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 رسول اإلسالم ص في المدينة / الجزء الثالث
 لإلمام الشيرازي ره

 
 المقدمة
 

 

 

 

 

والصالة والسالم على حممد وآله  ،احلمد هلل رب العاملني

 الطاهرين.

يف املدينة  رسول اإلسالم )هذا هو اجلزء الثالث من كتاب 

 من سلسلة )قادة اإلسالم(..( املنورة

ا اإلسالمية، نألداء رسالت ناوفقواملسؤول من اهلل سبحانه أن ي

يتقبل منا ذلك بأحسن أن شبابنا ملا فيه اخلري والسعادة، و ين يهدأو

 قبول، وهو املستعان.ال
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1 
 إسالم جزيرة العرب وقبائلها

 

، وأخذت القبائل تعلن خضعت جزيرة العرب للرسول 

م قوة والءها لإلسالم، وتدخل يف دين اهلل أفواجًا، وانهارت أما

اإلسالم، كل قوة غري إسالمية يف اجلزيرة، فاليهود والنصارى 

من وبني  ،بل اإلسالم وترك دينه وطريقتهواملشركون، بني من َق

خرج من اجلزيرة ليسكن يف حمل غريها، وبني من بقى يؤدي اجلزية 

 للدولة اإلسالمية.

فهم ـ وحدهم ـ  ،واستتب األمر للمسلمني ،وصار الدين هلل كله

وهدى القرآن،   ملسيطرون على أزمة احلكم، بقيادة الرسولا

روا البيت .. قد حطموا األصنام وطّه ال يهمهم أمر الداخل يف شيء

، وال خيشى من قوة داخل من األوثان، وفضوا على كل عدو وندّّ

 اجلزيرة.

 ؟ لكن هل هذا كل مهمة الرسول
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 كال..

 :  فقد وعد اهلل الرسول

َلى الّديِن ُكّلِهِلُيْظِهَرُه َع (1). 

إىل ذلك حني حفر )اخلندق( يف غزوة  الرسول  (2)أملعكما 

)األحزاب( إذ وعد املسلمني بأنهم يسيطرون على ملك )كسرى( 

 و)قيصر(.. 

 ..)رمحة للعاملني( والرسول 

َوَمآ َأْرَسْلَناَك ِإاّل َرْحَمًة ّلْلَعاَلِمنَي (1). 

جوههم شطر الدولتني العظيمتني إذًا، من املهم، أن يولوا و

 الدولة الشرقية )الكسروية( والدولة الغربية )الرومية(.. 

حتى يبلغوا الدين، ويركزوا لواء اإلسالم يف ربوع )اجملوسية( 

 وبالد )الصليبية(.

امللوك والرؤساء، يطلب منهم أن  سل الرسول اولذا ر

 اره اهلل للعباد.ويعتنقوا الدين الذي اخت ،يسلموا هلل رب العاملني

                

 .33( سورة التوبة: 1)

 ( أملع أي أشار.2)
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 .107( سورة األنبياء: 1)
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2 
 إلى ملك الروم

 

 )هرقل(. :)القيصر( ملك الروم

كتابًا، أرسله مع )دحية بن خليفة  كتب إليه الرسول 

 الكعيب( هذا نص الكتاب: 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم.. »

إىل هرقل عظيم الروم، سالم على  من حممد رسول اهلل 

سلم أاإلسالم،  ني أدعوك بدعايةإمن اتبع اهلدى، أما بعد ف

 ثم إن عليك إن توليت فإف تسلم، يؤتك اهلل أجرك مرتني.

ِإَلَى َكَلَمٍة َسَوآٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم َأاّل  اَأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا َيواألكارين، 

ًا ّمن ُدوِن َنْعُبَد ِإاّل الّلَه َواَل ُنْشِرَك ِبِه َشْيئًا َواَل َيّتِخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَباب

 . (1) الّلِه َفِإن َتَوّلْوْا َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا ِبَأّنا ُمْسِلُموَن

كتاب عجيب، من اجلزيرة العربية، اليت مل يعرف هلا أي سابق 

                

 .64ران: ( سورة آل عم1)
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حضارة، يدعو ملك الروم صاحب احلضارة العاملية، إىل تسليم 

 .الدين والدولة!

منطقة صغرية نه حقًا يثري التوجس واالستغرب، أفهل رأيت إ

يدعو رئيسها ملك نصف العامل إىل اخلضوع له: ال هذا فحسب.. 

 بل يرتك دينه ومعتقده لدين وعقيدة جديدين؟

ن اطلع شيئًا ألكن ملك الروم، كان رجاًل حكيمًا، وقد سبق 

 ،لذا مل يثر ومل يغضب من اإلسالم، وأحوال الرسول 

 وأرجعه. )دحية( وأرضاه وكلما فعل استمال رسول النيب 

 يغفل أن يعد عدته لضرب اإلسالم واملسلمني،  مل هلكن

من سياسته  وما قصة )أبي عامر الراهب، ومسجد الضرار( إاّل

 ومكره.
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3 
 إلى ملك الفرس

 

 )ابرويز(. :)كسرى( ملك الفرس

كتابًا أرسله مع )عبد اهلل بن حذافة( هذا  كتب إليه الرسول 

 نص الكتاب:

 رحيم، بسم اهلل الرمحن ال»

إىل كسرى عظيم فارس، سالم على  من حممد رسول اهلل 

أن ال إله إال اهلل، وحده  من اتبع اهلدى، وآمن باهلل ورسوله وأشهَد

أدعوك بدعاية اإلسالم،  . ن حممدًا عبده ورسوله.أو ،ال شريك له

ني أنا رسول اهلل إىل الناس كافة، لينذر من كان حيًا وحيق القول إف

 «.ثم اجملوسإن أبيت فعليك إف ،سلم تسلم. أن.على الكافري

ن )ابرويز( مل يكن رجاًل حكيمًا، وال قلب وجه الرأي يف هذه إ

الرسالة، بل كان رجاًل ضعيف الرأي جلوجًا أنانيًا... فبمجرد أن 

وفكر  قرأ الكتاب، استشاط غضبًا، ومزق كتاب رسول اهلل 

على  يف أن من الواجب، قتل هذا الرسول الذي جترأ
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 )الشاهنشاه!(.

ن أفتكب إىل عامله على )اليمن( يف جنوب )اجلزيرة العربية( 

 ..يبعث إليه برأس الرسول 

 قال: مزق اهلل ملكه. وملا وصل اخلرب إىل الرسول 

أرسل )بازان( عامل ابرويز على )اليمن( نفرين إىل املدينة 

 أو يأتياه برأسه الشريف..  ليخرباه بأمر الرسول 

نهرهما.. حيث كانا قد حلقا  ن دخال على الرسول أ وملا

 «. من أمركما بهذا؟»حلاهما وفتال شواربهما، قائاًل: 

 .قاال: أمرنا ربنا )يعنيان كسرى(

عفاء حلييت وقص إمرني بألكن ربي : »قال الرسول 

 «.شاربي

 ..ثم.. أخربهما أن اهلل تعاىل قتل )ابرويز(

وصرب )بازان( ليحقق  ،خلربفرجعا إىل )بازان( وقصا عليه ا

تل ن )ابرويز( ُقأن جاءه اخلرب بأفلما  ..صدق مقالة الرسول 

وعرف صدق مقالته يف  على يد ولده )شريويه( آمن بالرسول 

 دعواه النبوة.
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4 
 إلى أمير دمشق

 

 )أمري دمشق(: )احلارث بن أبي مشر الغساني(. 

وأرسله مع  كتابًا يدعوه إىل اإلسالم، كتب إليه الرسول 

 )شجاع بن وهب األسدي( فلم يسلم وأخذ يستعد للقتال.

 

 أمير بصرى

كتابًا يدعوه إىل اإلسالم،  )أمري بصرى( كتب إليه الرسول 

وأرسله مع )حارث بن عمري األسدي( لكنه مل يصل إليه، ألن 

 يف الطريق، فقتله. )شرحبيل( أخذ الرسول 

 

 عظيم النصارى

 .(من النصارى )املقوقس( عظيم )القبط

كتابًا يدعوه إىل اإلسالم، وأرسله مع  كتب إليه الرسول 

 ..)حاطب بن أبي بلتعة(

 : يف جواب الرسول ـ املقوقس ـ وكتب 
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حملمد بن عبد اهلل، من املقوقس عظيم القبط، سالم عليك أما »

وقد  ،ما ذكرت ما فيه، وتدعو إليه كتابك وفهمُت بعد فقد قرأُت

قد بقى، وكنت أظن أنه خيرج بالشام، وقد أكرمت علمت أن نبيًا 

رسولك، وبعثت لك جباريتني، هلما مكان عظيم يف القبط، 

 «.وثياب، وأهديت لك بغلة تركبها

 

* * * 

 

إىل الرؤساء التالية أمساؤهم، فمنهم   كما كتب الرسول 

 وهم:  ،من أسلم، ومنهم من جامل، ومنهم من رد ردًا عنيفًا

 مريي(: )ملك اليمن(.)احلارث احل * 

 )ملك عمان(. * 

 )املنذر بن سلوى(: )والي البحرين(.  *

 )هوذة بن علي احلنفي(: )ملك اليمامة(. * 

 )النجاشي(: )ملك احلبشة(. * 
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5 
 مسجد ضرار

 

ثقل أمر الدعوة، على الروم، فكيف ميكنهم أن يقفوا مكتويف 

لتهم باالنتهاء األيدي، أمام دعوة اإلسالم، اليت تنذر دينهم ودو

 واالنهيار.. 

ولذا أخذوا يناوئون املسلمني، ومل يكونوا مأموني اجلانب، بل 

 ختطوا فوق ذلك، فجعلوا يساندون املنافقني، يف نفاقهم.

ن )أبا عامر الراهب( خرج من املدينة، قاصدًا )قيصر( الروم، إ

واملسلمني، فوعده )قيصر( كل خري  يستنصره على النيب 

كرم مقامه عنده، وكتب )أبو عامر( إىل منافقي املدينة، ومّناه وأ

 فنائهم.إيعدهم ومينيهم بأنه سيقدم جبيش حملاربة املسلمني و

وأشار عليهم بأن جيعلوا ألنفسهم مركزًا للتجمع، وليكون حمل 

 .اتصال بني الروم وبني املنافقني

 ..با(فبنوا مسجدًا، إىل جنب )ُق ،ونفذ أوامر )عامر( املنافقون

يطلبون منه أن يصلي يف  وه أتوا إىل الرسول وملا أمت
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مسجدهم للتربك.. وهم يريدون أن يصبغوا على هذه املؤامرة 

،  )الرومية ـ النفاقية( بصبغة اإلسالم، ويلصقوها بالرسول

 ليكونوا يف مأمن من جانب املسلمني.

طلبهم، وإمنا  يف املسجد، ومل يلّب مل يصّل لكن الرسول 

 م كالمًا مجماًل، وخرج مع اجليش اإلسالمي إىل )تبوك(.قال هل

 ثم ملا رجع أتوه، يريدون منه الصالة يف مسجدهم.

وبعض  .. بل فوقه: أمر عليًا  أبى ذلك لكن الرسول 

أصحابه، أن يذهبوا إىل )املسجد( املزعوم نقطة مؤامرة )الرومية ـ 

 .النفاقية( ليهدموه وحيرقوه، ويلقوا مكانه القذر

، ويف هذا  وأصحابه ما أمر الرسول وصنع اإلمام 

 الباب نزل قوله تعاىل:

 َواّلِذيَن اّتَخُذوْا َمْسِجدًا ِضَرارًا َوُكْفرًا َوَتْفِريقًا َبْيَن اْلُمْؤِمِننَي

َوِإْرَصادًا ّلَمْن َحاَرَب الّلَه َوَرُسوَلُه ِمن َقْبُل َوَلَيْحِلَفّن ِإْن َأَرْدَنا ِإاّل 

اَل َتُقْم ِفيِه َأَبدًا ّلَمْسِجٌد ُأّسَس   ْسَنَى َوالّلُه َيْشَهُد ِإّنُهْم َلَكاِذُبوَناْلُح

  . (1)َعَلى الّتْقَوَى ِمْن َأّوِل َيْوٍم َأَحّق َأن َتُقوَم ِفيِه

                

 . 108ــ  107( سورة التوبة: 1)



 
 

16 

 

6 
 مؤتة

 

 )مؤتة( هي اسم موضع من ختوم الشام.. 

ن إجيشًا للمحاربة، ف قد أرسل إليها رسول اإلسالم 

صرى( يدعوه إىل أرسل )حارثًا( إىل حاكم )ُب الرسول 

)شرحبيل(  هاإلسالم، وملا وصل )حارث( إىل أرض )مؤتة( أخذ

 الذي كان من زعماء بالط )قيصر( وقتله.. 

غضب غضبًا شديدًا، وأمر  ملا وصل اخلرب إىل الرسول 

املسلمني بالتجهيز.. للقصاص من )شرحبيل( وتأمني سري الدعاة 

وكان ذلك يف السنة  ..وإظهار قوة اإلسالم أمام )الروم( ،ةوالدعو

 .الثامنة من اهلجرة

: ر الرسول جتهز اجليش اإلسالمي، ثالثة آالف، وأّم

 ..)جعفر بن أبي طالب(

 ..)زيد بن حارثة( تل فـن ُقإف

 ..تل فـ)عبد اهلل بن رواحة(ن ُقإف
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 تل اختار املسلمني هلم أمريًا.. ن ُقإف

هكذا، كان بعض اليهود حاضرًا،  سول وحني صنع الر

تل كل هؤالء الذي مسيتهم، وهكذا كانت ن كنت نبيًا، ُقإقال: 

تل إذا رتبوا األمراء يف التسمية، ُق العادة يف حروب األنبياء 

 وا.من مّس

وحيث وصل خرب جيش املسلمني إىل )الروم( استعان 

ألف(  ئةعدده )ما)قيصر( فأرسل إليه جيشًا كثيفًا يبلغ  )شرحبيل( بـ

 بكامل األجهزة واألسلحة.. 

وانتهى اخلرب إىل املسلمني، فرتدد بعضهم يف األمر واستشاروا 

فيها بينهم، لكن زعماء اجليش رأوا لزوم املضي يف احلرب، مهما 

بني إحدى احلسنيني: الفتح، أو  تكون النتيجة، وهل هم إاّل

 الشهادة؟

( حنو اجليش الرومي الذي اندفع اجليش اإلسالمي بقيادة )جعفر

( مستميتني، فقطعوا ميني ًايتفوقهم أكثر من )ثالث وثالثني ضعف

 )جعفر(، ثم مشاله، ثم قتلوه.. 

ـ  ذن اهلل تعاىلإيف املدينة يشاهد القتال ـ ب وقد كان الرسول 
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أن ال يبقى جسم )جعفر( على األرض، فاستجاب اهلل  فدعا 

ن اهلل تعاىل ـ من امليدان حنو ذإوطار جعفر ـ ب دعاء الرسول 

السماء، ووهب اهلل له جناحني عوض يديه، ليطري بهما مع 

 )جعفر الطيار(. ب بـّقاملالئكة، ولذا ُل

تل، وبعده أخذ وبعد )جعفر( أخذ اللواء )زيد( وقاتل حتى ُق

 .ـ رضوان اهلل عليهم ـ  تلاللواء )عبد اهلل( وقاتل حتى ُق

 

7 
 النصر على جيش الروم

 

على اجليش  تل األمراء الثالث، الذين عينهم رسول اهلل ُق

اإلسالمي يف أول يوم، وقد كان الروم ركزت جهودها هلذا األمر، 

ملا علمت من أن اجليش يفر بقتل أمريه.. لكن املسلمني مل يفروا، 

 ..وصمدوا أمام ذلك اجليش اهلائل املنظم، الوفري السالح والعتاد

ه، واحناز كل فريق إىل معسكره، تشاور وملا أسدل الليل ستور

 .املسلمون فيما بينهم.

وأخريًا استقرت اآلراء على قيادة )خالد بن الوليد( فأخذ 
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اللواء، وحارب املسلمون الروم، حتى هزموهم، ثم رجع 

املسلمون صوب املدينة، وقد قتل املسلمون يف هذه الوقعة )مالك 

 بن رافلة(: أمري عرب النصارى.

 الروايات، يف هذه الوقعة، وحنن ذكرنا بعضها.وختتلف 

ن من استشهد من املسلمني يف هذه الواقعة أ ويذكر املؤرخون:

 هم اثنى عشر شخصًا.

 تل من املسلمني.تل من الروم كان أضعاف من ُقن من ُقأكما 

احلرب من معنويات املسلمني زيادة مدهشة،  ههذ توقد زاد

ألف( من الكافرين والديار  فثالثة آالف مسلم، يهامجون )مائة

 ديار الكافرين، ال أراضي املسلمني!

ومع  ،نه يقتل منهم ـ يف بياض يوم ـ ثالث أمراء أشداءإثم.. 

 ذلك ال ينسحبون!

احلرب، أول نوع من حماربة )الروم( ذات  ههذ توقد كان

حضارة الشرق حتت لواء  احلضارة العاملية، اليت ال تنازعها إاّل

 )كسرى(.

ن املسلمني عكسوا األمر يف اليوم إ :بعض املؤرخني ويذكر

الثاني، فجعلوا امليمنة ميسرة وامليسرة ميمنة، واملقدمة ساقة، 
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والساقة مقدمة، حتى أن الروم ملا أصبحوا، أرهبوا وظنوا أن جيشًا 

كثريًا التحق باملسلمني، حيث مل يشاهدوا الوجوه اليت شاهدوها 

 أخر. يوم أمس، وإمنا شاهدوا وجوهًا
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8 

 ذات السالسل

 (بلى)و (بهراء)و (بلقني)و (جذام)و (اشرتكت قبائل من )خلم

عذرة( وغريها، يف حرب )مؤتة( وساعدت الكفار )و يء(ط)و

على املسلمني، وبعد وقعة )مؤتة( جتمعت قوى هؤالء حملاربة 

 .. املسلمني، وكان عددها )اثنى عشر ألف( مقاتل

، ويأخذ بثأر املسلمني الذين ن يؤدبهمأ لذا أراد الرسول 

فجهز جيشًا من أربعة آالف نفر،  ،استشهدوا يف )مؤتة( منهم

 برئاسة )أبي بكر( وأمرهم بالذهاب إىل الكفار ومقاتلتهم.. 

ه خرجوا إليه، أووتوجه )أبو بكر( إىل تلك املنطقة، فلما ر

وحذروه من حماربتهم، فخاف )أبو بكر( ورجع، واغتاظ الرسول 

 ثم أمر الرسول .. هلرجوع  ،عمر( على اجليش(

وأرسلهم وحذرهم من اجلنب، لكن )عمر( جنب كأخيه من قبل، 

)عمرو بن العاص(  ثم أمر الرسول .. حننيخُبفي وآب 

 لكنهم أيضًا رجعوا.  ،وأرسلهم

اللواء بقيادة اإلمام أمري املؤمنني  حينئذ، عقد الرسول 

 الرسول  ووصاه مبا أوصى به أولئك، ثم قال :نه البد إ
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 ..ن يفتح اهلل على يديكأو

حتى وصل إىل قرب معسكر الكفار، حبيث  وجاء اإلمام 

 يرونه ويراهم، فاحناز من معسكرهم مائتا رجل، وكلموا اإلمام

  .. فدعاهم اإلمام  :إىل اإلسالم، لكنهم أبوا، وقالوا

إىل إنا لنقتلكم مجيعًا، وضربوا املوعد يوم غد، وانصرفوا 

 معسكرهم ينتظرون غدًا.

جيشه أن يستعدوا، فاخذوا كامل استعدادهم،  أمر اإلمام 

 يف الليل، فلما أصبح، وصلوا صالة الصبح، أمر اإلمام 

اجليش باهلجوم على الكفار، فهجم جيش املسلمني، يقدمهم 

قلياًل منهم وأولئك  على الكفار، وهم نائمون إاّل اإلمام 

مستعدين للقتال، فانهزموا أمام اجليش اإلسالمي القليل مل يكونوا 

 وقد أكثر فيهم اجليش من القتل واألسر، ومل تطلع الشمس إاّل

واجليش اإلسالمي حيملون األسرى والغنائم ليعودوا إىل املدينة 

 واملسلمون، اإلمام  واستقبل الرسول .. منتصرين

 وهنا نزلت سورة العاديات: ،وجيشه

لّرْحمـَِن الّرِحيِمِبْسِم الّلِه ا  َواْلَعاِدَياِت َضْبحًا   َفامُلوِرَياِت

 .... َفاْلُمِغرَياِت ُصْبحًا  َقْدحًا
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 تبوك

 

حتشدت قوات الروم، على احلدود الشمالية للدولة اإلسالمية، 

اليت امتدت على حدود العراق والشام، وأرادت أن تغزو بالد 

اخلوف  املوقف العدواني، إاّل اإلسالم، ومل يكن هلا ما يربر هذا

من توسع اإلسالم، فقد أخذ اإلسالم ينتشر بني القبائل التابعة 

للروم، باإلضافة إىل أن مولد الدولة اإلسالمية اجلديدة، كان يقض 

مضاجع االمرباطورية املنهارة، وقد أسلم أحد قادة الفرق 

تهمة الرومانية: )فروة بن عمر اجلذامي(، فألقي القبض عليه، ب

 تل.اخليانة، وُق

بهذا النبأ العدواني )حتشد القوات  وإذ علم الرسول 

الرومانية( ندب املسلمني إىل اجلهاد، لئال يسبقهم العدو يف الغزو 

أراد محاية اإلسالم، حتى جيد سبيله يف  باإلضافة إىل أنه 

 االنتشار.. 

عن نيته يف غزو )الروم( ومل يكتم  وقد أعلن الرسول 

ر، كما يف سائر حروبه، ليتخذ املسلمون األهبة الكافية، للعدو األم
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الكثيف، واملسافة الطويلة.. وقد كانت األوان غري مستعدة هلذه 

 احلرب، إذ احلر شديد، والثمار قد نضجت وآن قطافها.

ب طول املسافة، وكثرة العدو، وعدم مساعدة الوقت، وقد سّب

شغب يف صفوف املسلمني، أن ينتهز املنافقون الفرصة ليبثوا ال

 فأخذوا يقولون: )ال تنفروا يف احلرب(. 

ن قتال الروم كقتال القبائل أ ويقولون: حيسب حممد 

نه ال يرجع من هذا اجليش أحد، ومن أمثال هذا أالعربية، و

 املشاغبات! 

كان يقوي من معنوية املسلمني، ويعدهم  لكن الرسول 

مل يسبق أن رأت مثله  إعداد أكثر جيش ممكنمت النصر حتى 

بني فارس وراجل  ،)اجلزيرة العربية(: )ثالثون ألف( رجل

 وراكب.

وقد عانى اجليش مشكلة أخرى، هي مشكلة املركب واملأكل 

املسلمني جبمع التربعات، حتى مت القدر  وندب الرسول 

املمكن، ومل تؤثر دعايات املنافقني يف صد املسلمني عن التهيؤ 

تنفع دعاياتهم يف احليلولة دون التربعات لتجهيز  واجلهاد، كما مل

 اجليش.
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 خطة المنافقين

 

 ختلف عن جيش )تبوك( أناس من املسلمني نفاقًا.

كما مل يتمكن مسلمون آخرون، لعدم املركب الكايف هلم، 

 فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنًا.

 وفكر املنافقون، يف ختطيط مؤامرة ضد اإلسالم.

والشجعان خيرجون يف هذه اجلهة  ن الرسول قالوا: إ

ذا خرج وابتعد قلبنا إاملخوفة، وختلوا املدينة من املقاومة، ف

 ونهبنا بيوت الرسول  ،!، وأرجعنا املدينة إىل اجلاهلية!األمور

أم مل يرجع، ال يكون مجااًل  رجع الرسول وأ  ..واملسلمني

ن رجع جبيشه إن مل يرجع كفينا أمره، وإلإلسالم من بعد، ف

 املنكسر املتضعضع حنول بينه وبني الدخول يف املدينة.. 

نهم يتمكنون من اقتالع جذور أوبهذه الفكرة السقيمة، توهموا 

 اإلسالم، ووءد الدولة اإلسالمية الراسخة األركان.

علم مبؤامرتهم الدنيئة، فخلف اإلمام أمري  لكن الرسول 

سًا عن عبث املنافقني ومن على املدينة ليكون حار املؤمنني 
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 ميدهم من الكفار واملشركني.

احلكيمة، اليت  وحيث عرف املتآمرون، خبطة الرسول 

،  تهدف إىل إحباط مؤامراتهم، فكروا يف التخلص من اإلمام

 معه، ألنه  مل حيمل عليًا  بأن أشاعوا: أن الرسول 

 فه يف املدينة.. يستثقل ظله، ولذا خّل

لعلي  ن وراء ذلك، استصحاب الرسول وقد أرادوا م

.حتى ينفذوا خمططهم اإلجرامي ، 

لقى الرسول  ن اإلمام إهذه املؤامرة أيضًا مل تنجح، ف

  وقال: أختلفين يا رسول اهلل على النساء والصبيان؟ مريدًا

ة احلال، لئال يكون لقائل مغمز يجل بلك أن يوضح الرسول 

 فيه.

ى أن تكون مين مبنزلة هارون من أما ترض: »فقال الرسول 

 «.أنه ال نيب بعدي موسى، إاّل

( ملا ذهب إىل ميقات ربه، خلف )هارون  ن موسى إف

( بالنسبة إىل النيب مكانه يف بين إسرائيل، وكذلك )علي 

 . فعلي . أنه  كهارون يف كل جهة إاّل .ليس نيب 
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 فرار جيش الروم
 

نة، استعرض اجليش فكانوا من املدي ملا خرج الرسول 

لكنهم عانوا يف  ،فغمر اجليش الفرح، لكثرة العدد ،)ثالثني ألفًا(

 هذه السفرة أشد أنواع اجلوع والعطش:

 ..  فالسفرة بعيدة

 واحلر شديد.. 

 والقلوب مل تقفل من )املدينة( إذ نضجت الثمار وحان قطفها..

يف ركوب  واملركوب قليل، حتى أن عشرة منهم كانوا يتناوبون

 .مجل واحد

والطعام قليل جدًا، حتى أن يف بعض األحيان كان نفران منهم 

 يتقامسان مترة واحدة، شق هلذا،وشق لذاك.. 

باهلم العزيزة، آبهم أشد العطش حتى أنهم كانوا ينحرون اوأص

كراشها ويشربوا ماءها، أو يعتصر فراثه ليشرب عصريه، ألينفضوا 

 ..ثم جيعل ما بقي على كبده

 حتى أن بعضهم رأى املوت بعينيه، وطلبوا من النيب 
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رافعًا يديه إىل السماء، قال الراوي: فلم  االستسقاء، فدعا 

 يرجعهما حتى هطلت السماء مبطر غزير..

ن سارت إشاعات اليت ملكت القلوب، وضافة إىل اإلهذا باإل

جيوش الروم  ين تقضأنه البد وأ :جسامها مع الرسول أب

 املنظمة على اجليش اإلسالمي، فال يبقى منه أحد.اهلائلة 

 حتى وصل )تبوك(. سار الرسول 

ع رواتب سنة كاملة على جيشه، كما وزع وقد كان )هرقل( وّز

أموااًل طائلة على القبائل اليت استخدمها لقتال املسلمني، وهم 

غسان( وغريها، لكن أتت الروم أنباء )و (عاملة)و (جذام)و ()خلم

جيش املسلمني، مما رأوا من الصاحل عدم دخوهلم يف  هائلة عن

عرف مصريه، وقد كان الروم شاهد يف حرب )مؤتة( قتال قتال ال ُي

ألف( من جيش  ةاملسلمني، فإذا مل يتمكن جيشهم وعدده )مائ

مؤتة بقيادة )جعفر( وعدده )ثالثة آالف( فكيف يقاوم جيشهم 

الكثرة( بقيادة جيش اإلسالم كله )الذي ال يعلمون عدده من 

ولذا قرروا انسحاب اجليش، فانسحبوا قبل  ..الرسول 

 االصطدام جبيش املسلمني.
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 انتصارات جانبية

 

 إىل )تبوك( فلم يلق جيشًا..  وصل الرسول 

أصحابه يف غزو )بين األصفر(: أي الروم، أو  فاستشار 

 الرجوع إىل املدينة؟ 

 بالرجوع..  فأشاروا على الرسول 

هناك )عشرين( يومًا، وعقد االتفاقيات مع  بقي الرسول ف

 زعماء القبائل.

ذعان )يوحنا بن رؤبة( باإل :فأرسل إىل صاحب )إيلة(

للمسلمني، أو الغزو، لكن )يوحنا( كان رجاًل حكيمًا فاختار 

عطائه اجلزية للدولة اإلسالمية، وعدم إذعان، ومت االتفاق باإل

 التعرض بالدعوة اإلسالمية.

كما عقد الصلح بني املسلمني وبني أهل )اجلرباء( وهي قرية يف 

منطقة )عمان( بالبلقاء، من أراضي الشام، على مثل املصاحلة مع 

 .(إيلة)صاحب 
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وعقد الصلح بني املسلمني وبني أهل )اذرح( قرية أخرى قريبة 

 من )اجلرباء( مبثل مصاحلة )اجلرباء(.

در( ملك )دومة اجلندل( كيومت الصلح بني املسلمني وبني )األ

 على بذل )اجلزية( وعدم التعرض للمسلمني.

جيوش الروم، لكنها مل تزحف فأخذ  وانتظر الرسول 

ن احلدود الشمالية، اجليش اإلسالمي، طريقه إىل املدينة بعدما أّم

وصارت له منعة وقوة، وفتحت مجاالت اإلسالم يف القلوب واملدن 

 والقرى. 

غبار جيش اإلسالم املنتصر على  وإذا باملدينة تشاهد

االمرباطورية يبدو يف األفق البعيد، ويقرتب رويدًا رويدًا، وإذا 

حتف به اجليوش املنتصرة يف هيبة الرسالة السماوية  بالرسول 

تالقي األخ أخاه، يف فرح  بالرسول  ويلتقي اإلمام 

 وحبور.

ن وجييء املتخلفون عن اجليش ليعتذروا عما تقدم منهم م

 ويطهروا آثامهم السالفة بالتوبة والندم. ،تفريط
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 الغزوات والسرايا
 

فيها ما  ،بضع ومثانني غزوة وسرية، وقيل أكثر للرسول 

 قادها بنفسه الشريفة، وفيها ما أرسل إليها قائدًا.

 بنفسه، فهي: أما اليت قادها الرسول 

)قينقاع(  )أبواء( )بواط( )عشرية( )بدر األوىل( )بدر الكربى(

د( )محراء األسد( )نضري( )سليم( )السويق( )ذوامر( )حبران( )أُح

)دومة اجلندل( )املصطلق( )اخلندق(  (1)خرة()ذات الرقاع( )بدر اآل

)قريظة( )حليان( )ذو قرد( )احلديبية( )خيرب( )عمرة القضاء( )فتح 

 مكة( )حنني( )الطائف( )تبوك(.

بني الشدة والضعف ـ  وتعرف من هذه احلركات، اليت اختلفت

منذ دخل )املدينة( مل  ن الرسول أمجااًل فيها ـ إمما مر الكالم 

يهدأ له بال، بل كان دائمًا يف احلركة، إلرساء دعائم اإلسالم، 

 ونشر راية الفضيلة، وإقامة احلق والعدل.

                

 ( وهي بدر الصغرى.1)
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هلا  ، كانت تتوفر فيها اإلنسانية مباوكل غزوات الرسول 

السيطرة وحب السلطة، كما كان حيتاط  من معنى، فلم تكن ألجل

ن فتح مكة: )منطلق إفيها على الدماء أشد االحتياط، حتى 

ما دون عشرين،  املؤامرات على اإلسالم( مل يلطخ بالدماء، إاّل

ن تتجاوز فيها أبينما أن حربًا مثله، يف مجيع األمم والدول، البد و

 القتلى عشرات األلوف.

ثرية، قد عدت إىل مثان وستني، فهي ك أما سرايا الرسول 

 :خرتأديب العابثني، ومن بعضها اآل :وكان اهلدف من بعضها

توطيد األمن  :خرالدفاع عن اإلسالم واملسلمني، ومن بعضها اآل

 السالم، وتأمني السبل لدعاة اإلسالم. بواستتبا

وقد سبق يف أجزاء )قادة اإلسالم( بعض الغزوات اليت مل 

 :خركر هنا بعضها اآلنذ حيضرها الرسول 
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 سرية حمزة 

 

)محزة بن عبد املطلب( مع ثالثني راكبًا،  أرسل الرسول 

يف رمضان السنة األوىل من اهلجرة، ليحول دون جتارة قريش، 

ن املسلمني قد صار هلم من املنعة والقوة ما يكفي لرد أعالما هلا، إ

 .. )مكة(أي اعتداء عليهم، أو على بعض أفرادهم الذين هم يف

فخرج )محزة( بسريته ولقى )أبا جهل بن هشام( يقود ثالمثائة 

مشركًا، يف )العيص( لكن )مجدي بن عمرو( حجز بني الطرفني، 

 فلم تنشب معركة، ورجع الفريقان إىل بلديهما.

 

 سرية عبيدة الحارث
 

)عبيدة( مع ستني  ويف شوال من نفس السنة بعث الرسول 

جارة، اليت يستصحبها أكثر من مائتني من راكبًا، ليحول دون الت

)وادي رابغ( والتحق  املشركني، بقيادة )أبي سفيان( فالتقيا بـ

باملسلمني نفران كانا مع املشركني، يكتمان إميانهما، وعاد الطرفان 
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 بسالم، بعد أن أظهر املسلمون للمشركني قوتهم.

 سرية سعد

)سعدًا(  ويف ذي القعدة من نفس السنة، أرسل الرسول 

مع مثانية أشخاص ليحول دون جتارة قريش، اليت استصحبها أكثر 

وصل املسلمون إىل .. من مائيت مشرك، بقيادة )أبي سفيان(

)خرار( وعلمت قافلة قريش باألمر ففرت من غري ذلك الطريق ومل 

 تلق حربًا.

 سرية عبد هللا بن جحش

، ( مع مثانية أشخاصبن جحش )عبد اهلل وأرسل الرسول 

فإذا  ،بعد يومني من مسريه عطاه رسالة، وأمره أن ال يفتحها إاّلأو

فتحها وعلم ما فيها، نفذها، وال يكره أحدًا من أصحابه على 

 .موافقته

وبعد يومني من املسري، فتح )عبد اهلل( الكتاب.. وإذا فيه: )إذا 

 ،نظرت يف كتابي هذا، فامض حتى تنزل )خنلة( بني مكة والطائف

ونفذ عبد اهلل الكتاب،  ا قريشًا، وتعلم لنا من أخبارهم(.فرتصد به

)سعد بن أبي وقاص( و)عتبة( ألمر عارض،  ومل يتخلف عنه إاّل

ومرت قافلة )قريش( بقيادة )عمرو بن احلضرمي( مع ثالثة رجال 

باملوضع، ووقع بني الفريقني قتال، ظفر فيه املسلمون، بقتل 
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 بع إىل )مكة(.سارة مشركني، وفرار الراإ)عمرو( و
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 سرية زيد بن حارثة

 

صحروا له أوأصحابه، و بعدما طال أذى أهل مكة للنيب 

أن يضرب عليهم حصارًا  أراد الرسول  ،يف العداء والبغضاء

 .. ويؤثر على أعصابهم ،اقتصاديًا، ليضعفهم عن املقاومة

الشام( التجارية ــ  من طريق )مكة فبعدما حرمهم الرسول 

 ن حيرمهم من طريق )مكة ـ العراق( أيضًا.أراد أ

ن قريش أخذت تفكر فيماذا تصنع بتجارتها، بعدما حرمهم إ

 من )مكة ـ الشام(؟ الرسول 

وأخريًا: أشار بعضهم على )صفوان( الذي يريد التجارة، أن 

 ..يأخذ )طريق العراق(

وخرج صفوان ببضائع قيمتها )مائة ألف درهم( قاصدًا طريق 

 العراق.

 بذلك..  ء النبأ إىل الرسول جا

)زيد بن حارثة( أن يذهب للتعرض للقافلة،  فأمر الرسول 

وأمره على مائة شخص، فخرج زيد بأصحابه، حتى وصلوا إىل 
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ماء يقال له )القردة( لكن املشركني مل يطيقوا مقابلة املسلمني، 

وأسروا ففروا على وجوههم، وتركوا القافلة، فغنمها املسلمون، 

ل القافلة )فرات( وجاءوا باجلميع إىل املدينة، ودخل )فرات( يف دلي

 اإلسالم.

 سرية أبي سلمة

فلما  ..د( قامت )بنو أسد( باالستعداد ملهامجة )املدينة(بعد )أُح

أرسل سرية بقيادة )أبي سلمة( الخضاعهم،  بلغ الرسول 

 وأمرهم بالسري لياًل، والتخفي نهارًا، لئال تطلع )بنو أسد( على

 ..ذلك

وجاء أبو سلمة جبيشه البالغ عددهم )مائة ومخسني( فأحاطوا 

وأخذ اجليش اإلسالمي غنائمهم  ،ببين أسد فجرًا، ففروا هاربني

 ورجعوا إىل املدينة ظافرين.

 

 عبد هللا بن أنيس

أن )بين حليان( تتأهب لغزو املدينة بقيادة  وبلغ الرسول 

 .الستطالعفأرسل )عبد اهلل( ل ..)خالد بن سفيان(

فصادف )عبد اهلل( )خالدًا( بعيدًا عن قومه فاستفسره عن اخلرب، 

( فاستدرج عبد اهلل خالدًا، ملهامجة )حممد  يأفأخربه بأنه يته
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حتى ابتعد عمن كان معه، فأهوى عليه بسيفه فقتله، وملا وصل 

اخلرب إىل )بين حليان( تفرقوا مذعورين، وعاد )عبد اهلل( إىل املدينة 

 رًا.منتص

 

16 
 سرية عبد هللا بن عتبك

 

حرض )أبو رافع( اليهودي )األحزاب( حملاربة املسلمني، فما 

انتصر اإلسالم عليهم، فر )أبو رافع( إىل )اخليرب( وحتصن بها، 

وكان مع )أبي رافع( مجاعة آخرين من احملرضني املتحصنني، 

 ..( مع مجاعةبن عتبك )عبد اهلل فأرسل إليهم الرسول 

بد اهلل أصحابه بالبقاء قريبًا من احلصن، ودخل هو لياًل أمر ع

حيث اختفى يف اصطبل احليوانات، وملا هدأت األصوات، صعد 

إىل موضع )أبي رافع( والغرفة مظلمة، فناداه ليعرف مكانه، فلما 

أجاب )أبو رافع( أهوى بالسيف عليه، فقتله، ثم نزل من السلم، 

اهلروب، وجاء إىل النيب  فسقط وانكسرت رجله، لكنه متكن من

 مبشرًا بفوزه. 
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وسبب هذا احلادث دخول الرعب يف قلوب كل كافر ولو كان يف 

قاموا حبركة  اإذ هم ألف حسابفسحصنه، مما يسبب أن حيسبوا ألن

 ضد اإلسالم.

 وهناك )سرايا( آخر نكتفي منها، بهذا املقدار.

 من فوائد السرايا

 ل دقة واتقان، إذ قد:ولقد أدت هذه السرايا أغراضها بك

 : محت املدينة من املهامجات املفاجئة.1

 : وسببت اطالع املسلمني على ما حوهلم من حركات.2

: واقضت مضاجع قريش، وتركتها خائفة على أمواهلا اليت 3

هي شرايني احلياة هلا، حيث ضرب املسلمون على مكة احلصار 

 العراق(.)مكة ـ واالقتصادي، بقطع طريقي )مكة ـ الشام( 

 : وقامت بتأديب الذين تطاولوا على اإلسالم واملسلمني.4

عصاب، تنهار أمامها أعصاب ألد أعداء أ: وكانت هذه حرب 5

ن االستعداد الدائم من طرف على اليقظة واحلرب، إاإلسالم، ف

 جهادًا للطرف املقابل، من القتال نفسه.إأشد 

وتهيؤ مستمر  نها جعلت املسلمني على استعداد دائمأ: كما 6

ن هذه احلركات الصغرى وقود احلركات الكربى إلكل طارئ، ف
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 دائمًا.
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17 
 سورة براءة

 

، فاألحكام  خلصت هلل وللرسولأن اجلزيرة العربية إ

اجلارية فيها هي األحكام اإلسالمية، أما من مل يؤمن من القبائل، 

 فهم قلة قليلة.. 

، حتى ال يكون وكان من الضروري توحيد الصفوف هلل وحده

 هناك من ال خيضع لسلطان الدولة اإلسالمية.

أن يذهب إىل احلج،  أمري املؤمنني  لذا أمر الرسول 

ليقرأ على الناس مجيعًا )سورة براءة( وهي السورة اليت أنزلت 

 فله مدته. من عاهد مع الرسول  عالن بانتهاء الشرك، إاّللإل

اذهب إىل : »بعدما قال له الرسول  فجاء اإلمام 

نه ال حيج بعد أنه ال يدخل اجلنة كافر.. وأعلمهم: أالناس مبنى، و

 العام مشرك...

 وال يطوف بالبيت عريان.. 

 .«ىل مدته..إومن كان له عهد عند رسول اهلل فهو 
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 :فقد كان من عادة املشركني )احلج( لكنه كما أخرب اهلل عنه

ِإاّل ُمَكآًء َوَتْصِدَيًة َوَما َكاَن َصاَلُتُهْم ِعنَد اْلَبْيِت (1). 

 فكانوا يرقصون ويهوسون ويصفقون ويصفرون.

نهم كانوا كثريًا ما حيجون طائفني حول أن من عاداتهم أكما 

البيت عريانًا، فكان قسم من األراذل جيتمعون، لريوا أبدان النساء 

جة، ورمبا أدى إىل مفاسد العاريات، فيقع نزاع على املرأة املزّو

 عن هذه العادة السيئة. ي.. ولذا نه يةخلق

حتى وصل إىل )منى( فجّرد سيفه، وأخذ   فجاء اإلمام

خالط من خمتلف العقائد أيقرأ سورة الرباءة على الناس، وهم 

 واملبادئ.

دلياًل  بسم اهلل الرمحن الرحيم وهذه السورة، مل تبدأ بـ

 على غضب اإلسالم ونقمته، وهي:

ِه َوَرُسوِلِه ِإَلى اّلِذيَن َعاَهْدُتْم ّمَن اْلُمْشِرِكنَيَبَرآَءٌة ّمَن الّل  

َفِسيُحوْا ِفي األْرِض َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َواْعَلُمَوْا َأّنُكْم َغْيُر ُمْعِجِزي الّلِه 

َوَأَذاٌن ّمَن الّلِه َوَرُسوِلِه ِإَلى الّناِس َيْوَم   َوَأّن الّلَه ُمْخِزي اْلَكاِفِريَن

                

 .35( سورة األنفال: 1)
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 . (1)...األْكَبِر َأّن الّلَه َبِرَيٌء ّمَن اْلُمْشِرِكنَياْلَحّج 

                

 .3ـ  1( سورة التوبة: 1)
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18 
 حجة الوداع

 

 يف السنة العاشرة من اهلجرة، نزل جربئيل على الرسول 

يف الناس داخل املدينة  يأمره باحلج، فنادى منادي الرسول 

 وخارجها: 

 .موا مناسك احلجوا لتتعّليريد احلج، فهلّم ن الرسول إ

ربع بقني من ذي القعدة واملسلمون أيف  سول فخرج الر

معه، حتى أتى )الشجرة( على أميال من املدينة، فصلى، ثم أحرم 

باحلج، وساق مائة بدنة، وأحرم الناس كلهم  من )البيداء( وأهّل

باحلج، وسار الرسول واملسلمون حتى وصلوا مكة، فطاف بالبيت 

، واستسلم م ثم صلى ركعتني عند مقام إبراهي ،سبعة أشواط

 شواط.أر، ثم خرج، وسعى بني )الصفا( و)املروة( سبعة َجاحَل

قام على )املروة( خطيبًا، وأمرهم أن حيلوا، وجيعلوها  ثم

 عمرة.

يا رسول اهلل، علمنا كأنا خلقنا اليوم..  :وهنا قام )سراقة( وقال
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 أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟

 «. بد اآلبدال.. لأل» :فقال رسول اهلل 

عن كيفية  من )اليمن( فسأله الرسول  وجاء علي 

فقال له  .كاهالل النيب  هالاًلإ: قلت: حجه؟ فقال 

 : كن على احرامك مثلي، وأنت شريكي يف هديي.الرسول 

 )مكة( بالبطحاء، ومل ينزل بالدور..  بـ ونزل الرسول 

 وا باحلج، ففعلوا.ثم أمر املسلمني ـ يوم تروية ـ أن يهل

ثم  ،معهم إىل )عرفة(.. ثم إىل )املشعر( فذهب الرسول 

وعلي   إىل )منى(، فرمى )مجرة العقبة( هناك، وحنر هو

 بل(، وأمر أن يؤخذ من كل منها )جذوة( )مائة من اإل

وزار البيت،  ،كال منها.. وحلق رأسه الكرميةأفطبخت يف قدر، و

 للمبيت، ورمي اجلمار.وبقوا هناك ، ورجعوا إىل منى

مهم الشريعة احلج ثم.. قفلوا راجعني إىل )املدينة(، وقد عّل

 اإلسالمي.
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19 
 الوفود

 

كان لسورة براءة أثرها الفعال، يف تضعيف قلوب املشركني، 

فكيف ميكنون البقاء يف الظالم، وقد أخذ النور اآلفاق.. وهكذا 

 هنا وهناك.بقايا أهل الكتاب، الذين كانوا مبعثرين  رفك

، ليعلنوا مجاعًة ولذا.. أقبلت الوفود، وفدًا وفدًا، ومجاعًة

والؤهم لإلسالم، ويدخلوا يف الدين، ويطهروا قلوبهم عن آثام 

 األصنام، فلم يبق يف اجلزيرة مشرك يعلن عن شركه.

 ،ن مجاعات من أهل الكتاب دخلوا يف اإلسالمأكما 

بأن يدفعوا اجلزية ومجاعات منهم بقوا على أديانهم، راضني 

 يف محاية املسلمني، ويصبحوا )أهل الذمة(. اويدخلو

نفسه وخرية من أصحابه، لتقبل هؤالء  وقد هيأ الرسول 

الوفود، وضيافتهم، وتعليمهم معامل اإلسالم، ثم جيعل للقبيلة 

 أمريًا، ويأمره بأوامره.

 وهنا نزلت سورة )النصر(:
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يِمِبْسِم الّلِه الّرْحمـَِن الّرِح 

   ِإَذا َجآَء َنْصُر الّلِه َواْلَفْتُح

  َوَرَأْيَت الّناَس َيْدُخُلوَن ِفي ِديِن الّلِه َأْفَواجًا

 .َفَسّبْح ِبَحْمِد َرّبَك َواْسَتْغِفْرُه ِإّنُه َكاَن َتّواَبًا

وجاء وفد )ثقيف( من )الطائف( املدينة اليت عصت يف غزوة 

ن يبقى أعفيه من الصالة، وأن ي )حنني( لكنه طلب من النيب 

 ،مل يقبل ذلك، بكل شدة لكن الرسول  !له وثنه )الالت(

  :وأخريًا قال الوفد

)اكفنا مؤنة هدم الصنم( يريدون بذلك أنهم اليطيقون هدمه 

 .بأنفسهم

 أرسل معهم من يهدم )الالت(.وذلك..  فقبل الرسول 

: وجاء وفد )كندة( البسني احلرير، فقال هلم الرسول 

« فما هذا احلرير يف أعناقكم؟»قالوا: بلى. قال: « أمل تسلموا؟»

 طرحوه عن أجسامهم.أفشقوه و
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20 
 مسيلمة الكذاب

 

وجاء وفد )بين حنيفة( ومعهم )مسيلمة الكذاب( وقد ادعى 

 ن ترك لي األمر من بعده اتبعته..إالنبوة، ويقول: 

 نهره، وأخذ بيده قطعة من جريدة، وقال لكن الرسول 

 :ن سألتين هذه القطعة ما أعطيتكهاإ» له ». 

: وعاد )مسيلمة( إىل بالده خائبًا، ثم كتب إىل الرسول 

)من مسيلمة رسول اهلل، إىل حممد رسول اهلل، سالم عليك أما 

ن لنا نصف األرض إني قد اشركت يف األمر معك، وإبعد، ف

 قوم يعتدون(. ولقريش نصفها، ولكن قريشًا

من حممد رسول اهلل، إىل »بهذا الكتاب:   فأجابه الرسول

ن إمسيلمة الكذاب، السالم على من اتبع اهلدى، أما بعد ف

 «.األرض هلل، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقني

واستشرت  وبقى )مسيلمة( هذا حتى بعد وفاة الرسول 

ناره، واغوى مجاعة، حتى حاربه املسلمون، فقضوا عليه.. بعد 
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 ة كانت بينه وبني )سجاح( املرأة اليت ادعت النبوة.فضيح

 

 جيش أسامة 

 

يف أخريات أيام حياته جيشًا بقيادة )أسامة  وجهز الرسول 

وجعل )أبا بكر( و)عمر(  ،تل أبوه يف )مؤتة(بن زيد( الذي ُق

و)عثمان( وغريه ممن يطمع يف اخلالفة، يف ذلك اجليش، وأمرهم 

لعن اهلل من ختلف عن جيش : »باملضي حملاربة الروم  وقال

 ..«أسامة

عذار واهية، ورجعوا إىل ألكن مل ينفذوا اجليش وختلفوا عنه ب

 بذلك غضب غضبًا شديدًا.  املدينة، وملا علم الرسول 

يكابد املرض، حتى قضى حنبه يف الثامن والعشرين  وبقي 

 ، صلى اهلل عليه وآله ..من شهر صفر 
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 خاتمة

  المباهلة الغدير و

 

ذي احلجة من حجة الوداع، نصب  18ويف يوم غدير خم 

أمري املؤمنني وخليفًة وإمامًا من بعده،  عليًا  رسول اهلل 

 وأمر املسلمني أن يبايعوه ويسّلموا عليه بإمرة املؤمنني.

بأهل  قصة املباهلة وقد خرج  ومن قصص الرسول 

 ى. ليباهل النصار بيته: علي وفاطمة واحلسن واحلسني 

سنذكرهما يف أحوال )اإلمام أمري وتفصيل قصة الغدير واملباهلة 

 ن شاء اهلل تعاىل.إ( يف سلسلة )قادة اإلسالم( املؤمنني 

    

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، 

 واحلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.

 
 كربالء املقدسة

 املهدي احلسيين الشريازي حممد بن
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 صورة عن كلمة الناشر يف الطبعة األوىل
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