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هذا الكتاب

وحدات الكتاب وحدات الكتاب 
يتكون هذا الكتاب من ثمان وحدات، هي:

االحضارات                   التخطيط                  العصر النبوي  الكون واألرض                            
ة الشخصية         األمن الوطني            الِحوار  عصر الخلفاء الراشدين        الُهِويَّ

مفاتيح الكتابمفاتيح الكتاب

مخطط توضيحي

صور ورسومات وخرائط داعمة  محتويات الوحدة 

أهداف الوحدة

تقويم الدرس 

تقويم الوحدة 

أنشطة معرفية ومهارية
نشاط

لالطالع

أسئلة استهاللية تحفيزية ؟؟

الدرس الرقمي الدرس الرقمي

تقوم الدراسات االجتماعية على التخصصات المتعددة، فيُدرس فيها التاريخ إلثراء ذاكرتنا وتعزيزها، والجغرافيا لفهم العمليات التي 
تؤثر في عالمنا، واالقتصاد والحكومة لمعرفة كيفية إدارة الدولة واتخاذ القرارات فيها، وعلم االجتماع والتربية المدنية لتعزيز ثقافة 

المواطن المسؤول وتحقيق المصلحة العامة.
وترمي الدراسات االجتماعية إلى شرح األحداث التاريخية والثقافية واالقتصادية وتفسيرها ومعرفة تأثير الماضي في الحاضر وفي 

بناء المستقبل، وإيجاد شعور عميق يربط المواطنين بوطنهم. 
كما ترمي إلى تعزيز الشخصية الوطنية وبناء الكفاءة المدنية المتمثلة في المعارف والمهارات، وتعلم القيم والمبادئ التي يقوم عليها 
وطننا، ومساعدة الطلبة على تطوير مهارات التفكير العليا؛ مثل: الفهم والتطبيق والتحليل والتقويم واإلبداع، وتحديد أوجه التشابه 
واالختالف، وإقامة روابط بين المفاهيم واألفكار والموارد ذات الصلة، وتعزيز الخبرات المناسبة، وفهم الروابط القائمة بين األفكار 

والنظريات وتحليلها وتقويمها، وتنمية القدرات من أجل المشاركة في المجتمع بكفاءة وفاعلية.

ويقوم الكتاب على مجموعة من الغايات التربوية؛ للمحافظة على قيم اإلسالم والمجتمع السعودي، واالستفادة من معطيات الثقافات 
األخرى ومنجزاتها، فيصنع متعلماً يعتز بدينه ومليكه وثقافته ويفخر بانتمائه لوطنه، وينافس اآلخرين في مجاالت التفوق والتميز. 

لتلخيص المعارف وتسهيلها

لزيادة اإليضاح وتوسيع دائرة فهم المعارف لتوضيح ما بداخلها من مكونات

لتحديد ما يجب تعلمه من أجل توضيحه وتيسير تحقيقه

لقياس مدى استيعاب ما جرى تعلمه في دروس الوحدة

للتوسع في المعارف وتعميق الفهم

لجذب انتباه الطالب لموضوع الدرس

لربط تقويم الدروس بعضه ببعض

للوصول إلى الدرس والمزيد من المعارف رقمّياً لتطبيق ما جرى تعلُّمه



الفصل الدراسي
 الثاني
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ة الوداع ووفاة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص   الدرس التاسع عشر: َحجَّ

دروس الوحدة



أهداف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى:

   التعرف على أبرز األحداث في تاريخ اإلسالم في العصر النبوي

   التعرف على أهم أعمال النبي ملسو هيلع هللا ىلص في المدينة المنورة

 تقدير مكانة النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه   

   التعرف على شمائل النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص
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تقـــع شـــبه الجزيـــرة العربية في قلـــب العالم، وتربط بيـــن ثالث قارات، هي: آســـيا وأوروبا 
وإفريقيـــا، لـــذا كانـــت ملتقـــى التجارة القديمـــة، ويزيد أهميتهـــا أن فيها بيـــت اهلل الحرام 
)الكعبة المشـــّرفة( في مكـــة المكرمة، وقامت فيها حضارات، ونشـــأت فيها اللغة العربية.

  أحوال شبه اجلزيرة العربية قبل البعثة النبوية

احلالة السياسية:
كانـــت في شـــبه الجزيـــرة العربية قبل اإلســـالم ممالك وقوى سياســـية متنافرة اســـتمّرت 

دها. مئات الســـنين إلـــى أن ظهر اإلســـالم فوحَّ
وقـــد انتشـــرت بيـــن القبائل حروب طويلة مثل حرب داِحس والَغبْراء التي اشـــتعلت بســـبب 
منافســـاٍت بيـــن فرَعـــي قبيلـــة َغَطفـــان، وهمـــا: َعبْـــس وِذبْيان، ودامـــت نحو أربعين ســـنًة 
 أُزهقـــت فيهـــا أرواح كثيـــرة، وتعلّم العرب من هـــذه الحرب أن النزاع واالختـــالف والتناحر 

ال يوِرث سوى القتل والتخلّف وفقدان االستقرار.
كمـــــا َوَقَعــــت على شـــبه الجزيرة العربية محاوالت من اإلمبراطورية الساســـانية في فارس 

واإلمبراطوريـــة البيزنطية للســـيطرة على بعض مناطقها.
ـــَمُة العامـــة في شـــبه الجزيـــرة العربية قبل ظهـــور اإلســـالم: االضطراب،  لـــذا كانـــت السِّ

والتناحـــر، وتعـــدد الزعامات السياســـية.

الدرس الثالث عشر

شبه اجلزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم

الدرس الرقمي

شهدت شبه الجزيرة العربية حضارات عديدة قبل ظهور اإلسالم، وكان لها إسهامات ؟؟
فـــي مجـــاالت كثيـــرة ميـــزت المنطقة، وكانت لها ســـمات سياســـية ودينيـــة واجتماعية 

وثقافيـــة اّتصفـــت بها. فما أحوال شـــبه الجزيرة العربية قبـــل البعثة النبوية؟
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لالطالع

كانــت الســيادة فــي مكــة المكرمــة بعــد إســماعيل  لُجـــْرُهم، وهــي قبيلــة قحطانيــة، ولمــا ظهــر ُقَصــّي 
نهــا مــن زعامــة مكــة المكرمــة، وبنــى دار النــدوة، وبعــد وفاتــه اســتمرت  بــن ِكالب، رفــع مكانــة قريــش ومّكَّ
ــي الشــتاء والصيــف،  الزعامــة فــي ذريتــه، ومــن أشــهرهم: هاشــم بــن عبدَمنــاف الــذي اســتحدث رحلتَ
ِلــب بــن هاشــم الــذي حفــر بئــر زمــزم بعــد دفنهــا، وكان مــن أهــم أحــداث عهــده غــزو أَبَْرَهــَة  وعبُدالُمطَّ

الحبشــي لمكــة المكرمــة، وميــالد نبــي هــذه األمــة محمــد ملسو هيلع هللا ىلص.
وكـان الَعماليـق يسكنون يثرب )المدينـة المنورة(، ثم استقر بها األَْوس والَخْزَرج، وأصبحت السيادة لهم 

فيها.

الوحدة الرابعة | الدرس الثالث عشر

1 نشاط
يعلل الطلبة ما يأتي:

أ- كثرة الحروب والخالفات داخل شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم.
. ...............................................................................................................................................................................................

ب- محاوالت اإلمبراطورية الساسانية في فارس واإلمبراطورية البيزنطية السيطرة على 
شبه الجزيرة العربية.

. ...............................................................................................................................................................................................

احلبشية 

أصفهان 

القوى السياسية في شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالمالقوى السياسية المحيطة بشبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم
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احلالة الدينية:
آدم  هبط  ففيها  والحنيفية،  التوحيد  أرض  وجعلها  العربية  الجزيرة  شبه    اهلل  ف  َشرَّ
قِدم أن  بعد  الحنيفية  انتشرت  وقد  المكرمة،  مكة  في  الروايات  بعض  َوْفــَق    ــّواء   وَح

إبراهيم  من فلسطين إلى مكة المكرمة، وأمره اهلل بأن يرفع قواعد بيت اهلل في مكة 
المكرمة، ثم انحرف بعض العرب في شبه الجزيرة العربية عن هذا الدين، فانتشرت عبادة 

األصنام والشرك باهلل.
دت الديانات في شبه الجزيرة العربية قبل بعثة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ومنها: وقد تعدَّ

أ- الديانات السماوية:
شبه  سكان  بعض  بها  تمّسك  وقد  التوحيد،  ملة   ، إبراهيم  أبينا  ملّة  وهي  ة:  الَحنيفيَّ
الجزيرة العربية، ويسمى أتباعها الُحنَفاء، وكان النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في مكة المكرمة قبل بعثته 

على هذه الديانة، وهي دين التوحيد واجتناب الشرك باهلل.
قال تعالى: �  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے ے   ۓ  ۓ� ]األنعام[.

اليهودية: وقد انتشرت على نطاق ضيق في غرب شبه الجزيرة العربية وجنوبها.
النصرانية: وقد انتشرت في شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها.

وهي ممارسات اتخذت عدة مظاهر، منها:
عبادة األصنام: إذ كان لكل قبيلٍة صنم، وُهبَل كان الصنم األعظم لقريش على ظهر الكعبة.
قال تعالى: ﴿ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ﴾ ]النجم[، وهذه أسماء أصنام للعرب.
معابد  أُقيمت  وقد  األخــرى،  والكواكب  والقمر،  الشمس،  مثل:  السماوية:  األجـــرام  عبادة 

لممارسة هذه العبادات، وعبادة الطبيعة.
عبادة النار )المجوسية(: نشأت في بالد فارس، ثم انتقلت إلى بعض بالد العرب.

ب- الممارسات الدينية األخرى:
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معبد النار المجوسيمعبد الشمس في اليمن

لالطالع

ْحر: كالم وُعَقـــد أو عقاقير تؤثر  السِّ
فـــي بـــدن اإلنســـان وعقلـــه أو تجعله 
يتخيـــل األمـــور على غيـــر حقيقتها. 

عـاء معرفـــــة المستقبــــل  الِكهانة: ادِّ

باســـتعمال الجّن.
العرافة: ادعـــاء معرفة المغيبات عن 

البصر بمقدمات يســـتدل بها.

َيَرة: التشاؤم.  الطِّ

ومـع ذلـك أقـرَّ مشـركو العـرب بوجـود اهلل  وعلَّلـوا 
اهلل،  وبيـن  بينهـم  واسـطة  بأنهـا  األوثـان   عبادتهـم 
قال تعالى: ﴿ ک ک  گ  گ   گ گ  ڳ﴾ ]الزمر: 3[. 
وإلى جانب هذه الديانات انتشـرت بعض المعتقدات 
يََرة،  ر، والِكهانة، والِعرافة، والطِّ ـحْ الباطلة، منها: السِّ
وقـد أدَّت هـذه المعتقـدات إلـى االنحراف عن توحيد 
ملسو هيلع هللا ىلص للنـاس  اهلل عـز وجـل، فأرسـل اهلل  محمـداً 
اإلسـالم  نـور  إلـى  الظلمـات  مـن  ليخرجهـم  كافـًة 

والهداية.

الحالة االجتماعية:
كان المجتمع في شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم ينقسم إلى:

ون في المدن والقرى. الحاضرة: وهم السكان المستِقرُّ
البادية: وهم الذين يسكنون الصحراء، وينتقلون من مكان آلخر بحثاً عن الماء والعشب.
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أخالق العرب وعاداتهم قبل اإلسالم:
كان عند العرب قبل اإلسالم جوانب مضيئة في حياتهم 
االجتماعية تمّثلت في القيم المتميزة واألخالق الكريمة، 
وهو ما هيََّأهم بعد إيمانهم لحمل رسالة اإلسالم وتبليغها، 

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إنما بُعثت ألتمم ُحْسَن األخالق« ]أخرجه مالك[.
وُوجدت عند بعض العرب قبل اإلسالم بعض الممارسات 
بالثأر،  واألخذ  القبلية،  العصبية  مثل:  السيئة،  والعادات 

وحرمان المرأة من الميراث، وَوأْد البنات.
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بعض األخالق الحسنة عند العرب قبل اإلسالم

حماية الجارالوفاء بالعهد

الكرم

الشجاعة

المروءة

لالطالع

وُهـــّن  َوْأد البنــــات: دفنهـــّن 
أو  العــــار  خشيـــــَة  أحيـــاء 

الفقــر.
الِقمار: كـل لعـب بيــن اثنيـن 
أكثـر على مقابــل يجمع  أو 

منهم ويأخذه الفائز.

كان العـــرب معروفيـــن بالكـــرم قبـــل اإلســـالم وبعـــده، فَمـــن العربـــي الـــذي اشـــُتهر بالكـــرم فـــي 
شـــمال المملكـــة العربيـــة الســـعودية قبـــل اإلســـالم؟

. ................................................................................................................................................................................................

2 نشاط



101

الوحدة الرابعة | الدرس الثالث عشر

الحالة الثقافية واالقتصادية:
كانت شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم نشطًة اقتصادّياً وحضارّياً، فقد كانت التجارة 
فيها قوية وخصوصاً على امتداد طرق التجارة القديمة التي تمر في داخلها لتربط 
العالم، وكانت  قريش تنظم  رحلتين على مدار السنة: رحلة الشتاء إلى بالد اليمن، 
ورحلة الصيف إلى بالد الشام، اللَّتيِن ورد ذكرهما في القرآن الكريم في سورة قريش. 
الشعراء  فيها  يلتقي  كثيرة،  أسواق  للعرب  وكان  التجارة،  مركز  المكرمة  مكة  وكانت 

والتجار وعامة الناس.

من أسواق العرب
الطائففي شبه الجزيرة العربية الرياض

األحساءمكة المكرمةمكة المكرمةالجوف

ُعكاظ َحْجر اليمامة

ةذو الَمجازُدْوَمة الَجْنَدل َهَجرَمَجنَّ

لالطالع

إحيـاء هـذه  السـعودية  العربيـة  المملكـة  أعـاد وطنـي 
بالطائـف،  ُعكــاظ  سـوق  مثــل  الحضاريـة،  األسـواق 
حيـث كانـت هـذه األسـواق ميدانـاً لتنافـس العـرب فـي 
مجـاالت الشـعر والخطابـة. وكانت أيضـاً تمثل المكانة 
وموقـَع  العربيـة،  الجزيـرة  شـبه  لعـرب  الحضاريـة 
اتصالهـم بالشـعوب والحضـارات األخـرى خـارج شـبه 

العربيـة. مهرجان سوق عكاظ 1437هـ/2018م الجزيـرة 
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المعلقات السبع:
برع العرب في الشعر من حيث أصالته وقوة أسلوبه، وقد كان سجاّلً تاريخّياً وأداةَ التواصل 
واإلعالم في ذلك الوقت، ومن أهم موروثات الشعر آنذاك المعلقاُت السبع التي اشتُهر بها عرب 
 شبه الجزيرة العربية، ولم يماثلهم فيها أحد من شعوب العالم، وتُبِرز المعلقات عراقَة المجتمع 

العربي في شبه الجزيرة العربية.  

لالطالع

العصر الجاهلي: ُعرف العصر الذي سبق ظهور اإلسالم في شبه الجزيرة العربية بالعصر الجاهلي مقارنًة 
بالعصر النبوي الذي اتَّسم بالمعرفة والعلم واإلسالم وتوحيد شبه الجزيرة العربية، على خالف ما كانت 

عليه قبل اإلسالم.

شعراء المعلقات السبع اْمُرؤ
الَقْيس

َطَرَفة بن
الَعْبد

ُزَهير بن أبي 
ُسْلَمى 

َعْنَتَرة بن
َشّداد 

َعْمرو بن
ُكْلُثوم

الحارث بن
َزة ِحلِّ

َلِبْيد بن
َرِبيعة 

المعلقات: قصائـد طويلة ترتبــط بشعـراء مشهورين بقوة قصائدهم، وتذكر بعض الروايات أنها لجودتها 
كانت تُعلَّق علـى أستـار الكعبة قبل اإلسالم.
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حياة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص قبل الِبْعثة

الدرس الرقمي

د نبوءته ؟؟ نشـــأ النبـــي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص في مكة المكرمـــة، وكانت حياته قبل بعثتـــه ملسو هيلع هللا ىلص ُتؤكِّ
وصـــدق مـــا جاء بـــه، فكيف كانت حياتـــه  ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة؟

ِلب )والد النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص( من آِمنَة  شهدت مكة المكرمة زواج عبداهلل بن عبدالُمطَّ
الشام  بالد  إلى  عبداهلل  خرج  زواجهما  وبعد  ملسو هيلع هللا ىلص(،  محمد  النبي  ــدة  )وال َوْهــب  بنت 
 للتجارة، وفي طريق العودة توفي في يثرب )المدينة المنورة(، وكانت آمنة قد حملت بالنبي
محمد ملسو هيلع هللا ىلص فولَدتْه في مكة المكرمة في شهر ربيع األول من عام الفيل، )571 للميالد(، 
ه عبُدالمطلب،  فنشأ يتيماً، قال تعالى: �ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ� ]الضحى[. ففرح به جدُّ

اه محمداً. وسمَّ

 مولده  ملسو هيلع هللا ىلص

ة بن  َنَسبهَنَسبه  ملسو هيلع هللا ىلص هو محمد بن عبداهلل بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي بن كالب بن ُمرَّ
كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النَّْضر بن ِكنانة بن ُخزيمة بن ُمْدِرَكة بن إلياس 

 . ابن ُمضر بن ِنزار بن َمعد بن عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهلل اصطفى ِكنانَة من ولد إسماعيَل، واصطفى ُقريشاً من ِكنانة، واصطفى 

من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم« ]صحيح مسلم[.

حفاظاً  َرضاَعُتهَرضاَعُته  ملسو هيلع هللا ىلص البادية؛  من  الُمْرِضعات  إلــى  أبناءهم  يُرسلوا  أن  العرب  أشــراف  عــادة  من  كــان 
النبي ابنَها  آمنُة  أرسلت  لهذا  أجسادهم؛  وصحِة  ألسنتهم،  وفصاحِة  لغتهم،   على سالمة 

ْعِدية(،  محمداً ملسو هيلع هللا ىلص مع الُمْرِضعة َحليمة بنت أبي ُذَؤيب من بني َسْعد، وتُعرف بـ )َحليمة السَّ
فتشرفت بإرضاعه، وبقي عندها في بادية بني سعد أربع سنواٍت، وفيها أنعم اهلل  على 

هذه المرأة وأسرِتها بالخير والبركة.



105

الوحدة الرابعة | الدرس الرابع عشر

بالرجـــوع إلـــى مصـــادر التعلـــم يكتـــب الطلبـــة عن 
عـــام الفيـــل وســـبب تســـميته بذلك:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.  .....................................................................................................

1 نشاط
لالطالع

إلى  يخرج  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  النبي  كان 
وأوديتها،  المكرمـــة،  مكة  ِشعاب 
ومتأماًل،  اهلل،  خلــق  في  متفكراً 
علــــى  ــــداً  موحِّ تعالى  اهلل  وذاكراً 
ملـــة إبراهيم  قبل نزول الوحي. 

 َكفالُتهَكفالُته  ملسو هيلع هللا ىلص
قـــال تعالـــى: �ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ� ]الضحى[. بعد أن أمضـــى ملسو هيلع هللا ىلص مدًة من عمره في بني 
ه،  يت أمُّ َسْعد أعادته َحليمة إلى أسرته في مكة المكرمة، وعندما بلغ السادسة من عمره تُوفِّ
ه  ه بعد وفاة أمه بســـنتين، فكفله عمُّ ه عبدالمطلب، وبعد ذلـــك تُوفِّي جدُّ  وتولـــى رعايتَـــه جدُّ

ه عبِدالمطلب. أبو طالب بوصيٍة من جدِّ

 عصـــم اهلل النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص مـــن أفعـــال الجاهليـــة، وصانه عّمـــا يُســـتقبَح من أمورهـــا، فلم يكن
محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص راضيـــاً عّمـــا يعملـــه قومـــه من أعمـــال ســـيئة، مثل: عبـــادة األوثـــان، ومجالس 
اللهـــو، بـــل كان قليـــَل االختالط بهم، يخلو في غـــار ِحراء بجبل النور يتعبـــد اهلل ويتفكر في 

مخلوقاتـــه، وخصوصاً في شـــهر رمضان.

ُده    ملسو هيلع هللا ىلص ُدهتعبُّ  تعبُّ
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أول  ملسو هيلع هللا ىلص في  النبي محمد  عمل 
من األعــمــال، من  شبابه عــدداً 

أبرزها:
حين رأى ملسو هيلع هللا ىلص من نفســـه القدرة 
الغنـــم  رعـــى  الكســـب  علـــى 
ه أبي  ـــف عـــن عمِّ صغيـــراً ليخفِّ
طالـــب تكاليـــف اإلنفـــاق عليه.
ـــــــه عمَّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبـــــــي   صِحــــــب 
أبـــا طالـــب فـــي رحلـــة تجارية 

إلى بالد الشـــام حينما كان ملسو هيلع هللا ىلص في الســـنة الثانية عشـــرة من عمره؛ وهو ما أكســـبه خبرة 
بأحـــوال النـــاس، ومعرفـــًة باألماكـــن التي يمـــر بها.

وِلَمـــا ُعـــِرف عنه ملسو هيلع هللا ىلص مـــن صدٍق وأمانـــة عرَضْت عليه خديجـــُة بنت خويلـــد  المتاجرة 
بأموالهـــا في بالد الشـــام مقابل أجر معيـــن، وحينما وافق ملسو هيلع هللا ىلص أمرت خديجة غالَمها َميَْســـَرةَ 

قت تجارتُهـــا أرباحاً كثيرًة. بمرافقتـــه ملسو هيلع هللا ىلص، وقد حقَّ

أعمالهأعماله    ملسو هيلع هللا ىلص

الطريق التجاري المّتجه من مكة المكرمة إلى بالد الشام

يستنتج الطلبة أبرز فوائد رحالت التجارة قديمًا.
..................................................................................................................................................................................................

. ................................................................................................................................................................................................

2 نشاط
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شارك النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في حل بعض مشكالت 
مجتمعه، وفي تجديد بناء الكعبة.

الُفُضول الذي عقدته قريش،  حلف  ملسو هيلع هللا ىلص  وحضر 
مكة  فــي  المظلوم  نـُـصــرة  على  فيه  وتــعــاهــدوا 

المكرمة.
الكعبة  بناء  تجديد  في  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  شــارك  كما 
السيول،  بسبب  جدرانها  بعض  تهدمت  بعدما 
ا اختلفت القبائل  فكان ينقل الحجارة للبناء، ولمَّ
فيمن يضع الحجر األسود في مكانه، وكادت تقع 
إلى أول رجل يدخل  اتفقوا أن يحتكموا  الفتنة، 
قالوا:  رأوه  فلما  ملسو هيلع هللا ىلص،  محمداً  هو  فكان  عليهم، 
أتاكم األمين، وحين عرضوا عليه مشكلتهم طلب 

منهم إحضار ثوب، ثم وضع الحجر فيه، وطلب من كبير كل قبيلة أن يُمسك بطرف ويرفعه 
إلى موضع الحجر، ثم أخذه ملسو هيلع هللا ىلص ووضعه في مكانه.

لالطالع

 قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما بعث اهلل نبّياً إال رعى الغنم«، 
فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: »نعم، كنت أرعاها 

على َقراريَط ألهل مكة«. ]أخرجه البخاري[.

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »نزل الحجر األسود من الجنة وهو 
 أشد بياضاً من اللبن، فسّودته خطايا بني آدم«.

]أخرجه الترمذي[.

ِحْلف الُفُضول: حلف عقدته قريش، سببه: أن 
العاص بن وائل اشترى من رجل َزبيدّي بضاعة 
دار  في  قريش  قبائل  فاجتمعت  حقه،  فمنعه 
عنه  فقال  حقه،  وأعطوه  ُجْدعان  ابن  عبداهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »لقد َشهدُت في دار عبداهلل بن جدعان 
حلًفا ما أُِحبُّ أن لي به ُحْمر النََّعم، ولو أُْدَعى به 

في اإلسالم ألجبت«. ]أخرجه البيهقي[.
ُحْمر النعم: أفضل اإلبل وأثمنها.

3 نشاط
على ماذا تدل مشاركة النبي ملسو هيلع هللا ىلص في حلف الفضول؟

..............................................................................................................................................................................................

. ............................................................................................................................................................................................
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كانت َخديجة بنت ُخَويِلد  امرأة من أعظم نساء قريش نسباً وشرفاً، وأكثرهن ماالً، وقد 
رغبت في الزواج من النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن أبلغها َميَْسَرةُ بما يتمتع به ملسو هيلع هللا ىلص من الِخصال 
والمكارم، فعرضت عليه ملسو هيلع هللا ىلص - وهو في الخامسة والعشرين من عمره - أن يخطبها إلى 
أبيها، فاستشار أعماَمه، وقِبلها زوجًة له، وأنجبت له كل أوالده عدا إبراهيم، فهو من مارية 

. القبطية

زواجه  زواجه  ملسو هيلع هللا ىلص

أوالد النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

البنات األبناء

زينبالقاسم


أم 
ُكْلثوم 



فاطمة 


ُرَقية 


إبراهيم عبداهلل

المسجد النبوي بالمدينة المنورةأحد أبواب المسجد النبوي بالمدينة المنورة

الوحدة الرابعة | الدرس الرابع عشر
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1  يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

أ - سنة مولد النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص:
. .......................................................................................................................................................................................

ب - اسم مرضعته ملسو هيلع هللا ىلص:
. .......................................................................................................................................................................................

ج- أبناء النبي ملسو هيلع هللا ىلص:
. .......................................................................................................................................................................................

2  يعلل الطلبة رضاعة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في بادية بني سعد.

........................................................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................................................

3  يوضح الطلبة دور أبي طالب في رعاية النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

........................................................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................................................

4  ما أبرز أعمال النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص قبل نزول الوحي؟

. ............................................................................. -2     . ............................................................................... -1

. ............................................................................. -4     . ............................................................................... -3

تقويم الدرس الرابع عشر
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تقومي الدرس الرابع عشر

5  ُيطالع الطلبة الخريطة، ثم ُيجيبون عن األسئلة اآلتية:

أ- ما المواقع التي مّر بها النبي ملسو هيلع هللا ىلص في أثناء رحلته إلى بالد الشام؟
...................................................................................................................................................................................................

. ...................................................................................................................................................................................................
ب- ما االسم التاريخي لكلٍّ من: البحر األحمر، الخليج العربي؟

...................................................................................................................................................................................................

. ...................................................................................................................................................................................................
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بدأت بوادر الوحي على النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بالرؤيا 
الصادقة، فكان ال يرى رؤيا في منامه إال جاءت 
مثل َفلَق الصبح )أي: نور الصبح(، ثم ُحبِّبت إليه 
الخلوة بنفسه والتعبد، والتوجه إلى اهلل، فاتخذ 
من غار ِحراء في جبل النور مكاناً له يتعبد فيه، 
وعندما بلغ األربعين من عمره نزل عليه الوحي.

في شهر رمضان من عام )610( للميالد، نزل جبريل  على النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص وهو في غار حراء.
فقال جبريل : اقرأ. 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما أنا بقارئ«.

ني حتى بلغ مني الَجْهَد، ثم أرسلني«، فقال: اقرأ.  قال ملسو هيلع هللا ىلص: »فأخذني فغطَّ
قال ملسو هيلع هللا ىلص: قلت: »ما أنا بقارئ«.

ني الثانيَة حتى بلغ مني الَجْهَد، ثم أرسلني«، فقال: اقرأ. قال ملسو هيلع هللا ىلص: »فأخذني فغطَّ
نـي الثالثـَة حتـى بلـغ منـي الَجْهـد، ثـم أرسـلني«، فقـال:   فقلـت: »مـا أنـا بقـارئ، فأخذنـي فغطَّ

� چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   
گ  گ  � ]العلـق[.

فقرأها النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ثم عاد إلى بيته فزعاً يرتجف قلبه.

الدرس الخامس عشر

نزول الوحي والدعوةنزول الوحي والدعوة

 بدء الوحيبدء الوحي

 نزول الوحينزول الوحي

الدرس الرقمي

غار حراء في أعلى جبل النور بمكة المكرمة

نزل الوحي على النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص وكانت أول كلمة هي )اقرأ(، وبدأت رسالة اإلسالم ؟؟
والدعوة إليه، فكيف نزل الوحي؟ وكيف بدأت الدعوة إلى اإلســـالم؟
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لالطالع

الرؤيا الصادقة:
هي التي يقع ما يوافقها في اليقظة.

الغار:
هو فتحة في عرض الجبل تسمح لإلنسان  

بالدخول منها.
الوحي:

لغةً: اإلعالم الخفي السريع، وشرعاً: إعالم اهلل 
أنبياءه ورسله بما يريد أن يبلغه إليهم. 

نزول  هو  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  النبي  على  الوحي  ونزول 
جبريل  على النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالقرآن الكريم.

مــا يخزيـك اهلل:
أي: ال يهينك بل يكرمك. 

تصـل الرحم:
تزور األقارب وتُحسن إليهم.

: تحمل الَكــلَّ
 تُعين الضعيف أو المنقطع الـذي ال يستقـل بأمره 

كاليتيم.

َتقـري الضيـــف:
تُطعم الضيـف وتكرمه.

َتكسـب المعـدوم:
تعطي الشيء علـى قلَّتـه وَفقده. 

ُتعيــن علـى نوائب الحــق:
 أي: تعين على الحـوادث المحمـودة، وكـل أمر فيه

خيـــر.

النامــوس:
وُسّمي   ، جبريل  والمـراد  السـر،  صاحـب  هو 

بـذلك الختصاصه بالوحـي.

لّمـا دخـل النبـي محمـد ملسو هيلع هللا ىلص علـى زوجتـه خديجة 
َغّطونـي(،  )أي:  لونـي  َزمِّ لونـي،  »َزمِّ قـال:   
أت من َرْوعه حتى ذهب عنه الَفَزع، فقّص على  َفَهدَّ
خديجـة  مـا حـدث، وأبـدى خشـيتَه مـن ذلـك، 
أبـداً،  اهلل  يُْخزيـك  مـا  واهلِل  َكاّل  لـه:  فقالـت 
، وتَْقـِري  ِحـم، وتَْحِمـُل الـَكلَّ واهلل إنـك لَتَِصـُل الرَّ
الضيـف، وتَكِسـُب المعـدوم، وتُعيـن علـى نوائـب 
الحـق«. وعندهـا انطلقـت بـه خديجـة  إلـى 
بمـا  ملسو هيلع هللا ىلص  فأخبـره  نَْوَفـل،  بـن  َوَرقـة  عمهـا  ابـن 
حـدث، فقـال ورقـة: هـذا النامـوُس الـذي أنزلـه 

البخـاري[. ]أخرجـه  علـى موسـى.  اهلل 

  موقف خديجةموقف خديجة 

1 نشاط
أ- يذكر الطلبة بعض صفات النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

...............................................................................................

...............................................................................................

. .............................................................................................

ب- يذكر الطلبة بعض فضائل صلة الرحم.
..............................................................................................

..............................................................................................

. .............................................................................................
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   بدء الدعوةبدء الدعوة
قال تعالى:� ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ � ]المدثر[.

بعـد نـزول الوحـي علـى النبـي محمـد ملسو هيلع هللا ىلص بـدأت مرحلـة التبليـغ، فبدأ ملسو هيلع هللا ىلص بأقـرب الناس إليه 
ولـم يعلـن دعوتـه، فأسـلمت زوجتـه خديجـة، وَربيبُـه )أي: مـن تربَّـى علـى يديـه( علـي بـن أبي 
 طالـب  وكان عمـره عشـر سـنوات، ومـواله زيـد بـن حارثـة، وأبـو بكـر الصديـق، وعثمـان 
ابـن عفـان، والزبيـر بـن العـوام، وطلحـة بـن عبيـداهلل، وأبـو عبيـدة بـن الجـراح، واألرقـم بـن 
أبـي األرقـم ، ودخـل عـدد مـن الموالـي فـي اإلسـالم، منهـم: بـالل بـن ربـاح، وصهيـب بـن 

. سـنان الرومـي، وعمـار بـن ياسـر، ووالـده وأمـه ُسـَمّية

؟؟  ما الذي ترتب على إعالن النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص دعوَته؟
 إعالن الدعوةإعالن الدعوة

أمـر اهلل  رســوله ملسو هيلع هللا ىلص أن يعـلـن دعوتـه، فقـال تعـالى: �ڇڇڇڍ� ]الشعراء[. 
فاسـتجاب ملسو هيلع هللا ىلص ألمـر ربـه وبـادر بااللتقـاء بأقاربـه من بني هاشـم، وبنـي عبدمناف، فدعاهم 

إلـى عبـادة اهلل وحـده ال شـريك لـه، فلم يسـتجيبوا له. 
ثـم انتقـل بالدعـوة إلـى أهـل مكـة المكرمـة جميعـاً، فصعـد الصفـا ونـادى: »يـا صباحـاه«، 
فقالـوا: مـن هـذا؟ فاجتمعـوا إليـه، فقـال: »أرأَيتَكـم لـو أخبرتكـم أن خيـاًل بالـوادي تريـد أن 
؟« قالـوا: نعـم، مـا جّربنـا عليـك كذبـاً. قـال: »فإنـي نذيـٌر لكـم  قـيَّ تُِغيْـَر عليكـم، أكنتـم ُمصدِّ
بيـن يَـَدْي عـذاٍب شـديد«. قـال عمـه أبـو لهـب: تّبـاً لـك سـائَر اليـوم، أَمـا جمعتَنـا إال لهذا، ثم 
قـام، فنزلـت � ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ�  ]أخرجـه مسـلم[. فحكـم اهلل ، وهـو خيـر الحاكميـن، 
على أبي لهٍب وامرأته بالخسـران والخزي في الدنيا واآلخرة، وذلك ألن أبا لهب كان يكّذب 
النبـي ملسو هيلع هللا ىلص ويؤذيـه، وزوجتـه أم لهـب كانـت تضـع األشـواك والقـاذورات فـي طريـق النبـي ملسو هيلع هللا ىلص.
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2 نشاط

أ- لماذا بدأ النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بدعوة أقاربه؟
. .................................................................................................................................................................................................

ب- ما األسلوب الذي اتبعه  النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في إعالن الدعوة؟
. .................................................................................................................................................................................................

 موقف قريش من إعالن الدعوةموقف قريش من إعالن الدعوة
آلهة قومه، ودعا إلى  ملسو هيلع هللا ىلص صدق دعوته وحقائَق اإلسالم، وأوضح بطالن  بّين رسول اهلل 
الدعوة  ورفض  العداء  إعالن  إلى  المعارضة  من  موقفهم  تحول  إلى  هذا  فأدى  هجرها؛ 
كبار قريش في اإلسالم،  يمنع من دخول بعض  لم  الرفض  فإن هذا  ذلك  ومع  الجديدة، 

. ِلب، وُعَمر بن الخطاب ومنهم: َحْمَزة بن عبدالُمطَّ

 سلك بعض كبار قريش أساليب ترغيب وترهيب لمواجهة الدعوة، ووقفوا في وجه النبي
محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وعملوا لصدِّ تأثيره في الناس، ومن ذلك:

  أساليب قريش في مواجهة الدعوة

السخرية  
واالستهزاء

تشويه 
الدعوة

اضطهاد أتباعه 
ملسو هيلع هللا ىلص وتعذيبهم

االعتداء على 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص
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أَِذَن النبـــي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابـــه بالهجـــرة 
إلـــى الحبشـــة بعـــد اضطهادهـــم وتعذيبهم، 

فهاجـــر بعضهـــم إليها.
وجـــاء اختيار النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص للحبشـــة ألن 
بهـــا  ملـــكاً ال يُظلم عنده أحـــد، وألنها أرض 

صدق.

ْعب(: المقاطعة )ِحصار الشِّ
بعـــد ازديـــاد عـــدد الداخلين في اإلســـالم، وخصوصاً بعد إســـالم حمزة بـــن عبدالمطلب، 
وعمـــر بـــن الخطـــاب ، وبعـــد أن َرَفَض رســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مســـاومتَهم حين عرضـــوا عليه 
الرئاســـة، والمال، والزواج، كما عرضوا عليه أن يعبد آلهتَهم يوماً، ويعبدوا اهلل يوماً، وبعد 
إخفاقهم في إعادة من هاجر من المســـلمين إلى الحبشـــة؛ عزم سادة قريش على قتل النبي 
محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص، فاتفـــق بنـــو عبدالمطلب وبنو هاشـــم - عدا أبي لهب - على حماية رســـول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، عند ذلك قاطعت قريش في الســـنة الســـابعة من البعثة بني هاشـــم وبني عبدالمطلب 
 فـــال يتزوجـــون منهم، وال يزوِّجونهم، وال يبيعونهم شـــيئاً، وال يشـــترون منهم؛ حتى يَُســـلِّموا

رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص للقتل، وكتبوا في ذلك صحيفًة علقوها في جوف الكعبة.
 وانتهــــى الحصـــار بإخفـــاق قريش فـــي تحقيق مآربهم ضـــد دعوة النبي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص، وعاد

بنو هاشم وبنو عبدالمطلب إلى مكة المكرمة.

 بيعتا الَعَقَبة
ظهرت بوادر نجاح النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في البحث عن مكان آمن لنشر الدعوة بال مضايقة أو 
اضطهاد، وتمثلت أُولى بوادر النجاح في لقائه ملسو هيلع هللا ىلص أهَل يثرب )المدينة المنورة(، ومبايعتهم له.

الهجرة إلى الحبشة

؟؟  لماذا أمر النبي محمد  ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه بالهجــــــــرة؟ ولمـــــــــاذا اختـــــــار  الحبشــة مكانًا للهجرة؟
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بيعة الَعَقَبة األولى:
في موسم الحج للعام الثاني عشر من البعثة )الموافق 
621 للميالد(، قِدم مكَة المكرمة اثنا عشر رجاًل ممن 
النبي  فبايعوا  المنورة(،  )المدينة  يثرب  أهل  من  أسلم 
محمداً ملسو هيلع هللا ىلص في العقبة، ويروي أحد المباِيعين وهو ُعبادة 
بن الّصاِمت  ما جرى في بيعة العقبة األولى، قائاًل: 

تزنوا،  وال  باهلل شيئاً، وال تسرقوا،  أالَّ تشركوا  بايعوني على  »تعالوا  لنا:  قال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   إن 
وال تقتلوا أوالدكم، وال تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وال تعصوني في معروف، 
فمن أوفى منكم فأجره على اهلل، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو َكّفارة له، 
ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستَََره اهلل فهو إلى اهلل، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه«، قال 

ُعبادة : فبايعناه على ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. 
َعَب بن ُعَمير  أن يرافقهم  وعندما أراد المباِيعون العودة إلى بالدهم، أمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ُمْصْ
ههم في الدين، فأسلم على يديه  جْمٌع من أهل  ليُقِرئهم القرآن، ويعلِّمهم اإلسالم، ويفقِّ

يثرب.

3 نشاط
في الحديث الشريف السابق كّرر النبي ملسو هيلع هللا ىلص كلمة )ال( ست مراٍت.

يكتب الطلبة فيما يأتي ما ورد بعد كل واحدة منها:

. ................................................................................ -2         . ........................................................................... -1

. ................................................................................ -4         . ........................................................................... -3

. ................................................................................ -6         . ........................................................................... -5
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البيعة:
عهــد مــن الرعيــة لولــي األمر بالسمع 
الملـك  يُبايَـُع  وطننـا  وفـي  والطاعـة. 

النبويـة. بالسـنة  العهـد تأسـياً  وولـي 
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بيعة العقبة الثانية:
وفي السنة التالية لبيعة العقبة األولى، جاء إلى الحج مسلمون من أهل يثرب، وبعد وصولهم 
إلى مكة جرت بينهم وبين النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص اتصاالت سرية أدت إلى االتفاق على أن يجتمعوا 

ويبايعوا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عند العقبة أيام التشريق.
الثانية، فطلب منهم  العقبة  بيعة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وبايعوا  فاجتمع ثالثة وسبعون رجاًل وامرأتان 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أن يختاروا اثني عشر رجاًل يكونون نَُقباء، يتحملون المسؤولية عنهم في تنفيذ 

هذه البيعة.

مسجد البيعة في ِمنى بمكة المكرمة
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2  يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )O( أمام العبارة غير 
الصحيحة فيما يأتي:

أ- قاطعت قريش بني هاشم وبني عبدالمطلب في السنة السابعة    
من البعثة. 

ب - هاجر المسلمون األوائل إلى مصر. 
ج - استثمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص موسم الحج في الدعوة. 

د - حدثت ثالث بيعاٍت في العقبة.

1  يرتب الطلبة األحداث اآلتية حسب تسلسلها الزمني:
ْعب(      )نزول الوحي - بيعة العقبة األولى - الهجرة إلى الحبشة - حصار الشِّ

3  يقارن الطلبة بين بيعة العقبة األولى وبيعة العقبة الثانية.
.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

. ...............................................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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هجرة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

الدرس الرقمي

 الهجرة إلى المدينة المنورة 
ازداد أذى قريش للنبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص وللمسلمين، 
أضعَف  ما  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص؛  النبي  قتل  على  واتفقوا 
األمَل في مناصرة أهل مكة المكرمة للدعوة، 
ولكن اهلل  عّوضه ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك بنجاح دعوته 
)األولــى  العقبة  بيعتَي  فبعد  آخــر،  مكان  في 
)المدينة  يثرب  في  اإلســالم  انتشر  والثانية( 
بالهجرة  للمؤمنين  اهلل  أمــر  وجــاء  المنورة(، 

إليها.
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  تعالى: �ۇئ  قال 
ی  ی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 

یجئ حئ مئ  ىئيئ� ]النحل[.
وقد لحق النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بأصحابه  بعد 

أن أِذن اهلل له بالهجرة، واصطحب معه أبا بكر الصّديق ، ووصل النبي ملسو هيلع هللا ىلص إلى يثرب 
)المدينة المنورة(؛ ليبدأ في إنشاء دولة اإلسالم في هذا المجتمع الجديد، ومن ذلك التاريخ 

والمدينة المنورة في عزة ومنعة.

تعـــد هجـــرة النبـــي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص حدثـــًا مهّمـــًا فـــي التاريـــخ اإلســـالمي، حيـــث تأسســـت ؟؟
الدولـــة وانتشـــر اإلســـالم، فكيـــف حدثـــت الهجـــرة؟ ومـــا أبـــرز نتائجهـــا؟

المسافة:
487 كم
المدة:
8 أيام

هجرة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدينة المنورة
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 أعمال النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في المدينة المنورة
َحَرَص النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص على إقامة دولة المسلمين الجديدة في المدينة المنورة؛ وفق أُسس 
راسخة وقوية، تَكفُل االستقرار والترابط بين فئات المجتمع، ومن األعمال التي قام بها لبناء 

المجتمع المدني ما يأتي:
بناء المسجد النبوي:

في  والقيادة  للحكم  ومــركــزاً  للعبادة  مكاناً  ليصبح 
الــمــديــنــة الــمــنــورة الــتــي أصــبــحــت عــاصــمــَة الــبــالد 

اإلسالمية.
المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار:

لزيادة ترابط المجتمع، وتكوين دولة قوية، واشتملت 
بنود المؤاخاة على عدة حقوق وواجبات، منها:

ال  للشرع  واالحتكام  للقبيلة،  ال  لإلسالم  الــوالء   -1
للُعْرف.

2- التعاون في الدفاع عن المدينة المنورة.
3- المواساة لتقوية أواصر المودة.

لالطالع

كانت المدينة المنورة تسمى )يثرب(، 
وعندما هاجر إليها النبي ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن 
تسميتها بهذا االسم. وقيل: إن سبب 
من  مأخوذاً  ذلك  لكون  إما  هو  النهي 
الثَّْرب وهو الفساد، وإما من التَّثْريب 

بالذنب. المؤاخذة  وهو 
بـــدأ المسلمــــون يؤرخـــــون بالهجــــرة 
 ، الخطاب  بـن  عهــد عمر  في  النبوية 
يبــــدؤوا بشهـــر  وأجمعـــــوا علــــى أن 
)المحرم(؛ ألنه وقت انصراف الناس 

الحـج. مـن 

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »واهلل إني ألعلم أنِك خيُر أرِض اهلل ولوال أني أُخرجت منك ما خرجت«.
رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.

أ- ما المقصود بتلك األرض؟
. ................................................................................................................................................................

ب- ماذا يعني حب النبي ملسو هيلع هللا ىلص لمكة المكرمة؟
. ................................................................................................................................................................

1 نشاط
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وثيقة المدينة:
رأى النبـــي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص أن ينظـــم عالقاتـــه فـــي المدينـــة 
المنـــورة مع يهود بنـــي َقيْنُقاع، وبني النَِّضيـــر، وبني ُقَريَْظة، 
الذيـــن َقِدمـــوا لالســـتقرار في المدينة وليســـوا مـــن أهلها؛ 
ليعـــم األمن والتعايـــش بين طوائف المجتمع بســـالم، فعقد 

معهـــم معاهدة باســـم وثيقـــة المدينة تقـــوم على: 
 العيش في أمن وسالم.

 ممارسة اليهود لعباداتهم.
 أن يكونوا عوناً للمدينة في صّد العدوان عنها.

 تجنب التآمر على المسلمين، أو التسّتر على من يكيد لهم.

  فوائد الهجرة
من فوائد الهجرتين )الهجرة إلى الحبشة، والهجرة إلى المدينة المنورة(:

1- التزام أوامر اهلل تعالى.
2- أن المسلم ال ييأس، وال يقنط من رحمة اهلل.

3- جواز االستفادة من اإلمكانات التي خارج بالد المسلمين، كما استفاد نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص 
من عدل النجاشي.

4- حفظ اهلل النبي محمداً ملسو هيلع هللا ىلص، إذ لم تصل إليه قريش طوال الرحلة.
5- ذكاء النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، حين اتجه عكس اتجاه المدينة المنورة، وسلك طرقاً أخرى غير 

الطريق المعهودة.

لالطالع

الوحـــــدة  تحقيـــق  المؤاخاة: 
المسلمين. بيـــــن 

يكتــــــب  كتـــــــــاب  المعاهدة: 
بيــــــن طرفين، يُتفق فيه على 

تنظيمات معينــــــــة.
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المسجد النبوي بالمدينة المنورة حديثاًالمدينة المنورة قديماً

السنة األولى
من البعثة

أبرز أحداث السيرة النبوية حتى الهجرة النبوية

السنة الرابعة
من البعثة

السنة العاشرة
من البعثة

السنة الخامسة
من البعثة

السنة الثالثة 
عشرة من 

البعثة

السنة الرابعة 
عشرة من 

البعثة

السنة السابعة
من البعثة

البعثـة النبويـة ونزول الوحي 
علـى النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

إعالن الدعوة
إلى اإلسالم

اإلسراء والمعراج،
ودعوة القبائل في الحج إلى اإلسالم

النبي  أصحاب  بعض  هجرة 
ملسو هيلع هللا ىلص إلى الحبشة

بيعة
العقبة الثانية

حصار قريش للنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وبني هاشم

هجرة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص
إلى المدينة المنورة

بالرجوع إلى مصادر التعلم يذكر الطلبة أسماء المدينة المنورة.

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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1  ما نتائج المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار؟

. .................................................................................................................................................... -1

. .................................................................................................................................................... -2

. .................................................................................................................................................... -3

2  ما الدروس المستفادة من وثيقة المدينة؟

. .................................................................................................................................................... -1

. .................................................................................................................................................... -2

. .................................................................................................................................................... -3

3  لماذا هاجر النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدينة المنورة؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. ..........................................................................................................................................................

4  يذكر الطلبة ثالث فوائد نستفيدها من هجرة المسلمين إلى الحبشة وإلى المدينة 
المنورة.

. .................................................................................................................................................... -1

. .................................................................................................................................................... -2

. .................................................................................................................................................... -3
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َغَزوات النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

الدرس الرقمي

دعـــوة اإلســـالم دعـــوة للنـــاس أجمعين، 
ہ   ہ  ﴿ىيہ   تعالـــى:  قـــال 
ے  ھ   ھ   ھ   ھ  ہ 
ســـعى ولهـــذا  ]ســـبأ[.  ۓۓ﴾      ے  
النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن أســـس قواعد 
بنـــاء الدولة فـــي المدينـــة المنـــورة إلى 
نشر اإلســـالم والتصدي لكل من يحاول 
أن يقـــف فـــي وجـــه الدعـــوة، ولتحقيـــق 
ذلـــك جهز النبي ملسو هيلع هللا ىلص عـــدداً من الغزوات 

رايا. والسَّ

بحر الُقْلُزم (البحر األحمر) 

الَغْزَوة

ة ِريَّ السَّ

هي التي قادها النبي ملسو هيلع هللا ىلص بنفسه

هي الحمالت التي وّجهها النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ولم يحضرهـا بنفسـه

اشـــتملت ســـيرة النبـــي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص علـــى كثير من المواقـــف العظيمة فـــي غزواته من ؟؟
األخـــالق والقيـــم، فمـــا أبرز تلك الغـــزوات ونتائجها؟

غزوات النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص الدعوة إلى اإلسالم



125

الوحدة الرابعة | الدرس السابع عشر

ا بلغ النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص قدوُم أبي سفيان من بالد الشام إلى مكة بقافلة تجارية لقريش،  لمَّ
رأى ملسو هيلع هللا ىلص أن يعترض تلك القافلة التي كان جزء منها مأخوذاً من أموال المهاجرين، وأن 
يُعيد للمسلمين ما ُسلب منهم، ثم قرر أبو سفيان تغيير خط سير القافلة إلى طريق 
الساحل؛ فنجا بها، وبعث إلى قريش يخبرها بأمر جيش المسلمين ويطلب نجدتهم، 
فخرجت قريش لقتال المسلمين، فأخبرهم أن ال حاجة لتحرك الجيش، لكن أبا جهل 
أصّر على متابعة المسير، فعسكر جيش قريش في موقع بدر منتظرين قتال المسلمين، 
فاستشار النبي ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه  في قتال جيش قريش أو العودة، فأيدوه في قتالهم. 

واستُشـــهد  المســـلمون،  انتصـــر 
منهـــم 14 صحابّيـــاً، وُقتـــل مـــن 
وأُســـر  رجـــاًل،   70 المشـــركين 

رجـــاًل منهـــم 70 

اســتيالء قريــش فــي مكــة علــى 
أمــوال المســلمين الذيــن هاجــروا 

للمدينــة

جيش المسلمين
بقيادة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

جيش المشركين
بقيادة أبي جهل

1000 مقاتل319 مقاتاًل

نتيجة
الغزوة

سبب
الغزوة

غزوة بدر

موقع غزوة بدر

 غزة بدر )2هـ(
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باالطالع على مخطط غزوة بدر يجيب الطلبة عن السؤالين اآلتيين:

أ- ما سبب اتجاه أبي سفيان بالقافلة نحو طريق الساحل؟
. .....................................................................................................................................

ب- ما الذي كان يمّيز موقع جيش المسلمين عن موقع جيش المشركين؟
. .....................................................................................................................................

1 نشاط
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ســـار النبـــي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص بالجيـــش، وعســـكر 
 )50( ووضـــع  أُحـــد،  جبـــل  أمـــام  بهـــم 
بجبـــل  اآلن  )يُعـــرف  جبـــل  علـــى  راميـــاً 
المسلميـــــــن،  ظهــــــور  لحمايـــــــة  َعيْنَيـــن(   

بـــدأ جيـــش المشـــركين فـــي  النتائـــج،  بـــأالَّ ينزلـــوا عـــن الجبـــل مهمـــا تكـــن  وأمرهــــم 
مــــاة أن الهزيمـــــــة حلّــــت بجيـــش قريــــــش، فتركـــوا مواقعهم   التراجع، عندهـــــــا ظــــــن الرُّ
- إال قليـــاًل منهـــم - ليشـــاركوا فـــي جمـــع الغنائـــم؛ وهـــو مـــا أحـــدث ثغـــرًة فـــي جيـــش 
 المســـلمين، فاســـتغل خالد بـــن الوليد ذلـــك - وكان حينها أحَد قادة جيش المشـــركين قبل

إسالمه - والتفَّ خلف الجبل، ثم هاجم المسلمين وهزم جيشهم.
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جزء من جبل أُحد وموقع جبل الرماة منه

مخطط غزوة أُحد

انتصار المسلمين في أول   
المعركة ثم انهزامهم عندما 

خالفوا أمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص

مــــن  قريــــــش  انتقــــــام 
المسلميــــــن لهزيمتهــــم في 

بــدر غــزوة 

3,000 مقاتل700 مقاتل

نتيجة
الغزوة

جيش المسلمين
بقيادة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

جيش المشركين
بقيادة أبي سفيان

سبب
الغزوة

غزوة أحد

 غزة أحد )3هـ(
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في رأيك، ما الدروس المستفادة من خسارة جيش المسلمين في غزوة ُأحد؟
 .................................................................................................................................................................

. .................................................................................................................................................................

2 نشاط

لّما سمع النبي ملسو هيلع هللا ىلص بتحركات األحزاب استشار أصحابه في األمر، فأشار عليه الصحابي 
ضة للهجوم، فحفروه، واقتحم بعض  سلمان الفارسي  بحفر الخندق في الجهة المعرَّ
فرسان األحزاب الخندق فتصدى لهم علي بن أبي طالب  مع نفٍر من المسلمين وانتصروا 

عليهم.

٠

١.٠٠٠

٢.٠٠٠

٣.٠٠٠

٤.٠٠٠

٥.٠٠٠

٦.٠٠٠

٧.٠٠٠

٨.٠٠٠

٩.٠٠٠

١٠.٠٠٠

أعداد جيش املسلمني

أعداد جيش قريش

اخلندق (األحزاب)أحدبدر

أعداد جيش المشركينأعداد جيش المسلمين

 غزة الَخْنَدق )5هـ(

انتصار المسلمين

ــرك قـــريـــش  ــ ـــ ــ ـــ ــحــ ــ ت
لغزو  أخـــرى  وقبائــل 

المسلمين

10٫000 مقاتل3,000 مقاتل

نتيجة الغزوة

جيش المسلمين
بقيادة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

جيش
األحزاب

سبب
الغزوة

غزوة الخندق
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بــــاالطــــالع عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة يــســتــنــتــج 
الطلبة سبب اختيار الجهة التي ُحفر 

فيها الخندق.

3 نشاط

....................................................................

....................................................................

....................................................................

...................................................................

. .................................................................

؟؟   ماذا حدث لألحزاب؟
أمر النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص نُعيَم بن مســـعود 

 الـــذي أســـلم دون علـــم قومـــه أن 
يزعـــزَع صفـــوَف األحزاب بالخدعة، فاســـتطاع بما وهبه اهلل مـــن ذكاء أن يفّرق بين قريش 
والقبائـــل األخـــرى وحلفائهم مـــن اليهود، وأوقع في نفوس كلٍّ منهم الشـــك في اآلخر، وكان 
لهـــذا العمـــل أثـــر كبير في إضعـــاف المتحالفيـــن، ثم هيأ اهلل النصر للمســـلمين، فأرســـل 
علـــى األحزاب الريَح الباردة الشـــديدة التي اقتلعـــت خيامهم، وَكَفـــَأت قدورهم، وأصابتهم 

بالهلـــع، فرجعوا إلـــى بالدهم خائبيـــن. قـــال تعالـــى: ﴿ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ﴾  ]األحـــزاب[.

مخطط غزوة الخندق
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 فتح مكة )8هـ(
         فتح مكة المكرمة؟؟؟   لماذا عزم النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص على   

في الســـنة السادســـة من الهجرة خرج 
مـــن   )1400( رأس  علـــى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبـــي 
المســـلمين قاصداً مكة المكرمة يريد 
أداء العمـــرة، فوصـــل إلـــى الُحَديِْبيَـــة 
)الشميســـي اآلن(، وفاوضتـــه قريـــش 
وعقـــدت معـــه ُصلـــح الحديبيـــة الذي 
المســـلمين  دخـــول  تأجيـــل  تضّمـــن 
مكـــة المكرمـــة ألداء العمـــرة إلى العام 
التالـــي، ووْقَف القتال عشـــَر ســـنواٍت.

خطة الفتح:
لَْح أمر أصحابه  بالتجهيز للغزو  بعد أن تأكد النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص من نقض قريش الصُّ
ه بهم نحو مكة المكرمة سّراً حتى ال ينتشر الخبر، وقد بلغ عدد الذين  وكتمان األمر، وتوجَّ
ْهران )وادي فاطمة حالّياً(،  خرجوا معه )10.000( عشرة آالف رجل، حتى وصل بهم َمرَّ الظَّ

مهم أربع ِفَرق. فأوقدوا النيران، ثم َقسَّ

أحداث الفتح:
أمر النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص الِفَرق أن تدخل مكة المكرمة، وأالَّ تقاتل إال إذا أُكرهت على القتال، 

ثم تحركت كل فرقة في الطريق الذي أُمرت بالدخول منه.

انتصار المسلمين وفتح مكة

اعتداء بني بكر بمساعدة قريش على 
ُخزاعة حلفاء المسلمين وغدرهم بهم 
وقتلهم عدداً منهم؛ فاستنجدوا بالنبي 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص

10٫٠٠٠ مقاتٍل

نتيجة الغزوة

جيش المسلمين
بقيادة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

سبب
الغزوة

فتح مكة
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وادي فاطمة حيث قّســم 
النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص جيشــه 

لدخــول مكة المكرمة

 المسجد الحرام
 بمكة المكرمة

ُيكمل الطلبة الفراغات اآلتية بما يناسبها:
قّسم النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص جيوش فتح مكة المكرمة إلى: 

فرقة بقيادة: ....................................................... .   فرقة بقيادة: ........................................................  .

فرقة بقيادة: ....................................................... .   فرقة بقيادة: ........................................................  .

4 نشاط
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دخول النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص مكة المكرمة
استسلمت قريش، فدخل النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص مكة المكرمة وهو مطأطٌئ رأسه، حتى إن َذَقنَه 
َرْحِلِه تواضعاً هلل، ثم أمر بتحطيم األصنام، وتطهير البيت الحرام  كادت تالمس واسطة 
منها، وشارك بيده الشريفة في تكسيرها، فجعل يطعنها بعوٍد في يده، ويقول: »جاء الحق 
وَزَهَق الباطل إن الباطل كان َزهوقاً«، ثم طاف حول الكعبة وأمر بفتحها، فدخلها ملسو هيلع هللا ىلص وصلى 

فيها ركعتين.

 ما موقف النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص من قريش الذين طالما ناصبوه العداء؟
؟؟  

عندما خرج النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص من الكعبة كانت قريش قد مأت المسجد صفوفاً ينتظرون 
ما يصنع بهم! فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، صدَق وعَده، ونصر عبَده، وأعز 
ُجنَده، وهزم األحزاب وحَده«، ثم قال: »يا َمْعَشَر قريش، ما تظنون أني فاعٌل بكم؟« فقالوا: 
َخيراً، أٌَخ كريم، وابُن أٍَخ كريم، قال ملسو هيلع هللا ىلص: »فإني أقول لكم كما قال يوسف إلخوته: ال تثريَب 

لَقاء«. عليكم اليوم، اذهبوا، فأنتم الطُّ
لقد ضرب النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بهذا مثاًل رائعاً في العفو عند المقدرة، ُمْظِهراً قيم التسامح 

والرحمة.

نتائج فتح مكة المكرمة:
1- إقبال الناس على دين اهلل أفواجاً، وهذا يؤّكد أثر إزالة العوائق والعقبات التي تَُحول بين 

﴿    ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ   تعالى:  قال  الناس ودعوِة اإلسالم، 
چ  چ  چڇڇ  ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ ڌ  ڎ  ڎ﴾ ]النصر[.

2- تطهير البيت الحرام من األوثان واألصنام.
3- انتشار اإلسالم، فقد أخذت قبائل شبه الجزيرة العربية تِفُد إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص في العام 

ي هذا العام عاَم الوفود. التاسع؛ لتعلن إسالمها، َفُسمِّ
4- تمهيد الطريق لتوحيد جميع أرجاء شبه الجزيرة العربية، ونْشر اإلسالم خارجها.
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الدروس المستفادة من فتح مكة المكرمة:
نستفيد من أحداث فتح مكة المكرمة دروساً مختلفة، من أبرزها ما يأتي: 

1- أهمية العهود ولزوم تجنب نكثها، وسوء عاقبة الخيانة ونقض العهد.
2- تواضع النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص وهو يدخل مكة المكرمة منتصراً.

3- عفو النبي وَصْفُحه عن المسيئين له ملسو هيلع هللا ىلص، ومعاملته ملسو هيلع هللا ىلص الحسنة لهم.
4- التخطيط وحسن التدبير في مواجهة األعداء.

5- وحدة الصف والتكاتف بين أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

المسجد الحرام في موسم حج 1439هـ باب الكعبة
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تقويم الدرس السابع عشر

1  يقارن الطلبة بين غزوة بدر وغزوة أحد من حيث األسباب والنتائج.
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2  يصف الطلبة موقف النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص مع أهل مكة المكرمة بعد فتحها.
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. ................................................................................................................................................................................................

3  يضع الطلبة - مما درسوه - مثااًل لما يأتي:

أ- شجاعة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص.
. ................................................................................................................................................................................................

ب - أْخِذ النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بمبدأ الشورى.
. ................................................................................................................................................................................................

ج - أهمية التخطيط في المعارك.
. ................................................................................................................................................................................................
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تقومي الدرس السابع عشر

6  يرسم الطلبة مخططًا لغزوة الخندق.

4  ما أبرز نتائج فتح مكة المكرمة؟
..................................................................................................................................................................................................

. ................................................................................................................................................................................................

5  يكتب الطلبة وصفًا موجزًا إلحدى غزوات النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص مع اإلشارة إلى األسباب 
والنتائج.

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

. .................................................................................................................................................................................................
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الدرس الثامن عشر

شمائل النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

الدرس الرقمي

 شمائل النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص
ال شهادةَ أعظم من شهادة اهلل  لنبيه في القرآن الكريم، فقد وصف النبي محمداً ملسو هيلع هللا ىلص 

بقوله: �ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں�     ]القلم[.
التأثير في قومه، وأصبح قدوًة  إلى  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي محمداً    ق اهلل  وفَّ العظيم  الخلق  وبهذا 
للمسلمين جميعاً. وفي سيرته كثير من القيم والشمائل التي نقتدي بها، وفيما يأتي بعض 

شمائل النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص:
الصدق:

كان النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص أصدَق الناس وأكملهم عماًل، ومعروفاً بالصدق بين قومه، وكان يوصف 
بالصادق األمين.

قال عليٌّ : »كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أجوَد الناس كفاً، وأجرأَ الناس صدراً، وأصدَق الناس 
لهجًة...«.

ــِدّي«، حتى  َع بني  يا  ِفْهر،  بَني  »يا  ونــادى:  الصفا  على  الدعوة وصعد  ملسو هيلع هللا ىلص  أعلن  وعندما 
؟«  قيَّ اجتمعوا، فقال: »أرأَيْتَكم لو أخبرتُكم أّن خياًل بالوادي تريد أن تُِغيَْر عليكم، أكنتم ُمَصدِّ

بنا عليك إال صدقاً. قالوا: نعم، ما جرَّ
التواضع:

كان النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص يجالس الفقراء، ويحب المساكين ويأكل معهم، ويجيب الدعوة، ويعود 
المرضى، وكان ال يدع أحداً يمشي خلَفه، وكان يمازح الصبيان ويسلِّم عليهم إذا مرَّ بهم، 

وكان يأكل مع خادمه، ويطحن عنه إذا تعب، وكان يبدأ من لقيه بالسالم،

حثنـــا النبـــي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص علـــى مكارم األخـــالق، وكان أفضَل البشـــر وأحســـَنهم أخالقًا ؟؟
وآدابـــًا، فمـــا أبرز شـــمائل النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟
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1 نشاط
يقرأ الطلبة النص اآلتي ثم يجيبون عن السؤال:

المدينة  المسلمين في  ملسو هيلع هللا ىلص وأحد  النبي محمد  بين  دار حوار 
المنورة: 

الرجل: يا رسول اهلل، احِملني.
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّا حاملوك على ولد ناقة«.

الرجل: وما أصنع بولد الناقة؟!
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »وهل تلد اإلبَل إاّل النوُق!«.

ماذا نفهم من هذا الحوار؟
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

. ................................................................................................................................................................................................
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لالطالع

مفهوم الصدق:
هو النطق بالحق.

أنواع الصدق:
1- الصدق مع اهلل تعالى.

2- الصدق مع النفس باالعتراف 
بالخطأ والتراجع عنه.

3- الصدق مع الناس.

 وكان متواضعاً مع أهل بيته. قالت عنه زوجتُه عائشة : »كان يخيط ثوبه، ويَْخِصف نَْعلَه، 
ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم«. ]أخرجه اإلمام أحمد[.

ُحْسن معاملة الجار:
البخاري[. ]أخرجه  ثه«.  َسيَُورِّ أنه  بالجار حتى ظننت  يوصيني  زال جبريل  »ما  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي   قال 

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليُحِسْن إلى جاره«. ]أخرجه مسلم[. 
ومن أمثلة تعامله ملسو هيلع هللا ىلص مع الجار: أن غالماً يهودّياً كان خادماً لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص، فمرض، فأتاه ملسو هيلع هللا ىلص 
يعوده، فقعد عند رأسه، وقال له: »أسِلْم«. فنظر الغالُم إلى أبيه وهو عنده، فقال األب له: 
أِطْع أبا القاسم ملسو هيلع هللا ىلص، فأسلم، فخرج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وهو يقول: »الحمد هلل الذي أنقذه من النار«. 

]أخرجه البخاري[.
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لالطالع

من وصايا اإلسالم في اإلحسان إلى الجار

تجنُّب إيذائه
 بقول أو فعل

إهداؤه  شيًئا من 
الطعام

مواساته عند حاجته،
وتعزيته إذا أصابه 

مكروه

محبَّة
الخير له

التلطف في معاملة 
أبنائه ورعايتهم 

في غيابه

دعوته للوليمة، أو 
إرسال شيٍء منها له

ابتداؤه بالسالم، 
والبشاشة في وجهه

مشاركته أفراحه، وتهنئته 
في المناسبات

زيارته إذا مرض، والدعاء 
له إذا غاب

بْذل المعروف له، 
وإعانته بالنفس والمال

تجنُّب إزعاجه

تجنُّب متابعة أسراره، 
والحفاظ على حرمته

أ- ُيكمل الطلبة الفراغات في الشكل اآلتي بما يناسبها:

معاملة الجار

من صور اإلساءة إلى الجارمن صور اإلحسان إلى الجار

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

2 نشاط
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محبته األطفال:
كان النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص يحب األطفال ويُداعبهم ويعطف عليهم. يقول أنس بن مالك : »ما 

رأيت أحداً أرحَم بالعيال من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«. ]رواه البخاري[.
قبَّل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حفيَده الحسن بن علي  ابَن بنِته فاطمة ، وكان عنده األقرع بن 
حابس التميمي ، وهو أحد زعماء العرب، فقال األقرع: إن لي عشرًة من الولد ما قّبلُت 

منهم أحداً، فنظر إليه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ثم قال: »من ال يَرحم ال يُرحم« ]رواه البخاري ومسلم[.
ومن مواقفه ملسو هيلع هللا ىلص أنه خرج إلى المسجد ليصلي بالناس وهو يحمل حفيدته أُمامة بنت ابنته 

زينب ، فكان إذا ركع وضعها على األرض وإذا رفع حملها ]رواه البخاري ومسلم[.

ب - ما حقوق الجار التي اتَّضحت من مواقف النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص وأقواله السابقة؟
..................................................................................................................................................................................................

. ...............................................................................................................................................................................................

الرفق  بالحيوان: 
من القيم الشرعية والحضارية والسلوكية الراقية التي حثَّ عليها النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، ومارسها 
في حياته، وعلَّمها أصحابَه  قيمة الرفق بالحيوان، وهي في عمومها تدخل في باب 

الرحمة التي تميَّز بها النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص حتى ُوصف بنبي الرحمة.
 فقد نهى النبي ملسو هيلع هللا ىلص أشد النهي عن تعذيب الحيوانات أو تجويعها وتحميلها ما ال تُطيق، 
حبَستْها فلم تطعمها ولم  ِهّرٍة  الناَر في  امرأةٌ  ملسو هيلع هللا ىلص: »دَخلَِت  النبي  وجاء في الحديث قول 

تدعها تأكل من َخشاش األرض« ]رواه البخاري ومسلم[.
ماية؛ ألن هذا من تعذيبها، وعندما  ونهى ملسو هيلع هللا ىلص عن اتخاذ الحيوانات والطيور هَدفاً لتعلُّم الرِّ
شاهد ملسو هيلع هللا ىلص جماًل ظهرت عليه عالمات الجوع والتعب من كثرة العمل، نََهَر صاحبَه وقال له: 

»أال تتقي اهلل في هذه البهيمة التي ملََّكَك اهلل إياها« ]رواه أبو داود[.
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يقرأ الطلبة النص اآلتي ثم يجيبون عن السؤال:
رًة معها َفْرخان صغيران  كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في سفر مع بعض أصحابه، فرأى أحُدهم ُحمَّ
رة تطير وتحوم حولهم، فلما رآها النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من فجَع هذه  فأخذهما، فأخذت الُحمَّ

وا ولدها إليها« ]رواه أبو داود[. بولدها؟ ُردُّ
ر ذلك؟ بماذا أمر النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟ وبماذا ُنفسِّ

. ................................................................................................................................................................................................

3 نشاط

الحّث  على إتقان العمل واجتناب الغش:
الغش من األخالق السيئة التي نهانا عنها النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص وحذرنا منها أشد تحذير؛ لما 
فيها من ضرر بالغ على المجتمعات. جاء في الحديث أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص دخل سوق المدينة 

ذات يوم فمرَّ ببائع يعرض كومًة من طعام، فأدخل يده ملسو هيلع هللا ىلص فيها فوجد في أسفلها بلاًل:
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ما هذا يا صاحب الطعام؟«

فقال البائع: أصابته السماء. أي: المطر.
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غشَّ فليس مّني« ]رواه مسلم[.

في  والخداع  الغش  أنــواع  كل  يشمل  بل  فقط،  والشراء  البيع  أمر  على  الغش  يقتصر  ال 
العمل وإنجاِزه على  إتقاِن  مجاالت الحياة والتعامل، مثل: الغش في االختبارات، وإهمال 
الوجه المطلوب. وقد أمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بإتقان العمل فقال: »إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم 

عماًل أن يتقنه«. 
المتقن لعمله ينال األجر والثواب من اهلل، ويحظى بالتقدير والثناء من الناس، ويُسهم في 
تحقيق التقدم والنجاح لمجتمعه وبالده وتعزيز قوتها ورفع مكانتها ومستواها. واإلتقان من 

األمانة والمسؤولية المطلوبة من المواطن تجاه وطنه.

الوحدة الرابعة | الدرس الثامن عشر
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تقويم الدرس الثامن عشر

1  يكتب الطلبة موقفًا واحدًا للرسول ملسو هيلع هللا ىلص يدل على الشمائل اآلتية:

أ - صبره ملسو هيلع هللا ىلص.
. ................................................................................................................................................................................................

ب - حسن معاملته ملسو هيلع هللا ىلص جيرانَه.
. ................................................................................................................................................................................................

ج - محّبته ملسو هيلع هللا ىلص األطفال.
. ................................................................................................................................................................................................

2  يذكر الطلبة ثالثة أمثلة لتواضع النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص. 

. ......................................................................................................................................................................................... -1

. ......................................................................................................................................................................................... -2

. ......................................................................................................................................................................................... -3

3  قال اهلل تعالى: �ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں�. يشرح الطلبة أثر الُخلق العظيم الذي 
        تحلى به النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في المجتمع في المدينة المنورة.

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

. ................................................................................................................................................................................................
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4  يعلل الطلبة ما يأتي:

أ- النهي عن اتخاذ الحيوانات هدفاً لتعلم الرماية.
. ................................................................................................................................................................................................

ب - الحرص على الجار.
. ................................................................................................................................................................................................

5  نهى اإلسالم عن الغش، فما أنواع الغش التي علينا تجنبها؟

. ......................................................................................................................................................................................... -1

. ......................................................................................................................................................................................... -2

. ......................................................................................................................................................................................... -3
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الدرس التاسع عشر

ة الَوداع  َحجَّ
أعلن النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في العام العاشر من الهجرة أنه 
وَقِدَم  ملسو هيلع هللا ىلص،  لتلبية أمره  يريد الحج، فسارع المسلمون 
المدينة المنورة مسلمون كثيرون يريدون الحج معه ملسو هيلع هللا ىلص؛ 
يُري  أن  ألف، فشاء اهلل  أكثر من مئة  بلغ عددهم  حتى 
ملسو هيلع هللا ىلص ثمار دعوته التي استمّرت )23 عاماً(،   نبيه محمداً 
عانى في سبيلها ألواناً من المتاعب، حاماًل على عاتقه 
عبء دعوة البشرية جمعاء، حتى أقام الدولة اإلسالمية 

على قواعد قوية، تسودها األلفة والمحبة، واإلخاء والتناصح.

مضى النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بتلك الجموع يُعلِّمهم مناسك الحج، وهو يقول: »لتأخذوا مناسككم 
تي هذه« ]رواه مسلم[. وفي يوم عرفة )التاسع من شهر ذي  فإني ال أدري لعلي ال أَُحجُّ بعد َحجَّ
الحجة( ألقى ملسو هيلع هللا ىلص خطبته البليغة على جموع المسلمين، وبّين فيها أحكام اإلسالم ومبادئه، 
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ﴾   ﴿ تعالى:  قوله  عليه  ونزل 

]المائدة: 3[، وكان ذلك بياناً بتمام رسالة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص وإكمال اهلل دينَه.

 عاد النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدينة المنورة، وأمر بتجهيز جيش كبير لنشر اإلسالم في بالد الشام،

لالطالع

أسماء حجة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص:
الناس  وّدع  ملسو هيلع هللا ىلص  ألنه  الوداع:  ة  َحجَّ

فيها، ولم يحج بعدها.
الناس  بلّغ  ملسو هيلع هللا ىلص  ألنه  البالغ:  ة  َحجَّ

َشْرَع اهلل في الحج قوالً وعماًل.
ة اإلسالم: إذ لم يبَق من دعائم  َحجَّ

اإلسالم وقواعده شيء إال بّينه. 

ة الَوداع ووفاة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص  َحجَّ

الدرس الرقمي

فـــرض اهلل تعالـــى الحـــج فـــي العـــام التاســـع للهجـــرة بعـــد فتـــح مكـــة المكرمـــة، وحج ؟؟
ـــة، ومتى كانت وفاة  النبـــي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص فـــي العام العاشـــر، فما أبرز أحداث تلك الَحجَّ

النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟
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وجعل قيادته ألسامة بن زيد  الذي كان شاّباً لم يتجاوز عمره عشرين عاماً، ولكن لم 
ر له ملسو هيلع هللا ىلص أن يرى تحرك هذا الجيش من المدينة المنورة، ووافاه األجل وانتقل إلى الرفيق  يقدَّ

األعلى.

 وفاة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص )11هـ(
النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص كسائر البشر، له أجل ُمَسّمى يموت فيه، وقد ألمَّ المرض بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
فاشتكى بعد عودته من حجة الوداع بنحو ثالثة أشهر، وبدأت شكواه في بيت أم المؤمنين 
 ، المؤمنين  أم  عائشة  بيت  في  يَُمرَّض  أن  زوجاته  من  طلب  وقد   ، ميمونة  زوجته 
بعد يوم، ولما عجز عن إمامة الناس في الصالة أمر أبا  وأخذ المرض يشتد عليه يوماً 
بكر الصديق  بأن يصلي بالناس، واستغرق مرضه عشرة أياٍم، وفي ُضحى يوم االثنين 
)12( من شهر ربيع األول من السنة )11هـ( انتقل ملسو هيلع هللا ىلص إلى الرفيق األعلى، وكان آخر ما نطق 
به الوصية بالصالة، بعد أن أكمل اهلل  به الدين، وأتّم به النعمة على المؤمنين، وبذلك 
ى  وأدَّ الرسالة،  بلّغ  الذي  المربِّين،  الدعاة، وأعظم  آدم، وأعظم  ولد  المسلمون سيَد  َفَقَد 
األمانة، ونصح األمة، ونشر التوحيد، وأزال مظاهر الشرك والوثنية، وترك فيهم أمرين، إذا 

اتبعوهما لن يضلوا بعده أبداً: كتاَب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. 

أ- على أيِّ شيٍء يدل اختيار النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في مرضه أبا بكر الصديق  ليؤم الناس في 
الصالة؟

. ....................................................................................................................................................................

. ب- يذكر الطلبة موقفًا آخر اختار فيه النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص أبا بكر الصديق
. ....................................................................................................................................................................

1 نشاط
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حزَن الصحابة  حزناً شديداً، وحينما انتشر خبر 
بين  وكــانــوا  الــنــاس،  اضطرب  ملسو هيلع هللا ىلص  محمد  النبي  وفــاة 
 وخطب  الصديق  بكر  أبو  ب، فخرج  ق ومكذِّ ُمَصدِّ
راً إياهم: »أيها الناس: من كان يعبد محمداً  فيهم مذكِّ
فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد اهلل فإن اهلل حيٌّ ال 

يموت«، ثم تال قوله تعالى: ﴿ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  
 ﴾ ک  ک   ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  

]آل عمران[.

الذين حزنوا  الناس  في هدوء   سبباً  كالمه  فكان 
ل   حزناً شديداً على فْقدهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وبعد ذلك ُغسِّ
تلو  جماعًة  المسلمون  عليه  وصلَّى  ن،  وُكفِّ ملسو هيلع هللا ىلص  النبي 
المكان  في  ملسو هيلع هللا ىلص  ُدفــن  اكتملت صالتهم  ولما  األخــرى، 

. ي فيه في بيت أم المؤمنين عائشة الذي تُوفِّ

موضع قبر النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

يرتب الطلبة أحداث سيرة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في الخط الزمني اآلتي:
) غزوة بدر - غزوة الخندق - وفاة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص - غزوة أحد - حجة الوداع - فتح مكة المكرمة(

1 هـ

هجرة النبي
محمد ملسو هيلع هللا ىلص إلى 
المدينة المنورة 

.............
............
.............

.............
............
.............

.............
............
.............

.............
............
.............

.............
............
.............

.............
............
.............

10 هـ5 هـ3 هـ2 هـ 11 هـ8 هـ

2 نشاط
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1  كم مرًة حج النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟ 

. ................................................................................................................................................................................................

ة الوداع؟ ة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بَحجَّ 2  ماذا تعني تسمية َحجَّ

. ................................................................................................................................................................................................

د الطلبة األخطاء في العبارات اآلتية، ثم يصححونها: 3  ُيحدِّ

أ- أَمَّ عمُر بن الخطاب  المسلمين في الصالة لّما مرض النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

. ................................................................................................................................................................................................

ي النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في السنة العاشرة للهجرة. ب - تُوفِّ

. ................................................................................................................................................................................................

ج - أمضى النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في تبليغ الدين اإلسالمي خمس عشرة سنة.

. ................................................................................................................................................................................................

4  ما آخر وصية نطق بها النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص قبيل وفاته؟
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

. .................................................................................................................................................................................................
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تقومي الوحدة الرابعة

1  يختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي:

أ- حدث فتح مكة المكرمة في عام:
     11 هـ                        8 هـ                           10 هـ

ب - موقف النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص مع قريش بعد فتح مكة المكرمة يدل على ُخلق:
     الزهد                        األمانة                       العفو

ج - هاجر أصحاب النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص إلى:
     الحبشة                      الشام                        مصر

د - أشار على النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بفكرة حفر الخندق: 
 سلمان الفارسي       عمر بن الخطاب        يق      أبو بكر الصدِّ

2  ما أسباب ما يأتي؟

أ- حصانة المدينة المنورة طبيعّياً.
. ................................................................................................................................................................................................

ب - وصول اإلسالم إلى المدينة المنورة قبل هجرة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص إليها.
. ................................................................................................................................................................................................

ج - ُمعاهدة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص غيَر المسلمين.
. ................................................................................................................................................................................................

ماة من الجبل في غزوة أُحد. د - نزول الرُّ
. ................................................................................................................................................................................................

هـ - َحْفر المسلمين الخندق في غزوة األحزاب.
. ................................................................................................................................................................................................
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تقومي الوحدة الرابعة

ملسو هيلع هللا ىلص بعد وصوله  النبي محمد  قــام بها  د الطلبة في الجدول أول األعمال التي  ُيحدِّ   3
المدينة المنورة مهاجرًا، ومكة المكرمة فاتحًا:

أول عمل قام به
السببالنبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

في المدينة 
المنورة

في مكة المكرمة 
بعد الفتح

د الطلبة الحدث التاريخي المناسب للعبارات اآلتية: 4   ُيحدِّ

أ- غزوة ُجِرَح فيها النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وُكسرت رباعّيتُه وُشّج رأُسه. 

ب- عفا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن أهل مكة.

ج- غزوة أصرَّ فيها أبو جهل على متابعة السير لقتال المسلمين. 

...............................

...............................

...............................

النتيجةالسبب
1- شعور سادة قريش بالهزيمة بعد غزوة بدر كان سبباً في قيام غزوة أُحد

2- مخالفة الرماة أوامر النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في غزوة أُُحد كان سبباً في خسارة 
المسلمين

3- من شروط ُصلْح الحديبية تجنب القتال أو التحريض

4- كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يلقى الناس كبيرهم وصغيرهم بالبشاشة والسالم

5  يكتب الطلبة النتيجة ألسباب األحداث اآلتية:



5الوحدة الخامسة

  الدرس العشرون: الخلفاء الراشدون : أخالقهم وخالفتهم
 الدرس الحادي والعشرون: أعمال الخلفاء الراشدين  

  الدرس الثاني والعشرون: جهود الخلفاء الراشدين  في نشر اإلسالم
  الدرس الثالث والعشرون: المبادئ والقيم اإلسالمية في عهد الخلفاء الراشدين

دروس الوحدة

 عصر الخلفاء الراشدين



أهداف الوحدة

تهدف هذه الوحدة إلى:

  التعّرف على صفات الخلفاء الراشدين وأخالقهم

  التعّرف على أعمال الخلفاء الراشدين

  التعرف على جهود الخلفاء الراشدين في نشر اإلسالم

  تقدير مكانة الخلفاء الراشدين
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بعد وفاة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص عام 11هـ اختار الصحابة من يرونه أهاًل لذلك، وقد تعاقب على 
حكم المسلمين أربعة من الصحابة، لُّقبوا بالخلفاء الراشدين، وساروا في حكمهم على ُسّنة 

ْشد، وهم:  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، أي: على طريق الرُّ

الدرس العشرون

اخللفاء الراشدون : أخالقهم وخالفتهم

الدرس الرقمي

أبو بكر
الصديق



عمر بن
الخطاب



علي بن
أبي طالب



عثمان 
بن عفان 



40هـ35هـ23هـ13هـ11هـ

ســـار الخلفـــاء الراشـــدون  فـــي إدارة أمـــور المســـلمين على نهج النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص ؟؟
وأخالقـــه ومبادئـــه، َفَمـــن الخلفاُء الراشـــدون؟ وما أبـــرز خصائصهم؟

 فضائل الخلفاء الراشدين 
للخلفاء الراشدين  فضل كبير، فقد نصروا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في دعوته، وساروا على ُسنَّته، 

وقد اجتمعت فيهم فضائل كثيرة، منها أنهم:
 السابقون إلى اإلسالم.             الزموا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

رين بالجنة.  شهدوا الغزوات مع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.    من العشرة المبشَّ
    . ِمْن أعلم الصحابة 
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1 نشاط
يطلــــــــــع الطلبـــــــــة عـــلــــــى الشكـــــل 
السؤاليـــــــــــــــن  عــــــــــــــــن  ويجيبـــــــــــــون 

اآلتييــــن:
  أ- أقـــرب الخلفــــاء الراشدين
 نسباً من الرســــول ملسو هيلع هللا ىلص هـــو الخليفـــة 
.....................................................
.....................................................

بن  عثمــــان  نســـــــب  يجتمـــــــع  ب- 
 عفان مع علي بن أبي طالب  في
.....................................................
.....................................................

: أبو بكر الصديق

 كان مالزماً للرسول ملسو هيلع هللا ىلص قبل النبوة وبعدها.
 أول من أسلم من الرجال.

 صاحَب الرسوَل ملسو هيلع هللا ىلص في الهجرة إلى المدينة المنورة.
. تزوج الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ابنتَه عائشة 

 شِهد جميع الغزوات مع النبي والزمه حتى وفاته ملسو هيلع هللا ىلص.
 أول أمير أُرسل إلى الحج.

 استخلفه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للصالة بالناس عندما اشتد به المرض.
 أشار القرآن الكريم إلى منزلة أبي بكر الصديق في عدٍد من اآليات.

قريش

كعب

َعِدي ُمرة

ِكالبَتْيم

ُقَصّي

عبد مناف

عبد شمسهاشم

عبد املطلب

عبداهللا أبو لهبالعباس أبو العاصحمزة حرب

عفان أبو سفيان
أبو طالب

عمرعثمانعلي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

أمية

سعد

كعب

عمرو

عامر

عثمان

َرَزاح

ُقْرط

رباح

عبدالعزى

ُنَفيل

اخلطاب

عبداهللا (أبوبكر)

 شجرة نسب الخلفاء الراشدين
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: عمر بن الخطاب
 أعزَّ اهلل به اإلسالم، وقِوي به المسلمون.

 كان من الُملَْهمين )الملهم هو ما يجري الصواب على لسانه من غير قصد(، ويرى الرأَي 
فينزل القرآن موافقاً لرأيه.

به النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالفاروق، وكان يستشيره في كثيٍر من األمور.  لقَّ
. تزوج الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ابنتَه حفصة 
 شِهد الغزوات جميعها مع نبينا ملسو هيلع هللا ىلص.

ب بأمير المؤمنين.  أول من لُقِّ
 أول من اتخذ التاريخ الهجري.

: عثمان بن عفان
 صاحُب الهجرتين )الحبشة والمدينة(.

 الَزم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص طوال حياته.
. يت َزوَّجه أختها أم كلثوم  لُقِّب بذي النورين؛ ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص زوَّجه ابنته رقية، ولما تُوفِّ

 تستحي منه المالئكة.
زوجته بجوار  يكون  بأن  أمره  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  ألن  بدٍر؛  غزوة  عدا  الغزوات  جميع  حضر   

رقية  التي كانت مريضًة.
 سفير الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لدى قريش في ُصلح الحديبية.

 أحد ُكتَّاب الوحي.
 أول من جمع الناس على قراءة واحدة للقرآن الكريم.
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: علي بن أبي طالب
 ابن عمِّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وتربَّى على يديه.

 أول من أسلم من الصبيان.
. زّوجه الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص ابنته فاطمة 

 الزم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص طوال حياته.
 أحد ُكتَّاب الوحي.

 شارك في جميع الغزوات عدا غزوة تبوك؛ ألن النبي ملسو هيلع هللا ىلص خلّفه في المدينة على أهله.
 كلَّفه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بكتابة العهود والمصالحات.

 ناَصَر النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص وآزره.
 الخلفاء الراشدون

أجمع المسلمون على اختيار خليفٍة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص على أساس الشورى، والتزام رأي الجماعة.

: خالفة أبي بكر الصديق
كان اختيار الخلفاء األربعة لفضلهم ومكانتهم عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فبعد وفاة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
اجتمع بعض المسلمين في َسقيفة بني ساِعَدة، وانتخبوا أبا بكر الصديق  خليفًة لرسول 
ح  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وبايعوه، وفي اليوم التالي بايعه عامة المسلمين، فخطَب في الناس خطبًة وضَّ
فيها نظامه في الحكم، وقد وردت إشارات من النبي ملسو هيلع هللا ىلص تدل على تفضيله على غيره، فكان 
ي وُعمره )63( سنًة. أوَل الخلفاء الراشدين ، وقد استمرت خالفته حتى سنة 13هـ، وتُوفِّ

ي الخالفة؟ ما أسباب اختيار  المسلمين أبا بكر الصديق  لتولِّ
   .........................................................................  -3   ..................................................................................  -1

 ..................................................................................... -2

2 نشاط
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: خالفة عمر  بن الخطاب
أوصى أبو بكر الصديق  بالخالفة من بعده لُعمر بن الخطاب ، بعد أن استشار كباَر 
الصحابة ، فوافقوه على ذلك، وقد بايع الناس عمر بن الخطاب  بالخالفة بعد وفاة 
أبي بكر الصديق ، واستمرت خالفته حتى سنة 23هـ، واستُشهد مطعوناً على يد أبي 

لؤلؤة المجوسي، وعمره )63( سنًة.

ي الخالفة؟ أ- ما أسباب اختيار  المسلمين عمر بن الخطاب  لتولِّ
............................................................................................... -1
 ............................................................................................... -2
 ............................................................................................... -3

ى ُعمر بن الخطاب  الخالفة من بعده؟ ب- لماذا أوصى أبو بكر الصديق  بأن يتولَّ
. .....................................................................................................................................................................................

3 نشاط

: خالفة عثمان بن عفان
خليفًة  أحدهم  ليكون  الكرام  الصحابة  من  ستًة  وفاته  قبل    الخطاب  بن  عمر  حّدد 
بن  وعبدالرحمن  العّوام،  بن  بَير  والزُّ طالب،  أبي  بن  وعلي  عفان،  بن  عثمان  وهم:  بعده، 
َعْوف، وطلحة بن عبيداهلل، وسعد بن أبي وّقاص ، واختير عثمان بن عفان  خليفًة 
للمسلمين، واستمرت خالفته حتى سنة 35هـ، واستُشهد على يد فئٍة من الخوارج، وكان 

ُعمره )82( سنة.

الوحدة اخلامسة | الدرس العشرون
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لالطالع

َض عبـداهلل بـن سـبأ علـى الخليفـة عثمـان بـن عفـان ، مشـككاً فـي أعمالـه وقراراتـه، وادعـى أنهـا ضـد  َحـرَّ
اإلسـالم ومـا جـاء بـه الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص، فاسـتجابت لـه جماعـة ُعرفـت بالخـوارج حيـث شـقوا عصـا الطاعـة للخليفـة 

عثمـان ، وحاصـروه فـي بيتـه حتـى قتلـوه عـام 35هــ.
الخوارج:

فرقـة مـن المسـلمين ظهـرت فـي عهـد الخليفتيـن عثمـان بـن عفـان وعلـي بـن أبـي طالـب ، لديهـا أفـكار 
متطرفـة، مثـل: التكفيـر، وقتـل المسـلمين، والخـروج علـى ولـيِّ األمـر. وقـد قتلـوا الخليفتيـن عثمـان بـن عفـان 

وا الخـوارج لخروجهـم علـى اإلمـام أو الحاكـم. وعلـي بـن أبـي طالـب ، وُسـمُّ

: خالفة علي بن أبي طالب
بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان  تشاور الصحابة بينهم، فاتفقوا على تولية علي 
ابن أبي طالب  الخالفة، واستمرت خالفته حتى سنة 40هـ، واستُشهد وهو يصلِّي الفجر 

على يد عبدالرحمن بن ُملَْجم أحد الخوارج، وكان ُعمره )63( سنًة.

الوحدة اخلامسة | الدرس العشرون
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العبارة غير  أمام   )O( العبارة الصحيحة، وعالمة أمــام   )( الطلبة عالمة يضع    3
الصحيحة فيما يأتي:

أ- استمرت خالفة أبي بكر الصديق  حتى سنة 23هـ.
 . ب- توّلى عمر بن الخطاب الخالفة بعد وفاة أبي بكر الصديق

ج- حّدد عثمان بن عفان  ستًة من الصحابة ليكون أحدهم خليفًة من بعده. 
د- للخلفاء الراشدين  مكانة كبيرة في نفوس المسلمين. 

هـ- نجح الخلفاء الراشدون  في إدارة شؤون البالد اإلسالمية.    
و- استمرت خالفة علي بن أبي طالب  تسع سنوات.

1  يذكر الطلبة سبب ما يأتي:

أ- تسمية الخلفاء الراشدين  بهذا االسم.
. ....................................................................................................................................................................................

ب- تسمية عثمان بن عفان  بذي النورين.
. ....................................................................................................................................................................................

2  يكمل الطلبة الفراغات اآلتية بما يناسبها:

أ- أقرب الخلفاء الراشدين  نسباً من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص هو:
 . ................................................................................................................................................................

ب بالفاروق هو: ب- الخليفة الذي لُقِّ
 .  ................................................................................................................................................................

ج- َقتََل الخوارُج الخليفة ...................................................، والخليفة ........................................... . 
د- أجمع المسلمون على اختيار خليفٍة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص على أساس .................................................، 

والتزام رأي ......................................................

تقويم الدرس العشرين
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 العناية بالقرآن الكريم
قال تعالى: �ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ   ڱ  ں  �  ]الحجر[.

الدرس الحادي والعشرون

 أعمال اخللفاء الراشدين

جْمع القرآن الكريم:
كان القرآن الكريم ينزل على رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فيأمر 
أصحابه بحفظه في صدورهم وكتابته، وفي عهد أبي 
حروب  أثناء  في  المسلمون  فَقَد    الصديق بكر 
ين عدداً كبيراً من ُحّفاظ القرآن، فقرر أبو بكر  المرتدِّ
 - بعد إشارٍة من ُعمر بن الخطاب -  الصديق
تكليَف الصحابي زيد بن ثابت  بتتّبع القرآن الكريم 
قاع واألََدم )الجلود(،  وجْمعه من صدور الحّفاظ والرِّ
أم  عند  ذلك  بعد  ُحفظ  ثم  واحٍد،  مكاٍن  في  وجعله 

. المؤمنين حفصة بنت ُعمر

صفحة من القرآن الكريم بالخط المدني
 في القرن األول الهجري

الدرس الرقمي

أنجـــز الخلفـــاء الراشـــدون  أعمااًل كثيرة خدمت اإلســـالم والمســـلمين، فما أبرز ؟؟
األعمال؟ تلك 

 كتابة القرآن الكريم:
الكريم واختالَفها عند  القرآن  د قراءات  تولَّى الخالفَة عثماُن بن عفان ، رأى تعدُّ ا  لمَّ
المؤمنين  أم  إلى  واحٍد، فأرسل  وبلفٍظ  واحٍد  الناس على مصحٍف  ر جْمع  المسلمين، فقرَّ
حفصة بنت عمر  يطلب منها إرسال ما ُجِمع في عهد أبي بكر الصديق ، ثم أمر 
الخليفُة عثماُن بن عفان  الصحابيَّ زيَد بن ثابت  بتدقيق المصحف، وترتيب سوره 
وفقاً لما أمر به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وُكتب منه عدة نُسٍخ، ثم أَرسَل لكل بلٍد مسلٍم مصحفاً؛ منعاً 

لوقوع االختالف في القراءات، وُسّمي ذلك المصحف مصحف عثمان.
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أُنشئ في وطني المملكة العربية السعودية مجّمع الملك فهد لطباعة 
خادم  ومجمع  1405هـ،  عام  المنورة  المدينة  في  الشريف  المصحف 
للحديث  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
معاني  وتُرجمت  1439هـ،  عام  المنورة  المدينة  في  الشريف  النبوي 
الكريم على  القرآن  وُوزِّعت نسخ  اللغات،  إلى عدد من  الكريم  القرآن 

المسلمين. جميع 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف مصحف المدينة المنورة

  التنظيم اإلداري
 تنظيم القضاء:

كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يقضي بين الناس بنفسه، مع من اشتُهر بالقضاء واإلفتاء من الصحابة 
في عهده، وبعد انتشار اإلسالم أرسل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعض أصحابه لتولِّي الُحكم والقضاء 
 ، بين الناس خارج المدينة المنورة، واستمر هذا النهج مّدة خالفة أبي بكر الصديق

ماذا نستنتج من جْمع أبي بكر الصديق  القرآن، وَجْمِع عثمان بن عفان  إّياه في 
مصحٍف واحٍد؟

. .....................................................................................................................................................................................

1 نشاط
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ما المؤسسة الحكومية التي ُتعنى بالقضاء في بالدنا 
اليوم؟

................................................................................................................

2 لالطالعنشاط

مــن أشــهر الُقضــاة فــي عصــر 
: الراشديــــن  الخلفــاء 

. 1- زيد بن ثابت
. 2- أبو الدرداء

. 3- أبو موسى األشعري
. 4- ُشريح بن الحارث الِكنْدي

. 5- عثمان بن قيس
. 6- يَْعلَى بن أُمية

الذيـــن  الرجـــال  هـــم  الَعَسس: 
يطوفون فـــــي طرقات المدينة 
لحفظ األمن، ويســـهرون على 

ليالً. النـــاس  راحة 

وقـــد بدأ نظـــام العســـس قبل 
ظهـــور نظـــام الشـــرطة، فقـــد 
مســـعود  بـــن  عبـــداهلل  كان 
 هـــو أميـــر العســـس فــــي 
بكـــــر  أبـــي  الخـليفــــة  عهـــــد 
تولـــى  ثـــم   ، الصديـــق
  الخليفة عمر بن الخطاب

بنفســـه. العســـس 

الرقابة على  األسواق:
استمرت الرقابة على األسواق في خالفة أبي بكر الصديق 
  ثم تطور تنظيمها في خالفة عمر بن الخطاب ،
مع توسع البالد، وازدادت العناية بتنظيم األسواق، وضبط 
تأديب  إلى  إضافًة  والغش،  االستغالل  ومنع  األسعار، 

الخارجين عن اآلداب العامة.

ْرطة والَعَسس: الشُّ
األمن، وحفظ  بمراقبة  الخليفة  يكلِّفهم  الذين  الُجند  هم 

األحكام. تنفيذ  على  والمساعدة  النظام، 
بن  عمر  عهد  فــي  اإلســالم  في  الشرطة  نظام  وظهر 

لُقِّب  مت الشرطة في عهد علي بن أبي طالب ، وعيَّن لها رئيساً  الخطاب ، ثم نُظِّ
الشرطة. بصاحب 

وعندما تولى ُعمر بن الخطاب  الخالفة، واتسعت مساحة البالد اإلسالمية في عهده 
ص لهم مرتبات شهريًة. م القضاء، فعّين ُقضاًة لبعض األقاليم مستقلِّين عن الُوالة، وخصَّ نظَّ

صت داٌر للقضاء بعد أن كان القضاة يمارسون عملهم  وفي عهد عثمان بن عفان  ُخصِّ
. في المسجد، واستمر هذا النهج في عهد علي بن أبي طالب
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 والية األقاليم:
بعد أن اتسعت البالد اإلسالمية في عهد عمر بن 
األقاليم  حكم  مباشرة  عليه  صعَب    الخطاب 
كلِّها بنفسه، لذا َعيَّن من يثق بهم من أهل الصالح؛ 
لينوبوا عنه في حكم األقاليم المفتوحة، فُقسمت إلى 
واليات، وأُطلق على حاكم كل والية اسم )الوالي(، 

وُعيِّن بعض الموظفين لمساعدته.

إنشاء الدواوين:
1- ديوان الَخراج:

بيت  إلى  تَِرد  التــي  الــــواردات  ــــم  يُنظِّ الذي  هــــو 
المسلمين. مال 

2- ديوان العطاء:
م تقسيم مواِرد الدولة. هو الذي يُنظِّ

3- ديوان الُجنْد:
هو ديوان يُعنَى بتسجيل أسماء الجنود، وتحديد مخصصاتهم المالية من بيت المال.

 الَخراج: هــــو مبالـــغ ماليـــة تُفـــرض علـــى 
األرض التــــي فتحـهــــا المســـلمون وعلـــى 
 محصوالتهـــا، فتبقى األرض بيد أصحابها 
 ويدفعون عنها خراجاً )أي: ماالً( للمسلمين، 

وال يسقط عنهم في حالة إسالمهم.

الـديــــوان: مكـان لـحـفـظ األوراق الخاصة 
 بالدولة المتعلقة باألعمال واألموال، وحقوق 
والموظفين  الجنود  من  فيها  العاملين 
وغيرهم، وهي مشابهة للوزارات في وقتنا 

الحالي.

 العشــــــور: هــــي األمـــوال التـــي تؤخذ مـــــن 
عبـــور  مقابـــل  المســـلمين  غيـــر  التجـــار 
اإلســـالمية. البـــالد  أراضـــي  تجارتهـــم 

لالطالع

 التاريخ الهجري
كان العرب قبل وضع التاريخ الهجري يؤرِّخون باألحداث الكبيرة التي تحصل في شبه الجزيرة 
العربية، فأرَّخوا بحادثة الفيل، ثم بحادثة تجديد بناء الكعبة. والتساع مساحة البالد اإلسالمية 
في خالفة عمر بن الخطاب ، وحاجة المسلمين إلى تاريخ يحدد زمن المكاتبات واألحداث، 
المدينة  إلى  المكرمة  مكة  من  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  هجرة  اتخاذ  إلى  وانتهوا   ، الصحابة  تشاور 

المنورة ابتداًء للتاريخ عند المسلمين، وتحديد شهر المحرم ليكون أول شهر في السنة.
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 البناء
1- بناء المساجد:

الخلفــــــــــــاء عنايـــــــــــة  ذلـــك   ومـــــــــــــن 
الحــــــــرام  بالمسجــــــد    الراشـــدين 
مســـاجد  وبنـــــاء  النبــــــوي،  والمسجــــــــــد 
اإلســـالمية. البـــالد  أنحـــاء  فـــي  أخـــرى 

 
    3 نشاط

الهجري  التاريخ  بيـــن  الفـــــرق  الطلبــــــة  يذكـــــــر  التعلــــــم  مصــــــادر  إلـــــــى  بالرجـــــوع 

الميالدي. والتاريخ 
......................................................................................................................................................................................

. ....................................................................................................................................................................................

عمارة المساجد

بنيت المساجد
 في األقاليم

 الجديدة

د بنيانهما  ُجدِّ
ووسعت مساحتهما

المسجد النبويالمسجد الحرام

توسعة الحرمين

 توسعة الخليفة عمر بن الخطاب توسعة الخليفة عثمان بن عفان

المسجد
النبوي

المسجد 
الحرام

 الزيادة في المسجد الحرام والمسجد النبوي في عصر الخلفاء الراشدين
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توسعة المسجد النبوي على َمرِّ التاريخ

المسجد النبوي في عهد النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

توسعة عمر بن الخطاب  عام 17هـ
توسعة عثمان بن عفان  عام 29هـ
توسعة الوليد بن عبدالملك األموي في 

المدة 88هـ-91هـ

توسعة المهدي العباسي في المدة 161هـ-165هـ

التوسعة السعودية األولى في المدة 1372هـ-1375هـ 
التوسعة السعودية الثانية في المدة 1406هـ-1414هـ

الحجرة النبوية الشريفة

توسعة عبدالمجيد األول العثماني في المدة 1265هـ-1277هـ توسعة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص عام 7هـ

وقد ســـارت المملكة العربية الســـعودية على هـــذا المنهج في خدمة الحرمين الشـــريفين 
واعتنـــت بالتوســـعة منـــذ أيام الدولـــة الســـعودية األولى، ثم فـــي عهد الملـــك عبدالعزيز 
وأبنائه الملوك من بعده، إذ شـــهد المســـجد النبوي الشريف والمسجـــــد الحـــــرام أكبــــــر 

توســـــعة لهـمــا في التاريخ.

4 نشاط
النبوي  للمسجد  السعودية  للتوسعات  عدة صور  الطلبة  يجمع  التعلم  إلى مصادر  بالرجوع 

ويعرضونها في الفصل. 
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2- بناء المدن:
اتسعت رقعة البالد اإلسالمية، 
بعيدة  المسافة  فأصبحت 
وبين  المفتوحة  البالد  بين 
اإلسالميــــة،  البــالد  عاصمة 
فيها  ووفروا  المدن،  فبنــــــوا 
ليستقر  الالزمة  الخدمات 
بها الجنود. ومن تلك المدن: 
البَْصَرة التي بُنيت سنة 14هـ، 

20هـ. سنة  بُنيت  التي  والُفْسطاط  17هـ،  سنة  بُنيت  التي  والُكْوَفة 

عصر 

3- إصالحات عامة:
  إصالح الطرق، وبناء االستراحات عليها، وتوفير المياه فيها.

  حفر القنوات المائية، وإقامة السدود؛ لتنظيم جريان المياه وُسقيا المزروعات.

4- إنشاء األسطول اإلسالمي:
عندما اتسعت البالد اإلسالمية، ودخلت كل من بالد الشام ومصر تحت لوائها، أصبح لها 
سواحل طويلة، فظهرت الحاجة إلى تأمين هذه السواحل من غارات سفن الروم، فطلب 
معاوية بن أبي سفيان  من الخليفة عمر بن الخطاب  أن يأذن له بغزو بالد الروم 

بحراً لقربها منه، فلم يأذن له؛ خوفاً على المسلمين من ركوب البحر.
 ولما ولي عثمان بن عفان  الخالفة أعاد عليه معاوية  الطلب، فأذن له بشرط أال 
يُْكِره أحداً على ركوب البحر، بل يجعل األمر اختيارياً، فشرع معاوية  في بناء كثير من 
السفن فتجاوز عددها مئتي سفينة، ثم َسلَّحها، وشّجع المسلمين حتى ركبوا البحر، وتفوقوا 

على الروم.
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عصر 

يحدد الطلبة على الخريطة اآلتية أسماء المدن التي أنشأها المسلمون في عصر    1
: الخلفاء الراشدين

تقويم الدرس الحادي والعشرين

. 2  يذكر الطلبة أبرز أعمال الخلفاء الراشدين
. ..........................................................................................................................................................................-1
. ..........................................................................................................................................................................-2
. ..........................................................................................................................................................................-3

3  يعلل الطلبة إنشاء األسطول البحري اإلسالمي.

.......................................................................................................................................................................................

. ....................................................................................................................................................................................
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الدرس الثاني والعشرون

جهود الخلفاء الراشدين  في نشر اإلسالم

جهود الخلفاء الراشدين  في نشر اإلسالم

الحكم بالعدل

فتح العراق وفارس

معركة 
القادسية

معركة 
أَْجناِدين

فتح
مصر

فتح 
المدائن

معركة 
اليرموك

معركة 
َنهاَوْند

فتح بيت 
الَمْقِدس

شمال 
إفريقية 
وُقْبُرص

فتح مصر وشمال فتح بالد الشام
إفريقيا وقبرص

الفتوحات

ين سنة 11هـ  حرب المرتدِّ
بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ارتد بعض المسلمين عن اإلسالم، ومنهم من رفض أداء الزكاة، بل إن 

منهم من اّدعى النبوة، وكان لذلك أسباب، منها:
 أن معظمهم أسلموا حديثاً.

 ربط بعضهم اإلسالم بشخص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
 تعمق العصبية القبلية في نفوس كثير من تاركي اإلسالم.

 أنهم لم يفقهوا بعض التكاليف الشرعية، مثل: الصالة، والزكاة، والصوم.
وكان من زعمائهم: األسود الَعنْسي، وُطلَيَْحة األََسدي، وَمسلَمة بن حبيب )ُمَسيِْلَمة الَكّذاب(.

الدرس الرقمي

نشـــر الخلفاء الراشـــدون  اإلســـالم على نهج النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في أراٍض جديدة، ؟؟
فمـــا جهودهم فـــي ذلك؟ وإلى أين وصلت؟
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وقد وقف أبو بكر الصديق  موقفاً حازماً ضد َمْن تََرَك اإلسالم، وقال مقولته المشهورة: 
كانوا يؤدونه إلى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لقاتلتهم على منعه«، ولهذا بعث   »واهلِل لو منعوني ِعَقاالً 
أبو بكر الصديق  أحد عشر جيشاً لقتال من ترك اإلسالم، وقد نجحت هذه الجيوش 
في القضاء على هذه الفتنة، وقد أسهمت قبيلة بني َحنيفة في اليمامة بوسط شبه الجزيرة 

العربية مع جيوش المسلمين في محاربة المرتدين.

 الفتوحات اإلسالمية
بكــــر أبــــو  تمكــــــــن  أن   بعـــــــد 
القضـــاء  مــــــن    الصديــــق 
عــــاد  المرتديــــــن  فتنـــة  على 
الجزيرة  شبــــه  إلى  االستقــرار 
لنشر  يسعــى  أن  فقرر  العربية، 
وجـــاءت  خارجهـــــــا،  اإلســــالم 
لتعامل  نتيجـــــة  الفتوحات  تلك 
الحسنة،  وأخالقهــــم  المسلمين 
اإلسالمية  المبـــــادئ  والتزامهم 
األمر،  ولي  طاعــة  على  القائمة 

والرفـــق. والعــدل 

1- فتح العراق وفارس:
ن المسلمون من فرض سيطرتهــــــــم علــــــى العراق وفـــــارس،  في المدة )12هـ - 21هـ( تمكَّ
والقضـــاء علـــى اإلمبراطوريـــة الفارســـية، وقد خـــاض المســـلمون في هـــذه المنطقة عدة 

معارك، منها: ذات السالســـــــل، والِجْســـــــر،  والبَُويب.

احلبشية 

ء 

الدول المحيطة بشبه الجزيرة العربية قبل الفتوحات
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ومن أبرز المعارك والفتوح في العراق وفارس ما يأتي:
معركة القادسية )15هـ(:

العراق سنة 15هـ،  الُفْرس في   لمقاتلة  َوّقاص  أبي  تحرك المسلمون بقيادة سعد بن 
وانضم إليهم جيش الُمثَنَّى بن حارثة ، والتقوا بجيش فارس بقيادة ِكْسرى عند القادسية، 
وهرب  جنده،  من  كبير  وعدد  )ُرْستُم(  الفرس  قائد  وُقتل  للمسلمين،  النصر  اهلل  فكتب 

الباقون.

فتح الَمدائن )16هـ(:
تتبع المسلمون فلول الُفْرس شرق نهر الُفرات، ففتحوا المدائن عاصمة الفرس، وغنموا 
منها غنائم كبيرة، ثم دخلوا القصر األبيض، ورفعوا األذان إعالناً بحلول التوحيد في هذه 
البالد، وكان ذلك سنة 16هـ، وعاش المسلمون جنباً إلى جنب مع أهالي البالد المفتوحة 

بأمن وسالم.

معركة َنَهاَوْند )فتح الفتوح( )21هـ(:
بعـــد فتـــح المدائـن واصـل المسلمـون جهودهم، فانتصروا علـى الفرس فـي عدة معـــارك، 
منهـــا: معركـــة نهاونــد سنة 21هـ، آخر المعــارك الكبيرة، فقد أرســـل عمر بن الخطاب 
ن  الذي انتصر على الفرس، وبعد هذه المعركة لم   جيشاً بقيادة النُّْعمان بن ُمَقرِّ

صعوبات  المسلمون  يواجه 
على  القضاء  في  كبيرة 
الفارسية،  اإلمبراطورية 
الفتوحات  امتدت  لهذا 
وبالد  ُخراسان  إقليم  إلى 
وبذلك  حولها،  وما  نْد  السِّ
للبالد  فارس  بالد  خضعت 
اإلسالمية، فانتشر اإلسالم 

مخطط معركة نهاوندوأُقيم العدل وحلَّ األمان.
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1 نشاط
ما سبب تسمية معركة َنَهاَوْند بفتح الفتوح؟

. .....................................................................................................................................................................................

2- فتح بالد الشام:
  الصديق  بكر  أبو  تولى   لما 
الخالفــــــة جعــــــل أول أعمالــــه 
زيــد  بن  أسامـة  جيـش  إرسـال 
الرسول  ـــــــَزه  َجهَّ  الــــــــذي 
ملسو هيلع هللا ىلص قبل وفاته إلى بـــالد الشام، 
وأصّر أبو بكر الصّديــــق  على 
بعثـــه برغم صعوبة األوضاع التي 
نجح  وقد  آنذاك.  قائمة  كانت 
بعد  أهدافه  تحقيق  في  الجيش 
وصــــل  حتــــى  شمــــاالً  خرج  أن 
الشام،  فـــي  البَلْقاء  أرض  إلـى 
ـــن حدود البالد اإلسالميــــة،  فأمَّ
وأّكـــد قــوة المسلمين وتماسكهم 

بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وساعد على استقرار اإليمان في قلوب أفراد القبائل التي كانت تفكر 
المنورة. المدينة  الناشئة في  الدولة اإلسالمية  الهجوم على  أو  في ترك اإلسالم، 

الجيوش من نشر  الشام، وتمكنت هذه  لفتح  أربعة جيوش    أبو بكر الصديق  ثم جهز 
كثيرة. أن خاضت معارك  بعد  الشام  بالد  وفتح  اإلسالم 

سير جيش أسامة بن زيد 
 إلى أرض الَبْلقاء
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أهم المعارك في بالد الشام:

معركة أَْجناِدين )13هـ(:
َدَعَم أبو بكر الصديق  القوات في بالد الشام 
بجيش أرسله من العراق بقيادة خالد ابن الوليد 
، ولما وصل إلى الشام وّحد الجيوش تحت 
قيادته ثم التقى بالروم في أجنادين سنة 13هـ، 
مدن  فتح  ل  ما سهَّ وهو  كبيراً،  انتصاراً  وحقق 

ِدَمْشق، وِحْمص، وَصيدا، وبَيْروت، وغيرها.

معركة الَيْرُمْوك )15هـ(:
حشد  المتتالية  المسلمين  انتصارات  بسبب 
ُقواُمه  كبيراً  جيشاً  )ِهَرْقل(  الروم  إمبراطور 
)240 ألف رجل(، وسار بهم إلى اليَْرموك سنة 
من الُمكوَّن  المسلمين  بجيش  فالتقى   15هـ، 
)36 ألفاً(، بقيادة أبي ُعبَيدة عامر بن الجّراح 
، وتمكن المسلمون من االنتصار على الروم 
بعد أن قتلوا منهم قرابة )120 ألفاً(، واستشهد 
من المسلمين نحو ثالثة آالف، وتُعّد هذه المعركة 
اإلسالمي،  التاريخ  في  الحاسمة  المعارك  من 
فقد هّيأ هذا االنتصار للمسلمين فتح عدد من 

المدن، منها: بيت الَمْقِدس، وَحلَب، وأَنطاكية.

سير الجيوش لفتح بالد الشام

موقع معركة اليرموك
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فتح بيت الَمْقِدس )16هـ(:
فــــــي  المسلميـــن  انتصـــــــار   بعـــــــد 
 اليرمــــوك توجـــــــه إلـــــى فلسطيـــــن
بـــــــن َعْمـــــــرو  بقيــــــــادة   جيـــــــــــش 
العــــــــاص ، فاستطــــــاع أن يفتح 
بعض مدنها، ثم حاصــــر بيت المقدس 
مـــدة أربعـــة أشهــر حتى ضاق بأهلها 
أمير  إلى  تسليمهـا  فطلبوا  األمـــر، 

 ، بــــن الخطــاب  المؤمنيـن عـــــمر 
فَقِدَم عمــــــر  إلــــى بيـــت المقــدس 
أهلها ومنح  16هـ  سنــــة   فتسلّمهــا 
عليــه  هـم  مــا  علـى  وأقّرهــم  األمان، 
لهم  وكتب  الِجْزيَة،  يدفعـوا  أن  مقابل 
الُعَمرية  بالُعْهدة  ُعـــرف  كتابــاً  بذلك 
على  فيه  نهم  أمَّ المقدس،  بيت  ألهل 

كنائسهم وأمالكهم وأنفسهم. وبعدها واصل المســـلمون فتوحاتهم شـــماالً فضّموا الجزيرة 
الُفراتيـــة سنــــة 18هـ، ومنطقـــة أَْرِميْنيَة ســـنة 25هـ.

بيت المقدس

لالطالع

شمال  من  أجزاء  الجزيرة  هذه  تشمل  الفراتية:  الجزيرة 
نهري  بين  العراق  غربي  من شمال  وأجزاء  شرقي سوريا، 

والُفرات. ِدْجلة 
أْرِمينَية: تقـــع بيـــن البحــــر األســــود )بنطـس( وبحــر قزوين 

)الَخَزر(، وكانت أجزاء منها خاضعة للروم، وأخرى للفرس.

لالطالع

وصية أبي بكر الصديق  لجيش أسامة بن زيد : »أوصيكم بَعْشٍر فاحفظوها عني: ال تخونوا، وال تغلُّوا، 
وال تغدروا، وال تمثِّلوا، وال تقتلوا طفاًل صغيراً وال شيخاً كبيراً وال امرأة، وال تعقروا نخاًل وال تحرقوه، وال 
غوا أنفَسهم في  تقطعوا شجرة مثمرة، وال تذبحوا شاًة وال بقرًة وال بعيراً إال لأكل، وسوف تمرون بقوم قد فرَّ

الصوامع َفَدُعوهم وما فّرغوا أنفَسهم له«.
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2 نشاط
 يرجع الطلبة إلى مصادر التعلم لقراءة كتاب الخليفة عمر بن الخطاب  ألهل بيت 

الَمْقِدس ليحددوا أبرز عناصره.
......................................................................................................................................................................................

. .....................................................................................................................................................................................

ْوَبة وُقْبُرص: 3- فتح مصر وشمال إفريقيا وبالد النُّ
حينما أنهى المسلمون فتح بــــالد 
العاص  ابن  َعْمــرو  الشــــام طلـــب 
بـــــن  ُعَمـــــر  الخليفـــــة  مـــــن   

مصر،  لفتح  اإلذَن    الخطـاب 
طلبه. على  فوافق 

أ- فتح مصر )20هـ(:
  العاص  بن  عمــــرو  خــــرج 
بأربعة  20هـ  سنة  الشام  مــــن 
طريقه  وفي  مقاتل،  آالف 
المدن،  بعض  َفتََح  مصر  إلى 
والَفْرمـــــــا،  الَعريــــــــش،  مثــــل: 
بن عمر  ه  أمدَّ أن  وبعد   وبَلِْبيس، 

بير بن العوام  فتََح ِحْصن بابليون بعد حصار  الخطاب  بفرقة من الجيش بقيادة الزُّ
دام عدةَ أشهر، ثم اتجه إلى اإِلْسَكنَْدِرّية عاصمة مصر في ذلك الوقت، فحاصرها حتى 
أجبر حاكمها الُمَقْوِقس على طلب الصلح، وإجالء قوات الروم منها ودفع الِجْزية عّمن بقي 

على دينه.

 الفتوحات في مصر وشمال إفريقيا وبالد النوبة وقبرص
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 الفتح اإلسالمي حتى نهاية عصر الخلفاء الراشدين

ْوَبة وُقْبُرص: ب- فتح شمال إفريقيا وبالد النُّ
واصل عمرو بن العاص  الفتوحات غرباً ففتح بَْرَقة سنة 21هـ، وَطرابُلس سنة 22هـ، 
ان، وفي عام 26هـ فتح والي مصر عبداهلل بن أبي  وكلَّف ُعْقبة بن نافع  بفتح مدينة َفزَّ

الّسْرح  تونس والجزائر، وأَْجلى الروَم عنهما. 
نقضوه،  أنهم  إال  أهلها،  مع  وَعْقِد صلٍح  28هـ،  ُقبُْرص سنة  دخول  من  المسلمون  وتمكن 

33هـ. عام  أخرى  مرة  المسلمون  فدخلها 
َواري(.  وفي سنة 34هـ انتصر المسلمون على الروم في المعركة البحرية المعروفة بــ)ذات الصَّ

بعد  السودان  في  النُّْوبة  أهل  مع  معاهدة  اإلسالمية سنة 31هـ عقد  القوات  واستطاعت 
الطرفين. بين  عدة  معارك 
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1   يحدد الطلبة على الخريطــــة ما 
يأتي:

بالد  في  المعــارك  أبـــــرز  أسمــــاء  أ- 
الصحيحة. أماكنها  في  وفارس  العراق 

فتحها  التي  المدن  أهم  أسمـــاء  ب- 
أماكنها  في  العــراق  فـــي  المسلمـــون 

. لصحيحـــة ا

2  يرتب الطلبة األحداث اآلتية زمنّيًا:
َواري، فتح ُقبُْرص(. )فتح بَْرقة، فتح بالد النُّوبة، فتح ِمْصر، فتح َطرابُلس، معركة ذات الصَّ

20هـ  21هـ   22هـ                             26هـ                                                      33هـ  34هـ

3 يكتب الطلبة في حدود سطرين عن معاملة المسلمين لسكان البالد المفتوحة.
.......................................................................................................................................................................................

. .....................................................................................................................................................................................
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الدرس الثالث والعشرون

المبادئ والقيم اإلسالمية في عصر الخلفاء الراشدين

  الشورى
إن من أبرز ما يمّيز الدين اإلسالمي مبدأ الشورى 
فطّبقه  ملسو هيلع هللا ىلص،  نبيه  به  وأمر    اهلل  أنزله  الذي 
الحياة ونشأ عليه أصحابه، فسار عليه  في واقع 
الخلفاء الراشدون ؛ وهو ما أسهم في وحدتهم 
وتالحمهم، ووضوح مقاصدهم، وساعد كثيراً على 
تفوُّقهم وانتصارهم، قال تعالى مخاطباً نبيه ملسو هيلع هللا ىلص: 

ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦڦ   ڦ   ﴿ڤ  
عمران[. ]آل  چ﴾   چ   ڃ  

؟؟  ماذا عمل الصحابة  بعد وفاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؟
بعدمـا توفـي رسـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اجتمـع المسـلمون مـن 
سـاِعَدة،  بنـي  َسـقيفة  فـي  واألنصـار  المهاجريـن 

وأخـذوا يتشـاورون فـي شـأن َمـْن يتولـى أمـَر المسـلمين، فتكلم األنصـار وقالوا رأيهـم، وتكلم 
أبـي بكـر  الـرأي بعـد المشـاورات بينهـم علـى مبايعـة  المهاجـرون وقالـوا رأيهـم، واسـتقر 

ملسو هيلع هللا ىلص. اهلل  لرسـول  خليفـًة    الصديـق 

لالطالع

الشـــــــورى: اجتمــــــــاع أهــــــل الحــــــل 
ينزل  لم  أمر  في  للتشاور  والعقـــد 
رأي  إلى  واالنتهاء  تشريــــــع،  فيـــــــه 

األمر. لولي  يقدم 
أهــل الحـــل والعقـــد: هـم المسؤولـون 
وأصحـــــــاب الـــــرأي مـن المشايــــخ 
واألعيــان  والمفكريـــــن  والعلمــاء 
والمختصيـن ممــــــن يحددهـم ولــــي 

األمـــــر.
قيفة: هي المكان المظلَّل. السَّ

الخــزرج  قبائــــل  مـــن  ساعــــِدة:  بنو 
األنصار(. )من 

سقيفـــة بنـــي ساعـــدة: هــــي ساحــــة 
به  يستظل  سقف  لها  المدينة  في 

األنصار. فيه  ويجتمع 

الدرس الرقمي

تمثل القيم والمبادئ اإلســـالمية ركيزة أساســـية لجهود الخلفاء الراشـــدين وسيرتهم ؟؟
ومواقفهـــم ، فما أبـــرز تلك المبادئ والقيم والمواقف؟ 
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ومن أبرز نماذج الشورى ما يأتي:
1- المشاورة في أمر الحكم:

عندما أحسَّ أبو بكر الصديق  بدنوِّ أجله خشي على المسلمين من االختالف، فرأى 
ُعمر بن  والمشورة، واستشارهم في استخالف  الرأي  لهذا األمر، فجمع أهل  أن يحتاط 
أن يكتب ُعهده    من بعده، فأثنى عليه الجميع خيراً، فطلب من عثمان   الخطاب 

لُعمر  بالخالفة.
2- المشاورة في الشؤون المالية:

لهذا  ، وازدادت ثرواتها  الخليفة ُعمر بن الخطاب  البالد اإلسالمية في عهد  اتسعت 
التوسع وما حصلت عليه من أموال الَخراج والِجْزيَة، فكان ال بد من نظام مستقر توزع على 
أساسه الغنائم، فاستشار ُعمر  أصحابه في هذا األمر، فأشار أحد الصحابة باتخاذ 

الدواوين كما يفعل ملوك الشام، واستحسن ُعمر  هذا الرأي وأُنشئت الدواوين.
3- المشاورة في الشؤون الشرعية:

في خالفة عثمان بن عفان  رأى ُحَذيفة بن اليََمان  أن الناس مختلفون في قراءة 
القرآن الكريم، فرِكَب إلى الخليفة عثمان بن عفان  وأخبره بما حدث، وقال: أَدِرْك هذه 
األمة قبل أن تختلف في كتابها، فجمع عثمان  الصحابة واستشارهم، وانتهى الرأي إلى 
كتابة المصحف على طريقة واحدة توافق أعلى اللغات وهي لغة قريش وأن يجمع الناس 

في األقاليم على القراءة به.
4- المشاورة في الشؤون األمنية:

وصل إلى الخليفة علي بن أبي طالب  كتاب من القائد َمْعِقل بن قيس المكلَّف بمحاربة 
أحد الخوارج، فجمع أصحابه وقرأ عليهم كتاب القائد معقل، وطلب منهم الرأي، واجتمع 
رأي عامتهم على قول واحد، هو: نرى أن تكتب إلى معقل فيتبع أثر الفاسق، فال يزال في 

طلبه حتى يقتله، أو ينفيه، فإنا ال نأمن أن يفسد عليك الناس.
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 الِقَيم في ِسَير ِ الخلفاء الراشدين  
1- العطاء:

نادى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص في أصحابه بالتََّهيُّؤ لغزوة من الغزوات، وكانت البالد تعاني الَجْدَب 
  الخطاب  بن  ُعمر  بالصدقة كلٌّ حسب مقدرته، وكان    والُعْسرة، فبادر الصحابة 
يملك ماالً ففرح بذلك، وقال: اليوَم أسبُق أبا بكر، فجاء بنصف ماله، فقال له رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ما أبقيَت، ألهلك؟«، قال ُعمر : أبقيت لهم مثله. وأتى أبو بكر الصديق بكل ما 
عنده، فقال له الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »يا أبا بكر، ما أبقيَت ألهلك؟«، قال: أبقيت لهم اهلَل ورسولَه، 
م  وقدَّ   الترمذي[. وأتى عثمان بن عفان  ]أخرجه  أبداً.  : ال أسبقه إلى شيء  قال ُعمر 
ثالثمئة بعير بأحالسها وأقتابها في سبيل اهلل )أي: بأكسيتها، وهو ما يوضع على ظهر 
الدابة للركوب(. وفي تجهيز جيش العسرة جاء عثمان  إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بألف دينار في 
ه، فنثرها في َحْجِره، فُسرَّ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بهذا، وجعل يقلِّبها ويقول: »ما ضرَّ عثماَن ما  ُكمِّ

َعِمَل بعَد اليوم« ]أخرجه اإلمام أحمد[.
2- التواضع:

كان أبو بكر الصديق  تاجراً يبيع ويشتري، وله أغنام يرعاها أحياناً بنفسه، وكان يحلب 
َمناِئُحنا،  لنا  تُحلَب  ال  اآلن  الحي:  من  جارية  قالت  بالخالفة  بويع  فلما  أغنامهم،  للحيِّ 
يغيرني  أال  ألرجو  وإني  لكم،  ألحلبنَّها  لََعْمري  بلى  فقال:    الصديق  بكر  أبو   فسمعها 

ما دخلت فيه من ُخلق كنت عليه، فاستمر يحلب لهم.
3- المساواة:

ة الناس بشيء، أو نهاهم عنه، جمع أهل  كان من عدل عمر بن الخطاب  أنه إذا أمر عامَّ
. د عليهم  باجتناب ما نُهي عنه وإال كانت عقوبتهم أشدَّ بيته فأعلمهم وشدَّ

فقد روى ابنه عبداهلل  أنه كان إذا نهى الناس عن شيء جمع أهل بيته فقال لهم: إنِّي 
نهيت الناس عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نََظَر الطير )يعني إلى اللحم(، وأُْقِسُم 

باهلل ال أِجُد أحداً منكم َفَعلَُه إال أضعفُت عليه العقوبة. 
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4- حسن التعامل:
اشترى عثمان بن عفان  من رجل أرضاً فلم يأِت البائع لقبض الثمن، فلقيه فقال له: ما 
منعك من قبض مالك؟ فقال الرجل: إنك غبَنْتَِني، فما ألقى من أحد إال وهو يلومني، فقال: 
أََو ذلك يمنعك؟ قال: نعم، قال: فاختر بين أرضك، ومالك، ثم قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

»أدخَل اهللُ الجنَة رجاًل كان سهاًل مشتِرياً وبائعاً، وقاضياً وُمْقتَِضياً« ]أخرجه اإلمام أحمد[.

1 نشاط
أ- ماذا نستنتج من موقف الخليفة عمر بن الخطاب  مع أهله فيما نهاهم عنه؟

. .....................................................................................................................................................................................

ب- على أيِّ شيٍء يدل موقف الخليفة عثمان بن عفان  في تعامله في البيع والشراء؟
. .....................................................................................................................................................................................

5- التقدير:
جاء رجل إلى علي بن أبي طالب  فقال: يا أمير المؤمنين، إن لي إليك حاجًة فرفعتُها إلى 
اهلل  قبل أن أرفعها إليك، فإن قضيتَها حـمـدُت اللـه وشكـرتَُك، وإن لـم تقـِضها حـمدُت 
اللـه وَعَذْرتَُك، فقال علي : اكتب حاجتك على األرض فإني أكره أن أرى ذلَّ السؤال في 
وجهك، فكتب: إني محـتاج، فقال علي : عليَّ بُحلّة، فأُتي بها، فأخذها الرجل فلبسها، 
وأثنى على عليٍّ ، فقال عليٌّ : عليَّ بالدنانير، فأُتي بمئة دينار فدفعها إليه، فقال 
أحد الحاضرين: يا أمير المؤمنين، ُحلّة ومئة دينار؟! قال: نعم، سمعُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 

»أنِزلوا الناس منازلهم«، وهذه منزلة هذا الرجل عندي.
6- التسامح:

كان الخليفة عمر بن الخطاب  يسأل الوافدين عليه من األقاليم عن حال غير المسلمين 
عندهم، خشيَة أن يكون أحد من المسلمين قد آذاهم، فيقولون له: ما نعلم إال وفاًء.

وكذلك أعطى الخليفة عمر بن الخطاب  أماناً ألهل بيت المقدس من النصارى نصَّ 
على حريتهم في معابدهم وشعائرهم.  
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1  ما أبرز القيم اإلسالمية في سيرة الخلفاء الراشدين ؟
.......................................................................................................................................................................................

 . .....................................................................................................................................................................................

2  ما اسم المؤسسة التي ُتطبق مبدأ الشورى في دراسة القضايا العامة للبالد في
        المملكة العربية السعودية؟ 

 . .....................................................................................................................................................................................

3  يربط الطلبة بين الموقف والُخلق في القصة اآلتية:
المدينة،  أطراف  في  عمياء  عجوزاً  امرأة  هناك  أن    الخطاب  بن  عمر  الخليفة  علم 
فعزم على أن يتعهدها، يسقي لها الماء ويقوم بأمرها، وكان إذا جاء إليها وجد غيره قد 
 سبقه إلى خدمتها، فجاء أكثر من مرة يَْسبق إليها، فرصده ُعمر فإذا الذي يأتيها أبو بكر

الصديق  وهو خليفة.
.......................................................................................................................................................................................

 . .....................................................................................................................................................................................

4  يستنتج الطلبة بعض الفوائد من هذا الموقف:
أصاب الناَس حاجٌة وقلة في األرزاق، فغالى التجار في أسعار البضائع، فوصلت قافلة من 
الشام لعثمان بن عفان  تضم ألف بعير، محملة بالطعام والخيرات، فتبادر التجار إليه 
يحاولون شراءها، وكلما عرضوا عليه ثمناً قال: قد ُدفع فيها أكثر، حتى وصلوا إلى مبلغ 
كبير، فقال: قد ُدفع فيها أكثر، فقالوا: نحن تجار المدينة ومن يدفع غيرنا؟! قال: إن اهلل 

أعطاني بكل درهم عشراً، ثم فرقها على فقراء المدينة.
.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

 . .....................................................................................................................................................................................
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 بحسب أسمائهم،  َيِصُف الطلبة في الجدول اآلتي فضائَل الخلفاء الراشدين    1
مستعينين باألرقام:

1- أول من أسلم من الرجال.               2- أشد الناس حياء بعد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
3- صاحب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في الغار.         4- بات في فراش الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ليلة الهجرة إلى يثرب )المدينة المنورة(.

5- من العشرة المبشرين بالجنة.          6- أول من آمن من الصبيان.

  أبو بكر الصديق   

  عمر بن الخطاب

  عثمان بن عفان

  علي بن أبي طالب

2  يضع الطلبة عالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )O( أمام العبارة غير 
الصحيحة فيما يأتي:

أ - جعل الخليفة ُعمر بن الخطاب  الخالفة شورى في ستة من الصحابة.

م ُعمر بن الخطاب  البالد المفتوحة إلى أقاليم. ب - قسَّ

ج- استمرت خالفة علي بن أبي طالب  حتى عام 35هـ.

. د- أطول الخلفاء الراشدين مدة في الخالفة هو أبو بكر الصديق

هـ- مدة حكم الخلفاء الراشدين  نحو ثالثين سنة.



183

تقومي الوحدة اخلامسة

3  يرتب الطلبة الوقائع من أقدمها إلى أحدثها:
اليرموك، اجتماع   إلى بيت المقدس، معركة  )حضور الخليفة عمر بن الخطاب 
المسلمين في السقيفة، إنشاء األسطول اإلسالمي، القضاء على من ارتد عن اإلسالم(.
.......................................................................................................................................................................................

. .....................................................................................................................................................................................

4  يكمل الطلبة الجدول اآلتي بما يناسبه:

5  يصل الطلبة ما في المجموعة )أ( بما يناسبها في المجموعة )ب( فيما يأتي:

السنةقائد المعركةالمعركة

................................................ 13هـخالد بن الوليد

...........   هـ..................................................القادسية

..........   هـ..................................................نهاوند

المجموعة )ب( المجموعة )أ(

 1- ابن عم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص     أبــو بكــر الصديـق

  2- في عهده ُهزم المرتدون عن اإلسالم   عمــر بـن الخطاب

 ز جيش الُعْسَرة    عثمــان بـن عفـــان 3- جهَّ

   4- في عهده ُفتحت مصر     علي بن أبي طالب




