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 السيرة النبوية (   (للمشاركة في مسابقة األسوة الحسنة  المقررات المطلوب حفظها

 م 2022-2021  -هـ 1443الدورة الثالثة   للعام

 7-6-5للصفوف 

 
 هللا بن عبد المطلب بن هاشم القرشي .نسب الرسول صلى هللا عليه وسلم : محمد بن عبد  -

 مولده : في مكة يوم اإلثنين من شهر ربيع األول من عام الفيل . -

 أبوه : عبد هللا .  ) مات قبل والدة النبي صلى هللا عليه وسلم (   -

 سنوات (  6أمه  : آمنة بنت وهب . ) توفيت وعمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  - 

جده : عبد المطلب . ) كفل عبد المطلب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد وفاة أمه آمنة ( ) توفي عبد المطلب لما  -

 سنوات (  8بلغ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 كفل الرسول صلى هللا عليه وسلم عمه أبوطالب بعد وفاة جده عبد المطلب . -

 ة .حاضنته : أم أيمن . واسمها : برك -

 مرضعته : حليمة السعدية . -

 رعى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الغنم ألهل مكة . -

 شهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حرب الفجار . -

  بإزاء قلبه ، حجمها حجم بيضة الحمامةملسو هيلع هللا ىلص خاتم النبوة هو عبارة عن لحمة زائدة في ظهر رسول هللا  -

 مع غالمها ميسرة .خرج رسول هللا في تجارة خديجة  -

 . ٤٠وعمر خديجة  ٢٥ملسو هيلع هللا ىلص كان عمر رسول هللا و خديجةملسو هيلع هللا ىلص تزوج رسول هللا  -

 ُرزق رسول هللا من خديجة :القاسم زينب ُرقية أم كلثوم فاطمة عبدهللا -

يضع الحجر األسود ملسو هيلع هللا ىلص .اتفقت قريش على جعل رسول هللا  ٣٥شهد رسول هللا بناء الكعبة على يد قريش وعمره  -

  هفي مكان

  من أدران الجاهلية : فلم يسجد لصنم ، وال شرب خمراً ، وال أتى فاحشةملسو هيلع هللا ىلص حفظ هللا رسول  -

  معروفاً بالصدق واألمانة ، وصوالً للرحم ، وبكل خلق كريمملسو هيلع هللا ىلص كان رسول هللا  -

ر والشجر سنة بدأت تلوح عليه آثار النبوة:الرؤيا الصالحة في النوم الخلوة تسليم الحج ٤٠لما بلغ رسول هللا -

 رؤيته نور المالئكة

  سنة نزل عليه الوحي بسورة إقرأ وهو في غار حراء .وهي أول مانزل من القرآن ، ٤٠لما بلغ رسول هللا  -
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 جهرية-٢سرية  -١مدنية . والمكية تنقسم إلى : -٢مكية -١إلى :ملسو هيلع هللا ىلص تنقسم الدعوة في حياته  -

 أهل بيته زوجته خديجة وبناته ، وعلي وزيد بن حارثة .بدأ رسول هللا يدعو إلى هللا سراً ، فأسلم  -

ثم خرج رسول هللا يدعو سراً من يثق به من خارج بيته فأسلم أبوبكر الصديق .بدأ الناس يتسامعون بدعوة النبي  -

 ملسو هيلع هللا ىلص .

من سنوات على الدعوة السرية فأسلم عدد ال بأس به  ٣سارع الفقراء والمساكين في الدخول في اإلسالم .مرت  -

 األوائل 

.قال تعالى : " فاصدع بما تُؤمر وأعرض عن ملسو هيلع هللا ىلص بعد ذلك نزل قوله تعالى بالصدع بالدعوة على رسول هللا  -

 المشركين "

 للعالمين .ملسو هيلع هللا ىلص جبل الصفا ، وصدع للناس بدعوته .أخبرهم أنه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صعد رسول هللا  -

 عن دعوته .ملسو هيلع هللا ىلص لعمه أبي طالب ليمنع رسول هللا أن أرسلوا وفداً ملسو هيلع هللا ىلصأول ردة فعل لقريش من دعوة رسول هللا  -

.أرسلوا الوليد بن المغيرة ليعرض على ملسو هيلع هللا ىلص لم تُجد محاولة قريش في وساطة أبي طالب ليمنع ابن أخيه رسول هللا  -

 رسول هللا أموراً.

 القرآن فتأثر تأثراً كبيراً .ملسو هيلع هللا ىلص ، فقرأ عليه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حاور الوليد بن المغيرة رسول هللا  -

، أو تركه يدعو في العرب .رفضوا رأيه ، فوصف الوليد ملسو هيلع هللا ىلص رجع الوليد إلى قريش ، نصحهم بإتباع رسول هللا  -

 بالساحرملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 نزل في الوليد بن المغيرة آيات من سورة المدثر تبشره بالنار ، قال تعالى :" ذرني ومن خلقت وحيدا ... -

  عنه في ههه الفترة ، فصار مؤذن اإلسالم بعد بالل رضي هللا عنه .أسلم عبدهللا بن أم مكتوم األعمى رضي هللا -

.فكرت قريش بأسلوب آخر وهو :تعهيب من أسلم ، وكانت فتنة شديدة ملسو هيلع هللا ىلص لم تُفلح قريش في مناقشتها مع رسول هللا -

 على الصحابة 

 بن األرت رضي هللا عنه .بعمه أبي طالب .أشد من ُعهب من الصحابة على اإلطالق هو خباب ملسو هيلع هللا ىلص حمى هللا رسوله  -

 قام أبوبكر الصديق رضي هللا عنه بعمل جليل وهو :شراء العبيد من الصحابة واعتاقهم ، منهم : -

 بالل و عامر بن فُهيرة

 .من المستهزئين : ملسو هيلع هللا ىلص بدأت قريش بعمل جديد وهو :اإلستهزاء بالنبي  -

 األسود بن عبد يغوث و األسود بن المطلب

 هائها لمن آمن ، واشتدت الفتنة على الصحابة ، فأذن لهم رسول هللا بالهجرة إلى الحبشة .استمرت قريش في إي -
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 نسوة متوجهين إلى الحبشة في أول هجرة في اإلسالم . ٤رجل و  ١١خرجت مجموعة مباركة من الصحابة  -

وكان أميرهم عثمان بن  من بين من خرج في ههه الهجرة األولى إلى الحبشة عثمان بن عفان وزوجته ُرقية ، -

 مظعون .

 امرأة .كان أميرهم جعفر بن أبي طالب رضي هللا عنه  ١٨رجالً و  ٨٢عدد مهاجري الحبشة الثانية  -

 كانت الهجرة الثانية إلى الحبشة أشق من سابقتها ، ولقي المسلمون من قريش تعنيفاً شديداً ، ونالوهم باألذى . -

في إنتشار رهيب إجتمعت على قرار جائر وظالم ، وهو :كتابة صحيفة بمقاطعة بني  لما رأت قريش أن أمر اإلسالم -

 هاشم وبني المطلب.

معنى المقاطعة ال يشتري منهم أحد ، وال يبيعهم أحد ، وال يُجالسون ، وال يُخالطون ، وال يُتزوج منهم ، وال  -

 يُزوجهم أحد .

 سنوات  ٣بشعب أبي طالب .ظلت ههه المقاطعة  تجمع بني عبدالمطلب وبني هاشم في شعب ، فُسمي -

 اشتد األمر على َمن كان في شعب أبي طالب ، الجوع والعطش ، حتى ماكانوا يجدون مايأكلون . -

 في فترة المقاطعة ُوِلد َحْبر األمة وترجمان القرآن عبدهللا بن عباس رضي هللا عنها في الشعب . -

 ُمتعاطفين مع َمن في الشعب أن يدخلوا الكعبة ويُمزقوا ههه الصحيفة الجائرة .استطاع نفر من قريش ممن كانوا  -

كلمة التوحيد وهو في نزعه األخير ولم ملسو هيلع هللا ىلص بعد مقاطعة قريش .عرض عليه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تُوفي أبوطالب عم النبي  -

 يُقدر هللا له ذلك .

في الحجون في مقابر مكة ولم تكن صالة الجنازة  تُوفيت خديجة بنت ُخويلد رضي هللا عنها بعد أبي طالب ، وُدفنت -

 ُشرعت إذ ذاك 

على عائشة رضي هللا عنها بعد وفاة خديجة رضي هللا عنها ، وكانت أول زوجة عقد عليها بعد ملسو هيلع هللا ىلص عقد رسول هللا  -

 خديجة .

 بعد خديجة .ملسو هيلع هللا ىلص على َسودة بنت َزمعة رضي هللا عنها ، وهي أول امرأة دخل بها رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص عقد رسول هللا  -

 ملسو هيلع هللا ىلص .ثالث سنوات تقريباً ، وكانت من أشد الناس تمسكاً بأمر النبي ملسو هيلع هللا ىلص انفردت سودة رضي هللا عنها بالنبي  -

وهو ملسو هيلع هللا ىلص ووطئ عقبة بن أبي معيط قبَّحه هللا على عنق النبي  -وهي المشيمة  -سال الجزور ملسو هيلع هللا ىلص أُلقي على رسول هللا  -

 .ساجد

 . رج إلى الطائف ماشياً على قدميه ، يدعوهم إلى اإلسالمبمكة ، فخملسو هيلع هللا ىلص اشتد األمر على النبي  -

 . الضرب بالحجارة ، خاصة على أقدامه الشريفتين حتى نزل الدم منهماملسو هيلع هللا ىلص كان استقبال أهل الطائف للنبي   -

 . إلى مكة ، ودخلها بجوار المطعم بن َعِديملسو هيلع هللا ىلص رجع رسول هللا  -
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 في أعقاب سنين طويلة من الدعوة .ملسو هيلع هللا ىلص وتكريماً لرسول هللا جاءت حادثة اإلسراء والمعراج تثبيتاً  -

 ذكر هللا تعالى قصة اإلسراء في سورة اإلسراء ، وذكر سبحانه قصة المعراج في سورة النجم . -

  بدأت ههه الرحلة عندما جاء جبريل عليه السالم إلى رسول هللا ليخرج به من بيته في مكة إلى الكعبة -

معه جبريل عليه السالمماهي إال لحظات حتى وصل رسول هللا مع جبريل  -وهي دابة  -البُراق ثم ركب رسول هللا  -

  إلى المسجد األقصى.

هللا له جميع األنبياء فلما دخل رسول هللا المسجد األقصى مع جبريل عليه السالم وجد أمراً عظيماً .أحيا  -

 .والمرسلين

قصى أُقيمت الصالة ، فقدَّم جبريل رسول هللا ليكون إماماً في الصالة فلما دخل رسول هللا مع جبريل المسجد األ -

 بأئمة الخلق .

لكن ال يعلم شكله وقدره إال هللا  -وهو ُسلَّم  -فلما فرغ رسول هللا من صالته باألنبياء والمرسلين جيئ بالمعراج  -

 سبحانه .

لسماء الدنيا .ففُتح لهما ورأى رسول هللا من ركب رسول هللا مع جبريل المعراج فإذا هي لحظات فوصل إلى ا -

 أحوالها الشي العجيب.

 رأى رسول هللا في السماء الدنيا أبو البشر آدم عليه السالم .ورأى حال أكلة أموال اليتامى ظلماً والعياذ باهلل . -

 ذ باهلل من ههه األعمال .ورأى رسول هللا في السماء الدنيا :حال المغتابين .وحال الُزناة وحال أكلة الربا نعو -

ثم صعد رسول هللا مع جبريل إلى السماء الثانية فرأى فيها :ابني الخالة يحيى بن زكريا ، وعيسى بن مريم عليها  -

 السالم .

ثم صعد رسول هللا مع جبريل إلى السماء الثالثة ، فرأى فيها :يوسف عليه السالم .قال رسول هللا عنه :" أعطي  -

 ".شطر الُحسن 

 ثم صعد رسول هللا مع جبريل عليه السالم إلى السماء الرابعة ، فرأى فيها :إدريس عليه السالم . -

 ثم صعد رسول هللا مع جبريل عليه السالم إلى السماء الخامسة ، فرأى :هارون عليه السالم . -

 موسى عليه السالم .ثم صعد رسول هللا مع جبريل عليه السالم إلى السماء السادسة ، فرأى فيها :  -

ثم صعد رسول هللا مع جبريل عليه السالم إلى السماء السابعة ، فرأى فيها .أبو األنبياء إبراهيم عليه الصالة  -

 والسالم .

وأن  قال إبراهيم عليه السالم لرسول هللا :" أْقِرئ أُمتك مني السالم ، وأخبرهم أن الجنة طيبة التُربة عهبة الماء  -

 بحان هللا ، والحمد هلل ، وال إله إال هللا ، وهللا أكبر "غراسها : س
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بعد مافرغ رسول هللا من لقائه بأبيه إبراهيم عليه السالم .دخل مع جبريل عليه السالم الجنة ، ورأى فيها مشاهد  -

 كثيرة .

 ورأي رسول هللا النار يحطم بعضها بعضاً نعوذ باهلل منها ، وأجارنا منها . -

جبريل عليه السالم برسول هللا إلى أطراف السماء السابعة ، ثم توقف جبريل عليه السالم ، وقال لرسول  ثم ذهب -

هللا ." يامحمد تقدَّم ، فوهللا لو تقدمت خطوة واحدة الحترقت ".فتقدم رسول هللا ، ووصل إلى موضع لم يصل إليه ال 

 بشر وال َملَك .

ف المالئكة التي تكتب أقضية هللا سبحانه تكرمت لنبي ههه األُمة صلى وصل رسول هللا إلى موضع سمع فيه صري -

 هللا عليه وسلم.

هناك في هها المكان الطاهر العظيم كلَّم هللا سبحانه وتعالى نبيه صلى هللا عليه وسلم وفرض عليه وعلى أُمته  -

 الصلوات الخمس .

لم الكبائر ، يعني ال يُخلَّد في النار .أعطيت خواتيم سورة َمنح هللا ههه األُمة : فرض الصلوات الخمس ُغفر لكل مس -

 البقرة.

بعد مافرغ رسول هللا من كالم هللا له رجع إلى جبريل عليه السالم ، ثم رجع إلى المسجد األقصى وركب البراق  -

 وعاد إلى مكة .

 له أوقات الصلوات الخمس . بعد اإلسراء والمعراج بيوم ليُبيِِّنملسو هيلع هللا ىلصنزل جبريل عليه السالم على رسول هللا  -

 ركعات . ٣فُرضت الصلوات الخمس في اإلسراء والمعراج ركعتين لكل صالة إال المغرب كانت  -

 إذا صلى جعل الكعبة بين يديه فيُصيب القبلتين ملسو هيلع هللا ىلص كانت القبلة إلى بيت المقدس ، وكان رسول هللا  -

أرأيتم إن شققت لكم القمر نصفين تؤمنون ملسو هيلع هللا ىلص : "  معجزة ملموسة ، فقال لهم رسول هللاملسو هيلع هللا ىلص طلبت قريش من النبي  -

ربه جلَّت قدرته أن يشق له القمر نصفين ، فشق هللا سبحانه القمر نصفين وقريش ملسو هيلع هللا ىلص فدعا رسول هللا  ".قالوا : نعم.

تي ينظرون .فلما رأت قريش ههه المعجزة الباهرة ، قالوا : وهللا إنك ساحر .فكهبت قريش ههه المعجزة العظيمة وال

 ال ينكرها إال جاحد .

فأنزل هللا : " اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يرو آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكهبوا واتبعوا أهواءهم  -

 وكل أمر مستقر".

 يُفكر في الدعوة في قبائل العرب في موسم الحج ، لعل قبيلة تؤمن به وتنصره.ملسو هيلع هللا ىلص عند ذلك بدأ رسول هللا  -

 ، منهم من تبرأ منه ، ومنهم من طمع بالخالفة بعده ، ومنهم من سكت .ملسو هيلع هللا ىلص ائل العرب تُجاه دعوته اختلف موقف قب -
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ودعاهم ملسو هيلع هللا ىلص بستة نفر من الخزرج أراد بهم هللا خيرا .جلس إليهم ملسو هيلع هللا ىلص للبعثه في الحج التقى رسول هللا١١في العام  -

 إلى اإلسالم.

زرارةعوف بن الحارث ورافع بن مالك وقُطبة بن عامر وُعقبة بن ، وهم :أسعد بن ملسو هيلع هللا ىلص أسلم هؤالء النفر بالنبي  -

 عامر وجابر بن عبدهللا .

 ، ودعوهم إلى اإلسالم حتى فشا فيهم .ملسو هيلع هللا ىلص رجع هؤالء النفر إلى المدينة وذكروا لقومهم رسول هللا  -

 رجل من األنصار للحج . ١٢للبعثة في الحج قدم  ١٢.في العام ملسو هيلع هللا ىلص لم تبق دار من دور األنصار إال وفيها ذكر للنبي -

 . وبايعوه بيعة العقبة األولىملسو هيلع هللا ىلص رجل بالنبي ١٢التقى وفد األنصار المكون من  -

في المنشط والمكره والعسر واليسر والنصرة لرسول هللا إذا قدم ملسو هيلع هللا ىلص كانت البيعة على :السمع والطاعة لرسول هللا  - 

 إليهم المدينة.

  هجرة، وأخه معه كل ماله وأنفقه على النبي صلى هللا عليه وسلم وهجرتهأعدَّ أبو بكر رضي هللا عنه ُعدته لل-

 .وفي الليل خرج النبي صلى هللا عليه وسلم وصاحبه أبوبكر الصديق، وتوجها إلى غار ثور واختبآ فيه -

 .أقام صلى هللا عليه وسلم وصاحبه أبوبكر في الغار ثالثة أيام

 ليلة ويُخبرهم خبر قريش وكان عبدهللا بن أبي بكر يأتيهما كل -

 .وكان عامر بن فُهيرة مولى الصديق يأتيهما كل ليلة ويسقيهما اللبن -

ر كل ما يملك من مال وولد  - وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق تأتيهما كل ليلة بالطعام، فنرى أن أبا بكر سخِّ

 .ومولى لهجرة النبي صلى هللا عليه وسلم

النبي صلى هللا عليه وسلم وصاحبه في كل مكان حتى وصلت مجموعة من كفار قريش بدأ كفار قريش يبحثون عن  -

 إلى غار ثور الهي اختبأ فيه النبي صلى هللا عليه وسلم وصاحبه.

فسمع أبوبكر الصديق أصواتهم، فخاف رضي هللا عنه، وقال للنبي صلى هللا عليه وسلم: "لو أن أحدهم نظر تحت  -

 «.ال تحزن إنِّ هللا معنا»النبي صلى هللا عليه وسلم بكل ثقة بنصر هللا له: قدميه ألبصرنا".فقال له 

 ثم دعا النبي صلى هللا عليه وسلم ربه أن يُنزل السكينة على قلب أبي بكر.

ِدِّيق رضي هللا عنه، فهدأ روعه واطمأن قلبه. -  فأنزل هللا سكينته على أبي بكر الِصِّ

الى: }إال تنصروه فقد نصره هللا إذ أخرجه الهين كفروا ثاني اثنين إذ هما في وأنزل هللا في هها الموطن قوله تع -

 { إذ يقول لصاحبه ال تحزن إن هللا معنا فأنزل هللا سكينته عليه الغار

وهها من أعظم مناقب أبي بكر الصديق رضي هللا عنه، إذ أثبت هللا له الُصحبة لنَبيِِّه صلى هللا عليه وسلم بنص  -

 القرآن.
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دِّيق في الغار ثالث لياٍل، فلما َخمدت عنهما نار الطلب، وسكن عنهما  - أقام النبي صلى هللا عليه وسلم وصاحبه الِصِّ

 الناس خرجا وتوجها إلى المدينة.

وصل النبي صلى هللا عليه وسلم ومن معه إلى المدينة المنورة بحفظ هللا ورعايته له، وكان النبي صلى هللا عليه  -

 فًا أبا بكر الصديق معه على ناقته.وسلم ُمرد

لما استقر النبي صلى هللا عليه وسلم بالمدينة بعد هجرته، بدأ عهد جديد من البهل والعطاء لتبليغ دين هللا، وكان  -

 ألبي بكر دور بارز في ذلك.
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