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البعثة

ال�سنة 
الرابعة 

من البعثة
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من البعثة

ال�سنة 
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ال�سابعة 

من البعثة
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من البعثة
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الـ 11 من 

البعثة
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الهجرة
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الهجرة

ال�سنة  
الثانية من 

الهجرة

ال�سنة 
الثالثة من 

الهجرة

ال�سنة 
الرابعة 

من الهجرة

ال�سنة 
اخلام�سة 

من الهجرة

ال�سنة 
ال�ساد�سة 

من الهجرة

ال�سنة 
ال�سابعة 

من الهجرة

ال�سنة 
الثامنة من 

الهجرة

ال�سنة  
التا�سعة 

من الهجرة

ال�سنة 
العا�سرة 

من الهجرة

ال�سنة 
احلادية 

ع�سرة من 
الهجرة

ـــنُّ �سِ
النبي
[

»ُف�سلت على �لأنبياء ب�ست: �أعطيت 

بالرعب،  ون�����س��رت  �ل��ك��ل��م،  ج��و�م��ع 

و�أح���ل���ت يل �ل��غ��ن��ائ��م، وج��ع��ل��ت يل 

و�أر�سلت  وم�سجدً�،  ط��ه��ورً�  �لأر����ض 

�إىل �خللق كافة، وختم بي �لنبيون« 

رو�ه م�سلم

�َسِمْعُت  َقاَل:  �ْلأَ�ْسَقِع  ْبِن  َو�ِثَلَة  َعْن 

َو�َسلََّم  َعَلْيِه   
ُ َّ
�لل لَّى  �سَ  ِ

َّ
�لل ��وَل  َر���سُ

ِمْن  ِكَناَنَة  َطَفى  ��سْ  
َ َّ
�لل »�إِنَّ  َيُقوُل: 

ِمْن  ُقَرْي�ًسا  َطَفى  َو��سْ �إِ�ْسَماِعيَل،  َوَلِد 

َبَنى  ُقَرْي�ٍض  ِم��ْن  َطَفى  َو��سْ ِكَناَنةَ، 

َها�ِسٍم«  َبِني  ِمْن  َطَفاِن  َو��سْ َها�ِسٍم، 

رو�ه م�سلم

ْبُن  ُد  مَّ ُمَ »�أََن��ا  و�سلم:  عليه  �لل  �سلى  قال 

ْلَق   َخَلَق �خْلَ
َ َّ
ِلِب، �إِنَّ �لل ِ ْبِن َعْبِد �ْلُطَّ

َّ
َعْبِد �لل

ِهْم، ثمَّ جعلهم فرقَتْي فجعلني  َفَجَعَلِني ِف َخْيِ

ِف خي ِفْرَقًة، ُثمَّ َجَعَلُهْم َقَباِئَل، َفَجَعَلِني ِف 

َفَجَعَلِني ِف  ُبُيوًتا،  ِهْم َقبيَلة، ثمَّ جعلهم  َخْيِ

ُهْم نف�سا َوَخيهْم َبْيتا«  ِهْم َبْيًتا، َفاأََنا َخْيُ َخْيِ

ِحيح ِمِذّي وهو �سَ ْ َرَو�ُه �لترِّ

�سيد  و�سلم:»�أنا  قال �سلى �لل عليه 

فخر،  ل  و  �لقيامة  ي��وم  �آدم  ول��د 

وبيدي لو�ء �حلمد و ل فخر، و ما من 

حتت  �إل  �سو�ه  فمن  �آدم  يومئذ  نبي 

م�سفع  �أول  و  �سافع  �أول  �أنا  و  لو�ئي، 

و ل فخر« 

رو�ه �أحمد و�لتمذي وهو �سحيح

 ِ
َّ

َعْن �أَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �لل

ِمْن  »ُبِعْثُت  َو�َسلََّم:  َعَلْيِه   
ُ َّ
�لل لَّى  �سَ

َخْيِ ُقُروِن َبِني �آَدَم َقْرًنا َفَقْرًنا، َحتَّى 

ُكْنُت من �لقرِن �لَِّذي كنُت ِمْنُه« 

َرَو�ُه �لُبَخاِرّي

 
ُ َّ
لَّى �لل ِبيُّ �سَ َعن �أبي بردة َعن �أَبيه َقاَل: َرَفَع - َيْعِني �لنَّ

َماء َوَكاَن كثي� َما َيْرَفُع َر�أْ�َسُه  َعَلْيِه َو�سلم - َر�أ�سه �إِىَل �ل�سَّ

َذَهَبِت  َفاإَِذ�  َماِء  ِلل�سَّ �أََمَنٌة  ُجوُم  »�لنُّ َفَقاَل:  َماِء.  �ل�سَّ �إِىَل 

َحاِبي َفاإَِذ�  َماَء َما توَعُد، َو�أَنا �أََمنٌة ِلأَ�سْ ُجوَم �أََتى �ل�سَّ �لنُّ

َمَنٌة  �أَ َحاِبي  َو�أَ�سْ ُيوَعُدوَن،  َما  َحاِبي  �أَ�سْ �أََتى  �أََنا  َذَهْبُت 

متي َما ُيوَعُدون«  َحاِبي �أََتى �أُ ِتي َفاإَِذ� َذَهَب �أَ�سْ ِلأُمَّ

رو�ه م�سلم

قال �سلى �لل عليه و�سلم:»�إِنَّ يِل �أَ�ْسَماًء، 

�لَِّذي  �ْلَاِحي  َنا  َو�أَ �أَْحَمُد،  َو�أََنا  ٌد،  مَّ ُمَ �أََنا 

�لَِّذي  ا�ِسُر  �حْلَ َو�أََنا  �ْلُكْفَر،  ِبَي   
ُ
�لل ُحو  َيْ

�ْلَعاِقُب  َو�أََن��ا   ، َقَدَميَّ َعَلى  ا�ُض  �لنَّ ُيْح�َسُر 

 
ُ
�لل اُه  �َسمَّ َوَق��ْد  َح��ٌد،  �أَ َبْعَدُه  َلْي�َض  �لَّ��ِذي 

َرُءوًفا َرِحيًما« 

رو�ه م�سلم

�أن  �أب���ي ه��ري��رة ر���س��ي �لل ع��ن��ه   ع��ن 

و���س��ل��م  ع��ل��ي��ه  �لل  ���س��ل��ى  �لل  ر����س���ول 

َي�ْسَمُع  َل  ِب��َي��ِدِه  َنْف�ِسي  ���ِذي  َو�لَّ  « ق��ال: 

����ِة َي��ُه��وِديٌّ َول  ِب��ي �أََح���ٌد ِم��ْن َه���ِذِه �ْلأُمَّ

���وُت َول ُي��وؤِْم��ُن ِب��الَّ��ِذي  ، ُث��مَّ َيُ ��َر�ِنٌّ َن�����سْ

 » ار(  �لنَّ َحاب  �سْ �أَ ِمْن  َكاَن  �إِل  ِبِه،  �أُْر�ِسْلُت 

رو�ه م�سلم

�حلب�سي  �أبرهة  حملة 

ل��ه��دم  571م  ���س��ن��ة 

�ل���ك���ع���ب���ة �ل�����س��رف��ة 

)ع������������ام �ل����ف����ي����ل(

من  �أر���س��ع��ه  م��ن  �أول 

�ل���ر�����س���ع- ب��ع��د �أم���ه 

لهب �أبي  مولة  ثويبة 

ُه ِب���ِوَلَدِت���ِه   �إْع�����َاُم �أُّم����ِه َج����َدّ

وت�سميته  ِب����ِه،  وَف���َرح���ه   ،[
َع �ْلََر��سِ َلُه  َو�ْلِتَما�ُسُه  ممدً�، 

َح���ِدي���ُث َح��ِل��ي��َم��َة َع��ّم��ا 

و�لربكة  ْيِ  �خْلَ ِمْن  َر�أَْتُه 

��ّل��ِم��َه��ا َل���ُه ]  َب��ْع��َد َت�����سَ

وف����اة ع���ب���د�لل ب���ن ع��ب��د�ل��ط��ل��ب، و�ل���د 
و�ل��ن��ب��ي  ����س���ن���ة(،   24(  [ �ل���ر����س���ول 
ل�����س��ه��ري��ن �أم�������ه  ب���ط���ن  ف  ح���م���ل   [

ف  �لكرمة  مبكة  �لفيل  عام  ف   [ �لنبي  مولد 

د�ر �أبي طالب يوم �لثني 12 ربيع �لأول 20/

�أبريل/571م، وقيل: ف �لتا�سع من ربيع �لأول

ع���ن���د  �لأوىل  ط�����ف�����ول�����ت�����ه   [ ق���������������س�������اوؤه 

���س��ع��د ب����ن����ي  ف  �ل�������س���ع���دي���ة  ح���ل���ي���م���ة  م���ر����س���ع���ت���ه 

ح�������ادث�������ة »�������س������ق �ل�������������س������در« �ل�����������س�����ري�����ف، وق���������د ت�����ك�����ررت 

�ل�����ع�����ر�ج وف  و�ل�����ب�����ع�����ث،  �ل�����ط�����ف�����ول�����ة،  ف  م�����������ر�ت:  ع��������دة 

بني  عبد�لطلب،  جده  لأخ��و�ل   [ �لر�سول  زي��ارة   

�لنورة �لدينة  ف  و�لدته  مع  �لنجار  بني  من  عدي 

مربع  �سكل  ذ�ت  �سارت  حيث  �لكعبة،  بناء  �إع��ادة 
�لذي  �سلعه  وطول  مًت�،   15 �رتفاعه  يبلغ  تقريًبا 
م، و�حل��ج��ر  ل��ه 10  و�ل��ق��اب��ل  �لأ����س���ود  ف �حل��ج��ر 
�لطاف �أر�سية  م��ن  م   1  ،50 �رت��ف��اع  على  مو�سوع 

م��ق��ال��ة �أب����ي َوْه�����ٍب خ���ال �أَِب�����ي �ل��ن��ب��ي ] ِع��ْن��َد 
ِبَناِئَها  ِف  ُت��ْدِخ��ُل��و�  »َل  �ْل��َك��ْع��َب��َة:  ُق��َرْي�����ٍض  ِب��َن��اِء 
ِبَغّي  َم��ْه��ُر  ِفيَها  َي��ْدُخ��ُل  َل  َطّيًبا،  �إّل  َك�ْسِبُكْم  ِم��ْن 
�ل��ّن��ا���ِض« ِم���ْن  َح�����ٍد  �أَ م��ْظ��َل��َم��ُة  َوَل  ِرًب����ا،  َب��ْي��ُع  َوَل 

�أخ��رج��و�  ل���ذ�  ب��ق��ري�����ض،  �لطيبة  �لنفقة  ق�����س��ور 
وهي  �أذرع،  �ستة  م��ن  ن��ح��ًو�  �ل�سمالية  �جل��ه��ة  م��ن 
�لأر����ض  م��ن  بابها  ورف��ع��و�  ب��احل��ج��ر.  ت�سمى  �ل��ت��ي 
�أر�دو� م���ن  �إل  ي��دخ��ل��ه��ا  ل��ئ��ا  ون�����س��ف؛  م��تي��ن 

�خ���ت���اف ب���ط���ون ق��ري�����ض ف��ي��م��ن ي�����س��ع �حل��ج��ر 

ِبَتْحِكيِم  �أُّم��ّي��َة  �أَِب���ي  ���اَرُة  و�إ����سَ مكانه،  ف  �لأ���س��ود 

لذلك حكًما   [  ِ
ّ

�لل ��ول  َر���سُ َف��َك��اَن  َد�ِخ����ل،  �أَّوِل 

وف������اة ع���ب���د�ل���ط���ل���ب ج����د �ل����ر�����س����ول]، وع���م���ره 

�أي�����ام ����س���ن���و�ت و�����س����ه����ر�ن وع�������س���رة  ] ث���م���ان 
طالب  �أب���ي  عمه  م��ع   [ �ل��ر���س��ول  �سفر 

�ل�����س��ام ب���اأر����ض  ُب�����س��رى  �إىل  جت����ارة  ف 

قري�ض  )بي  �لفجار  حرب  ف  �أعمامه  مع   [ �لر�سول  ��ست�ك 

�لنبال �أعمامه  يناول  وكان  �سنة،  ع�سرة  خم�ض  وعمره  وه��و�زن(، 

�سفر �لر�سول ] ف جتارة خديجة �إىل �ل�سام

)وق��ي��ل  رم�����س��ان   17 ف  �ل���وح���ي  �ب���ت���د�ء   

�سنة   40  [ وع���م���ره  �ل����ق����در(،  ل��ي��ل��ة  ف 

�سنة   39  = و8�أي�������ام  �أ���س��ه��ر  و6  ق��م��ري��ة 

610/8/10م و22ي��وًم��ا  �أ�سهر  و3  �سم�سية 

ع�������ر��������س�������ه ] 
�أهل  على  �لإ���س��ام 
ب���ي���ت���ه، وك�����ل م��ن 
خيًر� فيه  تو�سم 

�ْبِتَد�ُء َتْنِزيِل �ْلُقْر�آِن 

اَن، و�أول  ِفي �َسْهِر َرَم�سَ

ِبا�ْسِم  :}�ْقَر�أْ  نزل  ما 

����ِذي َخ��َل��َق{ ����َك �َلّ َرِبّ

خديجة   [ �إخباره 

ب��م��ج��يء ب��ال��وح��ي، 

وذهابها به �إلى ورقة 

�بن نوفل وطماأنته له

ف��ت��ور �ل��وح��ي �أي��اًم��ا، 

وح������������زن �ل���ن���ب���ي 

نزوله  ثم  ]لذلك، 
��ُر{ ِثّ ��َه��ا �ْل��ُم��َدّ }َي��اأَُيّ ب� 

�إ�����س����ام ع��ل��ي بن 

�أب�����ي ط���ال���ب [ 

�سنو�ت  10 وعمره 

عثمان  بدعوته:  فاأ�سلم  �لإ�سام،  �إلى  �لدعوة  في  بكر  �أبي  �جتهاد 

�بن عفان، و�لزبير بن �لعو�م، وعبد�لرحمن بن عوف، و�سعد بن �أبي 

وقا�ض، وطلحة بن عبيد�لل ر�سي �لل عنهم. وهم طليعة �لإ�سام

بكر  �أب���ي  �سعي 
لإظ���ه���ار   ]
�لإ����������س���������ام

ب�����د�ي�����ة �ل����دع����وة 

ن��زول  ب��ع��د  �لعلنية 

ق�����ول�����ه ت����ع����ال����ى: 

َمُر{ ُتوؤْ ِبَما  َدْع  }َفا�سْ

ق��ري�ض  ت�سدي���د 
عل�������������ى  �لأذى 
�ل���م�������س���ل���م���ي���ن 
و�����س���ط���ه���اده���م

����اُل ُق���َرْي�������ٍض �إَل���ى  �إْر�����سَ
طلب  ِف����ي  ���ِة  �ْل���َح���َب�������سَ
�ْلُمَهاِجِريَن �إَلْيَها، ورف�ض 
�لنج���������ا�سي ت�سليمه����م

�إ���س��ام ح��م��زة بن 

] عبد�لمطلب 

ن�سيحة عتبة بن ربيعة)�أبي 

�لوليد( قري�ًسا �أن يخلو� بين  

�ل��ن��ب��ي ] وب��ي��ن م��ا ي��ري��د، 

ب��ع��د ���س��م��اع��ه �ل���ق���ر�آن منه 

قري�ض  �أ�سر�ف  طلب 
�لنبي  م��ع  �لجلو�ض 
وع���ر����س���ه���م   ،[
و�لمال �لملك  عليه 

ك���ت���اب���ة ���س��ح��ي��ف��ة 

ب����ال����م����ق����اط����ع����ة، 

�لكعبة في  وتعليقها 

�إخبار �لنبي ] عمه �أبا 

طالب عن �أكل �لأر�س��ة 

�لمقاطع��ة ل�س��حيفة 

قري�ض  عقاء  تحرك 

لإنهاء ��ستد�د �لح�سار 

ع����ل����ى �ل��م�����س��ل��م��ي��ن

بعد  ط���ال���ب  �أب�����ي  وف�����اة 
�ل����خ����روج م���ن �ل�����س��ع��ب، 
�لنبي  م��ن  ق��ري�����ض  ون��ي��ل 
تطمع ت��ك��ن  ل���م  م���ا   [

�لل  ر�سي  خديجة  وفاة 

ف�سمي  �سنة(،   65( عنها 

�لحزن« »عام  �لعام  ذلك 

�سودة  من   [ �لر�سول  زو�ج 

���س��ن��ة(   55( زم���ع���ة  ب��ن��ت 

�سو�ل ف��ي  عنها  �لل  ر���س��ي 

خروج �لر�سول ] ُهَو َوَزْيُد 

�ْبُن َحاِرَثَة �إلى �لطائف، ثم 

ودخوله  مكة،  �إل��ى  عودته 

عدي بن  �لمطعم  ج��و�ر  في 

ب��م��ك��ة   [ ب������ق������اوؤه 

�لل  من  �لإذن  منتظًر� 

ع��ز  وج��ل ف��ي �لهجرة

ه�����ج�����رة ع����م����ر ب��ن 

�ل���خ���ط���اب، وع��ي��ا���ض 

�ب����ن �أَِب�������ي َرِب���ي���َع���َة 

ع��ن��ه��م��ا �لل  ر����س���ي 

 �أبو�سلمة وزوجه �أَّول َمْن هاجر 

�لمهاجرين  من  �لمدينة  �إَل��ى 

من قري�ض، ثم عامر بن ربيعة 

ِ بن َجْح�ِض 
ّ

وزوجه، ُثّم عبد�لل

عنهم �لل  ر���س��ي  �أه���ل���ه  م���ع 

 [  ِ
ّ

ر���س��ول �لل �أم���ُر   

بالهجرة  ��َح��اَب��ُه  �أَ���سْ

�إَل�����������ى �ل���م���دي���ن���ة

لاأن�سار  قري�ض  مجادلة 

ِف������ي ������س�����اأن �ل���ب���ي���ع���ة، 

ع��ب��ادة  ب��ن  �سعد  و�أ����س���ر 

و����س���رب���ه، ث���م �إف���ات���ه

 ِ
ّ

�إ����س���ام َع����ْب����ِد�لل

�ْب������ِن َع����ْم����ِرو ْب���ِن 

َح��������������������َر�م [

رجًا   73( وكانو�  622م،  �سنة  يونيو  في  �لثانية  �لعقبة  بيعة 

حيث  �لأو���ض(،  من  و3  �لخزرج  من   9 نقيًبا:   12( و�مر�أتين(: 

�ْلَعَقَبَة �لحج في  �إلى مو�سم  �أ�سلم معه  َمّكَة بمن  �إَلى  َعُب  ُم�سْ عاد 

من  �ل�سحابة  كبار  �إ�سام 

معاذ  بن  ك�سعد  �لأن�سار، 

و�أ�سعد  ح�سير  بن  و�أ�سيد 

�بن زر�رة ر�سي �لل عنهم

َطِريِقِه  ِفي   [ لقاوؤه 

��َر�ِن��ي،  ��ا �ل��ّن�����سْ َع��ّد����سً

��ّدَق��ُه  َف���اآَم���َن ِب���ِه َو���سَ

ِمْن  �ْلِجّن  ِمن  َنَفر  �سِرف 

 ،[ �إَلْيِه  يِبيَن  َن�سِ �أَْه��ِل 

َو�أَ�ْسَلُمو� �ْلُقْر�آَن  ف�سمعو� 

�إ�����س����ام �ل��ط��ف��ي��ل ب����ن ع��م��رو 

ودع����وت����ه   ،] �ل����دو�����س����ي 

ل��ق��وم��ه، ف��اأ���س��ل��م �أب����وه وزوج��ت��ه

ب��������د�ي��������ة ع����ر�����ض 

مكة خ����ارج  �ل���دع���وة 

�لإ����س���ر�ء و�ل��م��ع��ر�ج 

خم�ض  �ل�ساة  وفر�ض 

مر�ت في �ليوم و�لليلة

�لجهد  �لم�سلمين  بلوغ 

�ل�ِسعب،  ف��ي  �ل�سديد 

ح���ت���ى ك������ان ي�����س��م��ع 

�أ�����س����و�ت ���س��ب��ي��ان��ه��م 

�لجوع من  يت�ساغون 

ولدة عبد�لل بن 
�لل  ر�سي  عبا�ض 
�ل�سعب في  عنهما 

�لخطاب  بن  عمر  �إ�سام 

[ بعد 3 �أيام من �إ�سام 
حمزة، بعد 40 رجًا و10 

ن�����س��وة، وع��م��ره 26ع��اًم��ا

ق�����ي�����ام �أب���������ي ج��ه��ل 
ب���م���ح���اول���ة �غ��ت��ي��ال 
�ساجد،  وهو   [ �لنبي 
[ وحفظ �لل لنبيه 

 ، �ف����ت����ر�ء ُق���َرْي�������ضٍ

ِللّر�ُسوِل  َو�إِي���َذ�وؤُُه���ْم 

�إي��اه  و�تهامهم   ،[
و�ل�سحر ب��ال��ج��ن��ون 

رجوع بع�ض �ل�سحابة 

�أن  بعد  �لحب�سة  من 

قري�ض،  �إ�سام  ظنو� 

ثانية هجرتهم  ث��م 

�لهجرة �لثاني����ة 

�إلى �لحب�سة )83 

رجًا و18 �مر�أة(

َق���ْوَم���ُه   [ ���س��دع��ه 

وت�سفيهه  ِباْلإِ�ْسَاِم، 

�آِل����َه����َت����ُه����ْم وع��ي��ب��ه��ا

�لم�س��ركين  �إع��ان 
لاإ�س��ام  عد�وتهم 
ِديِنِه��ْم  َعْي��ِب  بع��د 
�آلهته��م وت�س��فيه 

�إر��������س�������ال ق���ري�������ض 

ل���ل���ق���ب���ائ���ل، ل��ت��ق��وم 

بتعذيب  قبيلة  ُك���ّل 

م�����ن �أ�����س����ل����م م��ن��ه��م

�إ�سام عمرو بن 

.] ع��ب�����س��ة 

مرحلة  نهاية 

�ل��������دع��������وة 

����ري����ة �ل���������سِّ

�إ�����س����ام خ��دي��ج��ة 
ب�����ن�����ت خ���وي���ل���د 
عنها،  �لل  ر���س��ي 
�سنة  55 وعمرها 

�إ���س��ام زي��د بن 

.] ح��ارث��ة 

�ل�سديق  �إ���س��ام 

�أب�����ي ب��ك��ر [

�إ����س���ام �أب����ي ذر 

و�إظ���ه���اره   ،]
�إ���������س��������ام��������ه

و4  رج�����ًا   12( �ل��ح��ب�����س��ة  �إل�����ى  �لأول�������ى  �ل���ه���ج���رة 

ن�������س���وة(، ب��ي��ن��ه��م ع��ث��م��ان ب���ن ع���ف���ان [ وزوج���ت���ه 

.[ �ل����ن����ب����ي  ب����ن����ت  ع����ن����ه����ا،  �لل  ر�����س����ي  رق����ي����ة 

ها�سم  لبني  وح�����س��اره��م  ق��ري�����ض  مقاطعة 

ثاث  ط��ال��ب،  �أب��ي  �سعب  ف��ي  �لمطلب  وبني 

[ �ل��ن��ب��ي  �إل��ي��ه��م  ي�سلمو�  ح��ت��ى  ���س��ن��و�ت، 

خوف �أبي طالب في �ل�سعب على �لنبي 

ياأمر  ك��ان  حيث  �لغ��ت��ي��ال،  م��ن   [
فر��سه في  مكانه  بالنوم  �أقاربه  �أحد 

�إر�سال قري�ض وفًد� من وجهائها عدة مر�ت �إلى �أَِبي َطاِلٍب ِفي 

ِن �لنبي ]، و�إعان �أبي طالب حمايته �لد�ئمة للنبي ] �َساأْ

ع��ن��ه��ا،  �لل  ر�����س����ي  ع���ائ�������س���ة  م����ن   [ �ل����ر�����س����ول  زو�ج 

ث���م ب����ن����اوؤه ب��ه��ا ف���ي ����س���و�ل م���ن �ل�����س��ن��ة �لأول�������ى ل��ل��ه��ج��رة

621م،  ي����ول����ي����و  ف������ي  �لأول������������ى  �ل���ع���ق���ب���ة  ب���ي���ع���ة 

�ل����م����دي����ن����ة �أه�����������ل  م�������ن  رج�����������ًا   12 وك��������ان��������و� 

ا في د�ر �لندوة  َع�ْق�ُد قري�ض �جتماًعا مهًمّ

بهدف �لتخل�ض من �لر�سول ]، في 26�سفر 

622/12/22م )1ه����(،  �لبعثة  م��ن   13

ل��ي��ل��ة 27   [ �ل��ر���س��ول  ه��ج��رة 
�سبتمبر   13/12 1ه�����  ���س��ف��ر 
] �أبوبكر  وب�سحبته  622م، 

ن��زول��ه ]، َع��َل��ى ُك��ْل��ُث��وِم ْب���ِن �ْل���ِه���ْدِم، وك��ان 

 ،[ �لنبي  ق���دوم  بعد  م��ات  ك��ب��ي��رً�،  �سيخًا 

اِر �لمدينة بي�سيٍر، وُهَو �أَّوُل َمْن َماَت ِمن �ْلأَْن�سَ

و�سول �لنبي ] �إلى قباء �لثنين 8 ربيع 

�لأول 1ه� - 622/9/23م، وبناوؤه �أول م�سجد 

في �لإ�سام، و�ساته �أول جمعة في �لمدينة

دخ���������ول �ل����ن����ب����ي ] 

�ل���م���دي���ن���ة �ل���م���ن���ورة 

�لأول  ربيع   12 �لجمعة 

�سبتمبر622م  24 1ه��� 

ب���ق���اء ع���ل���ي ب����ن �أَِب������ي 

َثَاَث  ِبَمّكَة   ] َطاِلٍب 

َل��َي��اٍل َو�أّي��اَم��َه��ا، ل��ي��وؤدي 

هجرته ث��م  �لأم���ان���ات، 

م���ح���اول���ة ����س���ر�ق���ة 
 ،[ بالنبي  �ل��ل��ح��اق 
و�إع��ط��اوؤه �لأم���ان له، 
ووعده ب�سو�ري ك�سرى

ف��ي   [ ن�����زول�����ه 

�أي�����وب  �أب������ي  د�ر 

�لأن���������س����اري ]

في  )�لأب���و�ء(  �ن  وَدّ غ��زوة 

623م،  ���س��ف��ر/�أغ�����س��ط�����ض 

وغ������زوة ب�����و�ط ف���ي رب��ي��ع 

�لأول/����س���ب���ت���م���ب���ر623م 

لقتال  �أََمّر،  ِذي  َغْزَوُة 

�لمحرم،  في  غطفان، 

َوَل������ْم ي��ح��دث ق��ت��ال

�سرية �أبي �سلمة، في �لمحرم 

�إلى بع�ض �لأعر�ب لتاأديبهم، 

�أُني�ض،  بن  عبد�لل  و�سرية 

لقتل خالد بن �سفيان �لهذلي

غ����زوة دوم����ة �ل��ج��ن��دل 

)ع��ل��ى ح���دود �ل�����س��ام(، 

�لأول،  رب�����ي�����ع  ف�����ي 

ح����ي����ث ف���������َرّ �أه���ل���ه���ا

�إر��������س�������ال �ل����ك����ت����ب �إل�����ى 

�ل���م���ل���وك)ه���وذة، �ل��م��ن��ذر، 

قي�سر،  �لمقوق�ض،  جيفر، 

ك�سرى( �لغ�ساني،  �ل��ح��رث 

ق������دوم وف�����د �ل���ن���خ���ع م��ن 

 ،[ �لل  ر�سول  على  �ليمن 

ف���ي م��ن��ت�����س��ف م���ح���رم، في 

وفد �آخ���ر  وك��ان��و�  مائتين، 

ربيع  في  �لنا�ض،  في   [ خطبته 

وبيانه  بخم�ض،  وفاته  قبل  �لأول 

وو�سيته   ] ب��ك��ر  �أب����ي  ف�����س��ل 

ب���الأن�������س���ار خ���ي���ًر�، وت��ح��ذي��ره 

م����ن �ت����خ����اذ �ل���ق���ب���ور م�����س��اج��د

�أن  �أب��ا بكر   [ �أم��ره 

ي�سلي بالنا�ض، ف�سلى 

ب���ه���م ث���اث���ة �أي�����ام

بالنا�ض   [ �ساته 

جال�ًسا، و�لنا�ض خلفه 

�لأول ربيع  في  قيام، 

�أو�خ����ر �سفر،  ف��ي   [ ب��ر���س��ول �لل  �ل��م��ر���ض  ب��دء 

�لأول،  ربيع  في  �لنهار  منت�سف  �لثنين  يوم  ووفاته 

ر�سي  عائ�سة  بيت  في  ودف��ن  و�ستون،  ث��اث  وعمره 

�لأول ربيع  من  ع�سر  �لثالث  �لثاثاء  يوم  عنها،  �لل 

�ج���ت���م���اع �ل�����س��ح��اب��ة ف��ي 

���س��ق��ي��ف��ة ب���ن���ي ����س���اع���دة، 

و�خ���ت���ي���ار �أب�����ي ب��ك��ر[  

.[ �لل  ل��ر���س��ول  خليفة 

وفاة فاطمة ر�سي �لل عنها، بعد وفاة ر�سول 

موًتا،  بناته  �آخر  وهي  �أ�سهر،  ب�ستة   [ �لل 

ومولته  [ �لنبي  حا�سنة  �أيمن  �أم  ووف��اة 

ظ���ه���ور �لأ�����س����ود �ل��ع��ن�����س��ي 

�ليمن،  ف��ي  �ل��ن��ب��وة  م��دع��ي 

ربيع  في  ومقتله  محرم،  في 

بيوم  [ وفاته  قبل  �لأول، 

 ] زي��د  بن  �أ�سامة  �سرية 

ف���ي ���س��ف��ر، ل��غ��زو �ل�����س��ام، 

بالجرف  ت��وق��ف��ت  �أن��ه��ا  �إل 

[ �لل  ر����س���ول  ل��م��ر���ض 

�لل  ر������س�����ول  خ�������روج 

ل��ي��ًا  ����س���ف���ر  ف����ي   [
�ل��ب��ق��ي��ع، حيث  ل��زي��ارة 

كالمودع لهم  ��ستغفر 

�إر����س���ال �ل�����س��ر�ي��ا �إل���ى ب��ن��ي ع��ب��د �ل��م��د�ن ب��ن��ج��ر�ن، 

و�إل����ى �ل��ي��م��ن ف��اأ���س��ل��م��ت ه���م���د�ن، و�إل����ى ذي �ل��ك��اع 

)ذي  ل��ه��دم  و�سرية  فاأ�سلما،  ع��م��رو  وذي  �لحميري 

�ل�سحيمي رع��ي��ة  ل���ت���اأدي���ب  و���س��ري��ة  �ل��خ��ل�����س��ة(، 

ة خم�سين �ألًفا من بني حنيفة مع م�سيلمة �لكذ�ب عن �لإ�سام، في حياته  رَدّ

]،وخم�سين بعد وفاته. وقد ت�سدى لهم �أبوبكر في خافته في معركة 
�ليمامة، فُقتل منهم و�حٌد وع�سرون �ألف مرتد، وقتل من �لم�سلمين �ألٌف 

ا، وخم�سمائة من حفظة �لقر�آن ومائتا �سهيد، منهم ثمانية وخم�سون بدرًيّ

�أل��ف  م��ائ��ة  ف��ي  �ل����ود�ع،  حجة   [ �لنبي  ح��ج 

}�ْل���َي���ْوَم  �أو ي��زي��دون، ون���زول ق��ول��ه ت��ع��ال��ى: 

بعرفة  ،)3 ِديَنُكْم...{)�لمائدة:  َلُكْم  �أَْكَمْلُت 

�إر�����س����ال �ل�����س��ر�ي��ا �إل�����ى ب��ن��ي ت��م��ي��م، و�إل������ى بني 

كاب  بني  و�إل���ى  خثعم،  و�إل���ى  ع��م��رو،  �ب��ن  ح��ارث��ة 

ب��ال��ق��رط��اء، و�إل���ى �لأح��ب��ا���ض ب��ج��دة، و�إل���ى �لفل�ض 

���س��ن��م ط��ي��ئ، و�إل�����ى �ل��ج��ن��اب، وه����دم ���س��ن��م �ل���ات

طلحة،  بن  وعثمان  �لوليد  بن  وخالد  �لعا�ض  بن  عمرو  �إ�سام 

ثم �أ�سلم �أبو �سفيان و�ل�ساعر كعب بن زهير، وعروة بن م�سعود، 

وعكرمة و�سفو�ن، ومخرمة بن نوفل، وعبد�لل بن �أمية، وحكيم 

ُقَحاَفَة و�أَِبي  ُعَمْيِر،  بن  اَلَة  وَف�سَ ورقاء،  بن  وبديل  حز�م،  �بن 

غ����زوة خ��ي��ب��ر، ف��ي �ل��م��ح��رم، وف��ي��ه��ا ح��رم��ت لحوم 

�ل��ح��م��ر �لأه��ل��ي��ة، و�أك����ل ك��ل ذي ن���اب م��ن �ل�����س��ب��اع، 

و�ل���ن���ه���ي ع����ن م��ت��ع��ة �ل���ن�������س���اء، وق�������دوم ج��ع��ف��ر 

وم��ه��اج��ري �ل��ح��ب�����س��ة، و�أب����ي م��و���س��ى و�لأ���س��ع��ري��ي��ن

بعث �ل�سر�يا في هذه �ل�سنة �إلى  بني �لملوح، وفدك، وبني 

�ل�سا�سل، وخ�سرة،  �أطاح، ومدين، وذ�ت  عامر، وذ�ت 

و�سد�ء جذيمة،  وبني  و�لحرقات،  و�إ�سم،  و�لغابة، 

و�أم  و�ل��ن��ج��ا���س��ي،  �ل���ب���ج���ادي���ن،  ذي  وف�����اة   

بن  و���س��ه��ي��ل   ،[ �لل  ر����س���ول  ب��ن��ت  ك��ل��ث��وم 

عنهم �لل  ر�سي  م�سعود  ب��ن  وع���روة  بي�ساء، 

[ في ربيع �لآخر، �إلى ذي  �سرية محمد بن م�سلمة 

فاأر�سلت  م�سلمة،  بن  محمد  �إل  جميًعا  فقتلو�  �لق�سة 

�سرية �أبي عبيدة بن �لجر�ح [ �إلى ذي �لق�سة فغنمو�

�أ���س��ي��د، و�أَب���ي  �أِمّ �سعد ب��ن ع��ب��ادة، و���س��ع��ِد ب��ِن م��ع��اذ، وخ���اِد ب��ِن  وف���اة 

و�لّطَفْيِل  �َسْهٍل،  ْب��ِن   ِ
ّ

�لل َوَع��ْب��ِد   ، �أَْو�����ضٍ ْب��ِن  َو�أََن�����ِض  ِن،  ُمْح�سَ ْب��ِن  �ِسَناِن 

َزْي���ٍد ر�سي �لل عنهم ْب��ِن  َغ��ْن��َم��َة، وَك��ْع��ِب  ْب��ِن  َوَث��ْع��َل��َب��ُة  �ْب���ِن �ل��ّن��ْع��َم��اِن، 

 25 ح�سار  بعد  �لقعدة،  ذي  في  قريظة،  بني  غزوة 

�َسْعٍد  وحكم   ،[ �لّر�ُسوِل  ُحْكِم  َعَلى  ونزولهم  يوًما، 

فيهم بقتل مقاتليهم، و�سبي ذر�ريهم، وتق�سيم �أمو�لهم

وظهور  �سو�ل،  في  )�لأح��ز�ب(،  �لخندق  غزوة 

بع�ض �لمعجز�ت، وقتل علي لعمرو بن عبد ود، 

ودور ُنَعْيم ْبِن َم�ْسُعوٍد �لكبير في تخذيل �لم�سركين

�سبعين  و��ست�سهاد  ���س��و�ل،  ف��ي  �أح���د،  غ���زوة 

�لم�سركين،  م��ن  رج���ًا   22 ومقتل  ��ا،  ���س��ح��اب��ًيّ

َغ��َدْوَت  ِع��ْم��َر�َن،}َو�إِْذ  �آِل  ِمْن  �آَي��ًة  �ِسّتيَن  ون��زول 

ِم���ْن �أَْه���ِل���َك ُت���َب���ّوُئ �ْل��ُم��وؤِْم��ِن��ي��َن َم��َق��اِع��َد... {

َغ�ِسيل  وَحْنَظَلة  ُعَمْيٍر،  ْبِن  َعِب  وُم�سْ حمزة،  ��ست�سهاد 

�ْلَمَاِئَكِة، و�سعد بن �لربيع، و�أن�ض بن �لن�سر، وعبد�لل 

عنهم �لل  ر���س��ي  �ل��ج��م��وح،  ب��ن  وع��م��رو  جح�ض،  �ب��ن 

و�إلى  ثعلبة،  بن  عبد  بني  �إل��ى  �ل�سر�يا  �إر�سال 

نجد، و�إلى تربة، و�إلى بني مرة بناحية فدك، 

و�إلى �لميفعة، و�إلى يمن وجبار، و�إلى بني �سليم

ف���ر����ض �ل����ح����ج، وت����ول����ي �ل��م�����س��رك��ي��ن 

�ل����ح����ج ف�����ي ه������ذه �ل�������س���ن���ة، ون������زول 

�لم�سركين ع��ل��ى  �ل��م�����س��ل��م��ات  ت��ح��ري��م 

ف�ساء  م���ن  �سبعين  وك���ان���و�  م��ع��ون��ة،  ب��ئ��ر  م��اأ���س��اة 

�لمنذر  و�أميرهم  و�لمعلمين،  �ل��ق��ر�ء  من  �ل�سحابة 

وَذْك�����َو�ن  ِرْع����ل  ي��د  �ب���ن ع��م��رو، فقتلو� غ����دًر� ع��ل��ى 

�سباًحا ثاثين   [ عليها  دعا  �لتي  ّية،  وُع�سَ وَلْحَيان 

ربيع  ف��ي  �لمدينة  ع��ن  �لن�سير  بني  �إج���اء 

�غتيال  نيتهم  ب�سبب  625م،  �لأول/�أغ�سط�ض 

وبينهم. ب��ي��ن��ه  ع��ه��د  وج����ود  م��ع   ،[ �ل��ن��ب��ي 

و�إل��ى  �ل��ق��رط��اء،  �إل���ى   منها:  كثيرة،  �سر�يا  �إر���س��ال 

�لعي�ض،  و�إل���ى  ب��ال��ج��م��وم،  �سليم  بني  و�إل���ى  �ل��غ��م��ر، 

�ل��ق��رى،  و�دي  و�إل���ى  ح�سمى،  و�إل���ى  �ل��ط��رف،  و�إل���ى 

�لعرنيين و�إل��ى  قرفة،  �أم  �إل��ى  �لجندل،  دوم��ة  و�إل��ى 

�لأذ�ن،  ت�س�������ري������ع 

وت���ع���ل���ي���م���ه ل��ب��ال 

ب����ه ليق��������وم   ]

م��ن   ] ع���ل���ي  زو�ج 

�لل  ر�����س����ي  ف���اط���م���ة 

وبناوؤه  رج��ب،  في  عنها، 

�ل��ح��ج��ة ذي  ف����ي  ب���ه���ا 

���س��ري��ة زي����د ب���ن ح���ارث���ة [ �إل�����ى �ل���ق���ردة 
)����س��م ب��ئ��ر(، ف��ي ج��م��ادى �لآخ�����رة، لع��ت��ر����ض 
�ل��رج��ال و�أف��ل��ت  �ل��ع��ي��ر،  فغنمو�  ق��ري�����ض،  ت��ج��ارة 

ب��ع��د   [ �أم������������ره 

م�سجد  ب��ه��دم  ت��ب��وك 

�ل�����س��ر�ر، و�إح��ر�ق��ه

ب��ن  ع����ب����د�لل  ولدة   

�لل  ر�����س����ي  �ل����زب����ي����ر 

م��ول��ود  �أول  ع��ن��ه��م��ا، 

�لإ�سام في  للمهاجرين 

�لكبرى  ب���در  غ���زوة 
رم�����س��ان/15   17 ف��ي 
م��ار���ض624م، ون��زول 
������س�����ورة �لأن�����ف�����ال

بن  �ل��ح�����س��ن  ولدة 

�لل  ر�����س����ي  ع����ل����ي، 

رم�سان ف��ي  عنهما، 

�أم  م���ن   [ زو�ج�����ه 

���س��ل��م��ة )29���س��ن��ة( 

ع��ن��ه��ا �لل  ر�����س����ي 

�أج����������دب �ل���ن���ا����ض 

ج���دًب���ا ���س��دي��ًد� في 

رم�س���ان، فا�ست�سق��و�، 

ف������ن������زل �ل����م����ط����ر

للر�سول  �ل�ساة  ت�سميم 

منها  م����ات  �ل��ت��ي   ،[
ب�������س���ر ب�����ن �ل����ب����ر�ء

ع���م���رة ر����س���ول �لل 

�ل��ج��ع��ر�ن��ة،  م��ن   [
�ل���ق���ع���دة ذي  ف�����ي 

هاك ر�أ�ض �لمنافقين 

ع��ب��د�لل ب��ن �أب��ي بن 

���س��ل��ول، ف��ي رم�����س��ان

�إ���س��ام »ب���اذ�ن« ملك 

�لنبي  و�إق��ر�ر  �ليمن، 

عليها م��ل��ًك��ا  ل��ه   [

ب�����ن�����اء �ل��م�����س��ج��د 
وحجرتي  �ل��ن��ب��وي، 
ع���ائ�������س���ة و�����س����ودة 
عنهما �لل  ر����س���ي 

�لع�سيرة،  في  غزوة ذي 

جمادى �لأولى، وجمادى 

623م ���س��ن��ة  �لآخ������رة، 

َغ������ْزَوُة �ْل����ُف����ُرِع ِم��ْن 
ُبْحَر�َن، لقتال ُقَرْي�ض، 
ف����ي رب���ي���ع �لآخ������ر، 
َوَل������ْم ي��ح��دث ق��ت��ال

���س��ري��ة ع���م���رو ب���ن �أم��ي��ة 
�سفيان،   �أب��ي  لقتل  �ل�سمري 
ولم يتمكن منه، فقتل ثاثة 
و�حًد� و�أ�سر  �لم�سركين،  من 

مزينة،  وف���د  ق���دوم 

ف�����ي رج���������ب، ع��ل��ى 

[ �لل  ر�������س������ول 

لحيان،  ب��ن��ي  غ���زوة 

ف��ي ج��م��ادى �لأول���ى، 

ول����م  ي��ل��ق��و� �أح����ًد�

�أ���س��ر ث��م��ام��ة ب��ن �أث���ال 

���س��ي��د ب���ن���ي ح��ن��ي��ف��ة، 

وقطعه   ] و�إ���س��ام��ه 

�ل���م���ي���رة ع����ن ق��ري�����ض

ق���رد،  ذي  غ�����زوة 

ف�������ي �ل����م����ح����رم

غ�������������زوة م�����وؤت�����ة 

�لأم���ر�ء  و��ست�سهاد 

�ل�����ث�����اث�����ة: زي����د 

رو�حة و�بن  وجعفر 

بعث طلحة بن عبيد�لل 

�إل��������ى ب����ي����ت ���س��وي��ل��م 

بمن  ليحرقه  �ليهودي 

ف��ي��ه م���ن �ل��م��ن��اف��ق��ي��ن

�ع���ت���ك���اف �ل���ن���ب���ي ] 

ع�سرين يوًما في رم�سان، 

وم���ع���ار����س���ة ج��ب��ري��ل 

ل���ه ب���ال���ق���ر�آن م��رت��ي��ن

���س��ري��ة ح��م��زة[ 

لع����ت����ر������ض ع��ي��ر 

رم�سان في  لقري�ض، 

�سهر  ���س��ي��ام  ف��ر���ض 

رم�سان، وزكاة �لفطر 

و�لزكاة، و�ساة �لعيد

�لل  ر�����س����ول  زو�ج 
ح��ف�����س��ة  م�����ن   [
�لل  ر�سي  عمر  بنت 
�سعبان ف��ي  ع��ن��ه��م��ا، 

م�����س��ال��ح��ة ي��ه��ود 

و�إقامتهم  تيم����اء، 

ب������اأم������و�ل������ه������م

رم�سان،  في  مكة  فتح  غ��زوة 

وت��ح��ط��ي��م �لأ���س��ن��ام ح��ول 

�ل�سر�يا  و�إر���س��ال  �لكعبة، 

لتحطيم �لعزى و�سو�ع، ومناة

حنيفة  بني  وف��د  ق��دوم 

 [ �لل  ر����س���ول  ع��ل��ى 

�لكذ�ب م�سيلمة  وفيهم 

�ل�����م�����وؤ�خ�����اة ب��ي��ن 

�لمهاجرين و�لأن�سار، 

�ل���ق���ع���دة ذي  ف�����ي 

غ������زوة ب���ن���ي ق��ي��ن��ق��اع 

معركة  ����س���و�ل،�أول  ف��ي 

ك�����ان�����ت م�����ع �ل���ي���ه���ود 

�لعهد ن��ق�����س��و�  ب��ع��دم��ا 

�لح�س���������ين  ولدة 

�ب����ن ع���ل���ي، ر���س��ي 

عنهم���������������ا �لل 

ق��ت��ل �ل����خ����زرج �أب���ا 
ر�ف���ع ���س��ام ب��ن �أب��ي 
�ل��ح��ق��ي��ق �ل��ي��ه��ودي، 
�ل���ح���ج���ة ذي  ف�����ي 

بعد  �لمدينة  في   [ �إقامته 

�سو�ل،  �إلى  َرِبيٍع  �َسْهَرْي  َخْيَبَر 

خروجه  ُث��َمّ  �ل�سر�يا،  يبعث 

ِفي ِذي �ْلقْعَدِة لعمرة �لق�ساء

�لل  ر���س��ول  منبر  عمل 

عليه،  خطب  �ل��ذي   [
�لجذع  حنين  وح��ادث��ة 

عليه يخطب  كان  �ل��ذي 

ف����ر�����ض �ل�������س���دق���ات، 

وت���ف���ري���ق ر����س���ول �لل 

]عماله على �ل�سدقات

وف��������اة �إب����ر�ه����ي����م 

 ،[ �ل���ن���ب���ي  �ب������ن 

و�����س����اة �ل��ك�����س��وف

�سرية عبيدة بن �لحارث 

�إلى ر�بغ، و�سرية �سعد بن 

�ر،  �لخَرّ �إلى  وقا�ض  �أبي 

لقري�ض عير  لعتر��ض 

بنت  زي��ن��ب  و����س���ول 
مهاجرة   [ �ل��ن��ب��ي 
م�������ن م�����ك�����ة �إل�������ى 
�ل��م��دي��ن��ة ب��ع��د ب��در

����س���اة  ن����������زول   

�ل�������������خ�������������وف، 

�لتيمم ورخ�����س��ة 

�إ�����س����ام ث��ع��ل��ب��ة بن 

���س��ع��ي��ة، و�أ���س��ي��د بن 

�سعية، و�أ�سد بن عبيد

وف�������اة ����س���ع���د ب��ن 

ف��ي   ] خ���ول���ة 

�لأ�������س������ر ب��م��ك��ة

ح�����ج ع�����ت�����ّاب ب��ن 

�أ�سيد [ بالنا�ض

ق�������دوم �أك�����ث�����ر م��ن 

للنبي  وف����ًد�  �ستين 

م�������س���ل���م���ي���ن  [

 [ �لل  ر����س���ول  ب��ع��ث 

�أب����ا م��و���س��ى �لأ���س��ع��ري 

ر�سي  ب��ن ج��ب��ل  وم��ع��اذ 

�ليمن �إل���ى  عنهما  �لل 

مر�ض بع�ض �ل�سحابةمن 

ودع���اوؤه  �لمدينة،  ج��و 

عن  �ل����وب����اء  رف����ع   [
�لجحفة �إل��ى  �لمدينة 

غ�����زوة ����س���ف���و�ن )ب���در 

�لأولى(، في ربيع �لأول/

623م ���س��ن��ة  �سبتمبر 

م���ق���ت���ل ك����ع����ب ب��ن 
�لأ����س���رف �ل��ي��ه��ودي، 
�أب��ِيّ  ومقتل  بدر  بعد 
�ب��ن َخ��َل��ٍف، ف��ي �أح��د

ف��اج��ع��ة ب��ع��ث �ل���رج���ي���ع في 

و�أميرهم  ع�سرة،  وكانو�  �سفر، 

ع���ا����س���م ب����ن ث����اب����ت، ف��ق��ت��ل 

�لآخرون وبيع  غ��دًر�،  �أكثرهم 

م������و�دع������ة �ل��ن��ب��ي 

ب��ن  ع���ي���ي���ن���ة   [
ح�������س���ن �ل�����ف�����ز�ري

�إ���س��ام �أب���ي ه��ري��رة، 

وع����������م����������ر�ن ب���ن 

ح�������س���ي���ن و�أب�����ي�����ه

�ليهود  حبر  �إ���س��ام 
ع��ب��د�لل ب��ن ���س��ام، 
�سرمة  َق��ْي�����ٍض  و�أب���ي 
�لر�ه�����ب �لن�س���ر�ني

ت��ح��وي��ل �ل��ق��ب��ل��ة 

وف���ر����ض �ل��ج��ه��اد 

624م  �سعبان  ف��ي 

من   [ �ل��ن��ب��ي  زو�ج 

�لحارث،  جويرية بنت 

في �سعبان، فاأ�سلم قومها

�لم�سطلق  ب��ن��ي  غ���زوة 

وق�سة  )�ل��م��ري�����س��ي��ع(، 

�لإف�������������ك، وب����������ر�ءة 

عنها �لل  ر�سي  عائ�سة 

ف����������ت����������ح ح�����������س�����ن 

وو�دي  �ليهود)فدك(، 

�ل������ق������رى، وغ���ن���ي���م���ة 

خيبر ب��ع��د  �أم�����و�ل�����ه، 

�لوليد  ب��ن  خ��ال��د  �أ���س��ر 

في  دوم���ة،  ملك  �أك��ي��در 

رج�������ب، وم�����س��ال��ح��ت��ه 

ع������ل������ى �ل�����ج�����زي�����ة

�لكذ�ب  م�سيلمة  ظهور 

م��دع��ي �ل��ن��ب��وة ف��ي بني 

�لحجة ذي  في  حنيفة، 

ب��ن  �ل���ن���ع���م���ان  ولدة 

�لل  ر������س�����ي  ب�������س���ي���ر 

م��ول��ود  �أول  ع��ن��ه��م��ا، 

�لهجرة ب��ع��د  ل��اأن�����س��ار 

غزوة  َبِني �ُسَلْيٍم)�لكدر(، 

وغ���������زوة �ل�������س���وي���ق، 

َوَل��ْم  �سفيان،  �أب��ي  ل��ردع 

ي���ح���دث ف��ي��ه��م��ا ق��ت��ال

] من زينب  زو�ج��ه 

بنت  جح�ض ر�سي �لل 

عنها، ونزول �لحجاب

وبيعة  �لحديبية،  �سلح 

ف����ي ذي  �ل����ر�����س����و�ن، 

�سورة  ون���زول  �ل��ق��ع��دة، 

من�سرفهم ب��ع��د  �ل��ف��ت��ح 

ذ�ت  غ�����������������������������زوة 

�ل�����رق�����اع، ل���ت���اأدي���ب 

غ��ط��ف��ان، �ل��ت��ي همت 

ب��م�����س��اع��دة �ل��ي��ه��ود

�ب��ن  �إب���ر�ه���ي���م  ولدة 

وولدة   ،[ �ل���ن���ب���ي 

�أم�����ام�����ة ب���ن���ت زي��ن��ب 

[ �لل  ر����س���ول  ب��ن��ت 

ح���ج �أب����ي ب��ك��ر [ 

ب���ال���ن���ا����ض، ون�����زول 

��������س�������ورة ب���������ر�ءة

َها  ُيّ نزول �آية �ل�ستئذ�ن: }َياأَ

ِلَي�ْسَتاأِْذْنُكُم...{ �آَمُنو�  �َلِّذيَن 

وك���ان���و�   ،)58 )�ل�����ن�����ور: 

ذل���ك ق���ب���ل  ي��ف��ع��ل��ون��ه  ل 

م�������و�دع�������ة �ل���ي���ه���ود 

و�ع�����ت�����م�����اد وث���ي���ق���ة 

د�ستور  )�أول  �لمدينة 

ل��ل��دول��ة �لإ���س��ام��ي��ة(

من  ح��ي  �إل��ى  جهينة  �سرية 
ك��ن��ان��ة، و���س��ري��ة ن��خ��ل��ة في 
تعالى:  قوله  ون��زول  رج��ب، 
��ْه��ِر  ��اأَُل��وَن��َك َع���ِن �ل�����سَّ }َي�����سْ
�ْل���َح���َر�ِم ِق��َت��اٍل ِف���ي���ِه...{.

 ] عفان  بن  عثمان  عقد 

ر�سول  بنت  كلثوم  �أم  على 

�أختها  وف���اة  بعد   ،[ �لل 

�لأول رب���ي���ع  ف���ي  رق���ي���ة، 

�ل�سا�سل  ذ�ت  غ��زوة 

ب�����ق�����ي�����ادة ع���م���رو 

�ب�����ن �ل���ع���ا����ض [

غ�����زوة ت���ب���وك، في 

رج��������ب، وح����ادث����ة 

�لثاثة �لذين خلفو�

بعائ�سة،   [ ب��ن��اوؤه 

وه������ج������رة �����س����ودة 

عنهما �لل  ر����س���ي 

�إ����س���ام ���س��ل��م��ان �ل��ف��ار���س��ي 

وه���ب  ب����ن  وع���م���ي���ر   ،]
بن  �لعا�ض  و�أب��ي  �لجمحي، 

عنهم �لل  ر���س��ي  �ل��رب��ي��ع 

�ل��ن��ب��������������������������ي  زو�ج 

بنت  زي���ن���ب  ]م����ن 
رم�سان في  خزيمة، 

�لثانية)�ل�سغرى(،  بدر  غزوة 

ف����ي ���س��ع��ب��ان ي���ن���اي���ر ���س��ن��ة 

قتال فيها  يحدث  ولم  626م،  

�أبي  بن  علي  �سرية 
�إل����ى   ] ط���ال���ب 
ب��ن��ي ���س��ع��د ب��ف��دك

زو�جه ] من �سفية 

بنت حيي، و�أم حبيبة 

عنهم��ا �ل��ل�����ه  ر���س��ي 

غ���������������زوة ح����ن����ي����ن، 

وغ�����زوة �ل��ط��ائ��ف، في 

�أول  وح�����دوث  ����س���و�ل، 

ق�����س��ا���ض ف���ي �لإ����س���ام

ه������اك �ل�����س��ق��ي��ي��ن 
�ل����غ����ادري����ن: ع��ام��ر 
�ب���������ن �ل����ط����ف����ي����ل، 
و�أرب���������د ب����ن ق��ي�����ض

وفاة كلثوم بن �لهدم، 

زر�رة  ب���ن  و�أ����س���ع���د 

عنهما �لل  ر����س���ي 

)21�سنة(  رقية  وف��اة   

ع���ن���ه���ا،  �لل  ر������س�����ي 

 ،[ �ل����ن����ب����ي  ب����ن����ت 

وزوج������ة ع��ث��م��ان [

وف����اة ع��ب��د�لل �ب��ن 

رقية ر�سي �لل عنهما 

[ �لل  ر���س��ول  بنت 

ت�����س��ّري ر���س��ول �لل 

من  ب��ري��ح��ان��ة،   [
قريظة ب��ن��ي  ���س��ب��ي 

وفاة زينب بنت ر�سول 

�أكبر  وه��ي   ،[ �لل 

�أولده ر�سي �لل عنها

�إي����اء �ل��ن��ب��ي ] 

�سهًر� ن�سائه  م��ن 

�إ�������س������ام ف���������روة ب��ن 

ع�����م�����رو �ل����ج����ذ�م����ي 

�أح�����د �أم�������ر�ء �ل�����روم، 

وقتلوه �ل���روم  ف��اأخ��ذه 

�ل���ول���ي���د بن  ه����اك 
بن  و�لعا�ض  �لمغيرة 
�أحيحة  و�أب��ي  و�ئ��ل، 
م�����ن �ل���م�������س���رك���ي���ن

وف�������اة ع���ث���م���ان ب��ن 

�أول   ،] م��ظ��ع��ون 

م��وت��ى �ل��م��ه��اج��ري��ن 

ف��������ي �ل����م����دي����ن����ة

غ����������زوة ح����م����ر�ء 
�لأ�����س����د، ف���ي �ل��ي��وم 
�أح��د،  ل��غ��زوة  �لتالي 
َوَل������ْم ي��ح��دث ق��ت��ال

ثابت  ب��ن  زي���د  تعلم 

�ل��ي��ه��ود،  ل��غ��ة   ]
.[ باأمر ر�سول �لل 

ُلَباَبَة،  �أبي  توبة  ق�سة 

ون����زول ق��ول��ه َت��َع��اَل��ى 

ف��ي��ه: }َي��اأَّي��َه��ا �ّل��ِذي��َن 

�آَم��ُن��و� َل َت��ُخ��وُن��و�...{

)�لق�سا�ض(  �لق�ساء  عمرة 

وزو�ج���ه  �ل��ق��ع��دة،  ف��ي ذي 

م��ن  �إح������ال������ه  ب����ع����د   [
عنها �لل  ر���س��ي  م��ي��م��ون��ة 

���وِل  �إْق���������َر�ُر �ل���ّر����سُ

]ع�����ث�����م�����ان  ْب�����َن 
�ل�ّسَد�َنِة َعَلى  َطْلَحَة 

ك���ت���اب م���ن م��ل��وك 

ح�����م�����ي�����ر، ف���ي���ه 

خ���ب���ر �إ���س��ام��ه��م

1434ه�/2013م
تحقيق وتوثيق

ر�سيد ناجي �لح�سن

ق����دوم ن�����س��ارى ن��ج��ر�ن 

ودعوتهم  �لمدينة،  �إلى 

ل��ل��م��ب��اه��ل��ة، ف��رف�����س��و�، 

�لجزية على  ف�سالحهم 

ر������س�����د ق���ري�������ض 

لمن  كبيرة  جائزة 

[ بمحمد  ياأتي 

 [ �لر�سول  مكث 

في   ] بكر  و�أب���ي 

�أي���ام غ���ار ث���ور 3 

�إع����ام ج��ب��ري��ل �ل��ن��ب��َيّ ] 

في  �لهجرة  ليلة  يبيت  �أل 

فر��سه، ونوم علي [ مكانه 

] ن���ف�������س���ه ع���ل���ى �ل���ق���ب���ائ���ل ف�����ي �ل���م���و�����س���م،  ع����ر�����ض �ل����ر�����س����ول 

ق���ب���ي���ل���ة ق����ب����ي����ل����ة، و�إع�������������ان ����س���ت���ة م������ن �ل�������خ�������زرج �إ�����س����ام����ه����م

�لقر�آن،  لُيْقِرَئُهم  �لمدينة  �إل��ى   ] عمير  بن  م�سعب   [ �لر�سول  �إر���س��ال 

جمعة �أول  و�إق���ام���ة  �لإ�����س����ام(،  ف��ي  ���س��ف��ارة  )�أول  �لإ����س���ام.  ويعلمهم 

َمْظُعوِن،  بن  َوُعْثَمان  �ْلأَْرَق���ِم،  �أَِب��ي  بن  و�لأرق��م  �َسَلَمَة،  َو�أَب��ي  ُعَبْيَدَة،  �أَب��ي  �إ�سام 

َفاِطَمة  َو�ْمَر�أَته  َزْيِد،  ْبن  َو�َسِعيد  �ْلَحاِرِث،  ْبن  َوُعَبْيَدة   ، ِ
ّ

َوَعْبد�لل ُقَد�َمة  َو�أََخَويه 

�أَِبي  ْبن  َوُعَمْير  �ْلأََرّت،  ْبن  َوَخّباب  َبْكٍر،  �أَِبي  �بنتي  َوَعاِئ�َسة  َو�أَ�ْسَماء  �ْلَخّطاِب،  ِبْنت 

ِ ْبن َم�ْسُعوِد �أول من جهر بالقر�آن ر�سي �لل عنهم
ّ

َوّقا�ض، وبال بن رباح، َوَعْبد�لل

ده ف غار حر�ء �لليايل ذو�ت �لعدد -  مقدمات �لنبوة: نفوره ] من �لأوثان - تعُبّ

َجاَرِة َو�ل�ّسَجِر َعَلْيِه �لروؤيا �ل�ساحلة ف �لنام �لتي كانت تاأتي كفلق �ل�سبح - َت�ْسِليُم �حْلِ

 ،[ ن������ب������وت������ه  ع���������ام���������ات  ت�����������������ر�دف 

ُث �ل�����ره�����ب�����ان و�ل�����ك�����ه�����ان ب��ه��ا وحت���������������ُدّ

زو�ج�����ه ] م���ن خ��دي��ج��ة، وع��م��ره��ا �أرب����ع����ون ���س��ن��ة، ف��اأجن��ب��ت 

و�ل��ق��ا���س��م وع���ب���د�لل وف��اط��م��ة  ك��ل��ث��وم  و�أم  ورق���ي���ة  زي���ن���ب  ل���ه 

تعرف �لر�هب بحيى على عامات �لنبوة ف �لنبي 

مكة �إىل  به  فعاد  �ليهود،  من  عمه  وحتذير   [
�ل���غ���ن���م   [ �ل�����ر������س�����ول  رع�������ي 

 ح�سور �لر�سول ] مع �أعمامه حلف �لف�سول، بعد حرب �لفجار باأربعة �أ�سهر، 

ه ى �إليه حُقّ ف د�ر عبد�لل بن جدعان، وهدف �حللف ن�سرة �لظلوم حتى يوؤَدّ

�أع�����������م�����������ام�����������ه

ع������������م������������ات������������ه

������������س�����������ر�ري�����������ه

�لزبي

عاتكة

�أم حكيم 
�لبي�ساء

تزوجها 
علي بن �أبي 
طالب [

تزوجها عثمان 

�بن عفان [ 

بعد وفاة �أختها 

رقية

تزوجها 

عثمان بن 

عفان [

تزوجها علي بن 

�أبي طالب بعد 

وفاة فاطمة 

ر�سي �لل عنهما

تزوجها 
�أبو�لعا�ض بن 
�لربيع[

�سفية

مارية �لقبطية

جميلة

ريحانة بنت زيد �لن�سيية

نفي�سة

�أميمة

بّرة

�أروى

دخلو� ف �لإ�سام

دخلن ف �لإ�سام

�ختلف ف �إ�سامهن

�سر�ر

�أبولهب 
عبد�لعزى

�أبوطالب 
عبدمناف

حمزة

�حلارث

خديجة بنت خويلد�لعّبا�ض
�لذكور�لإناث

�لقا�سم

عبد�لل
وهو �لطيب �لطاهر

�إبر�هيم

كل �أولده ] من 

خديجة، عد� �إبر�هيم من 

مارية، وقد ماتو� �سغاًر�

زينب

علي

�أمامة

عبد�لل 

 مات �سغيً�

�حل�سن

�حل�سي

م�سن 

 مات �سغيً�

رقية 

 ماتت �سغيًة

�أم كلثوم

زينب

رقية

�أم كلثوم

فاطمة

كل بناته] من 

خديجة ر�سي �لل 

عنها

�سودة بنت زمعة

عائ�سة بنت �أبي بكر �ل�سديق

حف�سة بنت عمر بن �خلطاب

زينب بنت خزية

زينب بنت جح�ض

جويرية بنت �حلارث

�أم حبيبة رملة بنت �أبي �سفيان

�سفية بنت حيي بن �أخطب

�أم �سلمة هند بنت �أبي �أمية

ميمونة بنت �حلارث

�لقّوم

حجل

�أب������������������������������������ن������������������������������������اوؤهزوج�����ات�����ه

ط����ال����ب،  �أب���������ي  ع����م����ه  �إىل   [ ك����ف����ال����ت����ه  �ن�����ت�����ق�����ال   

و�ل�����������������ذي ظ���������ل ي�����ح�����م�����ي�����ه ق���������ر�ب���������ة 40������س�����ن�����ة

َوَف����������اُة �آِم������َن������َة، وه�����ي ر�ج����ع����ة ِب������ِه ] 

ب����الأب����و�ء زوج���ه���ا  زي������ارة  م���ن  ����َة  َم����َكّ �إِىَل 
ج���ده  �إىل   [ ك���ف���ال���ت���ه  �ن����ت����ق����ال 

�سغي وهو   [ َلُه  و�إكر�مه  عبد�لطلب، 

خوًفا  �حل��ادث��ة،  بعد  �أُّم����ِه،  �إىَل   [ ِب��ِه  َحِليَمَة  ُرُج����وُع 

�سني ���س��ت  ب��ل��غ  �أن  �إىل  �أم����ه،  ع��ن��د  ب��ق��ي  ح��ي��ث  ع��ل��ي��ه، 

حتول �لر�عي من �جلدب �إىل �خل�سرة و�لنماء، وحلول �لربكة على بني �سعد

 
َ
}َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َر�ُسوِل �لل �أُ�ْسَوٌة َح�َسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو �لل

َو�ْلَيْوَم �ْلآِخَر َوَذَكَر �لل َكِثيًر�{ األحزاب 21

�إخوته من �لر�ساع: عبد�لل و�أني�سة 

�أبناء �حلارث، وهم  وحذ�فة )�ل�سيماء( 

من حليمة �ل�سعدية.

مع  لهب  �أبي  جارية  ثويبة  �أر�سعته] 

حمزة  عمه  و�أر�سعت  م�سروح،  ولدها 

وعبد�لل بن جح�ض، وقد �أعتقها �أبولهب 

حينما ب�سرته بولدة �لنبي ]

خوخة �ل�سديق 

باب �لرحمة

�لقبلة
�ل�سّفة�ل�سجد �لنبوي

)1(
حجرة
عائ�سة

حجرة 
فاطمة

)2(
حجرة
حف�سة

)8(

حجرة

رملة بنت �أبي �سفيان

)9(
حجرة 
�سفية 

)7(
حجرة

جويرية

)4(

حجرة زينب بنت خزية

)�أم �سلمة بعد وفاة زينب(

)6(
حجرة

زينب بنت جح�ض

خوخة علي

)3(
حجرة
�سودة

ب����������اب عثم��������ان


