
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 رسول اإلسالم في المدينة
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 آية اهللا العظمى
 )قدس سره(السيد محمد الحسيني الشيرازي 



 )قدس سره(آية اهللا العظمى اإلمام الشيرازي  ١٨ من ٢صفحة 

 

 

 
 
 

 )صّلى اهللا عليه وآله وسلم(ما هي دعوة الرسول 
وم نبي اإلسالم محمد      ليدعو الناس إلى الحق وإلى صراط قويم، ويهديهم إلى ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(يق

 .ألبدية، وينقذهم من براثن الظلمة والهالكالسعادة ا
َث ِفي اُألمِّيِّيَن َرُسوًال ِمْنُهْم َيْتُلوا َعَلْيِهْم آياِتِه َوُيَزآِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن آاُنوا ِمْن         (( ِذي َبَع َو الَّ ُه

 ).١)()َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبيٍن

 :لده ومبعثه، يقوم الرسول، بأعباء الرسالة فيدعو قومهحيث مو) مكة(وهناك في 
 . ـ قولوا ال إله إال اهللا تفلحوا١
 . ـ اشهدوا أن محمدًا رسول اهللا٢
 . ـ اترآوا عبادة األصنام وما ال يضر وال ينفع٣

 . ـ تأدبوا باآلداب اإلسالمية الراقية٤
 .س التي حّرم اهللا ـ ال تظلموا، وال تخونوا، وال تكذبوا، وال تقتلوا النف٥
 . ـ آمنوا بالمعاد، والجنة والنار٦

 .لكن القوم، قد جبلوا على العادات الفاسدة، والتقاليد البالية

تلون من سنحت لهم الفرصة من                 ه السباب واألذى، ويق ه ولمن آمن ب يلون ل ى دعوته، ويك فال يصغون إل
ى                 نهم إل روا بدي ى يف ى جماعة آخرين، حت ك الرؤوف    المسلمين، ويضغطون عل ) النجاشي( الحبشة، حيث المل

 .ويضيِّقون النطاق حول الرسول، بمختلف صنوف التضييق
راً    م أخي نة       : ث يلة معي تلوه في ل يه، ليق د   (يتآمرون عل يما بع صلى اهللا (فيفر الرسول ) بليلة المبيت: سميت ف

ه وسلم      يه وآل ى يختفي في         ) عل ة، حت ى خارج مك يدهم إل المدينة (م، ومنه يهاجر إلى ثالثة أيا) غار ثور(من آ
 ).المنورة

 
 

 اإلسراء والمعراج
 .حادث مهم جدًا) المدينة(لقد اتفق قبل هجرة الرسول إلى 

فقد أراد اهللا سبحانه أن يري رسوله، ملكوت السماوات فأنزل جبرئيل عليه، مع ).. المعراج(و) اإلسراء(هو 
 ).عليه السالم(أخت اإلمام أمير المؤمنين ) أم هاني( عمه ناقة من نوق الجنة، وآان النبي إذ ذاك، في بيت بنت

                              
 .٢: ـ سورة الجمعة، آية ١



 ١٨ من ٣صفحة  رسول اإلسالم في المدينة    

ام النبي     ه وسلم   (فق يه وآل وطارت، بإذن اهللا ) براق(واسمها ) الناقة(وصلى رآعتين، ثم رآب ) صلى اهللا عل

 ).القدس(إلى ) مكة(تعالى من 
ال سبحانه     ا ق  اْلَحراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اَألْقَصى الَِّذي باَرْآنا َحْوَلُه ُسْبحاَن الَِّذي َأْسرى ِبَعْبِدِه َلْيًال ِمَن اْلَمْسِجدِ ((: آم

 .، وهناك في المسجد األقصى نزل وصلى)١)()ِلُنِرَيُه ِمْن آياِتنا
فطارت الناقة بإذن اهللا تعالى نحو السماء، حتى . ثم رآب الناقة ـ مرة ثانية ـ وجبرئيل عليه السالم في خدمته

ام     رانها أم وفة  (إذا وصلت في طي زل        ) مسجد الك ه، فن أذن اهللا ل يه، ف يه، ويصلي ف زل إل استأذن الرسول أن ين
 .وصلى في وسط المسجد ـ حيث مقامه اآلن ـ 

ناقة        م رآب ال راق (ث إذن اهللا في الهواء، وساح الرسول في الفضاء الاليتناهى، إلى حيث شاء      ) ب وطارت، ب
بحانه ى .. اهللا س ا، وأشرف عل نة، ورأى أهله ل الج نم(ودخ ا) جه ى أهله ع عل ياء .. واطل أرواح األنب تمع ب واج

 .ثم رجع إلى األرض.. واقترب من المنزلة التي ال يقترب منها أحد. واألولياء
 .آل ذلك في ليلة واحدة، حيث طوى الفضاء آلمح البصر

 ..الوحيوقد تلقى الرسول في المعراج بعض األحكام اإلسالمية، عن .. وهذا الحادث وقع قبل الهجرة بمدة
 

 

 اجتماع الرسول بأهل المدينة
ى (في    نة (في موسم الحج، لقى جمع من أهل            ) من .. فآمنوا به) صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول ) المدي

 .أيضًا، فآمنوا به) منى(وفي سنة ثانية لقي جمع أآبر الرسول، في 

 .آنواة للدعوة اإلسالمية، هناك) المدينة(وآان هذا اإليمان من أهل 
ذا  تار الرسول    .. ل ه وسلم    (اخ يه وآل دارًا لهجرته فبعد ما تآمر عليه المشرآون وفرَّ ) المدينة) (صلى اهللا عل

نحى نحو المدينة، وسار حتى وصل إليها، وهناك لقي استقباًال حافًال، فقد انتشرت الدعوة، قبل مجيء ) مكة(من 
م يؤ          ذين ل ى أن قسمًا من ال وا فرحين لهذا المجيء المبارك،    الرسول، انتشارًا مدهشًا، وحت نوا بالرسالة، آان م

 .لحسابات أخر
 :أرض المدينة، إال وتسمع أذناه الكريمتان، هذه األبيات) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ولم يطأ قدم رسول اهللا 

 )مـن ثنــيات الـوداع***طــلع البــدر عــلينا(
 )مــــا دعـــــا هللا داع***وجــب الشكر علينا(

 )جئت باألمر المطاع***يــها المبعـوث فيناأ(
ه وبدينه، ويسمع األشعار تنشد                   رحيب ب رى الت ه ي ًا، ان اوة سرورًا بالغ بال والحف ذا اإلق ّر الرسول به د س وق

يه  ا رأى في          .. ف د طول م ة (بع يها من الهجو واالستهزاء ألم يسمع ما        ) مك ا سمع ف ة واالزدراء، وم من اإلهان
 :ه األبيات؟عّلموه صبيانهم من هذ

                              
 .١: ـ سورة اإلسراء، آية ١



 )قدس سره(آية اهللا العظمى اإلمام الشيرازي  ١٨ من ٤صفحة 

 

 ..).قلينا) أي محمدًا(مذ مما (

 ..).ودينه أبينا(
 ..).وأمره عصينا(

ي  نة(وف عر       ) المدي المية، ويش الة اإلس وة واداء الرس ًا للدع وًا مالئم س ج ي، ويلم نفس النب رة، يت ألول م
 .باالستقرار واالطمئنان

ان عمر النبي     يوم االثنين، في ) المدينة(نة ودخل س) ثالث وخمسين(إذ هاجر ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(آ
 ...الثاني عشر من شهر ربيع األول

 
 

 بدء التاريخ الهجري
ان          ك، أب د ذل يما بع م عمر   (وف يه السالم     (أشار  ) حك ين عل ر المؤمن ام أمي بأن يكون مبدأ تاريخ اإلسالم ) اإلم

 .ار أن محرم أول السنةفجعلوه أول محرم تلك السنة، باعتب). صلى اهللا عليه وآله وسلم(هجرة الرسول 
ان دخول الرسول في       نة (وآ رر القسم الثالث، من حياة الرسول  ) المدي ، التي )صلى اهللا عليه وآله وسلم(يق

بل البعثة، آانت مدتها          نها ق ثالث (وانقضى الشطر الثاني، بعد المبعث وآان قدره ) أربعين سنة(انقضى شطر م
عشر (في الشطر الثالث الذي شاء اهللا تعالى أن يدوم )  وآله وسلمصلى اهللا عليه  (وهذا بدء دخوله    ) عشرة سنة 

 ).ثالث وستين سنة(ليكون مجموع عمره المبارك ) سنوات
 

 

 مهمة الرسول في المدينة
 :عسيرة جدًا فكان الالزم عليه أن) المدينة(وقد آانت مهمة الرسول في 

 . ـ يبلغ دين اإلسالم آالمًا غير منقوص١

 .امًا للحياة يشمل جميع جوانبها ـ وأن يجعل نظ٢
 . ـ وأن ينظم دولة راسخة األرآان قويمة األطراف٣
 . ـ وأن يكّون أمة مسلمة لها سماتها وميزاتها٤

 .خالصة للرسول، يعمل ما يشاء بال منازع وال مناوئ) المدينة(ولم تكن 

 .أ ـ فمن ناحية آانت اليهود تلقى المشاغبات والفتن
 .لنصارى تناوئ الدعوة الجديدةب ـ ومن جهة آانت ا

 .ج ـ أما المشرآون فكانوا يرون في الدين الجديد خطرًا عليهم
وفًا أو طمعًا، وآانوا يتربصون بالنبي             ذين تستروا بستار اإلسالم خ نافقون ال ان الم ة آ د ـ ومن ناحية رابع

 .الدوائر
 ).الروم(و ) فارس(ي هـ  ـ هذا مع الغض عن المخاوف التي آانت تساور المسلمين من دولت



 ١٨ من ٥صفحة  رسول اإلسالم في المدينة    

 .المدينة) صلى اهللا عليه وآله وسلم(آان االستقبال حافًال يوم قدوم النبي 

ى          ا وصل الرسول إل لم ينزلها، بل بقى خارجها ينتظر قدوم اإلمام أمير المؤمنين عليه السالم  ) المدينة(ولم
 .صحابها بعد خروج الرسولحيث آان الرسول أباته في فراشه في مكة، وأمره بأن يرجع الودائع إلى أ

ي (فلحق    ام      ) عل ة أي د ثالث زل  .. بالرسول، بع ّي عليه السالم (ون صلى اهللا عليه وآله (حيث نزل الرسول ) عل
 ).آلثوم(من ذي قبل في دار ) وسلم

 .هناك، يوم االثنين، والثالثاء واألربعاء) صلى اهللا عليه وآله وسلم(فأقام النبي 
 ).مسجد قبا(وأسس هناك 

 ).المدينة(آب ناقته، وتوجه إلى ثم ر
 !يا رسول اهللا، أقم عندنا في العدد والعدة والمنعة: فجاءه جماعة من بني سالم وقالوا

ال  ريد       : فق ورة ـ ي ا مأم وا سبيلها، فإنه بذلك عدم التعرض للناقة، حتى تبرك ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(خل
، في طريقه، جماعة من بني بياضة، وطلبوا نزوله، )له وسلمصلى اهللا عليه وآ(تلقى الرسول .. هي بنفسها ـ ثم

في الطريق جماعة آخرون من بني ساعدة، وطلبوا ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وأجاب بمثل ذلك الجواب وتلقاه 
زوله  دهم أناس من بني الحارث           .. ن اه بع ى إذا أتت الناقة إلى ما يقرب من دار بني مالك، برآت على   .. وتلق حت

فلم ينزل رسول اهللا حتى .. لغالمين يتيمين) مربد(، وهو حينئذ ))صلى اهللا عليه وآله وسلم(مسجد الرسول باب (
 .من عليها) صلى اهللا عليه وآله وسلم(إذا قامت من مكانها، وبرآت، مرة ثانية نزل الرسول 

 . الرسول هناك، ووضعه في بيته، ونزل)صلى اهللا عليه وآله وسلم(رحل الرسول ) أبو أيوب(واحتمل 
 ...حتى إذا تم البناء الذي بني له بجوار المسجد، فانتقل إليه) أبي أيوب(وبقى في بيت 

 
 

 بناء مسجد المدينة
يعة الحال ـ يحتاج إلى محل إلقامة الصالة، ووعظ الناس، وبث األوامر فيهم، والفصل بين      إن الرسول ـ بطب

 .الخصومات
ا أمر الرسول بذلك، فانتخب له الموضع الذي برآت فيه ناقته، فاشتراه ولذ) المسجد(وال أحسن لذلك آله من 

، وسويت أرضه وآانت مساحته ـ آما يذآره البعض ـ خمسة وثالثون ذراعًا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(الرسول 
 )١٠٥٠ = ٣٠ × ٣٥(في ثالثين 

 .جدرانه قدر ذراع ثم أضيف عليهافأخذ الرسول يعمل مع سائر أصحابه في هذا األمر حتى تم البناء، وآانت 
يجتمع فيها ) الصفة(أقيمت ظلة من الجريد على قوائم من جذوع النخل، وسميت بـ ) المسجد(وفي ناحية من 

 .المسلمون الذين ال مأوى لهم
ان    ه وسلم     (وآ يه وآل يصلي في المسجد بأصحابه ويتكئ على جذع نخل إذا أراد الخطابة، ثم    ) صلى اهللا عل

 .فكان يرقيه وقت الخطبة واإلرشاد) نبرم(صنع له 
ة مستديرة ال يميز صدرها من ذيلها، فكان الناس إذا جاءوا لم يعرفوا                 ان يجلس في المسجد في حلق د آ وق

يقولون    نه      : الرسول، ف تمس م د؟ فال م محم بعض الصحابة أن يبني له شبه دآة ) صلى اهللا عليه وآله وسلم (أيك



 )قدس سره(آية اهللا العظمى اإلمام الشيرازي  ١٨ من ٦صفحة 

 

 .ذلك) صلى اهللا عليه وآله وسلم( يحير في أمره، فقبل ليكون معلومًا لدى الجائي، فال

ر    ين الصالتين الظه رقة، أو يجمع ب ات متف ي أوق جد ف ي المس ان يصلي بأصحابه الصلوات الخمس، ف وآ
 .والعصر والمغرب والعشاء

عالى وضع للمهاجرين الذين هاجروا معه بيوتًا حول المسجد، آانت تفتح أبوابها في المسجد، حتى أمره اهللا ت
 ).أمير المؤمنين عليه السالم(بغلق تلك األبواب، فأغلقها، إال باب بيت 

 .المرآز القيادي اإلسالمي في جميع الشؤون الدينية والدنيوية) المسجد(وقد آان 
 ..ليس اآلن على قدره األول، بل وّسع مرارًا) المسجد(هذا 

 
 

 انقسام الناس أمام الدعوة اإلسالمية
ام      ناس أم ة      انقسم ال ى أقسام ثالث ذين آمنوا باهللا ورسوله حقيقة وواقعًا،   :  الدعوة اإلسالمية، إل ين ال المؤمن

 .والمنافقين الذين أبطنوا الكفر، وأظهروا اإلسالم.. والكافرين الذين أظهروا الكفر والشقاق
 .واستمات آل صنف لإلسالم أو عليه.. ظهرت هذه العناصر الثالث بأجلى مظاهرها) المدينة(وفي 

رية       ن الح و م ي ج ياهم، ف نهم ودن ر دي نظمون أم ول وي يادة الرس ذوا يرصون صفوفهم، بق نون أخ فالمؤم
 .واالنطالق واالختيار

 .والكافرون أخذوا يخشون الدعوة اإلسالمية، فيجهزون قواهم للوثوب على الدين الجديد مهما آلف األمر
ين بين ذلك، ال إلى هؤالء وال إ      وا مذبذب نافقون آان في ، لى هؤالء، يريدون أن يرضوا الرسول وأصحابهوالم

 .إنا معكم إنما نحن مستهزئون، ويكيدون لإلسالم في الخفاء: المأل بألسنتهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم، قالوا
ومن جّراء انقسام الملتفين حول راية اإلسالم إلى مؤمن ومنافق، حدثت أحداث جسام، وأمور مهمة، غّيرت         

 .إلسالمي تغييرًا آثيرًامجرى التاريخ ا
 

 

 تمارين
  ـ إلى ماذا آان يدعو الرسول؟١
 . ـ ما هي قصة المعراج؟ تحدث عنها بالتفصيل٢

  ـ آيف اجتمع الرسول بأهل المدينة؟٣
  ـ متى بدأ التاريخ اإلسالمي؟٤
  ـ أذآر أهم أعمال الرسول في المدينة؟٥
 

 



 ١٨ من ٧صفحة  رسول اإلسالم في المدينة    

 وغزواته) صلى اهللا عليه وآله وسلم(حروب الرسول 
ا أن من جراء تقابل المسلمين للكافرين، وقعت حروب ومنازعات وغزوات، آان الكفار هم السبب الوحيد       آم

 .في إثارتها، وأسعار نارها
، وسمو نفسه الكريمة، )صلى اهللا عليه وآله وسلم) (النبي محمد(وقد ظهرت في خالل تلك الحروب، إنسانية 
 . عرفتها الدنياورفعة مبادئ اإلسالم، حيث آانت أنظف حروب

ولم يكن عدد القتلى في جميع الحروب أآثر من سبعمائة من طرف الكفار، آما أحصاه بعض المطلعين مع أن 
 .الحروب والغزوات آانت نيفًا وثمانين

 .وفي جميعها آانت الغلبة لإلسالم، والفشل للكفار
ية، نوجز الحروب التي باشرها الرسول           بنفسه، وهي نيف ) ليه وآله وسلمصلى اهللا ع(وفي الصفحات التال

 :وعشرون
 
 

 األبواء
ه وسلم      (خرج الرسول      يه وآل ، في شهر صفر، بعد اثني عشر شهرًا، من مقدمه إلى المدينة،  )صلى اهللا عل

عليه السالم، ومعه ستون رجًال فصالح ) حمزة(وآان لواؤه بيد عمه ) بني حمزة(و ) قريش(يريد ) األبواء(إلى 
 ).المدينة(ن ال يغزونه، وال يكثرون عليه جمعًا، وال يعينون له عدوًا، ثم رجع إلى على أ) بني حمزة(

 
 

 بواط 
ه وسلم    (وخرج   يه وآل يع األول ـ من نفس السنة ـ مع مائتين من أصحابه إلى          )صلى اهللا عل ، في شهر رب

واط ( ذلك     ) ب ريد ب ريش   (ي ر ق وا عن المسلمين المستضعفين الذين يؤذ    ) عي ى يكف رهبهم، حت ثم ) مكة(ونهم في ي
 )...المدينة(رجع إلى 

 
 

 العشيرة
ه وسلم    (وخرج   يه وآل ى ـ من نفس السنة ـ مع مائة وخمسين رجًال          )صلى اهللا عل ادى األول ، في شهر جم

 .وحلفاءهم، ولم يقع نزاع) بني مدلج(وفي هذه السفرة، وادع ) عير قريش(يريد ) حمزة ع(يحمل لواءه 
 

 



 )قدس سره(آية اهللا العظمى اإلمام الشيرازي  ١٨ من ٨صفحة 

 

 بدر
يه   (وخرج   ه وسلم  صلى اهللا عل ادى الثانية ـ من نفس السنة ـ مع جماعة من أصحابه،      ) وآل ، في شهر جم

) آرز(حيث آان قد أغار على سرح المدينة لكن ) آرز بن جابر(يريد ) أمير المؤمنين عليه السالم   (يحمل لواءه    
 ).المدينة(ورجع إلى ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(آان قد فر فلم يدرآه الرسول 

في هذا الزمان، تسبب رهبة العدو، وأن يحسب لإلسالم ) دوريات(ه الحرآات المسلحة، بمنزلة ولقد آانت هذ  

ذين في مكة وغيرها طامع                نة، وال في المسلمين ال وقد نرى أمثال هذه الحرآات، .. حسابه، فال يطمع في المدي
 ).صلى اهللا عليه وآله وسلم(التي ال تنتهي بحرب، آثيرة في مدة حياة الرسول 

رى من هذه اللمحة الخاطفة    آم  ا ن ، ابتدأ ـ في المدينة ـ بإظهار   )صلى اهللا عليه وآله وسلم(أن الرسول : ا أن
 .وانه اتفق له آل شهر ـ تقريبًا ـ خروجًا وحرآة.. القوة والبسالة، بعد سنة من هجرته

يفًا وثمانين ـ ووزعناها على مدة إقام           بالغة ن و حسبنا غزوات الرسول وحروبه ـ ال صلى اهللا (ة الرسول ول
ه وسلم    يه وآل نة (في  ) عل ريبًا ـ حرآة           ) عشر سنوات  (التي هي   ) المدي ل شهر ونصف ـ تق ان من نصيب آ لك

 ...المتزايد، الذي لم يعرف آلًال وال ملًال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وذلك مما يدل على نشاط الرسول .. مسلحة
 

 

 بدر الكبرى
، في شهر رمضان من نفس السنة، مع ثالثمائة وثالثة عشر من )آله وسلمصلى اهللا عليه و(وخرج الرسول 

يه السالم، يريدون إرهاب قريش، لينقلعوا عن أذى             ين عل ر المؤمن ام أمي يد اإلم راية ب األنصار والمهاجرين وال
دم من الشام       رهم المق ر أفلت   .. المسلمين، بالتعرض لعي و      .. لكن العي ة آامل ار من مك ع الكف د ألي طل دد وبع  الع

 .والعدة يريدون المحاربة وعددهم ما يقرب من ألف مقاتل
 ).بدرا(تسمى ) بئر(واصطف الجانبان في أرض آانت فيها 

دم     ان تق ى الجمع ا التق بة(فلم يبة(و) عت يد(و) ش لمين      ) الول فوف المس ن ص رج م ار، وخ ال الكف ن أبط م

 .عليهم السالم) عبيدة(و) حمزة(و) أمير المؤمنين(لمبارزتهم 
ال الرسول     ف ه وسلم     (ق يه وآل ى النواجذ، ثم رفع يده     : ألصحابه ) صلى اهللا عل غضوا أبصارآم، وعضوا عل

ريمة، فقال   آفًا من الحصى فرمى به ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وأخذ .. اللهم إن تهلك هذه العصابة ال تعبد: الك
 .شاهت الوجوه: في وجوه قريش، وقال

ة (زل واستجاب اهللا دعاء الرسول، فأن         من السماء لنصرة المسلمين، وبعث اهللا رياحًا تضرب وجوه   ) مالئك
 .قريش، وألقي في قلوبهم رعب عظيم

يدة   (وانتصر    زة وعب ي وحم رانهم، فقتلوهم، واشترك اإلمام في قتل جميع أولئك     ) عل ى أق يهم السالم، عل عل
 .وانكشفت الحرب عن سبعين قتيًال من قريش، وسبعين أسيرًا.. الثالثة

 ).أبو جهل(ما أنه قتل في هذه المعرآة العدو اللدود لإلسالم والمسلمين آ
رآة بانتصار المسلمين، وانهزام الكفار وبذلك حقق للرسول      تهت المع أعظم ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وان



 ١٨ من ٩صفحة  رسول اإلسالم في المدينة    

د اشتهرت قوة اإلسالم في الجزيرة العربية، وخافت القبائل جانب المسلمين، مما              ي، فق ادي وأدب أوقفهم نصر م

آما قويت قلوب أولئك الذين مالوا إلى ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(عند حدهم، وقلت أطماعهم في غزو الرسول        
 .اإلسالم لكنهم خافوا من إظهاره، فرأوا األبواب مفتوحة في وجوههم لقبول الدين الجديد

 
 

 بنو قينقاع
ه وسلم    (وخرج الرسول      يه وآل وآانوا من ) بني قينقاع(لسنة، لمحاربة ، في شوال من نفس ا )صلى اهللا عل

 :فخانوا وآان من قصة خيانتهم.. ، ليأمن جانبهم)صلى اهللا عليه وآله وسلم(اليهود الذين وادعهم النبي 
إن امرأة من المسلمين جلست إلى صائغ يهودي، فراودها ليكشف وجهها، لكن المسلمة اعتصمت بالحجاب، 

رأة            وب الم ى طرف ث يهودي إل د ال رأة عن            فعم ا قامت الم ر، فلم رأة باألم م الم م تعل ى ظهرها، بحيث ل ده إل فعق
رأة، وصاحت تستصرخ فوثب رجل من                   يها، وخجلت الم ره عل يهودي وغي ا، انكشفت سوأتها، فضحك ال مكانه

 .المسلمين الغيارى على اليهودي، فقتله، لما ألحقه بالمسلمة من الهتك والفضيحة
بني (فاستطار الشر بين المسلمين وبين .. مقتول، فاجتمعوا على المسلم فقتلوهوهنا انتصر اليهود لزميلهم ال

 ).قينقاع
ه وسلم    (فخرج الرسول     يه وآل ) أبا لبابة(مع جمع من أصحابه إليهم، واستخلف في المدينة     ) صلى اهللا عل

 .عليه السالم، فحاصرهم خمس عشرة ليلة، إلى هالل ذي القعدة) حمزة(وأعطى لواءه بيد عمه 
، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقذف اهللا في قلوب اليهود الرعب، حتى أظهروا أنهم مستعدون لحكم الرسول       

ته، وآان الحكم الذي تراضى عليه الطرفان أن يكون لليهود نساؤهم وذراريهم، ويكون        يقون محارب م ال يط وأنه
 .للمسلمين أموالهم، وان يرحلوا عن المدينة

 .الشام وخلفوا أموالهم وأراضيهم للمسلمين) أذرعات(ى فرحلوا عن المدينة، إل
م خطة حكيمة من الرسول          ذا الحك ان ه حيث تخلص من قبيلة يهودية، آانت ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وآ

من ألد أعداء اإلسالم، ال يؤمن جانبها، آما أن األموال واألراضي صارت للمسلمين غنيمة باردة، لم تكلفهم حربًا 
 .وقتاًال

ارتفعت معنويات المسلمين، إلى درجة هائلة، واطمأنوا بقوتهم المعنوية، ) بدر(وبهذا الظفر الثاني، تلو ظفر 
يهود، وهؤالء آفار قريش يخسرون أمام المسلمين، مع قلة عددهم،            بهم، فهؤالء ال ة جان ا رهب األعداء آاف آم

 .وضآلة عددهم
 
 

 الكدر
ه وسلم    (وخرج الرسول    يه وآل بني (، في شوال من نفس السنة ـ على قول ـ إلى قبيلة تسمى    )صلى اهللا عل

اء يسمى         ) سليم  ى م تمعوا عل إنهم اج در (ف ى المدينة، فأعطى النبي رايته لإلمام أمير المؤمنين   ) الك للهجوم عل



 )قدس سره(آية اهللا العظمى اإلمام الشيرازي  ١٨ من ١٠صفحة 

 

 .، وخرج في مائتين من أصحابه، ولما وصل إلى محلهم، وجدهم قد تفرقوا، فرجع إلى المدينة)ع(

 
 

 السويق
ه وسلم    (الرسول  وخرج   يه وآل ين من المهاجرين          )صلى اهللا عل ، في ذي الحجة من نفس السنة، في مائت

زوة           رد اعتداء أبي سفيان، وسمى بغ ان أآثر زاد المشرآين، وغنمها المسلمون   ) السويق (واألنصار، ل ه آ ألن
زوة أن        ان سبب هذه الغ ا سفيان  (وآ ذر أن ال يمس النساء وأن ال     ) أب يم المشرآين، ن  يستعمل الدهن، حتى زع

زو النبي     ه وسلم    (يغ يه وآل ) العريض(؛ فخرج في مائتي راآب من قريش، ليبر يمينه، حتى أتوا    )صلى اهللا عل
نة (وهي ناحية من        رأى           ) المدي تلوا بعض األنصار، ف يال فحرقوا نخًال، وق ة أم ى ثالث أنه بهذا ) أبو سفيان(عل

 .العمل قد انحلت يمينه
به،        بًا للتخفيف فيأخذها          وخرج النبي في طل ة زادهم، طل ون جرب السويق، وهي عام وا يقل ربوا، وجعل فه

 ..، فكّر راجعًا إلى المدينة)صلى اهللا عليه وآله وسلم(ولم يصلهم النبي .. المسلمون
 

 

 غطفان
ه وسلم    (وخرج الرسول    يه وآل ة          )صلى اهللا عل ثة من الهجرة، مع أربعمائ يع األول في السنة الثال ، في رب

يريدون اإلغارة على ) محارب(و ) بني ثعلبة(فإنه آان قد جمع جيشًا من ) دعثور(ين من المسلمين لرد      وخمس 
نة  وحيث تقابل الطرفان خرج الرسول ) بنجد(وهي ناحية ) غطفان(فخرج إليهم الرسول، حتى وصل إلى  .. المدي

وبه             بّل ث يدًا عن أصحابه ـ لقضاء الحاجة، فأصابه مطر ف يه وآله وسلم صلى اهللا ع (ـ بع ، وقد جعل الرسول )ل
الرسول ) دعثور(رأى .. بينه وبين أصحابه، فنزع ثيابه ونشرها على شجرة لتجف واضطجع تحتها) وادي أمر(

يه       ة فطمع ف ى رأس الرسول، مجردًا سيفه، ليقتل النبي       . بهذه الحال ى وقف عل بل، حت صلى اهللا عليه وآله (فأق

فسقط وقام على رأسه )) ع(جبرئيل ) (دعثور(ودفع .. اهللا عز وجل:  الرسولمن يمنعك مني؟ فقال: قائًال) وسلم
ذًا سيفه، قائالً     الشهادتين، وحسن إسالمه ) دعثور(ثم شهد .. ال أحد): دعثور(من يمنعك مني؟ قال : الرسول آخ

 ..مدينةإلى ال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ودعا قومه إلى اإلسالم، وانتهى األمر بسالم، وعاد الرسول 
 

 

 تمارين
  ـ ما هي حروب الرسول؟١

 ؟)صلى اهللا عليه وآله وسلم( ـ بماذا آانت تتصف حروب الرسول ٢
  ـ ما الذي حدث في أ ـ األبواء، ب ـ بواط؟٣
  ـ تكلم عن غزوة بدر الكبرى بالتفصيل؟٤
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  ـ ما هي آثار انتصار الرسول في بدر الكبرى؟٥

 ى بينهم وبين الرسول؟اذآر ما جر..  ـ من هم بنو قينقاع٦
 . ـ تحدث عن غزوة السويق٧
  ـ ما الذي جرى بين الرسول وبين دعثور في غطفان؟٨
 

 

 بحران
وهي قرية من ) بحران(في جمادى األولى من نفس السنة، إلى ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وخرج الرسول    

تجمعوا هناك يريدون الكيد، فلما وصل ) ليمبني س(مع ثالثمائة من أصحابه، وذلك أّن جمعًا من    ) الربذة(نواحي  

 .إلى المدينة) صلى اهللا عليه وآله وسلم(إليهم الرسول، تفرقوا، فلم تقع حرب، ورجع الرسول 
 
 

 أحد
ه وسلم     (وخرج الرسول      يه وآل ى        )صلى اهللا عل وهو جبل، ) أحد(، في منتصف شوال، من نفس السنة، إل

دار فرسخ، وآان الس          نة، مق بب أن الكفار، جمعوا عدتهم، لالنتقام من المسلمين، الذين غلبوهم، يقرب من المدي
در (في    تملت عدتهم     ) ب ان عدد المسلمين      ) خمسة آالف  (فاآ واء الرسول بيد    ).. ستمائة (وآ ان ل ، )مصعب(وآ

ل الرسول      لئال يباغتهم العدو من ) عبد اهللا(خلف جيشه خمسين رجًال برئاسة ) صلى اهللا عليه وآله وسلم     (وجع
 .لفهم، وأمر هؤالء أن ال يتحرآوا من مواضعهم، سواء غلب المسلمون، أم ُغِلبواخ

فاندفع الطرفان يقاتلون، بأقوى .. خطبة، وأجاز المسلمين بالقتال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ثم خطب النبي 
بون نصرة اإلسالم، وتقدم الدين، ونشر العدل، وأما ا          ا المسلمون فيطل يه، أم درون عل ا يق لكفار فيطلبون الثأر م

ي  تالهم ف در(لق مود      ) ب ى الص ثهم عل جعهم وتح اؤهم تش م نس وله، ووراؤه دين ورس ن ال تقام م ريدون االن وي

ند (واالستبسال وآانت      إن قتل الرسول، أو عليًا، أو حمزة، أن ) وحشيًا(قد وعدت عبده ) أبي سفيان(زوجة  ) ه
 .تعتقه

ت           ) الوحشي (لكن    ى ق دام عل ى اإلق م يجرأ عل ل الرسول واألمير، فعمد إلى حراب، فصوبه إليه فأصاب بطن ل
 ).سيد الشهداء) (صلى اهللا عليه وآله وسلم(حمزة، وخرج من ظهره، فاستشهد عليه السالم، وسماه الرسول 

واتهم بقيت مسيطرة على                   إن ق زة، ف تل حم رغم من الخسارة الفادحة التي لحقت بالمسلمين من ق ى ال وعل
بني (يكثر القتلى في حملة لواء المشرآين، فقد آان لواؤهم بيد  ) ع(أخذ اإلمام أمير المؤمنين     و.. الموقف تماماً  

دار    بد ال ام   ) ع تل اإلم م السادس، ثم            ) ع(فق م الخامس، ث رابع، ث م ال ثالث، ث م ال ي، ث م الثان نهم الحامل األول ث م
وآانوا جميعًا من الشجعان الذين .. عشرةالسابع، ثم الثامن، ثم التاسع، ثم حمله عبد لهم، فصرعه اإلمام عاشر 

 .ال نظير لهم
 ):سيدة نساء العالمين فاطمة عليها السالم(وينسب إلى اإلمام أنه أنشد، بعد ما القى 



 )قدس سره(آية اهللا العظمى اإلمام الشيرازي  ١٨ من ١٢صفحة 

 

 )فلســت بــرعــديد، وال بــمليم***أفاطم، هـاك السـيف غيــر ذميم(

 )يمسقى آل عبد الدار سقي حم***أميطــي دمـــاء القـــوم عنه فإنه(
ي   رب ف ى الح لمون عل يطر المس د(س لمون   ) أح زحف المس رآين، ف ى تصدعت صفوف المش ر حت أول األم

يهم، فانهزموا أمامهم آأنهم جراد منتشر، حتى أحاط المسلمون بنساء المشرآين، ووقع صنمهم الذي حملوه    عل
ه        ّرك ب ى جمل للتب يمة      .. عل ون الغن وا يجمع ا طاردهم المسلمون، رجع بد اهللا (صحاب  وخالف أ .. ولم الذين ): ع

ِلَم تقيمون ها هنا، وقد هزم اهللا عدوآم، وهؤالء اخوانكم ينتهبون : (جعلهم النبي في الجبل، وقال بعضهم لبعض 
ر   ) العسكر؟  دهم تذآي م يف بد اهللا (ول ب        ) ع زهم سواء َغَل ي عن مراآ دم التخل ي أوصاهم، بع بوصية الرسول الت

 .قليل منهم إلى المسلمين ليشترآوا معهم في النهب بالغنيمةفتوجهوا إال .. المسلمون أم ُغِلبوا
 

 

 خالد بن الوليد مع المشرآين
نا  يد     (انتهز   .. وه د بن الول زهم في الجبل، فهجم على مواضع الرماة، فكشفهم     ) خال رك هؤالء مراآ فرصة ت
فالتحمت عساآر الكفار وجيشه، على المسلمين من خلفهم، ونادى بقريش أن يرجعوا، ) خالد(ثم انتصر .. لقلتهم

وا المسلمين، وأحاطوا بهم من آل جانب، وآانت مباغتة بالنسبة إلى المسلمين، وهم          يع الجوانب، فطوق من جم
 ...مشتغلون بجمع الغنيمة، غير متهيئين للقتال

 
 

 )عليه السالم(انهزام المسلمين وثبات اإلمام أمير المؤمنين 
م يبق منهم إال أمي           زم المسلمون ول ر المؤمنين عليه السالم وبعض آخر، وأحاط الكفار بالرسول، من آل انه

يا علي اآشفها، فينقض فيهم علي : آتيبة، قال) صلى اهللا عليه وآله وسلم(جانب، يعزمون قتله، وآلما تشّد إليه 
ى أصابه تسعون جراحة في رأسه ووجهه، وصدره وبطنه،          ) ع( ام يحارب، حت زل اإلم م ي فيحصدها بسيفه، ول

ه، وانكسر سيف اإلمام فطلب من النبي          و يه ويدي ، )ذو الفقار(سيفًا فنزل عليه ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رجل
 ).ال فتى إال علي ال سيف إال ذو الفقار(ونادى مناد من السماء ـ وهو جبرئيل ـ 

ئلين إنه لو قتل محمد، فارتد بعض األصحاب، وجعل بعض األصحاب يحاربون، قا: ونادى مناد من المشرآين
ه وسلم      (مات النبي      يه وآل ذي لم يمت   )صلى اهللا عل ون هللا ال إنهم يحارب صلى اهللا عليه (وشجوا وجه النبي . ، ف

ه وسلم   بعد أن ) مصعب) (صلى اهللا عليه وآله وسلم(، وآسروا بعض أسنانه، وقتل صاحب لواء رسول اهللا  )وآل
ان عدد القتلى من المسلمين سبعين شخصاً      داه، وآ أخذ موقفًا ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( لكن الرسول قطعت ي

 .حازمًا، وتمكن أخيرًا من جمع المسلمين حوله، وهزيمة المشرآين، وبهذا انتهت المعرآة
ر في          ان النصر األخي نهم سبعون، وجرح النبي والوصي جراحات         ) أحد (آ د أن صرع م للمسلمين، لكن بع

 )..سيد الشهداء) ( عليه وآله وسلمصلى اهللا(عم النبي ): حمزة(بالغة، وقتل 
 هند آآلة األآباد
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بت   ند (ولع ة (أم ) ه د آانت تهلهل وتضرب الدفوف ـ ابتداء الحرب ـ        ) معاوي في هذه الحرب دورًا مخزيًا، فق

ار    يأت      .. تشجيعًا للكف د ه إنما أنت امرأة : فإذا رأت فرار أحد الكفار، دفعتها إليه قائلة) الميل والمكحلة(وآانت ق
ولما قتل، وأخبرت بذلك، جاءت، ) حمزة(على قتل ) الوحشي(اآتحل بها، تقصد بذلك رّده إلى القتال، وحرضت    ف

يه وقطعت   ت عل ى وقف ه(حت ابعه(و) أنف نها    ) أص تها، لك يها والآ ي ف بده، فوضعتها ف ذت آ نه، وأخ وشقت بط
ناك عرفت بـ             ا، ومن ه تمكن من ازدراده م ت يها، فل باد  (تحجرت في ف ة األآ وصنعت بعد الحرب، من هذه .. )آآل

 )...مكة(تقلدت بها، وآانت تفتخر على نساء ) قالدة(األشالء المقطعة 
 
 

 أبو سفيان
ا أن     ا سفيان   (آم ا، لعب دورًا مخزيًا، في هذه الحرب، ومن أعماله الالإنسانية، ما حكاه        ) أب ) حليس(زوجه

ال      ى جثة          : سيد األحباش، ق : ويقول) حمزة(ضرب بزج رمحه في شدق ي) حمزة(مررت بأبي سفيان، وهو عل
ا عاق     هذا يزعم أنه سيد قريش، يصنع بابن عمه ما ترون؟ فخجل : فقلت متعجبًا من فعله البشع بالجثة.. ذق، ي

 .فاآتمها عني) زلة(إنه : وترجى مني آتمان األمر، وقال) أبو سفيان(

ا، أمر الرسول           ا وضعت الحرب أوزاره د م المسلمين، بحفر القبور للقتلى، ) وسلمصلى اهللا عليه وآله (وبع
ين في قبر، وآل ثالث في قبر، وهكذا              ل اثن نهم آ م دف ائهم، ث يابهم ودم زملوا في ث أن ي يهم، وأمر ب .. وصلى عل

 .من بينهم، بأن آّبر على جنازته سبعين تكبيرة) حمزة(وخصص 
د آان وقع هذه الحرب أليمًا على الرسول       وأصحابه، آما أن استشهاد حمزة، ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وق

ان ثالث المتحمسين لإلسالم ـ بعد الرسول وعلي عليهما الصالة والسالم ـ وزلزلت هذه         ان خسارة فادحة إذ آ آ
الوقعة مكانة المسلمين السامية في نفوس أهل مكة واليهود والقبائل، بعد أن اآتسبوا هيبة ال تجارى، بعد وقعة     

 .بدر
 

 

 غزوة حمراء األسد
ا رجع الرسول     أن اخرج في وقتك هذا : أوحى اهللا تعالى إليه) أحد(من غزوة ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(لم

ريش، وال يخرج معك من أصحابك إال من آانت به جراحة          ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(فخرج الرسول .. بطلب ق

 ).قريش(يريد ) أحد(بأصحابه في غد يوم 
ذا الخروج         ا جاء الوحي به زيمة في      وإنم يخفف عن وقع اله ى المسلمين معنوياتهم التي   ) أحد (، ل رد إل وي

 .فقدوها، وليعيد إلى المسلمين سلطانهم في النفوس، وتدخل الرهبة في روع الكفار واليهود وسائر المناوئين
ه بعض           ان يحمل تمر، فك ير المس ن الس تمكن م م ي هم أن ل راح بعض دة ج ن ش ان م لمون، وآ رج المس فخ

 .على ثمانية أميال من المدينة) الروحاء(فينة، ويمشي فينة، حتى وصلوا إلى المسلمين 
ا علمت بخروج المسلمين، فّرت إذ رهبت جانب هذه الحرآة الجريئة التي آانت لها داللتها        ) قريشاً (لكن    لم
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 .الرفيعة

إن    ا سفيان   (ف ا سمع بخروج المسلمين لقتال      ) أب لمدينة بقوات خاف أن يكون الرسول جاء من ا) قريش(لم
زيمة       رآة إذ ه ذه الح ن ه يم، م ول عظ به ه ي قل ع ف د وق ال، وق ى الح يطلع عل بار، ل ان يترصد األخ دة، فك جدي
يًا، فمن الجدير أن يخشى من المسلمين، وقد ساعدت األقدار،               زامًا حقيق يدة، ال انه المسلمين في أحد، آانت مك

 :هذا المعنى

ر بأبي سفيان          د م ب      ) معن (فق ر ق د م ان ق وأصحابه، فسأله أبو ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ل ذلك بالنبي وآ
 .ال يزال مشرآًا، مما يسبب الوثوق بكالمه) معن(سفيان عن المسلمين وآان 

د خرج في أصحابه يطلبكم، في جمع لم أَر مثله قط، وقد اجتمع معه من آان قد   ): (معن (فأجاب    دًا ق إن محم
 ). حنقًا ومنكم للثأر طلبًاتخلف عنه، وآلهم أشد ما يكون عليكم

د          نا أسقط في ي ى تنكسر         ) أبي سفيان   (وه ئال يصطدم بالجيش اإلسالمي حت زم، ل يه أن ينه زامًا عل ورأى ل
وم لهم قائمة من بعد، ففروا        ا ال تق ريش، بم أيامًا ثم ) الروحاء(ولما وصل النبي وعلم بفرار القوم، بقى في .. ق

 ).أحد(رد المسلمون، شيئًا آبيرًا من سمعتهم التي آانوا قد فقدوها يوم رجع إلى المدينة، وبهذه الحرآة است
 

 

 بنو النضير
تل أحد أصحاب الرسول نفرين ممن آانا في عهد اإلسالم ـ وآان قتله لهما اشتباهًا ـ فأراد النبي      صلى اهللا (ق

دهم زهاء األلف، فأظهروا وهم يهود قريب المدينة، عد) بني النضير(ان يستقرض ديتهما من ) عليه وآله وسلم  

ة، وعزموا الرسول داخل الحصن، لكن الرسول          راض الدي بول إق أبى، واتكأ على ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ق
زل عليه       ناك ن صلى اهللا عليه (وأخبره بأنهم عازمون على الغدر به، وتبين الرسول ) جبرئيل(جدار الحصن وه

روا بينهم أن يذهب أحدهم إلى سطح الجدار الذي آان الرسول متكئًا ذلك من حرآاتهم، حيث إنهم تآم) وآله وسلم
 .عليه، فيلقي على رأس الرسول حجر الرحى ليقضي على حياته الشريفة

ل الرسول     بني (، راجعًا إلى المدينة، قبل أن يأخذ القرض، وأرسل رسوًال إلى )صلى اهللا عليه وآله وسلم    (قف
م        ) النضير  ثاقكم، وأردت ام        أن نقضتم مي تكم عشرة أي د آجل الدي، ولق در، فاخرجوا من ب وحينذاك لم يجدوا .. الغ

ين وعدهم النصر، ونهاهم عن الخروج، فلم يخرجوا، وأخبروا النبي    .. مناصًا عن الخروج      إال أن بعض المنافق
 .أنهم لن يخرجوا فليفعل الرسول ما بدا له، وعزموا على المقاتلة

ه    (فخرج الرسول     يه وآل ته بيد اإلمام أمير المؤمنين      ) وسلم صلى اهللا عل ، )ع(مع جمع من أصحابه، وراي
ا انسحبت فلشت               ى دار، وآلم يهود، تنسحب عن دار إل يوتهم، فكانت ال تلون ب وحصروا حصونهم، وأخذوا يح

ول     أراد الرس تماتوا، ف تالل، واس رض االح ي مع ذي ف ناء ال لم (الب ه وس يه وآل لى اهللا عل ن  ) ص الهم ع ع آم قط
 .أمر بقطع نخيلهمأراضيهم، ف

يئس اليهود عن النجدة، وأرسلوا إلى النبي رسوًال يطلبون منه أن يسمح لهم بالخروج جميعًا مع حمل جميع 
لكنهم لم يقبلوا، وبقوا مستميتين ولما .. أموالهم فأذِِن لهم الرسول بشرط أن ال يحملوا أآثر مما تحمله إبلهم فقط

بلوا شرط الرسول            يهم الحصار، ق يه وآله وسلم    (ضيق عل ، لكن الرسول جزاهم عن عنادهم، فلم )صلى اهللا عل
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 .يسمح لهم بحمل شيء من أموالهم، وإنما أذن لهم بالخروج بدون حمل أثقالهم

ا لإلسالم، فقسم                 والهم آله وا أم بلوا الشرط، وخرجوا وحدهم، وخلف األموال ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(فق
 .ها لنفرين من األنصاربين المهاجرين األولين وأعطى من

 .وبجالء بني النضير، استراح المسلمون من عدو لدود لهم، آان يكيد الجتثاث اإلسالم من جذوره
 

 

 ذات الرقاع
صلى اهللا (في نجد، للهجوم على المدينة، وعلم الرسول ) بنو غطفان (و  ) بنو محارب (و  ) بنو ثعلبة (اجتمع   

ذات (وهي قريبة من ) نخال(من أصحابه، حتى نزل ) سبعمائة(أو ) ئةأربعما(فخرج في .. بذلك) عليه وآله وسلم

 .وهي منزل تجرة آانت العرب تعبدها) الرقاع
وا لغزو المدينة، آانوا آثيرين، إال أنهم لما عرفوا بمباغتة الرسول           ذين تجمع صلى اهللا (ومع أن األعراب ال

ه وسلم      يه وآل رقوا         )عل رعب، فتف ديهم، وأخذهم ال  منهزمين قبل اللقاء، وترآوا نساءهم، وثقلهم، ، أسقط في أي
، لم يجد إال النساء والمتاع، فجعلها فيئًا للمسلمين، وعاد إلى )صلى اهللا عليه وآله وسلم (وحين وصل الرسول       

 .المدينة
 
 

 صمود المسلمين
وفًا من قيام المشرآين بهجوم مقابل                نة حذرين، خ ى المدي ان المسلمون في طريق عودتهم إل د آ  عليهم وق

ناوبوا الحراسة ليًال، وفي ذات ليلة قال الرسول     من يحرسنا الليلة؟ فانتدب عمار ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(فت
باد بن بشير للحراسة         رأته إلنقاذها، وآان الرجالن تناوبا       .. بن ياسر وع فجاء أحد المشرآين، ممن أسرت ام

 .بعد الحمد) لكهفا(الحراسة، فنام عمار وقام عباد يصلي، ويقرأ سورة 

باد (رأى المشرك     وم، فرماه بسهم، فأصابه، لكنه لم يقطع صالته، ورماه بسهم ثاني،      ) ع ئة الق ه دبي م أن فعل
فلما رأى المشرك إياهما، علم أنه ال يتمكن . من الهالك، فأتم صالته وأيقظ عمار) عباد(وبسهم ثالث، حتى خاف 

اً     ر هارب تهما، فف ا رأى  .. من مقابل ا (ولم ـ   ) رعم ا ب باد (م ال   ) ع ال     : من الجراح، ق اك؟ ق ا رم أال أيقظتني أول م
باد ( آنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها، فلما تابع علي الرمي أعلمتك، وأيم اهللا لو ال خوف أن أضيع  ): ع

 .ثغرًا أمرني رسول اهللا بحفظه، لقطع نفسي قبل أن أقطعها
 
 

 بدر الصغرى
ال    و سفيان   (ق وم   ) أب بل      () أحد (ي ام المق در والموعد الع يوم ب وم ب ذا أمر الرسول أصحابه بالخروج إلى  ) ي ل

در ( مع ) مكة(من ) أبو سفيان(وخرج ) أبي سفيان(معهم ينتظر وعد ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(فخرج هو     ) ب
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ى          ارس، ووصلوا إل ا علموا بخروج الرسول، خافوا وهلعوا، ولم يجرأوا على ا    ) ظهران (ألفي ف نهم لم إلقدام لك

حتى علم برجوعهم . ثمانية أيام ينتظرهم) بدر(في ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وبقى الرسول ) مكة(فرجعوا إلى 
 .إلى المدينة) صلى اهللا عليه وآله وسلم(فآب ) مكة(إلى 

 
 

 دومة الجندل
نطقة            بدو التي آانت تقطن م ندل   (ال ة الج لب والنهب آما أخذت في االعتداء على الناس والقوافل بالس ) دوم

نة        ى المدي ذاك عزم النبي    .. احتمل هجومها عل على المسير إليهم، فخرج في ألف ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ل
بعد عن         يسير ليًال ويكمن ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(خمس ليال، وآان الرسول ) دمشق(من أصحابه، وهي ت

، )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ففروا عن وجه النبي ) البدو(ى نهارًا، حتى وصلوا إليها، لكن األخبار قد سبقتهم إل
ر بهم المسلمون فرجعوا إلى         م يظف بعد أن زرعوا في نفوس تلك المنطقة، رهبة للمسلمين، وخاف ) المدينة(ول

 . من القيام، مرة أخرى، بالسلب والنهب لسائر القوافل) الدومة(أهل 
 

 

 بنو المصطلق
يادة   ) بني المصطلق   (فحشدت جموع      ، لغزو المدينة، )المريسع(على ماء قرب مكة، يسمى ) حارث(تحت ق

ك الرسول      بلغ ذل ه وسلم    (ف يه وآل بهم، مع ألف من المسلمين، فأحاطوا بهم ووقع     )صلى اهللا عل ، فخرج في طل
د، القتال، وحيث آان األمر مباغتة، ظفر المسلمون بهم، بعد أن قتلوا منهم عشرة، وقتل من المسلمين رجل واح

 ).المدينة(وأخذوا األسرى قافلين إلى 
رح المسلمون بهذا النصر السريع، إال أن حادثًا بّدل الفرح ألمًا ومضضًا، فقد تزاحم بعض المهاجرين            د ف وق

يا : يا معشر األنصار؟ ونادى المهاجري): الخزرجي(واألنصار، على الماء، مما سبب النزاع، فنادى األنصاري      

نة استغلها       وو! معشر المهاجرين؟    بد اهللا بن أبيّ  (قعت فت هذا ما فعلتم : وخاطب األنصاري، قائًال.. المنافق): ع
يريد (لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن األعز األذل .. بأنفسكم، أحللتموهم ببالدآم، وقاسمتموهم أموالكم، ثم أردف

 ).إخراج الرسول والمهاجرين
م النبي        م عل ه وسلم    (ول يه وآل رحيل    ب) صلى اهللا عل ر، أمر بال وراً (األم لئال يستفحل الخطب، وتقع فتنة، ) ف

د سير طويل حيث دام ثالثين ساعة واستجاز        نة بع ى المدي صلى اهللا عليه وآله (النبي ) ابن عبد اهللا(ووصلوا إل
 .إنا ال نقتله، بل نحسن صحبته ما بقى معنا: في قتل أبيه؟ لكن الرسول لم يأذن له، قائًال) وسلم

 ).سورة المنافقين( القصة نزلت وفي هذه
 

 



 ١٨ من ١٧صفحة  رسول اإلسالم في المدينة    

 واقعة األحزاب
يئس المشرآون واليهود، والقبائل، من إمكان القضاء على اإلسالم، بانفرادهم فتفكروا في ) الخندق(ويسمى 

) أشجع(و) فزارة(و) أسد(و) بني سليم(و) قريش(تجميع قواهم، لضرب اإلسالم فتجمعت عشرة آالف مقاتل من    
ان (و ود     ) غطف ريظة   (عدا يه ا علم الرسول  ). بني ق باألمر استشار أصحابه في ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ولم

د االستشارة قرر الرسول عدم الخروج من                 . األمر  رًا وبع ا، وأخي ة ال يمكن الصمود أمامه وة الهائل إن هذه الق ف

ل يحفر خندق حولها، ويجعل للخندق جهة خاصة للقتال، لئال يحيط العسكر ب        نة، ب المسلمين، فيبيدوهم عن المدي
 .آخرهم

ان للرسول      د آ وهم يهود قرب المدينة، ) بني قريظة(عهد بحسن الجوار مع ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وق
نت من استمالة      ) األحزاب (لكن    ريظة  (تمك ذلك دخل في قلوب المسلمين رعب عظيم    ) بني ق د، وب نقض العه .. ل

 :هم الجيوش آالسيل، آما وصفها اهللا سبحانهأتت) الخندق(وبعد أن فرغ المسلمون من حفر 
ِإْذ جاُؤُآْم ِمْن َفْوِقُكْم َوِمْن َأْسَفَل ِمْنُكْم َوِإْذ زاَغِت اَألْبصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحناِجَر َوَتُظنُّوَن ِباِهللا الظُُّنوَنا ُهناِلَك ((

 ).١())اْبُتِلَي اْلُمْؤِمُنوَن َوُزْلِزُلوا ِزْلزاًال َشِديدًا
 

 

 حفر الخندق
، في ثالثة آالف من المسلمين، يواجهون )صلى اهللا عليه وآله وسلم(وبعد ما تم حفر الخندق، خرج الرسول 

األحزاب وبينهما الخندق وطال األمر بين الطرفين بضعًا وعشرين ليلة، لم يكن بينهما إال الرمي، فإن األحزاب لم 
م يشاء            بور، والمسلمون ل ى الع دروا عل ك جاء     يق د ذل ك، وبع ) عكرمة بن أبي جهل(و) عمرو بن عبد ود(وا ذل

وجماعة آخرون من أقوى شجعان األحزاب، فعبروا الخندق عن مضيق آان فيه، ثم أخذوا يجولون ويصولون،      
بون المبارزة من المسلمين، لكن المسلمين قد أخذتهم الرهبة فلم يجرأ أحد منهم على اإلقدام    عمرو (فأنشأ .. يطل

 ): عبد ودابن

 )بجمعكم هل من مبارز***ولقـد بححت من النداء(
وهنا قام اإلمام أمير المؤمنين عليه السالم، مرات يستأذن الرسول لمبارزته، لكن الرسول .. إلى آخر األبيات  

 .وسائر محالهم.. ال يأذن له، ليمتحن بعض المسلمين) صلى اهللا عليه وآله وسلم(
ى المسلمين         ان قتل د آ  وقتلى الكفار دون العشرة، ومّر األمر بسالم وزادت قوة المسلمين المعنوية   )ستة(وق

 .مما يئس الكفار من النيل منهم بعد ذلك. إلى حد هائل
 
 

                              
 .١١ و١٠: ـ سورة األحزاب، آية ١



 )قدس سره(آية اهللا العظمى اإلمام الشيرازي  ١٨ من ١٨صفحة 

 

 تمارين
 . ـ تكلم عن الغزوة التي وقعت بين الرسول والمشرآين عند أحد١
  ـ من هو أهم شخصية قتل في حرب أحد؟ وآيف آان مقتله؟٢
 ؟)صلى اهللا عليه وآله وسلم(آثار غزوة أحد في نفس الرسول  ـ ماذا آانت ٣
اذا أوحى إلى الرسول ليخرج إلى حرب قريش بعد حرب أحد؟ وما هو اسم هذه الغزوة؟ اذآر ما حدث    ٤  ـ لم

 .بينه وبين قريش
 ).صلى اهللا عليه وآله وسلم( ـ من هم بنو النضير؟؟ تكلم عن آيدهم بالرسول٥
 تجاه بني النضير لغدرهم وآيدهم؟ ـ ماذا اتخذ الرسول ٦
  ـ تكلم عن غزوة ذات الرقاع مفصًال؟٧

دفاع عن اإلسالم وخصوصًا في غزوة ذات                 ٨ اد وال دًا لصمود المسلمين في ساحة الجه ثاًال واح ر م  ـ اذآ
 ...الرقاع
  ـ ماذا حدث في دومة الجندل؟٩
 نافقين؟ ـ من هو عبد اهللا بن أبي وماذا فعل؟ ولماذا نزلت سورة الم١٠

 واذآر لمن آان االنتصار؟...  ـ تكلم عن حرب األحزاب١١


