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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
  

 كلمة الناشر

 – املسلمني –األمم و الشعوب تفخر برجاهلا و قادا ، و حنن 

) صلى اهللا عليه وآله ( نفخر بسيدنا حممد . . خري أمة أُخرجت للناس 

  ).عليهم السالم ( مة من آله الطاهرين و باألئ

سيدنا حممد . حيام مدرسة لنا ، نتعلم فيها األدب و اخللق الكرمي  

قال . كان املثل األعلى يف الصفات اإلنسانية ) صلى اهللا عليه وآله ( 

   .}و إنك لعلى خلق عظيم { : سبحانه 

وفاطمة الزهراء ) . له صلى اهللا عليه وآ( و سيدنا علي نشأ يف ظالل النيب  

، ) صلى اهللا عليه وآله ( كانت مثاالً للمرأة فتاة و أماً ، وهي بنت سيدنا حممد 

  ) .عليهما السالم ( أجنبت احلسن و احلسني 



إنما يريد { : و هؤالء هم أهل البيت الذين قال اهللا سبحانه فيهم  

  .}اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياً 

( و ما أمجل بفتيان اإلسالم اليوم أن يقرأوا سرية أهل البيت  

  .فيقتدوا بأخالقهم و أدم وحبهم للخري والناس ) عليهم السالم 

 قبس من حياة أهل البيت – أعزائي الفتيان –وهذه السلسلة  

و كيف عاشوا ، وما قاموا به من أعمال وتضحيات ) عليهم السالم (

  .دين اهللا احلنيف . . يف سبيل اإلسالم 

أن تقدم هذه السلسلة هدية للفىت " أنصاريان " ويسعد مؤسسة  

   .املسلم يف كل مكان ، وهي تأمل أن تنال رضاه

  

  
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 

  ٧٤١٧٤٤:  ، اهلاتف ١٨٧: قم / ايران : صندوق الربيد 

   
  



  قريش 
قصي " ش ، أبرز القبائل العربية ، يف ارض احلجاز عاشت قبيلة قري

، وله ) صلى اهللا عليه وآله ( هو اجلد الرابع لسيدنا حممد " بن كالب 
  .والية البيت العتيق 

 وقبيلة قريش بيوت متعددة أبرزنا بنو هاشم ، وهاشم رجل شريف سخي
  .يتمتع باحترام أهل مكّة 

د سمي هامشاً ، ألنه كان يصنع للحجاج طعاماً على سبيل الضيافة ، و ق
و إليه تعود جتارة قريش يف . هشم الثريد لقومه مبكة ، بعد ما أصام القحط 

وما يزال الذين ينتسبون " سيداً "الشتاء والصيف ، ومن أجل هذا دعاه الناس 
  .إىل هاشم يدعون بالسادة 

  .بعد هاشم جاء ابنه املطلب ، وأعقبه عبد املطلب لزعامة قريش 
ن عبد املطلب رجالً مهاباً ، حيترمه الناس ، ويف زمانه هجم أبرهة كا

احلبشي على مكة لتحطيم الكعبة ، ولكن اهللا رد كيده إىل حنره ، وارتفع شأن 
  .عبد املطّلب بني القبائل

كان لعبد املطلب أوالد كثريون ، ولكن عبد اهللا كان أفضل أوالده 
آمنة بنت " رين من عمره عندما اقترن بـ وأعزهم لديه ، كان يف الرابعة والعش

صلى اهللا عليه ( ، وكان مثرة هذا الزواج املبارك أن وِلد سيدنا حممد " وهب 
  .بعد شهرين من عام الفيل ) وآله 



تويف أبوه وهو يف بطن أمه ، مث ماتت أمه وهو ما يزال صبياً فتكفّله جده 
  .، وهكذا نشأ يتيماً" عبد املطلّب " 

اش حممد يف مكة ، يف كنف جده العظيم ، وعاىن الكثري من مرارة ع
  .اليتم 

وملّا أصبح شاباً عرف أهل مكة فضلَه وأمانته ، واشتهر بلقب الصادق 
  .األمني ، فكانوا يوِدعون أمواهلم لديه 

يدافع عنهم ، ويتناول الطعام معهم ، . . . كان حيب الفقراء واملساكني 
  . ويسعى يف حلّ مشاكلهم يصغي هلمومهم ،

 مكّة حلف س شبابفاع عن املظلومني " الفضول " وعندما أسللد
فانضم إليه ، ألنه ينسجم مع " حممد " واالنتصاف من الظاملني ، سارع 

  .أهدافه وأخالقه 
أيب طالب " التجارية بطلب من عمه " خدجية " اشترك يف إحدى قوافل 

  .وتزعم قيادة القافلة " 
أمانته وصدقه وحسن سريته _  عن قرٍب –عندما ملست خدجيةُ و

  .عرضت عليه الزواج فوافق على ذلك ، وكانت خدجية امرأة فاضلة ثرية 
سيدة النساء ، ) عليها السالم " ( فاطمة " وكانت مثرة زواجهما بنتاً هي 

  ) .عليهم السالم ( ومنها كان نسلُ األئمة من أهل البيت 



  



  احلجر األسود 
حممد مع خدجية ، و صادف أن " مضت عشرة أعوام على حياة 

  .اجتاحت السيولُ مكة ، وحلقت بالكعبة أضرار كبرية 
فاقتسمت طوائف عزمت قريش على إعادة بناء البيت احلرام ، 
" احلجر األسود" قريش العمل ، وعندما اكتمل البناء ، وأرادوا وضع 

يف مكانه اختلفوا فيمن يقوم بذلك العمل ، وأرادت كلُّ طائفة منهم أن 
تنهض ذا الشرف ، وكاد األمر أن يصل إىل القتال واحلرب ، فتدخل 

لصايف ، حيث نزع رداءه سيدنا حممد بتلك الفكرة اليت تفتق عنها ذهنه ا
احلجر األسود فيه ، فأخذت كلُّ طائفة طرفاً من الرداء ، " و وضع 

  .ومحلت احلجر األسود ، فأعاده النيب إىل مكانه 
  

  الوحي 
عندما بلغ سيدنا حممد األربعني من عمره هبط عليه جربيلُ وبشره 

  .برسالة السماء
ر يف خلْق السماوات يتفكّ. . كان يتعبد كعادته يف غار حراء 

  .واألرض وخلْق الناس 



  :ويف تلك اللحظة هبط عليه جربيلُ وناداه بكلمات اهللا 
إقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلَق اإلنسانَ من علَق ، . . . إقرأ 

  .إقرأ وربك األكرم ، الذي علّم بالقلم ، علّم اإلنسان ما مل يعلم 
  .ماء إىل العاملني حيمل رسالة الس ١وهبط رسول اهللا من اجلبل

كانت دعوة الرسول يف بدايتها سرية ، وكان الذين يؤمنون به 
  .خيفون إميام وإسالمهم 

  ) .عليه السالم ( وخدجية كانت أولَ من آمن به وصدقه مث علي 
مرت ثالثةُ أعوام انتشر فيها اإلسالم بني فقراء مكّة ، وجاء أمر اهللا 

  .فّة بإعالن الدعوة إىل الناس كا
ليس من السهل إعالن التوحيد يف مدينة تغص باألصنام و األوثان 

  .وبني قبائل تقدس احلجارة وتعبدها على مر السنني واألعوام 
ال اهللا إال اهللا وأنا : وصدع رسولُ اهللا باألمر ، وهتف يف مكّة 

  .رسول اهللا 
وبعد هذا اإلعالن العام بدأت املصاعب ، وبدأ مشركو قريش 

م للدين اجلديد حر.  

                                     
 . يدعى اليوم جببل النور ، وهو على بعد ستة كيلومترات عن مكة يف الطريق إىل مىن . ١
  



باألموال وبالزعامة واجلاه ، " حممداً " يف البدء فكّروا أن يرشوا 
. وعندما أخفقوا يف ذلك راحوا يصبون العذاب على ضعفاء املسلمني 

صادروا أمواهلم ، وبوا منازهلم ، وسخروا منهم ، ولكن كل ذلك مل 
  .مينع من انتشار دعوة اهللا 

ام على املسلمني وفكّروا يف إخراج الرسول واصل املشركون عدو
حىت مات " ِشعِب أيب طالب " و من ناصره من مكّة ، فحاصروهم يف 

  .بعضهم من اجلوع 
مراقبةً " الوادي " ومل يكتِف املشركون بذلك ، بل كانوا يراقبون 

دقيقة ملنعهم من البيع والشراء ويئة الطعام ، وكان الذين يتعاطفون 
خيافون أن حيملوا إليهم حىت املاء ، وكانوا ينتظرون حلول الظالم معهم 

  .لكي يتسلّلوا خفية ويوِصلوا إليهم شيئاً من الطعام والشراب 
  .وفِشل احلصار ، وأخفق املشركون يف القضاء على الدين اإلسالمي 

وقف املشركون عاجزين أمام صالبة املسلمني وإميام ، فتآمروا 
  .سول ، والقضاء عليه على قتل الر

   



  



  اهلجرة 
هبط الوحي على رسول اهللا وأخربه بتآمر املشركني وخطّتهم ، 

راشه ، املبيت يف ف) عليه السالم " ( علي " فعرض النيب على ابن عمه 
  ".يثرب " فيما انسلّ رسول اهللا يف الظالم مهاجراً من مكّة إىل 

اجتمع املتآمرون وحاصروا مرتل النيب ينتظرون الفرصة املناسبة 
يف " علياً " القتحام الدار وقتل الرسول ، وشعروا بالدهشة وهم يرون 

هاجر فراشه ، وغادروا املرتل القتفاء أثر النيب ، وراحوا يبحثون عن امل
  .يف الطرق واملفازات ولكن دون جدوى ، فعادوا إىل مكة خائبني 
املدينة " بعد تسعة أيام قضاها الرسول يف الطريق وصل مكاناً قرب 

  .فتوقّف فيه وبىن هناك أول مسجد يف اإلسالم " قُبا"يدعى " 
بدأ املسلمون يف بناء املسجد حبماس ، وكان الرسول يعمل معهم ، 

كتمل البناء ، وصلّى الرسول فيه أول صالة للجمعة ، وما أسرع أن ا
  .ومكث فيهم مدة يعلّمهم الكتاب واحلكمة 

كان الرسول ينتظر قدوم ابن عمه علي الذي خلّفه يف مكة ألداء 
  .األمانات إىل أهلها ، حىت جاء علي ومعه نساء من بين هاشم 



ملدينة ، وأصبح امسها مدينة الرسول أو ا" يثرب " دخل الرسول 
  .املنورة 

كان علي قد أمضى ثالثة أيام يف مكة ، وأدى األمانات إىل 
  .أصحاا ، مث التحق بالنيب يف قُبا 

استقبل أهل املدينة الرسولَ ومن معه من املهاجرين استقباالً كبرياً ، 
وعمت الفرحة ، وكان كلُّ واحد من املسلمني يدعو الرسول للحلول 

: يقول ) صلى اهللا عليه وآله ( ، و كان رسول اهللا يف داره واستضافته 
  .دعوا الناقة فإنها مأمورة 

أيب أيوب " ومضت الناقة يف طريقها حىت إذا وصلت أمام دار 
  " .أيب أيوب " وقفت وبركت ، فحلّ النيب يف دار الصحايب " األنصاري 

هو تأسيسه ) صلى اهللا عليه وآله ( وكان أول شيء فعله نبينا 
  .املسجد ليكون قاعدة كربى لنشر رسالة اإلسالم 

وعندما حلّ النيب يف املدينة انتهت العداوة والبغضاء واحلروب بني 
األوس واخلزرج ، واليت امتدت اكثر من مئة وعشرين سنة ، وكان 

  .اليهود يزيدون أوارها ، وحلّ مكانها اإلخاُء والوئام 
القادمني من مكّة " هاجرين امل" ولكي يذيب الرسولُ احلواجز بني 

من سكان املدينة ، فقد آخى بينهم ، وأصبح لكلِّ " األنصار"وبني 



مهاجر أخ من األنصار ، ولكلّ أنصاري أخ من املهاجرين ، كما شجع 
النيب املهاجرين على العمل والسعي لكي ال يبقوا عبئاً على إخوام من 

  .األنصار 
إلخاء الذي ساد بني املهاجرين كان اليهود ينظرون حبقد إىل ا

 ضرب – دائماً –واألنصار ، وبني األنصار أنفسهم ، وكانوا حياولون 
 دنا حممالتفرقة بينهم ، وكان سيد صلى اهللا ( هذا اإلحتاد وبثّ روح

  .خيمد نار الفتنة كلما حاول اليهود إشعاهلا ) عليه وآله 
  

  تغيري القبلة 
 كان يتجه يف عبادته وصالته إىل عندما كان رسول اهللا يف مكة

املسجد األقصى يف مدينة القدس مدة ثالثة عشرة سنة ، وعندما هاجر 
 – أيضاً –إىل املدينة استمر على هذا سبعة عشر شهراً ، وكان اليهود 

يتجهون يف صالم إىل املسجد األقصى ، ويسخرون من املسلمني 
  .تبعتم قبلتنا لو مل نكن على احلق ملا ا: ويقولون هلم 

وذات يوم هبط الوحي يأمر رسول اهللا أن يتجه املسلمون يف 
  .صالم إىل الكعبة املسجد احلرام 



  



ن قبلتهم ؟ غافلني عن وقد ساء هذا اخلرب اليهود وقالوا ما حوهلم ع
  .أن هذا امتحان واختبار للمسلمني 

  
  حروب النيب 
  معركة بدر

حتالف رسولُ اهللا مع القبائل القريبة حلماية املدينة من الغارات  
والغدر ، وملا كانت قريش قد صادرت أموال املسلمني يف مكة فقد 

، وقد كان فكر النيب يف استعادا منهم ، فتعرض إىل قوافلهم التجارية 
رسولُ اهللا يهدف من وراء ذلك زعزعة هيبة قريش بني القبائل إضافة 

  .إىل استعادة ما بوه من أموال املسلمني يف مكّة 
وهكذا حدث أول صدام مسلّح بني املسلمني واملشركني قُرب آبار 
بدر ، فسميت بذلك معركة بدر ، حيث انتصر املسلمون انتصاراً 

  .شأم يف اجلزيرة العربيةساحقاً وارتفع 
  
  



  معركة اُحد 
شعرت قريش بالغضب بسبب هزميتها يف بدر أمام املسلمني ، 

يعد العدة للثأر ، حىت أنه منع النساء من البكاء " أبو سفيان" وراح 
  .على قتالهم يف بدر لكي يبقي على نار احلقد متأجِّجة يف النفوس 

ملسلمني ، يحرضون قريشاً على وكان اليهود الذين أقلقهم انتصار ا
إىل مكة ليردد أشعاراً حترض " كعب بن األشرف " الثأر ، فقد أرسلوا 

  .املشركني على الثأر و اإلنتقام
للتداول يف ذلك ، " دار الندوة " وعقدت قريش اجتماعاً يف 

واستقر رأيهم على غزو املدينة للثأر ، ورصدوا أمواالً طائلة جليشهم 
ت أكثر من مخسني ألف دينار ، ومل ينسوا أن يطلبوا النجدة من بلغ

  .حلفائهم من القبائل احمليطة مبكة 
  

  التحرك  
كانت تطوي . . . بلغت قوات املشركني ثالثة آالف مقاتل 

  .الصحراء يف طريقها إىل املدينة املنورة 



ي كان العباس بن عبد املطلب مؤمناً برسول اهللا ، ولكنه كان يخف
  .إميانه ، فكتب رسالة إىل النيب يخربه فيها بتحرك جيش املشركني 

قائداً " خالد بن الوليد " توىل أبو سفيان قيادة احلملة ، فيما كان 
  .للفرسان 

اجتماعاً طارئاً يف مسجد ) صلى اهللا عليه وآله ( عقد الرسول 
د املدينة للتشاور مع املسلمني حول مواجهة اخلطر القادم ، وبع

  .مداوالت طويلة استقر الرأي على جتهيز جيٍش كبري ومغادرة املدينة 
ويف صباح يوم السبت السابع من شهر شوال من العام الثالث 

  .اهلجري حترك جيش املسلمني باجتاه جبل أُحد 
ومخسني من الرماة باملرابطة " عبد اهللا بن جبري " أمر رسول اهللا 

خرة اجليش اإلسالمي ، وحذَّرهم من ومحاية مؤ" أُحد"فوق سفوح 
  .مغادرة أماكنهم ، سواء انتصر املسلمون أو هزموا 

جيش التوحيد وجيش الشرك ، وخاض . . وهكذا التقى اجليشان 
املسلمون قتاالً ضارياُ ، والح النصر يف جبهتهم ودبت اهلزمية يف جيش 

  .املشركني 
شاهدوا إخوام كان الرماة يراقبون سري املعارك ، وعندما 

يطاردون فلول املشركني غادروا أماكنهم جلمع الغنائم ، متناسني أوامر 



وهنا تغري سري املعركة . الرسول بعدم مغادرة مواقعهم يف كل الظروف 
، فقد انتهز خالد بن الوليد الفرصة واندفع مع قواته يف حركة التفاف 

  .سريعة مهامجاً مؤخرة اجليش اإلسالمي 
وضى يف جيش النيب ، وراح بعضهم يقتل بعضاً ، فيما فر دبت الف

) صلى اهللا عليه وآله ( الكثري منهم يف الصحراء ، ولكن رسول اهللا 
علي بن " ثبت يف مكانه يقاتل ، وحوله مجع من املسلمني ، يف طليعتهم 

  ) ".عليه السالم ( أيب طالب 
ذا فقد مجع قدم املسلمون يف هذه املعركة سبعني شهيداً ومع ه

 قواته ، وبدأ محلة مطاردة جليش – وقد انسحب إىل اجلبل –النيب 
املشركني الذين أسرعوا يف العودة إىل مكّة ، فعاد رسول اهللا إىل املدينة 

  .، وقد تعلّم املسلمون درساً يف الطاعة لن ينسوه 
  

  معركة األحزاب 
م من متكن اليهود الذين أُخرجوا من املدينة بسبب غدرهم وعدوا

تشجيع قريش وحتريض القبائل على حممد ورسالته ، و وعدوهم 
  .مبساعدات ضخمة 



  



وهكذا تشكّلت جبهة عريضة ضد اإلسالم مجعت حتت رايتها 
  .ائل واملنافقني واليهود كثرياً من القب

ويف شوال من العام اخلامس للهجرة زحفت جيوش األحزاب 
  .، وقد بلغت عشرة آالف مقاتل " أيب سفيان" بقيادة 

وصلت األنباء مدينة الرسول محلها فرسان من خزاعة ، فأعلن 
حالة االستنفار ، وتبادل املسلمون ) صلى اهللا عليه وآله ( رسول اهللا 
" سلمان "  الدفاع عن دينهم ومدينتهم ، وحظي اقتراح الرأي يف

  .بإمجاع املسلمني ، وبوشر حبفر خندق كبري حلماية املدينة من العدوان 
ثالثة آالف مسلم كانوا يعملون ليلَ ار منهكمني يف حفر خندق 
بلغ طوله اثين عشر ألف متر ، بعمق مخسة أمتار ، وبعرض ستة أمتار 

 اخلندق مبنافذ للعبور و وضعت خلف اخلندق تقريباً ، وقد جهز
  .متاريس ومواضع للرماة 

فوجئت اجليوش الزاحفة خبطّ ال ميكن اقتحامه ، فعسكر املشركون 
  .للحصار 

حي " أراد أبو سفيان حسم املوقف ، وإاء حالة االنتظار ، فبعث 
" كعب بن أسد " ليتحدث مع " بين النضري " زعيم يهود " بن أخطب 



يف مهامجة املسلمني من داخل املدينة ، وفتح " بين قريظة " زعيم يهود 
  .الطريق أمام جيوش األحزاب 

كان رسولُ اهللا يدرك طبيعة الغدر يف اليهود ، فرصد مخسمئة 
وهكذا " بين قريظة " مسلّح للقيام بدوريات يف املدينة ومراقبة حتركات 

ما يف اجلانب اآلخر من اخلندق فقد أمن الرسولُ املدينةَ من الداخل ، أ
بقيت قوات املشركني عاجزةً عن القيام بأي عمل مسلّح ما عدا 

  .مناوشات بالنبال 
كانت األوضاع تزداد تأزماً حيث متكّن مخسة من أبطال املشركني 

  .من اقتحام اخلندق وحتدي املسلمني " عمرو بن عبد ود " بقيادة 
خر من املسلمني ، فنهض له علي بن أيب يس" ابن عبد ود " راح 

على " عمرو بن عبد ود " طالب وخاض معه معركة ضارية سقط 
أثرها صريعاً ، وفر رفاقه ، فسقط أحدهم يف اخلندق أثناء العبور ، فرتل 

  .إليه علي وقتله ، فيما الذَ الباقون بالفرار 
تصاعد الروح وكان لضربة علي وموقفه الباسل األثر الكبري يف 

حىت . . . املعنوية لدى املسلمني ، وبثّ روح الذعر يف قلوب املشركني 
ضربة علي يوم اخلندق : قال ) صلى اهللا عليه وآله ( أنّ رسولَ اهللا 

  .تعدل عبادة الثقلني سبعني سنة 



تدارك اخلسارة وتدني معنويات " خالد بن الوليد " حاول 
ية حاول فيها اقتحام اخلندق ، األحزاب ، فقام بعمليات استعراض

  .فتصدى له املسلمون وأجربوهم على الفرار
وكان رجالً معروفاً " نعيم بن مسعود " وأثناء احلصار أسلم 

بالذكاء ، فطلب منه الرسول أن يكتم إسالمه وحياول ختذيل املشركني 
وبثّ الفرقة بينهم وبني اليهود ، فنجح يف مهمته ، كما تسلل شخص 

أثناء الظالم يف صفوف املشركني ، ومتكن " حذيفة " لمني هو من املس
من حضور اخطر اجتماعام ، فراح يشن عليهم حرباً نفسية أشعرم 

  .باهللع 
وهبت عواصف عاتية ، وكان اهلواء شديد الربودة ، فسيطرت 

  .روح اليأس ، وساد االختالف بني اجلنود بعد حصار بال طائل 
ستفادة من الظالم ، واالنسحاب على عجل ، قرر أبو سفيان اال

  .قبل أن حتدث تطورات غري حممودة العواقب 
وأشرقت الشمس وخرج املسلمون إىل مواقعهم ، وكم كانت 
فرحتهم كبرية وهم ينظرون إىل اجلانب اآلخر من اخلندق وال أثر 

  .للمعتدين 



  



وعندما اطمأنّ الرسول إىل انسحاب املشركني ، أصدر أمره إىل 
  .املسلمني بترك مواقعهم والعودة إىل ديارهم 

  
  بين قريظة 

مل يلتزم يهود بين قريظة بعهودهم بعدما أرادوا الغدر ، فقرر النيب 
ِقالعهم مدة مخسة وعشرين يوماً ، تأديبهم ، فحاصر حصوم و

  .اضطروا بعدها لالستسالم 
عندما شعر اليهود أن طريقهم الوحيد للنجاة هو االستسالم ، 
طلبوا من املسلمني مغادرة املدينة ، ولكن النيب رفض ذلك ، وأصر على 

  .االستسالم دون قيد أو شرط 
ينس لقد كان اليهود وراء كل الدسائس واملؤامرات ، ومل 

  " .بين النضري " و " بين قينقاع " املسلمون غدر 
فقد " سعد بن معاذ " وأخرياً طلب اليهود الرتول على حكم 

يتعاطف معهم ، ولكن سعداً حكم فيهم مبا أنزل اهللا ، وانتهت لذلك 
  .مؤامرات اليهود يف املدينة 

  



  صلح احلديبية 
 اجلزيرة العربية عززت االنتصارات املتالحقة من موقع املسلمني يف

  .وزادت هيبتهم بني القبائل ، وشعرت قريش بالفزع 
صلى ( ويف شهر ذي القعدة من العام السابع اهلجري عزم الرسول 

على حج بيت اهللا احلرام ومعه ألف وأربعمئة من ) اهللا عليه وآله 
  ".ذو احلليفة " املسلمني ، فقصد مكّة حيث أحرم يف مكان يدعى 

وة مكاسبها السياسية إضافة إىل فوائدها الروحية وكان هلذه اخلط
واملعنوية ، فقد أظهرت املسلمني كأمة جديدة تتمتع بكيان خاص بني 

  .القبائل يف جزيرة العرب 
وعندما وصلت األنباء مكة أقسم أهلها باألصنام أن مينعوا دخول 

 مئيت حممد وأصحابه إىل مدينتهم ، بينما حترك خالد بن الوليد يف مقدمة
  .فارس العتراض النيب وأصحابه 

كان النيب يتفادى االصطدام بقريش ، ولذا سلك طريقاً آخر إىل 
  " .احلديبية "أن وصل 

وقد بعث النيب مندوباً إىل مكّة خيربهم بعزم النيب على زيارة بيت 
  .اهللا وأنه مل يأت للقتال واحلرب 



ية ، وكانت واستقبل مبعوث النيب بربود ، وعومل معاملة قاس
  .تصرفام حتمل كل معاين العداء والكراهية للنيب واملسلمني 

وحتلّق حوله املسلمون جمددين معه " الشجرة " وقف النيب حتت 
  .البيعة ، وقد بان العزم يف عيوم ، والتصميم يف قلوم 

سهيل بن " وعندما علمت قريش بذلك شعرت باخلوف وأرسلت 
  .للتفاوض مع الرسول وإبرام الصلح مع املسلمني " عمرو 

وبعد مداوالت بني الطرفني متّ الصلح ، ووقّع الفريقان على بنوده 
اخلمسة ، وفيها أن يعود املسلمون إىل املدينة على أن حيجوا العام القادم 

  .ار يف أداء مراسم احلج حسب طريقتهم دون سالح ، وهم أحر
وكان من نتائج هذا الصلح ، انتشار اإلسالم يف اجلزيرة ، مثّ 

 بفتح مكّة ، وبالرغم من ذلك فإن بعض املسلمني – يف النهاية - توج
  .اعترضوا على الصلح وعدوه ضعفاً دون أن يلتفتوا إىل فوائده العديدة 

ن يعيد املسلمون كلَّ من يسلم من لقد تضمن الصلح بنداً يفيد بأ
  .قريش إىل مكّة 

  
  
  



  معركة خيرب 
يف مطلع ربيع األول من العام السابع اهلجري توجه سيدنا حممد إىل 

ومعه ألف وستمائة مقاتل من املسلمني ، وأحاط الرسول " خيرب " 
حتركه بسرية كاملة ملفاجئة اليهود ومنع اإلمدادات العسكرية اليت قد 

  " .غطفان " صلهم من قبائل ت
  " .غطفان " و " خيرب "تفصل بني " رجيع "فوصل منطقة تدعى 

واختذوا " خيرب " وحتت جنح الظالم حاصر املسلمون حصون 
مواقعهم بني أشجار النخيل ، ويف الصباح بدأت املعارك ، وكانت 

  .احلصون تسقط ، الواحد تلو اآلخر 
صنني ، وكان اليهود قد واستعصى على املسلمني فتح آخر ح

  .اجتمعوا فيهما للمقاومة ورشق املسلمني بالسهام 
على رأس قوة من املسلمني ، وما " أبا بكر " بعث رسول اهللا 

فعاد هو اآلخر ، " عمر " أسرع أن عاد مهزوماً ، فأرسل رسول اهللا 
  .وكان اليهود يسخرون من املسلمني 

  



  



ألعطني الراية غداً رجالً ) : صلى اهللا عليه وآله ( فقال رسول اهللا 
حيب اهللا ورسولَه وحيبه اهللا ورسولٌه كرار غري فرار فال يرجع حىت يفتح 

  . . .اهللا عليه 
اءلون عن هذا الشخص ، وكلُّ وبات املسلمون ليلتهم وهم يتس

  .حيلم بذلك 
 عليه ( علياً ) صلى اهللا عليه وآله ( يف الصباح دعا سيدنا حممد

  .وسلّم الراية إليه ، ودعا له بالنصر ) السالم 
  .هز علي الراية حبماس ، وانطلق مع قواته باجتاه أعداء اإلسالم 

 فبدأوا جيترئون ، كان اليهود قد غرم بعض االنتصارات السابقة ،
وجد بعض قوام خارج احلصن ، فشن " علي " وعندما وصل 

احلارث " و " مرحب " املسلمون هجوماً صاعقاً ، وقتل علي كُالً من 
، وكانا من أبطال اليهود ، فدب الذعر يف صفوفهم ، وانسحبوا إىل " 

  .داخل احلصن ، وأحكموا إغالق األبواب 
ليهود ، حىت إذا وصلوا باب احلصن وقفوا طارد املسلمون فلول ا
يده إىل باب احلصن وهزه ) عليه السالم ( عاجزين ، وهنا مد علي 

بقوة مث انتزعه وجعله جسراً تعرب عليه قواته ، وقد دهش اليهود من قوة 
  .علي وشجاعته وأعلنوا استسالمهم 



كن  تعجبوا من قوة علي ، وتساءلوا كيف مت– أيضاُ –املسلمون 
علي من ذلك ، وحاول سبعة من املسلمني حتريك الباب فلم يستطيعوا 

مل أفعل ذلك بقوة جسمانية ولكين فعلته ) : عليه السالم ( ، فقال علي 
  .بقوة ربانية 

طلب اليهود من رسول اهللا الصلح والبقاء يف ديارهم ، شرط أن 
رسول اهللا يقدموا نصف حمصوهلم من كل عام إىل املسلمني ، فوافق 

  .على ذلك وصفَح عنهم 
  

  فدك 
، " فدك " وصلت أنباء االنتصار الساحق للمسلمني إىل يهود 

مقابل التنازل " السالم " فأوفد أهلها مبعوثاً للتفاوض مع النيب حول 
" فدكاً " عن نصف أراضيهم ، وقد وافق الرسول على طلبهم ووهب 

 أن ابنته سوف ب وارداا وكان يعلم) " عليها السالم ( فاطمة " إىل 
  .إىل الفقراء واحملرومني 

" انطلق رسول اهللا إىل آخر القواعد اليهودية يف اجلزيرة يف منطقة 
وما أسرع أن سقطت بأيدي املسلمني ، وقد صفح " وادي القرى 



عنهم رسول اهللا وترك هلم أرضهم مقابل تقدمي نصف ريعها إىل 
قيات وضع املسلمني االقتصادي كما املسلمني ولقد أنعشت هذه االتفا

  .عززت قدرم العسكرية ملواجهة األعداء يف خارج اجلزيرة العربية 
  

  معركة مؤتة 
لدعوته إىل اإلسالم ، " بصرى " بعث رسول اهللا سفرياً إىل مِلك 

اعترضه حاكم تلك الديار وألقى القبض " مؤتة " وملا وصل إىل أرض 
  .عليه و أمر بقتله 

أثر ذلك جهز النيب جيشاً يتألّف من ثالثة آالف مقاتل ، وعلى 
وعين جعفر بن أيب طالب قائداً ، فإن استشهد فزيد بن حارثة ، فإن 

  .استشهد فعبد اهللا بن رواحة 
وانطلقت القوات اإلسالمية حنو مؤتة ، وعندما وصلت األنباء إىل 

 من الروم الروم ، فحشدوا قوام البالغة مئيت ألف جندي نصفهم
  .والنصف اآلخر من القبائل العربية املوالية هلم 

ويف مؤتة اشتعلت حرب غري متكافئة ، فحشود الروم تبلغ مئيت 
  .ألف أما اجليش اإلسالمي فلم يتعد الثالثة آالف فقط 



" ولكن اإلميان العميق للمسلمني ال يراعي للكثرة وزنا ، فقد اندفع 
" زيد " ماس حىت استشهد ، وأستشهد بعده إىل املعركة وقاتل حب" جعفر 

خالد بن " ويف خضم املعارك الطاحنة انتخب املسلمون " عبد اهللا " مث 
الذي فكر باالنسحاب و إنقاذ البقية الباقية من اإلبادة ، ويف املساء " الوليد 

  .وضع خطة لالنسحاب ، وقاد املسلمني باجتاه املدينة املنورة
  

  فتح مكّة 
ار املعركة إىل مكة و استبشر املشركون وظنوا أا وصلت أخب

، وذلك " صلح احلديبية " اية جمد اإلسالم ، فانتهزوا الفرصة وخرقوا 
بإغارم على قبيلة خزاعة حليفة املسلمني ، واستنجدت القبيلة املنكوبة 

  .حبلفائها وأرسلت لذلك وفداً إىل املدينة املنورة 
دون جواب " قريشاً " سلمني لن يتركوا أن امل" أبو سفيان " أدرك 

، وحاول تقدمي اعتذار " الصلح " ، فأسرع إىل املدينة لتجديد بنود 
  .قريش عن هذه اإلساءة 

" أم حبيبة " وقد قوبل أبو سفيان بربود تام حىت من قبل ابنته 
  ) .صلى اهللا عليه وآله ( وكانت زوجة للنيب 



  



أمر رسول اهللا املسلمني باالستعداد للحرب فاجتمع عشرة آالف 
مقاتل ، وأحاط النيب حتركاته بسرية كاملة وبثّ دوريات تطوف حول 

  .املدينة ملنع تسرب األخبار 
 أن –كي يكسب ود فريش  ول–أراد أحد املسلمني امسه حاطب 

خيرب أهل مكّة بذلك ، فبعث رسالة بيد امرأة ، وهبط الوحي خيرب 
  .فأوقفها ، وصادر الرسالة " علياً "رسول اهللا ذه اخليانة ، فبعث النيب 

ويف العاشر من شهر رمضان املبارك حترك اجليش بقيادة الرسول ، 
  .وبعد أسبوع عسكرت قوات اإلسالم قرب مكّة 

صلى اهللا ( ئت قريش ذا اجليش الكبري ، وكان الرسول اهللا فوج
حياول تفادي احلرب بأي مثن ، وحاول بثّ اخلوف يف ) عليه وآله 

نفوس املشركني ، فأمر املسلمني بإيقاد النار ليالً ، فارتفعت ألسنة 
  .النريان وأضاءت رمال الصحراء 

 مكة لن تصمد كان أبو سفيان يراقب هذا املنظر املهيب فأدرك أن
بوجه املسلمني ، فجاء إىل العباس بن عبد املطلب عم النيب يطلب 

  .السالم 
وبعد مفاوضات بني النيب و أيب سفيان ، استسلم أبو سفيان وأعلن 

  .إسالمه 



  



  العفو العام 
دخل اجليش اإلسالمي مكة فاحتاً ، وكان بعض املسلمني يفكّر 

  .االنتقام والثأر من الذين عذّبوهم وأخرجوهم من ديارهم بغري حق 
أعلن العفْو العام حىت عن ) صلى اهللا عليه وآله ( لكن رسول اهللا 

  .أولئك الذين آذوه وشردوه ، واوت األصنام و األوثان 
  :بالل الكعبة ، وارتفع هتاف التوحيد اعتلى 

  .اهللا أكرب ، ال إله إال اهللا ، حممد رسول اهللا 
  

  معركة حنني 
احدث سقوط مكة بأيدي املسلمني دوياً يف اجلزيرة العربية ، 

  .وأصبح املسلمون القوة الضاربة 
أرادت قبيلتا هوازن وثقيف مفاجأة املسلمني واالنقضاض عليهم ، 

، " مالك بن عوف " اثين عشر ألف حمارب بقيادة وحشدوا للحرب 
  .حيث الوادي الّذي سيعرب منه املسلمون " حنني " واحتلّوا مرتفعات 

، وعندما " ثقيف " و" هوازن " تقدمت قوات اإلسالم إىل مواقع 
دخلت الكتائب اإلسالمية بطن الوادي يف ظلمة الفجر تعرضت لوابل 



تباك طالئع اجليش ، و كانت بقيادة من السهام والنبال ، فساد االر
خالد بن الوليد ، وجرف املنسحبون يف طريقهم الكتائب األخرى ، 
وسادت الفوضى صفوفهم ، و غادر املشركون مواقعهم ملطاردة 

  .املسلمني ، وأنزلوا م خسائر فادحة 
ويف ذلك املواقف العصيب ثبت رسول اهللا ومعه مجع من املؤمنني 

وجتلّت قدرة الرسول ) عليه السالم (  بن أيب طالب يف طليعتهم علي ،
  .هلموا إيلّ . . . أنا رسول اهللا : القيادية ، وراح يهتف 

و أمر النيب عمه العباس أن ينادي باملسلمني ، وكان صوته جهورياً 
! يا معشر األنصار ، يا أصحاب بيعة الشجرة : ، فنادى بأعلى صوته 
  .نون الصادقون يقاتلون بضراوة وكان النيب ومعه املؤم

وهكذا بدأ املسلمون يضيقون من هول الصدمة وراحوا يتجمعون 
  .حول قائدهم العظيم الذي حول هزميتهم إىل نصر ساحق 

لبيك لبيك ، واندفع : اجتمع حول النيب مئة مقاتل وهم يصيحون 
علي إىل حامل راية املشركني فقتله ، وسقطت راية الشرك ، فساد 

  .ذعر حشودهم وحتطمت روحهم املعنوية ومحيتهم اجلاهلية ال
وعندما شاهد النيب أن الكفّة قد مالت لصاحل املسلمني أصدر أمره 

  اآلن قد محي الوطيس ، شدوا عليهم ، : بشن اهلجوم املعاكس و نادى 



  



واندفع املسلمون حنو أعدائهم ومزقوا صفوفهم وأحلقوا م هزمية 
  " .ال إله إال اهللا " ساحقة ، وارتفعت يف األفق راية 

  
  معركة تبوك 

( و يف شهر رجب من السنة التاسعة للهجرة تناهت إىل الرسول 
يقوم ا الروم على أخبار عن حشود عسكرية ) صلى اهللا عليه وآله 

  .احلدود الشمالية ، و أم يبيتون خطّة الجتياح مناطق الشمال 
قام الرسول ، وخالفاً ملا عهد يف حتركاته السابقة ، باإلعالن عن 

  .التعبئة العامة 
 ومل يبخل املسلمون بتقدمي كافّة أنواع الدعم ، حىت النساء جادت

  .بأقراطهن وحليهن الذهبية 
  

  ملنافقنيموقف ا
قام املنافقون والذين يف قلوم مرض حبرب نفسية لتثبيط العزائم 

  .وبثّ روح الفشل يف نفوس املؤمنني ، وراحوا يبثّون الدعايات املغرضة 



إنا : وجاء بعض املنافقني إىل رسول اهللا وهو يستعد للحرب فقالوا 
وأدرك الرسول أن قد بنينا مسجداً ، وإنا حنب أن تأتينا فتصلّي لنا فيه ، 

أهدافاً خبيثة ، وأم يريدون التنصل عن اجلهاد يف " ضرار " يف مسجد 
  .سبيل اهللا ، وهبط الوحي يفضح تلك األهداف الدنيئة 

ويبثّون " سويلم " وكان املنافقون جيتمعون يف بيت اليهودي 
مسومهم ، فبعث إليهم الرسول مجعاً من املؤمنني ، فأشعلوا النار ، وفر 

  .املنافقون 
  

  إىل تبوك 
 املدينة – وكان قوامه ثالثون ألف مقاتل –غادر اجليش اإلسالمي 

متجها حنو تبوك يف مسرية تبلغ أكثر من ستمئة كيلومتر ، يف صحراء 
  .ملتهبة ، ويف فصل الصيف احلارق 

" ( علي بن أيب طالب " كان الرسول قد استخلف على املدينة 
مؤامرات املنافقني ، وقال بعد أن مسع دعايات إلحباط ) عليه السالم 

كذبوا ولكين خلّفتك ملا تركت ورائي ، أفال ترضى أن : املنافقني 
  .تكون مني مبرتلة هارون من موسى إالّ أنه ال نيب بعدي 



قطع اجليش اإلسالمي الصحراء حنو تبوك ، ووصلت األنباء إىل 
  .ة يف حرب مع املسلمني الروم الذين فضلوا االنسحاب وعدم املغامر

عسكر اجليش اإلسالمي مدة عشرين يوماً ، أثبتوا خالهلا عزمهم 
األكيد على مواجهة دولة الروم الكربى دون أي إحساس باخلوف أو 

  .التهيب ، حيدوهم يف ذلك إميام العميق باهللا ورسوله 
  .وهكذا أصدر الرسول أمره بالعودة إىل املدينة 

  

  املؤامرة 
من تبوك فكّرت ) صلى اهللا عليه وآله (  عاد سيدنا حممد عندما

( زمرة من املنافقني يف االستفادة من الظالم و دفع مركب الرسول 
يف الوادي ، ففضحهم اهللا ورد كيدهم إىل ) صلى اهللا عليه وآله 

  .حنورهم ، وأراد بعض املسلمني قتلهم ، ولكن النيب منعهم
" ضرار " أصدر أمره حبرق مسجد عاد رسول اهللا إىل املدينة و

وبثّ اليأس يف نفوس املنافقني ، وقد تاب بعضهم فقبل رسول اهللا توبته 
.  



ألول مرة " تبوك "يف ) صلى اهللا عليه وآله ( استخدم الرسول 
أسلوب احلرب الشاملة ، إذ عبأ كل قادر على محل السالح ، ومل 

  .يتخلّف سوى ثالثة أشخاص 
وة إىل ارتفاع معنويات املسلمني ، وهم يرون كما أدت هذه الغز

  .بأعينهم كيف تراجع الروم عن مواجهتهم 
  

  الرباءة من املشركني 
يف العاشر من ذي احلجة من السنة العاشرة للهجرة ، وكان 
املشركون ما يزالون حيجون إىل بيت اهللا ، نزلت سورة التوبة ، اليت 

را إعالن اجلهاد على الشت آيابراءة من اهللا ورسوله إىل { : ك تضمن
  .} الذين عاهدمت من املشركني 

صلى اهللا عليه وآله ( بأمر رسول اهللا ) عليه السالم ( وانطلق علي 
إىل مكّة ليقرأ كلمات اهللا يف إعالن اية الوثنية ، وينادي يف احلجاج ) 

 مشرك ، أيها الناس ال يدخل اجلنة كافر ، وال حيج بعد العام: " مجيعاً 
وال يطوف بالبيت عريان ، ومن كان له عند رسول اهللا عهد فهو إىل 

  " .مدته 
  



  املباهلة 
بعث سيدنا حممد برسائل إىل ملوك األرض يدعوهم فيها إىل 
اإلسالم ، وكان من بني تلك الرسائل رسالة إىل أسقف جنران ، وكان 

جنيل ، األسقف يترقّب ظهور نيب جديد حسب ما ورد يف بشارة اإل
فأرسل وفداً إىل املدينة للتحقيق يف ذلك ، وحاورهم رسول اهللا باليت 
هي أحسن وبين هلم حقائق اإلسالم، وكان املسيحيون يتساءلون عن 

  ؟" ابن مرمي " أم " ابن اهللا " طبيعة السيد املسيح ؛ هل هو 
ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد { : فأجام سيدنا حممد بالقرآن 

إن مثل { و  . ١}ت من قَبله الرسلُ وأمه صديقة كانا يأكالن الطعام خلَ
   .٢}عيسى عند اهللا كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكون 

ولكن وفد جنران ، الذي كان يتألف من ستني شخصاً ، رفَض 
اإلميان ذه احلقائق واإلذعان هلا ، وهنا دعاهم الرسول إىل املباهلة لكي 

فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك { :قال اهللا تعاىل .  اهللا الكاذب يلعن
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من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
   .١}وأنفسكم مث نبتهل فنجعل لعنة اهللا على الكاذبني 

وحتدد موعد املباهلة ، ولكن أهل جنران تراجعوا يف اللحظة األخرية 
( قد خرج حيمل احلسني ) صلى اهللا عليه وآله (  النيب وهم ينظرون إىل

وخلفه فاطمة ) عليه السالم ( وميسك بيده احلسن ) عليه السالم 
، ) عليه السالم ( و زوجها علي بن أيب طالب ) عليها السالم ( الزهراء 

  .وخافوا أن حتلّ م لعنة اهللا 
  

  حجة الوداع 
صلى اهللا عليه ( ن النيب غمرت الفرحة قلوب املسلمني بعد إعال

  .عزمه على حج بيت اهللا احلرام ، وانتشر اخلرب يف مجيع األرجاء ) وآله 
ويف اخلامس والعشرين من ذي القعدة حترك موكب الرسول حتيط 

  .به األلوف ، وخلّف على املدينة أبا دجانة األنصاري 
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، ذا احلليفة ) صلى اهللا عليه وآله ( وعندما وصل سيدنا حممد 
. . لبيك ال شريك لك لبيك . . لبيك : ارتدى ثوب اإلحرام ، وهتف 

  .إن احلمد والنعمة لك وامللك ، ال شريك لك 
وبعد عشرة أيام وصل الرسول مكة وطاف بالبيت العتيق سبعة 

  .أشواط ، مث صلّى خلْف مقام إبراهيم وسعى بني الصفا واملروة 
  :كعبة هتف منادياً ووقف فوق جبل الصفا حىت إذا اطلّ على ال

ال اهللا إال اهللا وحده ال شريك له ، له امللك وله احلمد ، وهو على 
كل شيء قدير، ال إله إال اهللا أجنز وعده ونصر عبده وهزم األحزاب 

  .وحده 
  



  



  غدير خم 
ويف يوم اخلميس الثامن عشر من ذي احلجة وعندما وصل الرسول 

 " يا أيها { : يف طريق عودته من احلج هبط عليه الوحي " غدير خم
  .} الرسول بلّغ ما اُنزل إليك من ربك

. وأمر املسلمني أن يتوقّفوا ) صلى اهللا عليه وآله ( وتوقف الرسول 
  .وهي تنتظر نبأً هاماً يف تلك الصحراء احلارقة توقّفت ألوف املسلمني 

احلمد هللا حنمده : بأعلى صوته ) صلى اهللا عليه وآله ( خطب الرسول 
  . . . .ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 

مث قال وهو . . . وراح الرسول يعظهم مبواعظ األنبياء والرسل 
  :ياً ميسك بيد علي ويرفعها عال

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

أال وأني تارك فيكم الثّقلني كتاب اله : وقال يف خطابه أيضا 
  .وعتريت أهل بييت 



و تال عليه . وبعد أن أتم الرسول خطابه ، هبط الوحي مرة أخرى 
ليكم نعميت اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت ع{ : كلمات اهللا 

   .١}ورضيت لكم اإلسالم دينا 
  

  الوفاة 
عاد الرسول إىل املدينة بعد حجة الوداع ، فألـمت به احلمى 

  .ولزم فراشه 
ويف تلك الفترة ادعى بعض املشعوذين النبوة كمسيلمة الكذاب 
واألسود العنسي وغريمها ، وخدعوا بأالعيبهم السذج والبسطاء ، 

  .اد الناس إىل ِظالل اإلسالم ولكن اهللا أبطل كيدهم وع
فخرج ) صلى اهللا عليه وآله ( وذات ليلة استبد األرق برسول اهللا 

إين قد أُمرت أن استغفر ) : عليه السالم ( يف قلب الظالم وقال لعلي 
  .ألهل البقيع فانطلق معي 

إين قد أُوتيت خزائن الدنيا واخللد فيها : " ويف البقيع قال النيب 
  " . ذلك وبني لقاء ريب ، فاخترت لقاء ريب و اجلنة وخيرت بني
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وكان املرض يشتد على سيدنا حممد يوماً بعد آخر ، ويف يوم 
اإلثنني الثامن والعشرين من شهر صفر من السنة احلادية عشرة من 

تاركاً آالف العيون . . . اهلجرة عرجت روح الرسول إىل املأل األعلى 
  .الباكية والقلوب احلزينة 

  .فالسالم عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حياً 
  

  اهلوية 
  .حممد : االسم 

  .عبد اهللا : اسم األب 
  .آمنة : اسم األم 

  .مكّة : حمل الوالدة 
  .شهران بعد عام الفيل : تاريخ الوالدة 
  . هجرية ١١/ صفر  / ٢٨: تاريخ الوفاة 

  .املدينة املنورة : حمل الوفاة 
  

  ضيئة من كلماته امل



  .املؤمن دعب لعب ، واملنافق قطب غضب 
  .حسن العهد من اإلميان 

  .أفضلكم إمياناً أحسنكم أخالقاً 
  .حسن اخللق يثبت املودة 

  .نظر الولد إىل والديه حباً هلما عبادة 
  .احلياء من اإلميان 

  

  أسئلة 
  إىل أية قبيلة ينتسب بنو هاشم؟

  .ملطلب اذكر احلادثة اليت وقعت يف زمن عبد ا
يف فض الرتاع ) صلى اهللا عليه وآله ( ما هي فكرة سيدنا حممد 

  الذي حدث حول إعادة احلجر األسود إىل مكانه ؟
، ويف أي ) صلى اهللا عليه وآله ( يف أية مدينة ولد سيدنا حممد 

  مدينة بعث نبياً ؟
وفداه ) صلى اهللا عليه وآله ( من الذي نام يف فراش سيدنا حممد 

  فسه عندما عزم على اهلجرة ؟بن



) صلى اهللا عليه وآله ( اذكر أهم األعمال اليت قام ا سيدنا حممد 
  .عند وصوله املدينة املنورة 

  .اذكر أوىل املعارك يف تاريخ اإلسالم 
  .اذكر أسباب اهلزمية يف معركة أحد 

) صلى اهللا عليه وآله ( اذكر خطة الدفاع اليت اتخذها سيدنا حممد 
  .يف مواجهة غزو األحزاب 

  ؟" بين قريظة " ملاذا أصر النيب على عدم الصفح عن يهود 
  ما هي مثار الصلح الذي وقع يف احلديبية بني املسلمني واملشركني ؟

  من الذي فتح حصون خيرب ، وماذا قال الرسول فيه ؟
  ما هي خطّة خالد بن الوليد يف معركة مؤتة ؟

ها الرسول لكي حيول دون وقوع ما هي اإلجراءات اليت اختذ
  احلرب يف فتح مكة ؟

  ملاذا فر املسلمون يف معركة حنني يف البداية وكيف عادوا ؟
  ما هي املؤامرة اليت أراد املنافقون تدبريها ؟

 
   


