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المقدمة
الحمد  رب العالمين  ،والصالة والسالم على رسوله األمين،
وعلى آله وصحبه أجمعين  .أما بعد:
بين الكتب الكثيرة ،في حقول عديدة ،ھذا الكتاب الجديد ،ما له
من الحداثة إال أنه قصير ،في مواضيع مختارة ،على المنھج
المقرر ،لدى جامعة كيراال ،لطالب البكالوريا ،في نظام جديد.
أشكر ﷲ على نعمته وفضله في إتمام ھذا الكتاب مع ذكر كل من
أعانني في ھذا الصدد .وأقدم ھذا الكتاب داعيا إلى ﷲ أن يقبله
عمال صالحا وراغبا الخير للجميع.

د /إي .عبد اللطيف
أستاذ مساعد ،قسم العربية ،كلية الجامعة ،ترفننتبرام ،كيرال
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الوحدة األولى
شبه جزيرة العرب قبل اإلسالم
 .1جغرافية شبه جزيرة العرب
شبه جزيرة العرب بالد العرب ،ومھد دين
اإلسالم ،ومنشأ الدولة اإلسالمية .وبالد
العرب محيطة بالماء من ثالث جھات :البحر
األحمر ،والمحيط الھندي ،والخليج العربي،
فيسمى شبه جزيرة العرب.
وبالد العرب في مجموعھا صحراء ،ولكنھا
ليست ككل الصحارى التي ال ماء فيھا وال
كأل ،ومما يالحظ عليھا طبيعة سطحھا،
فبعضه مغطى
بالكثبان الرملية،
وبعضه اآلخر
بالجبال.
ويقسم الجغرافيون
شبه جزيرة العرب
بحسب طبيعتھا خمسة
أقسام:
 -1تھامة :األر ض
الممتدة من ساحل
البحر األحمر إلى

ا
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نجران في اليمن.
 -2الحجاز :من شمال اليمن إلى شرق تھامة.
 -3نجد :يمتد من بين اليمن وبادية السماوة والعروض وأطراف
العراق.
 -4اليمن :من نجد الى محيط الھندي جنوبا والبحر األحمر غربا
وحضرموت وعمان شرقا.
 -5العروض :يشمل اليمامة والبحرين وعمان.
•

تاريخ العرب القديم مجھول لسببين:

ا -عدم الوحدة السياسية :فقد كانت جمھرتھم بدوا رحال ،متفرقين
في مختلف األصقاع ،لم تضمھم وحدة شاملة وال ملك قوي.
ب -عدم معرفتھم الكتابة :كان أكثرھم أميين ،ولذلك لم يدونوا
حوادثھم إال في أواخر العصر األموي.
 .2الشعوب العربية
ينقسم العرب في أصلھم إلى ثالثة أقسام:
 -1العرب البائدة :وھم العرب القدامى ،مثل :عاد وثمود وطسم
وجديس وعمالق .وكل ھذه القبائل لم تبق منھا بقية في شبه
جزيرة العرب.
 -2العرب العاربة :وھم القحطانيون المنحدرون من صلب يعرب
بن قحطان .كما س ّموھم أيضا اليمنيين أو عرب الجنوب .وكان
موطنھم األصلي في جنوب شبه جزيرة العرب ،ولكن لظروف
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مختلفة ـ منھا الجفاف وانھيار سد مأرب والبحث عن مكان
أفضل ـ ھاجر كثير من قبائلھم إلى أنحاء مختلفة من شبه
الجزيرة .ومن أھم فروعھم الرئيسية حمير وكھالن .ھاجرت
بطون كھالن من اليمن قبيل سيل العرم ،وانقسموا إلى أربعة
أقسام :األزد ،ولخم وجذام ،وبنوطيء ،وكندة.
 -3العرب المستعربة :وھم العدنانيون المنحدرون من صلب
إسماعيل عليه السالم .تزوج إسماعيل من العرب العاربة وھي
جرھم الثانية ،وسُمي نسله العرب المستعربة أو المتع ّربة.
ويطلق على العرب المستعربة أيضا العدنانيون والنزاريون
والمعديون .عدنان ھو اسم الجد الحادي والعشرون للنبي .
 .3أحوال العرب السياسية
عرفت بالد العرب الحياة السياسية المنظمة قبل اإلسالم وبخاصة
فى اليمن ،فقامت فيھا دول كثيرة متعاقبة مثل :دولة "معين"،
ودولة "قتبان" ،ودولة "سبأ" ،ودولة "حمير" .وقامت في اليمن
حضارة عظيمة ،واشتھرت ببناء السدود كسد مأرب ،وازدھرت
فيھا التجارة بسبب موقعھا الجغرافي المتميز على المدخل
الجنوبي للبحر األحمر؛ مما جعلھا مركزا تجاريا كبيرا بين
الشرق األقصى وإفريقيا وأوربا.
وبعد انھيار سد مأرب وتدھور الحياة االقتصادية ،ھاجر العرب
من اليمن إلى أطراف شبه جزيرة العرب في الشمال ،وأقاموا
إمارات عربية ظلت قائمة إلى ما بعد ظھور اإلسالم ،فنشأت
إمارة "المناذرة" في العراق وكانت عاصمتھا الحيرة ،وإمارة
"الغساسنة" في جنوب الشام.
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كانت ھناك إمارات عربية أخرى في شرق شبه جزيرة العرب
في البحرين واليمن وفى جنوبھا الشرقي في عمان ،وكلھا أسلمت
في عھد الرسول ،وأصبحت جزءا من الدولة اإلسالمية ،وأما
بقية شبه الجزيرة فكان يعيش أھلھا حياة قبلية حيث يحكم كل
قبيلة شيخ.
 .4أحوال العرب االجتماعية
اختلفت الحياة االجتماعية إلى حياة الحضر والبدو ،فاألجزاء
الحضرية التي تتمتع بحياة مستقرة وبنظم سياسية ،يقسم المجتمع
فيھا إلى طبقات:
ا -طبقة الملوك والحكام واألمراء :وھم يمثلون أعلى فئة في
المجتمع ،وينعمون بحياة الترف والنعيم.
ب -طبقة التجار واألثرياء.
جـ  -طبقة الفقراء :وھم أدنى فئة في المجتمع
أما البدو فيتألفون من طبقتين:
ا -طبقة السادة :وھم في الواقع كل العرب البدو.
ب -طبقة العبيد والخدم :كان يمتلكھم األغنياء.
واتسمت حياة البدو بعادات المحمودة كالكرم والنجدة وإغاثة
الملھوف ،وبعضھا األخر قبيح ،كوأد البنات ،وتوريث األمھات
ومثلھا .وھذه العادات كانت في قبائل معينة وال في العرب كلھا.
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 .5أحوال العرب الدينية
عرفت بالد العرب التوحيد قبل اإلسالم بزمن طويل ،فقد نزلت
فيھا رساالت سماوية عديدة .ولكن بمرور الزمن نسوا ھذه
الرساالت وتحولوا إلى الوثنية وعبادة األصنام ،وأصبح لھم آلھة
كثيرة مثل "ھبل" و"الالت" و"العزى".
وعلى الرغم من انتشار عبادة األصنام انتشارا واسعا في بالد
العرب ،كان منھم من رفض عبادة األصنام رفضا قاطعا وھم
الذين سموھم القران "حنفاء" مثل ورقة بن نوفل ،وزيد بن
عمرو بن نفيل ،وقس بن ساعدة .وھؤالء لم تقبل أذھانھم عبادة
األصنام ،فاعتنق بعضھم المسيحية ،وترقب بعضھم اآلخر
ظھور اإلسالم.
وإذا كانت الوثنية قد سادت بالد العرب ،فإن اليھودية والمسيحية
عرفت طريقھا إليھا ،فتركزت المسيحية في نجران التي كانت
وقتئذ من أرض اليمن ،في حين استقرت اليھودية شمال الحجاز
في يثرب وخيبر.
 .6أحوال العرب الثقافية
كان العرب قبل اإلسالم أمة أمية ،ال تعرف القراءة والكتابة إال
في نطاق ضيق ،ولم يزد الذين يعرفونھا في مكة على عشرين
شخصا ،ومع ذلك فإنھم امتلكوا قدرا ال بأس به من المعرفة،
واتصلوا بالعالم الخارجي من خالل رحالتھم التجارية ،فعرفوا
الثقافة الفارسية والثقافة اليونانية ،واكتسب العرب أيضا قدرا
كبيرا من المعارف العلمية بالخبرة وبدافع الحاجة ،كالمعلومات
الفلكية والجغرافية ،دفعھم إلى معرفتھا تنقالتھم الكثيرة.
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أما الميدان الثقافي الذي برع فيه العرب فھو البالغة والفصاحة،
فالعربي كان فصيحا بطبعه .وبرع العرب في ميدان الشعر
براعة واضحة فھو ديوان حياتھم ،وشعراؤھم يعدون بالمئات.
والشعر العربي يعد مصدرا من مصادر معرفة الحياة العربية
بكل خصائصھا ومظاھرھا .يقال إن "الشعر ديوان العرب".
 .7أسواق العرب
أسواق العرب منتديات أدبية كانت تقام في الجاھلية واإلسالم،
أدت دورا مھما في حياة العرب الدينية والثقافية واالقتصادية
واالجتماعية .وأسواق العرب ھي التي تعقد في مواسم معينة،
وتقع في مواضع متناثرة من جزيرة العرب .منھا:
ا -عكاظ :أشھر أسواق العرب وأعظمھا شأنا في الجاھلية
واإلسالم ،تقع بين مكة والطائف .وكانت تستمر إلى عشرين يوما
من أول ذي القعدة .وعكاظ سوق أدب يجتمع فيھا الشعراء من
كل ناحية ولھم محكمون ،كالنابغة الذبياني .وفي عكاظ ،علقت
القصائد السبع الشھيرات بالمعلقات .وكانت أيضا مكانا ألصحاب
الدعوات اإلصالحية فكان قس بن ساعدة اإليادي يخطب في
الناس ويذكرھم بعظمة الخالق.
ب َ -م َجـنﱠة  :تعقد بأسفل مكة بم ّر الظھران .وكانت ھذه السوق
لكنانة.
جـ -ذو المجاز :وھي على مسافة ثالثة أميال من عرفات
د -سوق ال ِم ْربَد  :أشھر األسواق بعد اإلسالم ،تقع في البصرة.
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أثر أسواق العرب:
أثرت ھذه األسواق في اللغة واألدب تأثيرا كبيرا وقد تقربت
لھجات القبائل .كان لھذه األسواق أثر بارز في الدين؛ ألن
المناسك كلھا تقوم بإمامة قريش أھل الحرم ،فنتج عن ذلك توحيد
في اللغة وتوحيد في الدين والعادات ،أما جانب االنتعاش
االقتصادي فتنويع السلع من مختلف أنحاء الجزيرة وفارس
والھند والحبشة.
 .8أيام العرب
أيام العرب وقعات وغارات ومعارك دارت بين العرب في
العصر الجاھلي ،تناقل الرواة قصصھا مع ما صحبھا من أشعار.
بل أكثرھا مظنة للشك بسبب رواياتھا المتناقلة شفھية ،مع ما
يدفع الرواة لتفضيل بعض القبائل المتنازعة على بعض
لعصبيتھم إليھا .أكثر ھذه األيام وقع بين العدنانيين )عرب
الشمال( والقحطانيين )عرب الجنوب( .بعض أيام العرب
استمرت معاركھا إلى عشرات األعوام مثل حرب داحس
والغبراء وحرب البسوس.
أشھر أيام العرب
ا -حرب البسوس:
حرب البسوس وقعت بين قبيلتي بكر وتغلب ،وقد دامت أربعين
سنة ،وملخص قصة ھذه الحرب :كانت للبسوس ناقة وفصيل
لھا بين إبل جساس ،فقتل كليب الفصيل ورمى الناقة في
ضرعھا .واحتمل جساس الضيم حفاظا على وحدة الحي ورعاية
للمصاھرة .والمت البسوس جساسا بأنه لم يحم ذمارھا ولم يرع
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جيرتھا ،فأوغرت صدره على كليب .ظفر جساس بكليب عند
غدير فقتله .وكان لكليب أخ اسمه مھلھل ،حرضه قومه على
طلب ثأر أخيه .سار مھلھل إلى بني شيبان ،ووقعت الحرب بين
الحيين ،ثم تلت معارك دامية ،حتى سئم الحيان الحرب ،فتداعوا
للصلح فاصطلحوا.
ب  -حرب داحس والغبراء:
وقعت حرب داحس والغبراء بين قبيلتي عبس وذبيان واستمرت
إلى أربعين سنة .أثار ھذه الحرب رھان على سباق باألفراس بين
قيس بن زھير من بني عبس وحذيفة بن بدر من ذبيان .وادعى
حذيفة السبق وأبى قيس ذلك .ألن حذيفة أكمن في طريق الخيل
بعض فتيان ذبيان لير ّدوا فرس قيس .وطلب حذيفة حقه في
الرھان وأرسل ابنه إلى قيس بذلك فقتله قيس .نشبت إثر ذلك
الحرب بين عبس وذبيان ،وظلوا يتراوحون القتال  40سنة.
ولما كثرت الوقعات وكادت القبيلتان تفنيان فتداعى ھرم بن سنان
والحارث بن عوف لعقد الصلح بين القبيلتين .وتح ّمل الرجالن
ديّات القتلى فوضعت الحرب أوزارھا.
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MODEL QUESTIONS
أجب عن جميع األسئلة اآلتية في اللغة العربية حسب اإلشارات.
• كمل السلسلة :
 -1تھامة  ،الحجاز  ،نجد----- ،
 -2العرب البائدة  ،العرب العاربة ---------- ،
 -3اللأت  ،العزى ---------- ،
 -4مناذرة – عراق  ،غساسنة – -----------
 -5عكاظ  ،مجنة ----------- ،
 -6عدنانيون  ،نزاريون--------- ،
 -7معين  ،قتبان  ،سبأ ---------- ،

• إختر الشاذ :
 -1العدنانية  ،قحطانية  ،الفينيقية
 -2قيس عيالن  ،عبس  ،ذبيان
 -3غزوة بدر  ،حرب البسوس  ،حرب داحس وغبراء
 -4حمير  ،كھالن  ،مضر
 -5معين  ،قتبان  ،المناذرة
 -6الالت  ،العزى ،ود
 -7مناذرة  ،غساسنة  ،سباينة
 -8ورقة بن نوفل  ،زيد بن عمر بن تفيل  ،كعب بن زھير
 -9عكاظ  ،مجنة  ،المبرد
• اقرأ التصريحات اآلتية واكشف منھا الصحيحة والخاطئة
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 -1سُمي نسل اسماعيل عليه السالم العرب المستعربة
 -2وقعت حرب داحس والغبراء بين قبيلتي بكر وتغلب
• صل بين الخانات
)ب(
)ا(
 -1يعربن قحطان العرب العاربة
القحطانية
 -2اسماعيل
النابغة
 -3عكاظ

)جـ(
المعلقات
العدنانية
اليمنيين

• أكمل الفراغ بالمناسب من القوسين
 -1تركزت المسيحية في ) ------خيبر  -نجران – يثرب(
 -2تزوج إسماعيل عليه السالم من  ) ----قريش – جرھم
– قحطان(
• أجب عن األسئلة اآلتية في جملة أو جملتين:
 -1من اشتھر ببناء السدود ؟
 -2كيف اتصل العرب بالعالم الخارجي مع أنھم أميون؟
 -3اذكر بعض عادات القبيحة من بدو العرب.
 -4اذكر بعض موحدي الجاھلية.
 -5أين تركزت اليھودية في جزيرة العرب؟
• أكتب فقرة وجيزة عن العنوان التالي
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 -1الشعوب العربية
 -2أحوال العرب الدينية قبل اإلسالم
 -3سوق عكاظ
• اكتب مقالة عن العنوان التالي
 -1أيام العرب
 -2أحوال العرب السياسية
 -3أسواق العرب في الجاھلية
 -4أحوال العرب الثقافية
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الوحدة الثانية
من والدة محمد

إلى البعثة

 .1والدة محمد
في شـعب بني ھاشـم بمكـة في
ولـد محمد سيـد المرسلـين
أول عام لحادثة الفيل ،وسماه جده عبد المطلب محمدا.
 .2نسب النبي محمد

:

ھو محمد بن عبد ﷲ بن عبد المطلب ،القرشي الھاشمي ،الذي
ينتھي بالنسب إلى إسماعيل بن إبراھيم عليھما السالم .وأمه آمنة
بنت وھب بن عبد مناف بن زھرة بن كالب.
أسرة النبي

:

تعرف أسرته باألسرة الھاشمية ـ نسبة إلى جده ھاشم بن عبد
مناف.
 .3رضاعة النبي

:

وأول من أرضعته من المراضع ـ وذلك بعد أمه
بأسبوع ـ
ثويبة موالة أبي لھب .كانت حليمة من بني أسد مرضعته
المشھورة.
 .4عودة النبى

إلى أمه

بعد واقعة شق القلب ردته حليمة إلى أمه ،ولما بلغ السادسة من
عمره ماتت أمه آمنة بنت وھب فكفله جده عبد المطلب ،ولم
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تمض سنتان حتى توفي جده عبد المطلب ،فكفله عمه أبو طالب،
وضمه إلى أبنائه وكان عطوفا عليه.
يرى الراھب
 .6بَ ِح َ
اثنتى عشرة سنة ارتحل به أبو طالب
ولما بلغ رسول ﷲ
تاجرا إلى الشام ،حتى وصل إلى الشام ،وكانت تحت حكم
الرومان .وكان في ھذا البلد راھب عرف بب ِحيرى .فلما نزل
الركب خرج إليھم ،حتى جاء فأخذ بيد رسول ﷲ  ،وقال :ھذا
رسول رب العالمين ،فَلما فَرغ أَقبل على عمه أَبِي طَالب فقال له
فَارجع بِابن أَخيك إلَى بلده واحذر علَيه يھود فَوﷲ لَئن رأَوه
اليھود وعرفواه لقتلوه ،فَأَسرع أَبِو طَالب بِه إلَى بِالده.
 .7حرب الفجار
وفي السنة العشرين من عمره وقعت في سوق عكاظ حرب بين
قريش وبين قَيس عيالن ،وكان كنانة مع قريش .وسميت بحرب
الفجار؛ النتھاك حرمة الشھر الحرام فيھا ،وقد حضر ھذه
الحرب رسول ﷲ .
 .8حلف الفضول
قبل المبعث بعشرين سنة في شھر ذى القعدة ،و بعد حرب الفجار
بأربعة أشھر وقع حلف الفضول تداعت إليه قبائل من قريش :بنو
ھاشم ،وبنو المطلب ،وأسد بن عبد العزى ،وزھرة بن كالب،
وتيم بن مرة ،فاجتمعوا ،فتعاقدوا على أال يجدوا بمكة مظلوما من
أھلھا وغيرھم من سائر الناس إال قاموا معه .وشھد ھذا الحلف
رسول ﷲ .
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 .9زواجه

بخديجة

ولما بلغ الخامسة والعشرين من عمره تزوج خديجة بنت خويلد،
وكان قد خرج إلى الشام في تجارة لھا مع غالمھا ميسرة ،فرأى
ميسرة ما بھره من شأنه ،وما كان يتحلى به من الصدق واألمانة،
فلما رجع أخبر سيدته بما رأى فرغبت إليه أن يتزوجھا.
فرضى بذلك ،وعلى إثر ذلك تم الزواج ،وحضر العقد بنو
ھاشم ورؤساء مضر ،وكانت سنھا إذ ذاك أربعين سنة ،وكانت
يومئذ أفضل نساء قومھا نسبا وثروة وعقال ،وھي أول امرأة
تزوجھا رسول ﷲ  ،ولم يتزوج عليھا غيرھا حتى ماتت.
منھا سوى إبراھيم ،ولدت له :القاسم ثم زينب
وكل أوالده
وھي أكبر بناته ،تزوجھا أبو العاص بن الربيع ورقية تزوجھا
عثمان بن عفان وفاطمة تزوجھا علي بن أبي طالب فأنجبت له
الحسن والحسين ،وأم كلثوم تزوجھا عثمان بن عفان بعد رقية،
وعبد ﷲ .ومات بنوه كلھم في صغرھم ،أما البنات فكلھن أدركن
اإلسالم فأسلمن وھاجرن ،إال أنھن أدركتھن الوفاة في حياته
سوى فاطمة رضي ﷲ عنھا ،فقد تأخرت بعده ستة أشھر ثم
لحقت به.
فلما ماتت خديجة رضي ﷲ عنھا تزوج النبي سودة بنت زمعة،
ثم عائشة بنت أبي بكر الصديق ،ولم يتزوج بِكرا غيرھا ،ثم
تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب ،ثم زينب بنت خزيمة ،ثم أم
سلمة ،ثم زينب بنت جحش ثم جويرية بنت الحارث ،ثم تزوج
النبي حبيبة .وتزوج إثر فتح خيبر صفية بنت حيي ،ثم تزوج
ميمونة بنت الحارث ،وھي آخر من تزوج رسول ﷲ.
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 .10بناء الكعبة وقضية التحكيم
وقبل بعثة الرسول بخمس سنين جرف مكة سيل ع رم انح در
إلى الكعبة ،فأوشكت الكعبة منه على االنھيار ،فاض طرت ق ريش
إل ى تجدي د بنائھ ا .ث م أرادوا األخ ذ ف ي البن اء فج زأوا الكعب ة،
وخصصوا لكل قبيلة جزءا منھا .ولما بلغ البنيان موضع الحج ر
األس ود اختلف وا ف يمن يمت از بش رف وض عه ف ي مكان ه ،واس تمر
الن زاع أرب ع لي ال أو خمس ا ،واش تد حت ى ع رض أب ا أمي ة
المخزوم ى عل يھم أن يحكم وا فيم ا ش جر بي نھم أول داخ ل عل يھم
من ب اب المس جد فارتض وه ،وش اء ﷲ أن يك ون ذل ك رس ول ﷲ.
ك ان النب ي
أفض ل قوم ه م روءة ،وأحس نھم خلق ا ،وأص دقھم
حديثا ،وأوفاھم عھدا ،حتى سماه قومه "األمين" لما جمع فيه م ن
األح وال الص الحة والخص ال المرض ية .طل ب الرس ول رداء
فوضع الحج ر وس طه وطل ب م ن رؤس اء القبائ ل المتن ازعين أن
يمس كوا جميع ا ب أطراف ال رداء ،وأم رھم أن يرفع وه ،حت ى إذا
أوص لوه إل ى موض عه أخ ذه بي ده فوض عه ف ي مكان ه ،وھ ذا ح ل
حصيف رضى به القوم.
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MODEL QUESTIONS
أجب عن جميع األسئلة اآلتية في اللغة العربية حسب اإلشارات.
• كمل السلسلة:
 -1محمد  ،عبد ﷲ ----- ،
 -2آمنة  ،وھب ---------- ،
 -3زينب  ،رقية  ،فاطمة--------- ،
 -4إبراھيم  ،عبد  -------- ،
• إختر الشاذ :
 -1آمنة – ثويبة  -حليمة
 -2خديجة – عائشة  -ثويبة
 -3فاطمة – أم كلثوم – عائشة
 -4زيد بن حارث – عبد  – قاسم
 -5رقية – عائشة – أم كلثوم
• اقرأ التصريحات اآلتية واكشف منھا الصحيحة والخاطئة.
 -1مات بنو النبي كلھم في صغرھم.
 -2بنات النبي فكلھن أدركن اإلسالم فأسلمن وھاجرن.
 -3كل أوالد النبي من خديجة
 -4تزوج النبي سودة مع خديجة ا

- 21 -

• صل بين الخانات
)ا(
 -1محمد
 -2آمنة
 -3المرضعة
 -4جويرية

)ب(
وھب
أم سلمة
عبد ﷲ
ثويبة

)جـ(
عبد مناف
حليمة
سودة
عبد المطلب

• أكمل الفراغ بالمناسب من القوسين
 -1عائشة بنت أبي بكر ،حفصة بنت ---------
) عثمان – ابوسفيان – عمر(
 -2أكبر بنات النبي ) ---------زينب  -فاطمة – رقية (
 -3جميع أبنائه من خديجة سوى -----
)عبد ﷲ – إبراھيم – قاسم(
 -4بقيت إحدى بنات النبي عند وفاته وكانت -----
)رقية – أم كلثوم – فاطمة (
• أجب عن األسئلة اآلتية في جملة أو جملتين:
 -1متى ولد النبي وأين ؟
 -2من بينھما وقعت حرب الفجار؟
 -3من كانت أول زوجة النبي ؟.
 -4من كانت آخر زوجة النبي ؟
 -5أين وقع حرب الفجار ؟
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• أكتب فقرة وجيزة عن العنوان التالي.
 -1زواج النبي

مع خديجة.

 -2حرب الفجار
 -3حلف الفضول
 -4أزواج النبي
 -5أوالد النبي
• اكتب مقالة عن العنوان التالي.
 -1بناء الكعبة وقضية التحكيم
 -2حياة النبي

قبل البعثة.
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الوحدة الثالثة
من البعثة إلى الھجرة
 .1بدأ الوحي
األربعين من عمره ،حبب إليه الخالء .فكان
لما تقارب النبي
يذھب إلى غار حراء في جبل النور على مبعدة نحو ميلين من
مكة فيقيم فيه شھر رمضان ،ويتعبد ﷲ في غار حراء على
الطريقة اإلبراھيمية الحنيفية ،ويمكث األيام الطويلة يتفكر وحيدا
وبعيدا عن الناس.
وبينما ھو على ھذه الحال ،إذا بجبريل عليه السالم عنده في الغار
يقول له" :اقرأ!" فيجيبه الرسول خائفا مرتعشا" :ما أنا بقارئ"،
فإذا بجبريل يضم النبي إليه بقوة ثم يقول له" :اقرأ!" ثالث
مرات ،ويجيبه الرسول" :ما أنا بقارئ" ،إلى أن قال له في
األخيرة" :اقرأ باسم ربك الذي خلق*خلق اإلنسان من علق*اقرأ
وربك األكرم* الذي علم بالقلم*علم اإلنسان ما لم يعلم*".
فزع النبي لھول ما رأى وما سمع ،فرجع إلى بيته خائفا يقول
لزوجته خديجة :زملوني زملوني ،لقد خشيت على نفسي .لما
سمعت خديجة ما أخبرھا به النبي ،ھدأت من روعه قائلة" :وﷲ
ال يخزيك ﷲ أبدا".
ذھبت خديجة مع رسول ﷲ إلى ابن عم لھا اسمه ورقة بن نوفل
وكان عالما وحنيفا ،فأخبراه الخبر ،فقال ورقة لرسول ﷲ:
"والذي نفسي بيده إنك لنبي ھذه األمة".
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فتر الوحي قليال ثم تتابع ،وبدأ جبريل ينزل بالقرآن على قلب
رسول ﷲ  ،فبينما ھو يوما يمشي إذ سمع صوتا من السماء.
لما رفع بصره رأى جبريل جالسا على كرسي بين السماء
واألرض ،فرعب منه ،ورجع إلى أھله ،فقال :دثروني.
دثروني .فأنزل ﷲ "يا أَيھا المدثر قم فأنذر" ،فحمي الوحي
وتتابع.
 .2ثالث سنوات من الدعوة السرية
بعد نزول ما تقدم من آيات سورة المدثر،
قام رسول ﷲ
بالدعوة إلى ﷲ؛ وحيث إن قومه كانوا ال دين لھم إال عبادة
األصنام واألوثان ،وال حجة لھم إال أنھم ألفوا آباءھم على ذلك،
وكانوا مع ذلك متصدرين للزعامة الدينية في جزيرة العرب .فقد
كان من الحكمة تلقاء ذلك أن تكون الدعوة في بدء أمرھا سرية.
وأول ما نزل بھذا الصدد قوله تعالى" :وأنذر عشيرتك
األقربين".
 .3السابقون األولون
وكانت خديجة رضي ﷲ عنھا أول من آمن بالنبي ثم أسلم بعد
ذلك علي بن أبي طالب الذي كان صبيا يعيش مع النبي ،وأسلم
كذلك زيد بن حارثة مولى رسول ﷲ ،فكان ھؤالء الثالثة من
أھله أول من آمن به وصدق برسالته .ثم تتابعت أعداد الناس
المنضمين تحت لواء التوحيد ،فأسلم أبو بكر صاحب رسول ﷲ.
ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى اإلسالم ،فأسلم بدعوته عثمان بن
عفان ،والزبير بن العوام ،وعبد الرحمن بن عوف ،وسعد بن أبي
وقاص ،وطلحة بن عبيد ﷲ .فكان ھؤالء النفر الثمانية الذين
سبقوا الناس اإلسالم.
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 .4الدعوة جھارا من جبل الصفا
ذات يوم على الصفا ،ثم جعل ينادى بطون
صعد النبي
قريش ،ويدعوھم قبائل قبائل .فأسرع الناس إليه .فلما اجتمعوا
قال" :أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيال بالوادى بسفح ھذا الجبل تريد
أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟" .قالوا" :نعم ،ما جربنا عليك إال
صدقا" .فدعاھم الرسول إلى الحق ،وأنذرھم من عذاب ﷲ .ولما
تم ھذا اإلنذار انفض الناس وتفرقوا ،وال يذكر عنھم أي ردة
فعل ،سوى أن أبا لھب واجه النبي بالسوء.
ولم يزل ھذا الصوت يرتج دويه في أرجاء مكة حتى نزل قوله
تعالى" :فاصدع بِما تؤمر وأعرض ع ِن المشركين"  ،فقام رسول
يجھر بالدعوة إلى اإلسالم في مجامع المشركين
ﷲ
ونواديھم ،يتلو عليھم القرآن ،ويقول لھم ما قالته الرسل ألقوامھم:
"يا قَوم اعبدوا ﷲ ما لكم من إِلَـه غيره".
 .5دفاع قريش على الدعوة
لم يعجب رؤوس الكفر في مكة ما سمعوه عن دعوة النبي محمد،
وكانوا قد عرضوا عليه ماال ورئاسة وغير ذلك .ولما يئسوا منه
فأرسلوا إلى أبي طالب يطلبون منه أن يأمر ابن أخيه بالكف عن
دعوة الناس إلى ھذا الدين الجديد ،فكلم أبو طالب رسول ﷲ.
فأجابه الرسول بقوله" :يا عم! وﷲ لو وضعوا الشمس في
يميني ،والقمر في شمالي ،على أن أترك ھذا األمر ،ما تركته ".
فكرت قريش في أساليب تقضى بھا على ھذه الدعوة في مھدھا
وإثارة الدعايات الكاذبة ،وأخيرا يتجاوزونھا إلى طريق
االضطھاد والتعذيب.

- 26 -

 .6إيذاء قريش لرسول ﷲ
فلما يئست قريش من صد النبي عن دعوته بالترغيب ،بدأت
بالترھيب والتعذيب وإلحاق األذى بمن أسلم حتى يردوا الناس
عن دينھم ،ويعيدوھم إلى الكفر .فقد خشي الكفار أن يذھب عزھم
وجاھھم إن اتبع الناس ھذا النبي.
لم يسلم أحد من أذى المشركين في بداية الدعوة ،فكان أمية بن
خلف المشرك يعذب بالال الحبشي وكان قد أسلم .وكان بنو
مخزوم يعذبون عمار بن ياسر وأمه وأباه حتى قتلت أم عمار
تحت التعذيب .وحتى النبي لم يسلم من األذى ،فبينما كان ساجدا
يصلي في الكعبة ،أمر أبو جھل أن يلقى ما يخرج من بطن
الجمل إذا ذبح من فضالت ودم على ظھر رسول ﷲ .،
 .7إسالم حمزة
وقد أسلم في ذلك الوقت حمزة بن عبد المطلب عم النبي  ،لما
عيّرته بعض الجواري بإيذاء أبي جھل البن أخيه ،وقد كان من
أقوى المسلمين شكيمة على أعداء الدين حتى لقب "أسد ﷲ".
 .8الھجرة األولى إلى الحبشة
ما يصيب أصحابه من األذى؛ وھم
ولما رأى رسول ﷲ
غير قادرين على منعه لقلة عددھم وعدم استعدادھم ،أشار عليھم
أن يھاجروا إلى الحبشة ،فھاجر إليھا منھم عشرة رجال وخمس
نسوة في مقدمتھم عثمان بن عفان ومكثوا ھناك ثالثة أشھر،
رجعوا بعدھا إلى مكة ولم يتمكنوا من دخولھا إال في حماية من
أجارھم من عظماء القوم.
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 .9إسالم عمر بن الخطاب
وفي ذلك الوقت أسلم عمر بن الخطاب رضى ﷲ عنه وكان عمر
قبل إسالمه أشد عداوة لدين ﷲ والرسول  .سببت أخته في
إسالمه لما سار عمر لقتل رسول ﷲ  .ولما أسلم قال
المشركون :قد انتصف القوم منا اليوم.
 .10وفود قريش إلى أبي طالب
لما ضاقت الحيل بكفار قريش عرضوا على بني عبد مناف دية
فلم يقبل ذلك أبو طالب
مضاعفة ليسلموا إليھم رسول ﷲ
رئيس بني عبد مناف.
 .11المقاطعة العامة وميثاق الظلم والعدوان
اتفق مشركو قريش على مقاطعة بني عبد مناف وإخراجھم من
مكة والتضييق عليھم ،فال يعاملونھم ببيع وال شراء حتى يسلموا
إليھم محمدا للقتل ،وكتـبوا بذلك صحيـفـة فيھا عھود ومواثيق
)أال يقبلوا من بني ھاشم صلحا أبدا ،وال تأخذھم بھم رأفة حتى
يسلموه للقتل( .وضعوھا في جوف الكعبة توكيدا على أنفسھم
بذلك.
 .12ثالثة أعوام في شعب أبي طالب
التجأ بنو عبد مناف إلى أبي طالب ودخلوا معه في شعبه،
فحاصرھم فيه كفار قريش مدة تقرب من ثالث سنين؛ حتى نفد
ما عندھم من الزاد واضطروا ألكل أوراق األشجار.
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 .13الھجرة الثانية إلى الحبشة
لما اشتد على المسلمين العذاب من قريش ،ھاجر بعض المسلمين
إلى الحبشة مرة أخرى .وفي ھذه المرة ھاجر من الرجال ثالثة
وثمانون رجال ،وثماني عشرة أو تسع عشرة امرأة .فارسلت
قريش بعدھم عمرو بن العاص ،وأرسلوا معه الھدايا للنجاشي
ملك الحبشة ليخرج المسلمين من مأمنھم ،بل النجاشي أھانھم
أشر اإلھانة بعد مناقشة طويلة بينھما وبين جعفر بن أبي طالب.
 .14نقض صحيفة الميثاق
مر ثالثة أعوام واألمر على ذلك ،وفي السنة العاشرة من النبوة
نقضت الصحيفة وفك الحصار؛ وذلك أن قريشا كانوا بين راض
بھذا الميثاق وكاره له .فخرج النبي ومن معه من الشعب .
 .15عـام الحـزن
ألح المرض بأبي طالب ،فلم يلبث أن وافته المنية ،وكانت وفاته
في رجب السنة العاشرة من النبوة ،بعد الخروج من الشعب بستة
أشھر .وبعد وفاة أبي طالب بنحو شھرين أو بثالثة توفيت خديجة
رضي ﷲ عنھا وكانت وفاتھا في شھر رمضان في السنة
إذ
العاشرة من النبوة ،ولھا خمس وستون سنة ،ورسول ﷲ
ذاك في الخمسين من عمره .وألجل توالى مثل ھذه اآلالم في ھذا
العام سمي بعام الحزن
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 .16الرحة إلى الطائف
لما تتوالى على الرسول المصائب من قومه ،خرج إلى أھل أمه
بالطائف رجـاء أن يستجيبوا لدعوتـه ،أو وينصـروه على قومــه.
فلما انتھي إلى الطائف ،فدعاھم إلى ﷲ ،وإلى نصرة اإلسالم،
فلم يـر مـن يؤوى ،بل آذوه أشد األذى ،ونالوا منه ما لم ينله
قومـه .ورجع رسول ﷲ في طريق مكة محزونا كسير القلب.
 .17اإلســراء والمعــراج
يمـر بھذه المرحلة ،وأخذت الدعوة تشق طريقا
وبينما النبي
بين النجاح واالضطھـاد ،وبـدأت نجـوم األمل تتلمح في آفاق
بعيدة ،وقع حادث اإلسراء والمعـراج ،وكان ليلة السابع
والعشرين من شھر رجب سنة  10من النبوة .سار النبي من مكة
إلى مسجد األقصى ثم عرج إلى السماء لمناقشة ﷲ تعالى .فلما
أصبح رسول ﷲ
في قومه أخبرھم بما أراه ﷲ من آياته
الكبرى ،فاشتد تكذيبھم له وأذاھم عليه .سمى أبو بكر رضي ﷲ
عنه صديقا؛ لتصديقه ھذه الوقعة حين كذبھا الناس.
 .18عرض اإلسالم على القبائل
في ذى القعدة للسنة العاشرة من النبوة )سنة  619م( عرض
اإلسالم على الناس من القبائل يأتون إلى مكة
رسول ﷲ
ألداء فريضة الحج ،ودعاھم إليه .فحصل من بعضھم على ردود
صالحة ،وآمن به عدة رجال بعد ھذا الموسم بقليل.
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 .19بيعة العقبة األولى
وكان في المدينة قبيلتان من العرب :األوس والخزرج ،وثالث
قبائل من اليھود ،وأوقد اليھود نارالحرب بين قبائل العرب .وكان
يھود المدينة إذا كان بينھم شيء يقولون لعرب يثرب :أن نبيا من
األنبياء مبعوث في ھذا الزمان سيخرج ،فنتبعه ،ونقتلكم معه قتل
عاد وإرم .وفي موسم الحج من سنة  11من النبوة ـ يوليو سنة
620م ـ دعى الرسول بعض أھل يثرب إلى اإلسالم .فقال
بعضھم لبعض" :إنه للنبى الذي توعدكم به يھود ،فال تسبقنكم
إليه ،فأسرعوا إلى إجابة دعوته" .فلما كان العام المقبل قدم اثنا
عشر رجال واجتمعوا به عند العقبة ،وأسلموا وبايعوا رسول ﷲ
على "أال يشركوا با شيئا" .ھذه ھي بيعة العقبة األولى أو بيعة
النساء .وأرسل معھم مصعب بن عمير ،وعبد ﷲ بن أم مكتوم
ليعلمھم اإلسالم ويقرئھم القرآن.
 .20بيعة العقبة الثانية وھجرة بعض المسلمين إلى المدينة
في موسم الحج في العام التالي لبيعة العقبة األولى؛ وفد إلى مكة
كثيرون من أھل المدينة ،فقابلھم رسول ﷲ  ،ووعدھم المقابلة
ليال عند العقبة .ثم وصلوا إلى العقبة وبايعوه ،وكانوا ثالثا
وسبعين رجال ،ومعھم امرأتان .وسميت ھذه البيعة بيعة العقبة
الثانية .فلما رجعوا إلى المدينة ظھر اإلسالم بھا أكثر من المرة
األولى .وقد شعرت قريش بھذه البيعة فازداد أذاھم للمسلمين،
فأذن ﷲ لنبيه والمسلمين بالھجرة إلى يثرب ،فھاجر أكثرھم سرا
خوفا من بطش المشركين وأذاھم ،وتركوا خلفھم في مكة األموال
والمتاع ،إال عمر بن الخطاب ،ثم ھاجر عمر جھرا.
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MODEL QUESTIONS
أجب عن جميع األسئلة اآلتية في اللغة العربية حسب اإلشارات
• كمل السلسلة:
 -1بنو قينقاع  ،بنو النضير ------------ ،
 -2خديجة  ،علي ---------- ،
• إختر الشاذ :
 -1عمار -بالب – عمر
 -2أبوطالب – حمزة بن عبد المطلب – أبو لھب
• اقرأ التصريحات اآلتية واكشف منھا الصحيحة والخاطئة.
 -1سُمى أبو بكر رضي ﷲ عنه صديقا؛ لتصديقه اإلسراء
 -2كانت عائشة عنھا أول من آمن بالنبي
 -3األوس والخزرج قبيلتان من العرب في مكة
• صل بين الخانات
)جـ(
)ب(
)ا(
خديجة
األقصى
 -1القرآن
اإلسراء
أبوطالب
 -2خديجة
زيد بن الحارث
غار حراء
 -3معراج
جبريل
علي بن أبي طالب
 -4عام الحزن
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• أكمل الفراغ بالمناسب من القوسين
 -1أول من أسلم من الرجال ------
) عمر -عثمان  -أبوبكر(
 -2كان الرئيس في الھجرة األولى الى الحبشة ----
)أبوبكر -جعفر بن أبي طالب – عثمان بن عفان(
• أجب عن األسئلة اآلتية في جملة أو جملتين:
 -1ماھي أول آية نزل على رسول ﷲ ؟
 -2أين كان النبي يتعبد قبل البعثة؟
 -3ماذا كان كلمة الميثاق في المقاطعة العامة؟
 -4كم عددا ھاجر الى الحبشة في المرة الثانية؟
• أكتب فقرة وجيزة على العنوان التالي.
 -1السابقون األولون
 -2دعوة النبي إلى اإلسالم
ة ر ا 
 -3إم
 -4إم   ر ا 
 -5هة ا ا ا
• اكتب مقالة عن العنوان التالي.
 .1عام الحزن
 -2دفاع قريش وإيذاؤھم على النبي
 -3العقبة الثانية
 -4اإلسراء والمعراج

والمسلمين
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الوحدة الرابعة
إلى وفاته
من ھجرة النبي
 .1ھجرة النبي
صارت له شيعة وأنصار،
لما علم كفار قريش أن رسول ﷲ
ورأوا مھاجرة أصحابه إلى يثرب ،اجتمع رؤساھم وكبارھم في
دار الندوة ،وھي دار بناھا قصي بن كالب ،اجتمعوا ليتشاوروا
فيما يصنعون بالنبي  .فاتفقوا على قتل النبي .فأذن ﷲ تعالى
رسوله بالھجرة إلى يثرب .وفي تلك الليلة أمر النبي على ابن أبي
طالب أن ينام في مكانه ويتغطى بغطائه حتى ال يشعر أحد
بمبارحته بيته .ثم خرج  ،وفتيان قريش متجمھرون على باب
بيته ليقتلوه في الصباح ،فلم يبصروه ولم يشعروا به ،وتوجه إلى
دار أبي بكر وخرجا معا ،وتوجھا إلى جبل ثور بأسفل مكة
فدخال في غاره .فلما تبين لقريش أن الرسول قد خرج ،أرسلوا
رسلھم في طلبه من جميع الجھات ،وجعلوا لمن يأتيھم به مائة
ناقة ،وقد وصل بعضھم إلى ذلك الغار الصغير .وقد أقام رسول
ﷲ وأبو بكر بالغار ثالث ليال حتى ينقطع طلب القوم عنھما.
وفي صبيحة الليلة الثالثة جاءھما بالراحلتين مولى أبي بكر؛ ثم
مضى الرسول وصاحبه نحو يثرب حتى وصال قباء ،من
ضواحي يثرب ،فمكث رسول ﷲ
بقباء ليالى؛ أنشأ فيھا
مسجدا.
 .2الدخول في يثرب
لما سمعت األنصار بخروج رسول ﷲ من مكة ،خرجوا إلى
مشارف المدينة الستقباله ،فلما رأوه رحبوه بقلوبھم .سمى
الرسول يثرب باسم جديد :المدينة المنورة.
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 .3أول جمعة
وكان ذلك في يوم الجمعة في سنة 622م ،فنزل الرسول في ديار
بني سالم بن عوف وصلى صالة الجمعة .وھي أول جمعة
صالھا رسول ﷲ .نزل الرسول في بيت أبي أيوب األنصاري
وعاش ھناك.
 .4بناء المسجد النبوي
اشترى رسول ﷲ من يتيمين دارھما وشرع ببناء المسجد ،وكان
يعين أصحابه على العمل ،سمي المسجد فيما بعد المسجد النبوي.
 .5المؤاخاة بين المسلمين
أن يقوى
ولما تمت الھجرة إلى المدينة ،رأى رسول ﷲ
اإلخاء بين األنصار والمھاجرين؛ فآخى بين كل أنصاري ونزيله
من المھاجرين ،فكان األنصار يؤثرون المھاجرين على أنفسھم.
 .6التحالف اإلسالمي
قواعد مجتمع جديد وأمة إسالمية جديدة،
أرسى رسول ﷲ
بإقامة الوحدة العقدية والسياسية والنظامية بين المسلمين ،وبتنظيم
عالقاته بغير المسلمين ،وكان قصده بذلك توفير األمن والسالم.
 .7سكان المدينة وأحوالھم عند الھجرة
كان سكان المدينة ثالثة أصناف.
 1ـ المؤمنون من المھاجرين واألنصار.
 2ـ المنافقون :ھم الذين يبطنون شديد العداوة ضد رسول ﷲ
والمسلمين ،ولكنھم مضطرون إلى إظھار الو ّد نظرا إلى
الظروف ،وعلى رأس ھؤالء عبد ﷲ بن أب ّي الخزرجي.
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 3ـ اليھــود :ھم في الحقيقة عبرانيون ،ولكن بعد االنسحاب إلى
الحجاز اصطبغوا بالصبغة العربية في الزى واللغة والحضارة،
إال أنھم احتفظوا بعصبيتھم الجنسية اإلسرائيلية .وكانت في
أيديھم تجارة الحبوب والتمر والخمر والثياب .وھم ثالث قبائل
مشھورة في المدينة:
1ـ بنو قَينقاع :وكانوا حلفاء الخزرج داخل المدينة.
2ـ بنو النضير :وكانوا حلفاء الخزرج بضواحى المدينة.
3ـ بنو قريظة :وكانوا حلفاء األوس بضواحى المدينة.
 .8المعاھدة مع اليھود
وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين ھم اليھود ،وإن
كانوا يبطنون العداوة للمسلمين ،فلم يظھروا أية مقاومة أو
معاھدة قرر لھم فيھا
خصومة بعد ،فعقد معھم رسول ﷲ
النصح والخير ،وترك لھم فيھا مطلق الحرية في الدين والمال،
ولم يتجه إلى سياسة اإلبعاد أو الخصام.
 .9استفزازات قريش واتصالھم بعبد ﷲ بن أبي
لما علم القريش ما حظ للمسلمين من المدينة ما زادوھم إالغيظا،
فكتبوا إلى عبد ﷲ بن أبي بن سلول  -بصفته رئيس األنصار قبل
الھجرة – بالوعيد والقتل ليخرج الرسول من المدينة.
 .10اإلذن بالقتال
كان المسلمون مأمورين بعدم استعمال القوة في مواجھة غير
المسلمين وأذاھم ،حتى شرع لھم الجھاد دفاعا عن النفس في عھد
المدينة بقوله تعالى" :أذن للذين يقاتلون بأنھم ظلموا وإن ﷲ على
نصرھم لقدير" .وكان اإلذن مقتصرا على قتال قريش ،ثم تطور
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فيما بعد مع تغير الظروف حتى وصل إلى مرحلة الوجوب بقوله
تعالى" :وقاتلوھم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين ".
تعددت الغزوات التي قادھا الرسول  28غزوة ،وتسع منھا
دار فيھا قتال والباقي حقق أھدافه دون قتال .وسبع منھا قد خرج
إليھا الرسول عالما أن العدو فيھا قد دبر عدوانا على المسلمين.
ما زيد إال ألف
أما عدد الضحايا في كل معارك الرسول
وثمانية عشر ) ( 1018ومنھا مائتان وتسع وخمسين ) (259من
المسلمين وسبعة مائة وتسع وخمسين ) (759من غير المسلمين،
منھم ستة مائة ) (600من يھود بني قريظة قتلوا قضاءا ال قتاال
نتيجة لغدر اليھود بالمسلمين .من قلة ھذه الضحايا انتشر اإلسالم
في العالم.
 . 11الغزوات في عھد النبي
 2ھجري

 3ھجري

 4ھجري

ودان

ذي أمر

بني

بواط

بحران

العشيرة

أحد

 5ھجري

 6ھجري

 7ھجري

 8ھجري

 9ھجري

دومة الجندل

بني لحيان

خيبر

مؤتة

تبوك

النضير
ذات الرقاع بني المصطلق ذي قرد

عمرة

فتح مكة

القضاء

بدر األولى حمراء األسد
بدر الكبرى
بني قينقاع
السويق

بدر اآلخرة الخندق
بني قريظة

الحديبية

حنين
الطائف
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غزوة بدر الكبرى.
ولما علم الرسول برجوع ركب قريش من الشام ،خرج إليھم في
العشر األوائل من شھر رمضان للسنة الثانية من الھجرة ،في
 314رجال ،وسار حتى عسكر بالروحاء ،وھو موضع على بعد
 40ميال في جنوب المدينة .فلما علم أبو سفيان بخروج رسول
ﷲ  ،بعث رجال إلى مكة ليخبر قريشا ويستنفرھم لحفظ
بخروج
أموالھم .فقام منھم  950رجال .فلما علم رسول ﷲ
ھذا الجمع استشار أصحابه فأشاروا باإلقدام ،فارتحل بھم حتى
وصل قريبا من وادي بدر ،فبلغه أن أبا سفيان قد نجا بالتجارة
وأن قريشا وراء الوادي.
تراءى الجيشان في  17رمضان من السنة الثانية للھجرة ،وبدأ
الھجوم فاشتد القتال .وأمد ﷲ تعالى المسلمين بمالئكة النصر ،فلم
تك إال ساعة حتى انھزم المشركون وولوا األدبار ،وتبعھم
المسلمون يقتلون ويأسرون ،فقتلوا منھم سبعين رجال وأسروا
سبعين .ومن قتلى قريش :أبو جھل ،وأمية ،وعتبة وشيبة ابنا
ربيعة .وأما شھداء بدر األربعة عشر فمنھم ستة من المھاجرين
وثمانية من األنصار .وأما األسرى فرأى الرسول فيھم بعد أن
استشار أصحابه أن يستبقيھم ويقبل الفداء من قريش عمن تريد
فداءه.
وھذه الغزوة الكبرى التي انتصر فيھا المسلمون مع قلة عددھم
وكثرة عدد العد ّو من األدلة الكبرى على عناية ﷲ بالمسلمين.
ولقد دخل بسببھا الرعب في قلوب كافة العرب ،فكانت للمسلمين
عزا وھيبة وقوة.
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غزوة بني قينقاع
بنو قينقاع حي من اليھود حول المدينة نبذوا عھد المسلمين
وخانوھم ،فخرج الرسول إليھم وحاصرھم  15ليلة ،حتى طلبوا
منه أن يخرجوا من ديارھم بالنساء واألوالد ويتركوا للمسلمين
األموال ،فقبل منھم ذلك وأجالھم.
غزوة أحد
بعد أن انتصر المسلمون انتصارا كبيرا في غزوة بدر على
المشركين ،عاد من بقي من الكفار إلى مكة ،واتفقوا أن يجھزوا
وأخذ الثأر لمقتل أقربائھم .أرسلت قريش
جيشا لمقاتلة النبي
مبعوثين إلى بعض القبائل الحليفة طلبا للمقاتلين ،فاجتمع ثالثة
آالف مشرك مع أسلحتھم .فوصل الخبر إلى رسول ﷲ.
في السنة الثالثة للھجرة ،خرج جيش قريش من مكة حتى وصلوا
إلى ضواحي المدينة المنورة قرب جبل أحد .فخرج النبي
بسبعمائة مقاتل من الصحابة بعد أن رجع بعض المنافقين خوفا
من القتال .أمر الرسول خمسين من الرماة المھرة أن يصعدوا
على ھضبة عالية مشرفة على أرض المعركة ،وأن يبقوا في
أماكنھم وأن ال يتركوھا حتى يأذن لھم.
لما بدأت المعركة اقتتل الناس قتاال شديدا ،وفعل الرماة
المسلمون فعلتھم ،إذ كانوا من أحد أسباب تراجع الكفار .ولكن
حصلت حادثة أليمة غيرت من مسار نھاية المعركة ،إذ ترك
الكثير من الرماة مكانه ظنا أن المعركة حسم أمرھا وأنه لم يبق
أثر للمشركين .نزلوا ليأخذوا من الغنائم ،فنظر خالد بن الوليد
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إلى من بقي من الرماة فتوجه بمجموعة من المشركين ،وتسللوا
ففاجأوا الرماة القليلين من الخلف وقتلوھم .ثم ھجموا على
المسلمين ھجمة شرسة ،ورفعوا عن األرض رايتھم .جرح النبي
 ،صار الدم يسيل على وجھه .وانتھت المعركة بانسحاب
المشركين الذين ظنوا أنھم انتصروا .ھكذا انتھت معركة أحد
التي كانت درسا تعلم منه المسلمون أھمية االلتزام بأوامر النبي
وتعاليمه الشريفة.
غزوة بني النضير
غزوة بني النضير حدثت بين قوات المسلمين في المدينة ويھود
بني النضير الذين بلغ عددھم  .1500بعد محاولة بني النضير
إذا جائھم طالبا مساعدتھم في دية قتيلين.
الغتيال الرسول
فطلب الرسول منھم الخروج من المدينة ،فتحصنوا وحاصرھم
عدة ليالي .وبعد الحصار طلبوا إجالئھم عن المدينة فوافق
شرط أن يأخذوا ما تحمله اإلبل فقط من دون
الرسول
السالح.
غزوة الخندق أو األحزاب
في شوال السنة الخامسة إن نفرا من اليھود الذين حزبوا
األحزاب على رسول ﷲ خرجوا حتى قدموا على قريش مكة،
فدعوھم إلى حرب المسلمين .ثم خرج أولئك النفر من يھود حتى
جاءوا غطفان ،فدعوھم إلى الحرب وأخبروھم أن قريشا قد
تابعوھم على ذلك فاجتمعوا معھم فيه.
ولما علم رسول ﷲ بذلك ،أمر بحفر خندق كبير شمال
المدينة ،ألن باقى جھاتھا محصنة بالنخيل والمنازل ،لما تم حفر
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الخندق ،حاصر األحزاب المدينة قرابة شھر كامل مقابل ثالثة
أالف رجل فقط من المسلمين ،ولكن ﷲ تعالى أرسل ريحا
عاصفة اقتلعت خيام المشركين وھدمت حصونھم وأجبرتھم على
رفع الحصار والعودة إلى مكة خاسرين.
صلح الحديبية
في ذى القعدة من السنة السادسة إلى مكة
خرج رسول ﷲ
يقصد العمرة ،ومعه  1500مسلم ،أمر أصحابه أال يستصحبوا
معھم من السالح إال السيوف مغمدة في قربھا ،فسار النبي بھذا
الجمع حتى وصلوا عسفان ،وھو موضع على مرحلتين من مكة،
فجاءه من أخبره أن خالد ابن الوليد في مائتي فارس ليصدوا
المسلمين عن التقدم ،فسار المسلمون من طريق آخر حتى
وصلوا إلى مھبط الحديبية ،فبركت ناقته  ،فأمر أصحابه
بالنزول ،وھناك جاء رسول من قريش يسأِل عن سبب مجيء
بمقصده ،فلما رجع إلى قريش لم
المسلمين ،فأخبره النبي
يثقوا به.
ثم أرسل رسول ﷲ إليھم عثمان بن عفان ليعلمھم بقصده ،وخرج
معه عشرة من المسلمين ،ولكن قريش منعوا عثمان ومن معه
من الرجوع ،وشاع بين المسلمين أنه قد قتل ،فدعا النبي
أصحابه للبيعة على القتال ،فبايعوه على ذلك تحت شجرة .وھي
بيعة رضوان .ولما سمعت قريش بھذه البيعة خافوا وأرسلوا
للمكالمة في الصلح ،وبعد أن أطلقوا
أحدھم إلى رسول ﷲ
على قواعد الصلح ،وھي
عثمان ومن معه ،اتفق رسول ﷲ
أربعة أمور :ترك الحرب بين الفريقين عشر سنين .وأن يرجع
رسول ﷲ والمسلمون ذلك العام دون أن يدخلوا مكة؛ فإذا جاء
العام الثانى دخلوھا بدون سالح سوى السيوف في القرب وأقاموا
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بھا ثالثة أيام بعد أن تخرج منھا قريش .وأن من أتى إلى
المسلمين من قريش ردوه إليھم ،ومن جاء إلى قريش من
المسلمين اليلزمون برده .وأن من أحب أن يدخل في عھد
المسلمين دخل فيه ،ومن أحب أن يدخل في عھد قريش دخل فيه.
ثم تحلل رسول ﷲ
والمسلمون من عمرتھم وعادوا إلى
المدينة ،وصف القرآن ھذا الصلح فتحا مبينا.
غزوة خيبر:
بعد أن تم صلح الحديبية واستراح المسلمون من غزوات قريش،
أن يستريح أيضا من أعدائه القريبين الذين
رأى رسول ﷲ
يتربصون به الشر ،وھم أھل خيبر الذين حزبوا األحزاب على
المسلمين في غزوة الخندق ،فخرج
إلى خيبر في أول السنة
السابعة للھجرة ،وكانت خيبر محصنة بثمانية حصون ،فعسكر
المسلمون خارجھا ،ثم حمل المسلمون على اليھود وھزموھم.
وافق اليھود أن يخرجوا من أرض خيبر.
وبعد رجوع المسلمين من خيبر قدم من الحبشة بقية من كان فيھا
من المھاجرين المسلمين من مكة ،بعد أن أقاموا بھا عشر سنين.
وقد أسلم بعد غزوة خيبر ثالثة من عظماء الرجال :خالد بن
الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طليحة العبدري.
فتح مكة
كانت قبيلة خزاعة في عقد المسلمين كما كانت بنو بكر في عھد
قريش ،وكان بين القبيلتين دماء ،فثار بنو بكر على خزاعة،
وساعدتھم قريش بالسالح واألنفس وقاتلوھم ،فقدم على رسول
ﷲ نفر من خزاعة وأخبروه بنقض قريش للعھد .فأمر رسول
ﷲ
المسلمين أن يتجھزوا ،فاجتمع لذلك عشرة آالف من
في رمضان من السنة
المسلمين ،وخرج بھم رسول ﷲ
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الثامنة للھجرة ،وساروا حتى نزلوا بمرﱢ الظھران بقرب مكة
بدون أن تعلم قريش بوجھتھم.
خالد بن الوليد أن يدخل مكة بمن معه،
ثم أمر رسول ﷲ
ومن معه مكة ،ونادى مناديه" :من دخل داره
ودخل النبي
وأغلق بابه فھو آمن ،ومن دخل المسجد فھو آمن ،ومن دخل دار
أبي سفيان فھو آمن" .وقد صادف جيش خالد بن الوليد في دخوله
فلم تصادف مقاومة ،وقد دخل
مقاومة .وأما فرقة رسول ﷲ
راكبا راحلته .قال النبي للقريش" :اذھبوا فأنتم الطلقاء" .ثم
خطب في الناس خطبة ،وبعد أن أتمھا شرع الناس يبايعونه على
اإلسالم ،فأسلم كثير من قريش .منھم معاوية بن أبي سفيان .وقد
أقام رسول ﷲ بمكة بعد فتحھا تسعة عشر يوما.
غزوة حنين
وبھذا الفتح دانت لإلسالم جموع العرب ،ودخلوا في دين ﷲ
أفواجا .غير أن قبيلتي ھوازن وثقيف تجمعوا لحرب المسلمين
خرج لھم في اثني عشر
في مكة ،فلما سمع بھم رسول ﷲ
ألف مقاتل .فلما وصل جيش المسلمين إلى وادي حنين كان العدو
كامنا في شعابه ،فانھزمت مقدمة جيش المسلمين .ولكن لم تمض
ساعات حتى انھزم األعداء ھزيمة شديدة ،وقد قتل من ثقيف
وھوازن نحو سبعين.
معركة مؤتة
بعث رسول ﷲ
الحارث بن عمير بكتاب إلى ملك الروم.
فقتله واشتد ذلك علي الرسول .بعث النبي بعوثا إلى بلدة مؤتة
عند مشارف الشام .وھم ثالثة آالف .ولما علم الروم بذلك أرسلوا
جيشا كبيرا بلغ عدده مائتى ألف جندي ،فدارت معركة قوية بين
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المسلمين والروم ،استشھد فيھا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي
طالب وعبد ﷲ بن رواحة .تمكن خالد بن الوليد بعبقريته أن
يسحب قوات المسلمين من المعركة .وكانت أول معركة يقودھا
خالد بن الوليد مع المسلمين وسمى بعد ذلك اليوم سيف ﷲ
المسلول.
غزوة تبوك
حيث أنه لم يشارك
ھي آخر معركة اشترك فيھا الرسول
بعدھا في أيّة معركة أو غزوة .لما علَم رسول ﷲ بأن
إمبراطور الروم قد أعد قوة عسكرية عظيمة لمھاجمة المسلمين،
أمر النبي المسلمين باالستعداد ،ورغم أن الظروف لم تكن
موافقة لمثل ھذه الغزوة حيث أن الحرارة كانت شديدة و كان
المسلمون يعانون من الجدب .وفي مطلع شھر شعبان من السنة
التاسعة من الھجرة وصل الجيش اإلسالمي إلى أرض تبوك،
لكن المسلمين لم يجدوا أثرا لجيش الروم ألنھم قد انسحبوا إلى
داخل البالد مفضال عدم مواجھة المسلمين.
 .12حجة الوداع
بعد أن عاد رسول ﷲ
من تبوك ،بعث أبا بكر الصديق إلى
مكة في ذى القعدة للسنة التاسعة ليحج بالناس ،وفي أواخر ذي
القعدة من السنة العاشرة قام النبي إلى مكة في جمع عظيم،
وأحرم للحج .ولم يزل سائرا حتى دخل مكة ،فطاف بالبيت سبعا،
وصلى ركعتين عند مقام إبراھيم ،وشرب من ماء زمزم ،وسعى
بين الصفا والمروة سبعا راكبا على راحلته ،وفي الثامن من ذى
الحجة توجه إلى منى فبات بھا ،وفي التاسع منه توجه إلى عرفة
وخطب خطبته المشھورة بخطبة الوداع.
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فيھا" :أيھا الناس اسمعوا منى أبين لكم ،فإنى
قال رسول ﷲ
ال أدرى لعلى ال ألقاكم بعد عامى ھذا في موقفي ھذا...أيھا الناس
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم،
 ...فمن كانت عنده أمانة فليؤدھا إلى الذي ائتمنه عليھا ..أيھا
الناس إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليھن حقا....أيھا الناس إنما
المؤمنون إخوة ،وال يحل المرئ مال أخيه  ...فإنى قد تركت
فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا :كتاب ﷲ .أال ھل بلغت ،اللھم
اشھ ْد...أيھا الناس إن ربكم واحد ،وإن أباكم واحد .كلكم آلدم وآدم
من تراب ،أكرمكم عند ﷲ أتقاكم .ليس لعربى فضل على عجمي
إال بالتقوى"!....
وبعد أن أ ّدى رسول ﷲ
مناسك الحج :من رمى الجمار
إلى
والنحر والحلق والطواف ،أقام بمكة عشرة أيام ثم قفل
المدينة.
ووفاته
 .13مرض رسول ﷲ
في أوائل صفر من السنة الحادية عشرة للھجرة مرض النبي
بالحمى ،واستمر ثالثة عشر يوما يتنقل في بيوت أزواجه ،ولما
ّ
فأذن
اشتد عليه مرضه استأذن منھن أن يتمرض في بيت عائشة
له ،ولما تعذر عليه الخروج الى الصالة أمر أبا بكر أن يصلي
غلمانه ،وتصدق
بالناس .وقبل يوم من الوفاة أعتق النبي
بستة أو سبعة دنانير كانت عنده ،ووھب للمسلمين أسلحته،
وكانت درعه مرھونة عند يھودي بثالثين صاعا من الشعير.
حضرته الوفاة حين اشتدت الضحي من يوم االثنين  12ربيع
األول سنة 11ھـ ،وقد تم له
ثالث وستون سنة وزادت أربعة
أيام.
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 .14تفاقم األحزان على الصحابة
وتسرب النبأ الفادح ،وأظلمت على أھل المدينة أرجاؤھا وآفاقھا.
فوقف عمر بن الخطاب يقول" :من قال أن محمدا قد مات
ألقتلنه" .فلما حضر أبو بكر وأخبر الخبر دخل بيت عائشة
وكشف عن وجه رسول ﷲ  ،وجعل يقبله ويبكى ويقول:
"صلوات ﷲ عليك يا رسول ﷲ ،ما أطيبك حيا وميتا" .ثم خرج
إلى الناس وقال" :أال إن من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات،
ومن كان يعبد ﷲ فإن ﷲ ح ّى ال يموت" .ثم غسله علي بن أبي
طالب و ُكفن في ثالثة أثواب ،ثم حفر اللحد في موضع وفاته من
حجرة عائشة ،وأنزله فيه عل ّى والعباس.
 .15صفة النبي
يمتاز من جمال خَلقه وكمال ُخلقه .كان رسول ﷲ
كان النبي
جميل الخلقة ،ومتوسط القامة ،وأزھر اللون ،وواسع الجبين،
ومرتفع وسط األنف بقليل .فقد كان بعيدا عن كل ما يشين سمعته
سواء في أقواله أو أفعاله ،بما ال تعرف الدنيا لرجل غيره .كان
متواضعا عفيفا صادقا أمينا حتى لقبته قريش باألمين .كان النبي
يمتاز بفصاحة اللسان ،وبالغة القول ،يخاطب كل قبيلة
بلسانھا ،ويحاورھا بلغتھا .وكان لم يزد مع كثرة األذى إال
صبرا ،وعلى إسراف الجاھل إال حلما .وكان من صفة الجود
والكرم على ما ال يقادر قدره ،كان يعطي عطاء من ال يخاف
الفقر.
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MODEL QUESTIONS
أجب عن جميع األسئلة اآلتية في اللغة العربية حسب اإلشارات.
• كمل السلسلة:
 -1الصحابة  ،المنافقون ---------- ،
 -2بنو قينقاع  ،بنو النضير ------------ ،
 -3من دخل داره وأغلق بابه فھو آمن ،ومن دخل المسجد
فھو آمن------------------ ،
• إختر الشاذ :
 -1المھاجرون – األنصار – أھل كتاب
 -2أوس – خزرج – قريش
 -3مسجد القباء – مسجد الحرام – المسجد النبوي
 -4غزوة خندق – غزوة أحزاب  -غزوة خيبر
• اقرأ التصريحات اآلتية واكشف منھا الصحيحة والخاطئة.
" -1من قال أن محمدا قد مات ألقتلنه" ھذا قول أبي بكر.
 -2وقد أقام رسول ﷲ وصاحبه بالغار خمسة ليال.
 -3كان أبوبكر نام في مكانه ويتغطى بغطائه في اليوم
الذي أحيط بيته بقريش.
 -4غزوة بني النضير حدثت بين قوات المسلمين والنصارى
في المدينة.
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• صل بين الخانات
)ا(
 -1محمد
 -2عبد ﷲ بن أبي بكر
 -3ھجرة النبي
 -4خالد بن وليد

)جـ(
)ب(
غالم أبي بكر
قباء
عثمان بن طليحة عمرو بن عوف
عمر بن العاص
أبو بكر
غار ثور
أسماء

• أكمل الفراغ بالمناسب من القوسين
 -1كان صاحب الرسول في الھجرة ------
) عمر -عثمان  -أبوبكر(
 -2عدد الغزوات التي اشتركھا رسول ﷲ
) (30- 28 -27
 -3قد جرح النبي في غزوة  ) -----بدر – خيبر -أحد(
• أجب عن األسئلة اآلتية في جملة أو جملتين:
 -1ما ھي أھمية دار الندوة ؟
 -2أين عقد أول جمعة صالھا رسول ﷲ
 -3أين بني المسجد النبوي؟
• أكتب فقرة وجيزة عن العنوان التالي.
 !"# -1ا 
 -2ا )ا(ت & $ا $ "%
 -3ا /هة  -.ا+,د
 3 -4وة +1ك
 3 -5وة $
/. -6آ ا )1
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• اكتب مقالة عن العنوان التالي.
 -1سكان يثرب
 -2ھجرة النبي
 -3حجة الوداع
 -4وفاة الرسول
 -5فتح مكة
 -6صفات النبي

إلى يثرب
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الوحدة الخامسة
القرآن الكريم والحديث النبوي ودئ ا

م

 .1تعريف القرآن.
القرآن كالم ﷲ من أھم مصادر التشريع اإلسالمي .نزل على
رسول ﷲ منجما وحيا من ﷲ عن طريق جبريل .ويسمى الكتاب
الذي يكتب فيه القرآن مصحفا .فھو معجزة اإلسالم الخالدة.
ويدعو القرآن لمبادئ ھامة يقوم عليھا اإلسالم وتسير عليھا حياة
المسلمين .والقرآن نص مكتوب مقسم إلى  114سورة ،وكل
سورة مقسمة إلى عدد من الجمل أو األقوال التي تسمى آيات.
وتفتتح كل سور القرآن ب "بسم ﷲ الرحْ من الرحيم" ،عدا سورة
التوبة .وكذلك لكل سورة في القرآن اسم خاص بھا .نزل القرآن
بلغة قريش وفيه بعض ألفاظ من لغات القبائل المضرية واليمنية.
 .2السور المكية والمدنية
في القرآن سور مكية وسور مدنية .السور المكية ھي ما نزلت
قبل الھجرة ،كلھا تدور حول توحيد ﷲ وإثبات وحدانيته بأدلة من
آياته ومخلوقاته ،والترغيب بالجنة ،واإلنذار بالعذاب .السور
المدنية ما نزلت بعد الھجرة ،ففيھا تشريعات سياسية وقضائية
واجتماعية وعسكرية ،تكفل سعادة الفرد والمجتمع .وفيھا بيانات
العبادات والمعامالت.
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 .3إعجاز القرآن
يقصد به :إعجاز القرآن الناس أن يأتوا بمثله .وقد تحدى القرآن
المشككين بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله ،فعجز عن ذلك
بلغاء الع رب ،وم ا زال التح دي قائم ا لك ل اإلن س والج ن .وم ن
جوانب إعجاز القرآن:
•
•
•

الكشف عما يدور في صدور الناس وخاصة المنافقين.
األخبار عن غيوب ومسائل تكون في المستقبل.
األخبار عن العلوم الحديثة وعن حقائق بشكل يلفت النظر.

 .4أسلوب القرآن
ألفاظ القرآن لھا نسق بالغي ،حير العقالء وأعجز البلغاء.
واآليات القرآنية مسجوعة الفواصل غالبا .ولكل من السور المكية
والمدنية خصائص تتميز بھا غالبا فالسور المكية قصيرة اآليات،
أسلوبھا يثير العواطف والعقول معا .والسـور المدنية طويلة
اآليات ،ھادئة اللھجة ،عذبة األلفاظ فيھا وضوح يناسب التعليم
ودقة تناسب التشريع.
 .5جمع المصحف في عھد أبي بكر الصديق
أما جمع القرآن في مصحف واحد فقد تمت للمرة األولى في عھد
أبى بكر الصديق بعد أن توفي النبي .فبعد غزوة اليمامة الت ي قت ل
فيھا الكثير من حفاظ القرآن ،جاء عمر بن الخطاب إل ى أب ي بك ر
الص ديق وطل ب من ه أن يجم ع الق رآن ف ي مك ان واح د حت ى ال
يضيع بعد وفاة الحفاظ .فكلف أبو بكر زيد بن ثابت ھذه الوظيفة .
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جم ع زي د بجم ع الق رآن م ن الرق اع واللخ اف والعظ ام والجل ود
وصدور الرجال في مصحف.
نسخ المصحف في عھد عثمان
ث م ف ي خالف ة عثم ان ب ن عف ان ،ب دأ أھ ل الع راق والش ام وبع ض
األمص ار ب االختالف ح ول الق راءة الص حيحة للق رآن فك ان يكف ر
بعضھم بعضا .فقام عثم ان بتش كيل لجن ة م ن كتب ة ال وحي لنس خ
القرآن وف يھم زي د ب ن ثاب ت .فنس خوھا ف ي المص احف .وأرس ل
إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ،وأمر بما س واه م ن الق رآن ف ي
كل صحيفة أن يحرق .وس ﱢمي ھذا المصحف بمص حف عثم ان أو
المصحف اإلمام ،وھي النسخة التي تطب ع حالي ا بالرس م العثم اني
في كل أنحاء العالم اإلسالمي.
 .6الحديث النبوي
الحديث النبوي ھو ما ورد عن رسول ﷲ من قول أو فعل أو
تقرير بعد البعثة حسب الدين اإلسالمي .فشھادة ﷲ على رسالته
الصادقة قوله تعالى" :وما ينطق عن الْ ھوى * إن ھو إِال وحي
يوحى" .الحديث ھو المصدر الثاني للتشريع اإلسالمي .اھتم
وتدوينه والعناية به .ونشأت علوم
المسلمون بحديث النبي
كثيرة ومتنوعة ،منھا علم أصول الحديث ،ومعرفة رجال
الحديث من الصحابة والتابعين والتفاوت بينھم ،والتفاوت في
األسانيد ،ومصطلح الحديث لمعرفة مرتبة الحديث.
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 .7أشھر كتب األحاديث
أشھر كتب األحاديث ھي الصحاح الستة :وھي :صحيح البخاري
لإلمام البخاري )ت 256 .ھـ( ،وصحيح مسلم لإلمام مسلم )ت.
 261ھـ( ،وسنن ابن ماجة البن ماجه )ت 273 .ھـ( ،و سنن
أبي داود ألبي داود ) ت 275 .ھـ ( ،وسنن الترمذي للترمذي
)ت 279 .ھـ( ،وسنن النسائي للنسائي )ت 303 .ھـ( .وكتب
األحاديث المشھورة األخرى :كتاب الموطأ لمالك بن أنس،
والمسند ألحمد بن حنبل.
 .8دئ ا

م

ا5م أ  ا8دن ا&5اه  ،وه :;< +أآ=; ا;:ت ا;1
>;; ا .?;;/وا  ;;/ا;;/م @" ;; ا;;5م ه;; +ا;;%ABم  ،أي
 ?"%1آ $. D.ا%:5ن  > آ)E Dون ا ة .ا5م ه(F +
اBت ا %و؛ و  .ر+ل  $.ا ،و(;:J ?1ء؛ وأن
ا أر" إ اس ./ L
 .9أرآن ا
.1
.2
.3
.4

م ا

,Eدة أن  Bإ إ Bا وأن  .ا ر+ل ا.
اMة :وه أ  أه;? ا+;Nس ا ;.+ا+;N ;Aم &;,
ا + "%ن ( . Oات ..+
ا آ;;ة  :وه;;  ; Lء  $;;.ا ;;ل > ;;/ا + ";;%ن $;;.
أ+.اNP" ?,اء وا  $LAو.&+L
+#م رQ.ن -A  :ا + "%ن >  ,Eر;Q.ن ;$
ا;;;/م وا;;;Sاب وا+,;;;Sة  $;;;.ا ;;;Pإ;;; ;;;3وب
ا.O S
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 .5ا ; : Tوه;; +ا ; Tا+ا U;;Lإ;; ا@;;( ;;@. ;> ;;/ل
 ,Eذي ا .
 .10أرآن ا ن ا
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ا; 5ن &; وه;: +ا;NABد &;Wن ا ه; +رب آ;;E Dء
( Nوأ :و  Y A% Xا/دة.
ا 5ن & @ و&+L+ده.
ا;; 5ن &@ U;;Aا&5اه ;; وأ ;; $;;. ;; . ;;,:ا
آ+Aراة ،وا &+ر ،وا ،D:5واFNن.
ا 5ن & Dوأ+". ?,:ن   $.ا.
ا 5ن &+م ا (Zوأ :وا[  . B -وأن > ا اء
وا %ب.
ا 5ن &Nر ( Xو $. XEا.

 .11ا ا



 ?\1ا /Sا+L "A]. .5ا U:ا ة ا; وا;%
وا ;; ALBوا;;MA[Bد ،وا .;;M]Sو;;+ . ;;,& ;;/1
ا+;Nا $:ا Pو; &;FNن وا 8د;^ ا ;+وأ[;+ال ا";%
ا !Mوا;,ALدات ر;Lل ا; $ا ،.;5وا; 1 ;Aد [;
ا%:5ن & و&س و&  - Aوا@+ن.
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در ا ا
.1
.2
.3
.4
.5



اF;Nن ه; +و ; ا ;  ،; .وه; +ا ;Mر ا8ول
".-SA
ا %ا : ;+و;_ اF;Nن "; و+;Lب إ;1ع أوا;.
ا+ل.
ا L5ع  :وه +ا;P1ق  -; Lآ; ; " $;.ء ا;" ;.8
@?  ,/& W%.ا+M& BBAص ا+اردة >.,
اNس  :وه[ +س أ . ?@ B .د  " @? .8
.&S.
ا,ALBد :وه+1 +ع أ ; ا; "/ء AA;Bج @;? W;%.
 ? /.د .,> $/. _:
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MODEL QUESTIONS
أجب عن جميع األسئلة اآلتية في اللغة العربية حسب اإلشارات.
• إختر الشاذ :
 -1صحيح البخاري – صحيح مسلم – الموطأ
 -2مكي – مدني  -كوفي
• اقرأ التصريحات اآلتية واكشف منھا الصحيحة والخاطئة.
 -1السورة المكية ما نزلت من القرآن في مكة.
 -2السورة المدنية ما نزلت من القرآن قبل الھجرة.
• صل بين الخانات
)ب(
)ا(
سحر
 -1محمد
قرآن
 -2عيسى
أبره
 -3موسى
• أجب عن األسئلة اآلتية في جملة أو جملتين:
 -1ماھو القرأن ؟
 -2ماھو الحديث؟
 -3ما ھي السورة المكية؟
 -4ما ھي السورة المدينة؟
 -.5ما ھو اإلسالم
• أكتب فقرة وجيزة على العنوان التالي.

)جـ(
أكمه
عصا
بالغة

- 56 -

 -1أسلوب القرآن
 -2الصحاح الستة
 -3إز اFNن
M. -4در ا /Sا.5
• اكتب مقالة عن العنوان التالي.
 -1القرآن
 -2الحديث الشريف
 -3أركان اإلسالم وأركان اإليمان

- 57 -

فھرس الكتاب
ر[? ا PM
المقدمة

3
ا"#$ة ا و
ا ة ا D[ &/ا5م

eL .1ا> &د ا/ب

5

 . 2ا+/Sب ا&/

6

 .3أ +ال ا/ب ا%

7

 .4أ +ال ا/ب ا ALB

8

 .5أ +ال ا/ب ا

9

 .6أ +ال ا/ب ا=>N

9

 .7أ+اق ا/ب

10

 .8أم ا/ب

11

Model Questions

13

ا"#$ة ا&%
 $.وBدة  .

إ ا=/

 .1وBدة  .

16

 U%: .2ا

16
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 .3ر ا
+ .4دة ا

16
إ أ.

 & .5ى ااهU

16
17

.6

ب اPر

17

.7

" ا+QPل

17

 .8زواL

&]

18

& .9ء ا@ /و[ Qا?@ A

19

Model Questions

20

ا"#$ة ا&&
 $.ا =/إ ا,ة
& .1أ ا +

23

< .2ث +ات  $.ا+ة ا%

24

 .3ا+N&%ن ا8و+ن

24

 .4ا+ة ,Lرا  DL $.اPM

25

 .5د>ع [ " iا+ة

25

 .6إjاء [+ iل ا

26

 .7إم

ة ر ا 

26

 .8ا,ة ا8و إ ا S

26

 .9إم   & $ا]ب

27
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 .10و>+د [ iإ أ& Uk

27

 .11ا  /kNا ./و=.ق ا\"? وا/وان

27

 << .12أ+ام >  U/Eأ& Uk

27

 .13ا,ة ا= :إ ا S

28

 P # lN: .14ا =ق
 .15م ا ن
 .16ا " إ ا

28
28
29

 .17ا5ـاء وا /ـاج

29

 .18ض ا5م " اDN

29

 /& .19ا N/ا8و

30

 /& .20ا N/ا=:

30

Model Questions

31
ا"#$ة اا'

 $.هة ا

إ و>1

 .1هة ا

33

 .2ا(+ل > ا 

33

 .3أول / L

34

& .4ء ا  %ا+ي

34

 .5ا )ا(ة & $ا $ "%

34

 .6ا  Aا.5

34
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@ .7ن ا  وأ +ا  ?,ا,ة

34

/. .8هة  -.ا+,د

35

 .9ا PAازات [i

35

 .10ا5ذن &ANل

35

 .11ا eوات >  ,ا ).(?/"#

36

 3وة &ر ا@ى.

37

 3وة & [Nع

38

 3وة أ 

38

 3وة & اQ

39

 3وة ا]ق أو ا8

اب

39

 !"#ا 

40

 3وة (

41

>@. !A

41

 3وة $

42

 3وة 1).

42

 3وة +1ك

43

.12

 ا+داع

. .13ض ر+ل ا
 ?[P1 .14ا8

43
وو>1

44

ان " ا& M

44

 P# .15ا

45

Model Questions

46
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ا"#$ة ا
اFNن ا@? وا ^ ا+ي و.دئ ا5م
 /1 .1اFNن.

49

 .2ا+%ر ا @ وا :

49

 .3إز اFNن

50

 .4أ"+ب اFNن
 - L .5اFNن
 .6ا ^ ا+ي
 .7أ ,Eآ UAا 8د^
. .8دئ ا5م
 .9أرآن ا5م
 .10أرآن ا 5ن
 .11ا /Sا.5

50
50
51
52
52
52
53
53

Model Questions

55

>,س ا@Aب

57
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