
)1( الدليل المختصر فى سيرة خير البشر       



) صلى اهللا علية وسلم  ( نسبه

هو محمد بن عبد اهللا بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف                     
بن قصى بن آالب  وينتهى نسبة الى سيدنا ابراهيم الخليل                           

عليهما الصالة والسالم            
وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن قصى بن آالب                       

فى قصى بن آالب         )صلى اهللا علية وسلم (وتلتقى مع والد الرسول           



قاربه أ
جده

عبد المطلب 
عماته  عمامهأ

ابو طالب

العباس

عاتكة  الزبير   ام حكيم البيضاء   صفية
اميمة برة   أروى  ضرار  

المقوم   

الحارث 

) عبد العزى   (بولهبأ

حمزة 

حجل

دخلوا فى االسالم   



)صلى اهللا عليه وسلم   (زوجاته 

خديجة 
بنت    
خويلد 

  سودة 
بنت  
زمعة

عائشة
بنت ابى    
بكر

حفصة
بنت عمر  

زينب
بنت  
خزيمة

زينب
بنت جحش  

جويرية
بنت  
الحارث

ام حبيبة   
 بنت رملة(

) ابى سفيان   

صفية   
بنت حيى   
بن اخطب 

سلمةام  
هند بنت   
ابى امية  

  ميمونه 
بنت الحارث  

محمد
صلى اهللا عليه وسلم    

سراريــــــــــــــــة                 

القبطيـــــــــــة               ماريــــة     
النضيرية ريحانة بنت زيد  



بناؤه   أ 
الذآور اإلناث 

زينب  رقية

أم آلثوم   فاطمة 

على  

أمامة

عبد اهللا
مات صغيرا   

الحسن 

الحسين 
محسن

مات صغيرا   
رقية

ماتت صغيرة   
أم آلثوم  

زينب 

القاسم   
عبد اهللا

وهو الطيب والطاهر     
ابراهيم

آل بناته من خديجة   
رضى اهللا عنها  

تزوجها على بن  
ابى طالب   

تزوجها عثمان بن عفان  
بعد وفاه اختها رقية    

تزوجها ابو العاص  
بن الربيع 

تزوجها عثمان بن 
عفان 

ماتوا اطفاال  
آلهم من خديجة   
عدا ابراهيم

مارية من 

تزوجها 
على بن  

ابى طالب   
بعد وفاه   
فاطمة  
رضى اهللا

عنها 

أبنـاؤه 



) صلى اهللا علية وسلم   ( فضائله    

اعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب مسيرة       :فضلت على االنبياء بست     -
شهر، وأحلت لى الغنائم، وجعلت لى االرض مسجدا وطهورا، وأرسلت       

للناس آافة، وختم بى النبيون     
ل انا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأو         -

مشفع
 اآثر االنبياء تبعا     ناأوول الناس يشفع فى الجنة     أ  نا أ-
 اآلنهعرفألانى ألعرف حجرا بمكة آان يسلم على قبل أن ابعث انى   -
محمد :آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول             -

بك أمرت ال أفتح ألحد قبلك : فيقول
الحاشر   ن لى أسماء، أنا محمد، وأنا الماحى الذى يمحو اهللا به الكفر، وأنا          إ-

 الذى ليس بعدى نبى  العاقب   الذى يحشر الناس على قدمى، وأنا      



مسجد الرسول   

مابين قبرى ومنبرى
روضة من رياض  

الجنة  



الرجاء انشرها  

انصر نبيك بنشرها         انصر نبيك بنشرها         


