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 مقــــــّدمة

 

 وبعد :احلمد هلل , والصالة والسالم عىل رسوله صىل اهلل عليه وسلم , 

أصول رشيعتنا املباركة  بعد معرفة اهلل سبحانه , هناك أمر آخر , وهو أصـ  أصـي  مقـّرر ل الةـيعة من 

, ومعرفته فرض عىل ك  ُمكلٍَّف, وهي املعرفة التي تستلزم قبول ما جاء : معرفة نبينا حممد أال وهو 

أخرب, وامتثال أمره فيام أمر, واجتنـا   به من اهلدى ودين احلق, وطاعته والسري عىل سنته, وتصديقه فيام

 ما هنى عنه وزجر, وحتكيم رشيعته والرضا بحكمه.

ما يربطنا به, ويزيد حمبتنا له, وجيعلنا نقتدي به ل  علينا أن نتعلم من سرية نبينا حممد لذلك 

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ﴿ حياتنا ول شؤوننا كلها؛ كام قال تعاىل: ۇئ ۇئ   .(1) ﴾ وئ 
 هذا املوضوع يف ثالثة مباحث , وهي :وسيكون الكالم يف 

 , ووفاُته.هجرته, ومكان والدتِِه وِسنُّهُ املبحث األول : َنَسُبُه و

 غزواُتُه.و وأخالقه شامِئُلهُ  املبحث الثاين : 

َلقيُة و املبحث الثالث :  .أزواُجُه وأوالُدُه صفُتُه اْلخ

 اْلامتة

 املراجع

 فهرس املوضوعات

ـ وذلك للفائـدة( مع تعدي  يسري . سالميةالتحفة اإل:)نقلته من كتابنا وقد  لح أن يكـون متنـا , إذخ َيصخ

 صىل اهلل عليه وسّلم . سريته عن ُيةح للطال  

 وباهلل التوفيق ,,,,,,                                                         

 

 

 

 

 

 

                                           

 [21] , اآليةاألحزا سورة ( 1)
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ـ هو ـِن َكعخ َة بخ ِن ُمرَّ ِن كاَِلٍ  بخ ِن ُقََصِّ بخ ِن َعبخِد َمنَاٍف بخ ُد بُن َعبخِد اهللِ بخِن عبد امُلطَّلب بخِن هاِشٍم بخ ـِن حُمَمَّ ٍب بخ

ِرَكَة  ِن ُمدخ َمَة بخ ِن ُخَزيخ نَاَنَة بخ
ِن كِ ِ بخ ِن النَّْضخ ِن َمالٍِك بخ ٍر بخ ِن فِهخ ِن َغالٍِب بخ ـِن الَؤيِّ بخ ـِن نِـَزاِر بخ ِن ُمَْضَ بخ َياَس بخ ِن إلخ بخ

الم.  امِعيَ  بن إبراهيم عليهام السَّ َنان ِمن وَلِد إسخ َناَن, وَعدخ ِن َعدخ  َمَعدِّ بخ

؛ قـال َوا َِلـةُ  ـنُ  فهو أرشف الناس نسـباا, هاشـميق ُقـرعق َعـَرقق ـَقعِ  بخ ُ   : األَسخ  اهلل  َرُسـوَل  َسـِمعخ

َطَفى اهللََّ )إِنَّ َيُقوُل:  اَمِعيَ , َوَلدِ  ِمنخ  كِنَاَنةَ  اصخ َطَفى إِسخ ا َواصخ َطَفى كِنَاَنَة, ِمنخ  ُقَريخشا  َهاِشٍم, َبنِى ُقَريخشٍ  ِمنخ  َواصخ

َطَفايِن  (َهاِشمٍ  َبنِى ِمنخ  َواصخ
(2)

. 

ة, و الث وعةوَن نبيًّا َرُسوالا. له  , منها أربعوَن قبَ  النّبوَّ  من العمر َ الٌث وستُّون َسنَةا

 مولُدُه ومكانه :

ِل ِمنخ  ُولِد  ِر َربِيٍع األوَّ  م(.570َعاِم الفيِ , املوافق لعام )بمكة يوَم اإل ننِي ل َشهخ

 :طفولُتُه وشباُبُه

ُه )عبداملطلب(, ومات  والدته )آمنة( وهـو  ماَت والده )عبداهلل( وهو ََحخ  ل ِه, ومَلَّا ُولِد َكَفَلُه جدُّ بطِن أمِّ

ُه )أبو َطالٍِب(.  ابن س  سنني, وملا مات جده َكَفَلُه َعمُّ

ــاِم, فلــام بلــثَ  ــٍب إىل الشَّ ــِه أق َطاَل ــاٍم َخــَرَل مــع عمِّ ــَة أيَّ َ ريِن وَعةخ ــَة ســنَةا وشــهخ َ ــيخ َعةخ ــا َبَلــَث ا نَت  ومَلَّ

. ا عليِه منخُهمخ ُه خوفا ه من قتِ  اليهود له, فردَّ ر عمَّ  ُبرصى, رآه َبحريا الراهُب, فحذَّ

اِم مَع ميرسَة ُغالِم َخدجَيَة   م َخَرَل  ةا  انيةا إىل الشَّ ل جتارٍة هلا قب  أن يتزوجها, وملا َرَجـَع  مرَّ

ل خدجيَة بن  ُخويلٍِد, وُعمرُه مخخس وعِ  اٍم, وقي : غرُي ِمن سفره ذلك, تزوَّ ُة أيَّ ةون سنَةا وشهران وَعَةَ

 ذلك.

 بعثته:

ُتـه   ا, فابتـدأت نبوَّ ا ونـذيرا بنـزول جربيـ   مَلَّا َبَلَث أربعنَي َسنَةا ابتعَثُه اهلُل عز وج  للعـاملني رسـوالا بشـريا

 بسـورةِ  
ٍ
تعـاىل بتبليـث الرسـالة  ـم أمـرُه اهلل  ،﴾چ﴿ عليه بالوحي من ر  العاملني بغاِر ِحـراء

 أَخذ عىل هذا عَة سننَي يدُعو إىل التَّوحيِد. .﴾ھ﴿ حينام نزل عليه جربي  بسورة

                                           
 .(6077)مسلم صحيح   (2)
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ُأرسَي به من مكة إىل بي  املقدِس,  ـم  –ملَّا َبَلَث إحدى ومخسنَي سنةا وتسعَة أشهرٍ  –وبعد عة سنني 

امء, َوفُ  َبُه َوُعِرَل بِه إىل السَّ
اِق, َفَركِ لوات اْلمس, وصىلَّ ل مكة  الَث سنني. ُأيَت بالرُبَ  ِرَضِ  عليه الصَّ

ـَة سـنةا يـدعو إىل التوحيـد ويغرسـه ل نفـوِس أصـحابِِه, عةـ سـنني قبـ   بقي  َ بمكـَة  ـالَث َعةخ

اإلرساء, و ال اا بعدها, فدعا إىل اإليامن باهلل ورسوله, وعبادة اهلل وحده ال رشيـك لـه, فلقـَي صـنوفاا مـن 

 األذى, فصرب حتى أظهر اهلل دينه.

  هجرته:

يُن,  ُأِمَر بعد ذلك باهلجرة إىل املدينة, فدَخَلها يوَم اإل نني, وأقام هبا عَة سننَي, فعزَّ اإلسالُم, وَكَمـ  الـدَّ

, واجلهـاِد, واألذاِن, واألمـِر بـاملعروِف والنهـي  وِم, واحلجِّ وُأِمَر ببقيِة رشائع اإلسالِم, مث : الزكاِة, والصَّ

 اإلسالم.عِن امُلنكِر, وغري ذلك من رشائع 

  وفاُتُه:

َق بـالرفيق  تول  يوم اإل نني من ربيٍع األول عام أحد عة من اهلجرة, وعمره  الث وستون سنة, وحَلِ

ڇ ڇ  ﴿ األعىل بعدما بّلث الرسالة وأدى األمانة, وأكم  اهلل به الـدين, قـال تعـاىل:  چ  چ چ 

ڌ ڌ  ڍ  ڇ ڍ   . (3)﴾ ڎڇ 
رها منه, واْلرُي الذي َدلَّ عليـِه:  ته عليِه, وال رشَّ إالَّ حذَّ وِديُنُه باٍق إىل قيام الساعة, وال خرَي إالَّ َدلَّ ُأمَّ

ُك, ومجيُع ما يكَرُهُه اهللُ ويأباُه. َر منُه: الةِّ ُ الذي َحذَّ بُّه اهلُل ويرضاُه, والةَّ
 التوحيُد, ومجيُع ما ُُيِ

   

ُُلِق الفاض ؛ فكان ذلك من أهم أسبا   عاش  بعد النبوة داعياا إىل اهلل تعاىل, وكان  دعوته باْلخ

ٺ﴿ َقبول دعوته, وقد قال اهلل تعاىل: ڀ ڀ  ڀ  ٹ  ٹٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٺپ ڀ 

ڄڦڤڤڤ ڤڦ ڦ ڄ  ڃ ڃ چ ڃڦ ڄ ڄ  ﴾ڃ 
 (4). 

فأصول األخالق أمجع عليها األنبياء عليهم السالم, وجاءت هبا الةائع الساموية كّلها, وامتألت هبا 

ل كـ   الكتب املقدسة, وآخرها وأكملها القرآن العظيم, الذي حفـ  أصـول األخـالق, فكـان النبـي 

ُُيتذى به؛ فك  مـا ل وسلوكه وتعامله مع الناس مثاالا  األحوال مثالا للخلق الفاض , فقد كان ُخلقه 

ا رسـول  النبي  يدعو إىل حمبته؛ وهلذا كان  حمبته من عالمات اإليامن به؛ فمن ُمقتىض )شهادة أن حممـدا

                                           
 .[3, اآلية ]املائدةسورة  (3)

 .[159, اآلية ]عمران آلسورة  (4)
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 .اهلل(: أن تشعر ل قلبك بمحبٍة صادقٍة هلذا النبي األمي الكريم 

ٺ  ﴿ تعـاىل لـه: يالح  السهولة وترك التكلف ل حياته كلها؛ وهلذا يقـول اهلل وَمن يقرُأ سريته  ٺ 

ٹ ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ﴾ٺ 
(5)

فليس ل سريته تكّلف وال تعسف, بـ  حـني تقـرأ سـريته تشـعر بأهنـا  ,

 .قريبة منك, سهلُة التناول والتطبيق, وأن بمقدورك أن تقتدَي به 

 ِصدُقُه:  

ـَرُف بيـنُهم بــ)األِمني(, وهـو لقـٌب ال  اشُتِهَر النبيُّ  ل قوِمِه قبَ  البعثِة بالصدق واألمانـِة, وكـاَن ُيعخ

. ِ دِق واألَماَنِة وغرِيِِها ِمنخ ِخَصاِل اْلَريخ  يتَِّصف بِه إالَّ َمنخ َبَلَث الَغاَيَة ل الصِّ

ُلويِن : َفَقاَل  وهو يرجتف, مَلَّا دخ  عليها النبيُّ  وهذه خدجية  ُلويِن( )َزمِّ وذلك  - َزمِّ

 
ٍ
ُلوهُ  -إ َر ُنُزوِل الوحي عليه بَِغاِر ِحراء ُع, َقاَل  َعنخهُ  َذَهَب  َحتَّى َفَزمَّ وخ  َلَقـدخ  ِِل؟ َمـا َخِدجَيـُة, )َأيخ  ِْلَِدجَيـَة: الرَّ

َها. َنفخِِس( َعىَل  َخِشيُ   رَبَ َرَبَ  َفَأخخ , َخِدجَيُة: َكالَّ, َقاَل خ . اْلخ ِزيَك  الَ  َفَواهلل َأبخِةخ ا, اهللَُّ ُُيخ  َلَتِصـُ   إِنََّك  َفَواهلل َأَبدا

ِحَم, ُدُق  الرَّ َِديَث,  َوَتصخ َك َّ احلخ ِمُ  الخ ُدومَ  ,َوحَتخ ِسُب املخَعخ يخَف  ,َوَتكخ ِري الضَّ َقِّ ىَل َوُتِعنُي عَ  ,َوَتقخ  َنَواِئِب احلخ
(6)

. 

 ُجوُدُه وكرُمُه:  

  َعنخ   النَّبِيُّ  ُسِئَ   )َما:  جابرٌ  َقاَل 
ٍ
ء الَ( َفَقاَل  َقطُّ  َعخ

(7)
 اهلل  َرُسوُل  ُسِئَ   )َما َقاَل: َأَنٍس  , وَعنخ 

اَلمِ  َعىَل  َطاُه( إاِلَّ  َشيخئاا اإِلسخ َطاهُ  َرُجٌ   َفَجاَءهُ : , َقاَل َأعخ َ  َغناَما  َفَأعخ , َبنيخ ِ ِمـِه, إىَِل  َفَرَجـعَ  َجَبَلـنيخ مِ  َفَقـاَل: َيـا َقوخ  َقـوخ

لُِموا ا َفإِنَّ  َأسخ دا طِى حُمَمَّ َفاَقةَ  َُيخَشى الَ  َعَطاءا  ُيعخ الخ
(8)

. 

  حياُؤُه:

ِريُّ  َسِعيدٍ  َقاَل َأبو ُدخ   ِمنَ  َحَياءا  َأَشدَّ   النَّبِيُّ  )َكانَ :  اْلخ
ِ
َراء َعـذخ ِرَها, ِل  الخ َرُهـهُ  َشـيخئاا َرَأى َفـإَِذا ِخـدخ  َيكخ

نَاهُ  ِهِه( ِل  َعَرفخ َوجخ
(9)

. 

   تواُضُعُه:

ُ   قال ُعَمرُ  ـُرويِن  )الَ َيُقوُل:   النَّبِيَّ  : َسِمعخ ـَرِت  َكـاَم  ُتطخ ـنَ  النََّصـاَرى َأطخ َيَم؛ ابخ اَم  َمـرخ  َعبخـُدُه, َأَنـا َفـإِنَّ

                                           
 .[86] , اآليةصسورة  (5)

 .(160)مسلم صحيح , (4953)البخاري صحيح   (6)

 .(2311)مسلم صحيح , (6034)البخاري صحيح   (7)

 .(6160)مسلم صحيح   (8)

 .(2320)مسلم صحيح , (6102)البخاري صحيح   (9)
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(َوَرُسوُلهُ  اهلل َعبخدُ  َفُقوُلوا:
(10)

. 

 شجاَعُتُه: 

ُتنَا )َلَقدخ  :َقاَل َعِِلق  مَ  َرَأيخ رٍ  َيوخ نُ  َبدخ َرُبنَـا َوُهـوَ  ,اهلل  بَِرُسولِ  َنُلوذُ  َوَنحخ , إىَِل  َأقخ َعـُدوِّ  َأَشـدِّ  ِمـنخ  َوَكـانَ  الخ

َمِئذٍ  النَّاسِ  (َبأخساا  َيوخ
(11)

. 

 ِرْفُقُه: 

فخَق  )إِنَّ  :النَّبِيُّ  قال َعاِئَشُة  قال    ِل  َيُكونُ  الَ  الرِّ
ٍ
ء   ِمنخ  ُينخَزعُ  َوالَ  َزاَنُه, إاِلَّ َعخ

ٍ
ء  إِالَّ  َعخ

(َشاَنهُ 
(12)

. 

 عفُوُه: 

خ : َفَقاَلـ خ  اهلل  َرُسـولِ  ُخُلـِق  َعـنخ   َعاِئَشةُ  ُسئل خ  ـا َيُكـنخ  )َل ـا, َوالَ  َفاِحشا شا  َوالَ  ُمَتَفحِّ

ا ابا َواِق, ِل  َصخَّ يَِّئةِ  جَيخِزى َوالَ  األَسخ يَِّئَة, بِالسَّ ُفو َوَلكِنخ  السَّ َفُح  َيعخ (َوَيصخ
(13)

. 

 رمحُتُه:  

ڭ ڭ ڭ ﴿ اهلل تعاىل بالرَحة ل قوله: هُ فَ وَص  ے ۓ ۓ ڭ  ھ ھ ے 

﴾ۇ ۇ  ۆ ۆ
(14). 

  ضِحُكُه وَتَبسُُّمُه:

ـُ   )َمــا : َقاَلـ خ َعاِئَشـةُ  ا  اهلل َرُسـوَل  َرَأيخ ـاَم  هَلََواتِـِه, ِمنخـهُ  َأَرى َحتَّــى َضـاِحكا  َكــانَ  إِنَّ

ُم( َيَتَبسَّ
(15)

. 

   ُبكاُؤُه:

ري  ـخِّ ِرهِ  َوِف  ُيَصـىلِّ  اهلل  َرُسوَل  )َرَأيخُ  : َقاَل عبُد اهلل بُن الشِّ َحـى َكـَأِزيزِ  َأِزيـزٌ  َصـدخ   ِمـنَ  الرَّ
ِ
ُبَكـاء الخ

)
(16)

. 

   ُزْهُدُه:

                                           
 .(3445)البخاري صحيح   (10)

 , وقال أَحد شاكر: إسناده صحيح.(665)َحد مسند اإلمام أ  (11)

 .(6767)مسلم صحيح   (12)

 .(2016)َصِحيٌح, وصححه األلباين ل صحيح الرتمذي  َحَسنٌ  َحِديٌث  , وقال: َهَذا(2148)الرتمذي سنن   (13)

 .[128, اآلية ]التوبةسورة  (14)

 . (899)مسلم صحيح , (4828)البخاري صحيح  (15)

 .(904), وصححه األلباين ل صحيح أق داود (904)داود  سنن أق  (16)
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دٍ  آُل  َشبِعَ  )َما: َقاَل خ َعاِئَشُة  ا َلَيالٍ  َ اَلَث  ُبر   َطَعامِ  ِمنخ  املخَِدينَةَ  َقِدمَ  ُمنخذُ   حُمَمَّ  َحتَّى تَِباعا

ُقبَِض(
(17)

. 

 َعْدُلُه: 

ا َأنَّ  : َعاِئَشةَ  َعنخ  شا ُهمخ  ُقَريخ َأةِ  َشأخنُ  َأَِهَّ ُزوِميَّةِ  املخَرخ تِـي املخَخخ , الَّ َقـ خ  ُيَكلِّـمُ  َفَقـالوا: َوَمـنخ  رَسَ

ُئ  َفَقاُلوا: َوَمنخ  ؟ اهلل َرُسوَل  فِيَها رَتِ ٍد, بخنُ  ُأَساَمةُ  إاِلَّ  َعَليخهِ  جَيخ َمـهُ  . اهلل َرُسـولِ  ِحـبُّ  َزيخ  , ُأَسـاَمةُ  َفَكلَّ

َفعُ :  اهلل َرُسوُل  َفَقاَل  َتَطَب, َقامَ  ُ مَّ . (اهلل؟! ُحُدودِ  ِمنخ  َحد   ِل  )َأَتشخ اَم َقاَل:  ُ مَّ  َفاخخ َلَك  )إِنَّ ِذينَ  َأهخ  َقبخَلُكمخ  الَّ

ُمخ  َق  إَِذا َكاُنوا َأهنَّ يُف  فِيِهمُ  رَسَ ِ َق  َوإَِذا َتَرُكوُه, الةَّ ِعيُف  فِيِهمُ  رَسَ , َعَليخـهِ  َأَقـاُموا الضَّ َـدَّ ـمُ  احلخ  َأنَّ  َلـوخ  اهلل, َوايخ

نَةَ  َفاطَِمةَ  دٍ  ابخ َق خ  حُمَمَّ ُ   رَسَ (َيَدَها َلَقَطعخ
(18)

. 

 ِحْلُمُه:  

,  النَّبِيُّ  َقَسمَ  : اهلل بُن مسعود َقاَل َعبخدُ  اما ـَمةٌ  َهـِذهِ  إِنَّ  َرُجـٌ : َفَقاَل  َقسخ ـا ُأِريـدَ  َمـا َلِقسخ ـهُ  هِبَ  اهلل! َوجخ

ُتُه,  النَّبِيَّ  َفَأَتيخُ   رَبخ َغَضَب  َرَأيخُ   َحتَّى َفَغِضَب  َفَأخخ ِهِه, ِل  الخ َحمُ  َقـاَل: ُ مَّ  َوجخ  ُأوِذَي  َقـدخ  ُموَسـى, اهللَُّ )َيـرخ

َثرَ  ( َهَذا ِمنخ  بَِأكخ َفَصرَبَ
(19)

. 

 

 عبادُتُه: 

يخ ِ  ِمنَ  َيُقومُ  َكانَ   اهلل َنبِيَّ  َأنَّ :  َعاِئَشةَ  َعنخ  ـرَ  َحتَّى اللَّ َ  َفَقاَلـ خ  َقـَدَماُه, َتَتَفطَّ  َعاِئَشـُة: ِل

نَعُ  مَ  َما َلَك  اهللَُّ َغَفرَ  َوَقدخ  اهلل َرُسوَل  َيا َهَذا َتصخ بَِك  ِمنخ  َتَقدَّ َر؟ َوَما َذنخ ا َأُكـونَ  َأنخ  ُأِحـبُّ  )َأَفـالَ َقـاَل:  َتـَأخَّ  َعبخـدا

ا( ا, َصىلَّ  حَلخُمهُ  َكُثرَ  َفَلامَّ . َشُكورا َكعَ  َأنخ  َأَرادَ  َفإَِذا َجالِسا َرَكعَ  ُ مَّ  َفَقَرَأ, َقامَ  َيرخ
(20)

. 

  َوفاُؤُه:

ُعودٍ  بخنُ  َقاَل ُنَعيخمُ  َجِعيُّ  َمسخ ُ  األَشخ اَ   ُمَسيخلَِمةَ  كَِتاَ   َقَرأَ  ِحنيَ  َيُقوُل   اهلل َرُسوَل  : َسِمعخ َكذَّ  َقاَل  الخ

 : ِ ُسوَلنيخ ُتاَم؟ َتُقوالَنِ  )َفاَم لِلرَّ الَ  )َواهلل:  اهلل َرُسـوُل  َفَقـاَل . َقاَل  َكاَم  نُقوُل : َقاالَ . (َأنخ ُسـَ   َأنَّ  َلـوخ َتـُ   الَ  الرُّ  ُتقخ

بخُ   نَاَقُكاَم  َلَْضَ  (َأعخ
(21)

. 

 

                                           
 .(2970)مسلم صحيح , (6454, 5416) البخاريصحيح   (17)

 .(1688) مسلمصحيح , (,6788 ,6787 ,4304 , 3733 ,3732 ,3475 ,2648) البخاريصحيح   (18)

 .(1062)مسلم صحيح , ( 6100 , 6059 , 4336 , 4335 , 3405 ,3150) البخاريصحيح  (19)

 .(2820)مسلم صحيح , (4837   , 1161 , 1148 , 1119 , 1118) البخاريصحيح   (20)

 .(1339) اجلامع صحيح , وحسنه األلباين ل(2763)داود  سنن أق, 3/488أَحد مسند اإلمام   (21)
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, وقي :  كان  غزواُته  ا وِعةين غزوةا ا وِعةين: تسمخسا  عا

ان )وهي األبواء( -1 ر األوىل -3 . م ُبواط -2 .َودَّ ة -4 . م َبدخ  . م الُعَشريخ

وكانـ  ل رمضـان مـن السـنة الثانيـة  ,التـي َقَتـَ  اهلُل فيهـا صـناديد قـريش , وهي م بدر الكربى -5

 .للهجرة

ر بسبعة أيام , م غزوة بني ُسَليم -6 ويق -7 .وكان  بعد فراغه من َبدخ  . م َغَطفان -8 . م غزوة السَّ

ران -9  .قينقاع و م بن -10 . م َبحخ

: وكان  ل السنة الثالثة من اهلجرة, وانترص املسلمون ل أوهلا,  م اهنزموا, وفيهـا قتـ   م ُأحد -11

 .َحزة 

قاع -14 .النَّضري و م بن -13 . م ََحخراء األسد -12 وهـي بعـد  , م بـدر اآلخـرة -15 . م ذات الرِّ

 . م بني املصطلِق -17.  م غزوة ُدومة اجلندل -16 .بدر الكربى بعام ل شعبان, وقي : ذي القعدة

 وكان  ل السنة اْلامسة من اهلجرة.  م اْلندق )وهي األحزا (, -18

  . م بني حِلخيان -20. ُقريظة  م بنو -19

  وكان  ل السنة السادسة من اهلجرة.  م احلديبية, -21

 .َرد م ذي قَ  -22

 وكان  ل السنة السابعة من اهلجرة. م خيرب,  -23

 . م عمرة القضاء -25 . م وادي القرى -24

 وكان ل رمضان, من السنة الثامنة من اهلجرة. ,مكة فتح م  -26

 . م ُحنني -27

 . م الطائف -28

 . التاسعة من اهلجرةوكان  ل السنة  , م تبوك -29



   

 الذاتية تعجب من ذلك أشد العجب؛ فقد ذكر الصحابة  حينام تقرأ تفاصي  شخصية الرسول 

 أدق التفاصي  عن صفاته الظاهرِة كأنك تراه.
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 فأمَّا شعر رأسه:  

بِِط, وإنام هو وسط بني ذلك.فلم *  ِد الَقَطِط, وال بالسَّ َعخ  يكن باجلخ

 وكان يطول أحياناا حتى يْض  إىل منكبيه, ويقرُص أحياناا حتَّى يص  إىل أنصاف أُذنيه. * 

 يعتني بشعره فيمشطه ويدهنه. وكان * 

 وأمَّا وجهه:  

ا استدارة غري كاملة.*   فقد كان مستديرا

ُمرة, مضيٌئ كأنام الشمس أو القمر جتري فيه, قال أبو طالب ل وصفه ولونه أبيض مةٌ  ب *  :احلخ

ييييييييييييامغ  َ َيييييييييييي    ال     َم  ِبو جِهييييييييييييِ     وأبيييييييييييييى  لغ
 

يييييييييييييييييييي  ة  ل   اِميييييييييييييييييييي ِ   َ ييييييييييييييييييييام  ِ  م  ِث يييييييييييييييييييياةغ اليي 
 واسعتني, سوادِها شديد السواد, وبياضهام شديد البياض, كأنه أكح . وكان  عيناه *  

, دقيق األرَنَبِة )وهي َطَرفه(. وكان أنفه  *  طويال قائاما

ين, ليس ل وجنتيه نتوء وال ارتفاع. وكان *   سه  اْلدَّ

ا, وكانوا يمتدحون بذلك لداللته عىل الفصاحة. وكان *   واسع الفم باعتدال فليس فمه ضيقا

 هيتم بنظافة فمه بالسواك. أبيَض األسنان مع بريق فيها, وكان  وكان * 

, لكنها ل تكـن بـالكبرية, ولكـن بـني ذلـك, وكـان  ان  حليته وك*  هيـتم بترسـُيها ودهنهـا  كثَّةا

 ينهى عن حلق اللحية, ويأمر بإعفائها. وتنظيفها وتطييبها. وكان 

 وأمَّا ُطوله:

 فكان وسطاا, فليس بالطوي  البائن الشديد الطول, وال بالقصري الشديد الِقرص, ولكنه بني ذلك.* 

 لباسه: وأما 

ا, فيلـبس القمـيَه )وهـو الثـوُ  ذو *  ا وال يـرّد موجـودا فقد كان يلبس ما تيرس, فال يتكلف مفقـودا

 األكامم وفتحِة الرأس( وهو من أحبِّ اللباس إليه, ويلبس اإلزار والرداء, ويلبس العاممة.

ََسَن ِمن اللباِس والنظيف, ولكنه ال يبالث وال يتكرب. وكان *   ُيبُّ احلخ

 اهللَُّ َينخُظرُ  )الَ : عن ذلك, وال سيَّاَم إذا صحبه اْليالء, وهلذا قال  وكان ال يطي   يابه, وقد هنى * 

َبهُ  َجرَّ  َمنخ  إىَِل  (ُخَياَلءَ  َ وخ
(22)

. 

   أزواجه: (أ)

                                           
 .(5574)مسلم صحيح , (5783)البخاري صحيح   (22)
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أشهرهن إحدى عةة امرأة, ووقي : مخَس عةَة, وقي  غري ذلك,  امرأةا  ةَ ةخ عَ  أربعَ   يُّ بِ النَّ  َل تزوَّ 

: عٍ سخ ن تِ عَ  اَت , وما نتان ماَتَتا ل حياتِِه   منهن, وُهنَّ ريض اهلل عنهنَّ

لِدٍ  -1 قبـ  النبـوة وهلـا أربعـون  النبـيُّ  جهاتزوَّ , ريض اهلل عنها ةُ ديَّ األَس  ةُ القرشيَّ  َخدجيُة بنُ  ُخَويخ

ل َمن آَمَن به  وهي , هم منها إال إبراهيمُ ه كلُّ وأوالدُ  ,عليها حتى مات  لخ ول يتزوَّ  ,سنة  ,هُ تخ رَ آزَ , وأوَّ

ـ عليه السالم, مع جربي  وأرس  اهلل إليها السالمَ  ,ااهلِ ا ومَ هَ نفِس بِ  هُ تخ وواَس  ,ت معهوجاهدَ  ال  ةٌ وهذه خاصَّ

 .مات  قب  اهلجرة بثالث سنني ,سواها عرف المرأةٍ تُ 

ُة الُقرشيَّةُ  -2 َعَة العاِمِريَّ َدُة بنُ  َزمخ َجها النبيُّ ريض اهلل عنها َسوخ بعد وفاة خدجية وهو بمكـة,  , تزوَّ

 توفي  سنة مخس ومخسني.

رٍ  -3 ا, , تزوجهـا امريض اهلل عـنه َعاِئَشُة بِنخُ  أق َبكخ ومـا نـزل عليـه  ,ا غريهـاكـرا ول يتـزول بِ  بِكـرا

َ  وكان  أحبَّ  ,غريها امرأةٍ  اِف ل حلِ  الوحُي  وهي أفقـه نسـاء األمـة  ,ن السامءا مِ براءهت  ونزل ,إليهِ  لِق اْلخ

, توفيـ  سـنة سـبع ومخسـني مـن يرجعون إىل قوهلا ويستفتوهنا  النبيِّ  أصحاِ   وكان أكابرُ , هنَّ وأعلمُ 

 اهلجرة.

َجها النبيُّ امريض اهلل عنه اْلطاِ   بنِ  رَ مَ عُ  بنُ   ةُ َص فخ َح  -4 ل املدينة سنة  الث للهجرة بعد  , تزوَّ

 , توفي  سنة مخس وأربعني.موت زوجها ُخنيس بِن ُحذافة 

وإحسـاهنا  ,لرأفتها هبم ورَحتهـا ؛ُأمُّ املساكني , يقال هلا:ريض اهلل عنها يةُ اللاهلخِ  ةَ مَ يخ زَ ُخ  بنُ   ُب نَ يخ زَ  -5

أو  ال ة, وقي : بعد  امنية أشهر, وذلك ل السنة الرابعة  بشهرين زواجها من النبيِّ بعد  توفي  ,إليهم

خ  من اهلجرة,   .ريض اهلل عنهامإال هي وخدجية  هِ ل حياتِ   هِ من أزواجِ   خ مُ يَ  وَل

ل املدينة سنة أربع  , تزوجها النبيُّ ريض اهلل عنها القرشية املخزوميةُ  ةَ يَّ مَ أق أُ  بنُ   هندُ  ةَ مَ لَ َس  أمُّ  -6

ء نسـا وهي آخرُ  , توفي  سنة ا نتني وستني,للهجرة بعد وفاة زوجها أق سلمَة عبِد اهلل بِن عبِد األَسِد 

 .ا صفيةُ آخرهن موتا  :ا وقي موتا  النبيِّ 

وفيها  املطَّلب,عبدِ بنِ   ةَ مَ يخ مَ أُ  ِة النبيِّ عمَّ  وهي ابنةُ , ريض اهلل عنها األَسِديَّةُ  شٍ حخ َج  بنُ   ُب ينَ زَ  -7

ڈ ڈ ژ﴿ :نزل قوله تعاىل ﴾ڌ ڎ ڎ 
  رُ فتخِ تَ  وبذلك كان خ  ،(23)

ِ
 :وتقول  النبيِّ  عىل نساء

 سنة عةين. , توفي  ل خالفة عمر سبع ساموات من فوِق  ي اهلُلنِ َج وزوَّ  ,نَّ أهاليكُ  زوجكنَّ 

َ  بنُ   ةُ يَ رِ يخ وَ ُج  -8  طَ صخ املخُ  ِث ارِ احلخ
 النبـيَّ  فجـاءت ِق لِ طَ صخ كان  من سبايا بني املخُ , ريض اهلل عنها يَّةُ قِ لِ

                                           
 . 1/105املعاد  زاد  ( 23)
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تستعني به عىل كتابتها
(24)

ُه النبـيُّ ا وتزوجهاهَ تَ ى عنها كتابَ فأدَّ  , ة, فغريَّ , توفيـ  سـنة , وكان اسمها: برَّ

  مخسني للهجرة.

 لتزوجها وهي مهاجرة  ,امريض اهلل عنه   القرشيةُ حرخ  بنِ  أق سفيان صخرِ  بنُ   لةُ مخ رَ  يبةَ بِ َح  أمُّ  -9

 أخيهـا معاويـة خالفـةوماتـ  ل  ,إليه من هنـاك ُقِدم هباو ,وأصدقها عنه النجاع أربعمئة دينار ,احلبشة

.قي : سنة ا نتني وأربعني, وقي  غريها , 

 ةا بعـد غـزوةأمـ لنَّبِـي صـارت لِ , ريض اهلل عنها سيد بني النضري َب أخطَ  بنِ  يِّ يَ ُح  بنُ   ةُ يَّ فِ َص  -10

, توفيـ  ل خالفـة وكانـ  مـن أمجـ  نسـاء العـاملني ,وجعـ  عتقهـا صـداقها وتزول هبـا, فأعتقها خيرب,

  .معاوية 

 جهـا بمكـةتزوَّ  ,النبـيُّ  ان تزول هِبـوهي آخر مَ  ,ريض اهلل عنها ةُ الليَّ اهلخِ  احلارِث  بنُ   ةُ ونَ يمُ مَ  -11

ُه النبيُّ الصحيحمنها عىل  ل عمرة القضاء بعد أن ح َّ  سنة سبع للهجرة, َ ة, فغريَّ ُمها برَّ , , قي : كان اسخ

رةــدى ومخسني للهجــسنة إح  معاوية الفةــخل  توفي 
(25)

.
 

 

 أوالُدُه:   (ب)

فِمن جاريته  إالَّ إبراهيم  ريض اهلل عنهاسبعٌة,  ال ة أبناء وأربع بنات, كلهم من خدجية   هُ أوالدُ 

ا.إال فاطمة   قبله واوفُّ تُ  هم وكلُّ  ,ريض اهلل عنهاالِقبطية  ةُ يَ ارِ مَ   ريض اهلل عنهم مجيعا

 األبناء:
عـاش  , قيـ :مـات طفـال فيقال له: أبو القاسم, ىنَ كخ يُ  به كان, وهو أول أوالده و,  القاسمُ  -1

 . وهو أول من مات من أوالده ,وقي  عاش إىل أن ركب الدابة ,سنتني

ُب بـ: اهلل عبدُ  -2  (.اهرالطَّ )و (بالطيِّ ) , ويلقَّ

همن اهلجرة ُولد ل السنة الثامنة ,إبراهيُم  -3 مات طفـال قبـ   ريض اهلل عنها, بطيةالقِ  ةُ يَ ارِ مَ  , وأمُّ

 .ا امنية عة شهرا  , ولهطامالفِ 

 البنات:
َجَهاالنبي  أكرب بنات , وهيريض اهلل عنها ُب ينَ زَ  -1 خالتهـا  ابـنُ وهو  أبو العاص ابن الربيع , َتَزوَّ

عـىل  وكـان رديـف رسـول اهلل  ,ا فتول وقد ناهز احللـمعليًّ ه فولدت ل ,هالة بن  خويلد أخ  خدجية

ريض اهلل  توفي  زينب ,ُيملها ل صالته وولدت له أمامة وهي التي كان رسول اهلل  ,ناقته يوم الفتح

                                           
 .لكتابة: املال الذي يدفعُه العبُد أو األَمُة لسيِِّدِها حتى يعتقهاما  ( 24)

 .[37اآلية ] ,األحزا سورة ( 25)
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  .ل قربها سنة  امن من اهلجرة ونزل رسول اهلل  عنها

َجَهاريض اهلل عنها ةُ يَّ قَ رُ  -2 , وهاجرت معه إىل أرض احلبشة اهلجرتني مجيعا , عفانَ  بنُ  عثامنُ  , َتَزوَّ

وهاجرت إىل املدينة  .وبلث س  سنني فنقره ديك ل وجهه فامت ول تلد شيئا بعد ذلك ,اهلل له عبدَ  تخ دَ لَ وَ 

عـىل  ,ببـدر ف عثامن عليهـا فتوفيـ  ورسـول اهلل فخلَّ  ,بدرغزوة يتجهز إىل  ومرض  ورسول اهلل 

 .ا من اهلجرةرأس سبعة عة شهرا 

َجَها ريض اهلل عنهالثوم كُ  أمُّ  -3 توفيـ  , ريض اهلل عنها ةُ يَّ قَ رُ  وفاة أختها بعد  عفانَ  بنُ  عثامنُ , َتَزوَّ

ونـزل ل حفرهتـا  ,عـىل قربهـا وجلـس رسـول اهلل  ,من اهلجرة ةسعاتالسنة الل  ل حياة رسول اهلل 

  . وأسامةُ  والفضُ   عِلق 

ريض اهلل عـنهن, وقيـ : إهنـا  أفض  بناتـه, وهي أصغر بناته , واملشهور أهناريض اهلل عنها فاطمةُ  -4

َجَهانساء العاملني أفض  مات   ,فولدت له احلسن واحلسني وزينب وأم كلثوم ,عِلُّ بُن أق طالب  , َتَزوَّ

بستة أشهر رسول اهلل  بعدريض اهلل عنها ل السنة احلادية عةة 
(26)

 . 

َو أن تصبح سرية النبي  صفحة مكشوفة للناس الذين عاشوا معه أمجعني, العدو  ومن هنا, فال َغرخ

والصديق, والرج  واملرأة, والكبري والصغري, والقريب والبعيد؛ فقد كانوا يعلمـون أدق التفاصـي  عـن 

ته وسريته وشخصيته وشامئله, وما ال يستطيعون رؤيته من أموره اْلاصة, فقد كان أزواجه ريض اهلل حيا

الا, حتـى إنـا لـنعلم اليـوم مـن سـريته وتفاصـي  حياتـه ل البيـ , واألكـ   عنهن ينقلنه للناس نقالا مفصَّ

كثرية مـا ال نعلمـه عـن  والة , والسفر واإلقامة, واليقظة والنوم والفراش, وقضاء احلاجة, ول أشياء

ك  املشاهري, ب  ما ال نعلمه عن آبائنا وأمهاتنا ومشاُينا وأساتذتنا وأقر  الناس إلينا, حتى إن الصحابة 

  نقلوا لنا عدد الشيب الذي ل رأسه َمالٍِك  بخنُ  وحليته, قال َأَنس  : َرُسوُل اهلل  )ُقبَِض ِل  وليس 

(َبيخَضاءَ  َشَعَرةا  عةون َوحِلخَيتِهِ  َرأخِسهِ 
(27)

. 

تـدعو إىل حمبتـه, حتـى شـكله  ومما يلف  النظر عند املطالعة ل السرية النبويـة أن كـ  سـرية النبـي 

, فأن  حينام تقرأ تفاصي  شكله, ومظهره, وشعره, ووجهه, ومجاله, وملبسه, وهيئتـه, تشـعر الظاهر 

ا.إن هـذا النبـيَّ األمـيَّ  هـو منَّـٌة مـن اهلل  باحلبِّ يتضاعف ل قلبك, وبالروح اإليامنية تـزداد قـوة ويقينـا

گ گ گ﴿ تبارك وتعاىل ورَحـة, كـام قـال تعـاىل: (28)﴾ ک ک 
رَحـةا للمسـلمني  ول يكـن  ,

                                           

 . 1/103زاد املعاد  (26)

 .(2347)مسلم صحيح , (3354)البخاري صحيح   (27)

 .[107, اآلية ]األنبياء سورة  (28)
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فحسب, ب  هو رَحٌة للعاملني بك  مـا جـاء بـه مـن احلـق  –مثالا  –فحسب, وال رَحةا لفئة معيَّنة كالعر  

واهلدى والنور, ولقد ُحقن  دماء, وُحفظ  حقوق, وقام  مصالح عظيمـة للبةـية, كلهـا بفضـ  اهلل 

  تعاىل,  م بفض  بعثة هذا النبي األميِّ الكريم
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, هي صفحات مةقة , وورقات نرّية ,فيها  نفحات إيامنية  تم إعدادهاالصفحات التي 

, تّم كتابتها ,وإرشاقات نبوية , من سرية احلبيب املصطفى عليه أفض  الصالة وأتم التسليم 

 د منها ل ـــــ, لنأخذ منها الدروس , وتستنري هبا النفوس, ونستفيواختصارها من سريته العطرة

هاحياتنا  . كلّ
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 2                                     , ووفاُته.هجرته, ومكان والدتِِه واملبحث األول : َنَسُبُه وِسنُّهُ 

 3                                                                     غزواُتُه.وأخالقه و شامِئُلهُ  املبحث الثاين : 

َلقيُة و  .                                                  7أزواُجُه وأوالُدُه املبحث الثالث : صفُتُه اْلخ

 13                                                                                                                                اْلامتة

 14                                                                                                                              املراجع

 15                                                                                                         فهرس املوضوعات

 

 


