
 



 نسب الرسول المصطفى محمد صلى هللا علية وسلم
 

 محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قيص بن كالب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر 

بن كنانة بن خزيمة بن مدرك بن الياس بن مضر بن نزار بن 
 معد بن عدنان

اإلى هن  

فيه وال خالف أن معلوم الصحة وما فوق عدنان مختلف 
عدنان من ولد إسماعيل واسماعيل هو الذبيح على القول 

 الصواب والقول بأنه إسحاق باطل

ولد بمكة عام الفيل وكانت وقعة الفيل تقدمة  وال خالف أنه
فأهل الفيل نصارى أهل كتاب  قدمها هللا لنبيه وبيته وإال

فنصرهم هللا  دينهم خير من دين أهل مكة ألنهم عباد أوثان
الذي أخرجته قريش   نصرا ال صنع للبشر فيه تقدمة للنبي

 من مكة وتعظيما للبلد الحرام

مالديا والذى يسموالعرب بعام  175ولد النبى محمد عام 
ل الن فى هذا العام حاول ابرة الحبشى ان يهدم الكعبة الفي

لكن هللا عز وجل نصر بيتة الحرام وارسل عليم طيرا ابابيل 
 وذكرة هذة االية فى سورة الفيل

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم فى 
جيل تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجرا من س

 فجلهم كعصف ماكول

 صدق هللا العضيم



 



 وافاة ابية فتكفلة جدة ثم عمة ابو طالب

قد اختلف في وفاة أبيه: هل توفي بعد والدته أو قبلها؟ 
توفي وهو حمل وال خالف أن أمه ماتت بين  األكثر: على أنه

المدينة من زيارة  مكة والمدينة باألبواء منصرفها من
ك ست سنينأخواله ولم يستكمل إذ ذا  

فكفله جده عبد المطلب ورق عليه رقة لم يرقها على أوالده 
 -وما كان أحد من ولده يجلس على فراشه  فكان ال يفارقه

إال رسول هللا -إجالال له    

وقدم مكة قوم من بني مدلج من القافة فلما نظروا إليه قالوا 
به فلم نجد قدما أشبه بالقدم الذي في المقام من  لجده: احتفظ

 ما يقول هؤالء واحتفظ به قدمه فقال ألبي طالب: اسمع

ة الثامنة من مولده وأوصى به إلى أبي وتوفي جده في السن
 :طالب وقيل: إنه قال له

 أوصيك يا عبد مناف بعدي ** بمفرد بعد أبيه فرد

 وكنت كاألم في الوجد تدنيه ** من أحشائها والكبد

 فأنت من أرجى بني عندي ** لرفع ضيم ولشد عضد

 

فبعد مات توفى جدة كفلةة عمةة ابةو طالةب وكةان حنونةا عليةة 
والدة فكةةان لرسةةول هللا محبةةة الةةى قلةةب عمةةة ابةةو اكثةةر مةةن ا

طالب ولكن كان رسول هللا يقول فى بالة انةا ثقيةل علةى عمةى 
فيجب على العمل فعمةل رسةول هللا فةى الرعةى واكتسةب منهةا 

 صفات كثيرة وازاد افنخار وحب امام عمة ابو طالب 
 



 
 



 اعمامة وعماتة واوالد اعمامة 
 االعمام

 و  أبو لهب و حمزةو  ضرار و العباسو  الزبير و طالب وأب
  الغيداق و الحارث

 
 

 العمات
 .صفية وأم حكيم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة

 

 اوالد عمامة
 

   أبناء الحارث عم النبي صلى هللا عليه وسلم
أبوسفيان بن  *عبيدة بن الحارث*عبد هللا بن الحارث 

عة بن ربي*نوفل بن الحارث* أمية بن الحار* الحارث
 أروى بنت الحارث*الحارث

 أبناء حمزة عم النبي صلى هللا عليه وسلم
يعلي بن حمزة .عمارة بن حمزة .أمامة بنت حمزة .أمة هللا  

 . بنت حمزة . فاطمة بنت حمزة
 أبناء أبي لهب عم النبي صلى هللا عليه وسلم

عتبة بن أبي لهب .عتيبة بن أبي لهب .معتب بن أبي لهب 
 لهب .درة بنت أبي

 

  أبناء ابي طالب عم النبي صلى هللا عليه وسلم
علي بن ابي طالب .طالب بن ابي طالب .عقيل بن ابي طالب 

 .جعفر بن ابي طالب . أم هانىء بنت ابي طالب 
 . . جمانة بنت ابي طالب

 

 
 

 

 

 



 



 زوجات وابناء الرسول محمد صلى هللا علية وسلم
 *سودة بنت زمعةخديجة بنت خويلد

 بنت ابى بكر*حفصة بنت عمرعائشة 
 زينب بنت خزيمة*زينب بنت الجحش

 جويرية بنت الحارث*ام حبيبة بنت ابى سفيان
 صقية بنت حى بن اخطب*ام سلمة بنت امية

 ميمونة بنت الحارث
 زوجات الرسول الغير مسلمات

 مارية بنت شمعون*ريحانة بنت زيد
 االوالد ابناء الرسول

 عبد هللا*ابراهيمالقاسم*
 اء الرسول االناثابن

 فاطمة*رقية*ام كلثوم*زينب
 

 

 

 مالحظة
الرسول صلى هللا علية وسلم تزوج من غير مسلمات حتى 

 يكون هناك محبة وود بين الترفين
 

 مالحظة اخرى
الرسول صلى هللا علية وسلم كان ليس يعيش لة اوالد بنين 

النه هو خاتم االنبياء واذا كان عاش لة بمين فاذا بوجود 
اخر بد النبى محمد ولكن هذا كان من المستحيل حدوثة نبي 

النه حاتم االنبياء صلوتى وسالمى عليك يا اشراف الخالق 
 ياسيدى يا رسول هللا

 

 

 

 

 



 
 



 مجموعة من صحابة الرسول والعشرة البشرين بالجنة
 

 صحابة رسول هللا
 ابو بكر الصديق*عمربن الخطاب*عثمان بن عفان

 الزبي بن العوامعلى بن ابى صالب*طحلة*
 عبد الرحمن بن عوف*سعد بن ابى وقاص

 سعيد بن زيد*ابوعبيدة بن الجراح
 زيد بن خارثة*حمزة بن عبد المطلب

 العباس بن عبد المطلب*جعفر بن ابى طالب
 انس بن مالك*عبد هللا بن العباس*اسامة بن زيد
 خالد بن الوليد*عبد هللا بن مسعود*زيد بن ثابت

 وان بن اميةثابت بن قيسشيبة بن عثمان*صف
 سالم مولى ابى حذيفة

 

 العشرة المبشرون بالجنة
 ابو بكر الصديق*عمربن الخطاب*عثمان بن عفان

 على بن ابى صالب*طحلة*الزبي بن العوام
 عبد الرحمن بن عوف*سعد بن ابى وقاص

 سعيد بن زيد*ابوعبيدة بن الجراح
 

 

 مالحظة
 هللا عليك وسلمهذة االسماء جزء من صحابة الرسول صلى 

 ورضى عنكم ياصحبة النبى محمد
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 الغزوات التى قادها سيدنا رسول هللا 
ودان*بواط*العشيرة*بدراالولى*بدر الكبرى*بنى سليم*بنى 

 قينقاع*السويق*ذى امر*بحران*احد*حمراء االسد
 *بدر االخرة*دومة الجندلبنى النضير*ذات الرقاع

 بنى ليقظة*بنى ليحانبنى المصطلق*الخندق*
 ذى القرة*الحديبية*خيبر*عمرة القضاء*فتح مكة

 حنين*الطائف*تبوك
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