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‘ ســيرة رســـــول اهلل

O الوالدة المباركة : 

امل�سهور  الفر�ص  ملك  عهد  يف   ،‘ حممد  النبي  ولد 
ك�سرى اأنو �سروان، يف ال�سنة التي عزم فيها اأ�سحاب الفيل 
فاأهلكهم اهلل جميعًا، وجعلهم كع�سٍف  الكعبة  على هدم 
ماأكول. وعند ولدته املباركة اأُ�سيئت الدنيا، وخمدت نار 
املجو�ص يف بلد فار�ص، ووقعت الأ�سنام عن ظهر الكعبة 
وتك�ّسرت، وان�سّق اإيوان ك�سرى ملك الفر�ص، و�سقطت منه 
وُمنعت اجلّن  �ُسهبًا  ال�سماء  وامتلأت  �سرفة،  اأربع ع�سرة 

من ا�سرتاق ال�سمع من ال�سماء. 

وقد �ساء اهلل تعاىل اأن ميوت عبد اهلل والد النبي ‘ وهو يف بطن اأمه، فين�ساأ الر�سول ‘ يتيمًا. 
ورغم عاطفة اأّمه اجلّيا�سة وحّبها الكبري له فقد اأر�سلته اىل البادية كما كانت عادة اأ�سراف اأهل مّكة 
الذين كانوا ير�سلون اأولدهم اإىل البادية للر�ساع؛ لين�ساأ �سحيح البدن ملا تعطيه الطبيعة من مناعٍة 

للج�سم، وف�ساحٍة لل�سان، و�سفاٍء للفكر، وذلك لب�ساطة حياة البادية.

ولذلك حني جاءت حليمة ال�سعدّية اىل مّكة تلتم�ص طفًل ت�سرت�سعه عر�ص عليها عبد املّطلب واآمنة 
ا�سرت�ساع الر�سول ‘ فقبلته، وعادت به اىل قبيلتها »بني �سعد« وراحت ترعاه هي وزوجها وتقّدمه 
على اأولدها. وقد ظهر للر�سول ‘ كرامات يف منزل حليمة وقبيلتها، فقد روي اأنها قالت: »قدمنا 
منازل بني �سعد ومعي يتيم عبد املطلب ول اأعلم اأر�سًا اأجدب من اأر�سنا، فكانت غنمي جتيء حني 
حّل حممد فينا فنحلب منها ون�سرب ويتدّفق اخلري علينا، واأ�سبح جميع من يف احلي يتمّنى ذلك 

اليتيم الذي ي�ّسر اهلل لنا بربكته اخلري ودفع عّنا الفقر والبلء«.

وبعد اأن بلغ النبي ‘ خم�ص �سنوات عاد اىل كنف اأّمه وجوار جّده واأعمامه، وحني بلغ يف ال�ساد�سة 
الثامنة من عمره  ال�سنة  املّطللب �سنتني. ويف  اآمنة فكفله جّده عبد  اأّمه  توّفيت  ال�سريف  من عمره 
املبارك تويف جّده بعد اأن اختار اأبا طالب لكفالته والقيام ب�سوؤونه واحلفاظ على حياته. وبالفعل فقد 
اأح�سن اأبو طالب العمل فاآوى ورعى وحمى الر�سول ‘، وكان خري كفيل له يف �سغره وخري نا�سر له 

يف دعوته.

O مّيزاته ‘:

×، ومل  اإبراهيم احلنيف  ‘ يف حياته �سنمًا على الإطلق بل كان على دين  الر�سول  يعبد  مل 
يكذب، ومل ي�سرق، اأو يخون، وكان يتجّنب الأعمال القبيحة وغري املقبولة ويتمّيز بالعمل والكفاءة، 
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فقد امتازت �سخ�سّية الر�سول الأعظم ‘ باخللق الرفيع منذ كان فطيمًا، وقد بّرر اأمري املوؤمنني 
× هذا الأمر يف اإحدى خطبه حني قال:  »ولقد قرن اهلل به اأعظم ملك من ملئكته ي�سلك به طريق 

املكارم وحما�سن الأخلق«1. 

وكان دائم الب�سر، �سديد التوا�سع، يجل�ص حيث ما انتهى به املجل�ص، وامتاز ب�سدقه، واأمانته حتى 
لّقب بـ»ال�سادق الأمني«، وقد ورد عن الإمام ال�سادق × اأنه قال يف حق ر�سول اهلل ‘: »لقد اأّدبه 

ِظيٍم{2«. لى ُخُلٍق عرَ عرَ اإِنَّكرَ لرَ رّبه حتى قال له: }ورَ

قام الر�سول ‘ يف �سبابه ب�سفرتني اىل ال�سام وكلهما قبل البعثة، الأوىل مع عّمه وهو يف الثانية 
للراهب بحرية حني كان   ‘ انك�سفت حقيقة �سخ�سّيته  الطريق  وبينما هو يف  ع�سرة من عمره، 
يراقب القافلة من �سومعته وراأى الغمامة تظّلل القافلة وتتحّرك كحركتها فاأخرب اأبا طالب باأّن له 
�ساأنًا عظيمًا. وال�سفرة الثانية وهو يف اخلام�سة والع�سرين من عمره حني ذهب للتجارة �سريكاً مع 

خديجة ÷.

O زواجه ‘ من خديجة ÷:

 كانت ال�سيدة خديجة ÷ من خري ن�ساء قري�ص واأح�سنهّن جماًل واأثراهّن، فتقّدم خلطبتها اأ�سراف 
مّكة وكبارهم فرف�ستهم، وبعدما راأت �سدق حممد‘ واأمانته وما يتمّتع به من فطنة وذكاء اأُعجبت 
ب�سخ�سّيتة الكاملة، فطلبت منه الزواج بها فقبل ‘، وكان لها من العمر خم�سة وع�سرون عامًا، 
التي �سّحت كثريًا يف  اأحدًا غريها، وهي  يتزوج يف حياتها  لها مل  واإكرامًا  ‘ كثريًا،  اأحّبها  وقد 

خدمة الإ�سلم، فقال ر�سول اهلل ‘: »قام الإ�سلم ب�سيف علي ومال خديجة«.

O بعثته ‘:

عندما بلغ النبي ‘ �سن الأربعني، ووجد اهلل قلبه الكرمي اأف�سل القلوب واأجّلها، واأطوعها واأخ�سعها 
اختاره عز وجل ليكون ر�سوله اىل العامل كله يدعوهم اىل احلق ويخرجهم من الظلمات اىل النور. 

اإذ هبط عليه الأمني  ‘ يتعّبد يف غار حراء،  ال�سابع والع�سرين من �سهر رجب وبينما كان  ففي 
جربائيل × بالوحي يبلغه باأنه ُبعث نبيًا، فكان الإمام علي × اأّول من اآمن بدعوته من الرجال، 

وكانت زوجته ال�سيدة خديجة ÷ اأّول من �سّدقه من الن�ساء.

حتّمل النبي ‘ م�سوؤولية الدعوة والتبليغ من الّلحظة الأوىل التي ُبعث فيها، يف حني اأّن عدد من 
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ا�ستجاب له و�سّدقه قليٌل جدًا خلل ال�سنوات الثلث الأوىل املعروفة باملرحلة ال�سّرية للدعوة. وقد 
عمل فيها على بناء النواة الأوىل للدعوة، وتركيز الدعائم لها. وبعد ذلك جهر النبي ‘ بالدعوة 
الإ�سلم  ليكون  الأ�سنام  وعبادة  ال�سرك  ونبذ  بال�سهادتني،  الإقرار  اإىل  يدعوهم  امللأ  على  العلنية 

بذلك الدين العاملي اجلديد.

الكثري يف �سبيل ن�سر الدعوة وتبليغها، متحّمًل ا�سطهاد قري�ص وتنكيلها به   ‘ النبي  وقد عانى 
يرميه  لهب  فاأبو  بالأذى،   ‘ له  تتعر�ص  قري�ص  كانت  فقد  و�سّدقه،  به  اآمن  من  وكّل  وباأ�سحابه 

باحلجارة، وي�سع القذر يف طعامه وهو ياأكل ‘، وكانت زوجته ُتلقي يف طريقه الأ�سواك، وكان 
البع�ص يلطخ داره بالأقذار والأو�ساخ ويلقي بها يف فناء داره.

يقابل  ‘ كان  والإن�سانية  الرحمة  ‘، ولكن ر�سول  به و�سخروا منه  وا�ستهزوؤوا 
كّل ذلك ب�سرٍب حكيٍم، وحلم قائد، واأناة نبي، فيقول ‘: »اللهم اغفر لقومي 

فاإّنهم ل يعلمون«... فاإذا جاءت اإليه طائفة كان يدعوهم للإ�سلم، فاإذا لّبوا 
كان خريًا، واإذا رف�سوا حاججهم مبعتقداتهم اإىل اأن ي�سل معهم باأن ياأتوا 
ِت الإِن�ُص  عرَ مرَ ِئِن اْجترَ ب�سورة من القراآن اإن ا�ستطاعوا... ثم يتلو عليهم }ُقل لَّ

ُهْم  ْع�سُ برَ انرَ  كرَ ْو  لرَ ورَ ْثِلِه  مِبِ اأُْتونرَ  يرَ لرَ  اْلُقْراآِن  ا  ذرَ هرَ ْثِل  مِبِ اأُْتوْا  يرَ اأرَن  لرَى  عرَ نُّ  اجْلِ ورَ
ِهرًيا{3، ولكن ختم اهلل على قلوبهم.. ْع�ٍص ظرَ ِلبرَ

واإزاء هذا التنكيل اأمر النبي حممد ‘ امل�سلمني بالهجرة اىل احلب�سة، 
ولكّن قري�ص مل تكف اأذاها عن امل�سلمني بل عمدت اىل حما�سرتهم ثلث 

�سنوات يف �سعب اأبي طالب ُمقاطعًة لبني ها�سم يف البيع وال�سراء والزواج، 
ومل ُتثِن هذه املقاطعة من عزمية امل�سلمني رغم املحنة الفادحة التي اأ�سابتهم 

به و�سّدقه  اآمن  ‘ فقد  للنبي  القوي  ال�سند  �سّكل  الذي   × اأبي طالب  بوفاة 
ووقف اإىل جانبه يف دعوته اىل الإ�سلم وحال دون اإي�سال اأذى قري�ص له، وخديجة اأم 

املوؤمنني ÷، وبوفاتهما فقد النبي ‘ �سندّي الر�سالة يف مّكة، و�سمى العام بعام احلزن.

كان النبي ‘ يلتقي بالوفود القادمة اإىل احلج ويعر�ص عليها الدين الإ�سلمي، فكان اهلل عند 
ح�سن ظّنه، اإذ لقيت الدعوة يف موا�سم احلج ا�ستجابة من بع�ص الوفود القادمة من يرثب، الذين 
التقوا بالنبي ‘ �سّرًا وبايعوه على ال�سمع  والطاعة فيما عرف ببيعة العقبة الأوىل التي ح�سلت يف 
ال�سنة الثانية ع�سرة للبعثة، وبيعة العقبة الثانية التي ح�سلت يف العام التايل. فبداأت الدعوة مرحلة 

النفراجات وانح�سر عنها �سغط قري�ص وا�سطهادها ووجدت لها متنف�سًا يف املدينة.

883
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O هجرته ‘ الى يثرب )المدينة(:

بعد اأن بداأت الدعوة تت�سع وتنت�سر �سعرت قري�ص باخلطر ال�سديد، فقّررت اإغتيال النبي ‘ حماولة 
خنق الدعوة قبل اأن تنت�سر يف البلد، ولكن اهلل عز وجل اأبى اإل اأن يتّم نوره فاقت�سى حكمه اأن يهاجر 
ر�سول اهلل ‘ اإىل املدينة، ويبيت الإمام علي × يف فرا�ص النبي ‘ دفاعًا عن الر�سالة الإلهّية، 
ينتبه  ومل   .} اهلّلِ اِت  ْر�سرَ مرَ اء  اْبِتغرَ ُه  ْف�سرَ نرَ �ْسِري  يرَ ن  مرَ ا�ِص  النَّ ِمنرَ  }ورَ تعاىل:  قوله  نزل  املنا�سبة  وبهذه 
رْيُ  اهلّلُ خرَ ُكُر اهلّلُ ورَ ْ ميرَ ُكُرونرَ ورَ ْ ميرَ امل�سركون اإىل حقيقة املوقف اإّل وقد غادر النبي حممد ‘ مّكة }ورَ
{ والتحق به علي بن اأبي طالب × ومعه الفواطم جميعًا ِلُتطوى بذلك �سفحة موؤثرة  امْلرَاِكِرينرَ

وموؤملة من �سفحات الدعوة الإ�سلمية.  

منوذج  اأروع   ‘ النبي  فرا�ص  يف   × الإمام  مبيت  ق�سية  �سكلت  فقد  وهكذا 
للت�سحية بالنف�ص يف �سبيل الدفاع عن الدعوة وحمايتها، والذود عن القائد النبي 

حممد ‘. 

O النبي ‘ في يثرب:

يف الثاين ع�سر من �سهر ربيع الأول دخل ر�سول اهلل ‘ اإىل املدينة ومعه 
متهيدًا  الإ�سلمي  الوجود  تر�سيخ  على  عمل  وهناك   ،× املوؤمنني  اأمري 
ملرحلة املواجهة واجلهاد �سد جميع قوى الكفر وال�سلل املتمّثلة بامل�سركني 

واليهود واملنافقني..

 وقام بعّدة اإجراءات اأهمها:

1-  بناء امل�سجد الذي ي�سّكل الركيزة الأوىل للدولة الإ�سلمية.

2-  املوؤاخاة بني امل�سلمني وتوثيق عرى التعاون بينهم.

3 - اإبرام املعاهدات مع بع�ص القوى الفاعلة يف املدينة وحولها.

4-  اإر�سال املبعوثني اإىل خارج �سبه اجلزيرة العربية للدعوة اإىل الدين.

5-  اإعداد النواة الأوىل للجي�ص الإ�سلمي، وذلك بتاأ�سي�ص ال�سرايا التي قام الإمام علي × بتدريبها 
والإ�سراف عليها. 

6- اإر�سال ر�سائل اإىل ملوك العامل الأربع اآنذاك، واأبرز ما ورد فيها »اأ�سلم ت�سلم«.

7- اإعتماد التقومي الهجري.
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ومّت بذلك اإقامة جمتمع اإ�سلمي متما�سك مّثل فيه الر�سول ‘ دور القائد وامل�سرف واملدير، وحتّول 
بذلك من موقع الدفاع اإىل موقع الهجوم.

O أهم غزواته وحروبه ‘:

قاد النبي ‘ حوايل 27 غزوة، وكانت كلها يف �سبيل اإعلء كلمة اهلل تعاىل. فقد وقعت معركة بدر 
يف ال�سنة الثانية للهجرة، وكانت النتيجة فيها ل�سالح امل�سلمني حيث حققوا انت�سارًا �ساحقًا، وقتلوا 

فيها روؤو�ص ال�سرك وال�سلل ودخلوا مرحلة جديدة من ال�سراع مع امل�سركني. 

ويف ال�سنة الثالثة للهجرة ح�سلت معركة اأحد التي ابتلى اهلل بها املوؤمنني حيث فاتهم الن�سر. 

ويف ال�سنة اخلام�سة ح�سلت معركة الأحزاب املعروفة بواقعة اخلندق فحّقق امل�سلمون ن�سرًا عزيزًا 
على قري�ص ومن معها من القبائل العربية بف�سل قتل علي × لعمرو بن عبد ود العامري. 

ويف ال�سنة ال�ساد�سة للهجرة عقد النبي ‘ مع قري�ص »�سلح احلديبية« بهدف اإزاحتها عن طريقه، 
اأنحاء �سبه اجلزيرة العربية حتى قويت �سوكة امل�سلمني  فُف�سح له املجال لن�سر الدعوة يف خمتلف 
وانت�سروا على اليهود يف غزوة خْيرب بعد تدّخل اأمري املوؤمنني علي × وفتح باب خيرب وقتل »مرحب« 

زعيم يهود خيرب واأ�سجع فر�سانهم.

النبّي  حليفة  »خزاعة«  لقبيلة  بتعر�سها  ال�سلح  بنود  بع�ص  قري�ص  نق�ست  ال�سلح  من  عامني  وبعد 
‘. فحّل للنبي ‘ بذلك قتالها، فجمع اأ�سحاُبه ومن القبائل امل�سلمة عددًا كبريًا، وزحف نحو 
مكة. وملّا بلغ النبّي ‘ بجي�سه قرب مكة، اأمر اأ�سحابه باأن ُيكرثوا من اإيقاد النار. فاأرعب قلوب 
الكّفار، ومل متلك قري�ص قوة تدافع �سد دخول النبيِّ ‘ اإليها. وقد انتهج النبّي ‘ م�سلكًا فريدًا 
يف هذا الهجوم الع�سكري، وذلك باأن اأعلن قبل دخوله اإىل مكة اأنَّه من األقى ال�سلح اأو دخل داره اأو 
فناء الكعبة.... فهو اآمن. ثم اأمر قواته بدخول مكة من جميع جهاتها، واأّل يقاتلوا اإّل من قاتلهم.. 
ثم دخل مكة من دون اأن يعرت�ص اأحد طريقه اإل قليل فتم الق�ساء عليهم. ثم اأعلن النبّي ‘ يف 
العفو العام عن امل�سركني الذين اأ�سلموا و�سماهم الطلقاء.. وبفتح مكة متت ال�سيطرة على اجلزيرة 
من  احلرام  البيت  بذلك  فطهر  الكعبة  على ظهر  املوجودة  الأ�سنام   ‘ النبّي  ثم هدم  العربية. 

ال�سرك والوثنية.

O حجة الوداع:

اأداء منا�سك احلج هبط  بعد  ‘ عائدًا من مكة  النبي  كان  للهجرة وعندما  العا�سرة  ال�سنة  ويف 
ا  مرَ ْل فرَ ْفعرَ ْ ترَ اإِن ملَّ كرَ ورَ بِّ ْيكرَ ِمن رَّ ا اأُنِزلرَ اإِلرَ لِّْغ مرَ �ُسوُل برَ ا الرَّ ا اأرَيُّهرَ جربائيل × اإليه ‘ بالوحي الإلهي }يرَ
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 .4 } اِفِرينرَ ْومرَ اْلكرَ ْهِدي اْلقرَ ا�ِص اإِنَّ اهلّلرَ لرَ يرَ ُمكرَ ِمنرَ النَّ ْع�سِ اهلّلُ يرَ ُه ورَ ترَ الرَ لَّْغترَ ِر�سرَ برَ

النعمة  واإمتام  الدين  اإكمال  امللأ  الوحي معلنًا على  لنداء  ‘ يف غدير خم م�ستجيبًا  النبي  وقف 
وقال: »من كنت موله فهذا علي موله...« وهكذا فقد اكتمل الدين ومّتت الر�سالة بتن�سيب الإمام 
ْمُت  اأرَمْترَ ُكْم ورَ ُكْم ِدينرَ ْلُت لرَ ْومرَ اأرَْكمرَ علي × خليفة لر�سول اهلل ‘ وبهذه املنا�سبة نزل قوله تعاىل: }اْليرَ

مرَ ِديًنا{5 . ُكُم الإِ�ْسلرَ يُت لرَ �سِ ررَ ِتي ورَ لرَْيُكْم ِنْعمرَ عرَ

O شهادته ‘:

ا�ست�سهد  ر�سول اهلل ‘ اإثر �ُسم ُد�ص له يف طعامه، وهو يف عمر الثلث و�ستني �سنة، مو�سيًا امل�سلمني 
بالتم�ّسك بالقراآن الكرمي والعرتة الطاهرة حني قال: »اإيّن تارٌك فيكم الِثْقلرَني كتاب اهلل وعرتتي اأهل 
بيتي ما اإن مت�ّسكتم بهما لن ت�سّلوا بعدي اأبدًا«. وقد فا�ست روحه ال�سريفة يف حجر خليفته وو�سّيه 

علي بن اأبي طالب ×.

O مواعظه وإرشاداته ‘:

- »اإن هذا القراآن ماأدبة اهلل، فتعلموا من ماأدبته ما ا�ستطعتم، اإن هذا القراآن حبل اهلل، وهو النور 
املبني، وال�سفاء النافع، ع�سمة ملن مت�سك به، وجناة ملن تبعه، ل يعوج فيقوم، ول يزيغ في�ستعتب، 
ول تنق�سي عجائبه، ول يخلق عن كرثة الرد، فاتلوه فاإن اهلل يوؤجركم على تلوته بكل حرف ع�سر 

ح�سنات. اأما اإين ل اأقول اآمل ع�سر، ولكن األف ع�سر، ولم ع�سر، وميم ع�سر«.6
- »ال�سفعاء خم�سة: القراآن، والرحم، والمانة، ونبيكم، واأهل بيته«.7

- »ما من عبد دعا للموؤمنني واملوؤمنات، اإّل رّد اهلل عليه مثل الذي دعا لهم، من كل موؤمن وموؤمنة 
م�سى من اأول الدهر اإىل ما هو اآت اإىل يوم القيامة، واإن العبد ليوؤمر به اإىل النار وي�سحُب فيقول 
من  فينجو  فيه،  اهلل  في�سفعهم  فيه،  ف�سّفعنا  لنا  يدعو  كان  الذي  هذا  ربنا  يا  واملوؤمنات:  املوؤمنون 

النار«.8

- »لكل اأّمة �سّديق وفاروق، و�سّديق هذه المة وفاروقها علي بن اأبي طالب اإن عليًا �سفينة جناتها 
وباب حطتها، اإنه يو�سعها و�سمعونها وذو قرنيها.. معا�سر النا�ص ان عليا خليفة اهلل وخليفتي عليكم 

67-4
35

461 –-6
2147-7

1945-8
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ومن  نازعني، ومن ظلمه فقد ظلمني،  نازعه فقد  الو�سيني، من  املوؤمنني، وخري  لأمري  واإنه  بعدي 
غالبه فقد غالبني، ومن بّره فقد برين، ومن جفاه فقد جفاين، ومن عاداه فقد عاداين ومن واله 

فقد والين وذلك اأنه اأخي ووزيري وخملوق من طينتي وكنت اأنا وهو نورًا واحدًا«.9 
- »قال اهلل عز وجل: يا ابن اآدم اأطعني فيما اأمرتك ول تعلمني ما ي�سلحك«.10

- »و�سوء على و�سوء نور على نور«.11

- »ا�ستنزلوا الرزق بال�سدقة«.

- »من ا�ستفاد اأخا يف اهلل تعاىل، زوجه اهلل حوراء، فقالوا: يا ر�سول اهلل، واإن واآخى اأحدنا يف اليوم 
�سبعني اأخا قال: اإي والذي نف�سي بيده، لو اخى الفا لزوجه اهلل تعاىل األفا«.

- »كرثة املزاح يذهب مباء الوجه ، وكرثة ال�سحك ميحو الميان وكرثة الكذب 
يذهب بالبهاء«.

- »ان املوؤمن اذا اأذنب كانت نكتة �سوداء يف قلبه فان تاب ونزع وا�ستغفر �سقل 
قلبه منه، وان زاد زادت فذلك الرين الذى ذكره اهلل يف كتابه كل بل ران على 

قلوبهم ما كانوا يك�سبون«.

O قصة الراهب بحيرى12:

اأورد حمّمد بن اإ�سحاق بن ي�سار قال: اإّن اأبا طالب خرج يف ركب اإىل ال�سام تاجرًا، 
ناقته  بزمام  فاأخذ   ‘ اهلل  ر�سول  له  انت�سب  ال�سري  واأجمع  للرحيل  تهّياأ  فلّما 

وقال: »يا عّم اإىل من تكلني ل اأب يل ول ُاّم يل؟«.  

فرّق له اأبو طالب فقال: واهلل لأخرجّن به معي ول يفارقني ول اأفارقه اأبدًا. فخرج 
اأر�ص ال�سام وبها راهب يقال له بحرياء  وهو معه. فلّما نزل الركب ب�سرى من 
يف �سومعة له، وكان اأعلم اأهل الن�سرانية، وكان كثريًا ما ميّرون به قبل ذلك ل 
يكّلمهم ول يعر�ص لهم، فلّما نزلوا ذلك العام قريبًا من �سومعته �سنع لهم طعامًا، 
وذلك فيما يزعمون عن �سيٍء راآه وهو يف �سومعته يف الركب حني اأقبلوا وغمامة 
بي�ساء تظّله من بني القوم، ثّم اأقبلوا حّتى نزلوا بظّل �سجرة قريبًا منه، فنظر اإىل 

161-9
192-10

2231-11
651-12
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رت اأغ�سان ال�سجرة على ر�سول اهلل ‘ حّتى ا�ستظّل حتتها،  الغمامة حّتى اأظّلت ال�سجرة، وته�سّ
فلّما راأى ذلك بحرياء نزل من �سومعته ثّم اأر�سل اإليهم فقال: اإيّن �سنعت لكم طعامًا يا مع�سر قري�ص 

واإيّن اأُحّب اأن حت�سروا كّلكم �سغريكم وكبريكم، وحّركم وعبدكم. 

فقال له رجل منهم: يا بحرياء اإّن لك اليوم ل�ساأنًا، ما كنت ت�سنع لنا هذا الطعام وقد كّنا منّر بك 
كثريًا، فما �ساأنك اليوم؟ فقال له بحرياء: �سدقت قد كان ما تقول، ولكّنكم �سيٌف، وقد اأحببت اأن 

اأكرمكم واأ�سنع لكم طعامًا تاأكلون منه كّلكم. 

ال�سجرة،  القوم حتت  القوم حلداثة �سّنه يف رحال  ‘ من بني  اإليه وتخّلف ر�سول اهلل  فاجتمعوا 
فلّما راأى بحرياء القوم مل يجد ال�سفة التي يعرف فقال: يا مع�سر قري�ص ل يتخّلف اأحد منكم عن 
طعامي هذا؟. قالوا له: ما تخّلف عّنا اأحد ينبغي له اأن ياأتيك اإّل غلٌم هو اأحدث القوم �سّنًا تخّلف 

يف رحالهم. قال: فل تفعلوا، اأدعوه حّتى يح�سر هذا الطعام معكم. 

اأن يتخّلف ابن عبد املّطلب عن  اللوم بنا  اإّن هذا  فقال رجل من قري�ص مع القوم: واللت والعّزى 
الطعام من بيننا. قال: ثّم قام اإليه فاحت�سنه ثّم اأقبل به حّتى اأجل�سه مع القوم، فلّما راآه بحرياء جعل 
يلحظه حلظًا �سديدًا وينظر اإىل اأ�سياء من ج�سده قد يجدها عنده يف �سفته، حّتى اإذا فرغ القوم من 
الطعام وتفّرقوا قام بحرياء فقال له: يا غلم اأ�ساألك باللت والعّزى اإّل اأخربتني عّما اأ�ساألك عنه، 

واإمّنا قال ذلك بحرياء لأّنه �سمع قومه يحلفون بهما. 

فقال ر�سول اهلل ‘: ل ت�ساألني باللت والعّزى، فواهلل ما اأبغ�ست كبغ�سهما �سيئًا قّط. 

ي�ساأله عن  بدا لك.  فجعل  �سلني عّما   :‘ اأ�ساألك. فقال  اأخربتني عّما  اإّل  فقال بحرياء: فواهلل 
اأ�سياء من حاله من نومه وهيئته وُاموره،  وجعل ر�سول اهلل ‘ يخربه فيوافق ذلك ما عند بحرياء 
من �سفته، ثّم نظر اإىل ظهره فراأى خامت النبوة بني كتفيه على مو�سعه من �سفته التي عنده. قال: 

ملّا فرغ منه اأقبل على عّمه اأبي طالب  فقال: ما هذا الغلم منك؟ قال: ابني. 

قال بحرياء: وما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلم اأن يكون اأبوه حّيًا. 

قال: فاإّنه ابن اأخي. قال: فما فعل اأبوه؟ 

قال: مات واأّمه حبلى به. 

قال: �سدقت ارجع بابن اأخيك اإىل بلده واحذر عليه اليهود، فواهلل لئن راأوه وعرفوا منه ما عرفت 
منه ليبغّينة �سّرًا، فاإّنه كائن لبن اأخيك هذا �ساأنًارَ فاأ�سرع به اإىل بلده. فخرج به عّمه اأبو طالب �سريعًا 
اأّن نفرًا من اأهل الكتاب قد كانوا راأوا من  حّتى اأقدمه مّكة حني فرغ من جتارته بال�سام. فزعموا 
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ر�سول اهلل ‘ يف ذلك ال�سفر الذي كان فيه مع عّمه اأبي طالب اأ�سياء فاأرادوه فرّدهم عنه بحرياء 
وذّكرهم اهلل وما يجدون يف الكتاب من ذكره و�سفته واأّنهم اإن اأجمعوا مبا اأرادوه مل يخل�سوا اإليه، 

ومل يزل بهم حّتى عرفوا ما قال لهم و�سّدقوه مبا قال وتركوه وان�سرفوا.

O قصة مجيء الشجرة إليه ‘13:

قال اأمري املوؤمنني × يف خطبة القا�سعة: وكنت معه ـ مع النبي ‘ ـ ملا اأتاه امللأ من قري�ص فقالوا 
اإن  اأمرًا  اآباوك ول اأحد من اأهل بيتك ونحن ن�ساألك  اإّنك قد ادعيت عظيمًا مل يّدعه  له: يا حممد 
اأجبتنا اإليه واأريتناه علمنا اإنك نبي ور�سول واإن مل تفعل علمنا اأّنك �ساحر كّذاب فقال ‘ لهم: وما 
ت�ساألون قالوا: تدعوا لنا هذه ال�سجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف ما بني يديك فقال ‘: »اإن اهلل 
على كل �سيء قدير فاإن فعل اهلل ذلك لكم اأتاأمنون وت�سهدون باحلق؟« قالوا نعم قال: »فاإين �ساأريكم 
ما تطلبون واإين لأعلم اأنكم ل تفيئون اإىل خري«... ثم قال ‘: »يا اأيتها ال�سجرة اإن كنت توؤمنني 
باهلل واليوم الآخر وتعلمني اأين ر�سول اهلل فانقلعي بعروقك حتى تقفي بني يدي باإذن اهلل«، فوالذي 
بعثه باحلق انقلعت بعروقها وجاءت ولها دوي �سديد وق�سف كق�سف اأجنحة الطري حتى وقفت بني 
يدي ر�سول اهلل مرفوفة.. فقلت اأنا: »ل اإله اإّل اهلل اإين اأول موؤمن بك يا ر�سول اهلل واأول من اأقر باأن 
ال�سجرة فعلت باأمر اهلل تعاىل ت�سديقًا لنبوتك« فقال القوم كلهم بل �ساحر كذاب عجيب ال�سحر 

خفيف فيه وهل ي�سدقك يف اأمرك اإل مثل هذا يعنونني. 

قصة رسول اهلل ‘ واليهودي14:
عن اأمري املوؤمنني × اأنه قال: اإن يهوديًا كان له على ر�سول اهلل ‘ دنانري فتقا�ساه فقال له: »يا 
يهودي ما عندي ما اأعطيك«، فقال: فاإين ل اأفارقك يا حممد حتى تق�سيني فقال ‘: »اإذًا اأُحب�ص 
معك«، فجل�ص ‘ معه حتى �سلى يف ذلك املو�سع الظهر والع�سر واملغرب والع�ساء الآخرة والغداة 
وكان اأ�سحاب ر�سول اهلل ‘ يتهددونه ويتواعدونه فنظر ر�سول اهلل ‘ اإليهم فقال: »ما الذي 
ت�سنعون به«، فقالوا: يا ر�سول اهلل يهودي يحب�سك فقال: »مل يبعثني ربي عز وجل باأن اأظلم معاهدًا 
اإله اإل اهلل واأ�سهد اأن حممدًا عبده ور�سوله  اأ�سهد اأن ل  ول غريه فلما اأعل النهار«، قال اليهودي: 

و�سطر مايل يف �سبيل اهلل.

1582-13
21616-14
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شهــادة الرسول األعظــم محمد ‘ 
وسبطه اإلمام الحسن المجتبى ×
وحـفيــــده اإلمـــام علــي الرضــــــــا  ×
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�ساحب  الإمام  اإىل  قراآنّية  ختمّية  ثواب  اإهداء   O
الع�سر والزمان # بنّية تعجيل الفرج.

O تنفيذ حما�سرة حول: 

- تكامل الإن�سان، وجت�ّسد الكمال الأ�سمى يف �سخ�سية 
الر�سول الأعظم‘.

�سد  احلرب  يف  وموقفه   × احل�سن  الإمام  حكمة   -
معاوية.

ولية  يف  ودوره  عام  ب�سكل   × الر�سا  الإمام  حياة   -
العهد، والإ�ساءة على املحطات الأبرز يف حياته.

O عر�ص الأفلم املرتبطة بهذه املنا�سبات.

يف   # الزمان  ل�ساحب  املوا�ساة  م�سريات  تنظيم   O
اأهل  من  والأطايب   ‘ الأعظم  جده  �سهادة  ذكرى 

بيتــه &. 

عّدة  من  تتكون  التي  املحمدية«،  »البانوراما  تنفيذ   O
م�ساهد، يروي كّل م�سهٍد منها مرحلًة من حمّطات حياة 
بفقدانه  العظيمة  امل�سيبة  اإىل  و�سوًل    ‘ الر�سول 
الإ�ستعانة  وميكن  الأر�ص،  اأهل  عن  الوحي  وانقطاع 
املطلوبة  الإجراءات  لتحديد  البانوراما  �سناعة  بخطة 

بتنفيذها.

O اإقامة وليمة اأو اإفطار لل�سائمني يف هذه الأيام.
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الــجــــهـــــة النشاط#
المستهدفة

الجـــهــة 
المكلفة

تاريخ بدء 
التحضـير

تــاريـخ 
التنفيذ

01
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10‘
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ذكرى شهادة الرسول الخاتم ‘ وسبطه الحسن وحفيده الرضا   ’  
 خطة أنشطة
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 والدة الرسول األعظم محمد ‘ 
وحفيده اإلمام الصادق × 
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وال�ساحات  الرئي�سّية  وال�سوارع  امل�ساجد  تزيني   O
العامة يف البلدة.

O اإ�ساءة ال�سموع ليلة الولدة العطرة يف كاّفة اأرجاء 
البلدة.

O اإهداء ثواب ختمية قراآنّية اإىل الإمام �ساحب الع�سر 
والزمان  # بنّية تعجيل الفرج.

O عر�ص الأفلم املرتبطة باملنا�سبة.

O مهرجان الألعاب وميكن اأن يتنوع وفقًا ملا يلي: مهرجان )الألعاب الريا�سّية، الألعاب ال�سعبّية، 
الألعاب البهلوانّية، الكرم�ص...(، وذلك بالإ�ستفادة من قر�ص املواد الفنّية املرفق.

O تنظيم م�سرية امل�ساعل، وهي م�سرية ليلّية تنّفذ يف ليلة الولدة املباركة، بحيث يحمل كل عن�سٍر 
يف يده م�سعًل م�سيئًا، وتنطلق وحدات الفوج، كل واحدٍة من حيٍّ من اأحياء البلدة، مب�سريٍة ق�سريٍة 
على وقع قرٍع خفيٍف للطبل، لتلتقي بعدها كاّفة الوحدات وتكمل يف م�سرية واحدة حيث جتوب �سوارع 
يف  امل�سرية  نهاية  وتكون  القادة،  �سور  وحملة  املو�سيقّية،  الفرقة  بعزف  م�ساحبًة  الرئي�سّية  البلدة 
مكان ف�سيح ووا�سع، حيث تنّفذ الفرق ت�سكيلت النظام املر�سو�ص، والت�سكيلت الفنّية كر�سم كلمة 

»ر�سول الإن�سانية«، »�سيد املر�سلني«، »ال�سادق الأمني«، »كلمة احلق«، »ل�سان ال�سدق«. 

O تنفيذ م�سرحية بربارات وهي م�سرحية توجيهّية فكاهّية يتخللها العديد من الأنا�سيد وال�سرخات 
التي تتطراأ اإىل �سخ�سية ر�سول اهلل ‘ وقيمتي ال�سدق والأمانة فيها، وتربز املولد النبوي املبارك، 

وتعّزز العلقة مع ر�سول اهلل ‘.

O تنفيذ حما�سرة حول الوحدة الإ�سلمية.

الأمويني  بني  وال�سراع   × ال�سادق  الإمام  زمن  يف  الإ�سلمي  احلكم  و�سع  حول  ندوة  اإقامة   O
والعبا�سيني، ودور وموقف الإمام ال�سادق × من الأو�ساع يف تلك احلقبة.

O تنظيم حما�سرة من قبل عامل دين حول الإمام ال�سادق × وتاأ�سي�سه جلامعة اأهل البيت &، 
× يف كاّفة العلوم عامة، واملذهب ال�سيعي خا�سة،  والإنفتاح العلمّي الذي حّققه الإمام ال�سادق 

ون�سبة الإمامّية اإىل الإمام × بت�سمية املذهب ال�سيعي بـ»اجلعفري«. 

O اإقامة حواجز حمبة على ال�سوارع الرئي�سة و مداخل البلدة.
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الــجــــهـــــة النشاط#
المستهدفة

الجـــهــة 
المكلفة

تاريخ بدء 
التحضـير

تــاريـخ 
التنفيذ
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 والدة الرسول األكرم @ وحفيده اإلمام الصادق #
 خطة أنشطة


