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1 - حمرم احلرام

احلدث وتارخيه

املسلمني  به  حارصوا  الذي  امليثاق  )ذلك  امليثاق  صحيفة  نقض   -
ثالث سنني كاملة وقاطعوهم ال يناكحوهنم وال يبايعوهنم وال جيالسوهنم وال 
خيالطوهنم، وال يدخلوا بيوهتم، وال يكلموهم، حتى يسلموا إليهم سيدنا رسول 
اهلل ^ للقتل. وعلقت الصحيفة يف جوف الكعبة، ثم تم نقضها؛ ذلك أن قريشا 
كانوا بني راض هبذا امليثاق وكاره له، فسعى يف نقض الصحيفة من كان كارها 

هلا. وخرج سيدنا رسول اهلل ^ ومن معه من الشعب سنة عرش من النبوة.

- غزوة ذي أمر )ناحية النُّخيل( يف 450 رجال، رجع ومل يلق كيدا. 3هـ

- رسية سيدنا أيب سلمة بن عبد األسد إىل قطن )جبل( يف 150 رجال 
حتى نزل أرض لبني أسد. 4 هـ

- بعث عبد اهلل بن أنيس  ملحاربة أيب سفيان. 4 هـ.

املحرم. بني بكر بن كالب؛ لعرش خلون من  القرطاء إىل بطن  - رسية 
وهي أول رسية بعد الفراغ من األحزاب وقريظة. 6 هـ.

- مكاتبة امللوك واألمراء غرة املحرم 7هـ قبل اخلروج إىل خيرب بأيام وهم: 
ملك  قيرص  فارس،  ملك  كرسى  مرص،  ملك  املقوقس  احلبشة،  ملك  النجايش 
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الروم، املنذر بن ساوي حاكم البحرين، هوذة بن عيل صاحب الياممة، احلارث بن 
أيب شمر الغساين صاحب دمشق، جيفر ملك عامن وأخيه عبد ابني اجللندي.

-غزوة خيرب: وفيها جاس النبي̂  خالل ديار خيرب وأجىل اليهود الذين 
دسوا الدسائس لإلسالم واملسلمني عنها،  7هـ. 

 - غزوة وادي القرى: وهي جزء من غزوة خيرب ومرحلة من مراحلها؛ 
وقد فصلها بعض أهل املغازي والسري عن خيرب.

- الصلح مع فدك: وهي كذلك تابعة خليرب؛ ألن النبي ^ مل يرجع إىل 
فدك  أهل  استسلم  ثم  القرى  وادي  إىل  ذهب  خيرب  من  انتهائه  بعد  إذ  املدينة، 

وصاحلوه. 7 هـ.

- قدوم سيدنا جعفر بن أيب طالب  من احلبشة يوم فتح خيرب. 7 هـ.

- بناء النبي ^ بأم املؤمنني صفية بنت حيي ريض اهلل عنها )اصطفاها 
من سبايا خيرب(. 7 هـ.

- رسية سيدنا عيينة بن حصن الفزاري  إىل متيم. 9هـ.

- وفد بنو متيم يف رسية عيينة بن حمصن9هـ.

يف  الوفود  آخر  وهي  رجل،   200 يف  اليمن(  من  )قبيلة  النخع  وفد   -
النصف من املحرم 11 هـ.

- وفاة أم املؤمنني أم سيدنا إبراهيم مارية القبطية ريض اهلل عنها16هـ.



7

2 - صفر اخلري

احلدث وتارخيه

"برملان قريش"؛ اجتمع نواب  التاريخ يف دار الندوة  - أخطر اجتامع يف 
الدعوة  لواء  حامل  عىل  القضاء  من  متكنهم  حاسمة  خطة  لدراسة  قريش 
اإلسالمية وتطفئ نورها، فاجتمعوا وقد حرض معهم الشيطان يف صورة شيخ 
من أهل نجد، اجتمعوا عىل قرار غاشم ظامل بقتل النبي ^. وذلك يوم اخلميس 
622م أي بعد  12 من شهر سبتمرب سنة  املوافق  النبوة  14 من  26 صفر سنة 

شهرين ونصف تقريًبا من بيعة العقبة الكربى ـ

14 من  27 من هذا الشهر سنة  ليلة  املدينة. يف  النبي ^ نحو  - توجه 
النبوة.

- غزوة ودان وهي األبواء أول غزوات النبي ^ مل يلق فيها كيدا. - عىل 
رأس اثني عرش شهرا من مقدمه من املدينة.

- بئر معونة: وتسمى برسية املنذر بن عمرو اخلزرجي ، وتسمى أيضا 
األنصار  رجال  من   70 وهم  فيها  خرج  من  مجيع  فيها  استشهد  القراء،  برسية 
وخيار الصحابة . وكانت يف السنة الرابعة من اهلجرة عىل رأس أربعة أشهر 

من أحد.

- اإلذن بالقتال. الثنتي عرشة ليلة خلت من هذا الشهر 2هـ.
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- غزوة ذي أمر. 3هـ.

الرجيع: رسية عاصم بن ثابت األنصاري . قتل هو وأصحابه  - بعث 
ثم  مسجونًا،  عندهم  مكث  فإنه  خبيبا  إال  وَقاَرة،  َعَضل  من  قوم  هبم  غدرت 

أمجعوا عىل قتله. 4 هـ

- زواج النبي̂  بأم املؤمنني صفية بنت حيي بن أخطب ريض اهلل عنها. 
7هـ.

- رسية أبان بن سعيد  إىل نجد إلرهاب األعراب. 7هـ.

ح )وهم من بني ليث(  - رسية غالب بن عبد اهلل الليثي  إىل بني امُلَلوِّ
بالكديد. 8هـ.

- رسية غالب بن عبد اهلل الليثي  إىل فدك8 هـ.

- رسية قطبة بن عامر  إىل خثعم بناحية تبالة بالقرب من تربة. 9هـ.

- آخر البعوث: جهز النبي ^ جيشا كبريا فأمر عليهم أسامة بن زيد بن 
حارثة  وأمره أن يوطئ اخليل ختوم البلقاء والداروم من أرض فلسطني. لكن 
األقدار حالت دون خروج هذه الرسية بنبأ مرض النبي ^ وتم إنفاذه يف خالفة 

الصديق األكرب أيب بكر.11هـ

- زيارة أهل البقيع وقيل يف أول ربيع األول. يف ليال بقني من شهر صفر 
سنة 11هـ.

النبوي 3 - ربيع 

احلدث وتارخيه

االثنني  يوم  والسالم.  الصالة  أزكى  اهلل  من  عليه  األنام  خري  ميالد   -
الثنتي عرشة ليلة خلت من هذا الشهر، عام الفيل.

ليلة  لثنتي  املدينة يوم االثنني وكادت الشمس تعتدل.  النبي ^  - قدم 
مضت من هذا الشهر، وعمره يومئذ 53 عاما.

- غزوة َسَفَواُن )واد من ناحية بدر( وهي: )بدر األوىل( لطلب كرز بن 
جابر الفهري، لكنه فاهتم ومل يدركوه فرجع اجليش إىل املدينة. 2هـ

- غزوة بواط من ناحية رضوى؛ يف 200 صحايب، يف مقابل 100 رجل 
من قريش و2500 بعري، رجع النبي ^ ومل يلق كيدا. 2هـ

- زواج سيدنا عثامن ذو النورين  بأم كلثوم )وهي من موالتنا خدجية 
عليها من اهلل الرضوان والسالم(، بعد وفاة موالتنا رقية -ريض اهلل عنها- بنت 
رسول اهلل ^ تزوجها يف هذا الشهر وبنى هبا يف مجادى اآلخرة من نفس العام 

3هـ.

-رسية حممد بن مسلمة األنصاري  لقتل كعب بن األرشف اليهودي. 
ألربع عرشة ليلة مضت من شهر ربيع األول3هـ.
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- غزوة بني النضري: )مواجهة دسائس اليهود الذين أرادوا التخلص من 
سيد الوجود ^(.4هـ. 

- رسية خالد بن الوليد  إىل بني احلارث بن كعب بنجران. 10هـ.

- وفاة إبراهيم بن سيدنا رسول اهلل ^. 10 هـ.

- غزوة دومة اجلندل من أرض الشام ، يف 1000 مسلم، رجع النبي ^ 
ومل يلق كيدا. 5هـ

- غزوة ذي قرد وهي الغابة يف 151 رجال. 6هـ.

- رسية الغمر )ماء لبني أسد( أو رسية عكاشة بن حمصن األسدي  يف 
40 رجال، رجع ومل يلق كيدا. 6هـ

- غزوة بني حليان: أول هذا الشهر. 6هـ

أهل  عامة  لكن  اهلجرة؛  من  السابعة  السنة  يف  الرقاع:  ذات  غزوة   -
الرابعة وقد وقع هلم خلط مع غزوة أخرى بأرض  السنة  املغازي يذكروهنا يف 
نجد، ويؤكد وقوعها سنة سبع مسامهة أيب موسى األشعري وأيب هريرة ريض 

اهلل عنهام. وهذا يدل عىل وقوعها بعد خيرب.

من  )مجع  بالسيئ  عامر  بنى  إىل    األسدي  وهب  بن  عامر  رسية   -
هوازن(. 8هـ.

- رسية كعب بن عمري الغفاري  إىل ذات أطالح )وراء وادي القرى( 
يف 15 رجال، فقتلوا مجيعا إال جرحيا واحدا. 8هـ.
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- رسية الضحاك بن سفيان  إىل بني كالب. 9هـ.

- وفد بيل: يوم االثنني 12 من هذا الشهر، سنة 9هـ.

- وفاة احلبيب األعظم عليه من اهلل أزكى الصالة والسالم. يف 12 من 
هذا الشهر سنة 11هـ.

- أمر سقيفة بني ساعدة واستخالف الصديق األكرب .11هـ.
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4 - ربيع اآلخر

احلدث وتارخيه

- رسية زيد بن حارثة  إىل بني سليم3هـ.

- غزوة الُفرع من ُبحران يف 300 رجل، رجع النبي ^ ومل يلق كيدا3هـ.

- وفاة أم املؤمنني زينب بنت خزيمة ريض اهلل عنها4هـ.

الرقاع،  ذات  والسري  املغازي  أهل  عليها  أطلق  وقد  نجد4هـ،  غزوة   -
وهي ليست كذلك، ألن ذات الرقاع شهدها سيدنا أبو هريرة وسيدنا أبو موسى 
األشعري ريض اهلل عنهام كام سبق أن أرشت إليه. وكان إسالم أبو هريرة قبل 
غزوة خيرب بأيام، وكذلك أبو موسى األشعري واىف النبي ^ بخيرب، ويدل عىل 
أول  وكانت  اخلوف،  صالة  فيها  صىل   ^ النبي  أن  الرابعة  السنة  عن  تأخرها 
رشعية صالة اخلوف يف غزوة ُعْسَفان وال خالف أن غزوة عسفان كانت بعد 

اخلندق التي يف أواخر السنة اخلامسة.

الظهران(  لبني سليم يف مر   إىل اجلموم )ماء  - رسية زيد بن حارثة 
6هـ.

ة )بني ثعلبة وبينها  - رسية حممد بن مسلمة األنصاري  إىل ذي الَقصَّ
وبني املدينة أربعة وعرشون ميال( 6هـ.
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ة يف 300 رجل لرد مجاعة قدموا  ز امُلْدجلي إىل ُجدَّ زَّ - رسية علقمة بن ُمَ
من احلبشة واجتمعوا بقرب ساحل جدة ليقوموا بأعامل القرصنة.

150 رجال إىَل اْلُفْلِس؛ )صنم طيء ليهدمه(  ّيُة سيدنا َعيِلّ  يف  - رَسِ
9هـ.

- رسية عكاشة بن حمصن  إىل اجلباب أرض عذرة وبىل9هـ.

- بعث سيدنا خالد بن الوليد  يف هذا الشهر )وقيل يف مجادى األوىل(، 
إىل احلارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إىل اإلسالم، قبل أن يقاتلهم 

ثالثا، فخرج إليهم فاستجابوا وأسلموا هـ10.



14 

5 - مجادى األوىل
احلدث وتارخيه

بشري  بن  النعامن  سيدنا  النبوية  اهلجرة  بعد  األنصار  يف  مولود  أول   -
األنصاري 1هـ.

- غزوة العشرية؛ يف 150 أو 200 من الصحابة العرتاض عري لقريش، 
بأيب  عيل  اإلمام  لقب  الغزوة  هذه  ويف  املدينة.  إىل  اجليش  ورجع  مضت  لكنها 

تراب2هـ.

الرجيع  بأصحاب  يطلبهم   ^ النبي  إليهم  خرج  حليان:  بني  غزوة   -
خبيب بن عدى وأصحابه -ريض اهلل عنهم- وأظهر أنه يريد الشام ليصيب من 

القوم غرة. عىل رأس ستة أشهر من فتح قريظة6 هـ.

وُعرينة  إىل عكل )حي من قضاعة(    الفهري  بن جابر  ُكرز  - رسية 
)حي من بجيلة( 6هـ.

- رسية زيد بن حارثة  إىل العيص6هـ.

- وصول مهاجري احلبشة إىل املدينة يف فصل اخلريف7هـ.

- رسية مؤتة ملحاربة الروم وهي رسية جيش األمراء إىل البلقاء )جنويب 
األردن( يف 3000 ماهد8هـ.

- زاوج النبي ^ بأم املؤمنني رملة )أم حبيبة( بنت أيب سفيان ريض اهلل 
عنها9هـ.
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6 - مجادى اآلخرة

احلدث وتارخيه

- بنى سيدنا عثامن بن عفان  بموالتنا أم كلثوم ريض اهلل عنها3هـ.

- رسية زيد بن حارثة  إىل الَقَردة بنجد ليعرتض عريا لقريش3هـ.

وادي  وراء  جذام  ينزهلا  )أرض  ِحْسَمى  إىل    حارثة  بن  زيد  رسية   -
القرى من جهة الشام( 6هـ.

رف )بني ثعلبة( 6هـ. - رسية زيد بن حارثة  إىل الطَّ

- رسية عمرو بن العاص  أو ذات السالسل )عىل مشارف الشام( يف 
300 مهاجر وأنصاري لتفريق مجع من قضاعة يريد اهلجوم عىل املدينة8هـ.
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الفرد 7 - رجب 

احلدث وتارخيه

- ميالد اإلمام عيل  بمكة داخل البيت احلرام -عىل قول- يوم اجلمعة 
ثالث عرش رجب احلرام سنة 30 من عام الفيل قبل اهلجرة بثالث وعرشين سنة.

- اهلجرة األوىل إىل احلبشة: 11 رجال و4 نسوة. سنة 5 من املبعث.

- وفاة أيب طالب، بعد اخلروج من الشعب بستة أشهر؛ قبل وفاة السيدة 
خدجية ريض اهلل عنها بثالثة أيام سنة 10 من النبوة.

وبعد  االثنني  ليلة  27هـ  ليلة  يف  بسنة  اهلجرة  قبل  واملعراج:  اإلرساء   -
خروجه ^ إىل الطائف عىل اختالف يف اليوم والشهر بني أهل السري؛ولإلشارة 
وعن  اإلرساء،  سورة  أوائل  يف  اإلرساء  حادثة  عن  الكريم  القرآن  حتدث  فقد 

املعراج يف سورة النجم.

 إىل بطن نخلة )قرب مكة( يف  - رسية عبد اهلل بن جحش األسدي 
12 رجال مهاجرا، لريصد عريا لقريش، فغنموا العري وقتلوا عمرو احلرضمي، 

وأرسوا اثنني2هـ.

- زواج اإلمام عيل بن أيب طالب بموالتنا فاطمة الزهراء عليهام السالم 
 املدينة املنورة بخمسة أشهر، وبنى هبا بعد مرجعه من بدر  بعد مقدم النبي 

وهي بنت 18 عاما.
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- رسية أيب عبيدة بن اجلراح  إىل حي من جهينة يف 300 رجل؛ سامها 
)ألهنم  اخَلَبط  برسية  واشتهرت  البحر  سيف  بغزوة  اهلل  رمحه  البخاري  اإلمام 

أكلوا فيها اخلبط وهو ورق السلم لشدة اجلوع الذي أصاهبم( سنة 8هـ.

الفاضحة  التوبة وتسمى  الشام(.وفيها نزلت سورة  -غزوة تبوك )بالد 
ألهنا فضحت دسائس النفاق ومكائده9هـ.

ملكا  وكان  بدومة  أكيدر  إىل    الوليد  بن  خالد  سيدنا  بعث   -
عليها9هـ.
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8 - شعبان

احلدث وتارخيه

- املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار1هـ.

-رُصفت القبلة: عىل رأس ثامنية عرش شهرا من مقدم سيدنا رسول اهلل 
^ املدينة.

- فرض القتال عىل املسلمني }وقاتلوا يف سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال 
تعتدوا{2هـ.

- تزوج احلبيب املصطفى ^ بأم املؤمنني السيدة حفصة بنت عمر بن 
اخلطاب ريض اهلل عنهام 3هـ.

باملدينة  عنهام؛  اهلل  ريض  عيل  اإلمام  بن  السبط  احلسني  سيدنا  ميالد   -
لثالث خلون من هذا الشهر عام 4هـ.

-غزوة بدر الثالثة أو األخرية أو املوعد مليعاد أيب سفيان4هـ.

قديد  ناحية  يف  ماٍء  )اسم  املريسيع  وهي  )قبيلة(  املصطلق  بني  غزوة   -
الذي وقعت عنده املعركة( 5هـ.

- حادثة اإلفك: بعد االنتهاء من غزوة املريسيع5هـ.
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- رسية سيدنا عبد الرمحن بن عوف  إىل دومة اجلندل إىل قبيلة كلب، 
تزوج ابنتهم ومل يلق كيدا6هـ.

احلارث ريض  بنت  املؤمنني جويرية  بأم  املصطفى ^  احلبيب  تزوج   -
اهلل عنها6 هـ.

- رسية اإلمام عيل بن أيب طالب  إىل بني سعد بن بكر بَفَدك رجع ومل 
يلق كيدا 6هـ.

ّطاِب  إىَل ُتْرَبَة يف 30 رجال إىل قبيلة هوازن،  ّيُة سيدنا ُعَمَر ْبِن اخْلَ - رَسِ
]ُتْرَبُة َبْيَنَها َوَبنْيَ َمّكَة ِسّت َلَياٍل [ 7هـ.

- رسية سيدنا أيب بكر الصديق  إىل نجد )بنو كالب( 7هـ.

- رسية سيدنا بشري بن سعد األنصاري  إىل بني مرة بناحية َفَدك، يف 
30 رجاًل 7هـ.

- رسية سيدنا أيب قتادة  إىل بني غطفان الذين حتشدوا يف خرضة )وهي 
أرض حمارب بنجد( 8هـ.

- رسية أبو قتادة  إىل بطن إضم قبيل فتح مكة يف 8 نفر 8هـ.

- رسية سيدنا البشري بن سعد األنصاري  إىل بني مرة بناحية فدك 7هـ.

والنبي  املصطفى  احلبيب  بنت  عنها  اهلل  ريض  كلثوم  أم  السيدة  وفاة   -
املجتبى ^ 9هـ.

- وفاة السيدة حفصة بنت عمر ريض اهلل عنهام ؛ يف إمارة األمويني، وهلا 
من العمر 60 عاما، سنة 45هـ.
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9 - رمضان

احلدث وتارخيه

- )بدء الوحي ( جاءه ^ سيدنا جربيل  بام جاءه من كرامة اهلل وهو 
بغار حراء يف متام األربعني من عمره.

- وفاة أم املؤمنني خدجية بنت خويلد ريض اهلل عنها قبل اهلجرة بثالث 
سنني.

- بعث سيدنا محزة  )أول البعوث( إىل سيف البحر عىل رأس سبعة 
أشهر من اهلجرة: بعثه يف ثالثني راكبا ليلتقي أبا جهل يف ثالثامئة من أهل مكة؛ 

مل يكن بينهم قتال.

- فرض الصيام عىل رأس ثامنية عرش شهرا من اهلجرة.

اجلمعة  يوم  اجلمعان  التقى  يوم  الفرقان  يوم  الكربى  بدر  غزوة   -
من  رجال   314 يف  624م،  )مارس(  آذار   13 2هـ.وفق  الشهر  هذا  من   17
األنفال تصف  نزلت سورة  يزيدون، وفيها  أو  و950 من قريش  الصحابة 
الصادقني  املؤمنني  لعباده  املعركة وصفا دقيقا؛ وتبني حقيقة نرص اهلل  أحداث 

املجاهدين. 

- وفاة موالتنا رقية بنت سيدنا رسول اهلل ^ عىل رأس سبعة عرش شهرا 
من مهاجره وسيدنا رسول اهلل ^ ببدر.
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- رسية سيدنا عمري بن عدي  إىل عصامء بنت مروان التي كانت هتجو 
املسلمني وحترض عىل النبي ^. سنة 2هـ.

- ميالد سيدنا احلسن السبط بن سيدنا عيل ريض اهلل عنهام منتصف هذا 
الشهر سنة3هـ.

- رسية عبد اهلل بن عتيك  لقتل سالم بن أيب احُلقيق النرضي اليهودي 
فقتلوه بخيرب سنة6هـ.

- رسية سيدنا زيد بن حارثة إىل أم ِقرفة بوادي القرى سنة 6هـ.

ّيُة سيدنا َغالٍِب ْبِن َعْبِد اهلّلِ  إىَل امْلَْيَفَعِة )َناِحَيُة َنْجٍد( سنة 7 هـ. - رَسِ

10000 رجل  إليها يف  - فتح مكة املكرمة خلمس ليال بقني منه خرج 
سنة 8هـ.

ى سنة 8هـ. -رسية خالد بن الوليد إىل نخلة يف 30 فارسا هلدم الُعزَّ

- بعث خالد بن الوليد إىل بني َجِذيمة من كنانة بعد الفتح يف 350 رجال 
سنة 8هـ.

- قدوم وفد ثقيف9هـ.

واخلزرج(  لألوس  )صنم  َمناة  إىل    األشهيل  زيد  بن  سعد  رسية   -
ليهدمها لست بقني من رمضان 8هـ.

- رسية عمرو بن العاص  إىل ُسواع )صنم هلذيل( 8هـ. .
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ني )صنم عمرو  فَّ - رسية سيدنا الطفيل بن عمر الدويس إىل ذي الكَّ
بن محمة الدوسى( هيدمه يف 400 من قومه سنة 8هـ.

- رسية عيل بن أيب طالب  إىل اليمن يف 300 فارس وكانت أول خيل 
دخلت إىل تلك البالد وكان ذلك سنة 10هـ.

40هـ؛ وكان  األحد عرش رمضان سنة  ليلة    اإلمام عيل  استشهاد   -
عمره 65 سنة وقيل 63 سنة.

- وفاة أم املؤمنني صفية بنت حيي ريض اهلل عنها50هـ.

- وفاة العفيفة النقية الطاهرة الصديقة بنت الصديق ريض اهلل عنهام أم 
املؤمنني عائشة يف 17 يوما مضت من رمضان 58هـ؛ وهي ابنة 66 سنة. وقيل 

67 سنة.

59هـ  - وفاة أم املؤمنني أم سلمة ريض اهلل عنها. يف رمضان أو شوال 
وصىل عليها سيدنا أبو هريرة  وهي ابنة 84 سنة.
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10 - شوال

احلدث وتارخيه

- زواج احلبيب املصطفى̂  بأم املؤمنني سودة بنت زمعة ريض اهلل عنها؛ 
وهي ممن أسلم قديام وهاجرت اهلجرة الثانية إىل احلبشة سنة 10 من النبوة.

- سفر النبي ^ إىل الطائف )تبعد عن مكة نحو 60 ميال( طلبا للنرصة 
وآذوه صلوات ريب  به سفهاءهم  أغروا  ثقيف  أهل  لكن  أيام؛  فيها عرشة  أقام 

وسالمه عليه فقفل راجعا إىل مكة لثالث بقني من شوال سنة 10 من املبعث.

يق  دِّ الصِّ بنت  يقة  دَّ الصِّ عائشة  موالتنا  املؤمنني  بأم   ^ النبي  زاوج   -
املدينة  يف  هبا  ودخل  اهلجرة  قبل  عنهام  اهلل  ريض   ^ اهلل  رسول  سيدنا  خليفة 

بمنزل أيب بكر بالسنج بعد اهلجرة بثامنية أشهر .

 إىل ثنية املرة )بطن رابغ(  - رسية عبيدة بن احلارث بن عبد املطلب 
سنة 1هـ.

 يف  املطلب  -رسية رابغ: بعث رسول اهلل ^ عبيدة بن احلارث بن 
ستني راكبا من املهاجرين للقاء أيب سفيان سنة 1هـ. 

-غزوة بني ُسَليم بالُكْدر )قبيلة عربية( بعد الرجوع من غزوة بدر بسبعة 
أيام 2هـ.
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- رسية سامل بن عمري  إىل أيب عفك اليهودي سنة 2هـ.

- غزوة ُأُحد؛ )خرج فيها 1000 رجل فانخذل ابن أيب ب300 وبقي 
اجليش يف 700 مقاتل(.

الصالة  عليه  اهلل  رسول  أمر  خالفوا  ملا  املؤمنني  عباده  اهلل  ابتىل  وفيها 
والسالم حلت هبم اهلزيمة واستشهد منهم سبعون رجال، وشج وجه النبي ^ 
الشهداء  وسيد  اهلل  أسد  وقتل  شديدا  ابتالء  املؤمنون  وابتيل  رباعيته،  وكرست 

سيدنا محزة وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال 3هـ.

- غزوة محراء اأَلسد يوم األحد 16 من هذا الشهر 3هـ.

ثالث  وفيها  قدمها  املدينة  إىل   ^ النبي  هاجر  قينقاع:ملا  بني  حصار   -
قبائل من اليهود فعقد معهم أن ال خيونوا وال يؤذوا، ولكن أبى طبعهم اللئيم 
وسجيتهم السافلة إال أن يغدروا وينكثوا العهد، فأظهر هيود بني قينقاع الغدر 
بعد أن نرص اهلل تعاىل نبيه ^ يف بدر الكربى، فأجالهم من املدينة عىل أن هلم 

النساء والذرية ولسيدنا رسول اهلل ^ أمواهلم وكان ذلك سنة 3هـ.

- زواج النبي ^ بأم املؤمنني أم سلمة ريض اهلل عنها سنة 4هـ. 

قريش  من  الكفر  أحزاب  اهلل  رد  وفيها  ؛  )األحزاب(  اخلندق  غزوة   -
وغطفان واليهود واملنافقني عىل أدبارهم جيرون أذيال اخليبة واخلرسان5هـ.

- غزوة بني قريظة؛ وفيها تم قطع دابرهم إذ اجلزاء من جنس العمل وال 
حييق املكر اليسء إال بأهله5هـ.
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- رسية عبد اهلل بن رواحة  إىل ُأسري بن رزام اليهودي بخيرب6هـ.

ّيُة ُكْرٍز ْبِن َجابٍِر  إىَل اْلُعَرنِّينَي الذين قتلوا راعي رسول اهلل ^  - ُثّم رَسِ
واستاقوا النعم6هـ.

- رسية بشري بن سعد األنصاري  إىل ُيمن وَجَبار )أرض لغطفان( يف 
300 رجل لتفريق مجع لغطفان ففرقوهم7هـ.

- رسية عبد اهلل بن رواحة  إىل خيرب سنة 7هـ.

- غزوة حنني لعرش من هذا الشهر سنة 8هـ.

احلصار  هذا  يضم  من  واملغازي  السري  كتاب  ومن  الطائف:  حصار   -
إىل غزوة حنني وهو كذلك؛ حيث أن املسلمني تتبعوا فلول هوازن اهلاربني إىل 

الطائف وحتصنوا بحصوهنا، فحارصهم املسلمون سنة8 هـ. 

- رسية خالد بن الوليد  إىل َجذيمة من كنانة8 سنة هـ.

ويس  إىل ذي الكفني )صنم(سنة 8هـ. - رسية الطفيل بن عمرو الدَّ

- وفاة أم املؤمنني السيدة سودة بنت زمعة ريض اهلل عنها سنة 54هـ.
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القعدة 11 - ذو 

احلدث وتارخيه 

- عودة احلبيب ^ من الطائف إىل مكة ليستأنف عرض اإلسالم عىل 
القبائل واألفراد سنة عرش من النبوة.

- رسية سعد بن أيب وقاص  يعرتض عريا لقريش، لكنها فلتت.وهي 
ار: )موضع بالقرب من اجلحفة(. وكان ذلك عىل رأس تسعة أشهر  رسية اخلرَّ

من اهلجرة.

- زواج احلبيب املصطفى ^ بأم املؤمنني زينب بنت جحش ريض اهلل 
عنها5هـ.

- عمرة احلديبية يف 1400 صحايب سنة 6هـ.

- عمرة القضاء 7 هـ: وتسمى كذلك القضية والقصاص. خرج رسول 
اهلل ^ يف هذا الشهر الذي صده فيه املرشكني معتمرا عمرة قضاء، مكان عمرته 

التي صدوه عنها.

- تزوج احلبيب املصطفى عليه الصالة والسالم بأم املؤمنني ميمونة بنت 
وكان  حمرم؛  وهو  السفر  هذا  يف  ميمونة(-  فسامها  برة  اسمها  -)كان  احلارث 

الذي زوجه إياها العباد بن عبد املطلب وكان ذلك سنة 7هـ.
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- عمرة الرسول ^ من اجِلْعَرانة: -)وهي ماَء بني الطائف ومكة وهي 
إىل مكة أقرب(- واستخالفه عتاب بن أسيد عىل مكة وحج عتاب باملسلمني 

سنة 8هـ.

حجة  القعدة.  ذي  من  بقني  ليال  خلمس  احلج  إىل   ^ النبي  خروج   -
الوداع والبالغ والتامم والكامل وكانت 10هـ.
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12 - ذو احلجة

احلدث وتارخيه

- إسالم أسد اهلل سيدنا محزة بن عبد املطلب يف أواخر السنة السادسة 
من النبوة.

- إسالم الفاروق عمر بن اخلطاب  سنة ست من النبوة بعد ثالثة أيام 
. من إسالم سيدنا محزة

- بيعة العقبة األوىل سنة اثنتي عرشة من النبوة.

- العقبة الثانية سنة 13 من النبوة..

ويق2هـ. - غزوة السَّ

- رسية األخرم ابن أيب العوجاء السلمي  إىل بني سليم سنة سبع من 
اهلجرة يف 50 رجال استشهدوا مجيعا وكانت سنة 7هـ.

- ميالد سيدنا إبراهيم بن احلبيب املصطفى ^ 8 هـ. عاش سنة وعرشة 
أشهر وثامنية أيام.

  بالناس ، واختصاص النبي ^ سيدنا عيل  حج سيدنا أيب بكر -
بتأدية أول براءة عنه: نزلت سورة التوبة "براءة" يف نقض ما بني سيدنا رسول اهلل 
^ وبني املرشكني من العهد، الذي كانوا عليه فيام بينه وبينهم: أن ال يصد عن 

البيت أحد جاءه، وال خياف أحد. سنة 9هـ.
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إليها رسول اهلل ^ خلمس ليال بقني من  -حجة الوداع والبالغ خرج 
ذي القعدة وكانت يف ذي احلجة10هـ.

إىل  قافل  -وهو  10هـ،  سنة  الشهر  هذا  من   18 يف  النبي ^  خطب   -
املدينة بعد أن انتهائه من مناسك حجته األخرية- خطبة عظيمة بغدير خم)بني 
مكة واملدينة باجلحفة(؛ بني فيها فضل أهل البيت وأخذ بيد عيل وقال: "اللهم 

وال من واله وعاد من عاداه".
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أهم مصادر السري واملغازي
لالطالع عىل تفاصيل أحداث السرية النبوية املذكورة أذكر بعض املصادر 

واملراجع القيمة التي تناولتها بأسلوب دقيق وباإلحاطة بكل أحداثها.

- السرية النبوية البن هشام: وهي هتذيب لسرية إمام أهل السري حممد 
بن إسحاق رمحه اهلل )ت151هـ( التي تعترب املعول لكل داخل إىل دراسة السرية 
النبوية؛ ورغم مكانة هذا الكتاب النفيس فقد ضاع من املكتبة اإلسالمية ، لوال 
ما وصلنا من هتذيب لسريته عىل يد أيب عبد امللك بن هشام )ت 208هـ( رمحه 
اهلل، وما وصلنا كذلك من روايات مبثوثة يف تاريخ اإلمام الطربي )ت310هـ( 
واحلافظ ابن كثري يف البداية والنهاية، والواقدي )ت 207هـ ( يف مغازيه رمحهم 

اهلل.

أيب  العالمة  للحافظ  والسري:  والشامئل  املغازي  فنون  يف  األثر  عيون   -
منهج  عىل  الكتاب  وهذا  734هـ(،  )ت  الَيْعُمري  الناس  سيد  بن  حممد  الفتح 
تناولت  التي  النفيسة  الدرر  من  والكتاب  حمدثا،  كان  صاحبه  ألن  املحدثني، 

السرية املعطرة بسالسة اللفظ وتنسيق األحداث وترابطها.

- الطبقات الكربى: لإلمام أيب عبد اهلل حممد ابن سعد بن منيع البرصي 
الزهري )ت230هـ( كاتب الواقدي، رغم ما قيل فيه يف نقله عن الضعفاء لكنه 
متيز عن شيخه الواقدي بالتحري فيام ينقله، ومعلوماته أكثر تنظيام ودقة، ومتيز 
األحيان-  بعض  –يف  بتلخيص  العظيم  والسفر  النفيس  الكتاب  هذا  كذلك 
اجلواهر  من  والكتاب  خاص.  بأسلوب  وسوقها  للحادثة  املتعددة  الروايات 
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الثمينة التي يرصع هبا تاج املكتبة اإلسالمية وقد متيز باإلضافة إىل احلديث عن 
السرية النبوية واملغازي، ترمجته ملجموعة من الصحابة ريض اهلل عنهم.

جعفر  أيب  لإلمام  وامللوك":  األمم  ب"تاريخ  املوسوم  الطربي  تاريخ   -
حممد بن جرير الطربي )ت310هـ(: ويف هذا الكتاب من النفائس ما مل نجده 
عند غريه فهو قيم يف بابه، رغم بعض الروايات الضعيفة واملرتوكة التي ينقلها 
يف هذا الكتاب، وهذا ال ينقص من قدر الكتاب، إذ ذاك شأن املؤرخني الذين 

ينقلون احلادثة كام هي، ويرتك احلكم عليها ألهل الصنعة.

- البداية والنهاية: لإلمام احلافظ عامد الدين أيب الفداء إسامعيل بن كثري 
القريش الدمشقي )ت774هـ(: مل يتخصص يف السرية فقط بل حتدث عن تاريخ 
البرشية ككل من بداية اخللق إىل عرص املؤلف. وله كتاب قيم يف السرية النبوية 

النبوية". "السرية  "الفصول يف اختصار سرية الرسول ^" وكتاب 

اهلل  رمحه  السهييل  الرمحن  عبد  القاسم  أيب  لإلمام  األنف:  الروض   -
له  إذ  الكتب  نفائس  من  والكتاب  هشام:  ابن  سرية  شارح  وهو  )ت581هـ( 

استدراكات وإضافات ورشوحات عىل سرية ابن هشام.

األندليس  حزم  بن  عيل  حممد  أيب  لإلمام  النبوية:  السرية  جوامع   -
)ت456هـ(، وهو كتاب ال يستغنى عنه.

- الدرر يف اختصار املغازي والسري: للحافظ يوسف بن عبد الرب النمري 
)ت463هـ(.
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- زاد املعاد يف هدي خري العباد: لإلمام شمس الدين أيب عبد اهلل حممد 
بن أيب بكر الشهري بابن قيم اجلوزية )ت751هـ(، وهذا الكتاب كذلك من أهم 
مصادر السرية النبوية يتميز بالنقد وترجيح بعض الروايات واستخالص العرب 
مع استنباط األحكام واملسائل الفقهية، حيث اقترص رمحه اهلل عىل ما صح عنده 
سفره  ألن  واملغازي؛  السري  يف  قيل  ما  مجيع  رسد  يف  التطويل  دون  السرية  من 
هذا مل يكن خاصا باملغازي والسري وإنام جعله يف هدي سيدنا رسول اهلل عليه 
أزكى الصالة والسالم عموما، فهو كتاب أحكام ومعامالت وآداب... وسرية 

ومغازي كذلك.

العباد وذكر فضائله وأعالم نبوته  - سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري 
الشامي  الصاحلي  يوسف  بن  حممد  واملعاد:للشيخ  املبدأ  يف  وأحواله  وأفعاله 
)ت942 هـ(، وهو موسوعة شاملة وكاملة يف السرية النبوية، مجعه املؤلف من 

أزيد من ثالثامئة كتاب.

- االكتفاء بام تضمنه من مغازي رسول اهلل والثالثة اخللفاء: أبو الربيع 
سليامن بن موسى الكالعي األندليس.

- سمط اجلوهر الفاخر من مفاخر النبي األول واآلخر: للعالمة حممد 
املهدي بن أمحد بن عيل الفايس الفهري)ت1106هـ(، وهو من الكتب النفيسة 
والقنوان الدانية والكنوز الغالية يف كنز السرية النبوية العطرة، فيه ما ال يوجد يف 

غريه، إضافات وإفادات وفوائد وفرائد.

تتابعت السرية  التي  هذا فضال عام يزخر به كتاب اهلل تعاىل من اآليات 
النبوية وأحداثها.
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إضافة إىل األحاديث املبثوثة يف بطون أسفار السنة النبوية ككتب احلديث 
التسعة ودالئل النبوة لإلمام البيهقي )458 هـ(رمحه اهلل وغريها من الكتب.

اهلل  رمحه  العسقالين  حجر  ابن  اإلمام  كرشح  السنة؛  كتب  ورشوح 
)ت856هـ( عىل صحيح اإلمام البخاري رمحه اهلل )ت256هـ(املوسوم بـ"فتح 
الباري" ورشح اإلمام النووي رمحه اهلل )ت676هـ( عىل صحيح اإلمام مسلم 

رمحه اهلل )ت261هـ(وغريمها.

هذا عن الكتب األوىل واملصادر األوىل، أما املراجع املعارصة فهي كثرية 
أذكر منها هذه الكتب:

- خاتم النبيني ^: للشيخ حممد أيب زهرة رمحه اهلل، متيز ببساطة أسلوبه 
ورد مموعة من الشبهات والروايات املرتوكة املبثوثة يف بطون الكتب األوىل.

السرية  تناول  الغزايل رمحه اهلل: وقد  الكبري حممد  للداعية  السرية:  - فقه 
النبوية بأسلوب أديب رائع.

- فقه السرية: للشيخ حممد سعيد رمضان البوطي، وهي بأسلوب فقهي 
مع استنباط الدروس والعرب من أحداثها.
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خالصة املرام يف حتقيق املقام
حسب  مرتبة  النبوية  السرية  يف  املشهورة  األحداث  تواريخ  ممل  هذا 
الشهور، حاولت ترجيح بعض التواريخ املختلف فيها باالعتامد عىل الروايات 
الصحيحة. وبذلت يف ترتيبها واختصارها جهدي حسب طاقتي بعد توفيق من 

اهلل تعاىل وعونه.

ولعل هذا العمل يفيد القراء ويفتح هلم اآلفاق يف البحث يف سرية سيدنا 
رسول اهلل ^ ودراستها، واستنباط الدروس والعرب منها، فهي زاد كل مسلم 
للحكم  ينفذ  ال  وكنز  الراقية،  اإلسالمية  واآلداب  للقيم  ومدخر  ومسلمة، 

والدروس النافعة.

حممد  وحبيبه  نبيه  عىل  وأسلم  وأصيل  نعمه،  مجيع  عىل  تعاىل  اهلل  وأمحد 
وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأحبابه، واحلمد هلل أوال وآخرا وحسبنا اهلل ونعم 

الوكيل.

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات
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نحو قراءة جديدة للسرية النبوية:

سنة اهلل يف جهاد سيدنا رسول اهلل ^.

إحتاف العباد بحقيقة اجلهاد.

العرب من سرية خري البرش ^.

سنة اهلل يف اليهود ومستقبل األمة املوعود.

تنشئة الطفل املسلم.

إصدارات حديثة للمؤلف
األستاذ الدكتور/ أبو اليسر رشيد كهوس

األستاذ بكلية أصول الدين بتطوان - جامعة القرويني


