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م ــــــــــــــهر ُمح  ــــش  رَّ
  شهر ُمَحّرم هو أول شهور السنة الهجرية أو التقويم الهجري  -
 (زيارة بيت هللا الحرام في الحج والعمرة  ت بذلك لتحريم القتال فيها لتيسيرمي سُ   رجب – محرم – ذو الِحّجة  – ذو القعدة  )   األشهر الُحُرم  منشهر محرم  -
   (   يءالنس ) اله عام  حِ ا و تُ ألن العرب كانت تحّرمه عام   د تحريم القتال فيهُسمي ُمحرم لتأكي -

 
 : التقويم الهجري  ❖

 بدر...إلخ   عام ، عام الرمادة ، العقبة عام ،  عام الحزن  مثل عام الفيل،م كان المسلمون األوائل يؤرخون باألحداث الكبرى في حياته .      
 بالفتوحات اإلسالمية في عهد عمر بن الخطاب ، دخل اإلسالم إلى بالد ذات حضارات عريقة مثل دولة  بعد أن اتسعت دولة اإلسالم  .      

 لكل منها تقويمها الخاص بها ، أصبحت هناك حاجة ماسة لوجود تقويم إسالمي موحد يؤرخ بالشهور العربية القمرية   ،الُفرس و الروم       
 ار السنة على اعتبأهل الشورى لعمل هذا التقويم اإلسالمي الموحد ، فاتفقوا  و  الصحابة سيدنا عمر، فجمع  المعروفة عند العرب حينئذ      

  ( ..  )باعتبار أن الهجرة أعظم حدث إسالميمن مكة إلى المدينة هي بداية التقويم الهجري  الرسول  لتي هاجر فيهاا          
 رم : حُ منها أربعة  اعشر شهر  من اثني ( )السنة الهجرية يتكون التقويم الهجري  .    
   (   من األشهر الحرم -لتأكيد حرمته  )  ُمَحرَّم -       
 (    الهجرة من مكة إلى غار ثور أثناء  صفر خرج النبي  27ليلة  ،   خال المكان لخروج الناس للقتال أو السفر =المكان صفر  من)  َصَفر  -           
   ربيع الثاني   -                            ( جرته إلى المدينة ه  -مولد الرسول  ) ربيع األول  -           
                                                     ةُجَمادَى اآلخر   -                                    ) لجمود الماء من شدة البرد(  ىُجَمادَى األ ول -            

   (     لَتَشعُّب القبائل و َتَفرُّْقها لإلغارة و القتال )شعبان   -             ( معجزة اإلسراء و المعراج  ،من األشهر الحرم ، عظيم الترجيب = الت )رجب  -           
 من شوال ( ستة الصيام ر ، يد الفطع ،  "من شالت اإلبل = قل لبنها" )ال َشوَّ  -                                   )من شدة الرَّْمَضاء أي شدة الحر( رمضان  -            
 (    من األشهر الُحُرم  ،الحج فيه  إليقاع  ) ذو الحجة   -                              (  من األشهر الُحُرم ، لقعودهم عن القتال  ) ذو القعدة   -           

 عام 1437ىنة من مكة إلى المد أنه مرَّ على هجرة الرسول  ي()التقويم الهجر هجرية  1437 معنى أن هذا العام عام.     :يالحظ                      
 عام   2015ييدنا عيسأنه مر على ميالد س  )التقويم الميالدي(ميالدية  2015معنى أن هذا العام العام .                               

 الليل والنهار   ← األرض حول محورها  . دوران :  *                        
 )= قمرية ( سنة هجرية  ←شهر عربي 12، كل )=القمري=الهجري( الشهرالعربي   ←*  القمر حول األرض                                             

 السنة الميالدية  ←حول الشمس  )ومعها القمر( *  األرض                                            

 
 دي :الفرق بين التقويم الهجري والتقويم الميال ❖

 التقويم الهجري                                  التقويم الميالدي                                
 دوران القمر حول األرض                         دوران األرض حول الشمس سببه                -

 
 ميالد سيدنا عيسى      السنة التي هاجر فيها النبي                        بدايته              -

 من مكة إلى المدينة                     
 

 شهر  12                                     شهر منها أربعة ُحُرم 12            شهوره -
 

 يوم  365 4/1                                           يوم 354 أيامه                    -
 سنة كبيسة( = يوم 366 ← اد السنة الميالدية يوماكل أربع سنوات تزد =  4/1)                                                            

 النهار يسبق الليل       الليل يسبق النهار                                                    اليوم -
 )الصباح يبدأ في الثانية عشر بعد منتصف الليل..الواحدة صباحا ..الخ(                 ةالعيد ..الخ(                    )ليلة الجمعة ، ليل             )الليل +النهار(   
 ُيحسب به :                                       يتأخر به حول الزكاة ، وباقي األركان               شرعا -

 يوما  11                                                          . حول الزكاة                        
 أشهر الحج . بدء الصيام   .                               

 . عدة األرملة والُمطّلقة ..الخ                              
 يوم عاشوراء :  ❖

 مسلم(   ) فضله : "صياُم يوِم عاُشوَراء ُيَكفُِّر الَسنة  الماضية " .        محرم ، أول شهور التقويم الهجري هو اليوم العاشر من . 
 )مثل صيام االثنين و الخميس ، و صيام يوم عرفة ، صيام داوود ..إلخ(  صيام يوم عاشوراء من الصيام المسنون . 
 يام يوم عاشوراء من الصيام المسنون فأصبح ص ( ه2) يصوُم عاشوراء ، و َيأمُر أصحابه بصيامه حتى ُفرض صياُم رمضان  كان النبي. 

 ختالف :ا د الهجرة عصيام النبي يوم عاشوراء قبل الهجرة أم ب .      
   في الجاهليِة ،  اهم أذنبوا ذنب  َتُصوُمُه قريٌش في الَجاهليِة و ذلك ألن  اكاَن يوُم عاشوراء يوم   " عن السيدة عائشة.  كان صيامه قبل الهجرة : -      

   ، فلما َقِدَم لقريش(  ا)اتباع  يصوُمه   النبي َعُظَم في صدورهم هذا الذنب ، فقيل لهم صوموا يوَم عاشوراء لُتَكفِّروا ذلك الذنب ، و كانف                        
 ه و من شاَء ترَكه" . المدينة صاَمه و أمَر الناس بصياِمه ، و عندما ُفِرَض صيام رمضان قال : "من شاَء صامَ                         

 الشيخان(  )لقريش في صيام هذا اليوم في الجاهلية "  ا تباع  اكان يصوم عاشوراء قبل َهْجَرِته من مكة إلى المدينة  يأن النب عن السيدة عائشة " .       
 كان صيامه بعد الهجرة  : -     

 يصومون عاشوراء فقال لهم "ما هذا الذي تصومون؟" فقالوا"هذا يوم عظيم نجَّى هللُا فيه ُموَسى المدينَة فرأى الَيُهودَ  َقِدَم النبيُ  عن ابن عباس "         
   مندوبا  = مسنونا   شيخان( ال )وأمر بصيامه ، حتى ُفِرَض صياُم رمضان ، فبقى صياُم يوِم عاشوراء َمْندوبا "  النبيَقْوَمُه من ِفرَعوَن و َقوِمِه" ، فصامه  و        

 ،   الحج قبل البعثة( )لمتابعتهم في الخير كمتابعته لقريش في كان يصومه قبل الهجرة مع قريش  ال مانع من أن يكون النبي  للتوفيق بين الرأيين :             
 يام رمضان و عندما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه فظل يصومه هو و أصحابه حتى ُفِرَض ص                                   

 ثالث مراتب :  على صيام عاشوراء  .   
 )رواه أحمد(  بعده"   اقبله ، و يوم   ا"خالفوا اليهود فصوموا يوم  و العاشر و الحادي عشر من محرم  صيام أيام التاسع المرتبة األولى : -            
ُمُه اليهود و  صيام أيام التاسع و العاشر من محرم ، قيل للنبي المرتبة الثانية : -               عندما صام يوم عاشوراء و أمر بصيامه "إنه يوم ُتَعظِّ

 لشيخان( ا)"  فلم يأت العام المقبل حتى ُتوفِّي النبي" منا يوم التاسع ُص إن شاء هللا   إذا كان العام المقبل ":النصارى" فقال                                
 من محرم فقط ، ألن النبي صام يوم العاشر من محرم فقط   صيام يوم العاشر المرتبة الثالثة : -            

 " رضى هللا عنه .. يالتي استشهد فيها " الحسين بن عل هجرية وقعت معركة "كربالء"  61  محرم( عام 10. يوم عاشوراء )  
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 ( : ملسو هيلع هللا ىلص)أوالد النبي  ❖

 
 من السيدة خديجة : * 

        
 ..   الا مات وهو لم يزل طفهمكال   ←      اختالف(  ← )كان يُلقب بالطاهر أو الطيّب . عبد هللا                يُكنى به( ملسو هيلع هللا ىلص)كان القاسم  . ←الذكور  -       

         
 . السيدة زينب : ←اإلناث  -       
 قصة القالدة ( –) قصة حب  "العاصي بن الربيع تزوجت " أبا  -                        

 جواز حمل الطفل أثناء الصالة  ← أنجبت " ُأمامة بنت أبي العاصي بن الربيع " : . حملها النبي على كتفه وهو ُيصلي بالصحابة   -                             
 بعد وفاة السيدة فاطمة بن أبي طالب   . تزوجت سيدنا علي                                                                              

 . السيدة ُرقية :                     
 تزوجت سيدنا عثمان بن عفان وهاجرت معه إلى الحبشة   -                  

 لف سيدنا عثمان عن غزوة بدر بأمر من النبي لتمريض زوجته سبب تخ ←  ُتوفيت يوم بدر   -                            
                    

 . السيدة أم ُكلثُوم :                   
 تزوجت سيدنا عثمان بعد وفاة السيدة رقية   -                      

 بنتي نبي ، ما لم يحدث ألحد قبله ، ولن يحدث ألحد بعده ..!!(ذي النورين" لَجمعه ا ) لذا ُسمي سيدنا عثمان ب "                                 
 

 . السيدة فاطمة :                   
 وأنجبت : "علي بن أبي طالب"تزوجت سيدنا   -                    

 المدينة ب ، مدفون في البقيع ن عظيمتين من المسلمين .."".. إن ابني هذا سيدا ، ولعل هللا ُيصلح به بين فئتي   ←    "الحسن" . سيدنا                            
 )اختالف( ورأسه مدفون بالقاهرة  جسده مدفون بكربالء في العراق ،  ،  ( ـه61محرم 10) يوم كربالء" استشهد "  ←   "الحسين" سيدنا  .                                    

 بالقاهرة   مدفونة  ←     "زينبة " . السيد                           
 تزوجها سيدنا عمر بن الخطاب ، مدفونة في البقيع بالمدينة   ←   "أم كلثوم " . السيدة                                  

 توفيت بعد وفاة النبي بستة أشهر   -               
 ..( ّن في البقيع بالمدينة اعدا السيدة فاطمة ، وُدفِ ملحوظة : بنات النبي جميعهن ُتوفين في حياته ، م)                              

            
 من السيدة مارية القبطية : *         

 مات وهو طفل صغير ←براهيم إ.           
 
 :  الدعاء باللعنة على الكاذبين(   =)المباهلة  أهل المباهلة -

  أُنُفَسكم ثم نبتهُل فنجعُل َلعنَة نساَءنا ونساَءُكم وأنُفَسَنا و و دُع أْبناَءنا وأبناَءُكم ا نَ تعالو  نصارى نجران للمباهلة فقال لهم " النبي دعا        
   الُحسين و أخذ بيد الحسن ، و مشت الزهراء خلف والدها ، و مشى علي خلف  فاحتضن النبي ، (61)آل عمران هللا على الكاذبين"        
ُنوا فإن هللا ال َيرُد لي و لكم دعوة" يا عتر فقال لهم النبي  .. زوجته            و نظر األسقف إلى   ،"  تي و أهل بيتي .. إننا خارجون للمباهلة ، فإذا دعوت َفأمِّ
 " يَل الجبَل من مكانه ألزاله لو سألوا هللَا تعالى أن ُيزِ  ا تهلكوا .. إني ألَرى َمعُه وُجوه  و من معه ف ا "ال تُبَاِهلوا ُمحمد   النبي و من معه ثم توجه لقومه قائال  :        
 سلم نظير الدفاع عنه و حمايته( أجر رمزي يدفعه غير الم=   )أعطوه الجزية و  استجابوا لمطلب النبيلقوم من حيث أتوا و لم يباهلوا و فرجع ا،  )متفق عليه(          
 
 أهل العباءة : -

رُكم َتْطِهير    لُيذِهَب عنُكُم الِرْجَس أهلَ إّنَما ُيريُد هللاُ  : في بيتي نزلت اآلية " تقول أم َسَلَمة   ، فأرسل النبي  ( 33)األحزاب"   االبيِت و ُيَطهِّ
 إلى سيدنا علي و السيدة فاطمة و الحسن و الحسين و أوقفهم ، ثم جاء بردائه فَغّطاُهم به و هو معهم و قال :  

رُهم َتْطِهير  ، و  َس ب عنهم الِرجْ "اللُهمَّ إنَّ هؤالء هم أهل بيتي فأذهِ   الترمذي( )أنِت إلى َخْيٍر" : "" فقال ؟! يا رسوَل هللا ، و أنا : "فقلتُ  ،"  اَطهِّ
               

 
  أمهات المؤمنين( ): نساء النبي ❖

    
 بيبة ( أم ح –أم سلمة  –حفصة  –عائشة  –سودة  – خديجة) قرشيات  6.  ←عربيات  10 -دخل بهن :  11  ←زوجة  13*             

 –بني المصطلق"  جويرية بنت الحارث " –"بني أسد"    زينب بنت جحش ) غير قرشيات  4.                                                                            
 ميمونة بنت الحارث "بني هالل" (  –بنت ُخزيمة "بني هالل"  زينب                                                                                                   

 بني النضير"  "  ي  ي  صفية بنت ح    ←غيرعربية 1 -                                              

 ( )الجوينيةندة ني كِ من ب 1      -         الب من بني ك   1   لم يدخل بهن :  2                                                      
 

 )بني النضير؟ أو بني ُقريظة ؟( نة بنت زيد ريحا      -       )مصر( مارية القبطية  ←لك يمين مِ  2 *            
 )جمع ُسّرية( (   كَسراري   تخذن للمتعةتخذن للخدمة كإماء )جمع أمة( ، وبعضهن يُ لك اليمين = نساء يؤخذن سبايا في حروب في سبيل هللا ، بعضهن يُ )مِ           

 
 ه(10)، السيدة ريحانة بنت زىد ه(  4)، السيدة زينب بنت ُخزيمة  من البعثة(10)السيدة خديجة  ←( ملسو هيلع هللا ىلص)يالحظ : . توفي من أمهات المؤمنين في حياة النبي

 واحدة ملك يمين توفي النبي عن تسع زوجات ، و.          
 من البعثة( 10)" بمكة  ةُدفنت في  مقابر "المعاّل  ←السيدة خديجة  -بالمدينة ماعدا : . نساء النبي جميعهن ُدفّن في البقيع          

 ه( 53)ُدفنت في "َسَرف" بين مكة والمدينة  ←السيدة ميمونة بنت الحارث  -                                                              
 ه( 20)  ا ..!( )أطولهن يد   "زينب بنت جحش" السيدة  ← ي بعد وفاتهأول أمهات المؤمنين لحوقا بالنب .          
                                         ه( 59!( ))أشدهن بالء  ..       "أم َسَلمة"    السيدة  ←بعد وفاته خر أمهات المؤمنين لحوقا بالنبي آ.         

                              


