
 قصت عن راس السنت الهجريت مكتىبت

 :ثٔ٘بؼجخ حٍِٞ ضأغ اُؽ٘خ اُٜجط٣خ، ك٤ٔب ٣أر٢ ؼٞف ٗعغ هصخ ػٖ ضاغ اُؽ٘خ اُٜجط٣خ ٌٓزٞثخ ًبِٓخ

ْ ُْ ٣ٌٞٗٞا ٣ؼسٕٝ  ُوس ًبٗذ اُؼطة هجَ ٓج٢ء اُس٣ٖ اإلؼال٢ٓ اُح٤٘ق، رؼزٔس ك٢ اُزأض٣د اُؤط١، إَّلا أٜٗا

اُؽ٘ٞاد، ثَ ًبٗٞا ٣ؤضذٕٞ اُؽ٘خ ثحبزثخ ٤ٔٓعح رحصَ ك٤ٜب، ٓثَ: ػبّ اُل٤َ ٝٛٞ اُؼبّ اُص١ ٛبجْ ك٤ٚ أثطٛخ 

ٝشبء هللا رؼب٠ُ  -صِا٠ هللا ػ٤ِٚ ٝؼِْا-ثُؼث ضؼٍٞ هللا اُحجش٢ ٓغ اُل٤ِخ ٌٓخ أٌُطٓخ ٝأضاز ٛسّ اٌُؼجخ، ٝثؼس إٔ 

زُٝخ  -٣ثطة ؼبثوًب-ُِٔؽ٤ِٖٔ اُٜجطح ٖٓ ٌٓخ أٌُطٓخ إ٠ُ أُس٣٘خ أُ٘ٞضح، أؼػ أُؽِٕٔٞ ك٢ أُس٣٘خ أُ٘ٞضح 

ُْٜ  ه٣ٞخ شاد شًٞخ ٌٝٓبٗخ ك٢ اُجع٣طح اُؼطث٤خ، كوبٓٞا ك٢ اُؽ٘ٞاد األ٠ُٝ ٖٓ اُٜجطح ثزؽ٤ٔخ اُؽ٘ٞاد األ٠ُٝ

 :ك٢ أُس٣٘خ ثأؼٔبء ذبصخ، ٝأشٜط ٛصٙ األؼٔبء

 اؼٜٔب ؼ٘خ اإلشٕ :السنت األولى للهجرة. 

 اؼٜٔب ؼ٘خ األٓط :السنت الثانيت للهجرة. 

 اؼٜٔب ؼ٘خ اُزح٤ٔص :السنت الثالثت للهجرة. 

 اؼٜٔب ؼ٘خ اُزطكئخ :السنت الرابعت للهجرة. 

 اؼٜٔب ؼ٘خ اُعُعاٍ :السنت الخامست للهجرة. 

 اؼٜٔب ؼ٘خ اَّلؼزئ٘بغ :السنت السادست للهجرة. 

 اؼٜٔب ؼ٘خ اَّلؼزـالة :السنت السابعت للهجرة. 

 اؼٜٔب ؼ٘خ اَّلؼزٞاء :السنت الثامنت للهجرة. 

 اؼٜٔب ؼ٘خ اُجطاءح :السنت التاسعت للهجرة. 

 اؼٜٔب ؼ٘خ اُٞزاع :السنت العاشرة للهجرة. 

ُِٜجطح، ٝاٗوعبء ػٜس اُر٤ِلخ أث٢ ثٌط اُصس٣ن ضظ٢  11ك٢ اُؽ٘خ  -صِا٠ هللا ػ٤ِٚ ٝؼِْا-كبح ضؼٍٞ هللا ٝثؼس ٝ

اػزٔس أُؽِٕٔٞ اُزو٣ْٞ اُٜجط١، ًٝبٕ ٛصا ك٢ ؼ٘خ  -ضظ٢ هللا ػ٘ٚ-هللا ػ٘ٚ، ٝرحس٣سًا ك٢ ػٜس ػٔط ثٖ اُرطبة 

ٝأشبض ثؼعْٜ ػ٠ِ ثؼط إٔ ٣ؼزٔسٝا ربض٣د ٛـ، ح٤ث اجزٔغ اُصحبثخ اٌُطاّ 11أٝ  11ُِٜجطح ٝه٤َ ؼ٘خ  11

ٖٝٓ ٓؼٚ ٖٓ أُؽ٤ِٖٔ ٖٓ ٌٓخ أٌُطٓخ إ٠ُ أُس٣٘خ أُ٘ٞضح ربض٣ًرب  -صِا٠ هللا ػ٤ِٚ ٝؼِْا-ٛجطح اُطؼٍٞ هللا 

 .ضؼ٤ًٔب ُِٔؽ٤ِٖٔ

 قصت اعتماد الهجرة النبىيت للتأريخ اإلسالمي

ُوس اػزٔس أُؽِٕٔٞ اُٜجطح اُ٘ج٣ٞخ ُِزأض٣د ك٢ ػٜس اُر٤ِلخ اُثب٢ٗ ٖٓ ذِلبء اُسُٝخ اُطاشس٣خ ػٔط ثٖ اُرطبة 

 :ضظ٢ هللا ػ٘ٚ، ٝك٤ٔب ٣أر٢ هصخ اػزٔبز اُٜجط٣خ اُ٘ج٣ٞخ ُِزأض٣د اإلؼال٢ٓ

ٕا صح٤لخ ُضكؼذ إ٠ُ اُر٤ِلخ أ٤ٓط أُؤ٤ٖ٘ٓ ػٔط ثٖ اُرطبة ضظ٢ هللا ػ٘ٚ،  جطٟٝ أُؤضخ اُش٤ٜط اثٖ ًث٤ط أ

ًُزت ك٤ٜب إٔ ٣وع٢ اُس٣ٖ ك٢ شٜط شؼجبٕ، كِْ ٣سضى أ٤ٓط أُؤ٤ٖ٘ٓ ػٔط أ١ شؼجبٕ ٛٞ  ًٝبٕ ك٢ اُصح٤لخ ز٣ٖ، 

ٛصٙ اُؽ٘خ اُز٢ ٗحٖ ك٤ٜب أّ اُؽ٘خ أُبظ٤خ أّ  أُوصٞز، كوبٍ ضظ٢ هللا ػ٘ٚ: "أ١ شؼجبٕ ٣ٌٕٞ شُي؟ أك٢ شؼجبٕ

حسز، هبّ إ٠ُ صحبثزٚ اٌُطاّ ٝغِت ْٜٓ٘ اُشٞضٟ ك٢ األٓط  ُٔ ب ػجع ػٖ ٓؼطكخ شٜط شؼجبٕ اُ ٔا اُؽ٘خ ا٥ر٤خ؟"، كِ

َْ ضجؼٞا ك٢ اُطأ١؛ ألٗاٚ ك٢ ثالز  َّلػزٔبز رو٣ْٞ ٣ٞثن اُؽ٘ٞاد، كأشبض ثؼط اُصحبثخ إ٠ُ اػزٔبز رأض٣د اُلطغ، ث

ب جبء ِٓي آذط ؿ٤ط أُِي اُؽبثن أُـ٠ اُزأض٣د أُؼزٔس ٝاؼزجسُٚ ثزأض٣د جس٣سكبض  .غ ًِٔا

ْا ػسُٞا ػٖ اُلٌطح؛ ألٕ اُطّٝ ًبٗٞا ٣ؼزٔسٕٝ اُزأض٣د ٖٓ ػٜس ش١  ْا أشبض آذطٕٝ إٔ ٣زْ اػزٔبز رأض٣د اُطّٝ، ث ث

ْا أشبض آذطٕٝ ثبػزٔبز ُٓٞس ضؼٍٞ  هللا صِا٠ هللا ػ٤ِٚ ٝؼِاْ، ٝأشبض ؿ٤طْٛ اُوط٤ٖٗ ٝٛٞ ػٜس ثؼ٤س ٝربض٣د ثؼ٤س، ث

ثبػزٔبز اُٜجطح اُ٘ج٣ٞخ، كٞهغ اذز٤بض أ٤ٓط أُؤ٤ٖ٘ٓ ٝٓؼظْ اُصحبثخ اٌُطاّ ػ٠ِ اُٜجطح اُ٘ج٣ٞخ َّلػزٔبز اُزأض٣د، 

ْا اػزٔبزٙ ُْٝ ٣عٍ ٛصا اُزأض٣د ٓزجؼًب ك٢ ثالز أُؽ٤ِٖٔ حزا٠ ا٤ُّٞ  .كز

 قصص في راس السنت الهجريت



 َّ رٞجس اٌُث٤ط ٖٓ اُوصص اُش٤ٜطح اُز٢ حصِذ أث٘بء اُٜجطح اُ٘ج٣ٞخ ٖٓ ٌٓخ أٌُطٓخ إ٠ُ أُس٣٘خ أُ٘ٞضح، ُٝؼ

 :ف ٗؽطز ًِزب اُوصز٤ٖ ك٤ٔب ٣أر٢أثطظ ٛصٙ اُوصص هصخ ؼطاهخ ثٖ ٓبُي ٝهصخ ؿبض ثٞض، ُصا ؼٞ

 قصت سراقت بن مالك

ٓغ صبحجٚ أث٢ ثٌط ٖٓ ٌٓخ أٌُطٓخ هبصس٣ٖ أُس٣٘خ أُ٘ٞض، هبّ  -صِا٠ هللا ػ٤ِٚ ٝؼِْا-ثؼس إٔ ذطج ضؼٍٞ هللا 

ٝثأث٢ ثٌط ضظ٢ هللا ػ٘ٚ، ٝاُس٣خ  -ػ٤ِٚ اُصالح ٝاُؽالّ-ًلبض هط٣ش ثٞظغ ز٣خ ٓـط ٌَُ ٖٓ ٣أر٢ ثطؼٍٞ هللا 

هٔذ كسذِذ كأٓطد " :هزِْٜ أٝ هبّ ثأؼطْٛ، كٔب اؼزطبع أحس إٔ ٣ِحن ثْٜ إَّلا ؼطاهخ ثٖ ٓبُي، ٣وٍٞ ؼطاهخ ُٖٔ

جبض٣ز٢ إٔ ررطج ثلطؼ٢، ٢ٛٝ ٖٓ ٝضاء أًٔخ كزحجؽٜب ػ٢ِ، ٝأذصد ضٓح٢ كرطجذ ثٚ ٖٓ ظٜط اُج٤ذ، 

٠ زٗٞد ْٜٓ٘ كؼثطد كرططذ ثعجٚ األضض ٝذلعذ ػب٤ُخ، حز٠ أر٤ذ كطؼ٢ كطًجزٜب كطكؼزٜب روطة ث٢، حز

ث٢ كطؼ٢ كرطضد ػٜ٘ب، كؤذ كأ٣ٞٛذ ٣س١ إ٠ُ ً٘بٗز٢ كبؼزرطجذ ٜٓ٘ب األظَّلّ كبؼزوؽٔذ ثٜب، أظطْٛ أّ َّل، 

 ."..كرطج اُص١ أًطٙ، كطًجذ كطؼ٢، ٝػص٤ذ األظَّلّ؛ رُوَّطة ث٢

ب ثِؾ ؼطاهخ ثٖ ٓبُي اُ٘اج٢  ٔا ؼٚ ك٢ اُطٓبٍ، حزا٠ ٝصَ ٝصبحجٚ أثب ثٌط، ؿبصذ ٣س كط -صِا٠ هللا ػ٤ِٚ ٝؼِْا-كِ

٤ًق " :ٖٓ ؼطاهخ ثٖ ٓبُي إٔ ٣طجغ، ٝهبٍ ُٚ -ص٠ِّ هللا ػ٤ِٚ ٝؼِْا-اُطَٓ إ٠ُ ضًجخ اُلطغ، كطِت ضؼٍٞ هللا 

اَض١ْ  َٞ َْ٘طوَزَٚ ٝربجٚ"، كطجغ ؼطاهخ ثٖ ٓبُي، ٝك٢ ػٜس ػٔط ثٖ اُرطبة  ثي إِشا ُجؽذ ِؼ ِٓ ضظ٢ هللا -ًؽطٟ ٝ

ب إٔ ٝصَ أُؽِٕٔٞ إُ -ػ٘ٚ ٔا ٠ أُسائٖ ػبصٔخ اُلطغ، ٝج٢ء ثؽٞاض١ ًؽطٟ ٝٓ٘طوزٚ ٝربجٚ إ٠ُ أ٤ٓط ُٝ

أُؤ٤ٖ٘ٓ ػٔط ثٖ اُرطبة، ٗبزٟ ػٔط ُؽطاهخ ثٖ ٓبُي ٝأُجؽٚ إ٣بٛٔب، ٝرحون ٝػس ضؼٍٞ هللا صِا٠ هللا ػ٤ِٚ 

 .ٝؼِاْ

 قص غار ثىر

ٖٓ ٌٓخ أٌُطٓخ ارجٜب  - ػ٘ٚضظ٢ هللا-ٝصبحجٚ أثٞ ثٌط اُصس٣ن  -صِا٠ هللا ػ٤ِٚ ٝؼِْا-ػ٘سٓب ذطج ضؼٍٞ هللا 

ب ٝصال ثبة زذَ أثٞ ثٌط اُصس٣ن  ٔا -ٗحٞ ؿبض ثٞض، ٝٛٞ ؿبض هط٣ت ٖٓ ٌٓخ ػ٠ِ غط٣ن أُس٣٘خ أُ٘ٞضح، كِ

٣ؽزطِغ أٌُبٕ ُطؼٍٞ هللا صِا٠ هللا ػ٤ِٚ ٝؼِاْ، كٞجس ك٢ ؿبض ثٞض ُحجط٣ٖ اث٤ٖ٘، كوبّ ثئؿالم  -ضظ٢ هللا ػ٘ٚ

ب زذَ أؿل٠ ػ٠ِ ِضجَ  -ػ٤ِٚ اُصالح ٝاُؽالّ-٢ٗ ثوسٓٚ، كسذَ اُج٢٘ اُحجط األٍٝ ثثٞثٚ ٝأؿِن اُثب ٔا إ٠ُ اُـبض، كِ

أث٢ ثٌط اُصس٣ن، كئشا ثؼوطة ٣ِسؽ أثب ثٌط اُصس٣ن ٖٓ زاذَ اُجحط اُص١ أؿِوٚ ثوسٓٚ، ٝػ٠ِ اُطؿْ ٖٓ شسح 

ٖا زٓؼخ ؿِجذ األُْ اُص١ شؼط ثٚ أثٞ ثٌط، إَّلا أٗاٚ ُْ ٣حطى ؼبًً٘ب حزا٠ َّل ٣ٞكن اُ٘ج٢ ػ٤ِٚ ا ُصالح ٝاُؽالّ، ٌُٝ

 .ٖٓ ػ٤ٖ أث٢ ثٌط، ؼوطذ ػ٠ِ ٝجٚ اُ٘ج٢ كوبّ ٖٓ ٗٞٓٚ

ُصبحجٚ: "ٓبُي ٣ب أثب ثٌط؟ كوبٍ أثٞ ثٌط: َّل ش٢ء ٣ب ضؼٍٞ هللا، كوبٍ ُٚ: ٓب  -صِا٠ هللا ػ٤ِٚ ٝؼِاْ-كوبٍ ضؼٍٞ هللا 

ب  ٔا َٛب"، كِ ػ٠ِ هسّ أث٢  -صِا٠ هللا ػ٤ِٚ ٝؼِْا-ضآٛب ٗلص ضؼٍٞ هللا ثي ؟، كوبٍ: َُسََؿ٢ِ٘ َش٢ء ثطج٢ِ، هبٍ: أض٢ٗ إ٣اب

 .ثٌط اُصس٣ن، كشبء هللا رؼب٠ُ ُٜب إٔ رُشل٠ ثئشٗٚ

 


