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 ×محمد رسول هللا 

  ملسو هيلع هللا ىلصنسبه ونشأته : 

 هو محمد بن عبدهللا بن عبدالمطلب بن هاشم، وأمه )آمنة بنت وهب(.

م(، مات والده )عبدهللا( وهو حمل 570بمكة عام الفيل الموافق لعام ) ×ولد 

في بطن أمه، ولما ولد كفله جده )عبدالمطلب( وماتت والدته آمنة وهوو ابون 

 كفله عمه )أبو طالب(.ست سنين، ولما مات جده 

ل، حتى لقبه قومه )بواألمين(، وعلوى يعظيم األخالق، طيب الشما ×وعاش 

 ، إذ جـاءه الحـق وهـو بغار حراء.×رأس األربعين من عمره نبئ محمد 

يدعو إلى اإليمان باهلل ورسوله، وعبادة هللا وحده، فلقي صنوفاً مون  ×ثم بدأ 

اجر إلوى المدينوة، فشعورعت األحكوام، األذى، فصبر حتى أظهر هللا دينه، وهو

 ل الدين.وعز اإلسالم، وَكمع 

يوم اإلثنين من ربيو  األول عوام أحود عشور مون الهوورة، وعموره  ×ثم مات 

ثووالو وسووتون سوونة، ولحووق بووالرفيق األعلووى بعوودما بَلنووو الووبال  المبووين، ودَلن 

 األمة على كل خير، وحذرها من كل شر، فصلوات هللا وسالمه عليه.

 ملسو هيلع هللا ىلصصائصه خ:  

أنوه خواتم األنبيواء، وسويد المرسولين، وإموام المتقوين،  ×من خصواص  النبوي 

ورسووالته عامووة للنقلووين، أرسووله هللا رحمووة للعووالمين، وأعسوور  بووه إلووى بيووت 

 المقدس، وععرج به إلى السماء، وناداه هللا بوصف النبوة والرسالة.

أعْعِطيوتع َخوـْمًسا لَوـْم »قال:  ×عن جابر بن عبدهللا رضي هللا عنهما أنن الننبِين 

ِعلَووْت ِلووَي األْر ع  ، َوجع ْعووِب َمِسوويَرةَ َشووْهرل يعووـْعَطهعنن أَحوودب قَْبِلووي: نعِصووْرتع بِالرس

، َوأعِحلنوْت ِلوَي  والةع فَْليعَصول ِ تِي أْدَرَكتْوـهع الصن لل ِمْن أمن َمْسِودًا َوَطهعوراً، فَأيسَما َرجع
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ألَحدل قَْبِلي، َوأعْعِطيتع الشنفَاَعةَ، َوَكاَن الننبِيس يعْبعَثع إلَى قَْوِمِه  الَمغَانِمع َولَـْم تَـِحلن 

ةً  ِعنْتع إلَى النناِس َعامن ةً، َوبـع  .(1)متفق عليه«. َخاصن

دون أمته: الوصال فوي الصويام، والوزواج بوال مهور، ونكوا   ×ومما يخصه 

ا ال يسوم  النوواس، أكنور مون أربو  نسواء، وعودم أكوول الصودقة، وأنوه يسوم  مو

علوى صوورته التوي خلقوه هللا عليهوا،  ×ويرى ما ال يرون كموا رأى جبريول 

 وأنه ال يورو.

  بدء الوحي إلى النبي×:  

ْؤِمنِيَن  لع َما بعِدَئ بِـِه َرسعولع اَرِضَي هللاع َعْنَها َعْن َعاصَِشةَ أم ِ المع  ٬أننَها قَالَْت: أون

ْؤيَا الصن  × ْؤيَوا إال َجواَءْت ِمنْوَل ِمَن الَوْحيِ الرس اِلـَحةع فِي الننْوِم، فََكاَن ال يََرى رع

، فَيَتَوـَحننثع فِيوِه  ، َوَكاَن يَـْخلعو بِـغَاِر ِحَراءل ب َِب إلَْيـِه الَخالءع ْبـحِ، ثعمن حع -فَلَِق الصس

دع ِلوذَِلَ ، ثعومن اللنيَاِلَي ذََواِت العَودَِد قَْبوَل أْن يَْنوِزَإ إلَوى أ -َوهعَو التنعَبسدع  ْهِلوـِه، َويَتَوَزون

 ، دع ِلـِمنِْلوـَها، َحتنوى َجواَءهع الَحوقس َوهعوَو فِوي َرواِر ِحوَراءل يَْرِج ع إلَى َخِديَووةَ فَيَتَوَزون

 «.َما أنَا بِقَاِرئل »فََواَءهع الَملَ ع فَقَاَل: اْقَرأْ، قال: 

َوْهودَ، ثعومن أْرَسولَنِي فَقَواَل: اْقوَرأْ، قلوت: فَأَخذَنِي فَغَطننِوي َحتنوى بَلَوَو ِمن ِوي ال»قال: 

، فَأَخوذَنِي فَغَطننِوي الننانِيَوةَ َحتنوى بَلَوَو ِمن ِوي الَوْهودَ، ثعومن أْرَسولَنِي «َما أنَا بِقَواِرئل »

اَل: ، فَأَخذَنِي فَغَطننِي النناِلنَةَ، ثعمن أْرَسلَنِي فَقَو«َما أنَا بِقَاِرئل »فَقَاَل: اْقَرأْ، فَقلت: 

 .(ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ چ چ چ ڇ ڇ ڇ)

َوْيِلودل رضوي  × ٬فََرَجَ  بِـَها َرسعولع ا فع فعَؤادعهع، فَدََخَل َعلَى َخِديَوةَ بِْنِت خع يَْرجع

لعوونِي»هللا عنها فَقَواَل  لعوونِي َزم ِ ْوإع، فَقَواَل «. َزم ِ لعووهع َحتنوى ذََهوَب َعْنوـهع الورن فََزمن

 ٬فَقَالَوْت َخِديَووةع: َكوال َوا«. لَقَْد َخِشيتع َعلَى نَْفِسوي»َها الَخبََر: ِلـَخِديَوةَ َوأْخبَرَ 

، َوتَوـْكِسبع الَمْعودعوَم،  ِحوـَم، َوتَـْحوـِملع الَكولن ْخِزيَ  هللاع أبَدًا، إننَ  لَتـَِصلع الرن َما يـع
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 . ِ ْيَف، َوتعِعينع َعلَى نََواصِِب الَحق   َوتَْقِر  الضن

ى، اْبَن فَاْنَطلَقَْت بِـ ِه َخِديَوةع َحتنى أتَْت بِـِه َوَرقَةَ ْبَن نَْوفَِل ْبِن أَسِد اْبِن َعْبِدالععزن

 ، بع الِكتَاَب الِعْبَرانِوين َر فِي الَواِهِلينِة، َوَكاَن يَْكتـع َعم ِ َخِديَوةَ، َوَكاَن اْمَرءاً تَنَصن

بع ِمَن اإلْنِويِل بِال ِعْبَرانِينِة َموا َشواَء هللاع أْن يَْكتعوَب، َوَكواَن َشْيوـًخا َكبِيوًرا قَوْد فَيَْكتـع

، اْسَمْ  ِمِن اْبِن أِخيَ . فَقَاَل لَوـهع َوَرقَوةع: يَوا  َعِمَي، فَقَالَْت لَـهع َخِديَوةع: يَا اْبَن َعم ِ

 َخبََر َما َرأى. × ٬اْبَن أِخي َماذَا تََرى؟ فَأْخبََرهع َرسعولع ا

وَسى، يَا لَْيتَنِي فِيَها َجوذَعاً،  فَقَالَ  َل هللاع َعلَى مع وسع النِذ  نَزن لَـهع َوَرقَةع: َهذَا الننامع

وَ ، فَقَواَل َرسعوولع ا َ  قَْومع ْخِرجع وـْخِرِجين هعوـمْ : »× ٬لَْيتَنِي أكعونع حي اً إْذ يـع «. أَومع

لب قَطس بِِمنِْل َما ِجئْتَ  َ   قال: نَعَْم، لَـْم يَأِْت َرجع بِـِه إال ععوِدَ ، َوإْن يعْدِرْكنِي يَْومع

راً  وَؤزن ْرَك نَْصوًرا مع . متفوق أْنصع ف َِي، َوفَتَوَر الوَوْحيع . ثعومن لَوـْم يَْنَشوْب َوَرقَوةع أْن تعووع

 .(1)عليه

  ملسو هيلع هللا ىلصأزواجه: 

فوووي الووودنيا واوخووورة، وكلهووون  ×أمهوووات الموووؤمنين هووون زوجوووات الرسوووول 

آت مووون كووول سووووء يقووود  فوووي مسووولمات، طيبوووات، طووواهرات، نقيوووات، مبووور

 أعراضهن، وهن:

خديوة بنت خويلد، وعاصشة بنت أبي بكر، وسودة بنت زمعة، وحفصة بنت 

عمر، وزينب بنت خزيمة، وأم سلمة، وزينوب بنوت جحوو، وجويريوة بنوت 

الحووارو، وأم حبيبووة بنووت أبووي سووفيان، وصووفية بنووت حيووي، وميمونووة بنووت 

 الحارو رضي هللا عنهن أجمعين.

 نهن خديوة، وزينب بنت خزيمة، وتوفيت الباقيات بعده.مات قبله م

 خديوة وعاصشة رضي هللا عنهن أجمعين. ×وأفضل أزواجه 
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  ملسو هيلع هللا ىلصأوالد الرسول : 

ثالثوة أبنواء: )القاسوم(، و )عبودهللا(، مون خديووة، و)إبوراهيم(  ×ولد للرسوول  -1

 ته مارية القبطية، وجميعهم ماتوا صغاراً.ـين ر ِ من سع 

فولد له عليه الصوالة والسوالم أربو  بنوات )زينوب( و)رقيوة( و)أم  أما البنات: -2

لدن من خديوة، وتوزوجن وموتن قبلوه إال فاطموة،  كلنوم( و)فاطمة( وكلهن وع

 فماتت بعده، وجميعهن مسلمات طيبات طاهرات رضي هللا عنهن أجمعين.

  ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب الرسول : 

األمووة، هووم خيوور القوورون، ولهووم فضوول عظوويم علووى جميوو   ×أصووحاب النبووي 

اختارهم هللا لصحبة نبيه، فآمنوا باهلل ورسوله، وقاموا بنصرة هللا ورسووله، 

وهاجروا من أجل الدين، وآووا ونصروا من أجل الدين، وجاهدوا في سبيل 

هللا بوووأموالهم وأنفسوووهم، حتوووى رضوووي هللا عووونهم ورضووووا عنوووه، وأفضووولهم 

 المهاجرون ثم األنصار.

َخْيرع النناِس قَْرنِوي، »قال:  ×نه عن النبي عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا ع

ع أََحِدِهوـْم  وـْم، ثعومن يَوـِويءع أَْقوَوامب تَْسوبِقع َشوهادَة وـْم، ثعومن النوِذْيَن يَلعونَـهع ثعمن النِذْيَن يَلعونَـهع

هع َشَهادَتَـهع   .(1)متفق عليه«. يَـِمْينَـهع، َويَـِمْينـع

  ملسو هيلع هللا ىلصمحبة أصحابه : 

محبوووتهم جميعووواً بالقلوووب، والننووواء علووويهم باللسوووان،  مووون عالموووات اإليموووان:

هم، واالستغفار لهم، والكوف عموا شوور بيونهم، وعودم شوتمهم  ضي عنوالتر

وذل  لما لهم مون المحاسون والفضواصل، والمعوروإل واإلحسوان، ونصورة هللا 

ورسوله بالطاعة والوهاد في سبيل هللا، والودعوة إليوه، والهوورة والنصورة، 

نفسووهم فووي سووبيل هللا ابتغوواء مرضوواة هللا، فرضووي هللا عوونهم وبووذل أموووالهم وأ
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 أجمعين.

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )قال هللا تعالى:  -1

 .[100]التوبة/ (ٹ ڤ ڤ

 .[74]األنفال/ (ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ)قال هللا تعالى: و -2

ال تَسعبسوا أَْصَحابِي، : »×قال: قال رسول هللا عن أبي هريرة رضي هللا عنه و -3

ودل ذََهبواً َموا  ال تَسعبسوا أَْصَحابِي، فََوالنِذ  نَْفِسي بِيَِدِه، لَْو أَنن أََحودَكعْم أَْنفَوَق ِمنْوَل أعحع

دن أََحِدِهـْم َوال نَِصيفَهع   .(1)متفق عليه«. أَْدَرَك مع
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