أتقوى بھا، فإذا جاء أمرني، 
فكنت أعطیھم وما عسى أن یبلغني من ھذا اللبن، ولم یكن 

طاعة رسولھ ُبدٌّ، فأتیتھم، فدعوتھم، فأقبلوا، من طاعة اهللا و
یا أبا (:فاستأذنوا، فأذن لھم، وأخذوا مجلسھم من البیت، قال

، فأخذت )ُخذ فأعطھم( :لبیك یا رسول اهللا، قال: قلت )ھر
القدح فجعلت أعطیھ الرجل، فیشرب حتى یروى، حتى 

وقد َرِوَى القوم كلھم، وأخذ القدح  انتھیت إلى النبي 
قلت  )یا أباھر(: لى یده، فنظر إليَّ فتبسم وقالعھ عفوض

صدقت یا : ، قلت)بقیُت أنا وأنت(:لبیك یا رسول اهللا، قال
، )اشرب(:، فشربت، فقال)اقعد فاشرب(:رسول اهللا، قال

والذي بعثك بالحق : فشربت، فمازال یقول اشرب حتى قلت
اهللا  ، فأعطیتھ القدح، فحمد)َفَأِرني:(ال أجد لھ مسلكًا، قال
  .وسمى وشرب الفضلة

بم أشار الصحابي الجلیل محمد بن مسلمة رضي اهللا عنھ   )١٦٢٢س
عندما َرأى أضیافھ من أھل الصُّفَّة في  َعَلى رسول اهللا 

  المسجد؟
الصحابي الجلیل محمد بن مسلمة رضي اهللا عنھ َرأى   ج

أال تفرق ھذه : في المسجد، قال أضیافًا عند رسول اهللا 
األنصار، ونجعل لك من كل حائط ِقْنوًا األضیاف في دور 

 :لیكون لمن یأتیك من ھؤالء األقوام، فقال رسول اهللا 
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فلما َجدَّ مالھ جاء بقنو فجعلھ في المسجد بین . )َبَلى(
  .ساریتین، فجعل الناس یفعلون ذلك

من  الذي كان یقوم على األقناء لضیوف رسول اهللا من   )١٦٢٣س
  أھل الصُّفَّة؟

من أھل  على األقناء لضیوف رسول اهللا  الذي كان یقوم  ج
الصُّفَّة، معاذ بن جبل رضي اهللا عنھ، فكان یجعل حبًال بین 
الساریتین ثم ُیَعلُِّق األقناء علیھ، ویجمع العشرین أو أكثر 
فیھش علیھم ِبعَصاه من األقناء فیأكلون حتى یشبعون، ثم 
 ینصرفون، ویأتي غیرھم، فیفعل لھم مثل ذلك، فإذا كان

  .اللیل فعل لھم مثل ذلك

  األسطوانات بالمسجد النبوي الشریف

  ما فائدة الُعود الذي في األسطوانة التي عن یمین القبلة؟  )١٦٢٤س
یضع  كان رسول اهللا : قال أنس بن مالك رضي اهللا عنھ  ج

، )استو وعدلوا صفوفكم(:علیھ یمینھ، ثم یلتفت إلینا فیقول
فطلبھ أبو بكر رضي ُسِرَق العود،  فلما توفى رسول اهللا 

اهللا عنھ فلم یجده، حتى وجده عمر عند رجل من األنصار 
بقباء وقد دفن في األرض فأكلتھ األرضة، فأخذ لھ عودًا 

وھو العود . فشقھ، ثم أدخلھ فیھ، ثم شعبُھ ورده إلى الجدار
  .الذي وضعھ عمر بن عبدالعزیز في القبلة

  ؟أشھر األسطوانات بالمسجد النبوي الشریف ما  )١٦٢٥س
  :أشھر األسطوانات بالمسجد النبوي الشریف  ج

 .أسطوانة التوبة )١
 .أسطوانة النبي  )٢
 .أسطوانة الوفود )٣
 .أسطوانة علي بن أبي طالب )٤
  .أسطوانة عائشة رضي اهللا عنھا )٥



٥٩٦  
  

  أسطوانة التوبة

  ما قصة أسطوانة التوبة التي بالمسجد النبوي الشریف؟  )١٦٢٦س
أن أبعث لنا  بني قریظة، بعثوا إلیھ لما حاصر رسول اهللا   ج

إلیھم،  أبا لبابة نستشیره في أمرنا، فأرسلھ رسول اهللا 
فواهللا مازالت قدماي حتى : قال أبو لبابة. فلما رأوه، رق لھم

عرفت أني قد خنت اهللا ورسولھ، ثم انطلق حتى ارتبط في 
ال أبرح مكاني ھذا حتى یتوب اهللا : المسجد إلى عمود، وقال

  . هللا أن ال یطأ بني قریظة أبدًاَعَليَّ مما صنعت، وعاھد ا
أما لو جاءني الستغفرت (:خبره قال فلما بلغ رسول اهللا 

لقھ من مكانھ اهللا لھ، فأما إذا فعل ما فعل فما أنا بالذي أط
 فأنزل اهللا توبتھ على رسول اهللا . )حتى یتوب اهللا علیھ
  .وھو في بیت أم سلمة

ر یضحك، من السح فسمعت رسول اهللا : قالت أم سلمة
: رسول اهللا؟ أضحك اهللا سنك، قالفقلت مما تضحك یا 

، فقلت أال أبشره بذلك یا رسول اهللا، )ِتیَب على أبي لبابة(
فقامت على باب حجرتھا وذلك : قال )َبَلى إن شئت( :قال

یا أبا لبابة أبشر فقد تاب : قبل أن یضرب الحجاب، فقالت
ال واهللا حتى یكون  :قال فثار الناس لیطلقوه، قال. اهللا علیك

ھو الذي یطلقني بیده، فلما مر علیھ خارجًا  رسول اهللا 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا  ((:إلى صالة الصبح أطلقھ وأنزل اهللا فیھ

ال َتُخوُنوا اللََّھ َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن 
  .)سورة األنفال())٢٧(

تھ َتِحلَّھ إذا حضرت الصالة وإذا أراد أن یذھب وكانت ابن
وأن أبا . لحاجتھ حتى یفرغ، ثم تأتي بھ فترده في الرباط

بضع عشرة لیلة  - أي ثقیلة  - لبابة ارتبط بسلسلة َرُبوص
  .حتى ذھب سمعھ فما كاد یسمع وكاد بصره  یذھب
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ذا قال أھل السیر في اسطوانة التوبة التي بالمسجد ما  )١٦٢٧س
  یف؟النبوي الشر

قال أھل السیر في اسطوانة التوبة التي بالمسجد النبوي   ج
  :الشریف

الساریة التي ارتبط إلیھا ثمامة بن أثال الحنفي، ھي  •
 .الساریة التي ارتبط إلیھا أبو لبابة

كان ارتباط أبو لبابة إلى جذع في موضع أسطوانة  •
 .التوبة

یصلي أكثر نوافلھ إلى أسطوانة  كان رسول اهللا  •
 .التوبة

إذا اعتكف ُطرَح لھ فراشھ وُوِضَع لھ  كان رسول اهللا  •
  .سریر عند اسطوانة التوبة

  أین تقع أسطوانة التوبة بالمسجد النبوي الشریف؟  )١٦٢٨س
أسطوانة التوبة ھي األسطوانة الثانیة عن یمین حجرة   ج

التي كان یصلي إلیھا، في الصف األول خلف  رسول اهللا 
  .الروضة، وھي معروفة الیوم

  طوانة النبي أس

  بالمسجد النبوي الشریف؟ أین تقع أسطوانة النبي   )١٦٢٩س
بالمسجد النبوي الشریف، بعد  تقع أسطوانة النبي   ج

أسطوانة التوبة إلى الروضة، وھي الثالثة إلى المنبر ومن 
  .وھي متوسطة في الروضة. القبر ومن رحبة المسجد

التي بالمسجد النبوي  بم تمیزت أسطوانة النبي   )١٦٣٠س
  الشریف؟

التي بالمسجد النبوي الشریف بما  تمیزت أسطوانة النبي   ج
  :یلي
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إلیھ المكتوبة بضع عشرة لیلة، ثم تقدم  َصلَّى النبي  •
 .إلى مصاله الیوم

بكر وعمر والزبیر وابنھ عبداهللا وعامر بن  كان أبو •
 .عبداهللا، یصلون إلیھا

ن یجتمعون عندھا، وكان یقال لھا مجلس كان المھاجرو •
 .لمھاجرینا

  ).بحول اهللا تعالى.(إن الدعاء عندھا مستجاب •

ماذا قالت السیدة عائشة رضي اهللا عنھا، في أسطوانة   )١٦٣١س
  التي بالمسجد النبوي الشریف؟ النبي 

التي  قالت عائشة رضي اهللا عنھا، في أسطوانة النبي   ج
لو عرفھا الناس الضطربوا على : بالمسجد النبوي الشریف

لسُّْھَمان، فسألوھا عنھا فأبت أن ُتسمیھا، الصالة عندھا با
فأصغى إلیھا ابن الزبیر َفَسارَّتھ بشيء، ثم قام فصلى إلى 

فظن من معھ أن عائشة : قال.التي یقال لھا أسطوانة عائشة
رضي اهللا عنھا أخبرتھ أنھا تلك األسطوانة، وسمیت 

  .أسطوانة عائشة رضي اهللا عنھا

التي  وانة النبي ماذا رأى زید بن أسلم عند أسط  )١٦٣٢س
  بالمسجد النبوي الشریف؟

رأیت عند تلك األسطوانة موضع جبھة : قال زید بن أسلم  ج
، ثم رأیت دونھ موضع جبھة أبي بكر رضي اهللا النبي 

عنھ، ثم رأیت دون موضع جبھة أبي بكر موضع جبھة 
  عمر رضي اهللا عنھما

  أسطوانة الوفود

  د النبوي الشریف؟أین تقع أسطوانة الوفود التي بالمسج  )١٦٣٣س
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، وھي التي تلي تقع أسطوانة الوفود، الثالثة من قبر النبي   ج
الرحبة، وھي خلف أسطوانة التوبة، وثالث األسطوان الذي 

  ).علیھ السالم.(فیھ مقام جبریل

  بم تمیزت أسطوانة الوفود التي بالمسجد النبوي الشریف؟  )١٦٣٤س
شریف، بأن تمیزت أسطوانة الوفود التي بالمسجد النبوي ال  ج

  .كان ُیْجِلُس إلیھا الوفود العرب إذا جاءتھ النبي 

  أسطوانة علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ

أین تقع أسطوانة علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ، التي   )١٦٣٥س
  بالمسجد النبوي الشریف؟

تقع أسطوانة علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ التي   ج
  .التوبةبالمسجد النبوي الشریف، خلف أسطوانة 

  
  فضیلة الصالة إلى أساطین المسجد النبوي الشریف

بم تمیزت األسطوانة التي عند المصحف التي بالمسجد   )١٦٣٦س
  النبوي الشریف؟

تمیزت األسطوانة التي عند المصحف التي بالمسجد النبوي   ج
یتحرى  فإني رأیت النبي : الشریف، بقول أبي مسلم

  .الصالة عندھا

یتعاملون مع السواري التي  كیف كان أصحاب النبي   )١٦٣٧س
  بالمسجد النبوي الشریف؟

 لقد أدركت أصحاب النبي : قال أنس رضي اهللا عنھ  ج
  .یبتدرون السواري عند المغرب

لماذا تستحب الصالة عند السواري التي بالمسجد النبوي   )١٦٣٨س
  الشریف؟
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تستحب الصالة عند السواري التي بالمسجد النبوي   ج
  .رضي اهللا عنھم َصلُّوا إلیھاالشریف، ألن كبار الصحابة 

  في العھد السعودي المسجد النبوي الشریف عمارة

كیف بدأ الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود رحمھ   )١٦٣٩س
بالمسجد النبوي اهللا تعالى مشاریع التوسعة والترمیم 

  الشریف؟
بدأ الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود رحمھ اهللا   ج

والترمیم بالمسجد النبوي الشریف، تعالى مشاریع التوسعة 
  :كما یلي

ھـ وشكل لجنة ١٣٤٥قام بزیارة المدینة المنورة عام  •
 .لدراسة أمور المسجد النبوي

صالح أرضیة األروقة واألعمدة التي بھا وإحاطتھا تم ا •
 .بأطواق من الحدید، مع ترمیم للمآذن والمداخل

ي ھـ أعلن الملك عبدالعزیز رحمھ اهللا ف١٣٦٨في عام  •
خطاب عزمھ على توسعة المسجد النبیوي الشریف، 
بھدم المباني المحیطة بھ، وإضافة مساحتھا للمسجد 

 .النبوي الشریف

عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود بن الملك  اھتمكیف   )١٦٤٠س
مشاریع التوسعة والترمیم  بمتابعة سعود رحمھ اهللا تعالى

  بالمسجد النبوي الشریف؟
دالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود اھتم الملك سعود بن عب  ج

رحمھ اهللا تعالى بمتابعة مشاریع التوسعة والترمیم بالمسجد 
  :، كما یليالنبوي الشریف

ھـ ونیابة عن الملك عبدالعزیز وضع ولي ١٣٧٢في عام  •
العھد صاحب السمو الملكي األمیر سعود بن عبدالعزیز 

 .یرحمھ اهللا حجر أساس التوسعة
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بوي الشریف بالجناح الغربي بدأت توسعة المسجد الن •
بالمنطقة التي تلي باب الرحمة، وتشیید المآذن، وكسوتھا 
بالرخام ومصابیح اإلضاءة، وغیر ذلك من األعمال 

 .التكمیلیة
لك سعود رحمھ اهللا تعالى بنفسھ في عملیة مشارك ال •

البناء، حیث وضع بیده في المسجد أربعة أحجار في 
بنى بیده ھذه : ب علیھاإحدى زوایا الجدار الغربي، كت

 األحجار األربعة جاللة الملك سعود تأسیًا بالنبي 
  .ھـ١٣٧٣وذلك في شھر ربیع عام 

  صف التوسعة السعودیة األولى للمسجد النبوي الشریف؟  )١٦٤١س
  :تتألف التوسعة السعودیة األولى من أربعة أجنحة  ج

الجناح الغربي والجناح الشرقي، ویشمل كل منھما على  •
وتشكل ھذه البوائك في كل جناح ثالثة ) بائكة ١٥(

 .أروقة مستطیلة من الجنوب والشمال
تشكل خمسة ) بوائك ٩(الجناح الشمالي، ویتألف من  •

 .أروقة من الشرق إلى الغرب
المسجد إلى ) صحن(الجناح المتوسط، ویقسم رحبة  •

 .قسمین، ویتألف من ثالثة أروقة من الشرق إلى الغرب
، وقد َفَصل بینھما لحصوتانا وعلى جانبي ھذا الجناح

ممر مبلط بالرخام األبیض، ونصبت فیھا أعمدة 
 .المصابیح الكھربائیة

ربعات، وُزخرف بأنواع من سقف المسجد، ُقسم إلى م •
 .الزخارف

یوجد في األروقة تحت السقف فتحات ھندسیة خاصة،  •
 .من الممكن استعمالھا لتركیب تمدیدات التكییف

تر، وقاعدتھا ترتفع نحو متر من م١٢الجدران، ارتفاعھا  •
سطح األرض مبنیة بالحجر األسود المنحوت، ثم یصیر 
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سنتیمیتر،  ٩٣عرض الجدران بعدئذ حتى نھایتھا نحو 
سنتیمیتیر بالحجر األحمر المنحوت  ١٢٠وبني منھ 

. إلى نھایة الجدران) المزایكو(والباقي بالرخام الصناعي 
لة مصنوعة من وفوق الحجر األحمر فتحت شبابیك جمی

 .الحدید الصلب
تشمل التوسعة السعودیة األولى مئذنتان، إحداھما في  •

الركن الشمالي الغربي واألخرىفي الركن الشمالي 
، وعمق یبلغ عمق قاعدة كا منھا خمسة أمتار. الشرقي

 .متر ١٧.٥٠أساسات المئذنة 

ن التي ُأنشئت في التوسعة السعودیة صف تكوین المئذنتی  )١٦٤٢س
  مسجد النبوي الشریف؟األولى لل

ن التي ُأنشئت في التوسعة السعودیة األولى تكوین المئذنتی  ج
في ارتفاع  للمسجد النبوي الشریف، من خمسة طوابق

  :سبعین مترًا، على النحو التالي
مربع یستمر إلى أعلى سطح المسجد، : الطابق السفلي •

 .وینتھي بمقرنصات تحمل أعالھا شرفة مربعة
مثمن، وُزین بعقود تنتھي بشكل مثلثات،  :الطابق الثاني •

 .وینتھي أعالھا بمقرصناتتعلوھا شرفة
مستدیر في مثل ارتفاع الطابق الثاني : الطابق الثالث •

تقریبًا، وُحلِّي بزخارف ملونة، وینتھي بمقرصنات تحمل 
 .أعالھا شرفة دائریة

ارتفع عن الوضع المألوف، وینتھي : الطابق الرابع •
 .شرفةبمقرصنات تعلوھا 

بشكل خوذة مضلعة تنتھي بشكل شبھ : الطابق الخامس •
 .مخروطي یعلوه قبة بصلیة، یعلوھا ھالل ذھبي
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قارن مساحة المسجد النبوي الشریف منذ بنایة رسول اهللا   )١٦٤٣س
 حتى التوسعة السعودیة األولى؟  

حتى  مساحة المسجد النبوي الشریف منذ بنایة رسول اهللا   ج
  :ى، على النحو التاليالتوسعة السعودیة األول

 .متر مربع ٢٤٧٥ :مساحة المسجد الذي بناه الرسول  •
: مساحة زیادة أمیر المؤمنین عمر رضي اهللا عنھ •

 .متر مربع ١١٠٠
: مساحة زیادة أمیر المؤمنین عثمان رضي اهللا عنھ •

 .متر مربع ٤٩٦
: مساحة زیادة الولید بن عبد الملك األموي رحمھ اهللا •

 . ٢م ٢٣٦٩
متر  ٢٤٥٠: ادة المھدي العباسي رحمھ اهللامساحة زی •

 .مربع
 .متر مربع ١٢٠: مساحة زیادة قایتباي رحمھ اهللا •
متر  ١٢٩٢: مساحة زیادة السلطان عبدالمجید رحمھ اهللا •

 .مربع
المساحة الكلبیة للمسجد النبوي قبل التوسع السعودیة  •

 .متر مربع ١٠٣٠٢: األولى
التي بدأ بھا الملك األولى السعودیة مساحة زیادة التوسعة  •

متر  ٦٠٢٤: عبدالعزیز وأتمھا الملك سعود رحمھما اهللا
 .مربع

 ١٦٣٢٦: المساحة الكلیة للمسجد بعد التوسعة األولى •
وھذه ھي المساحة الزائدة عن البناء األول  .متر مربع

 .فقط

غیر المساحة الزائدة  اذا شملت العمارة السعودیة األولىم  )١٦٤٤س
  ؟في المسجد النبوي الشریف
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غیر المساحة الزائدة في  شملت العمارة السعودیة األولى  ج
المسجد النبوي الشریف، ھدم وإعادة تعمیر العمارة 
المجیدیة، وتبدأ من باب النساء شرقًا إلى باب عثمان رضي 
اهللا عنھ شماًال، ومساحة ھذه األجزاء من الجھات الثالث 

  .متر مربع ٦٢٤٧: الشرق والغرب والشمال

ة السعودیة عالجدیدة إلى التوس الملك سعود تضافاإما   )١٦٤٥س
  األولى في المسجد النبوي الشریف؟

إضافات الملك سعود الجدیدة إلى التوسعة السعودیة األولى   ج
  :في المسجد النبوي الشریف

توسیع المسجد النبیوي الشریف ما بین باب الرحمة  •
 .وباب السالم

ر إنشاء باب الصدیق، لوقوعھ بحذاء خوخة أبي بك •
الصدیق رضي اهللا عنھ، ویتألف ھذا الباب من ثالث 

 .ة جمیلةدفتحات واسعة تقوم على أعم
إحداث فتحات في جدار المسجد النبوي الشریف تواجھ  •

فتحات باب الصدیق، فاتصل المسجد الشریف بفتحات 
ھذه التوسعة الصغیرة وباب الصدیق وُفرشت األرض 

 ).المرمر(بالرخام األبیض 
بالرخام  وفتحات الجدار القدیم لتوسعةتلبیس جدار ا •

 .الملون
بناء حجرات على یمین الداخل والخارج من باب  •

الصدیق، وصالة واسعة فوق السقف یقدر طولھا بنحو 
 .ُتْنقل إلیھا المكتبة المحمودیةمتر، ِل ٤٠

إزالة المباني الواقعة قبلي المسجد النبوي الشریف في  •
 .الجھة الشرقیة من باب جبریل
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حمى للمسجد النبوي الشریف في الجھة القبلیة  جعل •
بمساحة كافیة یحاط بسیاج والشرقیة مما یلي باب جبریل 

 .یفصلھ عن الشارع
  .فرش المیدان الشمالي والغربي والشرقي بالرخام •

ما ھي أعمال التوسعة والترمیم للمسجد النبوي الشریف   )١٦٤٦س
  في عھد الملك فیصل بن عبدالعزیز یرحمھ اهللا؟

والترمیم للمسجد النبوي الشریف في عھد  ةل التوسعأعما  ج
  :الملك فیصل بن عبدالعزیز، كانت على النحو التالي

توسعة المسجد النبوي الشریف من الجھة الغربیة من  •
 .التوسعة السعودیة األولى

 ٤٠٥٠٠إنشاء مظالت مستطیلة قویة مؤقتة بمساحة  •
متر مربع، وتبلیط أرضیتھا بالرخام، وتجھیزھا 

إلضاءة والتھویة ومكبرات الصوت، وفرشھا بالسجاد با
 .الفاخر

ما ھي أعمال التوسعة والترمیم للمسجد النبوي الشریف   )١٦٤٧س
  في عھد الملك خالد بن عبدالعزیز یرحمھ اهللا؟

أعمال التوسع والترمیم للمسجد النبوي الشریف في عھد   ج
  :بن عبدالعزیز، كانت على النحو التالياالملك خالد 

سنة ) سوق القماشة(لمنطقة الجنوبیة الغربیة إزالة ا •
 .ھـ بسب حریق١٣٩٧

أضیفت المساحة الجنوبیة الغربیة إلى ساحات المسجد  •
متر  ٤٣٠٠٠النبوي ، وھي منطقة واسعة، ظلل منھا 

 .مربع، وترك الباقي ساحات مكشوفة
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ما ھي أعمال التوسعة والترمیم للمسجد النبوي الشریف   )١٦٤٨س
الشریفین الملك فھد بن عبدالعزیز في عھد خادم الحرمین 

  یرحمھ اهللا؟
أعمال التوسع والترمیم للمسجد النبوي الشریف في عھد   ج

 خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبدالعزیز، كانت
أكبر توسعة وترمیم في تاریخ المسجد النبوي الشریف، 

  :على النحو التاليوكانت 
البارد الذي بالرخام ) الرحبتان(فرش أرض الحصوتان  •

ال یتأثر بحرارة الشمس، ووضعت فیھا ثماني اسطوانات 
 .للمصابیح النحاسیة

ُتفتح وتغلق آلیًا في الرحبتین، بارتفاع  مظلة ١٢إقامة  •
 .سقف المسجد، لوقایة المصلین من حر الشمس

كسوة األعمدة بالرخام األبیض الناصع بدل الدھان  •
 .األبیض

الجھة الجنوبیة ھـ فتح باب جدید في ١٤٠في عام  •
 .الشرقیة من مقدمة المسجد مقابل باب السالم

متر،  ٨٢.٥٠طولھ استحداث ممر أمام جدار القبلة  •
متر، فتح فیھ ثالثة أبواب عرض كل واحد  ٩٥وعرضھ 

متر، باب بمحاذاة باب السالم غربًا، وباب  ٢.٥٠منھا 
بمحاذاة باب  جبریل شرقًا، وباب في الوسط یؤدي إلى 

 ١١.٢٥للصالة على الجنائز طولھا  صالة خصصت
متر، زودت بجمیع الوسائل  ٤٥.٩٥متر، وعرضھا 

الحدیثة من كھرباء وتكییف ووسائل اتصال، وباب في 
جدار القبلة بعرض مترین على یمین اإلمام یخرج منھ 
اإلمام للصالة على الجنائز في الصالة بدًال من دخول 

د بدىء في الصالة وق. الجنائز إلى المسجد تفادیًا للزحام
على الجنائز في ھذا المكان في غرة شھر رمضان من 

 .ھـ١٤١٥عام 
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انشاء ساحات مساندة تحتھا مواقف للسیارات، وتھیئة  •
خدمات فندقیة وتسویقیة، وإنشاء مجمعات سكنیة 
ضخمة، مما أضطر إلى ھدم المنطقة السكنیة في الدائرة 

ئھا على شكل األولى المحیطة بالمسجد النبوي وإعادة بنا
 .مجمعات سكنیة

ھـ أمر خادم الحرمین الشریفین بالتوسعة ١٤٠٣في عام  •
 .الكبرى للمسجد النبوي الشریف

ھـ قام خادم الحرمین الشریفین بعد ١٤٠٥في شھر صفر  •
أداء صالة الجمعة بو ضع حجر األساس للتوسسعة 

شرقي  الجدیدة، وأزاح الستار عن لوحة تذكاریة وضعت
إیذانًا ببدأ العمل في مساحة تقدر  لصدیقا باب أبي بكر
 .متر مربع  ١٠٠.٠٠٠

كان توجیھ خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن  •
أن یتم العمل واإلنجاز على مستوى رفیع : عبدالعزیز

 . وبسرعة قیاسیة دون أن یتأثر المصلین بشيء

عمارة توسعة خادم الحرمین الشریفین الملك بم تمیزت   )١٦٤٩س
  للمسجد النبوي الشریف؟ فھد یرحمھ اهللا

تمیزت عمارة توسعة خادم الحرمین الشریفین الملك فھد   ج
  :يبما یل، یرحمھ اهللا للمسجد النبوي الشریف

متر مربع  ٧٩٠٠٠: بسعة) بدروم(إنشاء أقبیة  •
الستخدامھا في التجھیزات المعدة لتطیف الجو وبقیة 
الخدمات، مع تجھیزھا بثمانیة مداخل لتسھیل أعمال 

 .تشغیل والصیانةال
فناء، یتم فتحھا  ٢٧استحداث القباب المتحركة في تغطیة  •

الستفادة من الجو المعتدل في المسجد النبوي وغلقھا آلیًا ل
 .الشریف
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إنشاء ساللم كھربائیة لمساعدة  المصلین في الوصول  •
 .إلى السطح

 .زیادة عدد المآذن وزیادة إرتفاعھا •
 .في األعمدةورقة عبر فتحات مخصصة تكییف األر •
نفق الخدمات الذي یصل بین المسجد النبوي وبین مواقع  •

 .كیلومتر عنھ ٧المحطات، وھي على بعد 
 ٤٠٠٠استحداث مواقف للسیارات من طابقین تتسع ل  •

 .سیارة، مھیأة بجمیع الخدمات والمرافق العامة
 .إنشاء ساحات كبیرة، مھیئة للصالة  •

لحرمین الشریفین ما ھي المشاریع التي أمر بھا خادم ا  )١٦٥٠س
الملك عبداهللا بن عبدالعزیز یحفظھ اهللا المتعلقة بالمسجد 

  النبوي الشریف؟
المشاریع التي أمر بھا خادم الحرمین الشریفین الملك   ج

عبداهللا بن عبدالعزیز یحفظھ اهللا المتعلقة بالمسجد النبوي 
  :الشریف، ما یلي

وي مظلة تفتح آلیًا في ساحات المسجد النب ١٨٢تركیب  •
الشریف من جھاتھ الثالث، تھدف إلى حمایة المصلین 
من حرارة الشمس واألمطار، وتقیھم مخاطر اإلنزالق 

متر  ٦٠٠تغطي المظلة الواحدة منھا نحو . والسقوط
ویستفید منھا . مصل ٩٠٠مربع، ویصلي تحتھا نحو 

 .مصل ٢٠.٠٠٠مال المشروع أكثر من عند استك
جد النبوي الشریف توسعة الساحات الشرقیة من المس •

متر مربع، تستوعب عند  ١٣٧٤٠٥بمساحة إجمالیة 
وتنفیذ تحتھا مواقف . مصلألف  ٧٠انتھائھا أكثر من 

 .ومرافق عامةوالحافالت للسیارات 
فرش الروضة الشریفة والبناء القدیم للمسجد النبوي  •

الشریف بأفخر أنواع السجاد من الصوف الخالص 
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بالمنظفات، مع وضع معالم  المعالج ضد العتة وال یتأثر
 .تدل على استقامة الصفوف

إنشاء مشروع محطة تنقیة المیاه للمسجد النبوي الشریف  •
المشتمل على فالتر رملیة ومحطة تحلیة، وخزانات 

 .للمیاه ومحطة ضخ المیاه إلى المسجد النبوي الشریف

  أسماء المدینة النبویة المنورة

؟ وبم نھا رسول اهللا بم كانت تعرف المدینة قبل أن یسك  )١٦٥١س
 امتازت؟

بیثرب،  كانت المدینة تعرف قبل أن یسكنھا رسول اهللا   ج
  .وامتازت بالحمى التي كانت تصیب الناس

  من ھم الذین سكنوا المدینة واستوطنوھا عبر التاریخ؟  )١٦٥٢س
سكن المدینة واستوطنھا عبر تاریخھا الذي یضرب في   ج

ولى منذ عشرات أعماق الزمان ویعود إلى عھود العرب األ
  :األلوف من السنین

  .قوم یقال لھم صعل وفالج •
 .قوم یثرب أحد أحفاد نوح علیھ السالم •
 .العمالیق، وھم بنو عمالق بن ارفخشذ بن سام بن نوح •
 .قبیلة جرھم •
 .الیھود •
 .األوس •
 .الخزرج •
 .رسول اهللا  •
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  بم وصف اإلخباریون یثرب؟  )١٦٥٣س
  :وصف اإلخباریون یثرب بأنھا  ج

  .في ناحیة منھا ، ومدینة النبي یثرب اسم أرض •
دینة، وھي مابین طرف وادي قناة یثرب أم قرى الم •

ي العاقول الذي یقع شمال المعروف الیوم بواد(
وھو موضع شمال المدینة ( إلى طرف الجرف) المدینة

الذي یقال لھ البرني أو (وما بین المال ) غرب جبل أحد
قع فیا بئر رومة المنطقة التي ت( إلى َزَبالة ) البرناوي 

          ).أسفل وادي العقیق جھة الشرق
في كثیر من النقوش ) یثرب(ورد اسمھا القدیم  •

  .والكتابات التاریخیة
تجمع معظم المصادر العربیة على أن یثرب اسم لرجل  •

من أحفاد نوح علیھ السالم وأنھ أسسھا فسمیت باسمھ 
 بعد أن وفد مع قومھ إلى موقعھا فوجدوا فیھ الماء

والشجر والجبال البركانیة التي تحیط بھا وتشكل حمایة 
 .طبیعیة لمن یسكنھا فأعجبتھم واستوطنوھا

 ما ھي أسماء المدینة النبویة المنورة الواردة في التوراة؟  )١٦٥٤س
: للمدینة النبویة المنورة أسماًء كثیرة وردت في التوراة منھا  ج

مجبورة، المدینة، وطیبة، وطابة، والمسكینة، والجابرة، وال
  .والمرحومة، والعذراء، والمحبة، والمحبوبة، والقاصمة

  بم سّمى اهللا تعالى المدینة؟ وما سند ذلك؟  )١٦٥٥س
إن اهللا (: سّمى اهللا تعالى المدینة بطابة، قال رسول اهللا   ج

  .)تعالى سمى المدینة طابة
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  یثرب بعد ھجرتھ إلیھا؟ بم سّمى رسول اهللا   )١٦٥٦س
ھي (:ھجرتھ إلیھا فقال یثرب بعد سّمى رسول اهللا   ج

  .)المدینة یثرب 

  ما ھي األسماء األخرى التي تطلق على المدینة؟  )١٦٥٧س
دار اإلیمان، دار : أطلق على المدینة أسماء أخرى منھا  ج

، )بھا إلقامتھ وسكنھ (الھجرة، دار السنة، دار المقامة 
، مأرز )یوم القیامة حیث یبعث منھا (دار المبعث 

، وغیرھا من أسماء الخیر اهللا اإلیمان، مثوى رسول 
  .  والعز والبركة

  ؟)منورة(كلمة  )المدینة (لماذا َیعقُب اسم   )١٦٥٨س
ألن اهللا تعالى نّورھا ) منورة(كلمة  )المدینة(َیعقُب اسم   ج

  .إلیھا بمھاجرة رسول اهللا 

  قرى المدینة النبویة المنورة

  ما ھي أعظم قرى المدینة؟  )١٦٥٩س
  .  التي تقع بین الحرة والسافلة" زھرة " أعظم قرى المدینة   ج

  فتح المدینة النبویة المنورة

  ؟المدینة المنورة كیف َفتح رسول اهللا   )١٦٦٠س
كل  :ة رضي اهللا عنھا في فتح المدینةقالت السیدة عائش  ج

  .یف، وافتتحت المدینة بالقرآنالبالد افتتحت بالس

  للمدینة النبویة المنورة الرسول  دعاء

دة للمدینة عندما أخبرتھ السی  بماذا دعا رسول اهللا  )١٦٦١س
بكر وبالل رضي اهللا  عائشة رضي اهللا عنھا بوعكة أبي

  عنھما بعد قدومھما إلى المدینة؟
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بكر  دة عائشة رضي اهللا عنھا بوعكة أبيعندما أخبرت السی  ج
دعا رسول وبالل رضي اهللا عنھما بعد قدومھما للمدینة؛ 

كحبنا مكة أو أشد  اللھم َحبِّب إلینا المدینة(:فقال اهللا 
وصححھا وبارك لنا في صاعھا وُمدَِّھا واْنُقْل ُحمَّاھا 

  .)بالجحفة واجعلھا

  غبار المدینة؟ بم وصف رسول اهللا   )١٦٦٢س
غبار المدینة شفاء (:غبار المدینة بقولھ وصف رسول اهللا   ج

  .)من الُجذام

  یرقى المرضى بتربة المدینة؟ كیف كان رسول اهللا   )١٦٦٣س
كان یقول  إن النبي : ي اهللا عنھاقالت عائشة رض  ج

  .)ْشفى َسقیُمناَبْعِضنا ُی بسم اهللا تربة أرضنا ِبریَقِة(:للمریض

  تمر المدینة؟ بم وصف رسول اهللا   )١٦٦٤س
من أكل سبع ( :تمر المدینة بقولھ  وصف رسول اهللا   ج

تمرات مما بین البتیھا حین یصبح لم َیُضره شيء حتى 
  .)ُیْمِسي 
ح كلَّ یوم سبع تمرات عجوة، لم یضره من تصبَّ(: وقال 

  .)ذلك الیوم ُسمٌّ وال ِسْحٌر

  انقباض اإلیمان إلى المدینة؟ كیف وصف رسول اهللا   )١٦٦٥س
إن (:المدینة بقولھ انقباض اإلیمان إلى وصف رسول اهللا   ج

  .)اإلیمان َلَیْأِرُز إلى المدینة كما تْأِرُز الحیَّة إلى ُجْحِرھا

ألھل المدینة عندما كان بقریة  بم دعا رسول اهللا   )١٦٦٦س
  السقیا؟

ألھل المدینة عندما كان بقریة السقیا بعد  دعا رسول اهللا   ج
اللھم إن إبراھیم كان (: ما توضأ واستقبل القبلة ثم كبر فقال

َعْبَدك وخلیلك، َدَعاَك ألھل مكة بالبركة، وأنا محمد َعبُدك 
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ي ُمدھم ن تبارك لھم فورُسولك، أْدُعوك ألھل المدینة أ
  .)ركت ألھل مكة من البركة بركتیناما ب وصاعھم مثلي

یدعو  بم سمع أنس بن مالك رضي اهللا عنھ رسول اهللا   )١٦٦٧س
  للمدینة؟

یدعو  سمع أنس بن مالك رضي اهللا عنھ رسول اهللا   ج
اللھم أجعل بالمدینة ِضْعَفي ما جعلت بمكِة مَن (:للمدینة
  .)البركة

  ذا جاء الناس بالثمر لھ؟یقول إ ماذا كان رسول اهللا   )١٦٦٨س
یقول إذا جاء الناس بالثمر لھ، أخذه  كان رسول اهللا   ج

اللھم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدینتنا، وبارك (:وقال
اللھم إن إبراھیم عبدك . لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا

وخلیلك ونبیك وإنھ دعاك ألھل مكة، وإني أدعوك للمدینة 
ثم یدعوا أصغر ولید  )مكة ومثلھ معھبمثل ما دعاك ل
  .فیعطیھ ذلك التمر

  الترغیب في سكنى المدینة النبویة المنورة 
  والصبر على ألوائھا وشدتھا وعدم ذم وكید أھلھا

لمن یثبت على ألواء وجھد  ماذا قال رسول اهللا   )١٦٦٩س
  المدینة؟

ال (:لمن یثبت على ألواء وجھد المدینة قال رسول اهللا   ج
شھیدًا أو شفیعًا  على ألوائھا وجھدھا إال كنت لھ یثبت أحٌد

ال َیْصِبُر أحٌد على جھد المدینة (:وقال . )یوم القیامة
ًا یوم القیامة إذا وألواِئھا فیموت، إال كنت لھ شفیعًا أو شھید

  .)كان مسلمًا

  لمن رغب عن المدینة؟ ماذا قال رسول اهللا   )١٦٧٠س
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یأتي على الناس (:لمن رغب عن المدینة قال رسول اهللا   ج
َھُلمَّ إلى الرخاء، : زمان یدعو الرُجُل البن عمھ وَقریبُھ

والمدینة خیر لھم لو كانوا یعلمون، والذي نفسي بیده ال 
یْخرُج أحٌد رغبة عنھا إال أخلف اهللا فیھا خیرًا منھ، أال أن 
المدینة َكالكیر تخرج الخبیَث، ال تقوُم الساعُة حتى َتْنفي 

  .)ا كما ینفي الكیر خبث الحدیدالمدینة شرارھ

عندما اشتد الجَھد بالمدینة وغال  ماذا قال رسول اهللا   )١٦٧١س
  السِّْعر؟

: الجَھد بالمدینة وغال السِّْعرعندما اشتد  قال رسول اهللا   ج
اصبروا یا أھل المدینة وابشروا، فإني قد َباركُت على (

رجل صاعكم وُمَدكم، كلوا جمیعًا وال تفرقوا، فإن طعام ال
یكفي اإلثنین، فمن َصَبر على ألوائھا وشدتھا كنت لھ شفیعًا 

ومن خرج عنھا رغبة عما فیھا . وكنت لھ شھیدًا یوم القیامة
أبدل اهللا عز وجل فیھا من ھو خیر منھ، ومن بغاھا أو 

  .) تعالى كما یذوب الملح في الماءكادھا بُسوٍء أذابھ اهللا

  ل المدینة؟فیمن أخاف أھ ماذا قال رسول اهللا   )١٦٧٢س
من أخاف أھل (:فیمن أخاف أھل المدینة قال رسول اهللا   ج

المدینة ُظلمًا أخافھ اهللا وعلیھ لعنة اهللا والمالئكة والناس 
مسند (. )أجمعین ال یقبل اهللا منھ یوم القیامة َصْرفًا وال َعْدًال

من أخاف أھل المدینة فعلیھ لعنة (:وقال . )٥٥ص ٤أحمد، ج
والناس أجمعین ال یقبل اهللا منھ صرفًا وال اهللا والمالئكة 

وضع یدیھ عدًال ومن أخاف أھلھا فقد أخاف ما بین ھذین و
  .)على جنبیھ تحت ثدییھ

  فیمن كاد أھل المدینة؟ ماذا قال رسول اهللا   )١٦٧٣س
ال َیِكیُد أھل المدینة (:فیمن كاد أھل المدینة قال رسول اهللا   ج

  .)الماء أحٌد إال انماع كما ینماُع الملح في
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  المدینة؟ بم وصف رسول اهللا   )١٦٧٤س
المدینة ُمَھاجري، فیھا (:المدینة بقولھ وصف رسول اهللا   ج

مضجعي ومنھا مبعثي، َحِقیٌق على أمتي حفظ جیراني ما 
اجتنبوا الكبائر، َمْن حفظھم كنت لھ شھیدًا أو شفیعًا یوم 

، قیل )لم یحفظھم ُسِقي من طینة الخبال القیامة، وَمْن
  . وما طینة الخبال؟ قال ُعَصارُة أھل النار: نيللمز

  صیانة المدینة النبویة المنورة من الطاعون والدجال

ذكر الحدیث النبوي الشریف الذي أوضح فیھ رسول اهللا ا  )١٦٧٥س
 صیانة المدینة من الطاعون أو الدجال؟  

صیانة المدینة من الطاعون والدجال  أوضح رسول اهللا   ج
المدینة مالئكٌة، ال یدخلھا الطَّاعون وال  على َأْنَقاِب(:بقولھ
  .)الدجال

أن الدجال سیطؤ  ذكر الحدیث الذي أكد فیھ رسول اهللا ا  )١٦٧٦س
  كل البالد إال مكة والمدینة؟

أن الدجال سیطؤ كل البالد إال مكة  أكد رسول اهللا   ج
لیس من بلٍد إال َسَیطُؤُه الدَّجَّاُل إال مكة (:والمدینة فقال
س لھ من نقابھا نقب إال علیھ المالئكُة صافین والمدینة، لی

یحرسونھا، فینزل السَّبَخة ثم َتْرُجُف المدینة بأھلھا ثالث 
  . )رجفات، فیخرج إلیھ ُكلُّ كافٍر وُمناِفٍق

أن المدینة ال  أذكر الحدیث الذي أوضح فیھ رسول اهللا   )١٦٧٧س
  یدخلھا ُرْعُب المسیح الدَّجَّال؟

دینة ال یدخلھا ُرْعُب المسیح أن الم أوضح رسول اهللا   ج
ال یدخل المدینة ُرْعُب المسیح الدَّجَّال، لھا (:الدَّجَّال فقال

  .)یومئٍذ سبعُة أبواٍب على كل باب ملكان
  



٦١٦  
  

  ما یؤول إلیھ أمر المدینة النبویة المنورة 

  ما یؤول إلیھ أمر المدینة؟ كیف وصف رسول اهللا   )١٦٧٨س
: المدینة بقولھ ا یؤول إلیھ أمرم أوضح رسول اهللا   ج

لتتركن المدینة على خیر ما كانت مدالة ثمارھا ال یغشـاھا (
وآخُر َمْن ُیْحَشُر  -یرید عوافي السباع والطیر  - إال العوافي 

منھا راعیان من ُمَزْیَنة یردان المدینة ینعقان بغنمھما 
فیجدانھا َوْحشًا، حتى إذا َبَلَغا َثِنیَّة الوداع، َخّرا على 

  .)وجوھھما

  مضاعفة األعمال بالمدینة النبویة المنورة 

  صالة الجمعة بالمدینة؟ كیف وصف رسول اهللا   )١٦٧٩س
صالة (:صالة الجمعة بالمدینة بقولھ وصف رسول اهللا   ج

  .)الجمعة بالمدینة كألف صالٍة فیما ِسَواھا

صیام شھر رمضان في  كیف وصف رسول اهللا   )١٦٨٠س
  المدینة؟

ضان في المدینة صیام شھر رم وصف رسول اهللا   ج
صیام شھر رمضان في المدینة كصیام ألف شھر (:بقولھ

  .)فیما سواھا

  فضیلة الموت بالمدینة النبویة المنورة 

  الموت بالمدینة؟ كیف وصف رسول اهللا   )١٦٨١س
من استطاع أن (:الموت بالمدینة بقولھ وصف رسول اهللا   ج

وم یموت بالمدینة فْلیُمْت، فإن من مات بالمدینة شفعت لھ ی
  .)القیامة
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  حرمة المدینة النبویة المنورة وحدود حرمھا

حرمة  ذكر الحدیث الذي أوضح فیھ رسول اهللا ا  )١٦٨٢س
  المدینة ؟

إن (:حرمة المدینة الحدیث الذي أوضح فیھ رسول اهللا   ج
إبراھیم َحرَّم َمكََّة وَدَعا َألْھِلھا، وإنِّي َحرَّْمُت المدینة َكَما 

ما  نِّي دعوت في َصاِعَھا وُمدِّھا ِبمْثلَحرََّم إبراھیم مكة، وإ
إن إبراھیم حرم مكة (:وقال . )َدَعا بھ إبراھیم ألھل مكة
  .یرید المدینة )وإني أحرم ما بین البتیھا

َحَرَم المدینة  ذكر الحدیث الذي َحدََّد فیھ رسول اهللا ا  )١٦٨٣س
  وحرمتھا وعقوبة اْلُمْحِدُث فیھا؟

َحَرَم المدینة وحرمتھا  اهللا  الحدیث الذي َحدََّد فیھ رسول  ج
المدینة حرام ما بین عائر إلى (:فیھا، بقولھ وعقوبة اْلُمْحِدِث

ثور، فمن أحدث َحدثًا أو آوى ُمْحدثًا، فعلیھ لعنة اهللا 
والمالئكة والناس أجمعین، ال یقبل اهللا منھ صرفًا وال عدًال، 

قط لقطتھا إال لمن ال ُیخَتلى خالھا، وال ُیَنفَُّر َصْیُدھا، وال ُتْلَت
أنشد بھا، وال یصُلح لرجل أن یحمل فیھا السالح لقتال، وال 

  .)یصلح أن ُیقطع منھا شجرة إال َأْن َیْعِلَف َرُجٌل َبِعیَرُه

المدینة كما جاء في حدیث  كیف َحدََّد رسول اهللا   )١٦٨٤س
  الھجرة؟

المدینة كما جاء في حدیث الھجرة  َحدََّد رسول اهللا   ج
ُأریت دار ھجرتكم ذات َنْخل بین َالَبَتْین وھما  إني(:بقولھ

  .)الحرتان

  ذكر قصة توضح فیھا عقوبة الصید في حرم المدینة؟ا  )١٦٨٥س
روي أن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عنھ أخذ رجًال   ج

، فسَلَبھ یصید في حرم المدینة الذي حرمھ رسول اهللا 
  إن رسول اهللا: " فقال. ثیابھ، فجاؤوا إلیھ فكلموه فیھ
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فال  )من أخذ الصید فیھ فلیسلبھ ثیابھ(:َحرََّم ھذا الحَرَم وقال
، ولكن إن شئتم أرد علیكم ُطْعَمًة أطعمنیھا رسول اهللا 

  .دفعت إلیكم ثمنھ

  التعامل مع أشجر المدینة؟ كیف أوصى رسول اهللا   )١٦٨٦س
ال (:التعامل مع شجر المدینة بقولھ أوصى رسول اهللا   ج

  .)لكن ُیھشُّ ھشًا رفیقًایخبط شجرھا وال یعضد و

  أین تقع حرات المدینة المنورة؟  )١٦٨٧س
الحرة الشرقیة وھي حرة واقم : نللمدینة المنورة حرتا  ج

واقعة شرقي المدینة المنورة، والحرة ) حرة بني قریظة(
  .الغربیة وھي حرة الوبرة

  ما المقصود بالْحرَِّة من األرض؟  )١٦٨٨س
حرقت والحرة أرض ذات حجارة سود نخرات كأنھا أ  ج

والحرة من األرضین الصلبة الغلیظة التي ألبستھا  .بالنار
. والجمع حرات وحرار، طرتحجارة سود نخرة كأنھا ُم

الحرة األرض مسیرة لیلتین سریعتین أو  :ومنھم من قال
ثالث فیھا حجارة أمثال اإلبل البروك كأنما شیطت بالنار 
ا وما تحتھا أرض غلیظة من قاع لیس بأسود وإنما سودھ

الحرة الرجالء الصلبة : وقال غیره. كثرة حجارتھا وتدانیھا
 .ھي التي أعالھا سود وأسفلھا بیض :وقال غیره .الشدیدة
تكون الحرة مستدیرة فإذا كان منھا شيء  :غیرهوقال 

  .وللعرب حرار معروفة. مستطیال لیس بواسع فذلك الكراع
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  وادي العقیق بالمدینة النبویة المنورة 

  في وادي العقیق؟ ال رسول اهللا ماذا ق  )١٦٨٩س
أتاني اللیلة آت من ربي (:في وادي العقیق قال رسول اهللا   ج

عز وجل فقال َصلِّ في ھذا الواِدي المباركة وقل ُعمرُة في 
  .)َحجَّة 

لعائشة رضي اهللا عنھا عندما  ماذا قال رسول اهللا   )١٦٩٠س
  رجع من العقیق؟

لعائشة رضي اهللا من العقیق قال  عندما رجع رسول اهللا   ج
یا عائشة جئنا من ھذا العقیق فما ألْیَن َمْوِطئھ وأعَذَب (:عنھا
  .)ماءه

  آبار المدینة النبویة المنورة 

ما ھي أشھر اآلبار اإلسالمیة التي لھا فضائل وھي   )١٦٩١س
  معروفة حتى الیوم بالمدینة؟

أشھر اآلبار اإلسالمیة التي لھا فضائل وھي معروفة   ج
  : ومبالمدینة حتى الی

    )َبْیرَحى(بئر حاء  •
  )الخاتم(بئر أریس  •
 بئر ُبضاعة •
  بئر َغْرس •
  بئر الُبصَّة •
 بئر رومة •

  أین تقع بئر حاء في المدینة المنورة؟  )١٦٩٢س
تقع بئر حاء في المدینة المنورة مقابلة المسجد، قریبة من   ج

سور المدینة، في وسط حدیقة صغیرة جدًا وعندھا نخالت 
  .ویزرع حولھا
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  ببئر حاء؟ رسول اهللا ما ھي عالقة   )١٦٩٣س
وَیْشرُب من ماء ) أي بئر حاء(َیْدٌخلھا  كان رسول اهللا   ج

وكانت ألبي طلحة رضي اهللا عنھ وھي أحب . فیھا طیِّب
َلْن َتَناُلوا اْلِبرَّ َحتَّى  ((:أموالھ إلیھ، فلما نزل قول اهللا تعالى

َفِإنَّ اللََّھ ِبِھ َعِلیٌم  ُتْنِفُقوا ِممَّا ُتِحبُّوَن َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء
 ، قام أبو طلحة إلى رسول اهللا )سورة آل عمران ())٩٢(

یا رسول إن أحب أموالي إليَّ بئر حاء، وإنھا صدقة : فقال
هللا أرجو ِبرَّھا وُذخَرھا عند اهللا، فضعھا یا رسول اهللا حیث 

بخ ذلك ماٌل رابٌح وقد (:فقال رسول اهللا : أراك اهللا، قال
، فقال )ما قلت، وإني أرى أن تجعلھا في األقربین سمعُت

أبو طلحة أفعل یا رسول اهللا، فقسمھا أبو طلحة في أقاربھ 
  .وبني عمھ

  أین تقع بئر َأِریٍس في المدینة المنورة؟  )١٦٩٤س
تقع بئر أریس في المدینة المنورة مقابل مسجد قباء،   ج

  .وعندھا مزارع ویستقى منھا، وماؤھا عذب

وسى األشعري رضي اهللا عنھ رسول م أبوكیف شاھد   )١٦٩٥س
  عند بئر أریس؟ اهللا 

 شاھد أبو موسى األشعري رضي اهللا عنھ رسول اهللا   ج
قد جلس على ) أي رسول اهللا (فإذا ھو " :عند بئر أریس

وكشف عن ساقیھ ودالھما في  بئر أریس وتوسط ُقفَّھا،
  ".البئر

  في بئر أریس؟ كیف وقع خاتم رسول اهللا   )١٦٩٦س
خاري ومسلم في الصحیحین من حدیث عبداهللا بن روى الب  ج

اتخذ خاتمًا من  أن رسول اهللا : عمر رضي اهللا عنھما
وكان في یده، ثم كان في ید أبي بكر   -أي فضة  -َوِرْق 
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َبْعُد، ثم كان َبْعُد في ید عمر، ثم كان في ید عثمان حتى وقع 
  .ِمْنُھ في بئر َأِریٍس

كان خاتم : یث أنس قالوروى البخاري في الصحیح من حد
في یده وفي ید أبي بكر َبْعُده، وفي ید عمر بعد أبي  النبي 
فلما كان عثمان جلس على بئر أریس فأخرج الخاتم . بكر

فاختلفنا ثالثة أیام مع عثمان : فجعل َیعبُث بھ فسقط، قال
  .ننزح البئر فلم نجده

أین تقع بئر ُبضاعة في المدینة المنورة؟ وما ممیزات   )١٦٩٧س
  ماؤھا؟

تقع بئر ُبضاعة في المدینة المنورة شمال المسجد النبوي،   ج
وھذه . وإلى اآلن یسمى الحْي الذي تقع فیھ بحي بضاعة

 بستاٍن وماؤھا عذب طیب ولونھ صاٍفالبئر الیوم في 
  .أبیضًا، وریحھ كذلك، وُیستقى منھا كثیرًا

ذكر ما ورد في األثر عن بئر ُبضاعة التي في المدینة ا  )١٦٩٨س
  منورة؟ال

ورد في األثر عن بئر ُبضاعة التي في المدینة المنورة ما   ج
  :یلي
إنھ ُیَسَقى لك من بئر بضاعة :  عندما قیل لرسول اهللا  )١

وھي بئر یلقى فیھا لحوم الكالب والمحایض وُعَذُر 
إن الماء طھور ال ینجسھ (:الناس، فقال رسول اهللا 

 .)شيء
یتكن من بئر لو أني سق: أن سھل بن سعد قال لنسوة )٢

 بضاعة لكرھتن ذلك، وقد واهللا سقیت رسول اهللا 
 .بیدي منھا

 .َبَصَق في بئر بضاعة أن رسول اهللا  )٣
  .دعا لبئر بضاعة أن رسول اهللا  )٤
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  أین تقع بئر َغْرس في المدینة المنورة؟  )١٦٩٩س
تقع بئر َغْرس في المدینة المنورة شرقي مسجد قباء إلى   ج

قباء نحو نصف میل، وھي  جھة الشمال، وبینھا وبین مسجد
في وسط الشجر، وقد خربھا السیل وطمھا، وفیھا ماء 
 - أخضر إال أنھ عذب طیب، وریحھ الغالب علیھ األجون

  .یعني الملوحة

أذكر ما ورد في األثر عما جاء في بئر َغْرس التي في   )١٧٠٠س
  المدینة المنورة؟

ورد في األثر عما جاء في بئر غرس التي بالمدینة   ج
  :ما یلي المنورة،

: أن أنس بن مالك رضي اهللا عنھ جاء بئر غرس وقال •
جاءھا وإنھا لُتسَنْى على حمار بسحر،  رأیت النبي 
بدلو من مائھا فتوضأ منھ، ثم َسكبھ فیھا،  فدعا النبي 

 .فما نزفت بعد
رأیت اللیلة أني أصبحت على (:فیھا قول رسول اهللا  •

توضأ منھا ، فأصبح على بئر َغْرس، ف)بئر من الجنة
 .وبصق فیھا، وُغسل منھا حین ُتُوفي 

من بئر یقال لھا غرس، وكان  ُغسِّل رسول اهللا  •
  .یشرب منھا

أین تقع بئر الُبصَّة في المدینة المنورة؟ وما ممیزات   )١٧٠١س
  ماؤھا؟

تقع بئر الُبصَّة في المدینة المنورة بالقرب من البقیع، على   ج
وقد ھدمھا السیل طریق المار إلى قباء، وھي بین نخل، 

وفیھا ماء أخضر، إذا انفصل منھا فلونھ أبیض، . وطمھا
  .غلب علیھ) الملح(وطعمھ حلو إال أن األجون 
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جاء في بئر الُبصَّة التي في المدینة ما األثر الذي   )١٧٠٢س
  المنورة؟

جاء في بئر الٌبصَّة التي بالمدینة المنورة، أن  األثر الذي  ج
فغسل رأسھ وصب غسالة خرج إلى الُبصَّة  رسول اهللا 

  .رأسھ ومراقة شعره فیھا

أین تقع بئر رومة في المدینة المنورة؟ وما ممیزات  )١٧٠٣س
  ماؤھا؟

تقع بئر رومة في المدینة المنورة أسفل وادي العقیق من   ج
جھة الشرق، وھي بعیدة عن المدینة جدًا في براح واسع من 

وماؤھا صاف وطعمھ حلو إال أن األجون . األرض وطيء
  .ب علیھَغَل

  جاء في بئر ُرومھ التي في المدینة المنورة؟ ما األثر الذي  )١٧٠٤س
  :جاء في بئر ُرومھ التي بالمدینة المنورة، ما یلي األثر الذي  ج

أن امرأة من بني ُزریق من الیھود اسمھا َفِكھُة استقت  •
 .زیدینا من ھذا الماء: ع من ماء ُرومھ، فشربھ، فقالیلتب

یعني  )الحفیرة َحفیرُة المزنينعم (:قال أن رسول اهللا  •
 .رومھ

أن عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ لما سمع قول  •
ابتاعھا، وتصدق بھا، فجعل الناس یْستُقون  الرسول 

 .منھا
َأْنِشُدُكم اهللا وال َأْنشُد إال : أن عثمان َحْیُث حوصر قال •

 ألستم تعلمون أن رسول اهللا "  أصحاب النبي 
ألستم تعلمون ! ؟ فحفرتھا)الجنةمن حفر رومة فلھ (:قال

من جھز جیش الُعْسَرة فلھ (:قال أن رسول اهللا 
  .؟ فجھزتھ)الجنة
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  بالمدینة النبویة المنورة  عین النبي 

التي في المدینة  جاء في عین النبي  ما األثر الذي  )١٧٠٥س
  المنورة؟

التي بالمدینة المنورة، عن  جاء في عین النبي  الذياألثر   ج
كانوا أیام الخندق یخرجون برسول : راش قالطلحة بن خ

یقع (ویخافون البیات، فیدخلون بھ كھف بني حرام  اهللا 
فیبیت فیھ، حتى ) ونصف من المسجد النبوي على بعد كیلو

في الَعْینیة التي  ونقر رسول اهللا : إذا أصبح ھبط، قال
  .عند الكھف فلم تزل تجري حتى الیوم

  المنورة  جبل ُأحد بالمدینة النبویة

  أین یقع جبل ُأُحد في المدینة المنورة؟  )١٧٠٦س
یقع جبل ُأحد في شمال المدینة، ویبعد عن المسجد البنیوي   ج

  .بخمسة كیلومتر

  في جبل ُأحد؟ ماذا قال رسول اهللا   )١٧٠٧س
  :في جبل ُأحد فقال قال رسول اهللا   ج

وورد في معنى الحدیث احتمال  .)ھذا جبل یحبنا ونحبھ( •
، وقیل الجبل الروح فَأَحّب رسول اهللا أن اهللا خلق في 

 .یحمل على المجاز
 .)ُأحد ركن من أركان الجنة( •
خرج موسى وھارون علیھما السالم حاجین أو ( •

معتمرین، فلما كانا بالمدینة مرض ھارون فثقل، فخاف 
 ).، فدخل بھ أحدًا، فمات فدفنھ فیھعلیھ موسى من الیھود

ناء، تشظى منھ ست لما تجلى اهللا تعالى لجبل طور سی( •
شظایا، فنزلت مكة فكان حراء وَثبیر وثور، وبالمدینة 

  )ُأحد َوَوْرَقان وعیر
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ومن قبل  ،وبھذا الحب النبوي الشریف لھذا الجبل العظیم
لھذه المدینة النبویة المنورة نسدل الستار على ھذا الكتاب 

لو تركت لنفسي العنان لتضاعف عدد و المتواضع،
بسیرة ھذا الحبیب المصطفى صلوات  عدة مراتالصفحات 

ولو لم ینزل اهللا تعالى قرآنًا ؛ وحّدث ربي وسالمھ علیھ، 
سولھ صلى اهللا علیھ وسلم بأحادیث؛ لكفتنا ھذه السیرة ر

  :خاتمھ التالیةالألسجل أتوقف ھنا . العطرة
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  الخاتمة
  

عند ھذا القدر من المعارف والمعلومات 
كتبت ما قرأت المدونة في ھذا الكتاب، فقد 

وإن تعالى واستوعبت، فإن أصبت فمن اهللا 
َواْسَتْغِفُروا  ((...ي والشیطان ــأخطأت فمن نفس

َربِّ (( ،)سورة المزمل())٢٠(اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم 
اْجَعْلِني ُمِقیَم الصَّالِة َوِمْن ُذرِّیَِّتي َربََّنا َوَتَقبَّْل 

اْغِفْر ِلي َوِلَواِلَديَّ َوِلْلُمْؤِمِنیَن َربََّنا ) ٤٠(ُدَعاِء 
َربََّنا ال  ((... ،)سورة إبراھیم())٤١(َیْوَم َیُقوُم اْلِحَساُب 

ُتَؤاِخْذَنا ِإْن َنِسیَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا َوال َتْحِمْل َعَلْیَنا 
 ِإْصرًا َكَما َحَمْلَتُھ َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلَنا َربََّنا َوال
ُتَحمِّْلَنا َما ال َطاَقَة َلَنا ِبِھ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا 
َواْرَحْمَنا َأْنَت َمْوالَنا َفانُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم 

  . )سورة البقرة())٢٨٦(اْلَكاِفِریَن 
وصلى اهللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ 

َیِصُفونَ   ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا((أجمعین، 
َواْلَحْمُد ) ١٨١(َوَسالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلیَن ) ١٨٠(

  .)سورة الصافات())١٨٢(اْلَعاَلِمیَن  ِللَِّھ َربِّ
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  :الجزء الخامس
 
  

  المالحق
  :ویشمل ھذا الجزء ما یلي

  جدول تواریخ األحداث لرسول اهللا 
  المعلومات عن أزواج رسول اهللا  جدول لبعض

  لومات عن ذریة رسول اهللا جدول لبعض المع
  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض
  غزوات رسول اهللا  جدول لبعض

  جدول لبعض الشھرة والكنیة
  مراجع الكتاب
  مراجع األسئلة
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  جدول تواریخ األحداث لرسول اهللا 
  العام

  الحدث النبوي الشریف  اهللا رسول ُعْمر 
  م٧٥١أبریل  ٢٠م الفیل، الموافق ربیع األول عا١٢یوم االثنین  والدتھ  •   ١  م ٧٥١

كة بعد عادت بھ مرضعتھ السیدة حلیمة السعدیة إلى أمھ السیدة آمنة في م •   ٢ 
  .ن، ولم تزل بھا حتى ردتھ معھااكتمال مدة الرضاعة سنتی

 ٣     

أعادتھ مرضعتھ السیدة حلیمة إلى أمھ آمنة بعد حادثة شق الصدر، وفي  •   ٤ 
  .ھذه المرة بقي عندھا بضعة شھور

 ٥     

 ٦   
 .مع أمھ ألخوالھ في المدینة  زیارتھ  •
 .وفاة أمھ أثناء العودة إلى مكة باألبواء وَدْفَنَھا ھناك •
  .عاد بھ جده عبدالمطلب إلى مكة •

  كفالة جده عبدالمطلب •   ٧ 

 . وفاة جده عبدالمطلب •   ٨ 
  .كفالة عمھ أبو طالب، وظل فوق أربعین سنة یعزه ویجلھ •

 ٩     
 ١٠     
 ١١     

 ١٢   
وأكرمھ الراھب . طالب في تجارة إلى الشام ولى مع عمھ أبيسافر للمرة األ •

وسأل أبو . بحیرا الذي عرف أنھ رسول اهللا بخاتم النبوة في كتفھ الشریف
  .طالب أن یرده وال یقدم بھ إلى الشام خوفًا علیھ من الیھود

 ١٣     
 ١٤     
  .وكان یجھز لعمزمتھ النبل للرمي) حرب الِفَجار ( شارك في أول حرب  •   ١٥ 
 ١٦     
 ١٧     
 ١٨     
 ١٩     

 حلف الفضول  شھد  •   ٢٠ 
  .حلف المطیبین أقر  •

 ٢١     
 ٢٢     
 ٢٣     
 ٢٤     

 ٢٥   

بمال السیدة خدیجة رضي اهللا  الثانیة إلى الشام، وتجارتھ  سفرتھ  •
  ).میسرة ( عنھا، مع غالمھا 

زواجھ من السیدة خدیجة رضي اهللا عنھا بعد عودتھ من الشام إلى مكة  •
  .بھ غالمھا من شمائلھ الكریمةبشھرین، رابحًا، وبما أخبرھا 

  .، وتوفى وھو طفلوالدة القاسم بن رسول اهللا  •   ٢٦ 
 ٢٧     
  .والدة رقیة بنت رسول اهللا  •   ٢٨ 
  .والدة أم كلثوم بنت رسول اهللا  •   ٢٩ 
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  العام
  الحدث النبوي الشریف  اهللا رسول ُعْمر 

  .والدة علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ •   ٣٠ 
 ٣١     
 ٣٢     
 ٣٣     
 ٣٤     

حجارة ثم في بناء الكعبة المشرفة مع قریش بنقل ال ًاقریش شارك  •   ٣٥ 
  .أرتضتھ قریش لوضع الحجر األسود في مكانھ

  .والدة فاطمة بنت رسول اهللا  •   ٣٦ 
  بدایة الرؤیا الصادقة قي منامھ •   ٣٧ 
  حببت إلیھ الخلوة بغار حراء في جبل النور •   ٣٨ 
 ٣٩     

   ٤٠ م ٦١٠

وھو في غار حراء بجبل النور، ) البعثة المحمدیة ( جاءتھ النبوة والرسالة  •
ن عشرین عامًا یحمل عبئھا سرًا وجھرًا حتى دخل الناس فقام بعدھا أكثر م
  .في دین اهللا أفواجًا

العاص بن  أبي: بابن خالتھا ھالة تزوجت السیدة زینب بنت رسول اهللا  •
  .الربیع في مكة

     ٤١ بعثة١
     ٤٢ بعثة٢
     ٤٣ بعثة٣

قررت قریش أن ال تألوا جھدًا في محاربة اإلسالم وإیذاء رسولھ وتعذیب  •   ٤٤ بعثة٤
  .اخلین فیھ بجمیع ألوان النكال واإلیالمالد

   ٤٥ بعثة٥

 .ضطھاد قریش للمسلمیناتفاقم  •
 .نزلت سورة الكھف ردًا على تساؤالت المشركین •
 .نزلت سورة الزمر تشیر إلى الھجرة •
لمن یرید الھجرة من المسلمین إلى بالد الحبشة  في شھر رجب أذن  •

 .فرارًا من إساءات قریش
رم سورة النجم  بغتة قرع بھا آذان المشركین، في الح  في رمضان تال •

 فسجد وسجد جمیع المشركین، فلما تیقظوا كذبوا على رسول اهللا 
 .لیعتذروا عن سجودھم مع رسول اهللا 

ن من الحبشة في شھر شوال، فلما عرفوا على إثر ذلك رجع المھاجرو •
 .األمر رجع بعضھم إلى الحبشة

 .إلى الحبشة بالھجرة الثانیة أذن رسول اهللا  •
  .أرسلت فریش للنجاشي الھدایا وطلبت إرجاع المھاجرین، لكنھ رفض ذلك •

   ٤٦ بعثة٦

فاوضت قریش أبا طالب لینھى ابن أخیھ الذي سفھھ أحالمھم وعیب  •
 ).ما تركتھ ... لو وضعوا الشمس في یمیني :( لعمھ آلھتھم، وقال 

 .فكرت قریش في إعدامھ  •
اللھم سلط :( ، لكنھا لم تقع علیھ، فقالعتبة بن أبي لھب تفل في وجھھ  •

 .واستجابھا اهللا لھ) علیھ كلبًا من كالبك 
 .عقبة بن أبي معیط وطئ على رقبتھ الشریفة •
بحجر، فعرض علیھ فحل من اإلبل ھم أن یأكلھ،   أراد أبو جھل قذفھ  •

 ).ذلك جبریل فلو دنا ألخذه(
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 .والدة السیدة عائشة بنت أبي بكر الصدیق •
، مزة بن عبدالمطلب، وذلك عندما شتم أبو جھل رسول اهللا إسالم ح •

 .تشتم ابن أخي وأنا على دینھ: فقال
: اللھم أعز اإلسالم بأحب الرجلین إلیك:( إسالم عمر بن الخطاب، لدعائھ  •

فكان عمر رضي اهللا عنھ، ) بعمر بن الخطاب أو بأبي جھل بن ھشام 
 .بالفاروق وسماه 

سورة   رض علیھ أمورًا لعلھ یقبلھا، فتالیع جاء عتبة لرسول اهللا  •
  .فصلت، فرجع لقریش وقال لھم اعتزلوه، فھذا رأیي فاصنعوا ما بدا لكم

   ٤٧ بعثة٧
والمسلمون، وكتبوا صحیفة علقوھا في جوف  قاطعت قریش رسول اهللا  •

. الكعبة، فحبسوا في شعب أبي طالب ثالث سنوات حتى أكلوا ورق الشجر
  .المواسم یدعون الناس لإلسالم وكانوا یخرجون في

     ٤٨ بعثة٨
     ٤٩ بعثة٩

  بعثة١٠
  م ٦١٩
 م ٦٢٠

٥٠   

. ُنِقضت الصحیفة بفعل الكارھین للمقاطعة، وقام بذلك المطعم بن عدي •
 .وخرج الرسول ومن معھ من الشعب

عن طریق عمھ قبل وفاتھ لیكف عنھم، فقال  فاوضت قریش رسول اهللا  •
 ):فرفضوا)لعون ما تعبدون من دونھ ال إلھ إال اهللا، وتخ: تقولون ، .

 .فأنزل اهللا تعالى أوائل سورة ص
وطلب . في شھر رجب، وقیل في رمضان طالب عم رسول اهللا  أبي وفاة •

 .أن ینطق بالشھادة، فرفض، فاستغفر لھ حتى نھاه اهللا منھ 
 ٦٥خدیجة رضي اهللا عنھا، في شھر رمضان وعمرھا  وفاة وزوجتھ  •

 .عام
، لتوالي الوفاتین خالل أیام "عام الحزن " ھذا العام  هللا سّمى رسول ا •

 .من قومھ معدودات، ولتوالي المصائب علیھ 
إلى الطائف، رجاء أن یستجیبوا لدعوتھ، وبقي فیھا  خرج رسول اهللا  •

ھم، وشكا إلى اهللا ضعف ، فطردوه وآذوه وسلطوا علیھ سفھاءأیام ١٠
 .ق ملك الجبال األخشبین على قومھقوتھ وھوانھ على الناس، وأبى أن یطب

نفر من الجن، في وادي نخلة وھو في طریق  ألول مرة استمع إلیھ  •
عودتھ من الطائف إلى مكة، التي دخلھا في شھر ذي القعدة وھو في جوار 

 .المطعم بن عدي، وحفظ لھ ھذا الصنیع
یعرض اإلسالم على األشخاص والوفود  في موسم حج ھذا العام أعاد  •

  .قبائلوال
). وھو أرجح األقوال .( في شھر رجب وقعت معجزة اإلسراء والمعراج •

وفي اإلسراء صلى باألنبیاء في بیت المقدس، ثم عرج بھ إلى السماء فرأى 
عددًا من األنبیاء والرسل في كل سماء، كما رأى جبریل علیھ السالم في 

ختلف في صورتھ الحقیقیة، كما رفع سدرة المنتھى والبیت المعمور، وا
، ورأى مشاھد وآیات متعددة، رؤیة ربھ تعالى، وفیھا حادثة شق صدره 

فلما أصبح أخبر . وفیھا فرضت الصلوات الخمس المعروفة بكیفیتھا الحالیة
  قومھ فكذبوه وصدقھ أبو بكر فسماه صدیقًا

 .بسودة بنت زمعة بن قیس القرشیة العامریة في شھر شوال تزوج  •
 رضي اهللا عنھا، قبل الھجرة بثالث سنین بالسیدة عائشة عقد  •

  



٦٣١  
  

  العام
  الحدث النبوي الشریف  اهللا رسول ُعْمر 

  بعثة١١
  م ٦٢٠
 م ٦٢١

٥١   

 .حدثت حرب بعاث بین قبیلتین من یثرب ھما األوس والخزرج •
یعرض اإلسالم على األشخاص والوفود  في موسم حج ھذا العام واصل  •

سالم في المدینة، إلوالقبائل، فأسلم ستة نفر من األنصار وواعدوه بنشر ا
 .دور األنصار إال وفیھا ذكره  فلم تبق دار من

  .والدة عبداهللا بن رسول اهللا  •

  بعثة١٢
  م ٦٢١
 م ٦٢٢

٥٢   

 ١٢ بیعة العقبة األولى للرسول من أھل یثرب، في موسم الحج، بایعھ  •
عند العقبة بمنى بیعة النساء التي نزلت عند فتح مكة، وبعث معھم  رجًال

، فأسلم على یدیھ سیدا المقرئ مصعب بن عمیر كأول سفیر لیعلمھم الدین
 .بعثة ١٣بني عبد األشھل، وتبعھما قومھما، ثم عاد لمكة قبل حج السنة 

  .ولم یستكمل عامین بن رسول اهللا وفاة عبداهللا  •
 .للمؤمنین بالھجرة إلى المدینة أذن رسول اهللا  •
وصول أكثر المؤمنین من أھل البیت الحرام إلى المدینة المنورة، ینتظرون  •

  .مدًا نبیھم مح

  بعثة١٣
    م ٦٢٢

للرسول من أھل یثرب، في ) الكبرى ( تمت بسریة تامة بیعة العقبة الثانیة  •
رجًال وامرأتان، وكان  ٧٣موسم الحج أوسط أیام التشریق بمنى، بایعھ 

وبھا نجح اإلسالم في . أولھم أسعد بن زرارة، وكانت مبایعة المرأتین قوًال
 .تأسیس وطن لھ

نقیبًا، لیكونوا زعماء مسؤولین  ١٢یعة العقبة الثانیة من أھل ب انتخب  •
 .كفیل على قومھ ، وھو )ككفالة الحواریین لعیسى بن مریم(على قومھم 

لقریش بأن محمدًا ) أزب العقبة ( بعد بیعة العقبة الثانیة صرخ الشیطان  •
 .ومن معھ اجتمعوا لحربكم

ال من حبسھ للمسلمین بالھجرة إلى یثرب، ولم یبق بمكة إ أذن  •
 .وأبو بكر وعلي الذین ینتظرون أمر اهللا تعالى المشركون ورسول اهللا 

  .رجع عامة من كان ھاجر بأرض الحبشة إلى المدینة •

  بعثة ١٤
  ھـ ١

  م ٦٢٢
 م ٦٢٣

٥٣   

فیتفرق دمھ  قررت قریش أن تأخذ من كل قبیلة شابًا فیقتلوا رسول اهللا  •
 .بین القبائل

رة، فنام علي بن أبي طالب في فراشھ، وھاجر جاء اإلذن لرسول اهللا بالھج •
  بعثة عن طریق  ٢٧/٢/١٤برفیقھ أبو بكر من مكة إلى المدینة لیلة

حتى جاء الدلیل عبداهللا بن  ومكثث في غار بجبل ثور ثالث لیاٍلجنوب مكة 
 .أریقط فصحبھما حتى قباء

 .سمیت أسماء بنت أبي بكر بذات النطاقین •
 ي الودائع للناس التي كانت عند رسول اهللا مكث علي بن أبي طالب یؤد •
في طریق الھجرة وساخت یدا فرسھ، ونادى  تبع سراقة رسول اهللا  •

 .باألمان، وكتب لھ كتاب أمن
بخیمة أم معبد، وعرفھ زوجھا بأنھ صاحب  وفي طریق الھجرة مر  •

 .قریش
 .أبا بریدة فأسلم ھو وقومھ وفي طریق الھجرة لقي  •
 .ثیابًا بیضاء لزبیر وفي الطریق كسا ا •
وأقام بھا . م٦٢٢سبتمبر  ٢٣ھـ الموافق ٨/٣/١قباء یوم اإلثنین  وصل  •

 .أربعة أیام، وأسس أول مسجد على التقوى
 .أول جمعة في بني سالم، فكانت أول خطبة خطبھا في اإلسالم صلى  •
لما وصل یثرب استقبلوه أھلھا، وكان كل واحد منھم یتمنى أن ینزل  •



٦٣٢  
  

  العام
  الحدث النبوي الشریف  اهللا رسول ُعْمر 

ده، وكان یقول لھم خلوا سبیلھا فإنھا مأمورة حتى بركت الرسول عن
 .الراحلة في موضع المسجد النبوي الیوم، وقال ھنا المنزل إت شاء اهللا

 .ُسّمَیت یثرب بمدینة الرسول  •
في بني النجار ضیفًا على أبي أیوب األنصاري حتى بنى المسجد  نزل  •

 . وحجرات أزواجھ
 .كانت القبلة إلى بیت المقدس •
وبقیة . حارثة وأبا رافع إلى مكة لینقال بناتھ وسودة أم المؤمنین عث ب •

إلى المدینة، ما عدا ابنتھ زینب فكانت عند أبي العاص الذي لم  أھلھ 
 .یمكنھا من الذھاب

 .ابتداء التأریخ الھجري بھجرة رسول اهللا  •
  .للصالة) األذان ( النداء  َأَقرَّ رسول اهللا  •
 .لسیدة عائشة رضي اهللا عنھا في شھر شوالبا دخل رسول اهللا  •
قران ابنتھ السیدة فاطمة رضي اهللا عنھا على ابن عمھ  عقد رسول اهللا  •

 :علي بن أبي طالب. 
 .جعلت صالة الحضر أربع ركعات •
 .والدة عبداهللا بن الزبیر في المدینة •
 .مسجد قباء ومسجده بالمدینة بنى  •
 .یا عبداهللا بن زیدؤُشِرع األذان لر •
 .سنة األضحیة •
بین المھاجرین واألنصار لتذوب عصبیات الجاھلیة، وكتب بذلك  آخى  •

 .كتابًا بین المؤمنین والمسلمین من قریش ویثرب ومن تبعھم فلحق بھم
إلزاحة الباطل ) ولم یفرضھ علیھم ( أذن اهللا لرسولھ والمسلمین القتال  •

 .وإقامة شعائر اهللا
 .فیھا مطلق الحریة مع الیھود معاھدة ترك لھم عقد  •
 .سریة سیف البحر، سریة رابغ، سریة الخرار: السرایا •
  

  ھـ ٢
   ٥٤ م ٦٢٤

رفع رایة الجھاد حتى یخرج بالمسلمین من دائرة المدینة لتعلم القبائل  •
 .خاصة قریش بقوة المسلمین

 .فرض صیام شھر رمضان •
 .فرضت زكاة المال وزكاة الفطر •
َفُھ المسلمون، كان أول عید َعر، فصالة عید الفطر استن رسول اهللا  •

 .وكان من أجمل الصدف أن توافق وانتصار المسلمین في غزوة بدر
: ابن عمھ  ھ السیدة فاطمة رضي اهللا عنھا منابنت زوج رسول اهللا  •

 .علي بن أبي طالب في أوائل محرم
ُحولت القبلة من بیت المقدس إلى الكعبة المشرفة في شعبان وقیل في  •

  .من السنة الثانیة للھجرة النصف األول
 .بالسیدة أم سلمة رضي اهللا عنھا تزوج رسول اهللا  •
 .مؤامرة عمیر بن وھب الجمحي مع صفوان بن أمیة الغتیال رسول اهللا  •
رغم وعظھم وتحذیرھم، وزادت  نقض بني قینقاع عھد رسول اهللا  •

تھم عندما عمد صائغ منھم بعقد طرف ثوب امرأة من العرب وھي جرؤ
فلة، فلما قامت انكشفت سوأتھا، فوثب أحد المسلمین علیھ وقتلھ، ثم قام غا

 .الیھود بقتل المسلم، فوقع الشر
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سریة عبداهللا بن جحش لنخلة، سریة عمیر بن عدي، سریة سالم : السرایا •
 بن عمیر

األبواء أو ودان، بواط، سفوان أو بدر األولى، ذي العشیرة، بني : الغزوات •
 .در الكبرى، قرقرة الُكْدرقینقاع، السویق، ب

 .مشاركة المالئكة في غزوة بدر الكبرى •
 .عمر بن الخطاب بأبي حفص كنى رسول اهللا  •
 )الحكم ، فرعون ھذه األمة  أبي( مصرع الطاغیة أبي جھل بن ھشام  •
بالمدینة، وكانت عند عثمان بن عفان الذي  ُتوفیت رقیة بنت رسول اهللا  •

  . ةعندھا لظروفھا الصحی خلفھ 

  ھـ ٣
   ٥٥ م ٦٢٥

 .نزل تحریم الخمر والربا •
  .بالسیدة زینب بنت خزیمة رضي اهللا عنھا تزوج رسول اهللا  •
 .بالسیدة حفصة رضي اهللا عنھا تزوج رسول اهللا  •
تزوج عثمان بن عفان رضي اهللا عنھ بالسیدة أم كلثوم رضي اهللا عنھا بنت  •

 .رسول اهللا 
 .السیدة فاطمة بنت رسول اهللا والدة الحسن بن علي بن أبي طالب ابن  •
سریة محمد بن مسلمة ِلَقتل كعب بن األشرف، سریة زید بن : السرایا •

 .حارثة لقافلة قریش
 .ذي َأَمر، بني سلیم، ُأُحد، حمراء األسد، غزوة بحران: الغزوات •
على ید وحشي ) أسد اهللا وأسد رسولھ ( استشھاد حمزة بن عبد المطلب  •

تبة بقرت بطنھ والكت كبده ثم لفظتھا، والحكمة وأن ھند بنت ع. بن حرب
 .في ذلك حتى ال یدخل من جسم الشھید شيء في النار

 ).غسیل المالئكة ( حنظلة بن أبي عامر  •
 .إرم فداك أبي وأمي: سعد بن أبي وقاص قال لھ  •
 .مشاركة جبریل ومیكائیل في غزوة ُأُحد •
 .لنبويألبي بن خلف، إنفاذًا للوعد ا َقْتل رسول اهللا  •
 .من أھل الجنة ولم یصل هللا صالة قط) عمرو بن ثابت ( األصیرم  •
قال إنھ  الصحابي قزمان قاتل في أحد قتال األبطال، ولما ذكر لرسول اهللا  •

  .من أھل النار، ألنھ قاتل عن أحساب قومھ ولوال ذلك ما قاتل

  ھـ ٤
   ٥٦ م ٦٢٦

 .نت رسول اهللا والدة الحسین بن علي بن أبي طالب ابن السیدة فاطمة ب •
 .وفاة أم المؤمنین زینب بنت خزیمة الھاللیة •
 .بأم سلمة تزوج رسول اهللا  •
 .ُفرض الحجاب •
 .تعلم زید بن ثابت رضي اهللا عنھ لغة الیھود •
 .مصبیة ومأساة بئر معونة •
غزوة بني النضیر وأنزل اهللا تعالى فیھا سورة الحشر بأكملھا، : الغزوات •

 .ة أو غزوة الموعد أو غزوة بد اآلخرةغزوة نجد، غزوة بدر الثانی
  .سریة أبي سلمة، سریة عبداهللا بن أنیس، سریة الرجیع: السرایا •

  ھـ ٥
   ٥٧ م ٦٢٧

 .فرض الحج •
 .تم تطھیر المدینة من الیھود •
 .ونساء المؤمنین فرض الحجاب على نساء الرسول  •
بالسیدة زینب بنت جحش رضي اهللا عنھا، طلیقة زید  تزوج رسول اهللا  •
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ن حارثة، ووجد المنافقون فیھا ثغرتین وھي أنھا الزوجة الخامسة وأنھا با
  .كانت تحت ابنھ بالتبني

 .بالسیدة جویریة رضي اهللا عنھا تزوج رسول اهللا  •
والدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ابنة السیدة فاطمة بنت رسول اهللا  •

. 
  .ة، ذات الجیش، بني قریظ)األحزاب ( دومة الجندل، الخندق : الغزوات •

  ھـ ٦
   ٥٨ م ٦٢٨

  .خروج رسول اهللا للعمرة، وصلح الحدیبیة في شھر ذي القعدة •
 .بالسیدة رملة أم حبیبة رضي اهللا عنھا تزوج رسول اهللا  •
 .والدة زینب بنت علي بن أبي طالب ابنة السیدة فاطمة بنت رسول اهللا  •
 .حادثة اإلفك للسیدة عائشة رضي اهللا عنھا •
 .الملوك واألمراء یدعوھم إلى اإلسالمإلى  مكاتبتھ  •
سریة زید بن حارثة إلى العیص، سریة عبداهللا بن عتیك، سریة : السرایا •

عبداهللا بن رواحة، سریة كرز الفھري إلى الرنیین، سریة َالَخَبط، سریة 
محمد بن مسلمة للقرطاء، سریة عكاشة بن محصن إلى الغمز، سریة 

أبي عبیدة بن الجراح إلى ذي القصة، محمد بن مسلمة لذي القصة، سریة 
سریة زید بن حارثة لبني سلیم بالجموم، سریة زید بن حارثة إلى الطرق، 
سریة زید بن حارثة إلى وادي القرى، سریة عبدالرحمن بن عوف لبني 
كلب، سریة علي بن أبي طالب لفدك، سریة عمرو بن أمیة الضیمري 

 .الغتیال أبي سفیان
  ).المریسیع ( ة بني لحیان، غزوة بني المصطلق غزوة ذي َقَرد، غزو •

  ھـ ٧
   ٥٩ م ٦٢٩

 .نقضت قریش عھد صلح الحدیبیة •
 .مكة بال قتال فتح رسول اهللا  •
  .عمرة القضاء وأعتمر  •
 .بالسیدة صفیة رضي اهللا عنھا تزوج رسول اهللا  •
 .بالسیدة میمونة بنت الحارث رضي اهللا عنھا تزوج رسول اهللا  •
 .عاص وخالد بن الولید وعثمان بن طلحةإسالم عمرو بن ال •
غزوة خیبر، غزوة ذات الرقاع، غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد، : الغزوات •

 .غزوة زادي القرى
یة عمر بن سریة غالب اللیثي للكدید، سریة أبان بن سعید، سر: السرایا •

بكر الصدیق لبني فزارة، سریة بشیر بن سعد  الخطاب لتربة، سریة أبي
غالب اللیثي للمیفعة، سریة بشیر بن سعد للیمن وجبار، سریة  لفدك، سریة

 .ابن أبي العوجاء
 .النھي عن أكل لحوم الحمر اإلنسیة •
 .قدوم جعفر بن أبي طالب واألشعریین من الحبشة •
زینب بنت الحارث زوجة  أمر الشاة المسمومة التي أھدتھا لرسول اهللا  •

 .سالم بن مشكم
 .ى النصفعل مصالحة فدك لرسول اهللا  •
  .أھل تیماء مصالحة رسول اهللا  •

  ھـ ٨
   ٦٠ م ٦٣٠

 .ھـ ٢٠/٩/٨فتح مكة  •
 .توفت السیدة زینب رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا  •
 .بماریة القبطیة تزوج رسول اهللا  •
وتوفى ولم یستكمل . بالمدینة، وأمھ ماریة بن رسول اهللا ولد إبراھیم  •



٦٣٥  
  

  العام
  الحدث النبوي الشریف  اهللا رسول ُعْمر 

 .عامین
 .مؤتة، ھوازن، حنین: الغزوات •
 .الطائف واستخدام المنجنیق على حصونھا غزو •
سریة غالب بن عبداهللا لفدك، سریة ذات أطلح، سریة ذات عرق : السرایا •

لبني ھوازن، سریة ذات السالسل، سریة أبي قتادة للخضرة، سریة أبي 
قتادة لبطن إضم، بعث خالد بن الولید لھدم العزى، سریة عمرو بن العاص 

لھدم مناة، سریة خالد بن الولید لبني  لھدم سواع،سریة سعد األشھلي
  .جذیمة، بعث الطفیل بن عمرو لھدم ذي الكفین

  ھـ ٩
   ٦١ م ٦٣١

زوجة عثمان،  توفیت السیدة أم كلثوم رضي اهللا عنھا بنت رسول اهللا  •
 .وقال لھ لو كانت عندي ثالثة لزوجتكھا

سریة قطبة بن عامر لخثعم، سریة الضحاك لبني كالب، سریة : السرایا •
لقمة المدلجي للحبشة، سریة علي لفلس صنم طيء، سریة جریر البجلي ع

لذي الخلصة، سریة أبي موسى ومعاذ للیمن، سریة خالد بن الولید إلى 
 .أكیدر دومة الجندل

 .غزوة تبوك •
 .عام الوفود •
 .من نسائھ، وأقسم أن ال یدخل علیھن شھرًا آلى رسول اهللا  •
 .وصلى علیھ صالة الغائب) أصحمة ( النجاشي  نعى رسول اهللا  •
 .موت عبداهللا بن أبي سلول، وصلى علیة، ولم یصل على منافق بعده •
 .فرض اهللا تعالى الحج، وحج أبو بكر بالناس •
 .حج أبو بكر رضي اهللا عنھ بالناس •
علي بن أبي طالب وقرأھا یوم النحر  نزلت أوائل سورة التوبة، فبعث  •

  .ام مشرك، وال یطوف بالبیت عریانعند الجمرة ونادى أال یحج بعد ھذا الع

  ھـ١٠
   ٦٢ م ٦٣٢

حجة الوداع، وتسمى حجة الكمال وحجة التمام وحجة اإلسالم  حج  •
 .وحجة البالغ

  .اإلعداد لحرب الروم بقیادة أسامة بن زید رضي اهللا عنھ •

  ھـ١١
   ٦٣  م ٦٣٣

جیشًا كبیرًا بقیادة أسامة بن زید وأمره أن یسیر إلى البلقاء  جھز  •
لروم، وعند منطقة الجرف على فرسخ من المدینة جاء الخبر إلرھاب ا

 .مما أجبرھم على التریث بمرض رسول اهللا 
في أوائل شھر صفر خرج إلى ُأُحد فصلى على الشھداء كالمودع لألحیاء  •

 .واألموات
 .وخرج في منتصف لیلة إلى البقیع فاستغفر لھم وسلم علیھم •
 .ھـ١١)/ صفر(  ٢٩/٢ مرض رسول اهللا  •
 .یوم ١١صلى بالناس وھو مریض  •
ھـ وقد أتم ١١)/ربیع األول( ١٢/٣ ضحى یوم اإلثنین  وفاة رسول اهللا •

 .أیام ٤سنة و  ٦٣
وكفنوه وصلوا علیھ فرادى، حتى  في یوم الثالثاء غسلوا رسول اهللا  •

 .دخلت لیلة األربعاء فدفنوه عند موضع فراشھ لحدًا
بأقل من  بعد وفاة أبیھا  اهللا توقیت السیدة فاطمة الزھراء بنت رسول  •

  .ستة أشھر

  



٦٣٦  
  

 ) ١/٤(  المعلومات عن أزواج رسول اهللا  جدول لبعض
الوفاة

 

توقیت بمكة في 
حیاتھ 

 
في 

السنة 
١٠

 
قبل 

الھجرة وعمرھا 
٦٥

 
سنة

 

توفیت في خالفة 
عمر بن الخطاب 

سنة 
٥٤

ھـ 
توفیت وعمرھا  

٥٠
 

عامًا في 
لیلة 

٢٧
/٩

 /
٥٨
 

ھـ ودفنت 
بالبقیع

 

مالحظة
 

عاشت مع رسول 
هللا 

ا
١٦

 
عام
 ًا

هللا 
َأَسنَّْت عند رسول ا

 
وقالت أحب أن 
أحشر في أزواجك 
ووھبت یومھا لعائشة

 

دخل بھا وھي بنت
ضت لحدیث  ٩

وتعر
اإلفك ولم یتزوج 

بكرًا غیرھا
. 

الذریة
 

إبنھ ھند وزینب
 

 ـ ـ

الزوج
٢ 

أبو
 

ھالة بن 
مالك بن 
زرارة 
التمیمي

 

 ـ ـ

الذریة
 

هللا و
عبدا

تدعى ھندبنت 
 

 ـ ـ

الزوج
عتیق بن  ١
عائذ 

المخزومي
السكران بن  

عمرو
 

 ـ

االسم
خدیجة بنت  
خویلد

سودة بنت  
زمعة

عائشة بنت  
أبي بكر

 

  ٣  ٢  ١ م



٦٣٧  
  

 ) ٢/٤(  المعلومات عن أزواج رسول اهللا  جدول لبعض
الوفاة

توفیت 
  

سنة 
٤٥

 
ھـ 

وعمرھا 
٦٠
 

سنة
 

 توفیت في حیاتھ 
وعمرھا 

٣٠
عامًا في سنة 
 

ھـ٤
 

توفیت في عھد 
إمارة یزید بن 

معاویة، 
وعمرھا 

٨٤
 

عامًا
. 

 

مالحظة
 

طلقھا ثم راجعھا 
بأمر ربھ

 

هللا 
عاشت مع رسول ا


، أشھر
 ًا

قالئل 
آخر أمھات المؤمنین  

وفاة
 

الذریة
 

 ـ ـ ـ

الزوج
٢ 

 ـ

هللا بن 
عبیدا

الحارث بن 
عبدالمطلب

 

 ـ

الذریة
 

 ـ ـ

سلمة وعمر 
وزینب ورقیة 

 
 

الزوج
١ 

ُخَن
س بن 

ْی
حذافة 

السھمي 
القرشي

جھم بن  
عمرو بن 

الحارث
أبو سلمة 

  
هللا بن عبد 

عبدا
األسد المخزومي

 

االسم
صة بنت  

حف
عمر بن 

الخطاب
زینب بنت  
خزیمة  أم 
المساكین

 
أم سلمة  

- 
ھند 

بنت 
)

أبي أمیة 
زاد الركب

 (
حذیفة

 

  ٦  ٥  ٤ م



٦٣٨  
  

 ) ٣/٤(  المعلومات عن أزواج رسول اهللا  جدول لبعض
الوف

اة
وتوفیت في  

خالفة عمر وھي 
أول من توفى 

من زوجاتھ 
 
بعد وفاتھ

توفیت سنة  
٥٦
ھـ وعمرھا في  

السبعین
توفیت في  

ضان في سنة 
رم
٥٠

ھـ في خالفة 
معاویة وھي من 
هللا 

نساء رسول ا
 

الالتي 
أرجاھن

 

مالحظة
 

ابنة عمتھ أمیمة بنت 
عبدالمطلب

 
هللا 

وكانت تفتخر بأن ا
أنكحني إیاه

 

من سبایا 
غزوة 

المریسیع اشتراھا 
وعتقھا وتزوجھا

 

قال
 

صة قولي لعائشة 
وحف

..)
أال قلت لھن 

وأبي ھارون وعمي 
موسى وزوجي 

محمد
(

 

الذریة
 

 ـ ـ ـ

الزوج
٢ 

 ـ ـ

كنانة بن الربیع
 

الذریة
 

 ـ ـ ـ

الزوج
١ 

هللا 
مولى رسول ا

 
زید بن 

حارثة
 

صفوان 
مالك بن 

صطلقي
الم

سالم بن مشكم 
  

 

االسم
زینب بنت  

ش
جح

جویریة بنت  
الحارث

 

صفیة بنت حیي 
بن أخطب

 

  ٩  ٨  ٧ م



٦٣٩  
  

 ) ٤/٤(  المعلومات عن أزواج رسول اهللا  جدول لبعض
الوفاة

٤٢توفیت سنة  
ھـ في عھد 
أخیھا معاویة
.  

 

٥١توفیت سنة 
ھـ ودفنت 
َف وھو 

ِبَسَر
ضع الذي 

المو
دخل علیھا 

هللا 
رسول ا

  فیھ وھي
الوحیدة التي 
دفنت خارج 

المدینة 
  

 

مالحظة
 

ش زوجھا 
صانت فرا
هللا 

رسول ا
 

عن أبیھا
 

هللا 
تزوج رسول ا

 
بھا 

سنة 
٧

ھـ أثناء تأدیتھ 
للعمرة األولى 

 )
عمرة 

ضاء 
الق

 (
ودخل بھا 
ف قرب التنعیم

بسر
 

الذریة
 

 ـ ـ

الزوج
٢ 

أبو رھم  ـ
)

أبو 
زھیر 

 (
بن 
عبدالعزى 
القرشي

 

الذریة
حبیبة 
 ـ   

الزوج
١ 

هللا بن 
عبیدا

ش األسدي
جح

  
 

في 
الجاھلیة 

بمسعود 
)

عمیر
 (

بن عمرو
 

االسم
أم حبیبة 

رملة بنت   
أبي سفیان 

بن حرب
  

 

میمونة بنت 
الحارث 
الھاللیة

 

١٠ م
  ١١
  



٦٤٠  
  

  جدول لبعض المعلومات عن ذریة رسول اهللا  
الوفاة

 

ھو 
ضیع

ر
 

طفل
عامان 

 

سقط
 

ھـ٨
 

ھـ٢
 

ھـ٩
بعد وفاة  
أبیھا

 

الذریة
 

 ـ ـ ـ ـ

أمامة وعلي
هللا بن  

عبدا
عثمان

 

ال 
یوجد

والحسن  
الحسین

وأم كلثوم   
وزینب

 

الزوج
٢ 

 ـ ـ ـ ـ ـ

عثمان بن 
عفان

عثمان بن  
عفان

 

 ـ

الزوج
١ 

 ـ ـ ـ ـ

أبو
 

ص بن 
العا

الربیع
 

ُعْتَبة بن أبي لھب
ُعَتْیبة بن أبي لھب 
علي بن أبي طالب 
 

المیالد
 

عمر أبیھ
٢٦

عام
 

١١
 

بعثة
 

عمر أبیھا   
٢٨

بعد أختھا رقیة  
بعام

 

س 
قبل البعثة بخم
سنوات

 

الكنیة
 

الطیب 
الطاھر  
 

     

الزھراء
أم أبیھا  
 

األم
 ةخدیج ةخدیج 

ماریة
 ةخدیج ةخدیج ةخدیج ةخدیج ةعائش 

االسم
القاسم 
هللا 

عبدا
إبراھیم 
هللا 

عبدا
 

زینب
رقیة 
وأم كلثوم 

 

فاطمة
 

  ٧  ٦  ٥  ٤    ٣  ٢  ١ م



٦٤١  
  

  ١/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٣   ٢   ١  السریة
  ھـ١ذي القعدة   ھـ١شوال   ھـ١رمضان   یخالتار

عبیداهللا بن الحارث بن   حمزة بن عبدالمطلب  القائد
  سعد بن أبي وقاص  عبدالمطلب

  ًامھاجر ٢٠-٨  ًامھاجر ٨٠  ًامھاجر ٣٠  القوام

  الھدف

لتصدي عیر قریش 
العائدة من الشام 
بالعیص بساحل 

البحر األحمر ) سیف(
  بین المروة وینبع

لتصدي عیر قریش 
  )رابغ ( بثنیة المرة 

اعتراض قافلة لقریش 
محملة باألطعمة ستمر 

بوادي الخرار قرب 
  الجحفة

قائد 
  ـ  عكرمة بن جھل  أبو جھل بن ھشام  العدو
  ـ  ٢٠٠  ٣٠٠  العدد

  النتیجة
لم یحدث قتال لتوسط 

مخشي بن عمرو 
  الجھني

حدث تراشق بالنبال 
ولم یحدث حرب بین 
الطرفین، وكان سعد 

بسھم أول من رمى 
  في سبیل اهللا

وصل سعد الموقع 
فوجد القافلة قد مرت 

قبل وصولھ فعاد 
  للمدینة



٦٤٢  
  

  ٢/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٦   ٥   ٤  السریة

  بعد غزوة  الُكْدر  رمضان بعد غزوة بدر  ھـ٢رجب  ٣٠  التاریخ
  )بني سلیم(

عبداهللا بن جحش   القائد
  األسدي

ي عمیر بن عدي الخطم
  غالب بن عبداهللا الّلیثي  الضریر

  سریة  ١  ًامھاجر ١٢-٨  القوام

  الھدف
رصد أخبار قریش 

بوادي نخلة بین مكة 
  والطائف

القضاء على المرأة 
الیھودیة عصماء 
المعادیة للرسول 

  والمسلمین

  بني ُسَلْیم وغطفان

قائد 
  ـ  ـ  عمرو بن الحضرمي  العدو

كوكبة من العیر   العدد
  ـ  ـ  محملة

  تیجةالن

حاربت السریة وقتل 
قائدھم وأسرت 

اثنین وعادت بمغنم 
كبیر من مشركي 

  قریش

  قتلھا طعنًا بالسیف

قتلت السریة عددًا 
منھم وغنموا النعم 

واستشھد من 
نفر  ٣المسلمین 

  رحمھم اهللا تعالى



٦٤٣  
  

  ٣/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٩   ٨   ٧  السریة

تصف ربیع األول من  ھـ٢شوال   التاریخ
  ھـ ٣  ھـ٣

سالم بن عمیر   القائد
  عبداهللا بن عتیك  محمد بن مسلمة  األنصاري

  ٥  ٤  ١  القوام

  الھدف
 القضاء على أبي

عفك الذي یحرض 
  على حرب الرسول

قتل كعب بن األشرف 
الذي آذى اهللا ورسولھ 

  

قتل سالم بن أبي 
الحقیق الذي یحرض 

القبائل على قتال 
  المسلمین

قائد 
  ـ  ـ  ـ  العدو
  ـ  ـ  ـ  العدد

قتلھ طعنًا تم   النتیجة
  بالسیف

قتلھ وإزالة أذاه تم 
  قتلھتم   عن المسلمین



٦٤٤  
  

  ٤/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ١٢   ١١   ١٠  السریة
  ھـ٤أوائل محرم   ھـ٤أوائل محرم   ھـ ٣  التاریخ

  زید بن حارثة  القائد
عبداهللا بن عبداألسد 

أبي ( المخزومي 
  )سلمة

عبداهللا بن أنیس 
  الجھني

 ًامھاجر ١٥٠  صحابي٢٠٠  القوام
  ١  وأنصاري

  الھدف
تصدي لتجارة قریش 

في موضع القردة بنجد 
  قرب ذات عرق

سلمة  تأدیب األخوین
خویلد  وطلیحة ابني

ھم قبائل بني یضلتحر
  أسد

قتل سفیان بن خالد بن 
نبیح الھذلي لتحریضھ 

القبائل على قتال 
ي عرنة المسلمین ف

  قرب عرفات

قائد 
  ـ  ـ  أبو سفیان بن حرب  العدو
  ـ  ـ  ـ  العدد

  النتیجة
االستیالء على القافلة 
وأسر فرات بن لحیان 
  الذي أسلم فیما بعد

ھرب بني أسد للجبال 
وتركوا إبلھم وشاتھم 

وأسروا ثالثة من 
  الرعاة

قتلھ وفصل رأسھ 
عن جسده ویروى 

أنھ حملھ إلى رسول 
  اهللا 



٦٤٥  
  

  ٥/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  بعض المعلومات عنجدول ل
   ١٥   ١٤   ١٣  السریة
  ھـ٤  ھـ٤صفر   ھـ٤صفر   التاریخ

مرثد بن أبي مرثد   القائد
  الغنوي

المنذر بن عمرو 
  الساعدي

عمرو بن أمیة 
  الضمري

  رجل من األنصار   من القراء ًاصحابی ٧٠  من المؤمنین١٠  القوام
  )سلمة بن حریس(

  الھدف
وفد بناًء على طلب 

قبائل عضل والقارة أن 
  یعلموا قومھم القرآن

طلب البراء من رسول 
أن یرسل رجاًال  اهللا 

إلى أھل نجد یدعونھم 
  إلى اإلسالم

قتل أبو سفیان بن 
حرب  الذي أرسل 

أعرابیًا لقتل رسول اهللا 
  

قائد 
عامر بن طفیل الكالبي   ـ  العدو

  ـ  العامري

  ـ  ـ  ـ  العدد

  النتیجة
ن ُقتل ثمانیة م

المؤمنین وأسر 
  خبیب وزید ثم قتال

استشھاد الجمیع ما 
عدا كعب بن زید عاد 

للمدینة، كما َقَتَل 
المنذر اثنان من بني 
عامر دفع رسول اهللا 

 دیتھما.  

َقتل عمرو رجلین 
وأسر واحدًا ساقھ 

، إلى رسول اهللا 
ودعا الرسول لعمرو 
بالخیر، ولم یتم قتل 

  أبو سفیان



٦٤٦  
  

  ٦/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  مات عنجدول لبعض المعلو
   ١٨   ١٧   ١٦  السریة
  ھـ٦ربیع األول   ھـ٦ربیع األول   ھـ٦أوائل محرم   التاریخ
  محمد بن مسلمة  عكاشة بن محصن  محمد بن مسلمة  القائد
  جنود ١٠  ًاجندی ٤٠  ًاصحابی ٣٠  القوام

  الھدف

دعوة بني بكر بن 
بقریة )  بالقرطاء(كالب

ضریة بطریق البصرة 
  إلسالمإلى ا

تصدي بني األسد عند 
  ماء الغمر بطریق مكة

تأدیب قوم في ذي 
القصة بطریق الربذة 
على بعد من المدینة 

میل ألنھم یبیتون  ٢٤
  غارة على مواشیھا

قائد 
  ـ  ـ  ـ  العدو
  ١٠٠  ـ  ـ  العدد

  النتیجة

لعدم قبولھم اإلسالم، 
اشتبكوا معھم، فقتلوا 

عشرة وھرب 
اآلخرون واستولوا 

  لھمعلى أموا

ھربوا من جند 
المسلمین واستولوا 

على أموالھم 
  وماشیتھم

انتصر المشركین 
بكثرتھم وقتلوا جمیع 
  السریة ماعدا القائد



٦٤٧  
  

  ٧/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٢١   ٢٠   ١٩  السریة
  ھـ٦جمادى األولى   ھـ٦ربیع الثاني   ھـ٦ربیع األول   التاریخ

بن أبو عبیدة عامر   القائد
  زید بن حارثة  زید بن حارثة  الجراح

  ًاجندی ١٧٠  عدد من الجند  جندیًا ٤٠  القوام

لما  لتألم رسول اهللا   الھدف
  وقع لسریة ذي القصة

لتأدیب بني سلیم 
بالجموم الذین شاركوا 
األحزاب في حملتھم 
عند الخندق وأساؤا 
  للعابرین بدیارھم

تصدي تجارة لقریش 
قادمة من الشام إلى 

  بموضع العیصمكة 

قائد 
  ـ  ـ  ـ  العدو
  ـ  ـ  ـ  العدد

  النتیجة
ھرب القوم من 

السریة واستولوا 
  على أمتعتھم

رحل القوم وأسروا 
بعض الرجال وامرأة 
من مزینة دلتھم على 

  موضع أموالھم

استولوا على القافلة 
وأسروا من فیھا 
ومنھم العاص بن 
الربیع زوج زینب 

  ابنة رسول 



٦٤٨  
  

  ٨/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  مات عنجدول لبعض المعلو
   ٢٤   ٢٣   ٢٢  السریة
  ھـ ٦  ھـ٦جمادى اآلخرة   ھـ٦جمادى اآلخرة   التاریخ
  أبو بكر الصدیق  زید بن حارثة  زید بن حارثة  القائد
  جیش  جندي ٥٠٠  ًافارس ١٥  القوام

  الھدف

لالنتقام من بني ثعلبة 
الذین غدروا بسریة 
محمد بن مسلمة 
وأبادوا رجالھا 

الطرف  بموضع
  بالمدینة

إغارتھم على الصحابي 
دحیة الكلبي عائدًا من 

الروم عند مروره 
بقریة جسمى خلف 

  وادي القر

  بنو فزارة

قائد 
  ـ  ـ  ـ  العدو
  ـ  ـ  ـ  العدد

  النتیجة
ھرب بني ثعلبة 
واستولوا على 
  ماشیتھم وأغنامھم

قتل الھنیدى وابنھ 
واستولوا على القوم 

ثم أمر الرسول 
  ھم لھمبإرجاع أموال

أسر سلمة بن األكوع  
أم قرفة وابنتھا 

وطلبھا منھ الرسول 
ھبة وفدى بھا أسرى 

  المسلمین



٦٤٩  
  

  ٩/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٢٧   ٢٦   ٢٥  السریة
  ھـ ٦شعبان   ھـ ٦شعبان   ھـ ٦رجب   التاریخ
  علي بن أبي طالب  عبدالرحمن بن عوف  زید بن حارثة  القائد
  جندي ١٠٠  مقاتل ٧٠٠  ـ  القوام

  الھدف

لیبر زید بنذره وینتقم 
منھم جزاء ما فعلوه بھ 
حین عودتھ بتجارة من 

  الشام بوادي القرى

دعوة بني كلیب بدومة 
  الجندل لإلسالم

دیار بني سعد بن بكر 
بفدك على طریق خیبر 
وتفاوضوا مع یھودھا 
  لمھاجمة المسلمین

قائد 
األصبغ بن عمرو   ـ  العدو

  ـ  الكلبي

  ٢٠٠  ـ  ـ  العدد

فر القوم وأسر منھم   النتیجة
  أم قرفة وابنتھا

أسلم األصبغ ومن 
أبى فرضت علیھ 
الجزیة وكوصیة 
الرسول تزوج 
  عبدالرحمن ابنتھ

عند ماء الغمج 
أسروا رجًال فدلھم 
على القوم فھربوا 
واستولت السریة 

  على الغنائم



٦٥٠  
  

  ١٠/٢٤ل ـ جدو سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٣٠   ٢٩   ٢٨  السریة
  ھـ ٦  ھـ٦  ھـ ٦رمضان   التاریخ
  رفاعة بن زید الجذامي  كرز بن جابر الفھري  عبداهللا بن رواحة  القائد

  أفراد لالستكشاف  ٣  القوام
  وفد في شخص  ًاجندی ٢٠  ًاجندی ٣٠ثم 

  الھدف

قصد قائد الیھود الذي 
جمع غطفان والقبائل 

لقتال الرسول في 
  المدینة

رین مالحقة الغاد
الثمانیة من قبیلتي 

  عكل وعریینة

بعد صلح الحدیبیة جاء 
 إلى رسول اهللا 

وأعلن إسالمھ، وقدم 
لھ غالمًا كھدیة قبلھا 
منھ وحمد صنیعھ، 
  وبعثھ إلى قومھ عامة

قائد 
  ـ  ـ  أسیر بن رزام  العدو
  ـ  ٨  ًایھودی ٣٠  العدد

  النتیجة
 قتل أسیر ودارت

معركة انتصرت فیھا 
  السریة

ادرین الثمانیة قتل الغ
ومثل بھم كما فعلوا 
بالراعي الذي كان 

  معھم

برجوعھ إلى قومھ 
  أسلموا وسلموا



٦٥١  
  

  ١١/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٣٣   ٣٢   ٣١  السریة
  ھـ ٧شعبان   ھـ ٧شعبان   ھـ٧صفر   التاریخ

  عمر بن الخطاب   أبان بن سعید  القائد
  لصدیقأبو بكر ا  والدلیل من بني ھالل

  غیر معروف  ًاجندی ٣٠  ـ  القوام

  الھدف

ھدف السریة، إرھاب 
األعراب بنجد، وإشغاًال 

لھم عن القدوم إلى 
المدینة أثناء خروج 
المسلمین إلى خیبر، 
حیث ینوي الیھود 

الھجوم على األعراب 
الذین یطلبون ِغّرة 
المسلمین، للقیام 
بالنھب والسلب 
 .وأعمال القرصنة

  

ب قبیلة ھوازن قر
تربة الذین یظاھرون 

المشركین على 
  المسلمین

تأدیب بني كالب التي 
  تتحدى المسلمین

قائد 
  ـ  ـ  ـ  العدو
  ـ  ـ  ـ  العدد

  النتیجة

رجع أبان بعد أداء ما 
ُطلب منھ، فوصل 
خیبر وقد فتحھا 

  .رسول اهللا 

لم تجد السریة القوم 
ورجع عمر وجنده 

  للمدینة
  قتلھم



٦٥٢  
  

  ١٢/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٣٦   ٣٥   ٣٤  السریة
  ھـ ٧شوال    ھـ ٧  ھـ ٧شعبان   التاریخ

  بشیر بن سعد  القائد
غالب بن عبداهللا اللیثي 

والدلیل یسار مولى 
  رسول 

  بشیر بن سعد

  جندي ٣٠٠  ًاجندی ١٣٠  ًاجندی ٣٠  القوام

قبیلة مرة بالقرب من   الھدف
  فدك

أھل المیفعة ناحیة نجد 
لتا بني عبد بن وفیھ قبی

ثعلبة وبني عوال 
  المشركین

  بنو غطفان في موضع 
  یمن وجبار 

قائد 
  ـ  ـ  ـ  العدو
  ـ  ـ  كبیر  العدد

  النتیجة

ذھب القوم لنوادیھم 
واستولوا على 

الغنائم ثم لحقتھم مرة 
ودارت الحرب 

وتغلبوا على جند 
بشیر وقتلوھم إال 
بشیر الذي عاد 

على للمدینة وحزن 
  الشھداء

السریة القوم  تھاجم
فقتلوا بعضھم وھرب 

آخرون واستولوا 
  على الغنائم

لم تجد السریة القوم 
فاستولوا على الغنائم 

وأسروا رجلین ثم 
أسلما كما أسلم عیینة 

  بن حصن



٦٥٣  
  

  ١٣/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا جدول لبعض المعلومات عن 
   ٣٩   ٣٨   ٣٧  السریة
  ھـ ٨صفر   ھـ٧  ھـ ٧ذي الحجة   التاریخ

بن أبي العوجاء ا  القائد
  غالب بن عبداهللا اللیثي  عبداهللا بن حذافة  السلمي

  ًاجندی ١٥  ـ  ًاجندی ٥٠  القوام

  الھدف
بني سلیم لعرض 
اإلسالم علیھم أو 

  قتالھم
  ـ

بني الملوح بالكدید في 
طریق عسفان إلیذائھم 

  المسلمین

قائد 
  ـ  ـ  ـ  العدو
  ـ  ـ  ـ  العدد

  النتیجة

بسبب جاسوس لھم 
یم على سل تغلب بنو

السریة وقضوا علیھا 
  إال القائد عاد للمدینة

غضب من السریة 
وطلب منھم أن 

یوقدوا نارًا ویدخلوھا 
  ثم سكن غضبھ

في الطریق أسروا 
ابن البرصاء الحارث 

بن مالك ثم دخلوا 
علیھم  ففتكوا بھم 
وھرب اآلخرون 

تولوا على واس
أموالھم ثم لحق 

ن بھم لكن الھاربو
ل اهللا نجاھم بیسل فص
  بینھم فرجعوا خائبین



٦٥٤  
  

  ١٤/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٤٢   ٤١   ٤٠  السریة

  جمادى األولى   ھـ٨ربیع األول   ھـ ٨صفر   التاریخ
  ھـ ٨سنة 

شجاع بن وھب   غالب بن عبداهللا اللیثي  القائد
  األسدي

  زید بن حارثة
فإن قتل فجعفر بن أبي 

طالب، فإن ُقتل، 
رواحة، فعبداهللا بن 

فإن ُقتل، فلیرتض 
المسلمون رجًال من 

  بینھم
  ثالثة آالف مقاتل  جندي ٢٤  حندي٢٠٠  القوام

  الھدف

األخذ بالثأر للمصاب 
الذي حدث لسریة 

بشیر في دیار بني مرة 
  بفدك

عامر من  تأدیب بني
قبیلة ھوازن في قریة 
السئ قرب مكة لعدم 
إسالمھم واعتدائھم 

  على المسلمین

  توسعاالستعداد لل

قائد 
  ـ  ـ  العدو

شرحبیل بن عمرو 
الغساني من أمراء 

  ھرقل
  ألف جندي ١٥٠  ـ  ـ  العدد

  النتیجة
تمت الغارة فقتلوا 

منھم واستولوا على 
  مغانم كثیرة منھم

ھرب القوم وتركوا 
مواشیھم غنیمة 

  للمسلمین

استشھد القادة 
زید وجعفر 
وعبداهللا بن 

ثم رشح .رواحة
ن خالد والمسلم

 بن الولید
لقیادتھم، فأشار 
علیھم بالتوقف 

عن القتال 
 والعودة للمدینة

  



٦٥٥  
  

  ١٥/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٤٥   ٤٤   ٤٣  السریة
  ھـ٨شعبان   ھـ٨جمادى اآلخرة   ھـ٨ربیع األول   التاریخ

  كعب بن عمیر الغفاري  القائد
  عمرو بن العاص

  ثم لحقھ
  أبو عبیدة بن الجراح

  أبو قتادة 
  ومعھ 

  عبداهللا بن أبي حدرد

  ًاجندی ١٥  القوام
 مھاجر ٣٠٠

 خیًال ٣٠وأنصاري و
  جندي٢٠٠ثم 

  عدد من الرجال

مشركوا ذات أطالح   الھدف
  في طریق الشام

  ذات السالسل
حیث اجتماع بني 

قضاعة في بالد بلى 
وعذرة خلف وادي ذي 

قرى بالشام بوادي 
  السالسل

أن  ِعْلُم رسول اهللا 
س قد رفاعة بن قی

جمع جموعًا ونزل 
  الغابة یرید حربھ

قائد 
  ـ  ـ  سدوس  العدو
  ـ  جمعًا كبیرًا  جمعًا كبیرًا  العدد

  النتیجة

رآھم المشركون 
فاستعدوا لھم 

وقتلوھم إال القائد 
  عاد للمدینة

أبادت السریة الكثیر 
وھرب من القوم 

اآلخرون فھزموا 
ن وعاد المسلمو
  بالغنائم للمدینة

 ھرب القوم، فرمى
عبداهللا سھمًا أصاب 
رفاعة، وأخذ رأسھ، 
واستولت السریة 
على اإلبل والغنم، 
وعادت بذلك إلى 

  المدینة



٦٥٦  
  

  ١٦/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٤٨   ٤٧   ٤٦  السریة

  أول رمضان  ھـ ٨شعبان   ھـ ٨رجب   التاریخ
  قبل فتح مكة

أبو عبیدة عامر بن   القائد
  الجراح

حارث بن أبو قتادة ال
  ربعي األنصاري

أبو قتادة الحارث بن 
  ربعي

  ٨  ًاجندی ١٥  مقاتل ٣٠٠  القوام

  الھدف

تأدیب بني جھینة في 
الشمال على اتجاه 

الساحل بموضع القبلیة 
ثم مراقبة تجارة 

لقریش في طریقھا من 
الشام انتقاما من 
  نقضھا المصالحة

تأدیب غطفان وكسر 
شوكتھم وھي قبیلة 

ضع ببطن نجد في مو
  أرض محارب

بطن إضم یبعد عن 
میل إلیھام  ٢٥المدینة 

یقصد  قریش أنھ 
  تلك الجھة

قائد 
  ـ  ـ  ـ  العدو
  ـ  ـ  ـ  العدد

  النتیجة

یومًا  ١٥بقي الجند 
مرابطین حتى أكلوا 

الخبط وأرسل اهللا لھم 
سمكة العنبر، لكنھم 

لم یجدوا أثرًا من بني 
  جھینة وال القافلة

قتلوھم واستولوا 
اشیھم على مو

وبعض النساء 
واألطفال وعادوا 
  للمدینة ظافرین

قتل ملحم عامر بن 
األضبط األشجعي، ثم 

لحقت السریة 
بالرسول فأدركوھم 

  بالسقیا



٦٥٧  
  

  ١٧/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٥١   ٥٠   ٤٩  السریة

بعد فتح مكة ببضعة   التاریخ
  أیام

بعد فتح مكة ببضعة 
  أیام

بضعة بعد فتح مكة ب
  أیام

  سعد بن زید األشھلي  عمرو بن العاص  خالد بن الولید  القائد
  ًافارس ٢٠  عدد من الفرسان  ًافارس ٣٠  القوام

  )العزى ( ھدم   الھدف

) سواع ( ھدم صنم 
الذي كان لقوم نوح ثم 

اتخذتھ ھذیل معبدًا 
أمیال من  ٣على بعد 

  مكة

قرب ) مناة ( ھدم صنم 
جبل المشلل بساحل 

حمر وكان البحر األ
یتعبد عنده بنو كعب 
وخزاعة ومن كان 
وثنیًا من األوس 

  والخزرج
قائد 
  ـ  ـ  ـ  العدو
  ـ  ـ  ـ  العدد

  النتیجة

خرجت لخالد امرأة 
عاریة سوداء ناشرة 
رأسھا، فجعل سادنھا 
یصیح بھا، فضربھا 
خالد فجدلھا باثنین، 
وھدم الصنم ، ورجع 

 إلى رسول اهللا 
نعم :( فأخبره، فقال

العزى، وقد تلك 
یئست أن ُتْعَبَد 

  )ببالدكم أبدًا 

  ھدم الصنم  ھدم الصنم



٦٥٨  
  

  ١٨/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٥٤   ٥٣   ٥٢  السریة
  ھـ٨أوائل ذي الحجة   ھـ٨سنة   ھـ٨شوال سنة   التاریخ
  قیس بن سعد بن عبادة  الطفیل بن عمرو  خالد بن الولید  القائد
  فارس ٤٠٠  جندي ٤٠٠  ـ  القوام

  الھدف

بني جذیمة من كنانة 
بأسفل مكة ناحیة 

یلملم، في شھر شوال 
ھـ، وھو یوم  ٨

القمیصاء، لدعوتم 
  دون قتال

 علم رسول اهللا 
باستعداد بنو ثقیف 
لقتال المسلمین وقد 
خزنوا من الغذاء ما 
یكفیھم لمدة عام، 

وكذلك ھدم صنم دوس 
  المسمى ذي الكفین

) صداء ( حي بالیمن 
م القبیلة لیعرض باس

  علیھم اإلسالم

قائد 
  زیاد بن الحارث  ـ  ـ  العدو
  ـ  ـ  ـ  العدد

  النتیجة

نزل خالد بسریتھ عند 
ما الغمیصاء، وقال 

ضعوا : لبني جذیمة
السالح ثم قتل منھم 

 من قتل، وعلم 
بذلك فأرسل علي بن 
أبي طالب ومعھ مال 
لیدفع لھم الدیات ثم 

 رجع لرسول اهللا 
  : فقال لھ 

  )أصبت وأحسنت ( 

أنجزت السریة 
مھمتھا، ثم توجھ 
الطفیل بجنده إلى 
الطائف لیلحق 

 برسول اهللا 
  ھالغزو

السریة  رد 
لوصول قائد القبیلة 

للرسول وتكفل 
بإسالم قومھ وعادت 

  السریة



٦٥٩  
  

  ١٩/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٥٧   ٥٦   ٥٥  السریة
  ھـ٨ذي الحجة   ھـ ٨  ھـ٨ذي الحجة   التاریخ

عیینة بن حصن   بشر بن سفیان  القائد
  الفزاري

الولید بن عقبة بن أبي 
  معیط

  ـ  ًافارس ٥٠  ـ  القوام

جمع الزكاة من قبیلتي   الھدف
بني المصطلق بطن من   بني تمیم لمنعھم الزكاة  بني كعب وبني تمیم

  خزاعة الستالم الزكاة

قائد 
  ـ  الزبرقان بن بدر  ـ  العدو
  رجًال ٢٠  ـ  ـ  العدد

  النتیجة

استلم الزكاة من بني 
كعب ورفض بنو تمیم 
أن یدفعوا شیئا وعاد 

  للمدینة

ھاجموھم وأسروا 
امرأة  ٢١و رجًال ١١
صبیًا وساقوھم  ٣٠و

للمدینة وحبسھم 
الرسول في منزل 

رملة بن الحارث ثم 
أطلقھم بعد إسالم 

  قومھم

خرجوا بالزكاة 
محتفلین ومعھم 

السالح فظن الولید 
ن أو وھم مرتدأن

یریدون قتلھ فرجع 
  إلى المدینة



٦٦٠  
  

  ٢٠/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٦٠   ٥٩   ٥٨  السریة
  ھـ٩صفر   ھـ ٨  ھـ ٨  التاریخ

جریر بن عبداهللا   خالد بن الولید  القائد
  عبداهللا بن عوسجة  البجلي

  عدد من الجند  رجًال ١٥٠  عدد من الجند  القوام

  صطلقبني الم  الھدف

ذي الخلصة وھي بیت 
لخثعم وبجیلة، فیھا 
: ُنْصٌب یعبد یقال لھ
  الكعبة الیمانیة

بني عمرو بن حارثة 
لدعوتھم إلى اإلسالم 
بخطاب من رسول اهللا 

  

قائد 
 ـ ـ ـ  العدو
 ـ ـ ـ  العدد

  النتیجة

سمع خالد أذانھم 
للصالة فذھب إلیھم 
وقوبل بالترحیب 
وعاد للمدینة ثم 

لم من یست أرسل 
  منھم الزكاة

 حرقھا بالنار وكسرھا،
وبلغ الخبر رسول اهللا 

  فبارك على خیل
أحمس ورجالھا خمس 

  .مرات

مزقوا الخطاب 
. ورفضوا دعوة الحق
فدعا علیھم فذھب 

اهللا بعقولھم وأصیبوا 
في أجسادھم 
  وألسنتھم



٦٦١  
  

  ٢١/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٦٣   ٦٢   ٦١  السریة
  ھـ٩سنة   ھـ٩ربیع األول   ھـ٩ربیع األول   یخالتار

قطبة بن عامر   القائد
  األنصاري

الضحاك بن سفیان 
  علقمة بن مجزز  الكالبي

  جندي ٣٠٠  ـ  ًاجندی ٢٠  القوام

بني خثعم قرب مكة   الھدف
  لعرض اإلسالم علیھم

بني كالب یعرضون 
  علیھم اإلسالم

قوم من األحباش 
یجوبون على مراكب 

ل البحر لھم بجدة بساح
  األحمر

قائد 
  ـ  ـ  ـ  العدو
  ـ  ـ  ـ  العدد

  النتیجة

رفضوا الدعوة 
فقاتلتھم السریة 
واستولت عل 

مواشیھم وعادوا 
  بالسبایا للمدینة

لم یستجیبوا فشنت 
الحرب  مالسریة علیھ

واستولوا على 
أموالھم وعادوا 

  للمدینة

تمت مطاردتھم حتى 
اختفوا عنھم ثم 

عادوا إلى المیناء 
وأشعلوا النار للراحة 

  للتدفئة ثم استجابوا



٦٦٢  
  

  ٢٢/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٦٦   ٦٥   ٦٤  السریة
  ھـ ٩  ھـ٩ربیع الثاني   ھـ٩أوائل ربیع الثاني   التاریخ

عكاشة بن محصن   علي بن أبي طالب  القائد
  المغیرة بن شعبة  األسدي

  أبو سفیان بن حرب  ـ  ًاجندی ١٥٠  القوام

  فالھد
) الغلس ( ھدم صنم 

لبني طيء ویقاتلوا من 
  حولھ

قبیلتین من قضاعة في 
الخباب بأرض عذرة 

لتجدید الدعوة 
وتبصیرھم بھدي 
  القرآن الكریم

) الالت ( ھدم صنم 
لبني ثقیف ومن 

  جاورھم

قائد 
  ـ ـ  ـ  العدو
  ـ ـ  ـ  العدد

  النتیجة

ھدموا الصنم 
وحرقوه وقاتلوا من 
قاومھم واستولوا 

شیتھم وبعض على ما
السبایا ومنھم سفانة 
ابنة حاتم الطائي التي 
  خلى الرسول سبیلھا

  ـ ـ

  



٦٦٣  
  

  ٢٣/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٦٩   ٦٨   ٦٧  السریة
  ھـ١٠جمادى األولى   ھـ٩سنة   ھـ ٩  التاریخ
  خالد بن الولید  خالد بن الولید  طلحة بن عبیداهللا  القائد

جیش من فرسان   رجًال ٤٢٠  بعض الصحابة  القوام
  المسلمین

  الھدف

أثناء االستعداد لغزوة 
بأن  تبوك علم 

المنافقین یجتمعون 
بدار سویلم الیھودي 

  في جاسوم

أكیدر بن عبد الملك 
الكندي وكان ملكًا في 
دومة الجندل التي ھي 

حصن وقرى من 
  قریات وادي القرى

قبیلة بني عبدالمدان 
بالیمن لیدعوھم إلى 

  ماإلسال

قائد 
  ـ  ـ  ـ  العدو
  ـ  ـ  ـ  العدد

حرق بیت سویلم   النتیجة
  الیھودي على من فیھ

:( لخالد قال 
ستلقاه یصید الوحش 

، )أو البقر فتأخذه 
وقتل حسان أخ أكیدر 
وھرب من كان معھ 
وأسر أكیدر وأرسل 

خالد قباء أكیدر 
، لرسول اهللا 

وعجب منھ 
: ن فقال المسلمو

أتعجبون من ھذا؟ (
 لمنادیل سعد بن واهللا

معاذ في الجنة خیر 
ثم أعطى ) من ھذا

الجزیة وقتلھ خالد 
في عھد أبي بكر 

  .ومازال كافرًا

استجابوا لإلسالم 
وبقي خالد وصحبھ 
یعلمونھم الدین ثم 
طلب الرسول من 
خالد العودة ومعھ 

مع  وفدا ثم بعث 
الوفد الصحابي قیس 
بن الحصین أمیرًا 
علیھم وأوصاه بھم 

  خیرًا

  



٦٦٤  
  

  ٢٤/٢٤ـ جدول  سرایا رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
  ٧١   ٧٠  السریة
  ھـ ١١صفر سنة   ھـ ١٠رمضان سنة   التاریخ
  أسامة بن زید بن حارثة  علي بن أبي طالب  القائد

حشد كبیر من المھاجرین واألنصار   فارس ٣٠٠  القوام
  وأعالم الصحابة

 الیمن  الھدف
  

 أھل أبني بأرض السراة ناحیة
  البلقاء 

  و التھیؤ لغزو الروم

قائد 
  ـ  ـ  العدو
  ـ  ـ  العدد

  النتیجة

  دخلت الخیل بالد مذحج
وجمع علي الغنائم، ثم رجع لرسول 

بمكة التي قدمھا للحج سنة  اهللا 
 ھـ١٠

  ـ

  



٦٦٥  
  

 ١/١٠ـ جدول  غزوات رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٣   ٢   ١  م

  رة بینبعغزوة العشی  غزوة بواط  غزوة ودان  الغزوة
  العشیرة من بطن ینبع  لجبل قرب ینبع  قریة ودان باألبواء  التسمیة

جمادى األولى سنة   ھـ٢ربیع األول سنة   ھـ٢صفر سنة   التاریخ
  ھـ٢

 رسول اهللا  رسول اهللا   رسول اهللا   القائد
  ًامھاجر ١٥٠  مھاجر ٢٠٠  جیش  القوام

ف 
المستخل
على 
المدینة

  

ثمان بن السائب بن ع  سعد بن عبادة
  مظعون

أبو سلمة بن عبد 
  األسد المخزومي

حامل 
اللواء

  

حمزة َعّم رسول اهللا   سعد بن أبي وقاص  حمزة بن عبد المطلب
  

  سببھا

اعتراض تجارة  •
 لقریش

التأكد من وضع  •
( قبیلة بني ضمرة 

  )من كنانة 

اعتراض تجارة 
  لقریش

اعتراض تجارة 
  لقریش

قائد 
  ـ  أمیة بن خلف ـ  العدو
  ـ  رجل من قریش ١٠٠ ـ  العدد

  النتیجة

لم یحدث قتال، حیث  •
لم یدرك الجیش 

 قریش
َساَلَم بنو ضمرة  •

 رسول اهللا 
بواسطة زعیمھم 
مخشي بن عمرو 

الضمري بأن 
ینصروه ویكونوا 
آمنین، كما أن لھم 
  النصر من المسلمین

فاتت فرصة اللقاء 
  بتجارة قریش

 عقد رسول اهللا 
حلفًا مع قبیلة بني 

اصرتھ ودعم مدلج لمن
  رجالھ في تلك المواطن



٦٦٦  
  

 ٢/١٠ـ جدول  غزوات رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٦   ٥   ٤  م

  غزوة سفوان  الغزوة
  غزوة بني ُسَلْیم  غزوة بدر الكبرى  )بدر األولى ( 

  ماء بني سلیم  نسبة إلى ماء بدر  سفوان وادي في بدر  التسمیة
  )الُكْدر ( 

جمادى الثانیة سنة   التاریخ
  ھـ٢

یوم الجمعة 
  ھـ٢شوال سنة   ھـ٢رمضان سنة ١٧

 رسول اهللا  رسول اهللا   رسول اهللا   القائد

  جمع من الصحابة  القوام
من  ًافارس ٣١٤

المھاجرین واألنصار 
  من اإلبل ٧٠و

  ـ

ف 
المستخل

على المدینة
  

  عبداهللا بن أم مكتوم  زید بن حارثة

سباع بن عرفطة 
  الغفاري

م عبداهللا بن أ: وللصالة
  مكتوم

حامل 
اللواء

  

مصعب بن عمیر بن   علي بن أبي طالب
  علي بن أبي طالب  ھاشم بن عبدمناف

  سببھا
غارة كرز بن جابر 

الفھري على مواشي 
  وإبل المدینة

سفیان  إقبال أبي
  ـ  بجیشھ

قائد 
  ـ  أبو سفیان ـ  العدو

 ـ  العدد
محارب، ونحو  ١٠٠٠

من اإلبل،  ٧٠٠
  من الخیل ١٠٠و

  ـ

  النتیجة
حقة المعتدي مال

حتى ولى ھاربًا 
  مختفیًا عن األنظار

انتصر المسلمون، 
 ١٤واستشھد منھم 
  صحابي

وبلغت خسائر قریش 
  أسیرًا  ٧٠قتیًال و ٧٠

ومن  نزل رسول اهللا 
معھ وبقي بھ ثالثة 

أیام، ولم یعترضھ أحد 
بحرب وجدوا من 

 ٥٠٠غنائمھم نحو 
بعیر، فاستاقھا 
  صحابتھ للمدینة



٦٦٧  
  

 ٣/١٠ـ جدول  غزوات رسول اهللا  لمعلومات عنجدول لبعض ا
   ٩   ٨   ٧  م

  غزوة غطفان  غزوة السویق  غزوة بني قینقاع  الغزوة
  )ذي أمر ( 

  موضع بني قینقاع  التسمیة
ترك العدو جرب 

السویق تخفیفًا للرحیل 
  العاجل

غطفان نسبًة إلى 
  القبیلة

ذي أمر نسبة إلى 
  موضع ماء

ذي الحجة سنة أول شھر   ھـ٢شھر شوال سنة   التاریخ
  ھـ٣شھر ربیع األول سنة   ھـ٢

 رسول اهللا  رسول اهللا  رسول اهللا   القائد
  ًافارس ٤٥٠  عدد من الصحابة  جیش  القوام

ف 
المستخل
على 
المدینة

  

  بن المنذر بشیر  بشیر بن المنذر
  عثمان بن عفان  )أبا طبابة( 

حامل 
اللواء

  

  ـ  ـ  حمزة بن عبد المطلب

ي تحرش یھود بن  سببھا
  قینقاع بالمسلمین

أن أبا سفیان وجنده 
حرقوا بعض النخیل 
في العریض وقتلوا 

  أحد الصحابة

تحرك جمع من بني 
ثعلبة وبني محارب من 

قبائل غطفان بقد 
  اإلغارة على المدینة

قائد 
  ـ  أبو سفیان ـ  العدو
  ـ  رجل ١٠٠ ـ  العدد

  النتیجة

 حاصر رسول اهللا 
یھود بني قینقاع 

لبوا لیلة حتى ط ١٥
الجالء بذراریھم 
ونسائھم دون 

أموالھم، فوافقھم 
، رسول اهللا 

ورحلوا إلى الشام، 
ولم یمض عام حتى 
أصابھم اهللا بالفناء 

  جزاًء وفاقا

رحل أبو سفیان وجنده 
وتركوا الكثیر من 

جرب السویق تخفیفًا 
للرحیل العاجل وخشیة 
أن یصیبھم ما أصاب 

  قومھم یوم بدر

 وصل رسول اهللا 
ماء ذي أمر فوجد  إلى

القوم قد ھربوا إلى 
الجبال، ثم أسلم دعثور 
من رؤساء بني ثعلبة، 

ثم یسلم معھ قومھ 
ویصبحوا من جند اهللا 
الداعین لدینھ القویم، 

وجیشھ إلى  ثم عاد 
  المدینة



٦٦٨  
  

 ٤/١٠ـ جدول  غزوات رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ١٢   ١١   ١٠  م

  حمراء األسد غزوة  غزوة أحد  غزوة بحران  الغزوة
  اسم المكان  جبل أحد  ضاحیة بالمدینة  التسمیة
شھر جمادى األولى   التاریخ

  ھـ٣سنة   ھـ٣شھر شوال سنة   ھـ٣سنة

 رسول اهللا  رسول اهللا   رسول اهللا   القائد
  ًاجندی ٧٠  جندي ٧٠٠  فارس ٣٠٠  القوام

ف 
المستخل
على 
المدینة

  

  ـ  ابن أم مكتوم  ابن أم مكتوم

حامل 
اللواء

  

  ـ  مصعب بن عمیر  ـ

تحرك جمع من بني   سببھا
  سلیم لغزو المدینة

انتقام قریش لھزیمتھا 
  في غزوة بدر

تآمر قریش لإلغارة 
  على المدینة

قائد 
  أبو سفیان بن حرب  أبو سفیان بن حرب ـ  العدو

 ٢٠٠مقاتل و ٣٠٠٠ ـ  العدد
  بقیة جیش ُأحد  خیل

  النتیجة

عندما وصل رسول 
 وجد القوم قد اهللا 

تشتتوا ورجعوا عن 
  نوایاھم

كان النصر قد الح 
للمسلمین لوال نزول 
الرماة من على ثنیة 
الجبل عندما شاھدوا 
فرار جنود قریش 

لساحة الغنائم مما أتاح 
الفرصة لمیمنة جیش 

قریش بالصعود 
وانقلب میزان المعركة 

في غیر صالح 
  المسلمین

 بقي رسول اهللا 
بجیشھ ثالثة أیام في 

سد حتى حمراء األ
أنزل اهللا الرعب في 
قلوب أعدائھ، ورحل 

أبو سفیان بجنده 
خاسرین، فخذلھم اهللا 

 وعاد رسول اهللا 
بجیشھ إلى المدینة 

  یحمدون اهللا

  



٦٦٩  
  

 ٥/١٠ـ جدول  غزوات رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ١٥   ١٤   ١٣  م

غزو أھل نخال بغطفان   غزوة بني النضیر  الغزوة
  غزو بني محارب  بنجد

  باسم الموضع  باسم الموضع  باسم الموضع  میةالتس

شھر ربیع األول سنة   التاریخ
  ھـ٤

شھر جماد األول سنة 
  ھـ٤

شھر جماد األول سنة 
  ھـ٤

 رسول اهللا  رسول اهللا   رسول اهللا   القائد
  ـ  فارس ٤٠٠  جیش  القوام

ف 
المستخل
على 
المدینة

  

  ـ  أبو ذر الغفاري  ـ

حامل 
اللواء

  

  ـ  ـ  ـ

  سببھا

النضیر لقتل  بني تآمر
، بإلقاء رسول اهللا 

صخرة على رأسھ 
 وأنبأ اهللا رسولھ 

إلى  بذلك فعاد 
 المدینة وأعلن 

  ضرورة حربھم

بجموع من  علمھ 
القبائل في نجد تتأھب 
للقیام بھجمات على 

  المدینة

إن رجًال من بني 
محارب یقال لھ غورث 

  أقبل لقتل رسول اهللا 

قائد 
  ـ  ـ ـ  العدو
  ـ  جیش مسلح ـ  ددالع

  النتیجة

استجابوا لطلب 
 رسول اهللا 

بالخروج لكن 
أغراھم المنافقون 
بالبقاء فحاصر ھم 

  ثم رجوه أن
یحقن دماءھم 

فاشترط علیھم أن 
یأخذوا ما استطاعت 
إبلھم من أموالھم 

  فاستجابوا 

ظھر رجال مسلحون 
وكاد یشتبك الجیشان 
وأدركت المسلمین 
صالة العصر فصلى 

 سول اهللا بھم ر
صالة الخوف ثم تباعدا 
عن بعضھما ولم تحدث 

  حرب

منع اهللا رسولھ من 
سیف غورث ولم 

 یعاقبھ رسول اهللا 
رغبة في أن یھتدي 

إلى  وعاد رسول اهللا 
  المدینة



٦٧٠  
  

 ٦/١٠ـ جدول  غزوات رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ١٨   ١٧   ١٦  م

  بني المصطلق  دومة الجندل  بدر التحدي  الغزوة
  )المریسیع ( 

اسم القبیلة،   اسم المكان  اسم الموضع  التسمیة
  والمریسیع اسم الماء 

  ھـ٤سنة   ھـ٤سنة   ھـ٤شعبان سنة   التاریخ
 رسول اهللا  رسول اهللا   رسول اهللا   القائد

دلیل + مقاتل ١٠٠٠  صحابي ١٥٠٠  القوام
  ماھر

جیش وفیھ بعض 
المنافقین الطامعین في 

  الغنائم

ف 
المستخل
على
المدینة 

  

سباع بن عرفطة   عبداهللا بن رواحة
  زید بن حارثة  الغفاري

حامل 
اللواء

  

  ـ  ـ  ـ

  سببھا
سفیان  لتحدي أبي

في غزوة  الرسول 
  أحد

بتجمع عرب  علمھ 
الشمال وإغارتھم على 

قوافل 
ونشاط .المسلمبین

بعض القبائل لغزو 
  المدینة

بأن بني  علمھ 
المصطلق أعنوا 

الحرب على المسلمین 
  في المدینة

قائد 
  الحارث بن أبي ضرار  ـ أبو سفیان بن حرب  العدو
    ـ مقاتل ٢٠٠٠  العدد

  النتیجة

فكر أبو سفیان في 
حیلة للعودة من 
حیث أتى وعاد 
وجنده مخذولین 

وبقي . بغیر حرب
 ٨وجنده  الرسول 

أیام التقى فیھا 
بمخشي ثم عاد إلى 

  المدینة ظافرا

عندما شاھد القوم 
ین فروا جیش المسلم

من خیامھم وغنم 
المسلمین الكثیر من 
الشاة واإلبل لبني 

تمیم، ثم عاد الرسول 
  وجیشھ للمدینة

  ظافرا

رفض القوم اإلسالم 
الحرب ثم  تودار

انھزم بنو المصطلق 
وأسر  ١٠وقتل منھم

ن ومنھم جویرة الباقو
بنت الحارث فخطبھا 
من أبیھا وتزوجھا 
جذبًا للقوم لإلسالم 

األسرى واطلق باقي 
  ورد الغنائم

  



٦٧١  
  

 ٧/١٠ـ جدول  غزوات رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٢١   ٢٠   ١٩  م

  غزوة ذي قرد  غزوة بني لحیان  )الخندق ( األحزاب   الغزوة

  التسمیة

لتحزب : األحزاب
. األعراب وقریش

اسم الموقع : والخندق
  الذي تم فیھ حفره

نسبة إلى القبیلة بني 
  لحیان

نسبة إلى موضع ماء 
  قرد ذي

شھر جمادى األولى   ھـ ٥شوال سنة   التاریخ
  ھـ ٦سنة 

شھر جمادى األولى 
  ھـ ٦سنة 

  سعد بن زید  رسول اهللا   رسول اهللا   القائد
 ثم لحقھ رسول اهللا 

  عدد من الجند  رجل ٢٠٠  فارس٣٠٠٠  القوام

ف 
المستخل
على 
المدینة

  

  ابن أم مكتوم  ابن أم مكتوم  ابن أم مكتوم

حامل 
اللواء

  

  ـ  ـ  ـ

  سببھا

تحزب القبائل 
واألعراب مع قریش 
الستئصال رسول اهللا 

   

االنتقام من المشركین 
الذین قتلوا الشھداء 
العشرة الذین القوا 
  حتفھم في بني لحیان

إغارة جماعة من 
غطفان على إبل رسول 

فسلبوھا وقتلوا  اهللا
ابن أبي ذر الغفاري، 

  وأسروا زوجتھ
قائد 
حصن بن  عیینة بن  ـ ـ  العدو

  حذیفة الفزاري
  جماعة من غطفان  ـ اآلف مقاتل١٠  العدد

  النتیجة

انتصر المسلمون ، 
واستشھد ثمانیة 

 وعاد الرسول 
وجیشھ الباسل 

  للمدینة

نفر القوم وتبدد جمعھم 
إلى أعالي الجبال 
مذعورین فتركھم 

ورجع  رسول اهللا 
إلى المدینة وھو 

آیبون تائبون :( یقول
بنا إن شاء اهللا لر

  ... )حامدون

قتل عدٌد من العدو، 
وأعاد المسلمون بعض 

اإلبل التي سلبھا 
. جماعة من غطفان

وقتل من المسلمین 
  محرز ووقاص

  
  



٦٧٢  
  

 ٨/١٠ـ جدول  غزوات رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٢٤   ٢٣   ٢٢  م

  غزوة ذات الرقاع  غزوة وادي القرى  غزوة خیبر  الغزوة

ألن الجند لفوا على   اسم المكان  اسم المكان  التسمیة
  أرجلھم الخرق

  ھـ  ٧شھر محرم سنة   التاریخ
ھـ بعد الفراغ ٧سنة 

من غزو خیبر 
  ومصالحة فدك

شھر ربیع الثاني سنة 
  ھـ ٧

 رسول اهللا  رسول اهللا   رسول اهللا   القائد
  من الصحابة ٦  ـ  مقاتل ١٥٠٠  القوام

ف 
المستخل
على 
المدینة

  

  با ذر الغفاريأ  ـ  نمیلة بن عبداهللا اللیثي

حامل 
اللواء

  

  ـ  ـ  علي بن أبي طالب

  سببھا

 علم رسول اهللا 
بخطورة بقاء یھود في 
خیبر وذل المؤمنین 

  في ظاللھم

  فتح وادي القرى
تأدیب بعض األعراب 

في الطریق إلى 
  عسفان

قائد 
  ـ  ـ ـ  العدو
  ـ  ـ ـ  العدد

  النتیجة

 حاصر رسول اهللا 
بجیشھ حصون خیبر 

حتى فتحھا 
عتبرت فیئًا وا

للمسلمین وكان من 
السبایا صفیة فآمنت 
  وأعتقھا وتزوجھا

حاصر رسول اهللا 
وادي القرى عدة لیالي 
ثم فتحھا عنوة، وترك 

  النخل واألرض في
أیدي أھلھا وعاملھم 

معاملة أھل خیبر 
  .وفدك

كان األعراب یھربون 
من أماكنھم كلما عبر 

كما أن اهللا بعث  بھم 
في نفوسھم الرعب 
ورسول اهللا یصلى 

بصحبھ صالة الخوف 
بصحبھ إلى  وعاد 

  المدینة



٦٧٣  
  

 ٩/١٠ـ جدول  غزوات رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
   ٢٧   ٢٦   ٢٥  م

  غزو الطائف  )ھوازن(غزوة حنین   غزوة مؤتة  الغزوة

  التسمیة
اسم القریة التي انحاز 

إلیھ المسلمون في 
  قتالھم مع الروم

حنین اسم المكان 
دي المجاور لوا

أوطاس بین مكة 
  والطائف

  اسم المكان

جمادى األولى سنة   التاریخ
ھـ بعد غزوة ٨سنة   ھـ ٨سنة   ھـ٨

  حنین

زمانھا ومكانھا  حدد   القائد
  رسول اهللا  رسول اهللا  وأمراءھا

  مقاتل ٣٠٠٠  القوام
ألفان + جیش فتح مكة 

من الذین أسلموا بغیر 
  سالح

+ جیش فتح مكة
من المسلمین  ٢٠٠٠

  یثاحد

ف 
المستخل
على 
المدینة

  

  المستخلف على مكة  رسول اهللا 
  عتاب بن أسید

  المستخلف على مكة
  أمیرًا -عتاب بن أسید 
  معلمًا - معاذ بن جبل  

حامل 
اللواء

زید بن حارثة ثم جعفر   
بن أبي طالب ثم 
  عبداهللا بن رواحة

  ـ  ـ

  قتال الروم  سببھا

وثقیف  ھوازنتجمع 
مع أتباع لھم في واد 

طاس بین مكة أو
  والطائف لغزو مكة

بتجمع ثقیف  علم 
في حصن وخزنوا 

  طعام عام
قائد 
 ـ  مالك بن عوف  ھرقل  العدو

ألف من الروم ٢٠٠  العدد
 ـ  ألف مشرك ٣٠  والعرب

  النتیجة

اللواء  ُقِتَل حاملو
الثالثة ثم أخذه خالد بن 
الولید وعاد بالجیش 
للمدینة فقال بعض 
الناس لھم یا فرار، 

لیسوا :( ل ویقو
بالفرار ولكنھم الكرار 

  ).إن شاء اهللا 

لما وصل المسلمین 
ن شد المشركو لحنین

علیھم فتولوا مدبرین 
واقتتلوا مع  فناداھم 

 المشركین وأخذ 
حصیات فرمى بھا في 

وجوه الكفار وقال 
انھزموا فولوا 

  منھزمین

أھل  حاصر 
الطائف وضرب 

ن حصن المسلمو
الطائف بالمنجنیق 

مع أھل  مح وتسا
الحصن وبشر من 

یخرج منھ 
بالعتق،وعاد مكة 
  معتمرًا من الجعرانة



٦٧٤  
  

 ١٠/١٠ـ جدول  غزوات رسول اهللا  جدول لبعض المعلومات عن
  ٢٩   ٢٨  م

  فتح مكة  )العسرة ( غزوة تبوك   الغزوة

  اسم المكان -تبوك   التسمیة
  اسم البلد  لحدوثھا عقب صیف -العسرة 

  ھـ٨رمضان سنة  ٢٠  ـھ ٩شھر رجب سنة   التاریخ
 رسول اهللا  رسول اهللا   القائد

ألف بعتادھم الموھوب من ٤٠  القوام
  آالف صحابي ١٠أكثر من   المیسرین

ف 
المستخل
على 
المدینة

محمد بن مسلم /على المدینة  
علي /وعلى أھل بیتھ . األنصاري

  بن أبي طالب

ُرْھم كلثوم بن حصین عتبة  أبو
  الغفاري

حامل 
اللواء

  

  أبو بكر الصدیق/لواءال
  ـ  الزبیر بن العوام/الرایة

وجود قاعدة للروم في تبوك شمال   سببھا
  فتح مكة  )الجزیرة ( المدینة 

قائد 
  ـ  ـ  العدو
  ـ  تجمع بعض القبائل مع الروم  العدد

  النتیجة

تسابق المسلمون في الھبات 
للجیش، وظھرت طائفة المنافقین 

تبوك ثم طالب  ثم وصل . بینھم
كتبًا بذلك،  روم بالصلح، وكتب ال

مع صحابتھ قرر  وبعد تشاوره 
  العودة للمدینة

مكة بالسلم  فتح رسول اهللا 
  والسالم

  



٦٧٥  
  

  جدول الشھرة والكنیة
  الشھرة والكنیة  االسم

  ابن أبي قحافة  أبو بكر الصدیق
أبو سفیان بن الحارث بن عبد 

  المغیرة  المطلب

  خرحنظلة، ص أبو  أبو سفیان بن حرب
  أم جمیل، العوراء، إمرأة أبو لھب، أخت أبو سفیان  أروى بنت حرب بن أمیھ

  الحنظلیة أم أبي جھل  أسماء بنت ُمخّربة
  ثعلبة أبو  األخنس بن شریق الثقفي

  البختري) أبو (   العاص بن ھشام بن الحارث
  الفضل أبو  العباس بن عبدالمطلب

  عبدشمس أبو  الولید بن المغیرة
  رأس الكفر  لفأمیة بن خ

  طبابة، أبا ُلبانة أبو  بشیر بن عبد المنذر
  مولى أبي بكر، مؤذن رسول اهللا   بالل بن رباح

  عمارة، سید الشھداء، أسد اهللا وأسد رسول اهللا  أبو  حمزة بن عبدالمطلب

ابن : ویقال). وھي أمھ، فغلبت على اسمھ ( ابن الدُُّغنَّة   ربیعة بن رفیع بن أھبان
  .لذعة

  أم الفضل  زوجة العباس بن عبدالمطلب
  أبو رافع الیھودي  سالم بن أبي الحقیق

  أبو نائلة  ِسْلَكان بن سالمة
  أبو عبیدة  عامر بن عبداهللا بن الجراح

  .شیخ بني ھاشم، شیبة الحمد  عبد المطلب بن ھاشم
  عبَد عمرو : اسمھ قبل إسالمھ   عبدالرحمن بن عوف

  لھب وأب  عبدالعزى بن عبد المطلب
بن عامر بن ) عمرو ( عبداهللا 

  ابن أم مكتوم  لؤي

  أبو ُذؤیب والد حلیمة السعدیة  عبداهللا بن الحارث بن ِشْجنة
عبداهللا بن الحارث بن 

  )من الرضاع  أخ رسول اهللا ( كبشة  أبو  عبدالعزى

  أبو سلمة  عبداهللا بن عبد األسد
  الولید أبو  عتبة بن ربیعة
  نورین، ألنھ تزوج ابنتي رسول اهللا ذو ال  عثمان بن عفان

  حفص أبو  عمر بن الخطاب
عمرو بن عبداهللا بن عثمان بن 

  أبو عزة  جمح

  الحكم، أبو جھل، عدو اهللا،  أخو الحارث أبو  عمرو بن ھشام بن المغیرة
  أمَّ عمار  ُنسیبة بنت كعب المازنیة

  َدْسمة أبو  وحشي غالم جبیربن مطعم
  ْسُحمابن ُف  یزید بن الحارث
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 األساس للكتابالمراجع  
 .القرآن الكریم )١
 الرسل والرساالتھـ، ١٤٢٥، عمر سلیمان عبداهللا، األشقر )٢

، دار النف    ائس للنش    ر والتوزی    ع، األردن، الطبع    ة الثالث    ة  
 .عشر

دار الكتب  السیرة النبویة،م ، ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٥، ابن ھشام )٣
 .لبنان -العلمیة، منشورات محمد علي بیضون، بیروت 

، دار الت  راث جوام  ع الس  یرة النبوی  ة ، اب  ن ح  زم، األندلس  ي )٤
 دارالجیل، بیروت. اإلسالمي، القاھرة

فوزي محمد عبده س اعاتي،  : ، محب الدین، تحقیقالبغدادي )٥
، ال   درة الثمین   ة ف   ي أخب   ار المدین   ة   م ، ٢٠٠٥ -ھ   ـ ١٤٢٦

 .مطبعة األمل، جدة
ھ   ذا م ، ٢٠٠٦ -ھ   ـ ١٤٢٦، أب   ي بك   ر ج   ابر،   الجزائ   ري )٦

، المكتب ة العص ریة،   یا مح ب " محمد رسول اهللا "ب الحبی
مكتب   ة العل   وم والحك   م  : الناش   ر( .لبن   ان -ص   یدا، بی   روت  
 ).المدینة المنورة 

، دار ومكتب  ة غ  زوات النب  ي  م ، ٢٠٠٣، الس  ید، الجمل  ي )٧
 .لبنان -الھالل، بیروت 

أب ي  : ، اإلمام قط ب ال دین النھروان ي المك ي، تحقی ق     الحنفي )٨
ت اریخ  م ، ١٩٩٧ -ھ ـ  ١٤١٧اس ماعیل،   عبداهللا محمد حسن

، دار الكتب العلمیة، منشورات محمد عل ي بیض ون،   المدینة
 .لبنان -بیروت 

العام  ة لش  ئون المس  جد الح  رام والمس  جد النب  وي،    الرئاس  ة )٩
الحرم ان  م ، ٢٠٠٥ -ھ ـ  ١٤٢٦المملكة العربی ة الس عودیة،   

 -ھ ـ ١٤١٩، التوسعة والخدمات خالل مائة ع ام  –الشریفان 
 .م، دار عكاظ للطباعة والنشر١٩٩٩
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: الس یرة النبوی ة  م ، ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠، مصطفى، السباعي )١٠
، دار ال  وراق، المكت   ب اإلس  المي، بی   روت،   دروس وعب  ر 

 .الریاض، مكتبة الوراق
، المكتب ة التوفیقی ة،   الس یرة النبوی ة لألطف ال   ، محمد، الصایم )١١

 .القاھرة
اح مفت    م ، ٢٠٠٥ -ھ    ـ ١٤٢٦، عب    داهللا م    راد، العطرج    ي )١٢

 .، مطابع الصفا، مكة المكرمةالمعرفة عن مكة المكرمة
م ، ٢٠٠٦ -ھ     ـ ١٤٢٧، ص     في ال     رحمن، المب     اركفوري )١٣

 .، المكتبة العصریة، صیدا، بیروتالرحیق المختوم
م ، ١٩٩٤ -ھ  ـ ١٤١٥، أب  و الحس  ن عل  ى الحس  ني،  الن  دوي )١٤

 .، مؤسسة الرسالة، بیروتسیرة خاتم النبیین 
س  یرة نب  ي م ، ١٩٨٢ -ھ  ـ ١٤٠٢، عبدالس  الم ھاش  م، ح  افظ )١٥

، منش  ورات رابط  ة الع  الم اإلس  المي، مك  ة  الھ  دى والرحم  ة
المكرمة، مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر، جدة، الطبع ة  

 .األولى
، محم  د رس  ول اهللا م ، ٢٠٠٥ -ھ  ـ ١٤٢٦، محم  د، رض  ا )١٦

 .دار الغد الجدید، المنصورة، مصر
م  ن لط  ائف  ھ  ـ،١٤٢٤، ف  ؤاد ب  ن محم  ود ب  ن محم  د،س  ندي )١٧

، مط   ابع  التعبی   ر القرآن   ي ح   ول س   یر األنبی   اء والمرس   لین
 .الصفا بمكة المكرمة، الطبعة األولى

نس  اء ح  ول الرس  ول   ھ  ـ، ١٤٢٣، ع  اطف ص  ابر،  ش  اھین )١٨
 .، دار الغد الجدید، المنصورة، مضرمحمد 

الحج   رات : الكوك   ب ال   دريھ   ـ، ١٤٢٦، ح   اتم عم   ر، ط  ھ  )١٩
ي، المدین ة  ، مكتب ات الحلب   بیوت النبي علیھ الصالة والس الم 

 .المنورة
م ١٩٨٥ -ھ ـ  ١٤٠٦، )بنُت الش اطئ  ( ، عائشة عبدالرحمن )٢٠

، دار الكت   اب العرب   ي، علی   ھ الص   الة والس   الم -ُأم النب   ي ، 
 .لبنان -بیروت 



٦٧٨  
  

ت    اریخ م ، ٢٠٠٣ -ھ    ـ ١٤٢٤، محم    د إلی    اس، عب    دالغني )٢١
 .، مطابع الرشید، المدینة المنورةالمسجد النبوي الشریف

عب دالرحمن الب راك   : مد بن، تصحیح، اإلمام محعبدالوھاب )٢٢
م ٢٠٠٥ -ھ ـ  ١٤٢٦ومحمد البراك وعبدالعزیز الراجح ي،  

 .، مكتبة دار السالم، الریاضمختصر سیرة الرسول ، 
، س یرة الرس ول   م ، ٢٠٠٥ -ھ ـ  ١٤٢٦، مص طفى،  مراد )٢٣

 .دار الفجر للتراث، القاھرة
، ٣٦رؤى، مؤسس  ة عك  اظ للص  حافة والنش  ر، الع  دد   مجل  ة )٢٤

 .م٢٠٠٧یر ینا ١٦-١٠
لق اء  ( ھـ القن اة األول ى   ١٤٢٧مع الصباح، حج عام  برنامج )٢٥

إی  اد أحم  د ش  كري، م  دیر العالق  ات العام  ة بمس  تودع    / م  ع 
 .)الفضائیة السعودیة . المدینة المنورة الخیري

السعودي، القناة األولى، فیلم وثائقي عن المس جد   التلفزیون )٢٦
 .ھـ١٤٢٧النبوي، حج عام 
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  ة على الشبكة النسیجیة الدولیةالمراجع اإللكترونی
 

1) www.Qurancomplex.org            :جمع الملك فھدوقع مم 
2) http://www.al-

eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=249&CID=49  
3) http://www.al-

eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=249&CID=50 
4) http://www.ozkorallah.net/subject.asp?hit=1&lang=ar

&parent_id=112&sub_id=1143 
5) http://cmadp.com/roq.htm 
6) http://www.uaearab.com/nesaaa/3-2.htm 
7) http://www.as7apcool.com/sera/albayt.php?albayt=pa

ge17 
8) http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D

9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85_%D
8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%AD%
D9%85%D8%AF 

9) http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7
%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%
D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF 

10) www.altareekh.com   
11) http://islamport.com/d/3/lqh/1/121/2042.html?zoom_hi

ghlightsub=%CD%E1%DD 
12) http://islamport.com/d/3/lqh/1/70/880.html?zoom_high

lightsub=%C7%E1%CE%E4%CF%DE 
13) http://islamport.com/d/3/tkh/1/90/2122.html?zoom_hig

hlightsub=%C7%E1%CE%E  4%CF%DE 
)موقع كتاب تھذیب سیرة ابن ھشام، عبد السالم ھارون(  

14) www.amana-md.gov.sa (  )موقع أمانة المدینة المنورة    

http://www.Qurancomplex.org
http://www.al
http://www.al
http://www.ozkorallah.net/subject.asp?hit=1&lang=ar
http://cmadp.com/roq.htm
http://www.uaearab.com/nesaaa/3-2.htm
http://www.as7apcool.com/sera/albayt.php?albayt=pa
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%D
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7
http://www.altareekh.com
http://islamport.com/d/3/lqh/1/121/2042.html?zoom_hi
http://islamport.com/d/3/lqh/1/70/880.html?zoom_high
http://islamport.com/d/3/tkh/1/90/2122.html?zoom_hig
http://www.amana-md.gov.sa


٦٨٠  
  

  مراجع األسئلة
  المراجع  رقم السؤال

  )١٤-١٣ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (   ١
  ) ٥٥ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، )(١٥ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (   ٢
  )١٥ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (   ٣
  )١٦ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (   ٤
  ) ١٦ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ٥
  ) ١٧ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ٦
  ) ١٦ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ٧
  ) ١٣ - ١٢ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٨
  ) ١٣ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٩
  ) ١٧ص  ھـ،١٤٢٤سندي، (    ١٠
  ) ١٣ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ١١
  ) ١٦ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ١٢
  ) ١٧ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ١٣
  ) ١٧ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ١٤
  ) ١٧ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ١٥
  ) ١٨ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ١٦
  ) ١٧ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ١٧
  ) ١٨ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ١٨
  ) ٢٠ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ١٩
  ) ١٨ص  ھـ،١٤٢٤سندي، (    ٢٠
  ) ١٩ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ٢١
  ) ٨٢- ٧٤ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٢٢
  ) ٦٣ھـ،ص ١٤٢٥األشقر، (    ٢٣
  ) ٦٥ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٢٤
  ) ١٨ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٢٥
  ) ٢٣٥-٢٢٧ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٢٦
  ) ٢٥١ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٢٧
  ) ٢٠ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٢٨
  ) ٢٢ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٢٩
  ) ٢٣ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٣٠
  ) ٢٤- ٢٣ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٣١
  ) ٢٥- ٢٤ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٣٢
  ) ١٨ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ٣٣
  ) ٢٠ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ٣٤
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  المراجع  رقم السؤال
  ) ٢٠ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ٣٥
  ) ٨٢ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٣٦
  ) ٨٨- ٨٤ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٣٧
  ) ٣٣ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ٣٨
  ) ٩٧- ٨٩ھـ، ص ١٤٢٥شقر، األ(    ٣٩
  ) ٢٠ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ٤٠
  ) ٢٠ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ٤١
  ) ٢٠ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ٤٢
  ) ٢٠ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ٤٣
  ) ٥٦- ٤٣ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٤٤
  ) ١٢٢-١٢١ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٤٥
  ) ٥٧ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٤٦
  ) ٥٧ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٤٧
  ) ٥٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٥٨ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٤٨
  ) ٥٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٦٠ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٤٩
  ) ٢٠ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ٥٠
  ) ٢٠ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ٥١
  ) ٢١ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ٥٢
  ) ٢١٤ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٥٣
  ) ٢١ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ٥٤
  ) ٢١ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ٥٥
  ) ٢١ھـ، ص ١٤٢٤ سندي،(    ٥٦
  ) ٢١٩ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٥٧
  ) ٢٢٠ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٥٨
  ) ٢٢١ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٥٩
  ) ٢١٤ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٦٠
  ) ٢١٥ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٦١
  ) ٢١٤ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٦٢
  ) ٢١٤ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٦٣
  ) ٢١٥-٢١٤ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٦٤
  ) ٢١٤ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٦٥
  ) ١٢٣ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٦٦
  ) ١٢٣ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٦٧
  ) ١٢٣ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٦٨
  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٦٩
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  المراجع  رقم السؤال
  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٧٠
  ) ١٢٧ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٧١
  ) ١٢٩ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٧٢
  ) ١٣٠ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٧٣
  ) ٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٣- ٢٦ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٧٤

  ) ٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٣- ٢٦ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٧٥
  ) ٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٧٦
  ) ٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٧٧
  ) ٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١١ھـ، ص١٤٢٠السباعي، (    ٧٨
  )٢٥ -  ٢٤ھـ، ص١٤٢٠السباعي، (    ٧٩
  ) ٨٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد،) (  ٣٩ھـ، ص ١٤٢٧،المباركفوري(    ٨٠

  )٧ھـ، ص ١٤٢٥دار الكتب العلمیة، )(٣٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(   ٨١
  ) ٨٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد،)(  ٤٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 

  ) ٧ھـ، ص١٤٢٥دار الكتب العلمیة، )(٣٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(   ٨٢
  ) ٤٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٣
  ) ٦٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣١٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٤

  )٣١٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(١١٤ –١١٢ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (   ٨٥
  ) ٦٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٣١٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٦
  ) ٥١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٣١٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٧
  ) ١١٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٨
  ) ١١٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٩
  ) ٥٩٣ھـ، ١٤٢٦مراد، )(  ١١٣ـ، ص ھ١٤٠٢حافظ، (    ٩٠
  ) ١١٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩١
  ) ١١٤ – ١١٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٢
  ) ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٩٣
  ) ٨٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٥ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٩٤
  ) ٧١ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ٩٥
  )٨٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(١١الصایم، ص)(٤٨ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (   ٩٦
  ) ٨٦ھـ، ص ١٤٢٦اد، مر(    ٩٧
  ) ٧٢ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ٩٨

  ) ٤٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ١٤٢ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ٩٩
  ) ٦٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  )١٢الصایم، ص (    ١٠٠
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  ) ١٠٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠١
  ) ٣١٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )( ١٠٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٢

  ) ٣١٣ھـ، ص ١٤٢٦ائري، الجز)(  ١٠٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٣
  ) ١٥٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٤٤٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ١٠٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٤
  )٤٤٣،  ٤٤١ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري،)(١٠٨ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (   ١٠٥
  ) ١٠٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٦
  ) ٤٤٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١١٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٧
  ) ٤٤٤ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري،)(١١٠ –١٠٩ص ھـ،١٤٠٢حافظ، (   ١٠٨

  ) ٢١٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٥٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٩
  ) ٤٤٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ١١٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٠
  ) ٦٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١١١
  ) ٤٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٤٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ١١٢
  ) ٨٠ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، ( ) ٤٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ١١٣
  ) ٧٧ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ١١٤

  ) ٤٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٤٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ١١٥
  ) ٤٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٧١ھـ، ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٤٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٤٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ١١٦
  ) ٦٩،  ٤٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٧١ھـ، ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٤٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٧

  ) ٨٠-٧٨ھـ، ص١٤٠٦عبدالرحمن،)( ٤٣ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري،(   ١١٨
  ) ٦٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٨٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد،( 

  ) ٨٠ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ١١٩
  ) ٨٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد،( 

  )٨١-  ٨٠ھـ، ص١٤٠٦عبدالرحمن،)( ٤٣ھـ، ص١٤٢٧ري،المباركفو(   ١٢٠
  ) ٦٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٨٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد،( 

  ) ٨١ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ١٢١
  ) ٦٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٨٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد،( 

  ) ٨١ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٢٢

  ) ٨٢ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ١٢٣
  ) ٦٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٨١ھـ، ص ١٤٢٦مراد،( 

  ) ٨١ھـ، ص ١٤٢٦مراد،)(  ٨٣ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٢٤
  ) ٦٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٨٣ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ١٢٥
  ) ٦٤ ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٨١ھـ، ص ١٤٢٦مراد،( 
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  ) ٨١ھـ، ص ١٤٢٦مراد،)(  ٨٣ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٢٦
  ) ٦٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٨١ھـ، ص ١٤٢٦مراد،)(  ٨٣ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٢٧

  ) ٨٥ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ١٢٨
  ) ٦٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٨١ھـ، ص ١٤٢٦مراد،( 

  ) ٨٦ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٣ھـ، ص ١٤٢٧،المباركفوري(    ١٢٩
  ) ٦٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٨١ھـ، ص ١٤٢٦مراد،( 

  ) ٨١ھـ، ص ١٤٢٦مراد،)(  ٨٦ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٣٠
  ) ٦٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٨٧ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ١٣١
  ) ٦٤ھـ، ص ١٤٢٥ام، ابن ھش)(  ٨٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد،( 

  ) ٧٧ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ١٣٢
  ) ٧٧ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ١٣٣
  ) ٦٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٧٧ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٣٤
  ) ٧٨ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٣٥
  ) ٩٠ – ٨٨ھـ، ص ١٤٠٦، عبدالرحمن) ( ٤٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣٦
  ) ٤٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)( ٤٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣٧

  )٩٣-  ٨٦ھـ، ص١٤٠٦عبدالرحمن،)( ٤٤ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري،(   ١٣٨
  ) ٦٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  )٤٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣٩
  )٩٨ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٤٠

  ) ٨٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد،)( ٩٨ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٤١
  ) ٤١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ١٠٥ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٤٢

  )١٠٨-١٠٥ھـ،ص١٤٠٦عبدالرحمن،)(٤٤ھـ،ص١٤٢٧المباركفوري،(   ١٤٣
  ) ٨٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد،)( ٤٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 

  )٤٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٤٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ١٤٤
  ) ٨٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد،( 

  ) ٥٣ – ١٣، ص ھـ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٤٥

  ) ٤٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٧١ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٤٦
  ) ٤٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٤٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ٦٥،  ٤٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ٧١ھـ، ص١٤٠٦عبدالرحمن، (   ١٤٧
  ) ٦٥،  ٤٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ٧١ھـ، ص١٤٠٦عبدالرحمن، (   ١٤٨
  )١٢٠ -  ٧١ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٤٩
  ) ٧٥ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٥٠
  ) ٩٨ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٥١
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  ) ٤٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٩٧ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٥٢
  ) ٦٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٦٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٤٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٥٣

  ) ٤٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ١٠٢ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٥٤
  ) ٦٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٠٧ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٥٥
  )١١٢ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٥٦
  ) ٥٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٤٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٥٧

  ) ٤٦، ٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )( ١١٤ھـ، ص١٤٠٦عبدالرحمن، (   ١٥٨
  ) ٥٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 

١٥٩   
  )٢٧-١١٤ص ھـ،١٤٠٦عبدالرحمن،)(٤٥ص ھـ،١٤٢٧المباركفوري،(
  ) ٥١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٤٣،٤٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (

  ) ٦٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٨٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ١٢٨ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٦٠
  ) ١٢٨ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(   ١٦١
  ) ٦٦ھـ، ص ١٤٢٥ھشام، ابن )(  ١٢٨ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٦٢
  ) ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٥٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٦٣

  ) ١٢٨ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(   ١٦٤
  ) ٦٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٤٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٢٨ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (   ١٦٥
  ) ٦٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٥٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ١٢٩ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٦٦
  ) ١٢٩ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٦٧
  ) ١٣٢-١٣١ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٦٨
  ) ٤٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٨٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٦٩

  ) ٤٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١٣٣ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٧٠
  ) ٤٦- ٤٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)( ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (

  ) ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٧١

  ) ١٣٦ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(   ١٧٢
  ) ٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٨٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ١٣٤ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(   ١٧٣
  ) ٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١٧٤   
  ) ٤٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١٣٦ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، ( 
  ) ٤٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٨٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٣٦ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(   ١٧٥
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  ) ١٣٧ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٧٦

  ) ١٣٦ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(   ١٧٧
  ) ٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٨٨ھـ، ص ١٤٢٦، مراد( 

  ) ١٣٨ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(   ١٧٨
  ) ٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٨٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ١٣٨ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(   ١٧٩
  ) ٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٨٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ١٣٨ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٨٠
  ) ٩٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٣٩ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٨١

  ) ١٣٩ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(   ١٨٢
  ) ٦٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٩٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ١٣٩ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٨٣

  ) ٩٠ھـ، ص ١٤٢٦راد، م)(  ١٤٠ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٨٤
  ) ٦٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٤٧ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٨٥
  ) ١٤٧ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(   ١٨٦
  )٣٦ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ١٨٧

١٨٨   
  ) ٤٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١٤٨ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، ( 
  ) ٤٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٩١ھـ،ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٦٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٧٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٤٨ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٨٩
  ) ٩١ھـ،ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٤٩ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٩٠
  ) ٩١ھـ،ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٥١ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٩١

  ) ١٥٤ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(   ١٩٢
  ) ٦٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٩١ھـ،ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ١٥٣ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٩٣
  ) ١٦٠ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٩٤
  ) ٢٢٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(١٦١ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (   ١٩٥
  ) ٢٢٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(١٦١ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (   ١٩٦
  ) ١٦٤ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٩٧

  ) ٥٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ١٣٤ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٩٨
  ) ٤٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٧١ھـ، ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٥٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ١٣٤ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٩٩
  ) ٤٦،  ٤٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،) (  ٧١ھـ، ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٥٤ـ، ص ھ١٤٠٢حافظ، )(  ١٣٤ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ٢٠٠
  ) ٤٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٧١ھـ، ١٤٢٦مراد، ( 
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  ) ٦٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٤٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٦٠ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (   ٢٠١

٢٠٢   
  ) ٣٧ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، )(  ١٦٠ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، ( 
  ) ٤٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٩١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٦٩ھـ، ص ١٤٢٥ھشام،  ابن( 

  ) ٤٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٥٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٠٣
  ) ٦٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٢٠٤   
  ) ١٦١ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٤٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٩١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٧٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٦١ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٩ـ، ص ھ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٠٥
  ) ٤٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ٤٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٥٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٠٦
  ) ١٠٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٦٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٤٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ٢٠٧
  ) ٩١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٤٩ھـ، ص ١٤٢٧كفوري،المبار)(  ٦٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٠٨
  ) ٧٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٤٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٦٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٠٩
  ) ٤٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٩٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢١٠

  ) ٦٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٤٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ٢١١
  ) ٧٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٩٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٤٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٦٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢١٢
  ) ١٦١ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، )(  ٤٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢١٣

  ) ٩٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٦٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢١٤
  )٧٦،  ٧٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٤٩ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ٦٣، ص ھـ١٤٠٢حافظ، )(  ٤٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ٢١٥
  ) ٩٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٥٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٦٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢١٦
  ) ٧٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٧٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٩٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢١٧
  ) ٩٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٦٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢١٨

  ) ٦٣ص ھـ، ١٤٠٢حافظ، )(  ٥٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(    ٢١٩
  ) ٧٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٦٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٠ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ٢٢٠
  ) ٥٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٩٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
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  ) ٥٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٦٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٢١

  ) ٥١ھـ، ص ١٤٢٧،المباركفوري)(  ٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٢٢
  ) ٧٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٥١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٢٣
  ) ٧٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٦٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٢٤

  ) ٣٦م، ص ٢٠٠٧، ٣٦مجلة رؤى، العدد (    ٢٢٥
  ) ٥٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ٥١ھـ، ص ١٤٢٧فوري،المبارك)(  ٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٢٦
  ) ٧٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٦٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٢٧
  ) ٧٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٤٢-٣٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٢٨
  ) ٧٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٥٦-٥٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٢٩
  ) ٥٥ھـ، ص ١٤٢٧،المباركفوري)(  ٥٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٣٠
  ) ٦١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٣١
  ) ٨٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٧٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٣٢
  ) ١٨ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٢٣٣
  ) ٥٦ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٢٣٤
  ) ٥٦ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ٢٣٥
  ) ٥٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٦١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٣٦
  ) ٦١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٣٧
  ) ٦١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٣٨
  ) ٦١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٣٩
  ) ٦١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٤٠
  ) ٥٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٧٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٤١

٢٤٢   
  ) ٧٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٦١-٥٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ١٠٢ھـ، ص ١٤٢٩مراد، )(  ٤٧ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، ( 
  ) ٩٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٥٧ھـ، ص ١٤٢٧وري،المباركف( 

  ) ١٠٣ھـ، ص ١٤٢٩مراد، )(  ٥٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٤٣
  ) ٥٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

٢٤٤   
  ) ٧٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٥٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٣١ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )( ٤٨، ٣٩ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، ( 
  ) ٥٧ھـ، ص ١٤٢٧مباركفوري،ال)(  ١٠٢ھـ، ص ١٤٢٩مراد، ( 

  ) ٤٧ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، )(  ٦٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٤٥



٦٨٩  
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  ) ٩٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٥٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

٢٤٦   
  ) ٧٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٥٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٣١ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٤٨ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، ( 
  ) ٥٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٠٣ھـ، ص ١٤٢٩مراد، ( 

٢٤٧   
  ) ٧٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )( ٥٩ -  ٥٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ١٠٣ھـ، ص ١٤٢٩مراد، )(  ٤٨ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، ( 
  )٩٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٥٧، ٥٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

٢٤٨   

  ) ٧٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )( ٥٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٣١ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )( ٤٩ - ٤٨، ص ھـ١٤٢٠السباعي، ( 
  ) ٥٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٠٣ھـ، ص ١٤٢٩مراد، ( 
  ) ٩٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٥٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،) ( ٥٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٤٩
  ) ٩٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٧٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٤ھـ، ص ١٤٢٣ھین، شا)( ٥٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٥٠
  ) ٩٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٥٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

٢٥١   
  ) ٥٠ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، )(  ٨١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٦٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،) (  ١٠٧ھـ، ص ١٤٢٩مراد، ( 
  ) ١٠٢ – ٩٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٥٤ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٢٥٢
  ) ٥٤ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٢٥٣
  )٨٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٥٤
  ) ١٠٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )( ٨٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٥٥

  ) ١٠٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )( ٨٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٥٦
  ) ٩٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  )٦٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٢٥٧

٢٥٨   
  ) ٥٠ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، )( ٨٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٥٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(  ) ١٠٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٩٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٦٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)( ٣٠الصایم، ص (    ٢٥٩

  ) ٥١ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، )( ٨٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٦٠
  ) ١٠٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٦٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  )٨٠، ص ھـ١٤٢٧المباركفوري،)(٥٢ – ٥١ھـ، ص ١٤٢٠السباعي،(   ٢٦١
  ) ١١٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٦٢

  ) ١٢١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )( ٨٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٦٣
  ) ١٠٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٦٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ١٢١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )( ٨٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٦٤



٦٩٠  
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  ) ٦٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ٦٩، ص ھـ١٤٢٧المباركفوري،)( ٨٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٦٥
  ) ٦٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)( ٨٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٦٦

  ) ١٣٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد،)( ٨٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٦٧
  ) ١٤٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٧٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ١٦٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ) (  ٨٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٦٨

  ) ١٥٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٩٢ – ٩١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٦٩
  ) ١١٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٨٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ١٢٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٧٠
  ) ١٢٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٢٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٧١

  ) ١٣٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٠٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٧٢
  ) ١٦٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٧٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ٨٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٣١ھـ، ص ١٤٢٦مراد،  (   ٢٧٣
  ) ١١٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٧٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٦٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٧٤
  ) ١٢٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٨٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٧٥
  ) ٥١ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، )( ٨٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٧٦
  )٨٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٧٧
  ) ٧٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)( ٨٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٧٨
  )٨٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٧٩
  ) ٧٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٣٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٨٠
  ) ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٤٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٨١

  ) ٩٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٨٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٨٢
  ) ١١٥،  ١١٤ ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٦٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٨٣
  ) ١٦١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٨٤
  ) ١٦١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٨٥
  ) ١١٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٦١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٨٦
  ) ١١٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٦٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٨٧
  ) ١٦٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٨٨
  ) ١٦٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٨٩
  ) ١٦٢ھـ، ص ١٤٢٦د، مرا(    ٢٩٠
  ) ١٦٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٩١
  ) ١٦٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٩٢

  ) ٨٥،  ٧١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)( ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٩٣
  ) ١٠٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 
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  ) ٨٥، ٧١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٨٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٩٤

٢٩٥   
  ) ٥٢ص  ھـ،١٤٢٠السباعي، )(  ٨٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٨٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ١٠٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  )٥٥ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٢٩٦

  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٨٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٢٩٧
  ) ١٠٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٨٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ١٠١ھـ، ص ١٤٢٧ي،المباركفور)(  ١٧٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٩٨

  ) ١٠١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٧٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٢٩٩
  ) ١٦٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٠٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٧٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٣٠٠
  ) ١٦٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٨٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٨٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٠١
  ) ١٠٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٧٣ ھـ، ص١٤٢٦مراد، (    ٣٠٢

  ) ١٧٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )( ٨٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٠٣
  ) ١٦٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٧٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )( ٨٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٠٤
  ) ١٦٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٠٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٧٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٣٠٥
  ) ١٧٣ـ، ص ھ١٤٢٦مراد، (    ٣٠٦

  ) ١٧٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٦٤ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٣٠٧
  ) ١٠٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ١٠٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)( ١٠٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٠٨

  ) ١٠١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٦٠ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٣٠٩
  ) ١٦٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١١٣ھـ، ص ١٤٢٧اركفوري،المب)(  ١٧٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٣١٠
  ) ١٠١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣١١

  ) ١٧٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٠١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣١٢
  ) ١١٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ١٧٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٠١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣١٣
  ) ١١٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ١٠١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )( ٦٠ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٣١٤
  ) ١٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١١٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ١٧٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )( ٦٠ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٣١٥
  ) ١٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١١٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ١٠٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )( ٦١ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٣١٦
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  ) ١١٤ص  ھـ،١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٧٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ١٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٧٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٠٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣١٧
  ) ١١٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ١١٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٧٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٣١٨
  ) ١٠٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣١٩
  ) ١٠٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٢٠

  ) ١١٥ھـ، ص ١٤٢٧كفوري،المبار)(  ١٠٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٢١
  ) ١٦٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  )١١٥ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري،( ) ١٠٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٢٢
  ) ١٧٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (  )١٦٨، ٨٢ص ھـ،١٤٢٥ابن ھشام،( 

  ) ١١٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،) (  ١٠٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٢٣
  ) ١٥١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٧٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٠٤ – ١٠٣، ص ھـ١٤٠٢حافظ، (    ٣٢٤
  ) ١٥١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١١٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ١٧٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٠٤ – ١٠٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٢٥
  ) ١٠٤ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (    ٣٢٦
  ) ١٠٤ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (    ٣٢٧
  ) ١٠٤ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (    ٣٢٨
  ) ١٠٤ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (    ٣٢٩
  ) ١٠٥ھـ، ص١٤٠٢ظ، حاف(    ٣٣٠
  ) ١٣٨ – ١٠٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٣١
  )١٤٠ - ١٠٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٣٢

٣٣٣   
  ) ٩٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٥٣ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، ( 
  ) ٨١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٤٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ١٢٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٤٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٩٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٣٤
  ) ١٢٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٩٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٣٥

٣٣٦   
  ) ٩٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )( ٥٣ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، ( 
  ) ٨١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٤٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ١٢٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٤٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٩٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٣٧
  ) ١٤٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٠٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ١٤٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٣٣٨
  ) ١٤٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٤٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٣٣٩
  ) ١٤٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٤٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٣٤٠
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٣٤١   
  ) ٩٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )( ٥٣ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، ( 
  ) ٨٢ص  ھـ،١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٥٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ١٤٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٨٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٥١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٣٤٢
  ) ١٤٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٨٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٥١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٣٤٣

  ) ٩٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )( ٥٣ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٣٤٤
  ) ٨٣ھـ، ص ١٤٢٧ي،المباركفور)(  ١٥١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ١٥٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٩٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٤٥
  ) ١٣٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٨٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ٨٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٩٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٤٦
  ) ١٣٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٥٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٩٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٤٧
  ) ١٣٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٧٠ھـ، ص ١٤٢٦اد، مر(    ٣٤٨

٣٤٩   
  )٩٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )( ٥٣ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، ( 
  ) ٩٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٧٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ١٣٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٧٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )( ٩٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٥٠
  ) ١٣٩ھـ، ص ١٤٢٥ھشام، ابن )(  ٩٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ٩٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)( ٩٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٥١

  ) ١٧٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )( ٩٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٥٢
  ) ٩٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ١٣٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٧٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٣٥٣
  ) ١٧٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٣٥٤
  ) ٩٧ھـ، ص ١٤٢٧مباركفوري،ال)( ٩٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٥٥
  )٩٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٥٦
  )٩٤ -  ٩٣ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (    ٣٥٧

  ) ٩٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٥٣ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٣٥٨
  ) ٩٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٧٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  )٩٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٥٩

  )٩٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )( ٥٣ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٣٦٠
  ) ٩٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٧٢ھـ، ص ١٤٢٦د، مرا( 

  ) ٩٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٧٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٣٦١
  ) ١٤٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٤٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٧٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٣٦٢
  ) ١٥٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ٩٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٦٣
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  ) ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( )٩٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٦٤
  ) ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٤٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٦٥
  ) ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ٩٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٦٦
  ) ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ٩٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٦٧
  ) ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ٩٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٦٨
  ) ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( )٩٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٦٩
  ) ١٧٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٦٦ – ٦٥ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٣٧٠
  ) ١٩١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٣٧١
  ) ١٣١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٧٢

  ) ١٨٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٣١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٧٣
  ) ١٦٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٢٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٣١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٧٤
  ) ١٣١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٧٥
  ) ١٣١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٧٦
  ) ١٥٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٣٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٧٧
  ) ١٣١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٧٨
  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٣٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٧٩
  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٣٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٨٠
  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،) (  ١٣٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ،  (   ٣٨١
  ) ١٣٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٨٢
  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٣٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٨٣
  ) ١٣٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٨٤
  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٣٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٨٥
  ) ١٣٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٨٦
  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٣٢ـ، ص ھ١٤٠٢حافظ، (    ٣٨٧
  ) ١٣٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٨٨
  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٣٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٨٩
  ) ١٣٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٩٠
  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٣٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٩١

  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٣٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٩٢
  ) ١٦٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  )١٥٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(١٣٣ – ١٣٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (   ٣٩٣

  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٣٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٩٤
  ) ١٥٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٣٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٩٥
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  ) ١٥٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٥٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٣٤ھـ، ص ١٤٠٢فظ، حا(    ٣٩٦
  ) ١٨٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٣٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٩٧
  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٣٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٩٨
  ) ١٣٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٣٩٩
  ) ١٣٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٠٠
  ) ١٣٦ – ١٣٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٠١
  ) ١٨٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٤٠٢
  ) ١٣٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٠٣
  ) ١٩٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٤٠٤
  ) ١٩٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٤٠٥
  ) ١٢٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٩٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٤٠٦
  ) ١٣٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٠٧
  ) ٣٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٠٨

  )١٢٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(١٤١–٣١ھـ، ص١٤٢٦ساعاتي،(   ٤٠٩
  ) ١٧١ھـ، ص ١٤٢٥ ابن ھشام،( 

  ) ١٩٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٤٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤١٠
  ) ١٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٢٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ١٤٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤١١
  ) ١٤٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤١٢

  ) ١٩٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٢ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤١٣
  ) ١٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ھشام، ابن )( ١٣٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

٤١٤   
  ) ١٢ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ٣٢ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ١٣٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٢٠١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ١٧٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٤٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤١٥

  )١٧٥،١٧٦ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، ( ) ١٤٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤١٦
  ) ١٣ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (  )١٣٧ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ١٧٨، ١٧٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٣ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٤١٧

  ) ٢٠٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٣ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٤١٨
  ) ١٣٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ١٤٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤١٩
  ) ١٤٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٢٠
  ) ٢٠٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٤٢١
  )١٥٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ١٥ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٤٢٢
  ) ١٨٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٤٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٢٣
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  ) ١٤٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٢٠٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٤٢٤
  ) ١٨٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٠٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٤٧ – ٤٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٢٥
  ) ٦٩ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٤٢٦

  ) ٢٠٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٢٧
  ) ١٤٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ١٥٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٤١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٢٨

٤٢٩   
  )١٥٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ١٨ -  ١٥ھـ، ص ١٤٢٦طھ، ( 
  ) ١٤٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٢١٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ١٩٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٤٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٣٤ھـ، ص ١٤٢٦ ساعاتي،(    ٤٣٠

٤٣١   
  )١٤٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٠ – ٦٩ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، ( 
  ) ١٩١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢١٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد،( 
  ) ١٤٥ - ١٤٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ١٥٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٣٢

٤٣٣   
  )١٥٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٠ – ٦٩ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، ( 
  ) ١٤٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٢١٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد،( 
  ) ١٩٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  )١٥٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٠ – ٦٩ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٤٣٤
  ) ٢١٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد،( 

  ) ١٥ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ٣٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٣٥
  ) ١٤٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٢١٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ١٩٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٣٥- ٣٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٣٦

  ) ٧٠ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، ) (  ٢١٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٤٣٧
  ) ١٤٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

٤٣٨   

  )١٥٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٣٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ١٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ٧٠ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، ( 
  ) ١٥١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٢١٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ١٩٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٤٣٩   

  )١٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(٣٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (
  )١٥٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )( ٧١ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (

  ) ١٤٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٢١٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ١٩٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٤٤٠   
  ) ٧١ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، )(  ٣٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (

  )١٥١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ١٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، ( 
  ) ١٤٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٢١٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
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  ) ١٩٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٤٤١   
  ) ١٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ٣٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ١٤٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)( ١٥١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ١٩٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٤٤٢   

  ) ٧٠ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، )(  ٣٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  )١٥١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ١٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، ( 
  ) ١٥٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٢١٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ١٩٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  )١٥٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٣٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٤٣
  )١٩٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٥١ ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ٢١٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٤٤٤
  ) ٧١ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٤٤٥
  ) ١٥٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٧١ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٤٤٦

  )١٥١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧١ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٤٤٧
  ) ١٥٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٢١٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٢١٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )( ١٥٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٤٨
  ) ١٩٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ٧١ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٤٤٩
  )١٥٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 

  ) ١٩٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢١٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٤٥٠

  ) ١٥٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٢١٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٤٥١
  ) ١٩٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  )١٥٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٢ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٤٥٢
  ) ١٩٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٥٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  )١٥٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٢ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٤٥٣
  ) ١٩٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢١٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  )١٥٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٢ھـ، ص ١٤٢٠عي، السبا(    ٤٥٤
  ) ١٩٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٥٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ١٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ٧٢ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٤٥٥
  ) ١٥٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٧٢ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٤٥٦

  ) ٢١٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )( ١٥٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٥٧
  ) ١٥٣ھـ، ص ١٤٢٧ركفوري،المبا( 

  ) ٢١٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )( ١٥٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٥٨
  ) ١٥٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ٢١٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )( ١٥٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٥٩
  ) ١٥٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 
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  ) ١٥٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٢١ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٤٦٠
  ) ١٩٧ھـ، ص ١٤٢٥ن ھشام، اب)( ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٥٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٦١
  ) ١٥٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٦٢
  ) ١٥٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٥٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٦٣

٤٦٤   
  )٩٨ -٣٧ – ٣٥ھـ، ص١٤٢٦ساعاتي،(
  )١٩٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( )٣٢ - ٢٣ – ٢١ھـ، ص١٤٢٦طھ،(
  )١٥٥ھـ، ص ١٤٢٧ي،المباركفور(

٤٦٥   
  ) ٢١ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ٩٨ – ٣٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٢٢٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٥٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ١٩٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٥٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ٢٢١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٦٦

  ) ٢٢١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٦٧
  ) ١٩٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٥٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ٢٣ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ٣٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٦٨
  ) ١٥٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٢٢١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٢١ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ٣٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٦٩
  ) ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٢٢٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٢٣ -٢١ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ٣٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٧٠
  ) ١٩٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٥٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

٤٧١   
  ) ٢١ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ٩٨ – ٣٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ١٥٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٥٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ١٩٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٥٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ،  (   ٤٧٢

  ) ٢٢١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٩٨ – ٣٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٧٣
  ) ١٥٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  )١٩٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( )٩٨ - ٣٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٧٤
  ) ١٥٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

٤٧٥   
  ) ٧٣ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، )(  ٩٨ – ٣٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ١٥٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٣٤ھـ، ص ١٤٢٦، طھ( 
  ) ١٩٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٦١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٢ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٤٧٦
  ) ١٥٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٢٢١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٢٢٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٤٧٧
  ) ٢٣٠ – ٢٢٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٤٧٨
  ) ٢٢٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٤٧٩
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  ) ٢٢٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٤٨٠

  ) ٩٨ – ٣٩ – ٣٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٨١
  )١٩٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( )١٥٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ٢٣١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٩٨ – ٣٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٨٢
  ) ١٩٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٥٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ٢٣٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٩٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٨٣
  ) ١٩٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٤٢ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٤٨٤
  ) ١٩٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٣٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٤٨٥
  ) ٢٠٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٩٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٨٦
  ) ٩٨ – ٣٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٨٧

  ) ١٦٧ھـ، ص ١٤٢٧ي،المباركفور)(  ٧٣ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٤٨٨
  ) ٢٠٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٧٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٣ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ٤٨٩
  ) ٢٠١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٧٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ١٧٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٩٠
  ) ١٧٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٩١
  ) ٢٢٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٧٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٩٢
  ) ١٦٧ – ١٦٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٩٣
  ) ١٦٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٩٤
  ) ١٦٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٤٩٥

  ) ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٤١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٩٦
  ) ١٩٧،  ١٩٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٤١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٩٧

  ) ٢٢ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ٣٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٤٩٨
  ) ١٦٦ھـ، ص ١٤٢٧ركفوري،المبا( 

٤٩٩   
  ) ٣٩ – ٢٢ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ٣٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٢٤٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٦٣ – ١٦٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ١٩٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٦٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ١٥٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٦٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٠٠
  ).٥٠١، ص ٣تفسیر ابن كثیر، ج) ( ٣٩١ص ھـ، ١٤٠٢حافظ، (    ٥٠١
  ) ٣١٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٥٠٢

  ) ٣١٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )( ٧٦ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٠٣
  ) ٥٧٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٥٧٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٥٠٤
  ) ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٥٠٥
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  ) ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٤٣٥ھـ، ص ١٤٢٧ري،المباركفو(    ٥٠٦

٥٠٧   
  ) ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٧١ھـ، ص ١٤٢٦طھ، ( 
  ) ٤٣٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (

  ) ٥٧٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  )٥٧٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( )٧٠ - ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (   ٥٠٨
  )٧٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( )٤٣٥ -٤٣٤ ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري،(

  )٧٦ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٠٩
  ) ٤٣٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)( ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ٥١٠
  ) ٣١٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٥١١

٥١٢   
  ) ٦٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٤٣٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،) (  ٢٨ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 
  ) ٥٧٢،  ٧٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٧٧،  ٧٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٦٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥١٣
  ) ٧٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٦٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥١٤
  ) ٢٨ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٦٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥١٥

  ) ٧١ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ٦٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥١٦
  ) ٧٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٨ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 

  ) ٧١ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ٦٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥١٧
  ) ٥٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٣١٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 

  ) ٥١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٥١٨
  ) ٧٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٥١٩   
  ) ٢٩ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٤٣٤،  ٥١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٩٦ص ھـ، ١٤٢٦مراد، (

  ) ٧٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 
  ) ٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٥٢٠

  ) ٥١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٥٢١
  ) ٧٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٩ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٦٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٢٢
  ) ٥١ھـ، ص ١٤٢٧باركفوري،الم)(  ٩٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٥١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٦٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٢٣

  ) ٩٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٥٢٤
  ) ٧٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٥١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  )٧٧،٥٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( )٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٥٢٥
  ) ٩٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (  )٥١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ٥١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٥٢٦
  ) ٧٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 
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٥٢٧   
  ) ١١٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٥٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ١٠٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٣٥ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 
  ) ٩٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٧١ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ٧١ھـ، ص ١٤٠٢فظ، حا(    ٥٢٨
  ) ٣٩ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 

  ) ٩٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣١ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (    ٥٢٩
  ) ٣٦ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (    ٥٣٠
  ) ١٠٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٣٨ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (    ٥٣١

  ) ٣٧ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٧١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٣٢
  ) ١٠٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٧٤ص ھـ، ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ١٠٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ) (  ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٣٣
  ) ٥٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٤١ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 

٥٣٤   
  ) ٤١ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٧٦ھـ، ص ١٤٢٦طھ، ( 
  ) ١٧٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣١٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٥٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ٤٣٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ٣١٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٤٩ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (    ٥٣٥

٥٣٦   
  ) ١٠٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، ( 
  ) ٣١٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٤٢ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 
  ) ١٠٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٧٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٤٣ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (    ٥٣٧
  ) ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٣٨

  ) ٣٩٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٣٩
  ) ٤٣ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 

  ) ٣٩٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٤٠
  ) ٤٦ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 

  ) ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٤١
  ) ٣٩٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٤٢
  ) ٤٨ ھـ، ص١٤٢٣شاھین، (    ٥٤٣

  )٥٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( ) ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٤٤
  )١٦٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ()١٢٣،٤٣٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ٣٩٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٤٥
  ) ٥١ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 

  ) ٥٦ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ١٦٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٤٦
  ) ٥٣ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (    ٥٤٧
  ) ٥٦ھـ، ص ١٤٢٣شاھین،  (   ٥٤٨
  ) ٧٥ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٤٩
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  ) ٣٩٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٥٠

٥٥١   
  ) ٢١٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري،)(  ٢٥٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٠٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٣٦٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٢٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٧٠ھـ، ص ١٤٢٦راد، م)(  ٦٣ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (    ٥٥٢
  ) ٤٢٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٦٤ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٢٥٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٥٣
  ) ٤٢٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٣٦٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

   ٣٧١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٥٤
  ) ٣٦٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٥٥٥
  ) ٣٦٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٥٥٦
  ) ٣٧٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٥٥٧

  ) ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٥٨
  ) ٥٧٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  )٦٨ھـ، ص  ١٤٢٦طھ، (    ٥٥٩

٥٦٠   
  ) ٣٩٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ) ( ٧٦ھـ، ص  ١٤٢٦طھ، ( 
  ) ٤٣٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)( ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (

  ) ٥٧٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 
  ) ٣٩٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٦١
  ) ٣٩٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٦٢

  ) ٣٩٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٦٣
  ) ٤٣٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ٨١ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٦٤
  ) ٧٩ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٤٠٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٦٥
  ) ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٦٦
  ) ٥٧٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٧١ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٦٧
  ) ٥٧٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٤٠١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٦٨
  ) ٤٠١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧١ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٦٩
  ) ٤٠١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٧٠

  ) ٤٠١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧١ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٧١
  ) ٤٣٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ٤٠١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧١ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٧٢
  ) ٤٣٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ٥٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٦٩ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٧٣

  ) ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٦٩ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٧٤
  ) ٥٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 
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  ) ٥٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٤٠٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٧٥
  ) ٤٠٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٦٩ھـ، ص ١٤٢٦طھ،  (   ٥٧٦
  ) ٦٩ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٧٧
  ) ٩٢ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (    ٥٧٨
  ) ٩٣ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (    ٥٧٩

  ) ٤٠٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٦٩ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٨٠
  ) ٩٤ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 

  ) ٦٩ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٨١

  ) ٤٣٥ ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري،)(  ٦٩ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٨٢
  ) ٥٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٥٨٣   
  ) ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٦٩ھـ، ص ١٤٢٦طھ، ( 
  ) ٤٣٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٣٥٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٥٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٥٥ـ، ص ÷١٤٢٦مراد، )(  ٤٠٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٨٤

  ) ٤٣٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٤٠٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٨٥
  ) ٥٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١١١ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٤٠٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٨٦
  ) ٤٣٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٣٥٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٤٠٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٨٧
  ) ١١١ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٤٠٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٨٨
  ) ٣٥٧ـ، ص ھ١٤٢٦مراد، )(  ٦٩ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٨٩
  ) ٣٥٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٥٩٠
  ) ١١٣ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٤٠٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٥٩١
  ) ٦٩ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٩٢
  ) ١١٤ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (    ٥٩٣
  ) ٤٠٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٦٩ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٩٤

  ) ٤٠٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ١١٤ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (    ٥٩٥
  ) ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 

  ) ٥٧٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٦٩ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٥٩٦
  ) ٥٧٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٥٩٧

٥٩٨   
  ) ٤٠٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٦٩ھـ، ص ١٤٢٦طھ، ( 
  ) ٤٣٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ١٢٤ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 
  ) ٥٧٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٦٩ص ھـ، ١٤٢٦طھ، (    ٥٩٩

  ) ٣٧١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٤٠٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٠٠
  ) ٥٧٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 
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  ) ٦٩ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٦٠١
  ) ٤٠٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٦٩ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٦٠٢
  ) ٥٧٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٦٠٣
  ) ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٤٠٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٠٤

٦٠٥   
  ) ١٣٨، ١٣٤ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦طھ، ( 
  ) ٤٢١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٤٤٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٤٠٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٦٠٦
  ) ١٣٩ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 

  ) ١٤٢ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٦٠٧

  ) ٩٧ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٦٩ھـ، ص ١٤٢٦ طھ،(    ٦٠٨
  ) ٥٧٣،  ٩٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٦٠٩   
  ) ٤٠٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦طھ، ( 
  ) ٤٣٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)( ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (

  ) ٥٧٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٦١٠   
  ) ٤٠٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦طھ، ( 
  ) ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١٠١ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 
  ) ٩٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٤٦٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٠٢ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (    ٦١١
  ) ٤٠٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٦١٢
  ) ٥٧٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٦١٣

  ) ٤١١، ص ھـ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٦١٤
  ) ٥٧٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٤٤ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 

  ) ٤١١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٦١٥
  ) ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 

  ) ١٤٥ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (    ٦١٦
  ) ١٤٧ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (    ٦١٧

  ) ٤١١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٦١٨
  ) ١٤٧ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 

  ) ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٧٤ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٦١٩
  ) ٤٣٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٤٣٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٧١ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٦٢٠
  ) ٧٤ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٦٢١
  ) ٧٤ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٦٢٢

  ) ١٥٣ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )( ٧٤ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ٦٢٣
  ) ٤٣٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٤١١ھـ، ص ١٤٠٢ظ، حاف( 
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  ) ١٥٣ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (   ٦٢٤

  )  ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٧٦ – ٧٢ھـ، ص١٤٢٦طھ، (    ٦٢٥
  ) ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٥٩ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 

  ) ٧٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٦٢٦
  ) ٦٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٦٢٧

٦٢٨   
  ) ١١٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٤ھـ، ص ١٤٢٦طھ، ( 
  ) ٥١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٣١٥ھـ، ١٤٢٦الجزائري،( 
  ) ٧٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٦٢٩   

  ) ١١٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٣١٥، ٥٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٣٠ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٧١ھـ، ص ١٤٢٦طھ، ( 
  ) ٤٣٤،  ٥١ھـ، ص ١٤٢٧ي،المباركفور)(  ٩٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (

  ) ٧٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 
  ) ٤٣٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)( ٣١٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ٦٣٠
  ) ٦٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٣١
  ) ٦٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٣٢
  ) ٩٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٦٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٣٣
  ) ٩٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٦٣٤
  ) ٩٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٦٣٥
  ) ٩٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٦٣٦
  ) ٧٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٥٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٦٣٧
  ) ١٢٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٣٨
  ) ١٢٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٣٩
  ) ٣١٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١٢٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٤٠
  ) ١٢٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٤١
  ) ١١٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٤٢
  ) ١١٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٤٣
  ) ٧٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٤٤
  ) ٧٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٤٥
  ) ١١٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٤٦
  ) ١١٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٤٧
  ) ٧٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٤٨
  ) ١٥٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٧٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٤٩
  ) ١٢٠ – ١١٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٥٠

٦٥١   
  ) ٢٧٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١١٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 

http://www.al-
eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=249&

http://www.al
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CID=49  

  ) ٢٧٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١١٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٥٢

٦٥٣   

  ) ١٥٨ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ١١٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٧٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

http://www.al-
eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=249&
CID=49  

  ) ٢٧٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١١٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٥٤
  ) ١١٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٥٥
  ) ٢٧٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١١٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٥٦
  ) ١١٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٥٧
  ) ٢٧٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١١٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٥٨
  ) ٢٧٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١١٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٥٩
  ) ١١٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٦٠

  ) ١٥٩ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ١١٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٦١
  ) ٢٧٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٥٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 

  ) ١٥٩ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ١١٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٦٢
  ) ٢٧٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 

  ) ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١١٧ھـ، ص ١٤٠٢فظ، حا(    ٦٦٣
  ) ٢٧٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٦٦٤

  ) ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١١٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٦٥
  ) ٢٧١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٦٦٦   

  ) ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١١٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٧١ـ، ص ھ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

http://www.al-
eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=249&
CID=50  

  ) ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١١٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٦٧
  ) ٢٧١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٦٦٨   

  ) ١٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١١٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٧١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

http://www.al-
eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=249&CID=50  

  ) ٢٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١١٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٦٩
http://www.al-

http://www.al
http://www.al
http://www.al
http://www.al
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eman.com/islamlib/viewchp.asp?BID=249&CID=50  

  ) ٢٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١١٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٧٠

  )١٦٠ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ١١٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٧١
  ) ٢٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٥٦ھـ، ص ١٤٢٦ئري، الجزا( 

  ) ١١٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٧٢
  ) ١٢٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٧٣
  ) ١٢٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٧٤
  ) ١٢٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٧٥

٦٧٦   http://www.ozkorallah.net/subject.asp?hit=1&lang=a
r&parent_id=112&sub_id=1143  

٦٧٧   http://cmadp.com/roq.htm 
  )١٦٣ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ١٢٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٧٨

  )             ١٢٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٧٩
http://www.uaearab.com/nesaaa/3-2.htm  

  ) ١٢٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٨٠
  ) ١٢٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٨١
  ) ١٢٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٨٢
  ) ١٢٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٨٣

  )             ١٦٩ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (    ٦٨٤
http://www.uaearab.com/nesaaa/3-2.htm  

  ) ١٢٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٨٥
  ) ١٢٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٨٦

  ) ١٦٣ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ١٢٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٨٧
  ) ٨٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

٦٨٨   
  ) ١٦٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

http://www.as7apcool.com/sera/albayt.php?albayt=p
age17  

٦٨٩   

  ) ١٧٣ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ١٢٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_%
D9%83%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85_%D
8%A8%D9%86%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D
9%85%D8%AF  

  ) ١٢٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٩٠
  ) ١٧٣ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (    ٦٩١
  ) ١٧٣ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، (    ٦٩٢
  ) ١٧٥ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ١٢٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٩٣

http://www.ozkorallah.net/subject.asp?hit=1&lang=a
http://cmadp.com/roq.htm
http://www.uaearab.com/nesaaa/3-2.htm
http://www.uaearab.com/nesaaa/3-2.htm
http://www.as7apcool.com/sera/albayt.php?albayt=p
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85_
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  ) ١٢٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٩٤
  ) ١٢٨ – ١٢٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٩٥
  ) ١١٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٩٦
  ) ١١٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٩٧
  ) ١٢٤ – ١٢٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٩٨
  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٦٩٩
  ) ١٢٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٠٠
  ) ١٨٨ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ١٢٥ھـ، ص ١٤٠٢، حافظ(    ٧٠١
  ) ١١١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٧٠٢
  ) ١٩١ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ١٢٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٠٣

٧٠٤   

  ) ١١١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D
8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9
%86%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%
85%D8%AF  

٧٠٥   

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D
8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9
%86%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%
85%D8%AF  

٧٠٦   

  ) ١٢٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D
8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9
%86%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D9%
85%D8%AF  

  ) ١٢٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٠٧
  ) ١٢٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٠٨
  ) ١٢٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٠٩
  ) ١٢٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧١٠
  ) ١٢٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧١١
  ) ١٢٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧١٢
  ) ١٢٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧١٣
  ) ١٢٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧١٤
  ) ١٢٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧١٥
  ) ١٢٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧١٦
  ) ١٢٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧١٧
  ) ١٢٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧١٨

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D
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  ) ٥٩الصایم، ص (    ٧١٩
  ) ١٨٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(  ٥٩الصایم، ص (    ٧٢٠
  ) ٦٠الصایم، ص (    ٧٢١

  ) ١٢٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٦٠الصایم، ص (    ٧٢٢
  ) ١٨٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٧٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

  ) ١٨٦ھـ، ص ١٤٢٥ ابن ھشام،(  ) ١٧٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٢٣
  ) ١٨٢،  ١٧٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،( 

  ) ١٧٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٢٤
  ) ٢٤٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٢٥
  ) ١٢٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١٧٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٢٦
٧٢٧   )www.altareekh.com  (  
  ) ٥٥٦ھـ، ص ١٤٢٥ام، ابن ھش)(  ٢٩٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٢٨

٧٢٩   
  )١٧٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٢١م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، ( 
  ) ٢١٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٢٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٢٤٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٧٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

٧٣٠   
  )١٧٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٢٠م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، ( 
  ) ٢١٤ھـ، ص ١٤٢٦د، مرا)(  ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٢٤٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٧٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،(

٧٣١   
  )١٨٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٢٠م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، ( 
  ) ٢١٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٢٤٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(١٧٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

٧٣٢   
  ) ١٨٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٢٧ - ٢٥م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، ( 
  ) ٢٥٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٣٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٢٤٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(١٨٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٠٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٣٣
  ) ٢٨٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٧٣٤
  ) ٥٦٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٨٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٣٥
  ) ٥٦٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٨٢ص  ھـ،١٤٢٦مراد، (    ٧٣٦
  ) ١٦٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٧٣٧

  ) ٢٨٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢١٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٣٨
  ) ٥٦٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٧٣٩   
  ) ٤٤م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٢١٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٨٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٦٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٣٢٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٧٨م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٢١٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٤٠
  ) ٤١٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٩٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

http://www.altareekh.com
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٧٤١   
  ) ١٦٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٢٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٩٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣١٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٦١م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٢٣٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٤٢
  ) ٢٦٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٢٢ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، ( 

٧٤٣   
  ) ٦١م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٢٣٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٦٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٢٣ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٥٦١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٧٤٤   
  ) ١٨٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٣٤ص ھـ، ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٦٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٢٣ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣٦٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٧٤٥   
  ) ٣٧٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( ) ٢٣٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٢٥ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، )(  ١٨٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٦٢م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، ( )  ٢٦٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

٧٤٦   
  ) ٢٨٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ١٨٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٣٠٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٠٠م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، ( 
  ) ٥٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٩١م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٢٧٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٤٧
  ) ٥٦٩ص  ھـ،١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٩٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٩٣م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٢٧١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٤٨
  ) ٢٩٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(٢٢٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (

  ) ٢٢٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (  ) ٢٧١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٤٩
  ) ٩٤م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، (  ) ٢٩٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (  

  ) ٩٤م، ص ٢٠٠٣یلي، الجم)(  ٢٧١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٥٠
  ) ٢٩٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(٢٢٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (

  ) ٢٢٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (  ) ٢٧٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٥١
  ) ٩٥م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، (  ) ٢٩٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (  

  ) ٩٥م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٢٧٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٥٢
  ) ٢٩٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(٢٣٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (

  ) ٢٣٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (  ) ٢٧٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٥٣
  ) ٩٦م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، (  ) ٢٩٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (  

  ) ٩٦م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٢٧٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٥٤
  ) ٥٥٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٤٢ھـ، ص ١٤٢٦ئري، الجزا(  ) ٢٧٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٥٥
  ) ٩٨م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، (  ) ٣٠٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (  

  ) ٥٦٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٧٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٥٦
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  ) ٩٧م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٢٧٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٥٧
  ) ٥٦٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٠٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٩٨م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٢٧٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٥٨
  ) ٣٠٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

٧٥٩   
  ) ٩٩م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٢٧٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٧٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٥٦١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٥١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

٧٦٠   
  ) ٩٩م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٢٧٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٧٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٣٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٥٧٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٠٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٨٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٦١
  ) ٣٤٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٣١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٧٦٢

٧٦٣   
  ) ١١٢م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٠٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٤٣١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٣ھـ، ص ١٤٢٦ائري، الجز( 
  ) ٣٥٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ١١٢م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٠٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٦٤
  ) ٤٣١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

٧٦٥   
  ) ١١٣م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٠٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٤٣٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٣٥٠ھـ، ص ١٤٢٧لمباركفوري، ا( 

٧٦٦   
  ) ١١٣م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٠٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٤٣٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٥٦٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٥١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

٧٦٧   
  ) ١١٥م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٠٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٤٣٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٣ص ھـ، ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٣٥١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

٧٦٨   
  ) ١١٥م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٠٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٤٣٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٣٥٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٢٤٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٧٦٩

٧٧٠   
  ) ١١٦م، ص ٢٠٠٣یلي، الجم)(  ٣١١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٤٣٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٥٥٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١١٦م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣١٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٧١
  ) ٣٥٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ١١٩م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣١٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٧٢
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  ) ٤٣٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٣٥٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

٧٧٣   
  ) ١٢٠م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣١٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٤٣٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٣٥٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

٧٧٤   
  )٣٥٩ - ٣٥٥ھـ، ص١٤٢٧مباركفوري،ال()٣١٤ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (

  ) ٢٥١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (  ) ٤٣٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
   ) ٤٥٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٧٧٥   
  ) ١٢٠م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣١٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٤٤٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٥٦٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٦٠ھـ، ص ١٤٢٧لمباركفوري، ا(

  ) ٣٦١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(٢٥٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ٧٧٦
  ) ٥٦٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٧٧٧   
  ) ١٢١م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٢٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٩٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(٢٥٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (

  ) ٥٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٢٢م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٢١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٧٨
  ) ٤٤٤، ص ھـ١٤٢٦مراد، ( 

٧٧٩   
  ) ١٢٢م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٢٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٤٤٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٥١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٥٦٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٢٣م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٣٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٨٠
  ) ٣٧٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(٢٦٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (

  ) ١٢٣م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٣٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٨١
  ) ٣٧٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(٢٦٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (

  ) ١٢٤م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٣٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٨٢
  ) ٣٧٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(٢٦٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (

  ) ٣٧٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٢٤م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، (    ٧٨٣

  ) ٣٧٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(٢٦٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ٧٨٤
  ) ٤٨٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٧٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(٢٦٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ٧٨٥
  ) ٤٨٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٤٨٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٦٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٧٨٦
  ) ١٤١م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، ( ) ٣٤٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٨٧
  ) ١٥٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٣٤٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٨٨
  ) ٣٤٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٨٩
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  )٥٦٢،  ٥٣٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ()٣٤٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٩٠
  ) ١٤١م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، (  )٣٩١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣٥٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٩١
  ) ٣٥٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٩٢
  ) ٢٧٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٧٩٣
  ) ٣٥٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٩٤

  ) ١٤٢م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٥٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٩٥
  ) ٣٩٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ١٤٢م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٥٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٩٦
  ) ٣٩٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ١٤٣م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٥٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٩٧
  ) ٥٧٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٩٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ١٤٣م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٥٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٩٨
  ) ٣٩٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ١٤٤م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٥٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٧٩٩
  ) ٣٦٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٠٠

  ) ٢٨٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٦٤ـ، ص ھ١٤٠٢حافظ، (    ٨٠١
  ) ٤٠٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ١٤٨م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٣٧٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٠٢
  ) ٢٩٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 

  ) ٥٧١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٤٨م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، (    ٨٠٣

  )٥٧١، ٥٥٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ()١٤٩م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، (   ٨٠٤
  ) ٣٠٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ()٤٢٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

٨٠٥   
  ) ٢٢م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ١٨٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٦٠الصایم، ص )(  ١٣٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  )٢٧٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٧٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

٨٠٦   

  ) ٢٢م، ص ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ١٨٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٦١الصایم، ص )(  ١٣٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٢٤٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(١٧٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٤٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٨٠٧   
م، ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٦١الصایم، ص )(  ١٨٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 

  ) ٢٤٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٤ص 
  ) ١٨٠ھـ، ص ١٤٢٧وري، المباركف)(١٣٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (

٨٠٨   
  ) ١٣٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (  ) ١٨٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٦٢الصایم، ص (  ) ١٧٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (  

  ) ٢٤٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 
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  )١٩٢ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري،( ) ١٩٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٠٩
  ) ١٦٠ھـ، ص١٤٢٦الجزائري،( )٩٦،٢٥٨ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٤٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١٩٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨١٠
  ) ٢٥٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(١٨٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

٨١١   
ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١٩٩ - ١٩٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 

  ) ٢٥٩،  ٢٥٧،  ٢٥٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ١٤١،١٤٦
  ) ١٩٥،  ١٨٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ١٤١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١٩٤ھـ، ص ١٤٠٢افظ، ح(    ٨١٢
  )٢٥٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ١٨٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ١٤١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )( ٢٠٥،  ١٩٤ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (   ٨١٣
  ) ٢٥٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(١٨٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

ھـ، ص ١٤٢٧، المباركفوري)(  ١٤٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨١٤
  ) ٢٥٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ١٨٨

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٤٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨١٥
  ) ٢٥٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ١٨٨

  ) ٢٥٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٤٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨١٦

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٤٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨١٧
  ) ٢٥٣ھـ، ص ١٤٢٥ھشام،  ابن(  ) ١٨٥

  ) ١٤٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١٩٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨١٨
  ) ٢٥٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٤٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨١٩
  ) ٢٥٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ١٩١

  ) ٢٥١، ٢٥٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( )١٩٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (   ٨٢٠
  )١٤٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( )١٨٥ھـ، ص ١٤٢٧فوري، المبارك(

  ) ١٤١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١٩٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٢١
  ) ٢٥٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(١٨٥ھـ، ص ١٤٢٧لمباركفوري، ا(

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٤٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٢٢
  ) ٢٥٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ١٩٠

  ) ١٩١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(١٤٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ٨٢٣

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٤٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٢٤
  ) ٢٥٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ١٨٧

  ) ٢٥٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٤٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٢٥

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٤٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٢٦
  ) ٢٥٦ھـ، ص ١٤٢٥شام، ابن ھ(  ) ١٨٧

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٤٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٢٧
  ) ٢٥٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ١٨٧
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  ) ١٤٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١٩٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٢٨
  ) ٢٥٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(١٩٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  )١٤٦ھـ، ص ١٤٢٦ الجزائري،)( ١٩٨ –١٩٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (   ٨٢٩
  ) ٢٥٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(١٩٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ١٩٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(١٤٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ٨٣٠
  ) ٢٥٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٤٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٣١
  ) ٢٥٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ١٩٦

  ) ١٩٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(١٤٧ھـ، ص ١٤٢٦ الجزائري،(   ٨٣٢

  ) ١٩٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(١٤٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ٨٣٣
  ) ٢٥٩،  ٢٥٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٩٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(١٤٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ٨٣٤
  ) ٢٦٢،  ٢٥٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٤٦ھـ، ص ١٤٢٦جزائري، ال)(  ١٩٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٣٥
  ) ٢٧٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٩٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٣٦
  ) ٢٦٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٤٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٣٧
  ) ١٤٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٣٨
  ) ١٤٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٣٩
  ) ٢٥٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٤٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٤٠
  ) ١٩٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(١٤٨ھـ، ص ١٤٢٦لجزائري، ا(   ٨٤١

  ) ١٤٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٠٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٤٢
  ) ٢٠٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  )٢٦٠،٢٩٦ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، )(١٤٨ھـ، ص١٤٢٦الجزائري،(   ٨٤٣
  ) ١٤٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٤٤

ھـ، ص ١٤٢٧اركفوري، المب)(  ١٤٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٤٥
  ) ٢٦٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٠٣

  ) ١٤٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٠١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٤٦
  ) ٢٩٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٠٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٦٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ١٤٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٤٧
  ) ٢٠٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ١٤٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٠٠ھـ، ص ١٤٠٢فظ، حا(    ٨٤٨
  ) ٢٦٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٠٤ھـ، ص ١٤٢٧، المباركفوري(

  ) ٦٣الصایم، ص (    ٨٤٩

  ) ١٥٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٠٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٥٠
  ) ٢٦٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٠٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (
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٨٥١   
  ) ١٥١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٠١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
 ٢٦٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٠٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 
 ،٢٦٦ (  

  ) ٢٠٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٠١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٥٢

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٥٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٥٣
  ) ٢٦٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٠٦

  ) ١٥٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٠١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٥٤
  ) ٢٧٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٠٦ص ھـ، ١٤٢٧المباركفوري، (

٨٥٥   
  ) ١٥١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٠٢-٢٠١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (

ھـ، ١٤٢٥ابن ھشام،)( ٢٠٧،٢٠٨ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري،( 
  ) ٢٦٦،٢٦٧ص

 ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٥١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٥٦
  ) ٢٨١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٠٨

  ) ٢٨١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٥٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٥٧
  ) ١٥٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٠٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٥٨
  ) ٢٠٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٥٩

  ) ٦٢الصایم، ص )(  ٢٠٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٦٠
  ) ١٤٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 

  ) ٣١٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٠٥ـ، ص ھ١٤٠٢حافظ، (    ٨٦١

٨٦٢   
  ) ١٤٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٠٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢١٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٨٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣١٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٦١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٦٣

  ) ١٦١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٠٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٦٤
  ) ٣١٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢١٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ١٦١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٠٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٦٥
  ) ٣١٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢١٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

٨٦٦   
  ) ١٦٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٠٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢١٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٨٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣١٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٨٦٧   
  ) ١٦٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٠٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢١٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٨٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣١٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٨٦٨   
  ) ١٦٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢١٦ھـ، ص ١٤٢٧لمباركفوري، ا)(  ٢٨٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣١٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 
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  ) ١٦٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٦٩
  ) ٢١٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٨٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

٨٧٠   
  ) ١٦٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢١٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٨٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣١٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٨٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٠٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٧١
  ) ٣١٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢١٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ١٦٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٧٢
  ) ٢١٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢١٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٧٣
  ) ٢١٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢١٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٧٤

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٠٨،٢٠٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٧٥
  ) ٣١٨،  ٣١٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢١٦

  ) ١٦٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٧٦
  ) ٣١٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢١٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢١٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢١٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٧٧
  ) ٣١٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٦٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٧٨
  ) ٢١٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ١٦٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٧٩
  )٣١٦ھـ، ص ١٤٢٥ھشام، ابن )( ٢١٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

٨٨٠   
  ) ١٦٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢١٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٨٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣١٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢١٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢١١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٨١
  ) ٣١٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٦٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١١، ص ھـ١٤٠٢حافظ، (    ٨٨٢
  ) ٣١٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢١٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢١٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٨٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٨٨٣
  ) ٣١٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٦٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٨٤
  ) ٣١٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٦٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٨٥
  ) ٢١٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٩٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ١٦٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٨٦
  ) ٢١٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٩٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ١٦٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٨٧
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  ) ٢١٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٩٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣١٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٦٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٨٨
  ) ١٦٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٨٩

  ) ٢٩٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢١٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٩٠
  ) ٢٢٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٢٩٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢١٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٩١

٨٩٢   
  ) ١٦٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٢٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٩٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣١٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٨٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، )(  ١٧٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٨٩٣
  ) ٢٢٧،  ٢٢٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ١٧٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٦ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (    ٨٩٤
  ) ٣٢٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٢٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

٨٩٥   
  ) ١٧٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
،  ٢٢٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٩٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٣٢٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٢٦

٨٩٦   
  ) ١٧١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٣٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٨٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٣٤٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٨٩٧   
  ) ١٧١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٢٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٩٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣٢٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام،  (

  ) ١٧١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٨٩٨
  ) ٣٢٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٢٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

٨٩٩   
  ) ١٧١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٢٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ) (  ٢٩٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣٢٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٧١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٠٠
  ) ٣٢٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٢٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٧١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٩٠١
  ) ٣٢٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٣٠

٩٠٢   
  ) ١٧١ص ھـ، ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٢٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٩٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣٢٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٧٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٩٠٣
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  ) ٣٢٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٣٠

  ) ١٧٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ٩٠٤
  ) ٢٢٩ص  ھـ،١٤٢٧المباركفوري، )(١٧٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ٩٠٥
  ) ٢٢٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٠٦

  ) ١٧٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٢٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٠٧
  ) ٢٣٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٩٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

٩٠٨   
  )١٧٤،  ١٧٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(٢١٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (

،  ٢٢٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٩٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣٢٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٣٠

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٧٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ٩٠٩
  ) ٣٢٧،  ٣٢٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٣٢

  ) ١٧٤ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩١٠

٩١١   
  )٨٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، )(١٧٨، ١٧٤ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (

ھـ، ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٥٥،  ٢٣٧، ص ھـ١٤٢٧المباركفوري، ( 
  ) ٣٢٩ص 

  ) ١٧٣ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩١٢
  ) ٢٤٩،  ٢٣٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٢١٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩١٣

٩١٤   
  ) ١٧٣ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
 ٣٢٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٣٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 
 ،٣٢٨ (  

٩١٥   
  ) ١٧٤ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٣٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٠٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣٣٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٧٤ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩١٦
  ) ٢٣٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ١٧٥ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢١٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩١٧
  ) ٢٣٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

٩١٨   
  ) ١٧٥ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٢٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
 – ٢٣٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٨١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 

  ) ٣٣١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٤٩

  ) ١٧٥ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٨٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩١٩
  )٣٣١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ٢٤١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣٣٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٧٥ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ٩٢٠

  ) ٣٠٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٢٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٢١
  ) ٢٥٢،  ٢٤٧،  ٢٤٦،  ٢٤٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 
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  ) ١٧٨ھـ، ص  ١٤٢٦ائري، الجز)(  ٢٢٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٢٢
  )٣٣١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ٢٤٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٢٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٢٣
  ) ٢٤٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٢١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٢٤
  )٢٤٩، ٢٤٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(٢٢١ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (   ٩٢٥

ھـ، ص ١٤٠٢فظ، حا( ) ٢٤٩،  ٢٤١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (   ٩٢٦
  )٣٣٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام،()١٧٥ھـ، ص١٤٢٦الجزائري،)(٢٢١

  ) ٢٢٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٢٧
  ) ٢٢٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٢٨
  ) ٢٢٦- ٢٢٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٢٩

٩٣٠   
،  ١٧٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٢٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 

  ) ٣٣٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ١٧٨
  ) ٢٥٠ھـ، ص ١٤٢٧وري، المباركف)(  ٣١١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

،  ١٧٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٢٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٣١
  ) ٢٣٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (  ) ١٧٨

٩٣٢   
،  ١٧٥ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٢٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 

  )٢٥٢،  ٢٤٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (  ) ١٧٨
  ) ٣٣٢ھـ، ص ١٤٢٥م، ابن ھشا)(  ٣١٣ - ٣١٠ھـ، ص١٤٢٦مراد، (

  ) ٣٣٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٣١٠ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، (    ٩٣٣

  ) ٢٤٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٨٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٣٤
  ) ٣٣٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٠٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٨٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٣٥
  ) ٢٥٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٨٣ـ، ص ھ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٣٦
  ) ٨٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٣٧

  ) ٣٠٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٨٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٣٨
  ) ٣٣٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٨٦ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٣٩

  ) ١٧٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٢٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٤٠
  ) ٣٣٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٥٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ١٧٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٢٣ھـ، ص ١٤٠٢افظ، ح(    ٩٤١
  ) ٣٣٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٥٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ١٧٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٢٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٤٢
  ) ٣٣٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٥١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣١٦ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، (    ٩٤٣
  ) ٨٢ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٤٤
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  ) ٢٢٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٨٢ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٤٥
  ) ١٧٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، ( 

  ) ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٩٤٦

٩٤٧   
  ) ٢٢٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٨٢ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٣١٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٧٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٣٣٩ھـ، ص ١٤٢٥ ابن ھشام،)(٢٥٥ھـ، ص ١٤٢٧، المباركفوري(

  ) ٢٢٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٨٢ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٤٨
  ) ٣٣٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٧٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، ( 

  ) ١٧٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٢٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٤٩
  ) ٣٣٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣١٧ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، (    ٩٥٠
  ) ٣١٧ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، (    ٩٥١

  ) ١٧٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٢٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٥٢
  ) ٢٥٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

٩٥٣   
  ) ١٧٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٢٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٥٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٨٦ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٣٣٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٣٨ھـ، ص ١٤٢٥ھشام،  ابن)(  ٣١٥ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، (    ٩٥٤
  ) ٣٣٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٠٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٢٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٥٥
  )٣٣٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ٢٥٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٥٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣١٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٩٥٦

  ) ٢٤١ـ، ص ھ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٠٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٩٥٧
  ) ٣٣٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٥٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ٩٥٨
  ) ٣٤٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٧٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، )(  ٢٢٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٥٩
  ) ٢٥٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٣١٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٨٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٦٠
  ) ٨٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، )(  ٢٢٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٦١
  ) ٨٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٦٢
  ) ٨٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٦٣
  ) ٣٤٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٢٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٦٤
  ) ٣٤٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٨٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٦٥
  ) ٨٦ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٦٦
  ) ٣١٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٢٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٦٧
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  ) ٢٥٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٢٦٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٢٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٦٨
  ) ٣٤٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٧٧ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ٩٦٩
  ) ٣٤٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٦٢

  ) ٢٦١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣١٩ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، (    ٩٧٠

  ) ٣١٩ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، )(  ٢٣٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٧١
  ) ٣٤٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٥٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٨١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ٩٧٢
  ) ٣٤١،  ٣٤٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٥٩

٩٧٣   
  ) ١٨١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٢٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
 ٣٢٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٥٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 
 ،٣٤٠ (  

  ) ٣١٩ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، )(  ١٨١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ٩٧٤
  ) ٣٤٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٥٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣٤١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٣١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٧٥

  ) ١٨١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٣١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٧٦
  ) ٣٤١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٥٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٢٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٧٧

  ) ١٨٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٣١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٧٨
  ) ٢٦٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٣٢٠ھـ، ص  ١٤٢٦راد، م)(  ١٨٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ٩٧٩
  ) ٣٤١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ()٢٦٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣٢٠ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، )(  ١٨٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ٩٨٠
  ) ٢٦٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٨٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ٩٨١
  ) ٣٤٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٦٠

  ) ٣٢٠ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، )(  ١٨٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ٩٨٢
  ) ٢٦٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٣٧٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٩٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٨٣

٩٨٤   http://islamport.com/d/3/lqh/1/121/2042.html?zoom_
highlightsub=%CD%E1%DD  

  ) ٣٧٨ص  ھـ،١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٩٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٨٥

  ) ٢٦٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٩٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٨٦
  ) ٣٧٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٦٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٩٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٨٧

http://islamport.com/d/3/lqh/1/121/2042.html?zoom_
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  ) ٣٧٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

٩٨٨   

  ) ١٩١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٤٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٢٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٩٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
 ٢٣٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٦٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 
 ،٣٧٨ (  

٩٨٩   
  ) ١٩١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٤٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٢٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٩٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٣٧٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٦٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

٩٩٠   

  ) ١٩١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٤٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٢٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٩٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
ھـ، ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٧٠ – ٢٦٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٣٧٨ص 
  )٢٦٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(١٩١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (   ٩٩١

  ) ٩٠ص ھـ، ١٤٢٦ساعاتي، )(  ٢٤٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٩٢
  ) ٣٧٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٧١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣٢٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٩٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٩٣
  ) ٣٧٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٧٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٧٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٩٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ٩٩٤
  ) ٣٧٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٩١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٤٠ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (    ٩٩٥
  ) ٢٦٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

٩٩٦   
  ) ١٩١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٤١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٦٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ) (  ٣٢٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣٧٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  )٢٧٠ھـ، ص ١٤٢٧ي، المباركفور)(١٩١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (   ٩٩٧

،  ١٩١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٤١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ٩٩٨
  ) ٢٧٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (  ) ١٩٢

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٩٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ٩٩٩
  ) ٣٧٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٧٠

  ) ١٩٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٤١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٠٠
  ) ٢٧٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٩١ھـ، ص ١٤٢٦عاتي، سا( 

١٠٠١   
  ) ٩١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، )(  ٢٤١ھـ، ص ١٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٧١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٣٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣٧٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٩٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٤٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٠٢
  ) ٣٧٩ص ھـ، ١٤٢٥ابن ھشام، ( 
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  ) ٣٨٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٤٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٠٣

١٠٠٤   
  ) ٩٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، )(  ١٩٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٢٧٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ) (  ٣٣٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣٧٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٧١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٤٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٠٥
  ) ٢٧١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٤٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٠٦
  ) ٢٤٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٠٧
  ) ٢٤٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٠٨
  ) ٢٤٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٠٩

  ) ٣٤٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٤٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠١٠
  ) ٣٨٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٣٢، ص ھـ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠١١
  ) ٣٨٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٧٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣٣٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠١٢
  ) ٢٧٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٣٣٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠١٣
  ) ٣٨٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٧٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٤٦ھـ، ص ١٤٠٢ظ، حاف(    ١٠١٤

  ) ٣٣٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠١٥
  ) ٣٨٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٧٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٧٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٤٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠١٦
  ) ٣٨٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٤٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠١٧
  ) ٢٧٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٣٣ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، (    ١٠١٨

  ) ١٩٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١٠١٩
  ) ٢٧٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ١٩٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٤٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٢٠
  ) ٣٨٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٣٣٣ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٣٣٣ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٢١

  ) ٣٣٣ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٩ھـ، ص ١٤٠٢افظ، ح(    ١٠٢٢
  ) ٣٨٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٧٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

١٠٢٣   
  ) ١٩٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٤٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٧٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٣٣ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣٨٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٩٧ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٩٦ص  ھـ،١٤٢٦ساعاتي، (    ١٠٢٤
  ) ٣٨٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٨٦ ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ١٩٧ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١٠٢٥
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  ) ٢٩٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ١٩٧ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٩٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٠٢٦
  )٣٨٨ص ھـ، ١٤٢٥ابن ھشام، )( ٢٧٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

١٠٢٧   
  ) ٢٠٠، ١٩٨ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(٢٥٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (

،  ٢٧٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٩٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٣٩٢،  ٣٩٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٨٠

١٠٢٨   
  ) ٢٠٠، ١٩٨ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(٢٥٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (

  ) ٣٣٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٩٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٣٩٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٧٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٠٠، ١٩٨ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(٢٥٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (   ١٠٢٩
  ) ٣٣٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٩٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 

  )٢٠٠، ١٩٨ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )( ٢٥٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (   ١٠٣٠
  ) ٣٣٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٩٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 

١٠٣١   http://islamport.com/d/3/lqh/1/70/880.html?zoom_hig
hlightsub=%C7%E1%CE%E4%CF%DE  

  ) ١٩٩ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(٩٢ – ٩١ھـ، ص١٤٢٦ساعاتي، (   ١٠٣٢
  ) ٢٧٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٣٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ١٩٨ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٩١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٠٣٣
  ) ٢٧٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٣٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ١٩٨ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٩٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٠٣٤
  ) ٢٧٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٣٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٣٣٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٩٢ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٠٣٥
  ) ٣٨٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٧٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

١٠٣٦   

http://islamport.com/d/3/tkh/1/90/2122.html?zoom_h
ighlightsub=%C7%E1%CE%E ) موقع كتاب

  CF%DE%4 )تھذیب سیرة ابن ھشام، عبد السالم ھارون
  ) ٣٣٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٩٩ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٣٨٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٧٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٧٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ) (  ٩٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٠٣٧
  ) ٣٨٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١٠٣٨   

http://islamport.com/d/3/tkh/1/90/2122.html?zoom_h
ighlightsub=%C7%E1%CE%E ) موقع كتاب

  CF%DE%4 )تھذیب سیرة ابن ھشام، عبد السالم ھارون
  ) ٣٣٨ھـ، ص ١٤٢٦ مراد،)(  ١٩٩ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٣٩٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٧٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

-٢٨٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٣٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٠٣٩

http://islamport.com/d/3/lqh/1/70/880.html?zoom_hig
http://islamport.com/d/3/tkh/1/90/2122.html?zoom_h
http://islamport.com/d/3/tkh/1/90/2122.html?zoom_h
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٢٨٢ (  

  ) ٣٨٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٠٠ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١٠٤٠

١٠٤١   

http://islamport.com/d/3/tkh/1/90/2122.html?zoom_h
ighlightsub=%C7%E1%CE% ) موقع كتاب تھذیب
  E4%CF%DE )سیرة ابن ھشام، عبد السالم ھارون

  ) ٢٧٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )( ٢٠٠ھـ، ص١٤٢٦الجزائري، (

١٠٤٢   

http://islamport.com/d/3/tkh/1/90/2122.html?zoom_h
ighlightsub=%C7%E1%CE%E ) موقع كتاب

  CF%DE%4 )تھذیب سیرة ابن ھشام، عبد السالم ھارون
  ) ٣٣٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٠٠ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، ( 
 ) ٣٩٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٨٠ھـ، ص ١٤٢٧وري، المباركف(

  ) ٢٠٠ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٩٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٠٤٣
  ) ٢٨٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٤٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٩٦ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٠٤٤

،  ٢٧٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٥٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٤٥
٢٧٧ (  

  ) ٣٨٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٥٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٤٦

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٦١ – ٢٥٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٤٧
  ) ٣٨٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٧٩

  ) ٢٠١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٦٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٤٨

  ) ٢٠٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٦١ھـ، ص ١٤٠٢ حافظ،(    ١٠٤٩
  ) ٣٩٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٨٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٠١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٦١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٥٠

  ) ٩٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، )(  ٢٥٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٥١
  ) ٣٩١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٨٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٨٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٦٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٥٢

  ) ٢٠٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٦٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٥٣
  ) ٢٨٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

١٠٥٤   
  ) ٢٠٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٦٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٨٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٤٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣٩١ھـ، ص ١٤٢٥ن ھشام، اب( 

  ) ٢٠٣ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٩٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٠٥٥
  ) ٢٨٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٤٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

١٠٥٦   
  ) ٢٠٤،  ٢٠٣ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(٢٦٣ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (

  ) ٢٨٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٤٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣٩٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

http://islamport.com/d/3/tkh/1/90/2122.html?zoom_h
http://islamport.com/d/3/tkh/1/90/2122.html?zoom_h
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  ) ٣٤٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٠٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١٠٥٧
  ) ٣٩٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٨٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٩٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، )(  ٢٦٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٥٨
  ) ٤٠٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٨٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(٢٠٥ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري،(   ١٠٥٩
  ) ٤٠٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٦٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٩٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٠٦٠
  ) ٣٩٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ) (٢٨٦ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣٩٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام،( ) ٢٠٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٠٦١
  )٣٤٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( )٢٨٧،٢٨٨ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري،(

١٠٦٢   
  ) ٢٦٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٩٦ھـ، ص ١٤٢٦ ساعاتي،( 
  ) ٣٤٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٠٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٣٩٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٨٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

١٠٦٣   
  ) ٢٠٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٦٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٨٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٤٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣٩٦،  ٣٩١ھـ، ص ١٤٢٥ن ھشام، اب( 

  ) ٢٦١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٦٤

  ) ٢٦٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٩٦ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٠٦٥
  ) ٣٩٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٠٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 

  ) ٢٠٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٦٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٦٦
  ) ٣٩٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٠٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٠٦٧

  ) ٣٩٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٠٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٠٦٨
  ) ٢٨٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٣٩٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٠٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٠٦٩

  ) ٣٤٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٠٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٠٧٠
  ) ٣٩٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٨٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣٤٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٠٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٠٧١
  ) ٣٩٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٨٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣٤٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٠٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٠٧٢
  ) ٣٩٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٨٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣٤٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٠٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٠٧٣
  ) ٣٩٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٩٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣٩٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٠٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٠٧٤

  ) ٢٦٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٩٦ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٠٧٥
  ) ٢٨٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 
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١٠٧٦   
  ) ٢٦٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٩٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٣٥٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٠٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٣٩٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٥٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٠٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٠٧٧
  ) ٣٩٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٩٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

١٠٧٨   
  ) ٢٦٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٩٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٣٥٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٠٩ھـ، ص ١٤٢٦زائري، الج( 
  ) ٣٩٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٩٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣٩٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢١٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٠٧٩

١٠٨٠   
  ) ٢١٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٩٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٢٩٠، ص ھـ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٥١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣٩٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١٠٨١   
  ) ٢١٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٩٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٢٩٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٥١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣٩٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١٠٨٢   
  ) ٢١٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٩٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٢٩٠ھـ، ص ١٤٢٧باركفوري، الم)(  ٣٥٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٠٤،  ٣٩٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢١١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٩٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٠٨٣
  ) ٤٠٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٩١ـ، ص ھ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣٥٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢١١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٠٨٤
  ) ٤٠٠ھـ، ص ١٤٢٥شام، ابن ھ)(٢٩١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٦٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٩٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٠٨٥
  ) ٤٠٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٣٥٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٣٥٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٠٨٦
  ) ٣٥٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٠٨٧

١٠٨٨   
  ) ٢١٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٥٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٩٨ھـ، ص ١٤٢٧باركفوري، الم)(  ٣٥٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤١٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٩٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (  ) ٢٥٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٨٩
  ) ٣٦٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( )٤٢١،  ٤١٩ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٦٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٥٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٩٠
  ) ٢٩٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٢٩٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٥١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٩١
  ) ٤٢١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٤٢١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٥١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٩٢
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  ) ٣٠٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٦١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٠٩٣

١٠٩٤   
  ) ٢١٧ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٥١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٠٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٦٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤١٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٦٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٥٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٩٥
  ) ٤٢٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٠٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

١٠٩٦   
  ) ٢١٧ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٥٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٠٢ھـ، ص ١٤٢٧ي، المباركفور)(  ٣٦٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٢٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢١٧ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٥٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٩٧
  ) ٤٢٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ) (  ٣٦٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

١٠٩٨   
  ) ٢١٧ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٥٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٠٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٦٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٢٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٦٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٥٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٠٩٩

  ) ٣٦٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٥٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٠٠
  ) ٤٢٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٠٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣٦٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٥٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٠١
  ) ٤٢٢ ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢١٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٧٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٠٢
  ) ٤١٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٩٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

١١٠٣   
  ) ٢١٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٧٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٩٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٠٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤١٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١١٠٤   
  ) ٢١٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٧٤ھـ، ص ١٤٠٢فظ، حا( 
  ) ٢٩٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٠٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤١٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢١٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٧٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٠٥
  ) ٤١٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٢٩٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

١١٠٦   
  ) ٢١٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٧٤ ھـ، ص١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٢٩٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ) (  ٤٠٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤١٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢١٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٧٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٠٧
  ) ٤١٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٧٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٠٨
  ) ٢١٤ھـ، ص ١٤٢٦ئري، الجزا)(  ٢٧٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٠٩
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  ) ٤١٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٣٩٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٢١٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٧٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١١٠
  ) ٤١٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٣١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣٣٢ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري، ()٢١٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١١١١
  ) ٢٧٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ()٤١٧،  ٤١٦ص ھـ،١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  )  ٢٧٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١١٢
  ) ٤١٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢١٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١١١٣

  ) ٢١٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٧٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١١٤
  ) ٤١٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٣٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣٣٣ھـ، ص ١٤٢٧مباركفوري، ال)(  ٤٠٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١١١٥
  ) ٢٢٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٤٠٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١١١٦

  ) ٢٣٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٩٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١١٧
  ) ٤٣٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٤٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٣٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٩٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١١٨
  ) ٣٣٣ھـ، ص ١٤٢٧ المباركفوري،( 

  ) ٣٣٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (  ) ٢٩١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١١٩
  )٢٣٦ھـ،ص ١٤٢٦الجزائري،()٤٣٧،٤٣٩ھـ،ص١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١١٢٠   
  ) ٢٣٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٩١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٣٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٠٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٣٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١١٢١   
  ) ٢٣٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٩٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٣٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٠٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٣٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١١٢٢   
  ) ٢٣٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٩٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٤٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٠٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٣٨ھـ، ص ١٤٢٥م، ابن ھشا( 

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٣٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٢٣
  ) ٤٣٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٣٣٩

  ) ٣٣٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ()٢٣٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ١١٢٤
  ) ٤٠٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( )٤٤٠،  ٤٣٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (

  ) ٤٠٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١١٢٥
  ) ٤٠٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١١٢٦

  ) ٤٠٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٣٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٢٧
  ) ٤٤٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٣٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٣٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٢٨
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  ) ٢٣٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٢٩
  ) ٣٤١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤١٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١١٣٠

  ) ٢٣٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٩١ص  ھـ،١٤٠٢حافظ، (    ١١٣١
  ) ٣٤٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤١٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٢٣٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٩٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٣٢
  ) ٤٤١،  ٤٣٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٤١٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١١٣٣

  ) ٤١٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٩٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٣٤
  ) ٤٤١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٤٤ھـ، ص ١٤٢٧باركفوري، الم(

  ) ٣٤٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٩٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٣٥
  ) ٤٥١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٤٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤١٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١١٣٦
  ) ٤٤٨،  ٤٤١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٤٦ھـ، ص ١٤٢٧باركفوري، الم)(٢٤٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ١١٣٧
  ) ٢٤٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٣٨

  ) ٤١٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٣٩
  ) ٣٤٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٤١٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٤٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٤٠
  )٤٤٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ٣٤٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٤٠ھـ، ص ١٤٢٦ائري، الجز(    ١١٤١
  ) ٤٥٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٣٤٦

  ) ٣٤٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٢٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١١٤٢

  ) ١٩٣ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٩٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٤٣
  ) ٣٨٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٤٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

١١٤٤   
  ) ١٩٣ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٩٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٤٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٢٥ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٣٨٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٤٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٢٥ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، (    ١١٤٥

  ) ٤٢٥ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، )(  ٢٩٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٤٦
  ) ٣٤٨ص ھـ، ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ١٩٣ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٩٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٤٧
  ) ٣٨٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٤٨ھـ، ص ١٤٢٧كفوري، المبار(

  ) ٣٨٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٤٢٦ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، (    ١١٤٨

  ) ٣٤٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٢٦ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، (    ١١٤٩
  ) ٣٨٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  )٣٥٠، ٣٤٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري،)(٢٩٥ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (   ١١٥٠
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  ) ٤٢٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٩٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٥١

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٥١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٥٢
  ) ٤٥٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٣٥٥

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٥١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٥٣
  ) ٤٥٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٣٥٥

  ) ٣٥٩ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري، )(٢٥١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (   ١١٥٤
  ) ٣٥٨ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري، )(٢٥٣ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (   ١١٥٥

  ) ٣٨١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٣٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٥٦
  ) ٤٨٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١١٥٧   
  ) ٢٦٤ھـ، ص  ١٤٢٦ائري، الجز)(   ٣٣٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٨٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٦٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٨٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١١٥٨   
  ) ٢٦٤ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(   ٣٣٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٨٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٦٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٨٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١١٥٩   
  ) ١٣٦م، ٢٠٠٣الجمیلي، )(  ٢٦٤ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٣٨٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٦٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٨٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٦٤ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٦٠
  ) ٤٨٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٣٨١

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٦٥ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٦١
  ) ٤٨٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٣٨١

  ) ٢٦٥ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٦٢

١١٦٣   
  ) ٢٦٥ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(   ٣٤٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٨١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٦١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٨٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

ھـ، ص ١٤٢٧ المباركفوري،)(  ٢٦٥ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٦٤
  ) ٤٨٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٣٨٢

  ) ٤٦٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٦٥ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٦٥
  ) ٤٨٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )( ٣٨٢ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري، (

١١٦٦   
  ) ٢٦٥ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(   ٣٤٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٨٢ ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٦٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٨٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١١٦٧   
  ) ٢٦٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(   ٣٤٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٨٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٦٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٨٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 
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  ) ٤٦٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(   ٣٤١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٦٨
  ) ٤٩٢ھـ، ص ١٤٢٥شام، ابن ھ)(٣٨٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  )٣٨٧ – ٣٨٦ھـ،ص١٤٢٧المباركفوري،)(٣٤٢ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (   ١١٦٩
  )٣٨٧ –٣٨٦ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري،)(٣٤٢ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (   ١١٧٠
  )٣٨٨ –٣٨٧ھـ،ص١٤٢٧المباركفوري،)(٣٤٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (   ١١٧١
  ) ٣٨٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(   ٣٤٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٧٢

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٦٧ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٧٣
  ) ٤٩٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٣٨٣

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٦٧ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٧٤
  ) ٤٩٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٣٨٤

  ) ٢٦٧ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(   ٣٤٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٧٥
  ) ٤٩٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٨٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٤٧١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٦٨ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٧٦
  ) ٤٩٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٤٩٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(   ٣٤٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٧٧

  ) ٢٧٠ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٤٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٧٨
  ) ٣٨٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٤٧٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٤٤ ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (    ١١٧٩
  ) ٥٠٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٨٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٦٩ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٤٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٨٠
  ) ٣٨٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٧٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٢٦٩ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٤٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٨١
  ) ٥٠١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٨٤ـ، ص ھ١٤٢٧وري، المباركف(

  ) ٣٨٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٤٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٨٢
  ) ٥٠٢،  ٥٠١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٦٩ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٤٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٨٣
  ) ٣٨٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٤٧٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٤٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٨٤
  ) ٣٨٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٤٧٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٤٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٨٥
  ) ٣٨٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

١١٨٦   
  ) ٢٦٩ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٩٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٨٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٧٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٥٠٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٦٩ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٤٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٨٧
  ) ٥٠٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 
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  ) ٥٠٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٦٩ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٨٨
  ) ٢٦٩ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٨٩

  ) ٣٨٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٤٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٩٠
  ) ٥١٠،  ٥٠٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٤٧٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٧١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٩١
  ) ٥٠٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ()٣٨٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٧٠ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٩٢
  ) ٥٠٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٣٨٨

  ) ٥٠٥، ص ھـ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٧١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٩٣

  ) ٢٧٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٤٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٩٤
  ) ٥١٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام،)( ٣٨٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٧٠ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٩٥

 - ٣٩٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٥٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٩٦
  ) ٥١٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٤٠١

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٧٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٩٧
  ) ٥١٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٣٩٦،  ٣٩٤

  ) ٥٢٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٧٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١١٩٨

  ) ٢٧٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٥٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١١٩٩
  ) ٤٨٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٢٧٦ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٥٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٠٠
  ) ٣٩٨،  ٣٩٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٤٨٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٥٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٠١
  ) ٥١٥،  ٥١٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٥١٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٤٨٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٢٠٢

١٢٠٣   
  ) ٢٧٧ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٥٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٩٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٨٥ص ھـ، ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٥١٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٥٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٠٤
  ) ٤٨٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٧٧ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١٢٠٥
  ) ٤٠١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )( ٢٧٧ھـ، ص١٤٢٦الجزائري، (   ١٢٠٦
  ) ٤٨٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٧٧ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١٢٠٧
  ) ٥٣٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ) (  ٤٨٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٢٠٨

  ) ٤٨٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٧٨،٢٨٥ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (   ١٢٠٩
  ) ٥٢١ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، )( ٤٠١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٨٥ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٦١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢١٠
  ) ٤٠١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 
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  ) ٢٧٨ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٦٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢١١
  ) ٤٠٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٨٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٣٥٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢١٢

  ) ٢٧٩ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٥٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢١٣
  ) ٥١٦ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، )( ٣٩٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٧٩ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٥٩ص  ھـ،١٤٠٢حافظ، (    ١٢١٤
  ) ٥١٦ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، )( ٣٩٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٧٩ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٥٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢١٥
  ) ٥١٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٥٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢١٦

  ) ٢٨٣ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٦٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢١٧
  ) ٥١٨ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، )( ٣٩٩ھـ، ص ١٤٢٧لمباركفوري، ا(

  ) ٢٨٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٦٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢١٨
  ) ٤٠٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٢٨٢ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١٢١٩

  ) ٤٠٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )( ٢٨٣ھـ، ص١٤٢٦الجزائري، (   ١٢٢٠
  ) ٥١٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٨١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٦٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٢١

١٢٢٢   
  ) ٢٨٤ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٦٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٩٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٥٠١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٥٢٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٧٩ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٦٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٢٣
  ) ٥١٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٤٨٧، ص ھـ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٢٨٣ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١٢٢٤

  ) ٤٩٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٨٤ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، (    ١٢٢٥
  ) ٥١٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٨٣،  ٢٨٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٢٦
  ) ٤٥ھـ، ص ١٤٢٦العطرجي، (  ) ٢٢٢

  ) ٢٢٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(٢٨٣،  ٢٨٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (   ١٢٢٧
  ) ٣٠٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٥ھـ، ص ١٤٢٦العطرجي، ( 

١٢٢٨   
  ) ٢٢١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٨٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٠٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٧٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٢٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١٢٢٩   
  ) ٢٢١ھـ، ص ١٤٢٦زائري، الج)(  ٢٨٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٠٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٧٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٢٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 
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١٢٣٠   
  ) ٢٢٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٨٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٠٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٧٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٢٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٢٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٨٢، ص ھـ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٣١
  ) ٤٢٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٢٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٨٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٣٢
  ) ٤٢٨ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، )( ٣٠٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣١١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٨٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٢٣٣

  ) ٢٢٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٨٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٣٤
  ) ٣١٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٣٨٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٨٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٣٥
  ) ٤٣١ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، )( ٣١١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٢٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٨٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٣٦
  ) ٤٣١ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، )( ٣١٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٢٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٨٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٣٧
  ) ٣١٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

١٢٣٨   
  ) ٢٢٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٨٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٤٥ھـ، ص ١٤٢٦العطرجي، )(  ٣٨١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٣١ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، )( ٣١٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٤٥ھـ، ص ١٤٢٦العطرجي، )(  ٢٨٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٣٩

١٢٤٠   
  ) ٢٢٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٨٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣١٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٨٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٣١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٤٥ھـ، ص ١٤٢٦العطرجي، (    ١٢٤١

١٢٤٢   
  ) ٢٢٥ص  ھـ،١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٨٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣١٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٨٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٣٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٢٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٨٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٤٣
  ) ٤٣٢ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، )( ٣١٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٢٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٨٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٤٤
  ) ٤٣٢ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، )( ٣١٣ھـ، ص ١٤٢٧باركفوري، الم(

  ) ٢٢٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٨٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٤٥
  ) ٤٣٢ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، )( ٣١٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣١٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٨٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٢٤٦
  ) ٤٣٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٨٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٤٧
  ) ٢٢٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٨٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٤٨
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  ) ٣١٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٨٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٣٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٨٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٢٢٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٢٤٩
  ) ٤٣٤ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، )( ٣١٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣١٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٨٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٢٥٠
  ) ٤٣٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٢٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٨٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٥١
  ) ٣١٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٨٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٢٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٢٥٢
  ) ٤٣٣ھـ، ص ١٤٢٥ھشام، ابن (  ) ٣١٤

  ) ٤٣٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٣٨٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٢٥٣
  ) ٤٣٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٢٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٢٥٤
  ) ٤٣٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٨٧ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (    ١٢٥٥
  ) ٤٣٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٨٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٥٦
  ) ٣١٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٨٧ ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (    ١٢٥٧
  ) ٣٢٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٥٨
  ) ٢٢٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٢٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٥٩
  ) ٢٥٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٢٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٦٠
  ) ٢٥٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٢٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٦١
  ) ٤٣٥ھـ، ص ١٤٢٥ھشام،  ابن)(  ٢٢٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٢٦٢

  ) ٢٢٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٨٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٦٣
  ) ٤٣٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٣٨٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٣٨٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٢٦٤
  ) ٢٩٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٦٥
  ) ٣٩٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٢٦٦
  ) ٢٨٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٦٧

١٢٦٨   
  ) ٢٤٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( ) ٣٠٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
،  ٣٥٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٣٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٤٥٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  )  ٣٥٤

١٢٦٩   
  ) ٢٤٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٠٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٥٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٣٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٥٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١٢٧٠   
  ) ٢٤٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٠٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٥٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٣٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٥٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٤٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٠٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٧١
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  ) ٣٥٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٣٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٢٤٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٠٧ص ھـ، ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٧٢
  ) ٤٥٦ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، )( ٣٥٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٢٤٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٠٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٧٣

  ) ٢٤٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٠٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٧٤
  ) ٣٥٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٣٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٢٤٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٠٧ھـ، ص ١٤٠٢فظ، حا(    ١٢٧٥
  ) ٤٥٦ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، )( ٣٥٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٣٥٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٠٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٧٦
  ) ٣٧٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٢٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٧٧

  ) ٣٦٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٢٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٧٨
  ) ٤٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٢٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٧٩

١٢٨٠   
  ) ٢٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٢٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٦٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٤٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٧٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٥٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٢٨١
  ) ٤٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١٢٨٢   
  ) ٢٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٢٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٦٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٤٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٢٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٨٣
  ) ٤٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٤٤٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

١٢٨٤   
ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٣٥،  ٣٢٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 

  ) ٤٨٤،  ٤٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٢٥٥
  ) ٣٦٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٤٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

١٢٨٥   
  ) ٢٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٢٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٦٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٤٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  )  ٤٧٧،  ٤٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١٢٨٦   
  ) ٢٥٥ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٢٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٦٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٤٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٦٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٣١،  ٣٢٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٨٧
  ) ٣٦٧،  ٣٦٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (  ) ٢٥٦

  ) ٢٥٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٢٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٨٨
  ) ٣٦٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٤٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
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  ) ٤٦٩،  ٤٦٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١٢٨٩   
  ) ٢٥٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٣٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٦٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٤٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٦٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١٢٩٠   
  ) ٢٥٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٣١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٦٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٥٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٦٩ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٣١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٩١

١٢٩٢   
  ) ٢٥٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٣٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٧٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٥١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٧٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٥٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٣٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٩٣
  ) ٣٧٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٢٥٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٣٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٩٤
  ) ٤٧١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٣٢ھـ، ص ١٤٠٢ حافظ،(    ١٢٩٥

  ) ٣٦٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٣٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٩٦
  ) ٤٧١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٥٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٣٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٩٧
  ) ٣٧٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٢٥٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٣٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٩٨
  ) ٣٧٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٣٣٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٢٩٩

  ) ٤٥٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٣٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣٠٠
  ) ٣٧١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٢٥٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٣٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣٠١
  ) ٣٧٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٢٥٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٣٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣٠٢
  ) ٣٧٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٤٥٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٣٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣٠٣
  ) ٤٧٢ھـ، ص١٤٢٥ابن ھشام، )( ٣٧٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٥٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣٠٤
  ) ٤٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٣٧٣

  ) ٣٧٥ھـ، ص ١٤٢٧ركفوري، المبا)(٢٥٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ١٣٠٥

  ) ٢٦٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٣٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣٠٦
  ) ٤٧٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٧٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (
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  ) ٣٧١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٣٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣٠٧
  ) ٤٧٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١٣٠٨   
  ) ٢٥٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٣٣ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
 ٤٧٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٣٧١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 
 ،٤٧٥(  

  ) ٤٥٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٣٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣٠٩
  ) ٤٧٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٣٧٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

١٣١٠   
  ) ٢٦٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٣٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٣٧٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( ) ٤٥٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٤٧٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٦١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٣٣٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣١١
  ) ٤٧٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٣٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣١٢
  ) ٤٢٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٣٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣١٣
  ) ٣٣٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣١٤

  ) ٣٧٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٣٧ھـ، ص ١٤٠٢، حافظ(    ١٣١٥
  ) ٤٨٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣٧٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٣٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣١٦

  ) ٤٠٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٥٠٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣١٧
  ) ٥٥٣،  ٥٣٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

ھـ، ص ١٤٢٧باركفوري، الم)(  ٢٩٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣١٨
  ) ٥٢٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٤٠٤

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٩٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣١٩
  ) ٥٢٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٤٠٤

  ) ٥٢٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٩٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣٢٠
  ) ٥٢٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٩٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣٢١

ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٩٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣٢٢
  ) ٥٢٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، (  ) ٤٠٤

  ) ٤٠٤ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري، )( ٢٩٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ١٣٢٣
  ) ٢٩٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣٢٤
  ) ٤٢٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )( ٣٠٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري،(   ١٣٢٥
  ) ٥٥٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٣٠٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣٢٦
  ) ٣٠٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣٢٧
  ) ٣٠٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣٢٨
  ) ٥٣٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٢٩
  ) ٥٣٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٠٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣٣٠



٧٤١  
  

  المراجع  رقم السؤال
  ) ٥٥٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٤٢٠ھـ، ص ١٤٢٧فوري، المبارك(

  ) ٥٥٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( ) ٣٠٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣٣١
  ) ٥٣٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٣٢
  ) ٤٢٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(٣٠٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ١٣٣٣
  ) ٣٠٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣٣٤
  ) ٤٢٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٥٣٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٣٥
  ) ٤٢١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(٣٠٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ١٣٣٦
  ) ٥٣٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٣٧
  ) ٤٢١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(٣٠٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ١٣٣٨
  ) ٥٥٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٣٠٣ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣٣٩

  ) ٣٠٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٥٣٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٤٠
  ) ٤٢١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٤٢١ھـ، ص ١٤٢٧فوري، المبارك)(  ٥٣٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٤١
  ) ٥٥٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٥٣٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٤٢

  ) ٤٢٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٥٣٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٤٣
  ) ٥٥٥ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٥٤٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٤٤
  ) ٤٢١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٥٣٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٤٥
  ) ٤٢٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٥٤٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٤٦
  ) ٥٤١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٤٧
  ) ٤٢٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٥٤٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٤٨
  ) ٥٤٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٤٩
  ) ٣٧٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٥٠
  ) ٢٥٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٥١

  ) ١٨٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٥٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٥٢
  ) ٢٥٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٥٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٥٣
  ) ٢٥٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٥٤
  ) ٢٥٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٥٥
  ) ٢٥٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٥٦
  ) ٢٥٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٥٧
  ) ٢٥٦،  ٢٥٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٥٨
  ) ٢٥٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٥٩
  ) ٢٥٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٦٠
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  ) ٢٥٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٦١
  ) ٢٥٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٦٢

  ) ٢٤٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٢١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣٦٣
  ) ٢٠٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٤٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٧٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣٦٤
  ) ٢٠٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٥٨الصایم، ص (    ١٣٦٥
  ) ٥٨الصایم، ص (    ١٣٦٦
  ) ٥٨الصایم، ص (    ١٣٦٧
  ) ٢٤٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )( ٥٩- ٥٨الصایم، ص (    ١٣٦٨

  ) ٢٤٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٥٩الصایم، ص (    ١٣٦٩
  ) ٢٠٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ١٧٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣٧٠
  ) ٧٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٧١

  ) ٦٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١١٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٧٢
  ) ٩٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١٣٧٣   
  ) ١٠٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٥٠ھـ، ص ١٤٢٠عي، السبا( 
  ) ١٠٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٢١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٦٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ١١٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٧٤
  ) ١٢١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣٧٥
  ) ١٢١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣٧٦
  ) ٩٧، ص ھـ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٢١ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٣٧٧
  ) ٣٤ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، )(  ٥٠ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ١٣٧٨
  ) ٤٤ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ١٣٧٩
  ) ٣٨٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٣٨٠
  ) ٣٨٣ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٤٢٦ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، (    ١٣٨١
  ) ٣٨٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٤٢٦ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، (    ١٣٨٢
  ) ٤٢٧ھـ، ص  ١٤٢٦مراد، (    ١٣٨٣
  ) ١٧ھـ، ص ١٤٠٢افظ، الح(    ١٣٨٤
  ) ٩٦ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٨٠ھـ، ص ١٤٠٢الحافظ، (    ١٣٨٥
  ) ٨١ھـ، ص ١٤٠٢الحافظ، (    ١٣٨٦
  ) ٩٧ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٢٦ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ١٣٨٧
  ) ٢٦ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ١٣٨٨
  ) ٢٥ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ١٣٨٩
  ) ٢٤ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ١٣٩٠
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  ) ٢٤ـ، ص ھ١٤٢٠السباعي، (    ١٣٩١
  ) ٢٤ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ١٣٩٢
  ) ٦٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٣٩٣
  ) ١٦٤ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٣٩٤
  ) ١٦٥ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٣٩٥
  ) ١٦٥ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٣٩٦
  ) ١٦٥ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٣٩٧
  ) ١٦٦ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٣٩٨
  ) ١٦٧ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٣٩٩

  ) ١١٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٦٤ھـ، ص ١٤٢٠باعي، الس(    ١٤٠٠
  ) ١٠٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٩ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 

  ) ١٦٧ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٤٠١
  ) ١٦٧ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٤٠٢
  ) ١٦٨ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٤٠٣
  ) ١٦٧ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٤٠٤
  ) ١٦٧ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٤٠٥
  ) ٢٣ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ٣٠٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري،  (   ١٤٠٦
  ) ٧٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٠٧
  ) ٧٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٠٨
  ) ٣٢٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٤٢٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٤٠٩
  ) ٣٢٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤١٠
  ) ٣٢٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤١١
  ) ٣٢٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤١٢
  ) ٣٢٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٤٢٨، ص ھـ١٤٠٢حافظ، (    ١٤١٣
  ) ٣٢٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤١٤
  ) ٣٢٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤١٥
  ) ٣١٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤١٦
  ) ٧٢ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣١٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤١٧
  ) ٧٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣١٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤١٨
  ) ٧٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣١٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤١٩
  ) ٣١٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٢٠
  ) ٣١٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٢١
  ) ٧٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣١٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٢٢
  ) ٣١٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٢٣
  ) ٣١٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٢٤



٧٤٤  
  

  المراجع  رقم السؤال
  ) ٣١٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٢٥
  ) ٣١٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٢٦
  ) ٣٢٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٢٧
  ) ٣٢٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٢٨
  ) ٣٢٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٢٩
  ) ٣٢٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٣٠
  ) ٩٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )( ٦٦، ٦١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٤٣١

  ) ٩٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )( ٣٧ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ١٤٣٢
  ) ٦٨ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  )٣٧ھـ، ص ١٤٢٠باعي، الس(    ١٤٣٣

  ) ٩٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٧ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ١٤٣٤
  ) ٥٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٥٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٦٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٤٣٥
  ) ٦٢ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٤٣٦

  )  ٩٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٧٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٤٣٧
  ) ٥٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٩٨ھـ، ص١٤٢٦مراد، )(٢٥الصایم، ص )(٧٤ھـ، ص١٤٠٢حافظ، (   ١٤٣٨
  ) ٥٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٧٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٤٣٩
  ) ١٦١ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ١٤٤٠
  ) ٢١ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ١٤٤١
  ) ٢١ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ١٤٤٢
  ) ١٦١ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ١٤٤٣
  ) ٢١ھـ، ص ١٤٢٤سندي، (    ١٤٤٤
  ) ٢١٦ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (    ١٤٤٥
  ) ٣٢٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٤٦
  ) ٣٢٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٤٧
  ) ٣٢٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٤٨
  ) ٣٢٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٤٩
  ) ٣٢٢ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(١٥٣-١٣١ھـ، ص ١٤٢٥األشقر، (   ١٤٥٠
  ) ٢٢٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٥١
  ) ٢٢٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٥٢
  ) ٤٤٤ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١١١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٤٥٣
  ) ٧٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٥٤
  )٣٨ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ١٤٥٥



٧٤٥  
  

  المراجع  رقم السؤال
  ) ٣٣٦ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٥٦
  ) ٣٣٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٥٧
  ) ٣٣٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٥٨
  ) ٣٣٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٥٩
  ) ٣٣٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٦٠
  ) ٣٣٨ھـ، ص ١٤٢٦ي، الجزائر(    ١٤٦١
  ) ٣٣٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٦٢
  ) ٣٣٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٦٣
  ) ٣٣٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٦٤
  ) ٢٧٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٦٥
  ) ٢٧٤ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٦٦
  ) ١٧١ھـ، ص ١٤٠٦عبدالرحمن، (    ١٤٦٧
  ) ٣١٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٦٨
  ) ٣١٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٤٦٩
  ) ٢٢٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٧٠
  ) ١٠٠ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٧١
  ) ١٠١ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٧٢
  ) ١٠٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٧٣
  ) ١٠٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٧٤
  ) ١١٥ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٧٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٧٥
  ) ١٧٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٧٦
  ) ١٧٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٧٧
  ) ١٧٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٧٨
  ) ٢٠٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٧٩

  )١٥٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٧٠ – ٦٩ھـ، ص ١٤٢٠السباعي، (    ١٤٨٠
  )  ١٤٨- ١٤٤ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري،)(٢١٣ھـ، ص١٤٢٦مراد،(

  ) ٢١٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٢٨٦ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٨١
  ) ٢٧٤ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٢٥٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٨٢

  ) ١٩١ھـ، ص  ١٤٢٦الجزائري، )(  ٢٤٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٤٨٣
  ) ٣٢٨،  ٢٥٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٩٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 

  ) ٤٢٧ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٨٤
  ) ٤٠٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٤٩٩ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٤٨٥
  ) ١٧٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٤٨٦
  )ھـ ٩/٥/١٤٢٨قناة الحقیقة، شاشة توعیة، (    ١٤٨٧



٧٤٦  
  

  المراجع  رقم السؤال
  ) ١٨٩ - ١٨٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٤٨٨
  ) ١٩٢ - ١٩٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٤٨٩

١٤٩٠   
إیاد أحمد شكري، مدیر العالقات العامة بمستودع المدینة المنورة ( 

الفضائیة السعودیة، القناة األولى، برنامج مع الصباح، حج عام . الخیري
  )ھـ ١٤٢٧

  ) ٢٢ھـ، ص١٤٢٠السباعي، (    ١٤٩١
  ) ١٤ – ١١ھـ، ص١٤٢٠السباعي، (    ١٤٩٢

١٤٩٣   
  ) ٤١٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ٨٢ھـ، ص ١٤٢٦طھ، ( 
  ) ٥٤٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٠٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 
  ) ٥٧١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٤٢٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٤٢٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٨٢ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ١٤٩٤

  ) ٣٠٧ھـ، ص ١٤٢٦ الجزائري،)(  ٤١٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٤٩٥
  ) ٤٢٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٤٢٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(٣٠٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ١٤٩٦

  ) ٣٨٩ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ١٥٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٤٩٧
  ) ٥٧١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٣٠٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 

  ) ٤١٤ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٤٩٨

١٤٩٩   
  ) ٨٣ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )( ١٥٨ص  ھـ،١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٣٠٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٤١٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٥٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٥٤٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

١٥٠٠   
  ) ٨٣ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )( ١٥٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٣٠٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٤١٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٥٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١٥٠١   
  ) ٨٣ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )( ١٥٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٣٠٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٤١٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٥٧٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ١٤٧ھـ، ص ١٤٢٣شاھین، ( 

١٥٠٢   
  ) ٨٣ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )( ١٥٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٣٠٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٤١٥ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٤٢٧ھـ، ص ١٤٢٧كفوري، المبار( 

  ) ٥٤٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٥٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٠٣
  ) ٤٢٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٥٤٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٥٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٠٤
  ) ٤٢٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٥٤٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٥٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٠٥
  ) ٤٢٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٥٤٤ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ١٥٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٠٦



٧٤٧  
  

  المراجع  رقم السؤال
  ) ٨٦ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ١٥٠٧
  ) ٣٠٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٤١٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٥٠٨

  ) ٥٤٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، )(  ٣٠٨ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (    ١٥٠٩
  ) ٤٢٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٥٥٥ھـ، ص ١٤٢٥شام، ابن ھ)(  ٤١٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٥١٠
  ) ٤٢٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٨٦ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ١٥١١
  ) ١٥٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥١٢
  ) ١٥٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥١٣
  ) ٤٢٧ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ) (  ٥٤٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٥١٤
  ) ٤٢٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٥٤٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٥١٥
  ) ٤٢٨ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٥٤٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٥١٦

  ) ٨٣ھـ ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ١٥٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥١٧
  ) ٤٢٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٥٤٥ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 

  ) ٤٢٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٦٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (   ١٥١٨

  ) ٣٠٧ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٤١٦ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٥١٩
  ) ٤٢٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٤١٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، (    ١٥٢٠
  ) ٤٢٩ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٦٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (   ١٥٢١
  ) ٤١٧ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ١٦٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٢٢
  ) ٨٥ – ٨٤ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ١٥٢٣
  ) ١٦١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٢٤
  ) ٥٤٧ـ، ص ھ١٤٢٦مراد، )(  ٨٤ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ١٥٢٥
  ) ٤٣٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٦٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (   ١٥٢٦

١٥٢٧   
  ) ٨٧ھـ ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ١٦١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٠٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 

٤٣٠ (  

  ) ٤١٨ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ١٦١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٢٨
  ) ٤٣٠ھـ، ص ١٤٢٧اركفوري، المب)( ٣٠٨ھـ، ص١٤٢٦الجزائري، (

  ) ٨٦ھـ ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ١٦١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٢٩
  ) ٤٣٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )( ٣٠٨ھـ، ص١٤٢٦الجزائري، (

  ) ٨٦ھـ ، ص ١٤٢٦طھ، (    ١٥٣٠
  ) ٤٣١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٦٢ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (   ١٥٣١

  ) ٨٦ھـ ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ١٦١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٣٢
  ) ٤٣٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ٨٦ھـ ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ١٦١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٣٣
  ) ١٦٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٣٤
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  ) ٤٣٠ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٥٤٣ھـ، ص ١٤٢٦مراد، (    ١٥٣٥
  ) ٤٤٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٤٢٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ١٦٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٣٦
  ) ٤٣١ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري، )( ٣٠٩ھـ، ص ١٤٢٦ الجزائري،(

  ) ٤٣١ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري، )( ٣٠٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (   ١٥٣٧

  )٤٣٢،٤٣٣ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري،)(١٦٣ھـ،ص١٤٢٦ساعاتي،(   ١٥٣٨
  ) ٥٨٠ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣١٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١٦٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٣٩
  ) ٤٣١ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، ( 

  ) ١٦٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٤٠

١٥٤١   

  ) ٨٧ھـ ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ١٦٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٣٠٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٤٢٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٤٣٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٥٤٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٥٨١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١٥٤٢   
  ) ٨٧ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ١٦٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٤٣٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٥٤٨ھـ، ص ١٤٢٦مراد، ( 
  ) ٥٨١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

١٥٤٣   
  ) ٨٨ھـ ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ١٦٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  ) ٣٠٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ٤٢٠ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 
  ) ٥٨١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(٤٣٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ١٦٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٤٤

  ) ٣٠٩ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١٦٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٤٥
  )٥٨١ھـ، ص ١٤٢٥ام، ابن ھش)( ٤٣٢ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، (

  ) ٤٢١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، )(  ١٦٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٤٦

١٥٤٧   
  ) ٨٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ١٦٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، ( 
  )٤٣٣ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )( ٣١٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، (

  ) ٥٨١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٣١٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١٦٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٤٨
  ) ٥٨١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، ( 

  ) ٨٩ -٨٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ١٦٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٤٩
  ) ٥٨١ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٣١٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، ( 

  ) ٨٩ -٨٨ھـ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ١٦٥ھـ، ص ١٤٢٦عاتي، سا(    ١٥٥٠
  ) ٥٨٢ھـ، ص ١٤٢٥ابن ھشام، )(  ٤٢١ھـ، ص ١٤٠٢حافظ، ( 

  ) ٣١٠ھـ، ص ١٤٢٦الجزائري، )(  ١٦٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٥١
  ) ١٧٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٥٢
  ) ٨٧ھـ ، ص ١٤٢٦طھ، )(  ١٦٩ - ١٦٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٥٣
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  ) ١٧٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٥٤
  ) ٩٢ھـ، ص ١٤٢٦طھ، (    ١٥٥٥
  ) ١٦٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ٣٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٥٦
  ) ٣٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٥٧
  )١٦٦ھـ، ص١٤٢٧المباركفوري،)(١٠٠ -٩٩ھـ، ص١٤٢٦ساعاتي،(   ١٥٥٨
  ) ٩٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٥٩
  ) ٩٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٦٠
  ) ١٦٦ھـ، ص ١٤٢٧فوري، المبارك)(  ١٠٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (   ١٥٦١
  ) ١٠٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٦٢
  ) ١٠٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٦٣
  ) ١٠٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٦٤
  ) ١٠٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٦٥
  ) ١٦٦ھـ، ص ١٤٢٧المباركفوري، )(  ١٠٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (   ١٥٦٦
  ) ١٠٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٦٧
  ) ١٠٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٦٨
  ) ١٠٠ھـ، ص ١٤٢٦ي، ساعات(    ١٥٦٩
  ) ١٠٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٧٠
  ) ١٠٢ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٧١
  ) ١٠٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٧٢
  ) ١٠٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٧٣
  ) ١٠٦ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٧٤
  ) ١٠٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٧٥
  ) ١٠٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٧٦
  ) ١٠٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٧٧
  ) ١٠٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٧٨
  ) ١٠٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٧٩
  ) ١٠٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٨٠
  ) ١٠٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٨١
  ) ١٠٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٨٢
  ) ١٠٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٨٣
  ) ١١٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٨٤
  ) ١١٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٨٥
  ) ١١٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٨٦
  ) ١١١ـ، ص ھ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٨٧
  ) ١١١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٨٨
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  ) ١١٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٨٩
  ) ١١٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٩٠
  ) ١١٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٩١
  ) ١١٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٩٢
  ) ١١٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٩٣
  )١١٤ - ١١٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٩٤
  ) ١١٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٩٥
  ) ١١٦ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٩٦
  ) ١١٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٩٧
  ) ١١٦ - ١١٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٩٨
  ) ١١٨ – ١١٦ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٥٩٩
  ) ١١٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٠٠
  ) ١١٩ – ١١٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٠١
  ) ١١٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٠٢
  ) ١١٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٠٣
  ) ١١٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٠٤
  ) ١١٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٠٥
  ) ١١٩ – ١١٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٠٦
  ) ١١٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٠٧
  ) ١٢٠ – ١١٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٠٨
  ) ١٢٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٠٩
  ) ١٢١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦١٠
  ) ١٢٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦١١
  ) ١٢١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦١٢
  ) ١٢٢ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦١٣
  ) ١٢٢ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦١٤
  ) ١٢٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦١٥
  ) ١٢٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦١٦
  ) ١٢٤ - ١٢٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦١٧

١٦١٨   
http://islamport.com/d/1/srh/1/22/463.html?zoom_hig
hlightsub=%22%C3%E5%E1+%C7% 
E1%D5%DD%C9%22  

  ) ١٢٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦١٩
  ) ١٢٤ھـ، ص ١٤٢٦ي، ساعات(    ١٦٢٠
  ) ١٢٥- ١٢٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٢١

http://islamport.com/d/1/srh/1/22/463.html?zoom_hig
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  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٢٢
  ) ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٢٣
  ) ١٢٦ - ١٢٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٢٤
  ) ١٢٦ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٢٥
  ) ١٢٧ - ١٢٦ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٢٦
  ) ١٢٨ - ١٢٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٢٧
  ) ١٢٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٢٨
  ) ١٢٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٢٩
  ) ١٢٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٣٠
  ) ١٢٦ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٣١
  ) ١٢٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٣٢
  ) ١٢٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٣٣
  ) ١٢٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٣٤
  ) ١٢٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٣٥
  ) ١٣٠ - ١٢٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٣٦
  ) ١٣٠ ھـ، ص١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٣٧
  ) ١٣٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٣٨
  ) ١٠٧ھـ، ص ١٤١٩الرئاسة، (    ١٦٣٩
  ) ١١١ھـ، ص ١٤١٩الرئاسة، (    ١٦٤٠
  ) ١١٢ھـ، ص ١٤١٩الرئاسة، (    ١٦٤١
  ) ١١٦ھـ، ص ١٤١٩الرئاسة، (    ١٦٤٢
  ) ١١٧ھـ، ص ١٤١٩الرئاسة، (    ١٦٤٣
  ) ١١٩ھـ، ص ١٤١٩الرئاسة، (    ١٦٤٤
  ) ١٢٠ھـ، ص ١٤١٩الرئاسة، (    ١٦٤٥
  ) ١٢٧ـ، ص ھ١٤١٩الرئاسة، (    ١٦٤٦
  ) ١٢٧ھـ، ص ١٤١٩الرئاسة، (    ١٦٤٧
  ) ١٢٤ھـ، ص ١٤١٩الرئاسة، (    ١٦٤٨
  ) ١٤١ھـ، ص ١٤١٩الرئاسة، (    ١٦٤٩
  )   www.amana-md.gov.saموقع أمانة المدینة المنورة(    ١٦٥٠

التلفزیون السعودي، القناة األولى، فیلم وثائقي عن المسجد النبوي، حج    ١٦٥١
  ھـ١٤٢٧عام 

 ون السعودي، القناة األولى، فیلمالتلفزی ) ٢٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٥٢
  ھـ١٤٢٧وثائقي عن المسجد النبوي، حج عام 

التلفزیون السعودي، القناة األولى، فیلم  ) ٢٢، ص ھـ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٥٣
  ھـ١٤٢٧وثائقي عن المسجد النبوي، حج عام 

http://www.amana-md.gov.sa
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  ) ٢١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٥٤
  ) ٢١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٥٥
  ) ٢٢ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٥٦

التلفزیون السعودي، القناة األولى، فیلم وثائقي عن المسجد النبوي، حج    ١٦٥٧
  ھـ١٤٢٧عام 

التلفزیون السعودي، القناة األولى، فیلم وثائقي عن المسجد النبوي، حج    ١٦٥٨
  ھـ١٤٢٧عام 

  ) ٢٢ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٥٩
  ) ٣٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٦٠
  ) ٢٤٢ھـ، ص ١٤٢٥ھشام،  ابن)(  ٤١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٦١
  ) ٤٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٦٢
  ) ٤٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٦٣
  )٤٦ - ٤٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٦٤
  ) ٤٦ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٦٥
  ) ٤٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٦٦
  ) ٤٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٦٧
  ) ٤٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٦٨
  ) ٥٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٦٩
  ) ٥٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٧٠
  ) ٥١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٧١
  ) ٥٤ – ٥٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٧٢
  ) ٥٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٧٣
  ) ٥٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٧٤
  ) ٥٦ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٧٥
  ) ٥٦ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٧٦
  ) ٥٦ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٧٧
  ) ٥٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٧٨
  ) ٥٨ ھـ، ص١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٧٩
  ) ٥٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٨٠
  ) ٥٩ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٨١
  ) ٦٣ – ٦٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٨٢
  ) ٦٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٨٣
  ) ٦٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٨٤
  ) ٦٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٨٥
  ) ٦١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٨٦
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  ) ٨٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٨٧

١٦٨٨   http://islamport.com/d/3/lqh/1/121/1987.html?zoom_
highlightsub=%C7%E1%CD%D1%C9  

  ) ٦٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٨٩
  ) ٦٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٩٠
  ) ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٩١
  ) ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٩٢
  ) ٦٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٩٣
  ) ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٩٤
  ) ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٩٥
  ) ٧٠ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٩٦
  ) ٧٣و  ٧١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٩٧
  ) ٧٢- ٧١ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٩٨
  ) ٧٣ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٦٩٩
  ) ٧٤ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٧٠٠
  ) ٧٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٧٠١
  ) ٧٥ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٧٠٢
  ) ٧٧ - ٧٦ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٧٠٣
  ) ٧٧ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٧٠٤
  ) ٧٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٧٠٥
  ) ٧٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٧٠٦
  ) ٧٨ھـ، ص ١٤٢٦ساعاتي، (    ١٧٠٧

  على محمد وعلى آل محمد  ياللھم صل
  كما صلیت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم 

 إنك حمید مجید
  وبارك على محمد وعلى آل محمد

  كما باركت على إبراھیم وعلى آل إبراھیم 
 إنك حمید مجید 

  

http://islamport.com/d/3/lqh/1/121/1987.html?zoom_
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