
























بسبب وجود ممالك وقوى 

وة سياسية متناحرة وال توجد دع

.توحدها

حر بسبب االضطراب والتنا

.ةوتعدد الزعامات السياسي

يلة بسبب انتشار الحروب الطو

.مثل حرب داحس والغبراء



اليهود والنصارى







حاتم الطائي





وحد الممالك والقوى السياسية المتنازعة

أخرج الناس كافة من الظلمات إلى النور

تمم مكارم األخالق

كانت في الجاهلية االضطراب والتناحر وتعدد الزعامات السياسية فجاء اإلسالم وحدهم: الناحية السياسية

خرجهم فجاء اإلسالم لي, كان هناك من الديانات السماوية وغير السماوية ومع ذلك أقر مشركو العرب وجود هللا: الناحية الدينية

من الظلمات إلى النور

ميها ويحرر العبيد وجاء اإلسالم ليعزز هذه الثقافة وينكانت شبه الجزيرة قبل اإلسالم نشطة اقتصادياً وثقافياً : الحالة الثقافية 

.ويقّوم الطرق التجارية واالقتصادية للناس

ما واإلسالم جاء ليعيد الناس إلى فطرتهم ويطهرهم من كلأن اإلنسان بفطرته يعود إلى عبادة هللا مهما انحرف عن الطريق

يشوبها

ألنها تؤدي إلى االنحراف والضياعرفض

.ىألنها تؤدي إلى الحروب الطويلة والفوضرفض





بسبب حادثة الفيل عندما حاول أبرهة

.هدم الكعبة بالفيلةالحبشي

,  ليمةينمو الطفل الذي يربى في البادية بلغة س

وقويولسان فصيح وجسد صحيح



منها ومعرفة باألماكن التي تمر, والتعرف على األمم األخرىالخبرة بأحوال الناس

.وتبادل المعارف مع األمم األخرى وتطوير الثقافة والمعرفةطرق التجارة



.نصرة المظلوموسعيه وحرصه على على عدله 





.اصطفاه هللا من بني هاشم

.في مكة المكرمة شهر ربيع األول من عام الفيل

.حليمة بنت أبي ُذؤيب من بني سعد

ات هللا كان صلى هللا عليه وسلم يخلو في غار حراء بجبل النور يتعبد هللا ويتفكر في مخلوق

.وخصوصاً في شهر رمضان

.حفاظاً على سالمة لغته من الخطأ وفصاحة لسانه وصحة جسده

بسبب صون هللا له عما يستقبح من أمور 

.الجاهلية

أمه أبيه وبعد موت ألنه لم يبق للنبي أحد كان كفيله 

.وجده



بحر القلزم: البحر األحمر

خليج البحرين: الخليج العربي

وغزة بيت المقدس)إلى تبوك إلى بالد الشام ( المدينة المنورة)من مكة المكرمة إلى يثرب 

(ودمشق وبصرى والمدائن ودومة الجندل





كسب الصادق األمين يصل الرحم ويقري الضيف وي

.المعدوم

الحفاظ على الروابط االجتماعية 

واالطمئنان على األهلالمساعدة والعون

تعزيز أواصر المحبة بين األهل





(بينوأنذر عشيرتك األقر: )لقوله تعالى

ثم انتقل إلى . بوا لهالتقى بدايًة بأقاربه من بني هاشم وبني عبد مناف فدعاهم لعبادة هللا فلم يستجي

دعوة أهل مكة جميعاً 





ال تشركوا باهلل

ال تسرقوا

ال تزنوا

ال تقتلوا أوالدكم

أرجلكمال تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم و

ال تعصوني في معروف





وتشويه دعوتهاالعتداء عليه

منه ومن السخرية واالستهزاء

دعوته

وعدم التعامل معهم تجارياً اضطهادهم

وخاصة العبيد منهم وعدم تعذيبهم

تحريرهم إال بأموال كثيرة









 عليه وسلم في تعتبر المملكة العربية السعودية مكاناً مشرفاً لنزول الوحي على النبي صلى هللا

ففيها مكة المكرمة والكعبة المشرفة وأهلها أهل الشجاعة والكرم غار حراء على أراضيها

والفصاحة لذا نزلت فيها الدعوة والقرآن ليبهر أهلها بفصاحته وبيانه المعجز



مكة المكرمة

ّن علمنا حب األرض التي نولد فيها ونح

.إليها مهما بعدنا عنها





ليه على تواضعه صلى هللا ع

.مةوسلم وعلى قيادته الحكي







القافلةليتجنب لقاء المسلمين بعد أن علم بمجيئهم الستعادة أموالهم من

وجود بئر بدر في موقع المسلمين

.سومةالمرالنبوية إليمانهم باهلل واتحادهم وااللتزام بالخطة 





تأمين ظهور المسلمين من العدوعدم التسرع قبل 

عدم مخالفة أوامر رسول هللا



لوا ألن قبائل العرب ويهود بني النضير شك

.لغزوةأحزاباً ليقضوا على المسلمين في هذه ا

في الجهة المعرضة للهجوم

.ستة أيام متواصلة

لعدم وجود خطر لهجوم األعداء 

.منها





سلمالنبي صلى هللا عليه و

سعد بن عبادة 

الزبير بن العوام

خالد بن الوليد







باألحزابتحريض نفر من اليهود كفار قريش وقبائل أخرى على غزو المسلمين وسميت: سببها 

ي هذه ألن قبائل العرب ويهود بني النضير شكلوا أحزاباً ليقضوا على المسلمين ف

.الغزوة



ا وعندما ظن الرماة أن الهزيمة حلت بالكفار تركو, كانوا يحمون ظهور المسلمين 

.مواقعهم لجمع الغنائم وهو ما أحدث ثغرة في جيش المسلمين مما أدى لهزيمتهم

إيمانهم باهلل والتزامهم بالخطة وعدم مخالفة أمر رسول هللا

محاربة الكفار رغم قلة عدد المسلمين وكثرة عدد المشركين

زوة استشارته أصحابه في قتال جيش كفار قريش أو العودة في غ

.بدر

فر الخندقغزوة الخندق التي انتصر فيها المسلمون بسبب التخطيط الجيد وح





ي فحتىكان مزاحه صلى هللا عليه وسلم بالحق والصدق وال يستخدم الكذب

.مزاحه



إهداؤه طعاماً 

محبة الخير له

ابتداؤه بالسالم

فعلأو إيذائه بقول 

إزعاجه

متابعة أسراره

وجهالعبوس في 

عدم زيارته اذا مرض
زيارته اذا مرض

التبسم في وجه



عيادته إذا مرض –اإلحسان إليه –الحفاظ على حرمته –عدم إزعاجه 

واالهداء لهمالعطف عليهم ومالطفتهم 



اتقاء هللا في البهائم ومعاملتها بالرحمة واللين والرفق



أمرنا بالصدق واألمانة 

واإلحسان إلى الجار 

والرفق بالحيوان

.اتقان العملمونهانا عن الغش وعد



ندعوة قومه مراراً وتكراراً باللي

عيادته لغالم يهودي كان خادماً عنده

.فكان إذا ركع وضعها على األرض وإذا رفع حملها, خرج النبي ليصلي بالناس وهو يحمل حفيدته 

يجالس الفقراء

ال يدع أحداً يمشي خلفه

يهميمازح الصبيان ويسلم عل

معاملته , عالتواض, الصدقكيتصف نبينا الكريم بالعديد من الشمائل والقيم التي نقتدي بها 

ديه بطش , وقيادته الرشيدة فلم يكن جباراً وليس لرفقه بالحيوان وشجاعته, للجارالطيبة

إعداد السالطين بل كان يشارك أصحابه في الغزوات ويكون في الصف األول ويشاركهم في

ار وتحضير الجيوش وكان يصل األرحام ويقري الضيف ويحث على مكارم األخالق باختص

كان صلى هللا عليه وسلم قرآناً يمشي على األرض



.ه ُيعتبر تعذيباً لهاألن

نه مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أ)لقوله صلى هللا عليه وسلم 

(سيورثه

الغش في االختبارات

إهمال اتقان العمل وإنجازه على النحو المطلوب

ءالغش في البيع والشرا





ج بعدهاولم يحوأخبرهم باقتراب أجله صلى هللا عليه وسلمألنه ودع الناس فيها

التاسع من ذي الحجة

على ثقته في قيادته وحكمته

ةإلى المدينمرافقته عند الهجرة من مكة



للحفاظ على وحدتهم 

ى هللا ألنهم صحابة النبي الذين عاصروه وأخذوا الكثير من أخالق النبوة من سيدنا محمد صل

.وهم أكثر الناس التزاماً بشرعيهعليه وسلم



مرة واحدة

ألنه ودع الناس فيها ولم يحج بعدها

أبو بكر الصديق

للهجرة11السنة 

سنة23

الوصية بالصالة 













بسبب الجبال التي تحيط بها

بسبب هجرة المسلمين إليها قبل النبي

مع أعداء المسلمين دون علمهلضمان عدم تواطئهم 

للحصول على الغنائم بعد ظنهم بأن جيش المشركين قد هزم

ركينلمنع دخول المشركين إلى المدينة وقلة عدد المسلمين وكثرة المش



أبو بكر الصديق

سلمان الفارسي

الحباب بن المنذر

عبد هللا بن أبي سلول

ليكون مقراً للمسلمينبنى المسجد النبوي

تكسير األصنام 

والطواف بالكعبة 

والصالة فيها

تأكيداً على 

توحيد العبادة هلل

وأهمية الصالة



غزوة أحد

غزوة أحد

غزوة بدر



في غزوة أحد










