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موقع شبه الجزيرة العربية وأهميتها.

أحوال ِشبْه الجزيرة العربية قبل اإلسالم.

أبرز الحضارات في شبه الجزيرة العربية.

َعَراَقة وطني وآثاره.

سوف أتعلم في هذه الوحدة
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ِشْبه اجلزيرة العربية: املوقع واحلضارة

الدرس الخامس والعشرون
الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

 املوقع
تقـــع شـــبه الجزيـــرة العربيـــة فـــي الجنـــوب الغربـــي مـــن قـــارة آســـيا، وتعـــد مـــن أكبـــر 
مربـــع. متـــر  كيلـــو  مالييـــن  ثالثـــة  مســـاحتها  تبلـــغ  حيـــث  العالـــم،  فـــي  الُجـــُزر   شـــبه 

ويحدها:
وبـــالد  العـــراق  الشـــمال  مـــن   

الشـــام.
 من الجنوب بحر العرب. 

 من الشرق الخليج العربي.
 من الغرب البحر األحمر.
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 أهمية شبه اجلزيرة العربية تاريخيًا
1- مهبط الوحي:

فـــي شـــبه الجزيـــرة العربيـــة ُولد النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص ونشـــأ 
وتربــــــى علـــــى أخـــالق العـــرب الحميـــدة، مثـــل: الكـــرم، 
والشـــجاعة، والصـــدق، والوفـــاء بالعهـــد، ونـــزل عليـــه ملسو هيلع هللا ىلص 
الوحـــي فيهـــا، ومنهـــا انطلق اإلســـالم إلى أرجـــاء األرض.

2- رحلة الشتاء والصيف:
كانـــت قبيلـــة ُقَريـــش فـــي مكـــة المكرمـــة تقـــوم برحلتيـــن 

تجاريتيـــن:
األولى: في الشتاء، باالتجاه نحو اليمن.

والثانية: في الصيف، باالتجاه نحو بالد الشام.
قال اهلل عز وجل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ﴾ ]قريش[. 

وطنـــــــــــــي  أرض  علـــــــــى  قامـــــــــت 
الســـعودية  العربيـــــــــة  المملكــــة 
في شـــبه الجزيـــرة العربية منذ 
آالف الســـنين حضارات عريقة، 
وعـــاد،  الَمقـــّر،  مثـــل: حضـــارات 
وثمـــود، وَمْدَيـــن، وممالك مثل: 

وِكْنـــَدة. دادان، واألنبـــاط، 

لالطالع

شبه الجزيرة العربية قديمًا
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 مهد الحضارات
الحضــارة هــي ِنتــاج مــا حققتــه المجتمعــات البشــرية في المجــاالت الحضارية، مثــل: المجاالت 

االقتصاديــة، والعمرانية، والعلمية، والثقافية.
تعــد شــبه الجزيــرة العربيــة موطــَن العــرب منــذ الِقــَدم، وَمْهــَد الحضــارات، وحلقــَة وصــل بيــن 

مصــر والعــراق، وهمــا موقعــان ألهــم الحضــارات العالميــة.

من حضارات شبه الجزيرة العربية

َمْدَينعاد َثُمود

 نشوء اللغة العربية
فــي وطنــي المملكــة العربيــة الســعودية نشــأت اللغــة العربيــة، وكتــب أجدادنــا منــذ آالف الســنين 

كثيــراً مــن تاريخهــم علــى الجبــال بالنقــوش والرســوم الصخرية.

مغارات شعيب في منطقة تبوكالِحْجْر في الُعالاألحقاف )مطمورة( في الربع الخالي
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 أ- لماذا لجأ القدماء إلى الكتابة عن طريق النقش على الصخور؟ 
......................................................................................................................................................................

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

 ب- مــا العالقــة بيــن أهميــة موقــع الجزيــرة العربيــة فــي قلــب العالــم وكونهــا مهبــط 

الوحي؟
......................................................................................................................................................................

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

 ج- برأيك، لماذا تتجه رحلة قريش نحو اليمن شتاًء ونحو الشام صيفًا ؟

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

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

1نشاط
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ّكان  السُّ
سكَن العرب أرَض شبه الجزيرة العربية منذ آالف السنين، وينقسمون قسمين:

العرب البائدة:
وهم عرب ُقداَمى انقرضوا ولم يبَق منهم أحد، مثل :  عاد، وثمود، وَطْسم، وَجِديس.

العرب الباقية:
وهم عرب ينتسبون إلى قحطان،  وعدنان.

 احلياة الدينية
كان في الجزيرة العربية قبل اإلسالم عبادات وديانات مختلفة، منها: 

1- الحنيفية: وهي ملة إبراهيم  )توحيد اهلل عز وجل(. 
٢- عبادة األوثان واألصنام.
3- عبادة النجوم والكواكب. 

الجزيرة  شبه  مناطق  بعض  في  والنصرانية  اليهودية  اعتُِنَقت  والنصرانية:  اليهودية   -4
العربية قبل اإلسالم. 

ّكان وأحوالهم شبه اجلزيرة العربية: السُّ

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

كيف كان يعيش السكان في شبه الجزيرة 
العربية في قديماً؟

الدرس السادس والعشرون
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 احلياة السياسية
ُد  لم يكن في شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم وحدة سياسية، وكان النظاُم الَقبَلي وتعدُّ
اإلمارات المحلية هو السائد في الحكم، وقامت النزاعات والحروب بين القبائل وسكان 

المدن؛ وهو ما أدى إلى فقدان االستقرار.

 احلياة االجتماعية
الحميدة،  األخالقية  بالقيم  العرب  اتََّســـم 
بالعهد  والوفاء  والكــرم  الشجاعــــة  مثـــل: 
الـمــرأة بمكانـــة  وحماية الجار، وحظيـــت 
كانت  فقد  العربي،  المجتمع  في  عاليـــــة 
قومها  في  سيدة    ُخَويلد  بنت  َخديجة 
تُسيِّر قوافلَها التجارية من مكة إلى الشام 

واليمن.
)الِقمار(،  الَميِْسر  لعب  مثل:  سيئة،  عادات  اإلسالم  قبل  القبائل  بعض  بين  وانتشرت 

واألخذ بالثَّْأر.

 باالســتعانة بمصــادر التعلــم يحــدد الطلبــة أماكــن اســتقرار َطْســم وَجِدْيــس فــي شــبه 

العربيــة. الجزيــرة 
....................................................................................................................................................................................

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

1نشاط
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 احلياة االقتصادية
أ- التجــارة: كانــت مكــة المكرمــة ملتقــى طــرق القوافــل مــن أنحــاء شــبه الجزيــرة العربيــة؛ 
وهــو مــا جعــل أهلهــا يعملــون بالتجــارة، ومــن أبــرز رحالتهــم التجاريــة: رحلــة الشــتاء 

ــف. والصي
كمــا كانــت البضائــع تأتــي مــن الصيــن، وتمــر بــأرض بــالدي منــذ أكثــر مــن ألَفــْي )٢٠٠٠( 
ــرة  ــر. واســتطاع أجــدادي العــرب فــي شــبه الجزي ــق الَحري ــن طري ــا ِم ــى أوروب ســنة، وتصــل إل
العربيــة - بحســن أخالقهــم وتعاملهــم وصدقهــم- نشــَر اإلســالم والحضــارة فــي الصيــن وآســيا 

عبــر التجــارة.

ب- الزراعــة: َزَرع العــرب الفاكهــة، والنخيــل، والُحبــوب، فــي يَثْــِرب )المدينــة المنــورة( 
والطائــف واليمامــة، وجنــوب شــبه الجزيــرة العربيــة.

ج- الّرعي: اهتم العرب بتربية الحيوانات، مثل: األغنام واإلبل والخيول واألبقار.

الوحدة السابعة | الدرس السادس والعشرون

طرق التجارة
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الوحدة السابعة | الدرس السادس والعشرون

لالطالع

 لماذا ذهب أجداُدنا العرُب إلى الصين وآسيا؟

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

2نشاط
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ِقْبَلة املسلمني

نعتـــــز ونفتخــــر بــــأن وطننــــا المملكــــة 
العربيــة الســعودية هــو قبلة المســلمين، 

وفيــه المدينتــان المقدســتان:

 مكة املكرمة
وطنـــي  أرض  وجـــل  عـــز  اهلل  اختـــار 
)المملكــــة العربيــــة السعوديــــة( فــــي 
شبـــــــه الجزيــــــرة العربيـــــة؛ ليكـــــــون 
فيهــــــا بيـــــــت اهلل الكعبـــــة المشرفــة 
الـــذي تهوي إليه قلوب المســـلمين من 

كل مـــكان. 
ويتجـــه إليهـــا اليوم أكثر من مليار مســـلم في صلواتهـــم، ويزورها الماليين ســـنوياً ألداء الحج 

والعمرة في المســـجد الحرام والمشـــاعر المقدسة.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

مكة المكرمة قبلة المسلمين

بماذا شرَّف الله وطننا؟
ما األماكن المقدسة في وطني؟

الدرس السابع والعشرون
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واجبنا - نحن المواطنين السعوديين- تجاه الحجاج والمعتمرين

الدعاء لهم بالقبولمعاملتهم بتقدير
والعودة إلى أهلهم سالمين مساعدتهم وإرشادهم

لالطالع

ْبَلة املسلمني  ِقِ
  ما أول قبلة للمسلمين قبل الكعبة المشرفة؟

كانــت قبلــة المســلمين باتجــاه بيــت الَمْقــِدس )المســجد األقصــى( بــأرض فلســطين، حتــى 
ــة المشــرفة فــي المســجد الحــرام  ــي محمــداً ملسو هيلع هللا ىلص باتخــاذ الكعب أمــر اهلل عــز وجــل النب

ِقبلــة لــه ملسو هيلع هللا ىلص وللمســلمين.
﴿ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ    تعالــى:  اهلل  قــال 

.]144 ]البقــرة:  ھھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭ﴾ 

 املدينة املنورة
هاجــر إليهــا خاتــم األنبيــاء النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص ونشــَر اإلســالم فيهــا، وتشــرفت المدينــة المنــورة 
فــي وطنــي بالمســجد النبــوي، وفيهــا قبــر النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص ، وعلــى أرضهــا كانــت ســيرته ملسو هيلع هللا ىلص، 

. وســيرة ُخلَفائــه الراشــدين
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  ما أهميــة مسجــد الِقْبَلَتيـــن؟
فــي وطنــي المملكــة العربيـــة الســعودية 
مســجد القبلتيــن فــي المدينــة المنــورة 
إلــى  المســلمون  فيــه  تحــّول  الــذي 
اســتقبال الكعبــة المشــرفة فــي أثنــاء 
الصــالة بعــد نــزول األمــر مــن اهلل عــز 
وجــل علــى النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص، وهــو مــن 

ــخ. ــي التاري المســاجد المهمــة ف

كان إبراهيــم  أول مــن 
المشــرفة،  الكعبــة  بنــى 

قــال اهلل تعالــى ﴿ٱ  ٻ  
پ   ٻ   ٻ   ٻ     

پ  پ  پ    ڀڀ  ڀ  

ٺ﴾  ٺ   ٺ   ڀ  
]البقــرة[.

مسجد القبلتين في المدينة المنورة

لالطالع

الوحدة السابعة | الدرس السابع والعشرون
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 أ- أين تقع هذه المســـاجد؟

 ب- يكتـــب الطلبـــة عنوانـــًا فـــي جملة قصيرة يعبر عـــن الصور الثالث أعاله؟

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

أ- المسجد الحرام
. .................................................. .................................................. .................................................

ج- المسجد األقصىب- المسجد النبوي

1نشاط

الوحدة السابعة | الدرس السابع والعشرون
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 اآلثار
هـــي شـــواهد علـــى التاريـــخ، والبحـــُث عنهـــا ومعرفتها تكـــون بالتنقيب واالكتشـــاف مـــن ِقبَِل 

المســـؤولة. الجهات 

من آثار وطني التي تعود في تاريخها إلى آالف السنين:
 الِحْجر في الُعال التي ســـكنها قوم ثَُمود قبل خمســـة آالف 

اليوم. من  سنة 

 دلمـــون على ســـاحل الخليج العربي، ومكانهـــا الَقطيف في 
الشرقية. المنطقة 

 بئر ِحَمى في نجران، يعود زمنها إلى تسعة آالف سنة.
 الفـــاو عاصمـــة مملكة ِكنْدة منذ أكثر من ألفين وخمســـمئة 

ســـنة في منطقة الرياض بالقرب من وادي الدواســـر.
 أعمـــدة الرجاجيـــل في ســـكاكا بالجـــوف، يعـــود زمنها إلى 

أكثر من ســـتة آالف ســـنة.

اآلثار

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الِحْجر

أعمدة الرجاجيل - سكاكا في الجوف

ما اآلثار؟ وما أبرزها في وطني؟

الدرس الثامن والعشرون
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 يحدد الطلبة مواقع هذه اآلثار التاريخية في المملكة العربية السعودية:

أ- أعمدة الرجاجيل:

ج- األخدود:

د- مسجد ُجواَثا:

ب- الِحْجر:

األحساء

الدمام

عسير

العال 

سكاكا/الجوف

نجران

مكة المكرمة

القصيم

الرياض

جازان

جدة

الباحة

1نشاط
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المتحف الوطني بالرياض  معرض عمارة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة

في وطني متاحف تضم أبرز القطع األثرية وصوراً لمعالم تاريخية وثقافية من وطني.
كمـــا تقـــام بيـــن حيـــن وآخر معـــارض تبـــرز العنايـــة الكبيـــرة فيما يقدمـــه وطني مـــن أعمال 

وإنجازات.
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نشاط

ِة( ٌة ِمْن ُتَراِث الَجِزيَرِة الَعَرِبيَّ َزْرَقاُء الَيَماَمِة )ِقصَّ

ـــِة، َوتَْحِديداً  َكانَـــْت َطْســـم وَجِديُس ِمـــَن الَقبَاِئـــِل الَعَرِبيَِّة البَاِئَدِة ِفي ِشـــبِْه الَجِزيـــَرِة الَعَرِبيَّ
ِفـــي َوَســـِطَها ِفـــي اليََماَمِة َوِهي ِفـــي َذِلَك الَوْقِت ِمـــْن أَْخَصِب الَمنَاِطـــِق َوأَْكثَِرَها َخيْـــراً َونَْخاًل 
ِة بََصِرَها؛ ِإْذ َكانَْت تُبِْصُر األَْشـــيَاَء  َوَشـــَجراً، َوِإلَيَْهـــا تُنَْســـُب َزْرَقاءُ اليََماَمِة الَِّتي اْشـــتََهَرْت ِبُقـــوَّ

ِمْن َمَســـاَفِة َمِســـيَرِة يَـــْوٍم َولَيْلٍَة، َحتَّـــى ُضِرَب ِفيَهـــا الِمثُْل، َفِقيَل: أَبَْصـــُر ِمْن َزْرَقـــاِء الْيََماَمِة.

قراءة
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َز  لََقـــْد َكاَن َقوُمَهـــا يَْســـتَِعينُوَن ِبَهـــا ِفـــي الُحـــروِب ِلتَْحِديـــِد أََماِكَن الُغـــَزاِة، َوِفي يَـــْوٍم َما َجهَّ
ٍة: أَيَُّها الَمِلـــُك ِإنَّ ِلي أُْختاً  ـــاُن بـــُن تُبٍَّع َجيْشـــاً ِلِقتَاِل َجِديس، َفَقـــاَل لَُه ِريَاُح بُن ُمـــرَّ الَمِلـــُك َحسَّ
ـــْخَص ِمْن َمِســـيَرِة يَـــْوٍم َولَيْلٍَة، َوأََخـــاُف أَْن تََرانَا  َجـــًة في وَجِديُس َواْســـُمَها َزْرَقاءُ تََرى الشَّ ُمتََزوِّ

ْوا تَْحتََها َفـــاَل تََراُهْم. ُعـــوا أَْغَصاَن األَْشـــَجاِر َويَتََخفَّ َفتُنْـــِذَر الَقـــْوَم، َفْأُمـــر أَْصَحابََك ِليَُقطِّ
وَن تَْحَت األَْشـــَجاِر؟ َفَقـــاَل: نََعْم!  ثُـــمَّ َســـاُروا لَيْـــاًل َفَقـــاَل الَمِلُك: َوِفـــي اللَّيِْل- أَيْضـــاً- يَتََخفَّ
ا َدنَْوا ِمـــَن اليََماَمِة لَياًْل  ِإنَّ بََصَرَهـــا ِباللَّيْـــِل أُنَْفـــُذ! َفَأَمـــَر الَمِلُك أَْصَحابَـــُه أَْن يَْفَعلُوا َذِلـــَك، َفلَمَّ
ْرَقـــاءُ َوَقالَـــْت ِلَقْوِمَهـــا: يَا آَل َجِديَس، َســـاَرْت ِإلَيُْكِم األَْشـــَجاُر َوَجاَءتُْكـــْم أَواِئُل َخيِْل  نََظـــَرِت الزَّ
ُقوَها، ثُمَّ َوْصـــَل الَجيُْش ِإلَى َجِديـــٍس َوَحاَصَرُهـــْم َوُقِضي َعلَيِهْم،  بُوَهـــا َولَـــْم يَُصدِّ ِحْميَـــر، َفَكذَّ

ـــَع َقال لََها: َمـــاَذا َرأَيِْت؟ َقالَْت: َشـــَجٌر َخلَْفَها بََشـــٌر! ـــاُن بُن تُبَّ ـــا رآَهـــا الَمِلُك َحسَّ َفلَمَّ

الوحدة السابعة | نشاط قصصي
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يختار الطلبة اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

1- أين سكنت طسم وجديس؟

  الحجر.           اليمامة.              مكة المكرمة.           المدينة المنورة.

2- تميزت زرقاء اليمامة :

 بقوة شخصيتها.           بقوة سمعها.            بقوة بصرها.         بقوة ذاكرتها.

ع؟ ر رياح بن مرة الملك حسان بن ُتبَّ ٣- بماذا حذَّ

  أنها ترى الشخص من مسيرة يوم وليلة.                       أنها ذكية.
  أنها تشم رائحة األشياء من مسيرة يوم وليلة.                     أنها شجاعة.

4- لماذا اختفى المقاتلون خلف األشجار؟

  حتى ال تراهم زرقاء اليمامة.          حتى ال تسمع أصواتهم. 
  حتى يوقدوا النار.                       حتى يهرب الجيش.

5- ماذا تعني كلمة )أنفذ( في النص.

  أقوى.                    أضعف.                      أعمى.               أسرع.

الوحدة السابعة | نشاط قصصي
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تقومي
الوحدة السابعة
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1

2

٣

كيف حافظت حكومة وطني على اآلثار؟
..........................................................................................................................................................

يختار الطلبة اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:
عندما نكتشف قطعة أثرية فماذا نفعل؟

يحدد الطلبة أهم سمات موقع وطننا المملكة العربية السعودية:

نرميها وال نهتم بها.
نأخذها ونبيعها.

نحتفظ بها في البيت.
نحافظ عليها حتى نسلمها للجهة المسؤولة عن اآلثار.

1- وجوده في أكبر قارة، وهي قارة آسيا.
٢- قبلة المسلمين.

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

...................................................................... -4

تقويم الوحدة السابعة

يــزور الطلبــة متحفــاً أو موقعــًا أثريــًا قريبــًا مــن منطقتهــم، ويحــددون أبــرز قطــع  4
أثريــة فيــه نالــت اإلعجــاب.

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

................................................................................................................................................... -٢

................................................................................................................................................... -3
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تقويم الوحدة السابعة

5

٦

يصل الطلبة ما في المجموعة )أ( بما يناسبها في المجموعة )ب( باستعمال األرقام:

يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

أ-  ينقسم العرب إلى قسمين: عرب .......................  وعرب باقية.

ب-  ....................... هي شواهد على التاريخ.

ــق  ــر طري ــة عب ــرة العربي ــى شــبه الجزي ــن ....................... إل ــي م ــع تأت ــت البضائ ج- كان
ــر. الحري

د- لم يكن في شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم ....................... سياسية.

المجموعة )ب( المجموعة )أ(

1- تقع بئر حمى في         الشجاعة والكرم.

2- يقع مسجد القبلتين في         لعب الميسر والقمار.

٣- اتسم العرب بالقيم األخالقية الحميدة مثل:         المدينة المنورة.

4- انتشرت بين العرب قبل اإلسالم عادات سيئة مثل:         نجران.
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تقويم الوحدة السابعة

ي الطلبة القارات التي يربط وطني بينها:٧ ُيسمِّ

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

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

......................................................................
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 الدرس التاسع والعشرون:  آدم ونوح

الدرس الثالثون: أولو العزم من الرسل

الوحدة الثامنة
األنبياء
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. سبب إرسال األنبياء

. االقتداء بأخالق األنبياء

. العبر والدروس من قصص األنبياء

. عالقة وطني باألنبياء

سوف أتعلم في هذه الوحدة
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  آدم ونوح

 آدم  أبو البشر
ُل نبـــيٍّ مـــن أنبيـــاِء اهلل تعالـــى النبـــيُّ  أوَّ

بيديـــه  عـــز وجـــل  ، خلَقـــه اهلل  آدم 
مـــن طين،  قـــال اهلل تعالـــى:﴿  ھ      ھ  
لذلـــك  ]الســـجدة: 7[.  ھ     ھ  ے  ے﴾ 
فـــإن جميـــع البشـــر بمختِلـــف ألوانهـــم 

 . وأشـــكالهم هـــم مـــن ذريـــة آدم

 آدم
وحواء


إبليس

في الجنة نهاهما اهلل عن األكل من شجرة معينة

خالفا أمر اهلل

أهبَطهما اهلل من الجنة إلى األرض

طلبا من اهلل قبول توبتهما فغفر اهلل لهما

أغواهما ليعصيا اهلل

َبَدأَ البَشُر
لذا ُوصف آدم بأبي البشر وحواء باألم

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

لماذا أرسل الله نوحاً إلى قومه؟

َمْن أبو البشر؟

الدرس التاسع والعشرون
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 ُنْوح  أبو البشر الثاني
بعــد وفــاة نبــِيّ اهلل آدم  انحــرف النــاس عــن عبــادة 
ــام،  فبعــث اهلل النبــي نوحــاً  اهلل إلــى عبــادة األصن
 وأخــذ يدعــو إلــى توحيــد اهلل فــي قومــه 95٠ 
عامــاً، ولــم يســتجب لــه إال عــدد قليــل،  قــال اهلل 

وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ       ائ   ى   ﴿ى   تعالــى: 
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ         ۇئ   

]العنكبــوت[. پ﴾  پ  
ســـفينة نـــوح : تعـــد ســـفينة نـــوح معجـــزة، ألن اهلل ســـبحانه وتعالى أمـــر نوحـــاً ببناء 
الســـفينة وقوُمـــه يعيشـــون فـــي أرض ال بحـــر فيهـــا؛ لتكـــون دلياًل علـــى قـــدرة اهلل وعظمته، 

ووجـــوب التوحيـــد واإليمـــان، والطاعـــة المطلقة هلل.

أََمر اهلل المالئكة أن يســجدوا آلدم  ســجوَد تكريم ال ســجوَد عبادة، فســجد المالئكة أجمعون إال 
ــرًا وتعاليــًا بحجــة أنــه أفضــل مــن آدم ، فطــرده اهلل مــن الجنــة بســبب عصيانــه  إبليــس رفــض تكبُّ

األمــر،  ولهــذا أصبــح إبليــس يحســدنا، ويوســوس للنــاس مــن أجــل أن يعصــوا أوامــر اهلل عــز وجــل.

لالطالع

كان لنبـــِيّ اهلل نـــوح  أربعـــة أبنـــاء، 
آمـــن منهـــم: ســـام وحـــام ويافـــث، أمـــا 

الرابـــع كنعـــان فلـــم يؤمـــن وغـــِرق.
المعجـــزة: أمـــر خـــارق للعـــادة ُيْجريـــه 
اهلل تعالـــى علـــى يـــد أنبيائـــه ورســـله؛ 

إلثبـــات صـــدق نبوتهـــم ورســـالتهم.

لالطالع

 أمر اهلل
لنوح  ببناء

 السفينة

ركوب المؤمنين 
في السفينة 

واصطحاب زوجين 
اثنين من كل 

المخلوقات

حدوث عذاب 
اهلل بالطوفان 
وغرق األرض 
و غرق غير 
المؤمنين

نجاة
 نوح 

والمؤمنين 

 نوح
 يدعو قومه 

٩50 سنة

  لماذا أغرق اهلل قوم نوح ؟
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صفات
األنبياء

 

العزيمة

الطاعة

الثقة

المثابرة

الصبر

القيادة

  أ- لماذا ُسمي نوح  أبا البشر الثاني؟

  ب- لماذا أوحى اهلل  إلى نوح  أن يأخذ من كل صنف من الحيوانات زوجين اثنين؟

  ج- يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

: القيم المهمة التي نستفيدها من قصص األنبياء

الصبر والمثابرة
 مهما طال

 الوقت

التعاون في 
البناء يؤدي 

للنجاح

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

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

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

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

طاعة اهلل 
واللجوء إليه 
للنجاة من  

العذاب والعقوبة

مواصلة العمل
وترك اليأس

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

......................................................................................................................................................................
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  الرسل واألنبياء
قال تعالى: ﴿ ائ  ائ    ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئ﴾ ]األحقاف: 35[.

. وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد

الدرس الثالثون

أولو الَعْزِم من الرسل 

أرســـل اهلل األنبيــــاء والمرَسليــــــن مـــن أجـــل:
 دعـــوة الناس إلى عبـــادة اهلل وحده، قال اهلل 

تعالـــــى: ﴿ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  چ   چڇ﴾ ]النحـــل: 3٦[.

 إرشـــاد النـــاس والرحمـــة بهم، قـــال اهلل تعالى: 
﴿ک  ک  گ  گ  گ﴾ ]األنبياء: 1٠7[، وقال 
َم َمكارم األخالق«.  النبـــي ملسو هيلع هللا ىلص: »إنما بُعثـــت ألُتَمِّ

أحمد. اإلمام  رواه 

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

أولو العزم من الرسل

الكتب السماوية

 نوح

 موسى
 إبراهيم

 داود

 عيسى
 إبراهيم

 عيسى

محمد ملسو هيلع هللا ىلص
 موسى

محمد ملسو هيلع هللا ىلص

التَْوَراة
الُصُحف

بُور الزَّ
اإلنِْجيل

الُقرآن الكريم

14
٢5
3

من هم أولو العزم من الرسل؟

لماذا أرسل الله األنبياء والمرسلين؟
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 إبراهيم  
ب  بأبي األنبياء.  يلقَّ

 ُولد  في مدينة باِبل بـالعراق. 
 أخــذ يدعــو أبــاه وقومــه لعبــادة اهلل وحــده وتــرك 
عبــادة األصنــام، فاســتجاب لــه عــدد قليــل، وقــد 
عــزم قومــه علــى إلقائــه فــي نــار كبيــرة، إال أن اهلل 
أنجــاه ولــم تحرقــه، وهــي معجــزة مــن اهلل عــز وجــل 

لــه.

ــر  ــه هاَج ــة زوجت ــة المكرمــة برفق ــى مك ــال مــن فلســطين إل ــم   باالنتق  أمــر اهلل إبراهي

وابنــه إســماعيل ، ولــم يكــن فيهــا مــاء وال عشــب، وأن يتركهمــا هنــاك لتحــدث معجــزة مــاء 
زمــزم، حيــث هرولــت هاجــر بيــن الصفــا والمــروة بحثــاً عــن المــاء، وكان إســماعيل  يبكــي مــن 

. شــدة العطــش ويضــرب بقدميــه األرض، فانفجــرت عيــن زمــزم تحتهمــا بأمــر اهلل

األنبيـــاء  بجميـــع  اإليمـــــان  علينـــــــا  يجـــــب 
والرســـل، واالقتداء بهم فـــي صدق اإليمان، 
وحســـن الخلـــق، والعمـــل بشـــريعة اهلل عـــز 
وجـــــــل التــــــــي أرســـــــل بهــــــا خاتـــم األنبيـــاء، 
المرســـــــل إلـــــــى النـــــاس كافـــة وإلـــى العالـــم 

أجمــــــع، النبـــــي محمــــد ملسو هيلع هللا ىلص.

لالطالع

بناء الكعبة:

 أمــر اهلل عــز وجــل إبراهيــم  أن يبنــي فــي مكــة المكرمــة أول بيــت لعبــادة اهلل، فبنــى الكعبــة مــع ابنــه

إســماعيل ، فلمــا ارتفــع البنيــان قــام إبراهيــم  علــى َحَجــر وهــو َمقــام إبراهيــم الــذي قــرب 
الكعبة.

وقــد دعــا إبراهيــم  لمكــة ومــا حولهــا: ﴿ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی    ی  
جئ﴾ ]البقــرة: 1٢٦[.
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 أ- يختار الطلبة السبب والنتيجة من العناصر اآلتية ويضعونها في الجدول اآلتي:
)بكاء إسماعيل  من شدة العطش - تكسير إبراهيم  للصنام  - هرولة هاجر  بين الصفا والمروة 

بحثاً عن الماء - دعوة إبراهيم  قومه لعبادة اهلل وحده(.

 ب- لماذا ينزل اهلل كتبًا من عنده على الرسل؟

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

......................................................................................................................................................................
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النتيجة  السبب
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 موسى بن ِعْمران  
 موســى بــن عمــران  ويلقــب 

بَكِليــم اهلل. 
  ولد في مصر.

عندمــا ولــد موســى  خافــت 
حاكــُم  ِفْرَعــوُن  يقتلــه  أن  أمــه 
مصــر؛ ألنــه كان يقتــل كل طفــل 
يولـَـد لبنــي إســرائيل، فألقتــه فــي 
النهــر وهــو رضيع بعــد أن وضعته 
فأخــذه  لحمايتــه،  تابــوت  فــي 
ــى زوجــة  ــوه إل ــاس ونقل بعــض الن
فرعــون التــي قــررت اتخــاذه ولــداً 
لهــا، بحثــت زوجــة فرعــون عــن 

ُمْرِضعــة لموســى  ولــم يقبــل ســوى رضاعــة أمــه التــي رّده اهلل إليهــا.

: معجزة موسى
ه توجه إلـــى أرض َمْديَن،  عـــاش موســـى  طفولته فـــي قصر فرعون، وعندما بلغ أَُشـــدَّ
وأقـــام بهـــا ثمانـــي ســـنوات، وفي طريقه مـــن مدين إلـــى مصر وفـــي ُطْور َســـيْناء خصه 
اهلل بالنبـــوة، حيث كلََّمه وأرســـله لبني إســـرائيل ولدعـــوة فرعون إلى توحيـــد اهلل، وأيده 

بالمعجزات.

الوحدة الثامنة | الدرس الثالثون
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 عيسى بن مريم  
ى  بالمسيح.  يَُسمَّ

 ولد في مدينة بَيَْت لَْحم بفلسطين.

: معجزة  والدة عيسى
يُنَْســـب  ألمـــه مريـــم بنت ِعْمـــران ، حيث نفخ اهلل فيهـــا من ُرْوِحه فأنجبت عيســـى من 
غيـــر أب، عندمـــا جـــاء الَملَـــُك ِجبْريُل  إلى مريـــم  وهي تتعبد اهلل، حيث بّشـــرها بأّنها 
ســـتلد ابنـــاً، وأنه ســـيكون رســـوالً من ُرُســـل اهلل ونبياً من أنبيائـــه دون أن يكون لـــه أب. وكان 
َحْملُـــُه معجـــزة من معجـــزات اهلل ، فعندما حـــان موعد الوالدة ذهبت مريـــم  إلى مكان 
بعيـــد، ووضعـــت َحْملَهـــا عند ِجـــْذع نخلة، وفّجـــر اهلل  مـــن تحتها الماء حتى تشـــرب منه، 

َطب. وأمرهـــا اهلل أن تهز جـــذع النخلة، فتســـاقط عليها الرُّ

الوحدة الثامنة | الدرس الثالثون

فاضطـــر  قتلـــه؛  وأراد  فرعـــون  بـــه  كذَّ  
موســـى  إلـــى الفرار من مصـــر ليالً، 
فلحق به فرعون وجيشـــه، وعندما وصل 
موســـى إلى البحـــر األحمر أمره اهلل بأن 
يضـــرب بعصاه البحـــَر، فأصبـــح البحر 
ُطُرقـــاً ســـار عليهـــا موســـى وقوُمه حتى 
البحـــر، وكان فرعـــون وجنـــوده  َعبَـــروا 
خلفهـــم، فلمـــا اكتملـــوا فـــي البحـــر عاد 

كمـــا كان فغرقوا.

البـــدع  مدينـــة  مـــن  بالقـــرب  تقـــع  َمْدَيـــن: 
بالقرب مـــن خليج العقبة في منطقة تبوك 
شـــمال غربـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية.

لالطالع

الطريق من مدين إلى مصر
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 : معجزات  عيسى
عندمـــا كبـــر  أيـــده اهلل تعالـــى بمعجزات عديـــدة، منها: إحيـــاء الموتى، وشـــفاء األبرص، 
وُصنـــع أشـــكال طينيـــة على هيئة طيـــر، ثم ينفخ فيها فتكـــون طيراً حقيقيـــاً، وغير ذلك، وكل 

. هـــذه المعجزات كانت تحـــدث بإذن اهلل
بعـــد أن آمـــن به الناس تآمر بعض قومه عليه، بســـبب صدقه ومعجزاتـــه فحاولوا قتله، ولكن 

اهلل نّجـــاه منهم، ورفعه إليه.

 ، أنـــزل اهلل تعالى التوراة على موســـى
 ، ثـــم أنـــزل اإلنجيـــل علـــى عيســـى
ثـــم القـــرآن الكريم علـــى خاتـــم األنبياء 

والمرسليــــن محمـد ملسو هيلع هللا ىلص.

الوحدة الثامنة | الدرس الثالثون
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ناقُة النبيِّ صالح  )قصٌة من تاريِخ األنبياِء(
ـــِة؛ َحيْـــُث أَرَْســـلَُه اهللُ ِعـــزَّ  ـــيٍّ بَْعـــَد ُهـــوٍد، بََعثَـــُه اهللُ ِفـــي الَجِزيـــرَِة الَعرَِبيَّ ُهـــَو ثانـــي رَُســـوٍل َعرَِب
وََجـــلَّ ِإلَـــى َقوِْمـــِه ثَمـــوَد الذيـــَن يَْســـُكنوَن الِحْجـــَر وَُهـــَو الَمـــَكاُن الَمْعـــرُوُف ِبالُعـــاَل َشـــَماَل َغـــرِْب 
الَمِدينَـــِة الُمنَـــوَّرَِة ) يبُْعـــُد َعـــِن الَمِدينَـــِة 38٠ ِكيلُوِمتـــراً( واََل تــُـزَاُل آثَـــاُر ثَمـــوَد وَبُيُوِتِهـــِم الَمنُْحوتَـــِة ِمـــَن 
ـــوِن. ـــاَلِل َكِثيـــرَِة الُعيُ ـــرَِة الظِّ ـــَن بســـاتيٍن وَاِف ـــارَِة بَيْ ـــْذِق وَالَمَه ـــي الِح ـــًة ِف ـــى اآلَن آيَ ـــودًَة ِإلَ ـــاِل َموُْج الِجبَ

قراءةنشاط
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ِبـــيَّ َصالَـــَح ِإلَـــى َقوِْمـــِه َفَدَعاُهـــْم ِإلَـــى تَوِْحيـــِد اهلِل وَِإْفـــرَاِدِه ِبالِعبَـــادَِة  بََعـــَث اهللُ َعـــزَّ وََجـــلَّ النَّ
ـــاَل لهـــم  ـــِر وََق ْخ ـــَن الصَّ ـــَة ِم اَق ـــرََج اهللُ لهـــم النَّ ـــِه؛ َفأَْخ ِت ـــُد ِصـــْدَق نُبُوَّ ـــزًَة تُؤَكِّ ـــُه ُمْعِج ـــوا ِمنْ ـــْد َطلَبُ وََق

َصاِلُح : ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   
ڃ  ڃ  چ  ﴾ ]ســـورة هـــود[.

ــا  ــرُب يوًمـ ــا ستشـ ــم، وإنَّهـ ــي َمراِعيكـ ــُش فـ ــَة تعيـ ــذه الناقـ ــوا هـ ــُح  اتركـ ــم صالـ ــال لهـ فقـ
ـــا  ـــوم فإنَّه ـــك الي ـــي ذل ـــِربت ف ـــُة إذا َش ـــِت الناق ـــي، وكان ـــوِم التال ـــي الي ـــم تشـــرُب ف ـــم وِجمالُك ونوُقك

تشـــرُب كلَّ المـــاِء وال تتـــرُك منـــه شـــيًئا.
ــر،  ــا أكثـ ــربته أو ربَّمـ ــاِء الـــذي قـــد شـ ــدِر المـ ــرًا بقـ ــا كثيـ ــم لبًنـ ــا كانـــت كذلـــك تُعطيهـ ولكنَّهـ
ٍة وَلَـــدِت الناقـــُة جمـــاًل  فكانـــت بذلـــك اختبـــارًا لهـــؤالء القـــوِم الذيـــن طلبـــوا معجـــزةً، وبعـــد ُمـــدَّ

صغيـــرًا صـــار يشـــرُب معهـــا كذلـــك مـــن المـــاِء فـــي اليـــوِمِ نفِســـه.
اَقـــِة ِفـــي َقـــوِْم َصاِلـــٍح َجـــاَءِت امرأتـــاِن ِإلَـــى أَْكثَـــِر َقـــوِْم ثمـــوٍد َكْفـــراً  بَْعـــَد أَْن َطـــاَل وُُجـــوُد النَّ
ـــهُ، وَوََعـــَدت ُكلُّ وَاِحـــَدٍة  َهـــا تُْشـــِرُب الَمـــاَء ُكلَّ اَقـــةَ؛ أِلَنَّ ـــُه أَْن يَْقتُـــَل النَّ ـــا ِمنْ تَ ـــٍح َفَطِلبَ ـــيِّ َصاِل ِب ـــَداًء ِللنَّ وََع
ـــا  ـــا َفخَّ ـــوا لََه ـــَة رجـــاٍل، َفنََصبُ ـــُه ثََماِنيَ ـــا وََمَع ـــَق ِإلَيَْه ـــةَ، َفِانَْطلَ اَق ـــَل النَّ ـــاالً ِإْن َقتَ ـــْه َم ـــا أْن تُْعْطي ِمنُْهَم

ـــٍع. ـــٍل مني ـــى َجبَ ـــَد ِإلَ ـــا وََصِع ـــرََب ابْنَُه ـــا وََه ـــرِْبَها َفَقتَلُوَه ـــَكاِن ُش ـــْن َم ـــَدةٌ ِم ـــي َعاِئ وَِه
ـــى اهللُ  ـــيُّ َصاِلـــٌح ِمـــْن بَيِْتـــِه ِليَْســـأََل َقوَْمـــُه ِلَمـــاذَا َقتَلُوَهـــا، وَأَوَْح ِب اَقـــُة َخـــرََج النَّ بَْعـــَد أَْن ُقِتلَـــِت النَّ

ـــُه َســـيَُعاِقبُُهْم َعلَـــى َصِنيِعِهـــْم َهـــَذا. ـــِه أَنَّ ـــى نَِبيِّ ـــى ِإلَ تََعالَ
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يجيب الطلبة عن األسئلة اآلتية:

1- أين سكن قوم ثمود؟

  الحجر.           مأرب.               مكة المكرمة.           المدينة المنورة.

2- لماذا طلبت المرأتان من الرجل أن يقتل الناقة؟

 ألنها تزاحم حيواناتهم في البساتين.             ألنها تزاحم حيواناتهم في الطرقات.  

  ألنها تشرب الماء كله وال تترك منه شيًئا.      ألنها تأكل العشب كله وال تترك منه شيًئا.

٣- ماذا تعني كلمة )الِحْذق(؟

 اإلتقان.           الثقافة.            الِعلم.                      الكثرة.

4- أي من العبارات التالية تدل على أن الناقة هي معجزة من عند اهلل:

  كانت تشرب ماًء كثيراً.                 كانت تعطيهم لبنا كثيراً. 

  ولدت جماًل صغيًرا.                    خرجت لهم من الصخر.

5- ماذا فعل قوم صالح للناقة كي يتخلصوا منها؟

......................................................................................................................................................................
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تقومي
الوحدة الثامنة
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تقويم الوحدة الثامنة

1

٣

4

2

ما الدروس المستفادة من قصص األنبياء؟

يذكر الطلبة ثالثة من األنبياء الذين عاشوا على أرض وطني المملكة العربية السعودية:

ماذا نستفيد من قصة النبي نوح ؟

يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

. ................................................................................. -1
. ..................................................................................-٢
. ..................................................................................-3

. ................................................................................. -1
. ..................................................................................-٢
. ..................................................................................-3

. .......................................... أ- أول نبي من أنبياء اهلل تعالى
ب- استمر نوح  يدعو قومه ............................. سنة.

ج- خلــق اهلل عــز وجــل البشــر مختلفيــن فــي اللــون، وورد فــي آيــة كريمــة فــي القــرآن الكريــم أن  
ــة. .................................................... هــي أســاس المفاضل

 ، ....................................... و ، .......................................... : د- أولــو العــزم مــن الرســل هــم
و ........................................ ، و ........................................ ، و ....................................... ملسو هيلع هللا ىلص. 

......................................................................................................................................................................
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٦

٧

أين يقع مقام إبراهيم ؟

يقع بئر ماء زمزم بين:

يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:5

 النبي عيسى  النبي موسى

.............................................. ..............................................
الكتاب 
المنزل 

عليه

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

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

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

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

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

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

من 
معجزاته

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

.........................................................   و  ................................................. .

تقويم الوحدة الثامنة
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يصل الطلبة ما في المجموعة )أ( بما يناسبها في المجموعة )ب( باستعمال األرقام:

المجموعة )ب( المجموعة )أ(

. 1-  يسمى أبو األنبياء         عيسى

2- يلقب بكليم اهلل         محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

. ٣- يسمى بالمسيح        موسى

. 4- خاتم األنبياء والمرسلين        إبراهيم

غيـــر  العبـــارة  أمـــام   )O( وعالمـــة  الصحيحـــة،  العبـــارة  أمـــام   )( الطلبـــة عالمـــة  يضـــع 
الصحيحـــة:

أ- نبي اهلل يوسف  من أولي العزم من الرسل.

ب- خلق اهلل آدم  من طين.

ج-  دعا نوح  قومه 95٠ سنة.

د-  أرسل اهلل األنبياء للدعوة إلى عبادة اهلل وحده.

هـ- أمر اهلل نبيه موسى  أن يبني الكعبة في مكة المكرمة.
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 الدرس الحادي والثالثون: َنَسب النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص ونشأته
 الدرس الثاني والثالثون: ِبْعَثة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص 

 الدرس الثالث والثالثون: الهجرة إلى المدينة المنورة
 الدرس الرابع والثالثون: َغَزَوات النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

الوحدة التاسعة
ْيَرة النبوية السِّ
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سوف أتعلم في هذه الوحدة

نسب النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

بعثة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

الهجرة إلى المدينة المنورة.

تأسيس الدولة في عهد النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص.
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الدرس الحادي والثالثون

َنَسُب النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص ونشأته

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

ِلــب بــن هاشــم  محمــد بــن عبــداهلل بــن عبدالُمطَّ
ابــن عبــد َمنـَـاف.

ويتصــل نســبه بُقريــش ثــم إلــى عدنــان ثــم إلــى 
. إســماعيل بــن إبراهيــم

وأمه آِمنة بنت َوْهب بن َعبِْدَمناف.

ــي شــهر  ــة، ف ــة المكرم ــي مك ــد ملسو هيلع هللا ىلص ف ــي محم ــَد النب ُوِل
ــالدي( وكان  ــل )عــام 571 مي ــن عــام الفي ــع األول م ربي

ــه. ــل والدت ــداهلل( قــد توفــي قب ــده )عب وال

 َنَسُبه ملسو هيلع هللا ىلص

 مولده ملسو هيلع هللا ىلص 

محمد
ملسو هيلع هللا ىلص

عبداهللآِمَنة

ِكالب

عدنان

ِلب عبدالُمطَّ

هاِشم

َعْبُدَمناف

ُقَصّي

َوْهب

َعْبُدَمناف

ُزْهَرة

 لماذا نَْدُرس سيرة
النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص ؟



20٧

 نشـــأ النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص يتيمـــاً مع أمه آِمنَـــة، التي أرضعته 
مـــدًة قصيـــرة، ثم أرســـلت بـــه إلـــى ُمْرِضعة من أهـــل البادية 
ـــْعِديَّة، التـــي كانـــت تســـكن فـــي نواحـــي  ى َحليمـــة السَّ تســـمَّ
الطائـــف، وبقـــي عندها فـــي البادية حتـــى بلغ ســـن الرابعة.

 عندمـــا بلغ السادســـة من عمـــره توفيت أمـــه، فعاش عند 
ِلـــب واعتنى به، وعندما بلـــغ الثامنة من عمره  جـــده عبدالُمطَّ
مـــات جـــده، فانتقل إلـــى عمه أبي طالـــب، وكان عمـــه فقيراً 

كثيـــَر العيـــال، فعمـــل النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص وهو صغيـــر برعي الغنم؛ ليســـاعد عمه، وفي شـــبابه 
ـــه أبا طالب فـــي إحدى رحالتـــه التجارية إلى بالد الشـــام. َصِحـــَب عمَّ

 صفاته ملسو هيلع هللا ىلص
اشـــتهر النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بحســـن 
بَه  أخالقـــه كالصدق واألمانة، فلقَّ
قومـــه بالصـــادق األميـــن؛ ولهذا 
  طلبـــت َخديَجـــة بنـــت ُخَويِلد
أن يعمـــل فـــي تجارتها، فســـافر 
إلـــى الشـــام، وحقق أرباحـــاً لها.

وكان نشاطه التجاري ملسو هيلع هللا ىلص  ضمن 
الرحـــالت التجاريـــة في شـــبه الجزيرة العربيـــة المعروفة بـ )رحلة الشـــتاء والصيـــف( لقبيلة 

قريش في مكـــة المكرمة.

ُقريـــش: قبيلــــة تنتســـب إلـــى 
ُمَضـــــر بن ِنزار بن َمَعــّد بـــن 
عدنـــان، وسكنــــت في مكـــــة 
ينتســـب  وإليهـــا  المكرمـــــــة، 
وكانـــت  ملسو هيلع هللا ىلص،  محمـــد  النبـــي 
مـــن أشـــهر القبائـــل، حيـــث 
كانـــت لهـــا الســـيادة واإلمارة 

قبـــل بعثـــة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

لالطالع  نشأته ملسو هيلع هللا ىلص

�ال�ا�

��� ا���ر��

الوحدة التاسعة | الدرس احلادي والثالثون
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  عندمـــا علمت خديجة بنـــت خويلد
عـــن أمانـــة النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص، وحســـن 
أخالقـــه، أُعجبت به وبأخالقه، فرغبت 
بالـــزواج منـــه، فخطبهـــا لـــه أعمامـــه 
فتزوجهـــا، وكان عمـــر النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص 

حينذاك خمســـاً وعشـــرين سنة.

 زواجه من خديجة 
تـــزّوج النبـــي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص بعـــد وفـــاة خديجـــة بعـــدد 
مـــن النســـاء، منهن: َســـْودة بنـــت َزْمعة، وعائشـــة بنت 
أبـــي بكـــر الصديـــق، وَحفصـــة بنـــت عمـــر، وأم َســـَلمة 
بنـــت أبـــي ُأَمّية، وُجَوْيِرَيـــة بنت الحـــارث، وزينب بنت 
وَمْيمونـــة  ســـفيان،  أبـــي  بنـــت  َحبيبـــة  وأم  َجْحـــش، 
بنـــت الحـــارث، وَصِفّيـــة بنـــت ُحَيّي، وقد ســـماهن اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبـــي محمـــد  ، وتـــزوج  أمهـــات المؤمنيـــن 
بجاريـــة لـــه اســـمها َماِرَيـــة الِقْبِطية التـــي أنجبت له 

ابنه إبراهيم.قال اهلل تعالى: ﴿ۇ  ۆ  ۆ  
.]٦ ]األحـــزاب:  ۋ﴾  ۋ   ۈٴۇ   ۈ  

لالطالع

األبناء

عبداهلل إبراهيمالقاسم

البنات

ُرَقّية


أم ُكْلُثوم


َزْيَنب


فاطمة


أسرة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص
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  أ- لماذا سمي عام 5٧1م بعام الفيل؟
......................................................................................................................................................................

  ب- ما العالقة بين األمانة والنجاح في العمل؟

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

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

  ج- يكتب الطلبة جملة واحدة تعبر عن حبهم لزوجات النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص وأسرته؟

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

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

  د- ماذا نتعلم من قصة نشأة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟

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

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

1نشاط
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ِبْعَثة النبي محمد  ملسو هيلع هللا ىلص

نشــأ النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص ســليَم الفطــرة، راجــَح العقــل، وقــد عصمــه اهلل مــن أعمــال الجاهليــة، 
فــكان ينفــر مــن عبــادة األصنــام التــي اعتادهــا قومــه، ويخلــو بنفســه كثيــراً فــي غــار ِحــراء بجبــل 

النــور بمكــة المكرمــة؛ مــن أجــل العبــادة والتفكــر فــي مشــاهد الكــون العظيــم.

 بدء نزول الوحي
نزلــت عليــه ملسو هيلع هللا ىلص أُولــى آيــات القــرآن الكريــم فــي غــار حــراء، وكان عمــره أربعيــن ســنة. وأول مــا نــزل 

عليــه مــن القــرآن قولــه تعالــى: ﴿ 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 ﴾ ]العلــق[.

الدرس الثاني والثالثون

يقع غار حراء في جبل النور في شمال شرق مكة المكرمة، ويبعد عن المسجد الحرام 11 كم  )1٦ دقيقة بالسيارة على طريق الملك فهد بمكة المكرمة(.

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

كيف بدأت بعثة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟
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أمــر اهلل ســبحانه وتعالــى النبــي محمــداً ملسو هيلع هللا ىلص بدعــوة النــاس إلــى ديــن اإلســالم، فــي قولــه تعالــى: 
﴿ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ۈ﴾ ]المدثــر[.

ــن الســابقين  ــه، وكان م ــه وأصحاب ــن أهــل بيت ــه م ــاس ل ــرَب الن ــى اإلســالم أق ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص إل ودعــا النب
لإلســالم فــي أول يــوم مــن الدعــوة زوجــة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص أم المؤمنيــن َخديَجــة بنــت ُخَويِلــد ، وابــن 

. عمــه علــي بــن أبــي طالــب، وصاحبــه أبــو بكــر الصديــق ، ومــواله زيــد بــن حارثــة

 دعوته إلى اإلسالم

 الهجرة إلى احلبشة 
عندمــا بــدأ النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص دعوتــه 
لنشــر اإلســالم فــي مكــة المكرمــة، آَذتـْـه 
قريــش وآَذْت أصحابــه، فأمــر النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
ألن  الحبشــة؛  إلــى  بالهجــرة  أصحابــه 
فيهــا ملــكاً ال يُْظلَــُم عنــده أحــد، وكانــت 
هجرتهـــــم أوَل هجــــرة فــــــي اإلســـــالم، 
  ــان ــن َعّف وكان مــن بينهــم: ُعثمــان ب

ــت محمــد ملسو هيلع هللا ىلص. ــة بن ــه ُرَقّي وزوجت

ــْرِك  بعــد مضــي عشــر ســنوات مــن بعثــة النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فــي مكــة يدعــو النــاس إلــى توحيــد اهلل وتَ
ــْرك، وقبــل الهجــرة إلــى المدينــة، حدثــت معجــزة اإلســراء والمعــراج لينصــره اهلل ؛ حيــث  الشِّ
أُْســِرَي بــه مــن مكــة المكرمــة علــى البـُـَراق إلــى بيــت الَمْقــِدس، ثــم ُعــِرَج بــه إلــى الســماء حيــث 

ِســْدَرة الُمنْتََهــى.

 معجزة اإلسراء والِمْعراج
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قال اهلل تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   
ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴾ ]اإلسراء: 1[.

السير لياًل، وهي رحلة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لياًل من 
مكة المكرمة إلى المسجد األقصى في 

بيت الَمْقِدس بفلسطين.

الصعود واالرتقاء، وهي رحلة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
من المسجد األقصى في بيت المقدس 

إلى السماء.

املعراجاإلسراء

من معجزاته ملسو هيلع هللا ىلص

لالطالع

رحلـــة اإلســـراء مـــن مكـــة المكرمة 
وطنــــــــي  فــــــــي  المقدســـــــة  األرض 
المملكــــــــة العربيـــــة السعودية إلى 
المقدســـة  المقـــدس األرض  بيـــت 

فـــي فلســـطين.

الوحدة التاسعة | الدرس الثاني والثالثون

بيت المقدس
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  أ- باالستعانة بمصادر التعلم يذكر الطلبة أسمـــــــاء ثالثــــــــة مـــــــن الصحابـــــــة  الذيــــــــن هاجــــــروا إلـــى 
الحبشة:

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

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

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

  ب- ما أثر قيمة الصبر في حياة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟

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

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

. ج- يصف الطلبة شخصية زوجة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص خديجة بنت خويلد  

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

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

1نشاط
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هاجــــر النبــــي محمـــــد ملسو هيلع هللا ىلص عندمـــــا اشتـــــد أذى 
المشـــركين لـــه وُمنع من نشـــر اإلســـالم في مكة.

وعندمـــا َقـــِدَم إلـــى المدينـــة المنورة كان اســـمها 
يَثْـــِرب فغّيـــره إلـــى المدينـــة، وعـــاش فيهـــا حتى 
توفـــي في شـــهر ربيـــع األول ســـنة 11هــــ . واليوم 
يـــزور المســـلمون المدينـــة المنـــورة فـــي المملكة 
العربيـــة الســـعودية؛ للصالة في المســـجد النبوي 
الشريف، ويســـّن لمن زار المسجد النبوي السالم 

علـــى النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

الهجرة إلى املدينة املنورة

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

لماذا هاجر النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدينة المنورة؟ 
وماذا حدث بعد ذلك؟

تقـــع المدينة المنـــورة في غرب وطني المملكة 
العربيـــة الســـعودية، وتبعـــد نحـــو 400 كـــم عـــن 
الشـــمالي  االتجـــاه  فـــي  المكرمـــة  مكـــة 
الشـــرقي، وعلـــى بعـــد نحو 150 كم شـــرقي 
البحـــر األحمـــر. وأرض المدينـــة المنـــورة 
هضبـــة، وفيـــرة الميـــاه، تكثر فيهـــا األودية 

واآلبـــار، وتنتشـــر فيهـــا المـــزارع.

لالطالع

رسم تخيلي للمسجد النبوي قديمًا

المسافة:
487 كم

طريق الهجرة إلى المدينة المنورة

الدرس الثالث والثالثون
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 التحزن إن اهلل معنا:
ــَة المكرمــة، والمشــركون مــن  ــق  مك ــه أبوبكــر الصدي ــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص وصاحب عندمــا غــادر النب
قريــش يبحثــون عنهمــا، اختبــأ ملسو هيلع هللا ىلص هــو وصاحبــه  فــي غــاٍر فــي جبــل ثَــْور، وكانــت أســماء بنــت 

أبــي بكــر الصديــق  تأتيهمــا بالطعــام.  
وعندمــا وصــل المشــركون إلــى الغــار قــال أبوبكــر الصديــق : لــو نظــر أحدهــم إلــى موضــع قدمــه 

ألبصَرنا.
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: يا أبا بكر، ما ظنَُّك باثنيِن اهللُ ثالثُهما، فال تحزن إن اهلل معنا.

لــم يــَر المشــركون النبــي ملسو هيلع هللا ىلص وغــادروا المــكان، واســتمر النبــي ملسو هيلع هللا ىلص هــو وصاحبــه  فــي طريقهمــا 
إلــى يثــرب. قــال اهلل تعالــى: ﴿ ڭ      ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ﴾ ]التوبــة:4٠[.

 يبــدأ التقويــم اإلســالمي لجميــع المســلمين مــن هجــرة النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص، وهــو المعمــول بــه 
حتــى يومنــا هــذا، ففــي هــذا العــام الــذي نحــن فيــه 1444هـــ يكــون قــد مضــى علــى الهجــرة النبويــة 

ألــف وأربعمائــة وأربعــة وأربعــون ســنة.

لالطالع

الوحدة التاسعة | الدرس الثالث والثالثون

من َمَعاِلم
 املدينة املنورة

المسجد النبوي

جبل ُأُحد مسجدالقبلتين

مسجد ُقباء

مقبرة الَبِقْيع ألصحاب النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص
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عندمــا وصــل النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص إلــى يثــرب )المدينة المنورة( اســتقبله المســلمون فيها وأنشــدوا 
َفِرِحيــَن ومرحبين بقدومه ملسو هيلع هللا ىلص:

طلَع البَْدُر علينا من ثَنّيات الَوداع     وجَب الشكُر علينا ما دعا هلل داع
ــْب إلينــا المدينــة كُحّبنــا مكــة أو أشــد«، وهــذا يــدل علــى حــب األوطــان.  وقــال ملسو هيلع هللا ىلص: »اللهــم َحبِّ
ــس الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن الفيصــل آل ســعود  واليــوم بفضــل اهلل ثــم بجهــود المؤسِّ
ــورة  ــة المن ــة والمدين ــة المكرم ــع مك ــا، فشــمل م ــاء اتســع وطنن ــه األوفي ــررة ورجال ــه الب وأبنائ

مناطــَق نحبهــا ونفخــر بهــا. 

بلغـــت مســـافة طريـــق الهجـــرة مـــن مكة المكرمـــة إلى يثـــرب )المدينــــــــة المنــــــورة( 4٨٧ كـــــــم، قطعها النبي 
محمـــد  ملسو هيلع هللا ىلص وصاحبـــه أبـــو بكـــر الصديق  في ثمانيـــة أيام على ناقته القصواء وناقـــة أبي بكر الصديق؛ 

للوصـــول إلـــى ُقبـــاء ثم دخول المدينـــة المنورة.

نتعلــم مــن النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص حــب الوطــن، فعندمــا خــرج مــن مكــة المكرمــة قــال: »مــا أطيَبــِك مــن بلــد 
ــك إلــّي«. وهــذا يجعلنــا نفخــر بحــب وطننــا )المملكــة العربيــة الســعودية( الــذي فيــه أطهــر مــكان فــي  وأحبَّ

العالــم. 

لالطالع

الوحدة التاسعة | الدرس الثالث والثالثون

المدينة المنورة قديمًا
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 الدولة في عهد النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص
عندمــا وصــل النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص إلــى المدينــة المنــورة قــام بعــدد مــن األعمــال التــي تؤســس 

ومنهــا: للدولــة، 

1- بناء المسجد النبوي.
٢- األمر بالطاعة لولي األمر.

3- المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار.
سكان المدينة 4- كتابة وثيقة المدينة.

من اأَلوس 
والَخْزَرج

القادمون من 
مكة المكرمة

المسلمون في المدينة المنورة

األنصارالمهاجرون 

بناء املسجد النبوي: 

أول عمــل قــام بــه نبــي اهلل محمــد ملسو هيلع هللا ىلص بعــد وصولــه إلــى المدينــة المنــورة هــو بنــاء المســجد 
النبــوي، وقــد بنــاه بنفســه، وســاعده أصحابــه، ليصبــح هــو الحــرم الشــريف الثاني بعد المســجد 

الحــرام فــي مكــة المكرمــة.

الوحدة التاسعة | الدرس الثالث والثالثون

يجيب الطلبة عن اآلتي:
  أ- َحــَرَص النبــي محمــد ملسو هيلع هللا ىلص عندمــا وصــل إلــى المدينــة علــى القيــام بعــدة أعمــال، مــا أهــم تلــك 

األعمــال؟
. .............................................................................................................................................................. -1
. .............................................................................................................................................................. -٢
. .............................................................................................................................................................. -3

  ب- يستنتج الطلبة أهمية هذه األعمال في تأسيس الدولة.

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

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

1نشاط
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في عهد النبي 
محمد ملسو هيلع هللا ىلص
 24٧5 م2

في عهد خادم 
الحرمين الشريفين 

الملك سلمان 
ابن عبدالعزيز 

200.000م2

في عهد الخليفة 
العباسي المهدي 

٨٨٩0 م2

في عهد 
الملك فهد بن 

عبدالعزيز
آل سعود

 ٩٨.٣2٧ م2

في عهد الملك 
عبدالعزيز
آل سعود

 1٦.٣2٧ م2

مساحة المسجد النبوي على َمرِّ التاريخ

لالطالع

الوحدة التاسعة | الدرس الثالث والثالثون

المسجد النبوي بالمدينة المنورة اليوم

وثيقة املدينة:
ــة، ومـــن  ــة؛ لتأســـيس الدولـ ــع المدينـ ــَن والســـالم فـــي مجتمـ ــد ملسو هيلع هللا ىلص األمـ ــَر النبـــي محمـ  نشـ
أعمالـــه ملسو هيلع هللا ىلص أنـــه كتـــب وثيقـــة تنظـــم العالقـــة بيـــن ُســـّكان المدينـــة المنـــورة، ومـــن يســـتقر 

فيهـــا.

ــود  ــلمين واليهـ ــن المسـ ــع مـ ــي الجميـ ــي تعطـ ــة التـ ــادئ الدولـ ــة مبـ ــة المدينـ ــي وثيقـ ــاء فـ  جـ
ــم. ــح واجباتهـ ــم وتوضـ ــة حقوَقهـ ــي المدينـ ــون فـ ــوا يعيشـ ــن كانـ الذيـ

ـــة  ـــي المدين ـــر المســـلمين ف ـــال لغي ـــن والم ـــي الدي ـــة ف ـــرار الحري ـــة إق ـــة المدين ـــت وثيق  تضمن
المنـــورة مقابـــل أن يلتزمـــوا المواَطنَـــَة الصالحـــة واليخونـــوا المســـلمين أو يتعرضـــوا لهـــم.
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لالطالع

قـــام وطنـــي المملكة العربية الســـعودية 
أسســـها  التـــي  نفســـها  المبـــادئ  علـــى 

ملسو هيلع هللا ىلص، مثـــل: النبـــي محمـــد 
 جمع كلمة المواطنين. 

 االعتماد على القرآن الكريم والســـنة 
النبوية.

  طاعة ولي األمر.
 خدمـــــــة المسلميـــــــن والحرميــــــــن 

الشريفيــــــن.
 العـــــدل.

والحرميـــن  اإلســـالم  عـــن  الدفـــاع   
لشـــريفين. ا

 نشر اإلسالم. 
 إعمار الوطن والتنمية الحضارية.

الوحدة التاسعة | الدرس الثالث والثالثون

المملكة العربية السعودية

  أ- لماذا كان بناء المسجد النبوي أول عمل قام به النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص؟
.......................................................................................................................................................................

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

  ب- ماذا نتعلم من كتابة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص وثيقة المدينة؟

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

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

2نشاط
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عندمـــا تأسســـت الدولة فـــي عهد النبي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص بالمدينة المنورة، وبدأ اإلســـالم ينتشـــر 
فـــي المناطـــق المجـــاورة لها، وبـــدأت القبائـــل تدخل في اإلســـالم؛ وقف األعداءُ المشـــركون 
ضـــد المســـلمين وخططوا لمنع انتشـــار اإلســـالم، فجهـــز النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص جيش المســـلمين 

لحماية الديـــن والدولة، وقـــاد الغزواِت لمواَجهة المشـــركين.

َغَزَوات النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص

الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

ما أبرز غزوات النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص ؟ وما أهم نتائجها؟

 غزوة بدر الكبرى )سنة 2هـ( 

املشركون

املسلمون

بئر بدر
مخطط غزوة بدر

موقع املاء

حدثـــت فـــي منطقـــة بئـــر بـــدر غـــرب المدينـــة 
المنـــورة.

السبب:
 رغبـــة المســـلمين في اســـتعادة ما اســـتولى عليه 
ُمشـــركو قريش من أموال المســـلمين الذين هاجروا 

من مكـــة المكرمة إلى المدينـــة المنورة.
النتيجة:

 انتصار المســـلمين بعد أن استُشـــهد أربعة عشر 
صحابياً ، وُقتل ســـبعون من المشـــركين، وُجرح 

سبعـون.
  ولهذا فإن غزوة بدر الكبرى من أهم الغزوات في تاريخ المسلمين.

الدرس الرابع والثالثون
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 كان النبـــي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص يقـــول عـــن المدينـــة وعـــن 
جبـــل أحـــد: »هـــذه طابـــة وهـــذا ُأُحـــد جبـــل يحبنـــا 
ونحبـــه«. ونحـــن  نقتـــدي برســـولنا الكريـــم ملسو هيلع هللا ىلص فـــي 

ــاء الوطـــن. ــة المدينـــة وجميـــع أنحـ محبـ

 غزوة ُأُحد )سنة ٣هـ(

لالطالع

جبل أحد

مخطط غزوة أحد

الوحدة التاسعة | الدرس الرابع والثالثون

لالطالع

بـــــــــــــــدر: محافظـة مـــــــن محافظــــــات منطقـــــــــــة المدينــــــة المنــــــورة تبعــد 155 كـــــم غرب المدينة المنـــــورة  
ـــا اإلســـالمي  ـــم تاريخن ـــن َمعال ـــة، وهـــي م ـــك المعرك ـــار تل ـــا آث ـــة الســـعودية، وفيه ـــة العربي ـــي المملك ـــي وطنــــــ فــــ

المهمـــة التـــي نفتخـــر بهـــا ونحافـــظ عليهـــا.

السبب:
 ثـــأر ُقَريـــش لهزيمـــة رجالهـــا فـــي غـــزوة بـــدر، 
فجهزوا جيشـــاً لقتال المســـلمين، واتجهـــوا به نحو 
المدينـــة المنـــورة، والتقـــوا بالمســـلمين عنـــد جبل 

أُُحـد.
النتيجة:

 التفـــاف مجموعة من جيش قريـــش بقيادة خالد بن 
الوليـــد- قبـــل إسالمــــه - علــــــى المسلميــــن مــــــن 
الخلـــــــــف، ومهاجمتهم المسلميـــــن، وإصابة النبي 
محمد ملسو هيلع هللا ىلص بجروح، واستشـــهاد عدد من المسلمين،
 . وكان من بين الشهداء حمزة بن عبدالمطلـب

مـــاة أمـــر النبي   ومـــن أســـباب ذلـــك مخالفـــة الرُّ
محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص بالبقـــاء فـــي أماكنهـــم فـــي أعلـــى جبل 
مـــاة، حتـــى يـــأذن لهـــم بالنـــزول، فعندمـــا رأوا  الرُّ
انهـــزام جيـــش قريـــش نزلـــوا إلـــى أرض المعركـــة 
لجمـــع الغنائـــم ظّنـــاً منهـــم أن المعركة قـــد انتهت.
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زحفـــت قـــوات المشـــركين إلـــى المدينة المنـــورة، ولمـــا علم النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بذلك استشـــار 
المســـلمين هـــل يبقون فـــي المدينـــة أو يخرجـــون لمالقاة جيوش المشـــركين؟ فـــكان من رأي 
ســـلمان الفارســـي  أن يبقـــى المســـلمون في المدينـــة، وأن يُحَفـــر َخنْـــَدق لحمايتهم، فأخذ 
النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص برأيه، وحفر المســـلمون ومعهم النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص َخندقاً في الجهة الشـــمالية 

من المدينـــة المنورة.

السبب:
اجتمــــــــع المشركـــــون مــن ُقَريش وغيرها من القبائل العربيـــة؛ لمواجهة المسلمين في المدينة 
ِعهــــــــم على هدف واحد ضد  ــــــــــي هــــــؤالء باألحــــــزاب؛ لتجمُّ المنورة والقضاء عليهـــــــم، وُسمِّ

المسلمين.
النتيجة:

توقـــف األحـــزاب المشـــركون عنـــد الخندق، وحاصـــروا المدينة شـــهراً كاماًل، ولـــم يتمكنوا من 
دخولهـــا، ثـــم هيأ اهلل الَفـــَرَج والنصر للمســـلمين، بَأْن أرســـل اهلل ريحاً باردة فـــي ليلة مظلمة، 

َقلَبَـــت قدورهم، واقتلعت 
وأطفـــــــأت  خيامهـــــــم، 
بذلك  فتفـــّرق  نيرانهـــم، 
األحــــــــــزاب  المشركون 
وانتصـــــــــــــر المسلمون، 
بغـــزوة  أيضـــاً  وُســـميت 

ق. لَخنَْد ا

 غزوة األحزاب -  اخَلْنَدق- )سنة 5هـ(

الوحدة التاسعة | الدرس الرابع والثالثون

غزوة األحزاب )الخندق(

(
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 أ- لماذا استشار النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه؟

 ب- ماذا نتعلم من قصة غزوة األحزاب؟

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

. ...............................................................................
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 ُصْلح احُلَدْيِبَية )سنة ٦هـ(

 فتح مكة )سنة 8هـ(

خرج النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص ومعه 14٠٠ من المســـلمين  
قاصدين مكة المكرمة ألداء الُعْمرة، لكن قريشـــاً 
طلبـــت تأجيـــل دخـــول المســـلمين مكـــة المكرمة 
إلـــى العـــام المقبـــل، وُعِقـــَد ُصلْح بيـــن الطرفين 

في منطقـــة الحديبية )بئـــر الحديبية(.

 عاد المســـلمون إلى المدينة المنورة وهم متشـــوِّقون ألداء الحج والعمرة، ونزلت ســـورة الفتح  
ببشـــارة  دخول مكة المكرمة، قـــال اهلل تعالى: ﴿ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ﴾ ]الفتح[.

 لـــم تلتـــزم قريش شـــروَط صلـــح الحديبية ونقضوه؛ فســـارع النبي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص بتجهيز جيش 
كبيـــر ســـار به نحـــو مكة المكرمـــة، ولما علمـــت قريش بكثرة جيـــش المســـلمين وقوته أعلنت 

استســـالمها، وبذلـــك تمكـــن النبـــي محمد ملسو هيلع هللا ىلص من دخول مكـــة المكرمة وفتحهـــا دون حرب.
 وبعـــد الفتـــح طـــاف حول الكعبة، وأمـــر بالَل بن ربـــاح  أن يؤذن في المســـجد الحرام، ثم 

انتشـــر اإلســـالم ودخل الناس في ديـــن اهلل أفواجاً. 

الحديبية: هــــــــــي مــــا يسمــــــــى اليوم 
)الشميســــــي( بيـــــــــن جــــــــــــدة ومكــــــــة 

المكرمـــة.

قـــال  الفتـــح  ســـورة  نزلـــت  عندمـــا 
ُأنزلـــت  »لقـــد  ملسو هيلع هللا ىلص:  محمـــد  النبـــي 
علـــيَّ الليلـــَة ســـورة َلِهـــَي أحـــبُّ إلـــيَّ 

الشـــمس«. عليـــه  طلعـــت  ممـــا 
]رواه البخاري[.

لالطالع

المسجد الحرام قديمًا
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نشاط

ِة( َبِويَّ ْيَرِة النَّ ٌة ِمَن السِّ الَبعيُر الَحِزيُن )ِقصَّ

ـــٌد ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن بَيِْتـــِه َوَمَعُه َعبْـــُداهلِل بْن َجْعَفِر ؛ َفَســـاَرا  ِفـــي يَـــْوٍم ُمْشـــِمٍس َخـــَرَج النَِّبيُّ ُمَحمَّ

َف النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِعنَْد بُْســـتَاٍن ُمنَْدِهشـــاً ِعنَْدمـــا َرأَى بَعيراً َقْد بََدا  َســـِوّياً، وفـــي أَثْنَـــاِء َحديِثِهَما تََوقَّ

َعلَيِْه الُجـــوُع َوالتََّعُب.

قراءة
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اْقتَـــَرَب النَِّبـــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمـــَن البَعيِر، َفَوَجَد أَنَّ الُحـــْزَن َظاِهٌر َعلَى البَعيِر َوَعيْنَاهُ تَْدَمَعاِن... َشـــَكا 

البَعيـــُر ِإلَى النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمـــْن أَنَّ َصاِحبَُه اَل يُْطِعُمـــُه َويُتِْعبُُه ِفي الَعَمِل.

تََأثََّر النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َصِنيِع َصاِحِب البَعيِر... َسَأَل النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: َمْن َصاِحُب َهَذا البَعيِر؟

فَجاَء َرُجٌل ِمَن األَنَْصاِر ُمْسِرعاً، َفَقاَل: أَنَا يَا َرُسوَل اهلِل... ِإنَُّه ِلي.

ــَكَك اهللُ ِإيَّاَها، ثُـــمَّ َقاَل لَُه:  َردَّ َعلَيْـــِه النَِّبـــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: أََفـــاَل تَتَِّقـــي اهلَل ِفي َهـــِذِه البَِهيَمِة التي َملَـّ

ِإنَُّه َشـــَكا إلَيَّ أَنََّك تُِجيُعـــُه َوتُْدِئبُُه.

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

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

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

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

. ...............................................................................................................................
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الوحدة التاسعة | نشاط قصصي

1- من كان مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند خروجه من بيته؟
  جعفر بن عبداهلل.                                      عبداهلل بن مسعود. 

  عبداهلل بن جعفر.                                      عبداهلل بن عباس.

2- لماذا كان البعير حزينًا؟
 ألن صاحبه يحبسه في البستان.                    ألن صاحبه حزين.  

  ألن صاحبه ال يطعمه ويتعبه في العمل.           ألن صاحبه يريد بيعه.

٣- ماذا تعني كلمة )تدئبه(؟ 
 تضربه                تتعبه                      تحبسه                    تطعمه

4- أي من العبارات التالية تشير إلى حال البعير؟
  شكا البعير إلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

  تأثر النبي ملسو هيلع هللا ىلص من صنيع صاحب البعير.
  وجد أن الحزن ظاهر على البعير وعيناه تدمعان.

  اقترب النبي ملسو هيلع هللا ىلص من البعير.

5- أين كان البعير عند مرور النبي ملسو هيلع هللا ىلص؟
  عند الخيمة.            عند بستان.               عند السوق.             عند البيت.

٦- لماذا دهش النبي ملسو هيلع هللا ىلص من منظر البعير؟
. ...........................................................................................................................

٧- يكتـــب الطلبـــة فـــي الســـطور األخيـــرة نهايـــة للقصـــة متخيلـــة تصـــف امتثـــال الصحابـــي 
الرشـــادات النبـــي محمـــد ملسو هيلع هللا ىلص.

يجيب الطلبة عن األسئلة األتية:
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تمرينات

تقومي
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تقومي الوحدة التاسعة

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

. ........................................................................................ -٢

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

1

2

٣

4

5

ما المكان الذي قال عنه النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص:  »يحبنا ونحبه«؟
. .......................................................................................................................

يكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

يضع الطلبة الكلمات المناسبة في الفراغات:

ما القيم التي نتعلمها من غزوة األحزاب؟

يستنتج الطلبة أثر الشورى في نتائج معركة األحزاب.
...........................................................................................................................................................

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

أ- آَخى النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بين األنصار و ........................................................................ .

ب- ُسميت معركة األحزاب بهذا االسم بسبب ............................................... . 

ج- بعد رحلة اإلسراء حدثت رحلة .................................................................... .

)األمر - األنصار - الطاعة - المدينة - بناء المسجد النبوي(

أول خطوة اتخذها النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص بعد وصوله إلى المدينة المنورة كانت ..............................، 
ثم آخى بين المهاجرين و ........................، وأعلن وثيقة ................................ ، وبَيَّن أهمية السمع 

و.................................... لولي ....................................... .
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تقومي الوحدة التاسعة

يختار الطلبة العبارة الصحيحة فيما يأتي:٦

أ- ُوِلَد النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في:
 مكة المكرمة.                المدينة المنورة.                      الطائف.

ب- من أبناء النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص:

 إبراهيم.                      إسماعيل.                             صالح.

ج- أول هجرة في اإلسالم كانت إلى:

 المدينة المنورة.             الطائف.                               الحبشة.

د- المؤاخاة التي عَقَدها النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في المدينة المنورة كانت بين المهاجرين و:

 ُقَريش.                        األنصار.                                ثَِقيْف.

هـ- تدل وثيقة المدينة على:
 الحرب.                       التسامح.                              النزاع.

و- سبب هزيمة المسلمين في معركة أُُحد هو:
ماة لوي األمر.  ضعف المسلمين.           قوة المشركين.                     مخالفة الرُّ

ز- هجرة المسلمين إلى الحبشة كانت بسبب:
 التجارة.                       إيذاء كفار قريش للمسلمين.       مساعدة ملك الحبشة. 

ح- توفي النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص في:
 الطائف.                      المدينة المنورة.                       مكة المكرمة. 
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تقومي الوحدة التاسعة

٧

٨

ما سبب غزوة بدر؟

يصل الطلبة ما في المجموعة )أ( بما يناسبها في المجموعة )ب( باالستعانة باألرقام:

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

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

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

المجموعة )ب( المجموعة )أ(

1- ُولد النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص         َحليمة السعدية.

2- ُمْرِضعة النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص         إلى المدينة المنورة.

٣- ِمْن زوجات النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص         في عام الفيل.

. 4- هاجر النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص       خديجة


