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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 
  

 كلمة الناشر

 )عليهم السالم (  سبق ملؤسسة أنصاريان شرف تقدمي سلسلة عن سرية أهل البيت

الذين أذهب اهللا عنهم الرجس و طهرهم تطهرياً ، و لقد حظيت السلسلة 

بال من فتيان اإلسالم مما شجع على تقدمي سلسلة أخرى عن صحابة وقفوا باستق

  . و كانوا حبق رجاالً صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه )صلى اهللا عليه و آله (  مع النيب

و هي إذ تقدم هذه السلسلة إىل مكتبة الفىت املسلم إمنا تأمل اإلقتداء بأولئك 

 جمد اإلسالم و رفع رايته عالياً ، و أضاءوا الرجال األفذاذ الذين أسهموا يف صنع

  .الطريق لألجيال 

  
  إيران ، قم ، شارع الشهداء : مؤسسة أنصاريان 

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

   



يف شهر رمضان املبارك من السنة الثانية للهجرة خرج جيش 
العتراض قافلة جتارية املسلمني املؤلف من ثالمثائة و ثالثة عشر مقاتل 

  .لقريش قادمة من الشام 
 كانت قافلة ضخمة تتألف من ألف بعري بقودها أبو سفيان عدو

  .اإلسالم اللدود 
عندما هاجر املسلون من مكة إىل املدينة أغار املشركون على 

  .بيوم و بوها و تركوها مثل اخلرائب 
استعادة ما بوه من أموال ، و  )صلى اهللا عليه وآله ( هلذا أراد سيدنا حممد 

  .تأديب قريش بتهديد قوافلها التجارية إىل الشام 
و بعد . عسكر املسلمون قرب آبار بدر ، يف انتظار وصول القافلة 

لقد غير أبوسفيان مسار القافلة ، كما أن . مدة وصلتهم أخبار خطرية 
  .القافلة قريش تعبئ جيشاً كبرياً جمهزاً بأفضل األسلحة حلماية 

كان املسلمون قد خرجوا ملصادرة قافلة جتارية و مل خيطر على 
  .باهلم ام سوف يواجهون جيشاً كبرياً 

  . أصحابه ليعرف موقفهم )صلى اهللا عليه وآله ( استشار سيدنا حممد 
  :ض عمر بن اخلطاب و قال 

  .ـ اا قريش و غدرها و اهللا ما ذلّت منذ عزت و ال آمنت منذ كفرت 



سيطر القلق على نفوس املسلمني ملا مسعوه من عمر و فكّر بعضهم 
  .بالعودة إىل املدينة 

و يف تلك اللحظات احلساسة ض الصحايب املهاجر املقداد بن عمرو 
  :الكندي فقال حبماس 

و اهللا ال نقول لك كما . . ـ يا رسول اهللا امض ألمر اهللا فنحن معك 
هب أنت و ربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون ، و لكن اذ: قال بنو اسرائيل لنبيهم 

  .اذهب أنت و ربك فقاتال انا معكما مقاتلون 
 مث التفت إىل )صلى اهللا عليه وآله ( بدت مالمح الرضا على وجه سيدنا حممد 

  :األنصار يريد أن يعرف موقفهم فقال 
  .ـ أشريوا علي أيها الناس 

  :هض قائالً أدرك سعد بن معاذ أن الرسول يعنيهم فن
  ـ كأنك تريدنا يا رسول اهللا ؟

   :)صلى اهللا عليه وآله ( قال النيب 
  .ـ نعم 

  :قال سعد حبماس املؤمن 
لقد آمنا بك يا رسول اهللا و صدقناك و شهدنا أن ما جئت به هو احلق ، 
و أعطيناك مواثيقنا و عهودنا على السمع و الطاعة فامض يا نيب اهللا ملا أردت 

و خضته ) البحر األمحر ( ك باحلق لو استعرضت بنا هذا البحر فوالذي بعث
  .خلضناه معك ما بقي منا رجل واحد 



و عندما حدثت املعركة و متّ النصر للمسلمني عادوا و هم يتذكرون 
  .كلمات املقداد ذلك الصحايب املهاجر املؤمن الذي ال خياف أحداً إالّ اهللا 

  

  فمن هو املقداد ؟
جلأ . إىل قبيلة كندة ، فر من قبيلته و قدم مدينة مكّة يتمىن املقداد 

و هلذا " األسود بن عبد يغوث الزهري " إىل رجل من أهل مكة يدعى 
ادعوهم " عرف باملقداد بن األسود ، و عندما نزلت اآلية الكرمية 

  .دعي بالقداد بن عمرو " ألبائهم 
سالم قد أشرق بلغ املقداد الرابعة و العشرين من عمره ، و كان اإل

 فأسرع إىل )صلى اهللا عليه وآله ( من فوق جبل حراء ، و مسع بدعوة سيدنا حممد 
  .فكان من املسلمني األوائل . اعتناق الدين اجلديد 

  . سراً )صلى اهللا عليه و آله ( كتم املقداد اسالمه ، و كان يتصل بسيدنا حممد 
م ملا حيلّ باملسلمني من و متر األعوام بعد األعوام ، و املقداد يتألّ

  .العذاب و القهر 
  

  



  اهلجرة
 أصحابه باهلجرة إىل املدينة ، فهاجروا )صلى اهللا عليه وآله ( أمر سيدنا حممد 

. و يأيت أمر اهللا سبحانه إىل رسوله باهلجرة فيهاجر . فرادى و مجاعات 
لي و يفرح املقداد بسالمة رسول اهللا و ينظر بإعجاب إىل فىت اإلسالم ع

 من سيوف )صلى اهللا عليه وآله ( بن أيب طالب الذي انقذ بتضحيته سيدنا حممداً 
  .املشركني 

 إىل املدينة أغار املشركون )صلى اهللا عليه وآله ( عندما هاجر سيدنا حممد 
صلى اهللا ( هلذا فكّر سيدنا حممد . على بيوت املسلمني املهاجرين و بوها 

  .ديد قوافلها التجارية  بتأديب قريش و )عليه وآله 
فخرجت أول سرية بقيادة محزة بن عبد املطلب و اجتهت حنو منطقة 

على البحر األمحر ، و اصطدمت بقوات املشركني بقيادة أيب " العيص " 
  .جهل ، ومل حيدث أي قتال لتدخل بعض زعماء القبائل هناك 

 و أعقب ذلك خروج سرية اُخرى و ذلك يف شهر شوال من السنة
  .االُوىل للهجرة و تتألف هذه السرية من ستني فارساً 

وديد طريق قريش " رابغ " كان هدف السرية الوصول إىل وادى 
  .التجاري بني مكة و الشام 



  



  يف مكة
مسع املشركون بأخبار هذه السرية ، فاستنفر أبو سفيان أهل مكة 

  .للتصدي للمسلمني 
املشركني و االستفادة من هذه فكّر املقداد باالنضمام إىل قوات 

  .الفرصة واهلجرة إىل املدينة 
  .انطلق املقداد إىل عتبة بن غزوان و كان قد أسلم و كتم اسالمه 

  .و هكذا اتفقا على االنضمام إىل قوات املشركني 
و هناك " رابغ " قاد أبو سفيان مئيت فارس و اجته م حنو وادي 

وحدث ترشق بالسهام ، . سلمني اصطدم املشركون بستني من فرسان امل
و يف األثناء فوجئ املشركون و هم يشاهدون اثنني من فرسام ينطلقان 

  :و مسعوا أصوات املسلمني متأل الصحراء . باجتاه املسلمني 
  اهللا أكرب. . ـ اهللا أكرب 

  .عندها علم أبو سفيان بأنّ الفارين كانا املقداد و عتبة بن غزوان 
 و أصدر أمراً بالعودة إىل مكة خاف أبو سفيان أكل احلقد قلبه ،

  .أن يكون بني جنوده مسلمون آخرون يكتمون اميام 
  



  



  يف املدينة املنورة
. فالقلوب يعمرها االميان . عاش املقداد يف املدينة املنورة حياة طيبة 

   . يغمر اجلميع بعطفه و حبه و خلقه الكرمي)صلى اهللا عليه وآله ( و سيدنا حممد 
 حريصاً على املسلمني يفكّر بأمنهم )صلى اهللا عليه وآله ( كان سيدنا حممد 

  .و حيام و مستقبلهم يف الدنيا و اآلخرة 
هلذا مل يتخلّف . كان املقداد مؤمناً عميق االميان حيب اهللا و رسوله 

  . يف جهاده )صلى اهللا عليه وآله ( يوماً عن مرفقة سيدنا حممد 
ون على مراعي املدينة و بوا بعض املواشي ، فقد أغار املشرك
  . املسلمني ملطاردم )صلى اهللا عليه وآله ( فاستنفر سيدنا حممد 

قاد سيدنا حممد . كان املقداد من أوائل الذين استجابوا و الرسول 
 )صلى اهللا عليه وآله ( و لكنهم أفلتوا ، فعاد النيب . مئيت فارس ملطاردة املغريين 

ينة بعد أن قذف املشركني الرعب ، و تسمى هذه الغزوة بعزوة إىل املد
  .بدر الصغرى 

  

  معركة بدر الكربى
 رمضان خرج املسلمون العتراض قافلة جتارية لقريش ١٢يف 



  .عائدة من الشام 
و قريباً من آبار بدر ، وصلت األخبار عن جيش يعده املشركون 

  .بقيادة أيب جهل 
 أصحابه ، فنصحه البعض بالعودة )اهللا عليه وآله صلى ( استشار سيدنا حممد 

  .إىل املدينة و سيطر القلق على املسلمني 
يف تلك اللحظات ض املقداد و قال كلمته احلماسية فأهلبت 

  .مشاعر االميان يف النفوس 
عندما اشتعلت املعركة خاضت املسلمون قتاالً مريراً و دعا سيدنا 

اهللا سبحانه و تعاىل أن يرتل النصر على عباده  )صلى اهللا عليه وآله ( حممد 
  .املؤمنني و ماهي إالّ ساعات حىت دبت اهلزمية يف جيش املشركني 

و انتقم اهللا من أيب جهل و اُمية بن خلف اللذين كانا يعذّبان 
املسلمني كما وقع يف األسر بعضهم ، من بينهم النضر بن احلارث و 

  .عقبة بن أيب معيط و غريمها 
  .ن املقداد قد أسر النضر بن احلارث كا

" االثيل " قاد املسلمون األسرى حنو املدينة املنورة و عندما وصلوا منطقة 
  . أمره باعدام النضر )صلى اهللا عليه وآله ( أصدر النيب 



كان النضر بن احلارث يعذّب املسلمني يف مكة و كان املسلمون 
  .وره يتأملون و يدعون اهللا أن خيلّصهم من شر

 بقتله حىت ال يعود إىل مكة و )صلى اهللا عليه وآله ( هلذا أمر رسول اهللا 
  .يصب على املسلمني املستضعفني العذاب 

 بطل اإلسالم علي بن أيب طالب )صلى اهللا عليه وآله ( أمر سيدنا حممد 
  .بتنفيذ احلكم 

  :صاح املقداد 
  .ـ انه أسريي يا رسول اهللا 

أدرك النيب أن املقداد انما يتوقع أن حيصل على فدية األسرى اليت 
  .سيبعثها ذووه يف مكة 

  :رفع النيب يديه إىل السماء و قال 
  .ـ اللّهم اغن املقداد من فضلك 

رضي املقداد بدعاء النيب و سلَّم عدو اإلسالم و اإلنسانية ليلقى 
  .جزاء أعماله و جرائمه 

 أصحابه مبعاملة األسرى معاملة حسنة و ) عليه وآله صلى اهللا( أوصى النيب 
  .أطلق بعضهم دون فدية ألنهم كانوا فقراء ال ميلكون شيئاً 



و طلب من الذين يعرفون القراءة و الكتابة أن يعلّموا أطفال 
  .املسلمني ذلك عوضاً عن الفدية 

  

  معركة أحد
على الثأر عقدوا العزم " بدر " بعد أن هزم املشركون يف معركة 

  .فعبأوا جيشاً كبرياً من ثالثة آالف مقاتل 
زحف املشركون باجتاه املدينة ، حىت اذا وصلوا مراعيها تركوا 

  .خيلهم و إبلهم ترعى حتدياً للمسلمني 
 أصحابه يف ذلك فأشار بعضهم بالبقاء يف )صلى اهللا عليه وآله ( استشار النيب 

  .املدينة و اختار اآلخر اخلروج منها 
. كان شبان املسلمني متحمسني للخروج و القتال خارج املدينة 

  . و عقد العزم على مغادرة املدينة )صلى اهللا عليه وآله ( هلذا استجاب النيب 
وصل اجليش االسالمي إىل جبل أُحد ، و عبأ النيب قواته استعداداً 

  .للقتال 
" ماة بالتمركز فوق جبل  مخسني من أمهر الر)صلى اهللا عليه وآله ( أمر النيب 

  .و ذلك حلماية مؤخرة اجليش االسالمي . و هو جبل صغري " عينني 



و عندما اشتعلت املعركة ، قام فرسان املشركني جوم لاللتفاف 
على قوات اإلسالم ، فتصدى الرماة و أوقفوا اهلجوم و أجربوهم على 

  .االنسحاب 
كنهم أخفقوا بعد أن قام و قام املشركون مبحاولة ثانية و ثالثة و ل

  .سالح الفرسان بقيادة املقداد بالتصدي للهجوم و قاتل بضراوة 
  .ارتد املشركون بقيادة خالد بن الوليد إىل موقعهم 

و يف هذه اللحظات أمر النيب بشن هجوم معاكس استهدف لواء 
  .املشركني و ذلك لزعزعة معنويام 

 يسقط يف كلّ مرة و حدثت معارك ضارية حول اللواء و كان
  .فيحمله آخر 

و عندما سقط للمرة األخرية دبت اهلزمية يف صفوف املشركني و 
  !ولوا األدبار ، و وقع الصنم الكبري الذي محلوه من مكة من فوق اجلمل 

عندما شاهد الرماة هزمية املشركني ، و اخوام يطاردون فلوهلم و 
صاح قائدهم و ذكّرهم جيمعون الغنائم ، هبطوا من فوق اجلبل ، 

  : فقالوا )صلى اهللا عليه وآله ( بوصية سيدنا حممد 
  .ـ لقد ازم املشركون و ال داعي للبقاء 



و يف هذه اللحظة شن خالد بن الوليد مع فرسانه هجوماً عنيفاً ، 
  .مل يصمد أمامه ما تبقى من الرماة 

فوجئ اجليش االسالمي جوم الفرسان ، فدبت الفوضى يف 
  .و أصبح الكثري من املسلمني بني قتلى و جرحى . صفوفهم 

عندما رأى املشركون ما حدث عادوا و محلوا اللواء و سقط 
اجليش االسالمي بني فكي كماشة ، الفرسان من اخللف و املشاة من 

  .االمام 
 لقتله و القضاء على )صلى اهللا عليه وآله ( استهدف املشركون سيدنا حممد 

ياً و لكن الصحابة املخلصني من أمثال علي بن أيب طالب و اإلسالم ائ
املقداد و الزبري و مصعب بن عمري و أيب دجانة األنصاري و سهل بن 

  .حنيف و غريهم صمدوا يف املعركة ، و راحوا يدافعون عن حياة النيب 
 باالنسحاب إىل مرتفعات أحد )صلى اهللا عليه وآله ( فكّر سيدنا حممد 

ة الدفاع ، فكان يقاتل و يقاتل معه الصحابة األبطال و هم لتسهيل عملي
  .و بعد مدة توقفت هجمات املشركني . ينسحبون إىل أعايل اجلبل 

  



  



  الدرس الكبري
كانت املعركة أُحد درساً للمسلمني تعلّموا منه الكثري ، تعلّموا منه 

  .طاعة الرسول يف كلّ الظروف ، فطاعته نصر ، و عصيانه هزمية 
 جبروح بليغة و تعرضت حياته )صلى اهللا عليه وآله ( لقد أصيب سيدنا حممد 

للخطر بسبب تناسي الرماة وصيته بعدم مغادرة مواقفعهم فوق جبل 
  .عينني يف مجيع األحوال 

  .تزعزت هيبة املسلمني بني القبائل و مشت م املنافقون اليهود 
 إعادة هيبة اإلسالم فأصدر أمراً  )صلى اهللا عليه وآله( هلذا أراد سيدنا حممد 

  .بالتجمع من جديد و القيام مبطاردة قوات املشركني 
  

  محراء األسد
استجاب املسلمون بالرغم من جراحهم و التفوا حول قائدهم 

  .العظيم ، فاجته حنو مكان يدعى محراء األسد 
تعجب اليهود و هم يرون التفاف املسلمني و محاسهم للتصدي 

  .شركني بعد يوم واحد من معركة أُحد جليش امل



بعد أن فكّر املشركون " الروحا " كان أبو سفيان قد عسكر يف 
  .بالعودة ملهامجة املدينة و القضاء على اإلسالم 

مسع أبو سفيان بزحف اجليش االسالمي فشعر بالقلق ألنه يعرف 
اب إىل ان هزمية املسلمني كانت بسبب اون الرماة ، هلذا فضل االنسح

  .مكة 
أراد أبو سفيان أن يقوم مبناورة لتخويف املسلمني فأرسل ديداته 

  .اليهم يف محراء األسد 
مل يبال املسلمون بتهديدات املشركني و ظلّوا معسكرين يف محراء 

  .األسد ثالثة أيام و كانوا بوقدون النريان ليالً حتدياً للمشركني 
  . إىل مكة خاف أبو سفيان فأصدر أمره االنسحاب

 إعادة هيبة اإلسالم يف )صلى اهللا عليه وآله ( و هكذا استطاع سيدنا حممد 
  .جزيرة العرب 

  

ه احيب  
صلى اهللا ( بلغت مرتلة املقداد واميانه باهللا و رسوله ان قال سيدنا حممد 

  : فيه و يف بعض أصحابه )عليه وآله 



علي و املقداد : بهم ـ ان اهللا أمرين أن أحب أربعة و أخربين أنه حي
  .و أيب ذر و سلمان 

 ، و كان بعض الصحابة مطمئنني )صلى اهللا عليه وآله ( تويف سيدنا حممد 
  .إىل أن خليفته هو وصيه علي بن أيب طالب 

و لكن حدث ان اجتمع بعض املهاجرين و األنصار و دار صراع 
  . باخلالفة حول اخلالفة يف سقيفة بين ساعدة أسفر عن مبايعة أيب بكر

فوجئ املقداد و سلمان و عمار و أبوذر و أبو أيوب األنصاري و 
و وقفوا إىل . العباس بن عبد املطلب و غريهم من الصحابة ذه البيعة 

  .جانب االمام علي بن أيب طالب 
ظلّ اإلمام على موقفه و إىل جانبه زوجته فاطمة الزهراء ابنة سيدنا 

   . )صلى اهللا عليه وآله( حممد 
و بعد ستة أشهر توفيت الزهراء و هي حزينة بسبب ما حصل بعد 

  .وفاة والدها العظيم 
اضطر اإلمام علي ملبايعة أيب بكر حفاظاً على مصلحة اإلسالم و 

  .فبايع بقية الصحابة الذين امتنعوا بادئ األمر . وحدة االُمة 



فاعاً عن و انصرف إىل حياة اجلهاد د) رضى اهللا عنه ( بايع املقداد 
و كان يعلّم الناس القرآن ، حىت شاعت قراءته يف . دين اهللا و رسالته 

  .بالد الشام 
ظلّ املقداد و فياً هللا و رسوله ، مل يغير و مل يبدل ، ظلّ كما هو 

  .يف حياة حبيبه رسول اهللا و يف عهد أيب بكر و يف عهد عمر 
عل اخلالفة يف ستة و بعد اغتيال اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب ، ج
  .من أصحاب النيب ، على أن ينتخبوا من بينهم اخلليفة 

و هم علي بن أيب طالب و عثمان بن عفان ، و عبد الرمحن بن 
  .عوف و سعد بن أيب وقاص ، و الزبري بن العوام ، و طلحة بن عبيد اهللا 

  .و اجتمع أصحاب الشورى النتخاب اخلليفة 
ة احلق إىل أهله و يورن ان اإلمام كان بعض الصحابة يتمنون عود

  .علياً هو أحق الناس باخلالفة 
  :هلذا صاح املقداد ليسمع أهل الشورى 

  .ـ إن بايعتم علياً مسعنا و أطعنا 
  .و وقف عمار بن ياسر موقفاً مؤيداً 

  .و لكن االطماع لعبت دورها و أدت إىل بيعة عثمان باخلالفة 



  



  النهاية
 و )صلى اهللا عليه وآله ( هد عثمان احنرافاً عن سرية النيب رأى املقداد يف ع

سرية أيب بكر و عمر فكان يتأمل لذلك رأى املقداد كيف يتصرف 
اخلليفة الثالث فيهب أموال املسلمني ألقربائه ، و ينصبهم حكّاماً على 

  .الناس بالرغم من فسقهم و احنرافهم 
 أذى و عذاب حيث تويف و رأى املقداد بعينيه ما حلق بأيب ذر من

  .الصحراء وحيداً 
و ما أصاب عمار بن ياسر الذي أغمي عليه من شدة الضرب و 

  .هو شيخ بلغ التسعني 
  .و رأى ما حلّ بالصحايب ابن مسعود من شتم و ضرب و إهانة 

و كان املقداد يتألّم ملا أصاب اإلسالم على أيدي بين اُمية الذين 
  .هروا العباد عاثوا يف األرض الفساد و ق

و بالرغم من كلّ هذا فقد ظلّ املقداد صابراً حمتسباً مؤمناً باهللا و مبا 
وعد اهللا عباده املؤمنني الصابرين إىل ان لبى نداء ربه و هو يف السبعني 

  .من عمره 
  .فسالم عليه يوم ولد و يوم مات و يوم يبعث حياً 



  


