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 :قريش 

" قصّي بـن آـالب      " في ارض الحجاز عاشت قبيلة قريش ، أبرز القبائل العربية ،            

  .، وله والية البيت العتيق) صلى اهللا عليه وآله ( هو الجّد الرابع لسيدنا محّمد 

وقبيلة قريش بيوت متعددة أبرزنا بنو هاشم ، وهاشم رجل شريف سخّي يتمّتع             

 .باحترام أهل مّكة 

آان يصـنع للحجـاج طعامـًا علـى سـبيل الضـيافة ، و قـد ُسـمَِّي هاشـمًا ، ألّنـه                        

و إليه تعود تجارة قريش فـي الشـتاء         . هشم الثريد لقومه بمكة ، بعد ما أصابهم القحط          

ومـا يـزال الـذين ينتسـبون إلـى هاشـم            " سـّيدًا   " هذا دعـاه النـاس       والصيف ، ومن أجل   

 .ُيدعون بالسادة 

 .بعد هاشم جاء ابنه المطلب ، وأعقبه عبد المطلب لزعامة قريش 

آان عبد المطلب رجًال مهابًا ، يحترمه الناس ، وفي زمانه هجم أبرهة الحبشـي   

ه ، وارتفع شأن عبد المّطلب بـين  على مكة لتحطيم الكعبة ، ولكن اهللا رّد آيده إلى نحر 

 .القبائل

آان لعبد المطلب أوالد آثيرون ، ولكن عبد اهللا آان أفضل أوالده وأعـّزهم لديـه ،                 

، وآان ثمرة هذا    " آمنة بنت وهب    " آان في الرابعة والعشرين من عمره عندما اقترن بـ          

 .بعد شهرين من عام الفيل  ) صلى اهللا عليه وآله( الزواج المبارك أن ُوِلَد سيُِّدنا محّمد 

عبد " توفي أبوه وهو في بطن أمه ، ثم ماتت أمه وهو ما يزال صبيًا فتكّفله جدُّه               

 .، وهكذا نشأ يتيمًا" المطّلب 

 .عاش محمد في مكة ، في آنف جده العظيم ، وعانى الكثير من مرارة الُيْتم       

 واشتهر بلقـب الصـادق األمـين ،         ولّما أصبح شاّبًا عرف أهل مكة فضَله وأمانته ،        

 .فكانوا ُيوِدعون أموالهم لديه 
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يدافع عنهم ، ويتناول الطعـام معهـم ، يصـغي           . . . آان يحّب الفقراء والمساآين     

 .لهمومهم ، ويسعى في حّل مشاآلهم 

للـّدفاع عـن المظلـومين واالنتصـاف        " الفضـول   " وعندما أّسس شباُب مّكة حلَف      

 .فانضّم إليه ، ألنه ينسجم مع أهدافه وأخالقه " محمد  " من الظالمين ، سارع

" أبـي طالـب     " التجاريـة بطلـب مـن عّمـه         " خديجـة   " اشترك في إحدى قوافـل      

 .وتزّعم قيادة القافلة 

أمانته وصدقه وحسن سيرته عرضْت عليـه       _  عن قرٍب    –وعندما لمَسْت خديجُة    

 .ة ثرّية الزواج فوافق على ذلك ، وآانت خديجة امرأة فاضل

سيدة النساء ، ومنها    ) عليها السالم   " ( فاطمة  " وآانت ثمرة زواجهما بنتًا هي      

 ) .عليهم السالم ( آان نسُل األئمة من أهل البيت 

 

 :الحجر األسود 

محمــد مــع خديجــة ، و صــادف أن اجتاحــت  " مضــت عشــرة أعــوام علــى حيــاة  

 .السيوُل مكة ، ولحقْت بالكعبة أضراٌر آبيرة 

 قريش على إعادة بناء البيت الحرام ، فاقتسمْت طوائـُف قـريش العمـل ،                عزمْت

في مكانه اختلفوا فيمن يقـوم بـذلك        " الحجر األسود " وعندما اآتمل البناء ، وأرادوا وْضع       

العمل ، وأرادت آلُّ طائفة منهم أن تنهض بهذا الشرف ، وآاد األمر أن يصل إلـى القتـال                   

د بتلك الفكرة التي تفّتق عنها ذهُنه الصـافي ، حيـث نـزع              والحرب ، فتدّخل سيُدنا محم    

الحجر األسود فيه ، فأخذت آلُّ طائفة طرفـًا مـن الـرداء ، وحملـت الحجـر                  " رداءه و وضع    

 .األسود ، فأعاده النبي إلى مكانه 

 

 :الوحي 

عندما بلغ سيُدنا محمٌد األربعين مـن عمـره هـبط عليـه جبريـُل وبشَّـره برسـالة                   

 .السماء

يتفّكـر فـي خْلـق السـماوات واألرض وخْلـق           . . ان يتعّبد آعادته فـي غـار حـّراء          آ

 .الناس 

 :وفي تلك اللحظة هبط عليه جبريُل وناداه بكلمات اهللا 

إقرأ باسم ربك الذي خلق ، خَلق اإلنساَن من عَلق ، إقرأ وربك األآرم ،               . . . إقرأ  

 .الذي عّلم بالقلم ، عّلم اإلنسان ما لم يعلم 

 
 
 

 . يحمل رسالة السماء إلى العالمين ]1[هبط رسول اهللا من الجبلو
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آانت دعوة الرسول في بدايتها سّرية ، وآان الـذين يؤمنـون بـه يخفـون إيمـانهم            

 .وإسالمهم 

 ) .عليه السالم ( به وصّدقه ثم علي وخديجة آانت أّوَل من آمن 

 

مّرت ثالثُة أعـوام انتشـر فيهـا اإلسـالم بـين فقـراء مّكـة ، وجـاء أمـُر اهللا بـإعالن                        

 .الدعوة إلى الناس آاّفة 

ليس من السهل إعالن التوحيد في مدينة تغّص باألصـنام و األوثـان وبـين قبائـل                 

 .تقّدس الحجارة وتعبدها على مّر السنين واألعوام 

 .ال اهللا إال اهللا وأنا رسول اهللا : وصَدع رسوُل اهللا باألمر ، وهتف في مّكة    

وبعد هـذا اإلعـالن العـام بـدأت المصـاعب ، وبـدأ مشـرآو قـريش حـْربهم للـدين                      

 .الجديد 

 

باألموال وبالزعامة والجـاه ، وعنـدما أخفقـوا         " محمدًا  " في البدء فّكروا أن يْرشوا      

صادروا أموالهم ، ونهبوا منـازلهم      . عذاب على ضعفاء المسلمين     في ذلك راحوا يصّبون ال    

 .، وسخروا منهم ، ولكن آل ذلك لم يمنع من انتشار دعوة اهللا 

واَصل المشرآون ُعدوانهم علـى المسـلمين وفّكـروا فـي إخـراج الرسـول و َمـن                  

 .حتى مات بعُضهم من الجوع " ِشْعِب أبي طالب " ناصره من مّكة ، فحاصروهم في 

مراقبـًة دقيقـة لمـْنعهم      " الوادي  " ولم يكتِف المشرآون بذلك ، بل آانوا يراقبون         

من البيع والشراء وتهيئة الطعام ، وآان الذين يتعاطفون معهم يخافون أن يحملـوا إلـيهم                

حتى الماء ، وآانوا ينتظرون حلول الظالم لكي يتسّللوا ُخفية وُيوِصـلوا إلـيهم شـيئًا مـن                  

 .الطعام والشراب 

 .وفِشل الحصاُر ، وأخفق المشرآون في القضاء على الدين اإلسالمي 

وقف المشرآون عاجزين أمام صـالبة المسـلمين وإيمـانهم ، فتـآمروا علـى قْتـل                

 .الرسول ، والقضاء عليه 

  

 :الهجرة 

هبط الوحي على رسول اهللا وأخبره بتآمر المشـرآين وخّطـتهم ، فعـرض النبـيُّ                

المبيت في فراشـه ، فيمـا انسـّل رسـول اهللا            ) عليه السالم   ( " علي  " على ابن عمه    

 ".يثرب " في الظالم مهاجرًا من مّكة إلى 
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لمناسـبة القتحـام الـدار      اجتمع المتآمرون وحاصروا منزل النبي ينتظرون الفرصة ا       

فـي فراشـه ، وغـادروا المنـزل         " عليـًا   " وقتل الرسـول ، وشـعروا بالدهشـة وهـم يـَرون             

القتفاء أثر النبي ، وراحوا يبحثون عن المهاجر في الطرق والمفازات ولكـن دون جـدوى ،                 

 .فعادوا إلى مكة خائبين 

يـدعى  " لمدينـة   ا" بعد تسعة أيام قضاها الرسول في الطريق وصل مكانـًا قـرب             

 .فتوّقف فيه وبنى هناك أول مسجد في اإلسالم " ُقبا"

بدأ المسلمون في بنـاء المسـجد بحمـاس ، وآـان الرسـول يعمـل معهـم ، ومـا                     

أســرع أن اآتمــل البنــاء ، وصــّلى الرســول فيــه أول صــالة للجمعــة ، ومكــث فــيهم مــّدة  

 .يعّلمهم الكتاب والحكمة 

 

ه علي الذي خّلفه في مكة ألداء األمانـات إلـى           آان الرسول ينتظر قدوّم ابن عم     

 .أهلها ، حتى جاء علي ومعه نساء من بني هاشم 

 .، وأصبح اسمها مدينة الرسول أو المدينة المنوَّرة " يثرب " دخل الرسول 

آان علي قد أمضى ثالثة أيام في مكة ، وأّدى األمانات إلى أصحابها ، ثم التحق    

 .بالنبي في ُقبا 

هل المدينة الرسوَل ومن معه من المهاجرين اسـتقباًال آبيـرًا ، وعّمـت             استقبل أ 

الفرحة ، وآان آلُّ واحد من المسلمين يدعو الرسـول للحلـول فـي داره واستضـافته ، و       

 .دعوا الناقة فإّنها مأمورة : يقول ) صلى اهللا عليه وآله ( آان رسول اهللا 

 
 
 

وقفـْت  " أبي أيوب األنصاري    " ر  ومضت الناقة في طريقها حتى إذا وصلت أمام دا        

 " .أبي أيوب " وبرآْت ، فحّل النبي في دار الصحابي 
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هو تأسيسه المسجد ليكـون     ) صلى اهللا عليه وآله     ( وآان أّول شيء فعله نبينا      

 .قاعدة آبرى لنشر رسالة اإلسالم 

وعندما حـّل النبـي فـي المدينـة انتهـت العـداوة والبغضـاء والحـروب بـين األوس                    

زرج ، والتي امتدت اآثر من مئة وعشرين سنة ، وآان اليهود يزيدون أوارهـا ، وحـّل                  والخ

 .مكاَنها اإلخاُء والوئام 

ــين    ــذيب الرســوُل الحــواجز ب ــين  " المهــاجرين " ولكــي ُي ــة وب القــادمين مــن مّك

من سكان المدينة ، فقـد آخـى بيـنهم ، وأصـبح لكـلِّ مهـاجر أٌخ مـن األنصـار ،                       " األنصار"

صاري أٌخ من المهاجرين ، آمـا شـجع النبـُي المهـاجرين علـى العمـل والسـعي                   ولكّل أن 

 .لكي ال يبقوا عبئًا على إخوانهم من األنصار 

آان اليهود ينظرون بحقد إلى اإلخاء الذي ساد بـين المهـاجرين واألنصـار ، وبـين                 

رقـة بيـنهم ،      ضرب هذا اإلتحـاد وبـّث روَح التف        – دائمًا   –األنصار أنفسهم ، وآانوا يحاولون      

 .يخمد نار الفتنة آلما حاول اليهود إشعالها ) صلى اهللا عليه وآله ( وآان سيُدنا محّمٌد 

 

 :تغيير القبلة 

عندما آان رسول اهللا فـي مكـة آـان يّتجـه فـي عبادتـه وصـالته إلـى المسـجد                      

األقصى في مدينة القدس مّدة ثالثة عشرة سنة ، وعندما هـاجر إلـى المدينـة اسـتمر                  

 يّتجهون في صالتهم إلى المسـجد       – أيضًا   –هذا سبعة عشر شهرًا ، وآان اليهود        على  

لو لـم نكـن علـى الحـق لمـا اتبعـتم             : األقصى ، ويسخرون من المسلمين ويقولون لهم        

 .قبلتنا 

وذات يوم هبط الـوحي يـأمر رسـول اهللا أن يّتجـه المسـلمون فـي صـالتهم إلـى                     

 .الكعبة المسجد الحرام 

لخبر اليهود وقالوا مـا حـّولهم عـن قبلـتهم ؟ غـافلين عـن أن هـذا                   وقد ساء هذا ا   

 .امتحان واختبار للمسلمين 

 

 

 

 

 :حروب النبي 

 معرآة بدر
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لحماية المدينـة مـن الغـارات والغـدر ، ولمـا            تحالف رسوُل اهللا مع القبائل القريبة       

آانت قريش قد صادرت أموال المسلمين في مكة فقد فكر النبي في اسـتعادتها مـنهم                

، فتعرض إلى قوافلهم التجارية ، وقد آان رسوُل اهللا يهـدف مـن وراء ذلـك زعزعـة هيبـة             

 .مّكة قريش بين القبائل إضافة إلى استعادة ما نهبوه من أموال المسلمين في 

وهكــذا حــدث أول صــدام مســّلح بــين المســلمين والمشــرآين ُقــْرب آبــار بــدر ،   

فُسمََّيْت بذلك معرآة بدر ، حيث انتصر المسلمون انتصـارًا سـاحقًا وارتفـع شـأنهم فـي                  

 .الجزيرة العربية

 

 :معرآة ُاحد 

أبـو  " شعرْت قريش بالغضـب بسـبب هزيمتهـا فـي بـدر أمـام المسـلمين ، وراح                   

ّد العّدة للثأر ، حتى أنه منع النساء من البكـاء علـى قـتالهم فـي بـدر لكـي                     يع" سفيان

 .يبقي على نار الحقد متأجِّجة في النفوس 

وآان اليهود الذين أقلقهم انتصار المسلمين ، ُيحرِّضون قريشًا علـى الثـأر ، فقـد                

الثـأر و   إلـى مكـة لُيـردَِّد أشـعارًا تحـرِّض المشـرآين علـى               " آعب بن األشـرف     " أرسلوا  

 .اإلنتقام

للتداول في ذلك ، واستقّر رأيهم على       " دار الندوة   " وعقدت قريش اجتماعًا في     

غزو المدينة للثأر ، ورصدوا أمواًال طائلة لجيشهم بلغـت أآثـر مـن خمسـين ألـف دينـار ،                  

 .ولم ينسوا أن يطلبوا النجدة من حلفائهم من القبائل المحيطة بمكة 

 

آانت تطوي الصحراء في    . . . لمشرآين ثالثة آالف مقاتل      بلغت قّوات ا   :التحرك  

 .طريقها إلى المدينة المنوَّرة 
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آان العباس بـن عبـد المطلـب مؤمنـًا برسـول اهللا ، ولكنـه آـان ُيخفـي إيمانـه ،                       

 .فكتب رسالة إلى النبي ُيخبره فيها بتحّرك جيش المشرآين 

 .قائدًا للفرسان "  بن الوليد خالد" تولى أبو سفيان قيادة الحملة ، فيما آان    

اجتماعًا طارئًا في مسجد المدينة للتشـاور  ) صلى اهللا عليه وآله  ( عقد الرسول   

مع المسلمين حول مواجهة الخطـر القـادم ، وبعـد مـداوالت طويلـة اسـتقّر الـرأي علـى            

 .تجهيز جيٍش آبير ومغادرة المدينة 

عام الثالـث الهجـري تحـرك       وفي صباح يوم السبت السابع من شهر شّوال من ال         

 .جيش المسلمين باتجاه جبل ُأحد 

وخمسين من الرماة بالمرابطـة فـوق ُسـفوح         " عبَد اهللا بن ُجَبير     " أمر رسول اهللا    

وحماية مؤخَّرة الجيش اإلسالمي ، وحذَّرهم من مغـادرة أمـاآنهم ، سـواء انتصـر                " ُأحد"

 .المسلمون أو ُهزموا 

المسـلمون قتـاًال      جيش التوحيد وجيش الشـرك ، وخـاض        .. وهكذا التقى الجيشان        

 .ضاريُا ، والح النصر في جبهتهم ودّبت الهزيمة في جيش المشرآين 

آان الرماة يراقبون سير المعارك ، وعندما شاهدوا إخوانهم يطاردون فلول المشرآين                

قعهم فـي آـل     غادروا أماآنهم لجمع الغنائم ، متناسين أوامر الرسول بعـدم مغـادرة مـوا             

الفرصـة وانـدفع مـع قّواتـه         عرآة ، فقد انتهز خالد بـن الوليـد        وهنا تغير سير الم   . الظروف  

 .في حرآة التفاف سريعة مهاجمًا مؤخرة الجيش اإلسالمي

 

دّبت الفوضى في جيش النبي ، وراح بعضهم يقتل بعضًا ، فيما فـّر الكثيـر مـنهم                  

ثبـت فـي مكانـه يقاتـل ، وحولـه           ) عليه وآله   صلى اهللا   ( في الصحراء ، ولكن رسول اهللا       

 ) ".عليه السالم ( علي بن أبي طالب " جمٌع من المسلمين ، في طليعتهم 

 –قّدم المسلمون في هذه المعرآة سبعين شهيدًا ومع هـذا فقـد جمـع النبـي                 

 قّواته ، وبدأ حملة مطاردة لجـيش المشـرآين الـذين أسـرعوا     –وقد انسحب إلى الجبل  

 إلى مّكة ، فعاد رسول اهللا إلى المدينـة ، وقـد تعّلـم المسـلمون درسـًا فـي                     في العودة 

 .الطاعة لن ينسوه 

 

 :معرآة األحزاب 

 
 
 

تمكن اليهود الذين ُأخرجوا من المدينـة بسـبب غـدرهم وُعـدوانهم مـن تشـجيع                 

 .قريش وتحريض القبائل على محّمد ورسالته ، و وعدوهم بمساعدات ضخمة 
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يضة ضد اإلسالم جمعت تحت رايتها آثيـرًا مـن القبائـل            وهكذا تشّكلت جبهة عر   

 .والمنافقين واليهود 

 

 

 

أبـي  " وفي شّوال مـن العـام الخـامس للهجـرة زحفـْت جيـوُش األحـزاب بقيـادة                   

 .قد بلغت عشرة آالف مقاتل ، و" سفيان

( وصلت األنباء مدينـة الرسـول حَملهـا فرسـان مـن خزاعـة ، فـأعلن رسـول اهللا                     

حالة االستنفار ، وتبادل المسلمون الرأي فـي الـدفاع عـن ديـنهم        ) صلى اهللا عليه وآله     

بإجمـاع المسـلمين ، وبوشـر بحفـر خنـدق آبيـر             " سـلمان   " ومدينتهم ، وحظي اقتراح     

 .ينة من العدوان لحماية المد

ثالثة آالف مسلم آانوا يعملون ليَل نهـار منهكمـين فـي حفـر خنـدق بلـغ طولـه                    

اثني عشر ألف متر ، بعمق خمسة أمتار ، وبعرض ستة أمتار تقريبًا ، وقد جهز الخنـدق                  

 .بمنافذ للعبور و ُوضعت خلف الخندق متاريس ومواضع للرماة 

 .حامه ، فعسكر المشرآون للحصار فوجئت الجيوش الزاحفة بخّط ال يمكن اقت

" حـيَّ بـن أخطـب    " أراد أبو سفيان حْسَم الموقف ، وإنهاء حالة االنتظار ، فبعث        

فـي  " بني قريظة   " زعيم يهود   " آعب بن أسد    " ليتحدث مع   " بني النضير   " زعيَم يهود   

 .مهاجمة المسلمين من داخل المدينة ، وفْتح الطريق أمام جيوش األحزاب 

 
 
 

سوُل اهللا ُيدرك طبيعة الغْدر في اليهـود ، فرصـد خمسـمئة مسـّلح للقيـام                 آان ر 

وهكـذا أّمـن الرسـوُل المدينـَة مـن          " بني قريظة   " بدوريات في المدينة ومراقبة تحرآات      

الداخل ، أّما في الجانب اآلخر من الخندق فقد بقيْت قّواُت المشرآين عاجزًة عن القيام               

 . بالنبال بأي عمل مسّلح ما عدا مناوشات
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" آانت األوضاع تزداد تأزُّمـًا حيـث تمّكـن خمسـة مـن أبطـال المشـرآين بقيـادة                    

 .من اقتحام الخندق وتحّدي المسلمين " عمرو بن عبد وّد 

 

يسخر من المسلمين ، فنهض له عليُّ بن أبي طالب وخاض           " ابن عبد ود    " راح  

عًا ، وفـّر رفاقـه ، فسـقط         علـى أثرهـا صـري     " عمرو بن عبد ود     " معه معرآة ضارية سقط     

 .أحدهم في الخندق أثناء العبور ، فنزل إليه عليُّ وقَتله ، فيما الَذ الباقون بالفرار 

وآان لضربة عليٍّ وموقفه الباسل األثـَر الكبيـر فـي تصـاعد الـروح المعنويـة لـدى           

هللا صـلى ا ( حتـى أّن رسـوَل اهللا   . . . المسلمين ، وبّث روح الذعر في قلوب المشرآين         

 .ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين سبعين سنة : قال ) عليه وآله 

تدارك الخسارة وتدّني معنويات األحزاب ، فقام بعمليات        " خالد بن الوليد    " حاول  

 .استعراضية حاول فيها اقتحام الخندق ، فتصدى له المسلمون وأجبروهم على الفرار

وآان رجًال معروفًا بالـذآاء ، فطلـب منـه          " ود  نعيم بن مسع  " وأثناء الحصار أسلم    

الرسول أن يكتم إسالمه ويحاول تخـذيل المشـرآين وبـّث الفرقـة بيـنهم وبـين اليهـود ،                    

أثنـاء الظـالم فـي    " حذيفـة  " فنجح في مهّمته ، آما تسلل شخص من المسلمين هـو         

بـًا  صفوف المشـرآين ، وتمكـن مـن حضـور اخطـر اجتماعـاتهم ، فـراح يشـّن علـيهم حر                     

 .نفسّية أشعرتهم بالهلع 
 

وهّبت عواصف عاتية ، وآان الهواء شديد البرودة ، فسيطرت روح اليأس ، وسـاد               

 .االختالف بين الجنود بعد حصار بال طائل 

قّرر أبو سفيان االستفادة من الظالم ، واالنسحاب علـى عَجـل ، قبـل أن تحـدث                  

 .تطّورات غير محمودة العواقب 

المسلمون إلى مـواقعهم ، وآـم آانـت فـرحتهم آبيـرة             وأشرقت الشمس وخرج    

 .وهم ينظرون إلى الجانب اآلخر من الخندق وال أثر للمعتدين 
 

وعندما اطمأّن الرسول إلى انسـحاب المشـرآين ، أصـدر أمـره إلـى المسـلمين            

 .بترك مواقعهم والعودة إلى ديارهم 
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 :بني قريظة          

 

لم يلتزم يهود بني قريظة بعهـودهم بعـدما أرادوا الغـدر ، فقـّرر النبـي تـأديبهم ،                    

 .فحاصر حصونهم وِقالعهم مّدة خمسة وعشرين يومًا ، اضطّروا بعدها لالستسالم 

 هــو االستســالم ، طلبــوا مــن  عنــدما شــعر اليهــود أن طــريقهم الوحيــد للنجــاة 

المسلمين مغادرة المدينة ، ولكن النبي رفض ذلك ، وأّصر على االستسالم دون قيـد أو        

 .شرط 

بنـي  " لقد آان اليهود وراء آل الدسائس والمؤامرات ، ولم ينس المسلمون غدر     

 " .بني النضير " و " قينقاع 

فقـد يتعـاطف معهـم ،       " سـعد بـن معـاذ       " وأخيرًا طلب اليهود النزول على حكم       

 .ولكن سعدًا حكم فيهم بما أنزل اهللا ، وانتهت لذلك مؤامرات اليهود في المدينة 

 

 :صلح الحديبية 

عّززت االنتصـارات المتالحقـة مـن موقـع المسـلمين فـي الجزيـرة العربيـة وزادت                  

 .هيبتهم بين القبائل ، وشعرت قريش بالفزع 

صـلى اهللا عليـه   ( الهجري عزم الرسـول  وفي شهر ذي القعدة من العام السابع    

على حج بيت اهللا الحرام ومعه ألف وأربعمئة من المسـلمين ، فقصـد مّكـة حيـث                  ) وآله  

 ".ذو الحليفة " أحرم في مكان يدعى 
 
 
 



 
 

www.alfain.net  األلفين للمشاريع الخيرية )                  ص( مع المعصومين ـ سيدنا محمد                 
   24 12 نم          آمال السيد ـ ترجمةاللهي سيد مهدي آيت  

 

وآان لهذه الخطوة مكاسبها السياسية إضافة إلى فوائدها الروحيـة والمعنويـة ،             

 .ان خاص بين القبائل في جزيرة العرب فقد أظهرت المسلمين آأّمة جديدة تتمتع بكي

وعندما وصلت األنباء مكة أقسم أهلها باألصنام أن يمنعوا دخول محمد وأصـحابه             

إلى مدينتهم ، بينما تحّرك خالـد بـن الوليـد فـي مقّدمـة مئتـي فـارس العتـراض النبـي                 

 .وأصحابه 

ل آــان النبــي يتفــادى االصــطدام بقــريش ، ولــذا ســلك طريقــًا آخــر إلــى أن وصــ 

 " .الحديبية "

وقد بعث النبي مندوبًا إلى مّكة يخبرهم بعزم النبي على زيارة بيت اهللا وأنه لـم                

 .يأت للقتال والحرب 

واسُتقبل مبعوث النبي ببرود ، وُعومل معاملة قاسية ، وآانت تصـرفاتهم تحمـل              

 .آل معاني العداء والكراهية للنبي والمسلمين 

ق حوله المسلمون مجددِّين معه البيعة ، وقد        وتحّل" الشجرة  " وقف النبي تحت    

 .بان العزم في عيونهم ، والتصميم في قلوبهم 

" ســهيل بــن عمــرو " وعنــدما علمــْت قــريش بــذلك شــعرْت بــالخوف وأرســلت   

 .للتفاوض مع الرسول وإبرام الصلح مع المسلمين 

مسـة ،   وبعد مداوالت بين الطرفين تـّم الصـلح ، ووّقـع الفريقـان علـى بنـوده الخ                 

وفيها أن يعود المسلمون إلى المدينة علـى أن يحّجـوا العـام القـادم دون سـالح ، وهـم             

 .أحرار في أداء مراسم الحج حْسب طريقتهم 

 – في النهايـة  -وآان من نتائج هذا الصلح ، انتشار اإلسالم في الجزيرة ، ثّم ُتوِّج     

ى الصـلح وعـّدوه ضـعفًا     بفتح مّكة ، وبالرغم من ذلك فإن بعض المسـلمين اعترضـوا علـ             

 .دون أن يلتفتوا إلى فوائده العديدة 

لقد تضّمن الصلح بندًا يفيد بأن يعيد المسلمون آلَّ من ُيسـلم مـن قـريش إلـى                  

 .مّكة 

 :معرآة خيبر 

" خيبـر   " في مطلع ربيع األول من العام السابع الهجري توّجه سّيُدنا محمد إلى             

 ، وأحــاط الرســول تحرآــه بســّرية آاملــة  ومعــه ألــف وســتمائة مقاتــل مــن المســلمين 

 " .غطفان " لمفاجئة اليهود ومْنع اإلمدادات العسكرية التي قد تصلهم من قبائل 

 " .غطفان " و " خيبر "تفصل بين " رجيع "فوصل منطقة تدعى 
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واتخــذوا مــواقعهم بــين " خيبــر " وتحـت جــنح الظــالم حاصــر المســلمون حصــون  

 .أشجار النخيل ، وفي الصباح بدأت المعارك ، وآانت الحصون تسقط ، الواحد تلو اآلخر 

 

واستعصى على المسلمين فْتح آخر حصنين ، وآـان اليهـود قـد اجتمعـوا فيهمـا                 

 .للمقاومة ورْشق المسلمين بالسهام 

على رأس قـّوة مـن المسـلمين ، ومـا أسـرع أن عـاد                " أبا بكر   " بعث رسول اهللا    

ــًا ، فأرســل رســول اهللا   فعــاد هــو اآلخــر ، وآــان اليهــود يســخرون مــن   " عمــر " مهزوم

 .المسلمين 

ألعطـيّن الرايـة غـدًا رجـًال يحـّب اهللا      ) : صـلى اهللا عليـه وآلـه    ( ل رسـول اهللا     فقا

 . . .ورسوَله ويحُبه اهللا ورسوٌله آّرار غير فرار فال يرجع حتى يفتح اهللا عليه 

 .وبات المسلمون ليلتهم وهم يتساءلون عن هذا الشخص ، وآلُّ يحلم بذلك 

) عليـه السـالم     ( عليـًا   ) يـه وآلـه     صـلى اهللا عل   ( في الصباح دعا سـيدنا محمـٌد        

 .وسّلم الراية إليه ، ودعا له بالنصر 

 .هّز علٌي الراية بحماس ، وانطلق مع قّواته باتجاه أعداء اإلسالم 

 
 
 

" آان اليهود قد غّرتهم بعض االنتصارات السابقة ، فبدأوا يجترئون ، وعندما وصل              

 هجومًا صـاعقًا ، وقتـل علـيُّ         وجد بعض قواتهم خارج الحصن ، فشّن المسلمون       " علي  

، وآانا من أبطـال اليهـود ، فـدّب الـذعر فـي صـفوفهم ،                 " الحارث  " و  " مرحب  " ُآًال من   

 .وانسحبوا إلى داخل الحصن ، وأحكموا إغالق األبواب 
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طارد المسلمون فلول اليهود ، حتى إذا وصلوا باب الحصن وقفوا عـاجزين ، وهنـا              

ه إلى باب الحصن وهّزه بقّوة ثم انتزعه وجعله جسـرًا تعبـر             يد) عليه السالم   ( مّد علي   

 .عليه قواته ، وقد دهش اليهود من قّوة علي وشجاعته وأعلنوا استسالمهم 

 تعجبوا من قّوة علي ، وتساءلوا آيف تمكن علي من ذلك ،             – أيضُا   –المسلمون  

) ليه السـالم    ع( وحاول سبعة من المسلمين تحريك الباب فلم يستطيعوا ، فقال علي            

 .لم أفعل ذلك بقّوة جسمانية ولكني فعلته بقّوة رّبانية : 

طلب اليهود من رسول اهللا الصلَح والبقـاء فـي ديـارهم ، شـرط أن يقـّدموا نصـف           

 .محصولهم من آل عام إلى المسلمين ، فوافق رسول اهللا على ذلك وصَفح عنهم 

 

 :فدك 

، فأوفد أهلها مبعوثًا    " فدك  " يهود  وصلت أنباء االنتصار الساحق للمسلمين إلى       

مقابــل التنـازل عــن نصــف أراضــيهم ، وقــد وافــق  " الســالم " للتفـاوض مــع النبــي حــول  

وآـان يعلـم أن     ) " عليهـا السـالم     ( فاطمـة   " إلى  " فدآًا  " الرسول على طلبهم ووهب     

 .ابنته سوف تهب وارداتها إلى الفقراء والمحرومين 

وادي " لقواعـد اليهوديـة فـي الجزيـرة فـي منطقـة             انطلق رسول اهللا إلـى آخـر ا       

وما أسرع أن سقطت بأيدي المسلمين ، وقد صفح عنهم رسول اهللا وترك لهـم             " القرى  

أرضهم مقابل تقديم نصف ريعهـا إلـى المسـلمين ولقـد أنعشـت هـذه االتفاقيـات وْضـع                    

ج الجزيـرة   المسلمين االقتصادي آما عّززت قدرتهم العسكرية لمواجهة األعداء فـي خـار           

 .العربية 

 

 :معرآة مؤتة 

لدعوته إلى اإلسالم ، ولما وصل إلى " ُبصرى " بعث رسول اهللا سفيرًا إلى مِلك     

 .اعترضه حاآم تلك الديار وألقى القبض عليه و أمر بقتله " مؤتة " أرض 

وعلى أثر ذلك جّهز النبي جيشًا يتأّلف من ثالثـة آالف مقاتـل ، وعـّين جعفـر بـن                 

 . قائدًا ، فإن استشهد فزيد بن حارثة ، فإن استشهد فعبد اهللا بن رواحة أبي طالب

ــروم ،     ــاء إلــى ال ــة ، وعنــدما وصــلت األنب وانطلقــت القــّوات اإلســالمية نحــو مؤت

فحشدوا قّواتهم البالغة مئتي ألف جندي نصفهم من الـروم والنصـف اآلخـر مـن القبائـل                  

 .العربية الموالية لهم 

 
 
 

 غيـر متكافئـة ، فحشـود الـروم تبلـغ مئتـي ألـف أمـا                  وفي مؤتـة اشـتعلت حـرب      

 .الجيش اإلسالمي فلم يتعّد الثالثة آالف فقط 
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إلى " جعفر  " ولكن اإليمان العميق للمسلمين ال يراعي للكثرة وزنا ، فقد اندفع            

وفـي  " عبـد اهللا    " ثـم   " زيد  " المعرآة وقاتل بحماس حتى استشهد ، وأستشهد بعده         

الـذي فكـر باالنسـحاب و    " خالـد بـن الوليـد     " نة انتخب المسـلمون     خضّم المعارك الطاح  

إنقاذ البقية الباقية من اإلبادة ، وفي المساء وضع خطـة لالنسـحاب ، وقـاد المسـلمين                  

 .باتجاه المدينة المنّورة

 

 

 :فتح مّكة 

وصلت أخبار المعرآـة إلـى مكـة و استبشـر المشـرآون وظنـوا أنهـا نهايـة مجـد                     

، وذلك بإغارتهم على قبيلة خزاعـة       " صلح الحديبية   " اإلسالم ، فانتهزوا الفرصة وخرقوا      

حليفـة المسـلمين ، واسـتنجدت القبيلـة المنكوبـة بحلفائهـا وأرسـلت لـذلك وفـدًا إلــى          

 .لمنورة المدينة ا

دون جواب ، فأسرع إلـى   " قريشًا  " أن المسلمين لن يترآوا     " أبو سفيان   " أدرك  

 .، وحاول تقديم اعتذار قريش عن هذه اإلساءة " الصلح " المدينة لتجديد بنود 

وآانـت زوجـة    " أم حبيبـة    " وقد قوبل أبو سفيان ببرود تام حتـى مـن قبـل ابنتـه               

 ) .صلى اهللا عليه وآله ( للنبي 

أمر رسول اهللا المسلمين باالستعداد للحرب فاجتمع عشرة آالف مقاتل ، وأحاط            

 .النبي تحرآاته بسّرية آاملة وبّث دوريات تطوف حول المدينة لمنع تسّرب األخبار 
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 أن يخبـر أهـل      – ولكـي يكسـب وّد فـريش         –أراد أحد المسلمين اسـمه حاطـب        

 يخبر رسول اهللا بهذه الخيانة ، فبعـث         مّكة بذلك ، فبعث رسالة بيد امرأة ، وهبط الوحي         

 .فأوقفها ، وصادر الرسالة " عليًا "النبي 

 

وفي العاشـر مـن شـهر رمضـان المبـارك تحـرك الجـيش بقيـادة الرسـول ، وبعـد                

 . عسكرت قوات اإلسالم قرب مّكة أسبوع

) صـلى اهللا عليـه وآلـه        ( فوجئت قريش بهذا الجيش الكبير ، وآـان الرسـول اهللا            

يحــاول تفــادي الحــرب بــأي ثمــن ، وحــاول بــّث الخــوف فــي نفــوس المشــرآين ، فــأمر   

 .المسلمين بإيقاد النار ليًال ، فارتفعت ألسنة النيران وأضاءت رمال الصحراء 

ن يراقــب هــذا المنظــر المهيــب فــأدرك أن مكــة لــن تصــمد بوجــه آــان أبــو ســفيا

 .المسلمين ، فجاء إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي يطلب السالم 

 .وبعد مفاوضات بين النبي و أبي سفيان ، استسلم أبو سفيان وأعلن إسالمه 

 

 :العفو العام 

االنتقـام والثـأر    دخل الجيش اإلسالمي مكة فاتحًا ، وآان بعض المسلمين يفّكـر            

 .من الذين عّذبوهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق 

أعلن العْفو العام حتى عـن أولئـك الـذين          ) صلى اهللا عليه وآله     ( لكن رسول اهللا    

 .آذوه وشّردوه ، وتهاوت األصنام و األوثان 

 :اعتلى بالل الكعبة ، وارتفع هتاف التوحيد 

 
 .سول اهللا اهللا أآبر ، ال إله إال اهللا ، محمد ر
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 :معرآة حنين 

ــبح         ــة ، وأص ــرة العربي ــي الجزي ــًا ف ــدي المســلمين دوّي ــة بأي ك

المسل

وثقيــف مفاجــأة المســلمين واالنقضــاض علــيهم ، وحشــدوا 

للحرب

، وعنـدما دخلـت الكتائـب       " ثقيف  " و" هوازن  " تقدمت قّوات اإلسالم إلى مواقع      

اإلسال

وفــي ذلــك المواقــف العصــيب ثبــت رســول اهللا ومعــه جمــع مــن المــؤمنين فــي   

طليعته

دي بالمسـلمين ، وآـان صـوته جهوريـًا ، فنـادى                    

بأعلى 

ة وراحـوا يتجّمعـون حـول قائـدهم     وهكذا بدأ المسلمون يضيقون من هول الصـدم       

العظيم

لبيـك لبيـك ، وانـدفع علـي إلـى           : حون           

حامل 

نبـي أن الكّفـة قـد مالـت لصـالح المسـلمين أصـدر أمـره بشـّن                   وعندما شاهد ال  

الهجوم

ــدث ســقوط م اح

 .مون القوة الضاربة 

أرادت قبيلتــا هــوازن 

" حنـين   " ، واحتّلـوا مرتفعـات      " مالـك بـن عـوف       "  اثني عشر ألف محارب بقيادة       

 .يث الوادي اّلذي سيعبر منه المسلمون ح

 

مية بطن الوادي فـي ظلمـة الفجـر تعرضـت لوابـل مـن السـهام والنبـال ، فسـاد                       

يقهم االرتباك طالئع الجيش ، و آانت بقيادة خالد بن الوليد ، وجرف المنسحبون في طـر  

الكتائــب األخــرى ، وســادت الفوضــى صــفوفهم ، و غــادر المشــرآون مــواقعهم لمطــاردة 

 .المسلمين ، وأنزلوا بهم خسائر فادحة 

 

، وتجّلـت قـدرة الرسـول القياديـة ، وراح           ) عليه السـالم    ( م علّي بن أبي طالب      

 .هلّموا إلّي . . . أنا رسول اهللا : ف يهت

و أمر النبيٌّ عمَّه العباس أن ينـا

وآان النبـي ومعـه المؤمنـون       ! يا معشر األنصار ، يا أصحاب بيعة الشجرة         : صوته   

 .الصادقون يقاتلون بضراوة 

 

 . الذي حّول هزيمتهم إلى نصر ساحق 

اجتمع حول النبي مئة مقاتـل وهـم يصـي

راية المشرآين فقتله ، وسقطت راية الشرك ، فساد الذعر حشودهم وتحطمـت              

 .روحهم المعنوية وحمّيتهم الجاهلية 

 

 
 

اآلن قد حمي الوطيس ، شّدوا علـيهم ، وانـدفع المسـلمون             :  المعاآس و نادى     
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ال " نحو أعدائهم ومّزقوا صفوفهم وألحقوا بهم هزيمة ساحقة ، وارتفعت في األفق رايـة               

 " .إله إال اهللا 

 

 :معرآة تبوك 

صـلى اهللا  ( ن السنة التاسعة للهجـرة تناهـت إلـى الرسـول           و في شهر رجب م    

أخبار عن حشود عسكرية يقوم بها الروم علـى الحـدود الشـمالية ، و أنهـم                 ) عليه وآله   

 .يبّيتون خّطة الجتياح مناطق الشمال 

 

 

 

ة ، بـاإلعالن عـن التعبئـة        قام الرسـول ، وخالفـًا لمـا عهـد فـي تحرآاتـه السـابق               

 .العاّمة

ولم يبخل المسلمون بتقديم آاّفة أنواع الدعم ، حتـى النسـاء جـادْت بـأقراطهن                

 .وحلّيهن الذهبية 

 

 :موقف المنافقين 

 العـزائم وبـّث روح      قام المنافقون والذين في قلوبهم مرض بحـرب نفسـية لتثبـيط           

 .الفشل في نفوس المؤمنين ، وراحوا يبّثون الدعايات المغرضة 

 
 
 

إّنـا قـد بنينـا      : وجاء بعض المنافقين إلى رسـول اهللا وهـو يسـتعّد للحـرب فقـالوا                

" ضـرار   " مسجدًا ، وإّنا نحب أن تأتينا فتصّلي لنـا فيـه ، وأدرك الرسـول أن فـي مسـجد                     
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 التنّصل عن الجهاد فـي سـبيل اهللا ، وهـبط الـوحي يفضـح                أهدافًا خبيثة ، وأنهم يريدون    

 .تلك األهداف الدنيئة 

ويبّثون سمومهم ، فبعث    " سويلم  " وآان المنافقون يجتمعون في بيت اليهودي       

 .إليهم الرسول جمعًا من المؤمنين ، فأشعلوا النار ، وفّر المنافقون 

 

 :إلى تبوك 

 المدينـة متَّجهـا نحـو    –ثون ألـف مقاتـل       وآان قوامه ثال   –غادر الجيش اإلسالمي    

تبوك في مسيرة تبلغ أآثر من ستمئة آيلومتر ، في صحراء ملتهبة ، وفي فصل الصـيف    

 .الحارق 

) عليه السالم   " ( علي بن أبي طالب     " آان الرسول قد استخلف على المدينة       

 ولكني خّلفتـك    آذبوا: إلحباط مؤامرات المنافقين ، وقال بعد أن سمع دعايات المنافقين           

لما ترآت ورائي ، أفال ترضى أن تكون مّنـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إّال أّنـه ال نبـّي                        

 .بعدي 

قطع الجيش اإلسـالمي الصـحراء نحـو تبـوك ، ووصـلت األنبـاء إلـى الـروم الـذين                     

 .فّضلوا االنسحاب وعدم المغامرة في حرب مع المسلمين 

، أثبتوا خاللها عـزمهم األآيـد علـى         عسكر الجيش اإلسالمي مّدة عشرين يومًا       

مواجهة دولة الـروم الكبـرى دون أي إحسـاس بـالخوف أو التهّيـب ، يحـدوهم فـي ذلـك                      

 .إيمانهم العميق باهللا ورسوله 

 .وهكذا أصدر الرسول أمره بالعودة إلى المدينة 

 

 :المؤامرة 

مـن  مـن تبـوك فّكـرت زمـرة         ) صـلى اهللا عليـه وآلـه        ( عندما عـاد سـيدنا محّمـد        

فـي  ) صلى اهللا عليـه وآلـه       ( المنافقين في االستفادة من الظالم و دفع مرآب الرسول          

الوادي ، ففضحهم اهللا ورّد آيدهم إلى نحورهم ، وأراد بعض المسـلمين قـتلهم ، ولكـن                  

 .النبي منعهم

وبـّث اليـأس فـي      " ضرار  " عاد رسول اهللا إلى المدينة وأصدر أمره بحّرق مسجد          

 .، وقد تاب بعضهم فقبل رسول اهللا توبته نفوس المنافقين 

 
 
 

ألول مـرة أسـلوب الحـرب    " تبـوك  "في ) صلى اهللا عليه وآله  ( استخدم الرسول   

 .الشاملة ، إذ عّبأ آل قادر على حمل السالح ، ولم يتخّلف سوى ثالثة أشخاص 
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آما أّدت هذه الغزوة إلى ارتفاع معنويات المسلمين ، وهم يـرون بـأعينهم آيـف                

 . الروم عن مواجهتهم تراجع

 

 :البراءة من المشرآين 

في العاشر من ذي الحجة مـن السـنة العاشـرة للهجـرة ، وآـان المشـرآون مـا          

يزالون يحّجون إلى بيت اهللا ، نزلت سورة التوبة ، التي تضمّنت آياتها إعالن الجهاد على                

 .} إلى الذين عاهدتم من المشرآين براءة من اهللا ورسوله{ : الّشْرك 

 

إلى مّكـة   ) صلى اهللا عليه وآله     ( بأمر رسول اهللا    ) عليه السالم   ( وانطلق علي   

أيهـا النـاس ال     : " ليقرأ آلمات اهللا في إعالن نهاية الوثنية ، وينادي في الحجـاج جميعـًا               

يدخل الجّنة آافر ، وال يحّج بعد العام مشرك ، وال يطـوف بالبيـت عريـان ، ومـن آـان لـه                        

 " .هد فهو إلى مّدته عند رسول اهللا ع

 

 :المباهلة 

بعث سيدنا محّمد برسائل إلى ملوك األرض يدعوهم فيها إلـى اإلسـالم ، وآـان       

من بين تلك الرسائل رسالة إلى أسقف نجران ، وآان األسقف يترّقب ظهور نبي جديـد                

حسب مـا ورد فـي بشـارة اإلنجيـل ، فأرسـل وفـدًا إلـى المدينـة للتحقيـق فـي ذلـك ،                          

رسول اهللا بالتي هي أحسن وبّين لهـم حقـائق اإلسـالم، وآـان المسـيحيون                وحاورهم  

 ؟" ابن مريم " أم " ابن اهللا " يتساءلون عن طبيعة السيد المسيح ؛ هل هو 

ما المسيح ابن مريم إال رسـول قـد خَلـت مـن            { : فأجابهم سيدنا محّمد بالقرآن     

إن َمثـل عيسـى عنـد اهللا آمثـل          { و   . ]2[}َقبله الرُسُل وأّمه صديقة آانا يأآالن الطعـام         

  .]3[}آدم خلقه من تراب ثم قال له آن فيكون 

لكن وفـد نجـران ، الـذي آـان يتـألف مـن سـتين شخصـًا ، رَفـض اإليمـان بهـذه             و

قـال  . الحقائق واإلذعان لها ، وهنا دعاهم الرسول إلى المباهلة لكي يلعـن اهللا الكـاذب     

فمن حاّجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا نْدُع أبناءنـا وأبنـاءآم                { :اهللا تعالى   

  .]4[}وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبين ونساءنا ونساءآم وأنفسنا 

 
 
 

وتحدد موعد المباهلـة ، ولكـن أهـل نجـران تراجعـوا فـي اللحظـة األخيـرة وهـم                     

) عليـه السـالم     (  يحمـل الحسـين      قـد خـرج   ) صلى اهللا عليه وآله     ( ينظرون إلى النبي    

و زوجهـا   ) عليها السالم   ( وخلفه فاطمة الزهراء    ) عليه السالم   ( ويمسك بيده الحسن    

 .، وخافوا أن تحّل بهم لعنة اهللا ) عليه السالم ( علي بن أبي طالب 
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 :حّجة الوداع 

مـه  عز) صلى اهللا عليـه وآلـه       ( غمرت الفرحة قلوب المسلمين بعد إعالن النبي        

 .على حج بيت اهللا الحرام ، وانتشر الخبر في جميع األرجاء 

وفي الخامس والعشرين من ذي القعدة تحرك موآب الرسول تحيط به األلـوف ،              

 .وخّلف على المدينة أبا دجانة األنصاري 

ذا الحليفـة ، ارتـدى ثـوب        ) صـلى اهللا عليـه وآلـه        ( وعندما وصـل سـيدنا محّمـد        

إن الحمد والنعمـة لـك والملـك ، ال          . . لبيك ال شريك لك لبيك      . . لبيك  : اإلحرام ، وهتف    

 .شريك لك 

وبعد عشرة أيام وصل الرسول مكـة وطـاف بالبيـت العتيـق سـبعة أشـواط ، ثـم                    

 .صّلى خْلف مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة 

 :ووقف فوق جبل الصفا حتى إذا اطّل على الكعبة هتف مناديًا 

 وحده ال شريك له ، له الملـك ولـه الحمـد ، وهـو علـى آـل شـيء                   ال اهللا إال اهللا   

 .قدير، ال إله إال اهللا أنجز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب وحده 

 

 :غدير خم 

غدير خّم  " وفي يوم الخميس الثامن عشر من ذي الحجة وعندما وصل الرسول            

غ ما ُانـزل إليـك مـن    يا أيها الرسول بلّ  { : في طريق عودته من الحج هبط عليه الوحي         " 

 .} رّبك
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توّقفْت ألوف  . وأمر المسلمين أن يتوّقفوا     ) صلى اهللا عليه وآله     ( وتوقف الرسول   

 .راء الحارقة المسلمين وهي تنتظر نبًأ هاّمًا في تلك الصح

ــه   ( خطــب الرســول   ــه وآل ــلى اهللا علي ــوته  ) ص ــأعلى ص ــده  : ب ــد هللا نحم الحم

 . . . .ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 

ثم قال وهو يمسـك بيـد علـي        . . . وراح الرسول يعظهم بمواعظ األنبياء والرسل       

 :ويرفعها عاليًا 

 .اللهم وال من وااله وعاد من عاداه  . . من آنت مواله فهذا علي مواله

 .أال وأّني تارك فيكم الّثقلين آتاب اله وعترتي أهل بيتي : وقال في خطابه أيضا 

{ : و تال عليه آلمـات اهللا       . وبعد أن أّتم الرسول خطابه ، هبط الوحي مّرة أخرى           

  .]5[ }اليوم أآملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا

 

 :الوفاة 

عاد 

آمسـيلمة الكـذاب واألسـود                    النبـوة

إنـي قـد ُأمـرت أن اسـتغفر ألهـل البقيـع فـانطلق        ) : عليه السـالم  ( لعلي   

.معي 

ذلك 

 الثـامن                   

والعشرين من شهر صفر من السنة الحادية عشرة من الهجرة عرجْت روح الرسول إلى              

 .تارآًا آالف العيون الباآية والقلوب الحزينة . . . مأل ال

 

 

 .الرسول إلى المدينة بعد حجة الوداع ، فألـّمت به الحمى ولزم فراشه 

وفي تلـك الفتـرة ادعـى بعـض المشـعوذين  

 ، وخدعوا بأالعيبهم السذج والبسطاء ، ولكن اهللا أبطل آيـدهم وعـاد              العنسي وغيرهما 

 .الناس إلى ِظالل اإلسالم 

فخــرج فــي قلــب ) صــلى اهللا عليــه وآلــه ( وذات ليلــة اســتبّد األرق برســول اهللا 

الظالم وقال 

 

إني قد ُأوتيت خـزائن الـدنيا والخلـد فيهـا وُخّيـرت بـين            : " النبي  وفي البقيع قال    

 " .وبين لقاء ربي ، فاخترت لقاء ربي و الجنة 

وآان المرض يشتّد على سيدنا محّمد يومًا بعد آخـر ، وفـي يـوم اإلثنـين

األعلى 

 .فالسالم عليه يوم ولد ويوم مات ويوم ُيبعث حيًا 
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 .عبد اهللا : سم األب 

 :من آلماته المضيئة 

 .المؤمن دعب لعب ، والمنافق قطب غضب 

 .حسن العهد من اإليمان 

 .أفضلكم إيمانًا أحسنكم أخالقًا 

 .حْسن الخلق يثبت الموّدة 

 .لى والديه حّبًا لهما عبادة 

. 

  بنو هاشم؟

 .مطلب 

فـي فـّض النـزاع الـذي حـدث      ) عليه وآله 

حول إ

، وفـي أي مدينـة ُبعـث    ) صلى اهللا عليه وآلـه      ( في أية مدينة ُولد سيدنا محّمد       

  ؟نبيًا

وفـداه بنفسـه   ) ى اهللا عليـه وآلـه    

عندما 

عند وصوله  ) صلى اهللا عليه وآله     ( سيدنا محّمد         

 

 .في معرآة أحد 

 :الهوية 

 .محّمد : االسم 

ا

 .آمنة : اسم األم 

 .مّكة : محل الوالدة 

 .شهران بعد عام الفيل : تاريخ الوالدة 

 . هجرية 11/ صفر /  28: تاريخ الوفاة 

 .المدينة المنورة : محل الوفاة 

 

نظر الولد إ

الحياء من اإليمان 

 

 :أسئلة 

إلى أية قبيلة ينتسب

اذآر الحادثة التي وقعت في زمن عبد ال

صلى اهللا ( ما هي فكرة سيدنا محّمد  

 عادة الحجر األسود إلى مكانه ؟

صـل( من الذي نام في فـراش سـيدنا محّمـد      

 عزم على الهجرة ؟

اذآر أهّم األعمال التي قام بها 

 .المدينة المنورة 

.اذآر أولى المعارك في تاريخ اإلسالم 

 
 

اذآر أسباب الهزيمة 
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في مواجهة  ) صلى اهللا عليه وآله     ( اذآر خطة الدفاع التي اّتخذها سيدنا محّمد        

غزو األ

 ؟" بني قريظة " ن يهود 

 سلمين والمشرآين ؟

  معرآة مؤتة ؟

 

 ي أراد المنافقون تدبيرها ؟

 

 .حزاب 

لماذا أصّر النبي على عدم الصفح ع

ما هي ثمار الصلح الذي وقع في الحديبية بين الم

 من الذي فتح حصون خيبر ، وماذا قال الرسول فيه ؟

ا هي خّطة خالد بن الوليد فيم

ما هي اإلجراءات التي اتخذها الرسول لكـي يحـول دون وقـوع الحـرب فـي فـتح                   

مكة ؟

 لماذا فّر المسلمون في معرآة حنين في البداية وآيف عادوا ؟

ما هي المؤامرة الت

   

 
سـتة آيلـومترات عـن مكـة فـي الطريـق                     ]1[ يدعى اليوم بجبل النور ، وهو على بعد  

.إلى منى 
  .75 : المائدة ]2[
   .59: آل عمران ]3[
   .61: آل عمران ]4[

]5[

 
 

  .3: المائدة 


	سيدنا محمد (ص)
	قريش
	الحجر الأسود
	الوحي
	الهجرة
	تغيير القبلة
	حروب النبي
	معركة بدر
	معركة اُحد
	معركة الأحزاب
	بني قريظة
	صلح الحديبية
	معركة خيبر
	فدك
	معركة مؤتة
	فتح مكّة
	العفو العام
	معركة حنين
	معركة تبوك
	موقف المنافقين
	إلى تبوك
	المؤامرة
	البراءة من المشركين
	المباهلة
	حجّة الوداع
	غدير خم
	الوفاة
	الهوية
	من كلماته المضيئة
	أسئلة

