تاريخ المدينة المنورة

مؤلف
امتياز احمد
ماسترآف فالسفي (لندن)

بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
إن زائر المدينة شخص محظوظ ذو قيمة  ،اختاره اهلل ( اختارها اهلل)
لواسع رحمته بهذه الزيارة  ،وإن كل شخص يقضي وقتاً طويالً ،
وينفق أمواالً ومجهوداً لينتفع بهذه المناسبة  ،وفي النهاية يحقق الحلم
الحقيقي عندما يجد نفسه في المدينة يتنفس الجو الروحاني .
حيث يؤدي الصالة في المسجد النبوي جماعة  ،ويتلو القرآن  ،وتلك
األعمال غاية المرام وإن معظم الناس يحاولون زيارة بعض األماكن
التاريخية والدينية الهامة  ،ويالحظ أن تلك الرحالت نشاطات روتينية.
مثال ذلك  :يدعو الزائرون لشهداء أحد  ،ويحاولون أن يصلوا ركعتين
في مسجد موقع معركة األحزاب .
أنا أشعر بأن هناك واجبا يجب أن يعرف قبل الشروع في الرحلة لتلك
المواقع  .حيث إن بداية المعرفة لتلك األعمال والنشاطات سيزيد من
روحانيات الزيارة .
مثال ذلك  :لقد أفرد ( أنزل ) اهلل سورة كاملة في القرآن ( األحزاب )
ليعلمنا دروساً عن معركة األحزاب  ،وإن الدروس المستفادة من
معركة أحد قد ذكرت في سورة آل عمران .
إن المجهود في هذا الكتيب لتلخيص تلك الدروس بدون الذهاب إلى
التفاصيل كثيرة  ،حيث يجد القراء الوقت والرغبة لالستفادة من تلك
الدروس .
إنني أشعر بهذا الواجب  ،وإن زيارة تلك المواقع ستصبح أكثر فائدة .
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وإن القراء سيقدرون هذا اإلسهام وتلك التضحية ألجدادهم  .وإن
الزيارة ستقرع قلوبهم  ،وسيحملون تلك التجارب الروحانية معهم إلى
أوطانهم  ،وسوف تؤثر تلك في أسلوب حياتهم .
وفي هذا الكتيب سنأتي على ذكر تلك المؤامرات الغريبة غير
ال من الناس وحشي قاسي الطبع في جميع
اإلنسانية وستعرف أن قلي ً
أطوار حياته  .وسوف تتعرف على بعض الجيران ( اليهود ) في
المدينة  ،ومدى قوتهم وضعفهم  ،إنه من المهم أن تتعلم دروسًا من
حياة الخلفاء الراشدين  ،منذ أن كانوا مشعل نور إلرشادنا وهدايتنا .
ومن هنا سألقي لمحة خاطفة على حياتهم .
إنني أشعر أن كتب التاريخ تعطينا تفاصيل كثيرة  ،وإن معظم
الزائرين ال يستطيعون أن يصنفوا جميع تلك المعلومات  .ومن ناحية
أخرى  ،فإن الحج والعمرة ال يعطيان الزائر الدروس التي تالئم تلك
المواقع والحوادث  ،وإن هذا الكتيب اتبع السبيل الوسط ليمد الزائرين
بالشعور الروحاني .
إمتياز أحمد
ومهما يكن إذا لم يستطع أحد أن يرى الحقيقة ( ليتعلم دروساً معنوية
جيده منها ) فإن ذلك يجعل التمرين ( التدريب ) الفكري عديم الفائدة .
إقبال
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 – 1فضائل المدينة ( المنورة )
تضرع النبي صلى اهلل عليه وسلم أثناء هجرته إلى المدينة قائالً  :لقد
أخرجوني من أحب البقاع إلي  ،وإنني أبتهل إليك أن تاخذني إلى
أعظم مدينة محبوبة إليك في هذا العالم  .لقد استجاب اهلل سبحانه دعائه
 ،وهاجر  إليها  .ومن هنا تكون المدينة أحسن مدينة في العالم .
ويالحظ ذلك بأن النبي  اختـار أن يـعـود إليها  ،ليعيش بقية حياته
فيها  ،حتى بعد فتح مكة المكرمة ( روايـت حاكم في المستدرك قال
النبي  : اللهم إنك أخرجتني من أحب البقاع إلي فأسكني في أحب
البقاع إليك ).
اعتاد النبي  عندما يصل قرب المدينة عائدًا من رحلة ما  ،كان
يسرع بقدر اإلمكان  ،واعتاد أن يحول رداءه (غطائه) عن وجهه ،
ليدع هواء المدينة يغمر وجهه  ،وقد قال النبي  : إن غبار المدينة
شفاء  ،لذلك سميت بالشافية من األمراض .
علم النبي  أصحابه بأن يرغبوا الموت في بالمدينة  ،ولهذا سيكون
الشاهد ( البخاري ) والشفيع ألولئك الذين دفنوا بالمدينة يوم الحساب .
ولقد اعتاد عمر بن الخطاب  أن يدعو قائالً  :اللهم أمتني شهيداً
وفي مدينة رسولك (البخاري )  ،ولقد أنجز اهلل له كلتا رغبتيه .
لقد دعا النبي  : يا اهلل إن عبدك وخليلك الحميم إبراهيم عليه السالم
قد تضرع إليك بالسالم والرخاء لسكان مكة  ،وأنا عبدك ونبيك أيضاً
أتضرع إليك وأرجوك بأن تضاعف بركاتك لسكان المدينة مقارنة
بمكة  .وأرجوك أن تجعل البركات التامة في مواد كيلها
وموازينها المختلفة ( البخاري ) .
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إن سكنى المدينة يساعد الشخص أن يتخلص من ذنوبه وآثامه  ،كما
ينقي الكير ( نار الفرن ) خبث الحديد والفضة كما ذكر في
الصحيحين.
وإذا أكل الشخص سبع رطبات من عجوة المدينة أثناء إفطاره  ،فإنه
ال يضره سم وال سحر .
أسس النبي  مسجد المدينة ومسجد قباء  ،علة قمة اإلخالص
والوالء هلل تعالى  ،إن منبر المسجد النبوي سيكون خطوة لدخول الجنة
ما بين منبر النبي  وبيته روضة من رياض الجنة ( البخاري ) .
وإن جبل أحد جبل في الجنة  ،وإن الرسول  يحب هذا الجبل  ،إن
جميع المدن فتحت بالسيف  ،بينما المدينة هي الوحيدة التي فتحت
بالتعليم وبركات القرآن.
ولن يستطيع الدجال دخول المدينة ( البخاري ) .
قال النبي صلى اهلل عليه وسلم  :إن اإليمان ليأرز إلى المدينة كما
تأرز الحية إلى جحرها أو إلى حجرها .
وقد قال النبي  : أنا أحب وأحترم سكان المدينة  ،وأنا لم أهاجر إلى
المدينة فقط وإنما سيكون قبري بها  ،وسوف أبعث يوم الحساب من
المدينة  ،وأنا أتشرف بشمائل أهل المدينة ألنهم جيراني  ،وقد أوصى
بأن ال نتقصى أخطائهم ونفتش عيوبهم  ،وإنه  سيشفع ويشهد لذوي
السمعة الحسنة بالخير يوم الحساب .
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وهذه تعليقات طفيفة عامة لذلك :
 -1لم يكن محراب للمسجد النبوي في زمنه  وال زمن خلفائه
األربعة  ،وإن عمر بن عبد العزيز قد بنى محراباً للمسجد
النبوي عام ( 11هـ ) .
 -2إبتداءاً لم يكن منبر للوعظ  ،بل كان عليه السالم يستند إلى
جذع شجره أثناء ذلك  ،وحوالي العام الثامن عمل منبر خشبي
يتكون من ثالث درجات .
 -3لم تكن منارات للمسجد النبوي في زمن الرسول  وال زمن
خلفائه األربعة  ،وإن عمر بن عبد العزيز قد بنى أربع منارات
في األركان األربعة للمسجد عام (  11هـ ) .
 -4إن جميع االسطوانات في مسجد النبي القديم هي في نفس البقعة
التي كانت عليها في زمنه  ولهذا فإن هذه االسطوانات لها
أهمية عظيمة .
 -5إن بيوت الخلفاء الراشدين بحق كانت كالتالي :ـ
أ -بيت أبي بكر كان قريبًا من الحائط الغربي لمسجد النبي
 وكان في صف باب الصديق حالياً  .وكان ألبي بكر
بيتان  ،وكان البيت اآلخر إلى الجانب الشرقي من المسجد
 ،والذي كان على الشارع المؤدي من باب جبريل إلى
البقيع  ،وكان أبو بكر في هذا البيت في أخريات أيامه ،
ومات فيه أيض ًا .
ب -بيت عمر  كان بين باب الرحمن وباب الصديق ،
وأثناء صالة الجمعة كانت الصفوف تمتد إليه .
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ت -منزل عثمان  كان له بيتان  ،البيت الكبير خارج باب
البقيع  ،ولقد استشهد في الجزء الجنوبي من هذا البيت ،
واآلخر أصغر بجانب الركن الجنوبي
الشرقي من بيته الكبير .
د – منزل علي  كان جنوب الغرفة المشرقة ( كوخ عائشة )
وكان يوجد هناك محراب التهجد في الحائط الشمالي لبيت علي .


رسالة عاجلة
 -1أخطاء متكررة في الوضوء بالماء .
أ -عدم غسل األكواع بالماء .
ب -عدم غسل األعقاب بالماء .
 -2أخطاء متكررة في تأدية الصالة :
أ -يجب أن تجلس بين الجدتين جلوساً صحيحاً تاماً .
ب -ال ترفع األقدام أثناء السجود حتى ولو للحظة .
ت -ال تفعل أية حركة قبل أن يفعلها اإلمام .
ث -قف معتدالً كما كنت بعد الركعة .
ج -ال تجر لتدرك صالة الجماعة .
ح -يجب أن يالمس األنف األرض أثناء السجود .
خ -على الرجال رفع أكواعهم عن األرض أثناء السجود .
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 –2لمحات من سيرة الخلفاء الراشدين الصحيحة
سيحمل زائر المدينة معه عند عودته إلى بلده بعض الذكريات عن
حياة الخلفاء الراشدين الصحيحة  ،الذين أضاءوا لنا طريق الرشاد .


 –3أبو بكر الصديق ( رضي اهلل عنه )
( 13 – 11هـ )
يقول اهلل تعالى في سورة النساء  :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ النساء٩1 :
طبقاً لمتابعة دراسة حياة الصديق  ،فإننا نعلم أنه قبل ( رضي )
باإلسالم بدون تردد أو تحفظ  ،ولهذا كانت حاله رضي اهلل عنه ،
ولذلك سمي بالصديق .
ويالحظ أن منزلة الصديق أعلى من منزلة الشهيد كما تشير اآلية
السابقة .
لقد كان الكفار يؤذون المسلمين الجدد كل يوم  ،ومثال ذلك -:
اعتاد الكفار أن يلقوا خباب  على اللهب الحارق  ،وعلى األحجار
الحارة بحيث ال يستطيع أن يتحرك  ،وكما ذكر في سيرة ابن هشام ،
بأن أبا بكر  قد اشترى بالالً  ،وعامر بن فهيرة  ،وخباب بن
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األرت  ،وحررهم من العبودية  ،وشبه ذلك من النساء  :زئيرة
اهلل عنها )  ،ونهدية ( رضي اهلل عنها )  ،وأم عميس ( رضي اهلل عنها ) كن إماء
فأعتقهن اإلسالم وكان الوثنيون يؤذينهن بطرق مختلفة  ،فاشتراهن
أبو بكر  وحررهن من العبودية  .فهم أبو بكر القرآن فهماً واضحاً
 ،وظهر ذلك عندما توفي النبي  فقد ارتبك كثير من الصحابة حتى
عمر  رفض القول بموت النبي  ، لكن أبا بكر تال قوله تعالى :

( رضي

ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﭼ آل عمران . 144 :حسم أبو بكر الموقف  ،فصار
جلياً واضحاً في عقول جميع الصحابة  ،وعندما أراد أبو بكر  أن
يحارب مانعي الزكاة  ،عارضه كثير من الصحابة وقالوا  :أتقتل من
يصلي ويصوم ويحج  ،أجاب أبو بكر إن هؤالء الذين يرفضون
دفع الزكاة خرجوا من حظيرة اإلسالم  ،وقد سحق أبو بكر من
انحرف عن اإلسالم ولم يحرص على دفع الزكاة كاملة أو مجزأة .
لقد ذكر ابن األثير بأن أبا بكر  ، طلب أن توضع بعض البنود
الجديدة للخليفة  ،وقد أخبر عن تلك المواد وهي كالتالي:
 -1جمل يستعمل إلحضار الماء .
 -2خادم يعتني باألطفال  ،ويحد سيوف المسلمين .
 -3قطعة نحاس قيمتها أقل من ريال سعودي حالياً .
أمر أبو بكر  أن يتسلم هذه المواد الخليفة
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الذي بعده  .وعندما استلم عمر  هذه المواد  ،لم يتمالك من البكاء
واستمر يقول  ( :لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر بمثالياتك غير
العادية )  .وإنه ليذكر أولئك الذين يمسكون الوظائف الحكومية ،
ويجمعون بوجه غير شرعي فوائد مادية عظيمة  .لقد جمع أبو بكر
القرآن  ،وجعله على هيئة كتاب  ،منذ أن استشهد كثير من الحفاظ في
المعارك المختلفة  .وكما ذكر في البخاري بأن النبي  قد أمر أن
تغلق جميع أبواب الصحابة التي تفتح في المسجد ما عدا باب أبي بكر
 ،وهذه نبوءة بأن أبا بكر  سيكون أول خليفة  ،وإن موقع بيت أبي
بكر  كان ما يزال يرى في المسجد النبوي  .وإذا مشيت في االتجاه
الغربي من المنبر حيث يوجد هذا البيت بجانب االسطوانة الخامسة
من المنبر في صف باب الصديق الحالي .
لقد أمر النبي  بأن يؤم الناس أبو بكر  أثناء فترة مرضه والتي لم
يكن يستطيع أن يؤم الناس للصالة فيه .
كان أبو بكر  صديقاً حميماً للنبي  قبل بزوغ فجر اإلسالم وإن
الرجل يعرف بأصحابه  ،لقد اعتنق اإلسالم في أول يوم .
وإنه صاحب الشرف ليكون رفيق النبي  في هجرته من مكة إلى
المدينة  .قال تعالى  :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ ﯖﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
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ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ التوبة. 4٤ :

عين أبو بكر  مجلساً استشاريًا الختيار الخليفة الذي يليه  ،وهو 
لم يرغب لكيال يتكرر الموقف الذي حدث عندما نقل النبي  إلى
الرفيق األعلى .
لقد حدثت مشاورات مهمة بينه وبين أعضاء المجلس االستشاري
الختيار خليفة من بعده  ،سأل أبو بكر  عبد الرحمن بن عوف 
ما رأيك في اختيار عمر  خليفة من بعدي  ,فقال عبد الرحمن بن
عوف  ( : ال شك إنه أحسن شخص لكنه صارم متشدد جداً ) .
فقال أبو بكر  ( : إنه يحب أن يكون كذلك حيث وجدني لينًا جداً ،
ولكن عندما يصبح خليفة سيكون ليناً بالتدريج بعدئذ سأل أبو بكر 
عثمان بن عفان  ، ما رأيك في عمر  كخليفة لي  ،فقال عثمان
 ( : كل ما أعرفه أن داخلية نفسه أحسن من ظاهرها  .وفي الحقيقة
 ،ال أجد بيننا من يشبهه )  ،وكذلك شاور أبو بكر  كثيرًا من
المهاجرين واألنصار .
وكما ذكر ابن األثير أن طلحة بن عبيد اهلل  ،علم بأن عمر  سيكون
خليفة أبي بكر بجد  ،وقد ذهب إلى أبي بكر  وقال  ( :أن تعرف أن
عمر  رجل صارم ومتشدد جداً  ،وبالرغم من ذلك تريد أن تجعله
خليفة لك  ،فكيف ستجيب اهلل يوم الحساب عن عملك هذا !؟ ) فقال
أبو بكر  : سأقول هلل سبحانه  ( :يا اهلل أنا قد اخترت خادمك األكثر
طاعة لك كخليفة للمؤمنين ) .
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وعند موت أبي بكر  ألقى علي  خطبة وداع عند درجة باب أبي
بكر  قال فيها  ( :إن اهلل سبحانه وتعالى سيمطر عليك وابل رحمته
ألن النبي  قد أحبك  ،وجعلك أمين أسراره  ،وكنت مستشاره ،
وأول من قبل ودخل في اإلسالم  ،وكنت مؤمناً مخلصاً إخالصاً
عظيماً  ،وكنت أخوف شخص هلل تعالى وعندما أنهى علي  مقالته ،
بدأ الناس يبكون بمرارة على فقدانه وقال  :يا صهر النبي  لقد قلت
الحقيقة .

عمر الفاروق ( رضي اهلل عنه )
(  23-13هـ )
يذكر في سيرة ابن هشام بأن سيدة كانت خادمة من قبيلة عمرو بني
عدي  ،اعتنقت اإلسالم  ،ولما كان عمر  كافراً  ،اعتاد أن يضربها
يومياً حتى يصير ميتاً من التعب  ،ويقول لها  :أنا أكف عنك هذا
الضرب ليس رحمة بك  ،وإنما ألنني مت من التعب  ،كان يضربها
يومياً حتى اشتراها أبو بكر  وأعتقها  .وقد كتب الجوزي في كتابه
( تاريخ عمر بن الخطاب ) بأن عمر  قد اختبأ يوماً خلف غطاء
الكعبة  ،وكان النبي  يؤم صالة  ،ويتلو سورة الحاقة  ،لقد صعق
عمر  من فصاحة القرآن  ،فقال  :يجب أن يكون محمد  شاعراً
عظيماً  ،فتال النبي  قال تعالى  :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ
الحاقة . 41 :عندئذ قال عمر  إذن يجب أن يكون كاهناً فتال النبي
 قوله تعالى  :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
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ﮇﮈﮉ ﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞ ﮟﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ ﯓ ﯔ ﭼ
الحاقة . 52 – 42 :فقال عمر  : لقد أثرت تالوة هذا القرآن في قلبي
 ،وجعلتني أعتقد أن اإلسالم عقيدة صحيحة  ،ومع ذلك لم يستطع أن
يترك عقيدة أجداده  ،ومن هنا استمرت معارضته الشديدة لإلسالم ،
وفي يوم من األيام خرج من بيته مشهراً ( مجرداً ) سيفه ليقتل النبي
 ، فقال له صديق  :هل تعرف أن أختك وصهرك قد اعتنقا اإلسالم
؟ مما جعل عمر  غاضبًا جداً  ،واندفع إلى بيت أخته  ،ضرب
صهره وبعدها أخته  ،وبدأ وجهها ينزف دمًا  ،إال أنها بقيت تتلوا
القرآن بصوت مرتفع وتقول  :أنا شاهدة على أنه ال يوجد إله يستحق
العبادة دون اهلل تعالى  ،وأشهد أن محمد رسول اهلل  وعندما شاهد
عمر  الدم ينزف من وجه أخته كبح جماح نفسه  ،وسألها لتريه ما
كانت تتلو فطلبت منه أن يستحم لينظف نفسه قبل أن يلمس الكتاب
المقدس  ،وتال عمر  قوله تعالى  :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇ
ﮈ ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
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ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯳﯴ ﯵ ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭼ طه . 14 – 1 :عندها قال عمر  هذا كتاب محبوب
وعجيب  ،من فضلكم دلوني على بيت النبي محمد  ، لقد ذهب إلى
هناك واعتنق اإلسالم وشرح صدره .وذكر في البخاري وروى عن
عبد اهلل بن عمر  أن الوثنيين أحاطوا ببيت عمر  لقتله لخروجه
على عقيدة أجدادهم  ،لكن أصدقاء عمر  أبعدوهم  .ويذكر الجوزي
في كتابه أن عمر  قال للنبي  في يوم من األيام  :ألسنا على حق
؟ وإذا كنا كذلك يجب أن نحيا أو نموت  .عندها قال النبي  ( : حقاً
صحيح ) فقال عمر  : لماذا نصلي وننشر اإلسالم سرًا ؟ إنني أقسم
باهلل إنه قد أرسلك رسوالً حقاً  ،وسوف نصلي وندعو لإلسالم عالنية
 ،لقد اعتنق اإلسالم حمزة  قبل عمر  بثالثة أيام  ,وعندها ،
خرج المسلمون في صفين يقود أحدهما حمزة  ويقود اآلخر عمر
 ، غضبت قريش وهي ترى أن حمزة  وعمر  قائدان
للمسلمين .
بدأ المسلمون يصلون وينشرون اإلسالم عالنية  ,وفي ذلك اليوم سمى
النبي  عمر  بالفاروق  ،وقد ذكر في البخاري  ،وروي عن ابن
مسعود  بأن المسلمين أصبحوا أقوياء ومحترمين بعد اعتناق عمر
 اإلسالم .
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كان عمر  يملك رؤية غير عادية  ،وبعد نظر ثاقب .
ولقد أحب اهلل اقتراحاته وجعلها إلزامية لجميع األجيال القادمة  ،ومثال
ذلك كما ذكر في البخاري وروي عن أنس  أن عمر  قال في
يوم من األيام للنبي  : يا رسول اهلل يدخل عليك البر والفاجر فلو
أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب  .أن ( يحتجبن ) وبناءً على ذلك ،
أوحى اهلل إلى نبيه  قال تعالى  :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﭼ األحزاب . 53 :ولقد نزلت تعليمات أخرى تحض على
التقيد بالحجاب لباقي المؤمنات  .قال تعالى  :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ األحزاب . 51 :وقد ذكر في البخاري
ومسلم  ،وروي عن عمر الفاروق  ، أن اهلل سبحانه وافقني في
ثالثة مواضع هامة :

14

 -1اقترحت على النبي  أن يقيم صالة بجانب مقام إبراهيم
( عليه السالم ) فأوصى اهلل فأوحى اهلل قوله  :ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ ﯴﭼ
البقرة. 125 :
 -2وكما ذكر في اآليات السابقة بأن الحجاب أوحي به إلى النبي
. 
 -3وعندما صارت بعض زوجات النبي  يغرن ويحسدن
بعضهن البعض  ،لم يحتمل عمر  ذلك  ،ألنه يحب النبي
 حباً عميقاً  ،وقد حذرهن جميعاً ومن ضمنهن ابنته حفصة
 وأن يصلحن معاملتهن بطريقة أخرى  ،وإال سوف يبدله
اهلل خير منكن  ،وقد أوحى اهلل لنبيه  بهذا الشعور  :قال
تعالى  :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ التحريم. 5 :
إن حكمة عمر  وتفكيره له أثر ووقع قوي جداً .
مثال ذلك  :في نهاية معركة بدر  ،كان قد أسر المسلمون سبعين من
قادة الكفار الوثنيين ولم تنزل أوامر من اهلل سبحانه بخصوص أولئك
وكذا غنائم الحرب  ،كما ذكر الترمذي وروي عن علي  لقد وضع
( اقترح ) النبي  خيارين
للمسلمين على أن يختاروا أحدهما :
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 -1أن يحكم السيف في جميع األسرى ( يقتلهم جميعاً ) ليمحو قوة
وغطرسة األعداء .
 -2يمكن أن يعفو عن األسرى مقابل دفع فدية  .وقد طلب النبي
 من الصحابة تأييد أحد الخيارين رغب عمر  وسعد بن
معاذ  في االختيار األول  ،وباقي الصحابة رغبوا في
االختيار الثاني  .ولما كان النبي  رحيماً بجميع أنواع البشر
 ،فقد مال إلى االختيار الثاني ونفذه  ،وقد جاء تحذير من اهلل
تعالى لجميع الصحابة الذين طلبوا من النبي  أن يتبع
االختيار الثاني فقال تعالى  :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴ ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﭼ األنفال. ٩1 – ٩٦ :
إن فترة خالفة عمر  كانت فترة ذهبية لإلسالم  ،حيث هزم  قوة
إمبراطورية فارس والروم  ،وكذلك فتح سوريا وفلسطين وجزء من
تركيا  ،كانت عبقرية عمر  وإدارته في إصالح وخدمة الناس
مدهشة جداً  ،وهو الذي وضع التقويم الهجري .
كان االستيالء وعلى مدينة ( أورشليم القدس ) أمراً مهماً  ،ولقد وضع
كل من أبو عبيدة  وخالد بن الوليد حصاراً على المدينة العظيمة ،
وأخيراً وافق سكان المدينة على وضع معاهدة سلمية مع المسلمين
شريطة أن يحضر الخليفة بنفسه  ،ويوقع تلك المعاهدة .
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عين عمر  علياً  نائبًا عنه والياً على المدينة  ،وبدأ رحلته إلى
أورشليم القدس على جمل مع فتاه سالم  ،لم تكن توجد آية تشير إلى
تنظيمات أمنية للخليفة عمر  وفتاه سالم  ،لقد أخذا يتناوبان على
ركوب الجمل أي يركب أحدهما ويمشي اآلخر على األقدام  .وحدث
أن كان دور سالم لركوب الجمل عندما دخال المدينة  ،قدم سالم دوره
إلى عمر  ولكن عمر  قال  ( :إن عز اإلسالم كاف لنا جميعاً )
ومن هنا دخال المدينة  ،وكان عمر  ماشياً على قدميه يسحب زمام
( خطام ) الجمل  .لقد وقع عمر  معاهدة سلمية  ،أعطى السكان
فيها أمانًا كامالً على حياتهم وممتلكاتهم ورخص لهم في إتباع عقيدتهم
بدون أي خوف .
ولما كتب ابن عبد البر القرطبي (  4٩3 – 3٩3هـ ) في االستيعاب ،
وحافظ بن حجر العسقالني (  252 – ٦٦3هـ ) في اإلصابة  ،بأن
عمر  قد تزوج ابنة علي  أم كلثوم ( رضي اهلل عنها ) بهذه الطريقة
كان يفتخر بقرابته للنبي محمد . 
وسع عمر  المسجد النبوي  1٦هـ  ،وكانت التوسعة في االتجاه
الشمالي ( أو اتجاه القبلة ) حوالي خمسة أمتار  ،ومن هنا اعتاد أن
يؤم الصالة في منتصف الطريق بين المحراب النبوي ومحراب
عثمان . 
وفي  2٩من يوم الجمعة عام  23هـ  ،وعندما كان يؤم الناس في
صالة الفجر  ،هاجم عبد كافر ( عباد النار ) عمر  على إثر ذلك
الهجوم الهمجي وبعد أيام قالئل توفي عمر . 
عين عمر  مجلساً استشارياً يتكون من :
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عثمان بن عفان  ،علي بن أبي طالب  ،الزبير بن عوام  ،طلحة ابن
عبيد اهلل  ،عبد الرحمن بن عوف  ،سعد بن أبي وقاص  ليختاروا
الخليفة لعمر . 
طلب عمر  من ولده عبد اهلل بن عمر  أن يسأل عائشة
عنها ) أن تأذن وتسمح ليدفن مع النبي  وأبو بكر  وهكذا سمحت
عائشة بأن يدفن عمر  مع النبي . 

( رضي اهلل

وعندما دفن عمر  هناك  ،ظلت عائشة بحجاب كامل في كوخها
كل الوقت حتى بني جدار بين قبورهم وبين كوخها الصغير  ،وذلك
ألن عمر  لم يكن محرماً لها .
إنه درس مهم للمسلمين جميعاً رجاالً ونساءً الذين يهملون فيما يتعلق
بهدي الحجاب .

قرب الموت
جاءت حفصة ابنة عمر  تسأل عن والدها  ،وتبكي بمرارة وحزن
شديدين وبصوت عال  .قال عندها عمر  لحفصة  ( ،أنا ال أستطيع
أن أسيطر على عينيك  ،ويجب أن تالحظي أن البكاء على الميت
بصوت عال ( نياح ) يجعل المالئكة يكرهون أجسام الموتى  .وبمثل
ذلك عندما رأى صهيب  الحالة المخيفة لجروح عمر  بدأ يقول
 :يا عزيزي عمر ! يا عزيزي عمر ! فقال له عمر  : يا عزيزي
كن صبوراً  ،ألست تعرف ( تعلم ) أن العويل بصوت مرتفع على
الشخص الميت  ،فإنه يعذب بعقوبة تنزل عليه بسبب ذلك .
كان عبد اهلل بن عمر ( رضي اهلل عنهما ) يسمع إلى نصيحة والده  ،ولما
كان رأس عمر  قد استقر في حضن عبد اهلل بن عمر  قال عمر
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 ( : ضع رأسي على األرض )  ،فقال عبد اهلل  : يا أبي !! ما
الفرق بين حضني وبين األرض ؟ فقال عمر  مرة ثانية  :ضع
رأسي أسفل على األرض بهذه الوسيلة يمكن أن تكون رحمة اهلل بي
أكبر  ،وينزل وابل من رحمته علي .
عسى اهلل أن يجعلنا متواضعين وخائفين منه سبحانه مثل عمر . 
وكما ذكر في البخاري وروي عن ابن عباس  بعدما فارق عمر
 ، جاء علي  إلى بيت عمر  ، وشرع علي  يقول :
يا عمر اسأل اهلل سبحانه أن ينزل عليك رحمة واسعة  ،إنك ما تركت
شخصًا يستطيع أن يكون نائباً عنك  ،ويمتلك مآثر مثلك  ،وإنني أحلف
أني متأكد بأن اهلل سبحانه سينزلك وأصحابك في القبر وفي الجنة معاً
 ،ألنني سمعت النبي  يقول  :ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ( رضي اهلل
عنهما ) ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ( رضي اهلل عنهما ) وخرجت أنا وأبو
بكر وعمر ( رضي اهلل عنهما )  ،وذلك يظهر أنه ليس النبي  الذي رفع
إخوانه  :أبو بكر وعمر ( رضي اهلل عنهما ) وقدرهما تقديراً عظيماً بل
علي  كذلك رفع إخوانه أبو بكر وعمر ( رضي اهلل عنهما ) وقدرهما
تقديراً واحترمهما احتراماً عظيمًا جداً .

عثمان بن عفان ( رضي اهلل عنه )
(  33 – 22هـ )
اعتنق عثمان  اإلسالم في األيام المبكرة  ،من خالل نصيحة أبي
بكر  له  ،تزوج رقية ( رضي اهلل عنها ) ابنة النبي  ، وعندما اشتد
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تعذيب قريش للمسلمين وصار غير محتمل هاجر عثمان  ورقية
( رضي اهلل عنها ) إلى الحبشة  ،وهذه أول عائلة إسالمية تهاجر في سبيل
اهلل  ،وعندما سمعوا بأن الحالة في مكة قد تحسنت وهدأت أخيراً
عادوا إليها  ،لكن تعذيب قريش زاد للمسلمين  ،من هنا هاجرا إلى
المدينة  ،مرضت رقية ( رضي اهلل عنها ) مرضاً شديداً  ،وعندما كان
النبي  بعيداً في معركة أحد ماتت رقية ( رضي اهلل عنها ) فتزوج
عثمان  أم كلثوم ( رضي اهلل عنها ) االبنة الثانية للنبي  ، وبناءاً على
ذلك سمي بذي النورين .
وجد بعض القبائل في المدينة صعوبات عظيمة في الحصول على
الماء لالستعمال اليومي  ،اشترى عثمان  بئراً يسمى بئر رومه من
يهودي  ،وجعله سبيالً هلل يستعمله المسلمون  .كان هذا أول عمل
إسالمي بال ربح يكون فيه منفعة للمسلمين  ،أعطى النبي  منزلة
طيبة في الجنة لهذا العمل النبيل  .رغب النبي  أن يوسع مسجده
في السنة السابعة من الهجرة  ،فاشترى عثمان  أرض التوسعة ،
وتبرع بسخاء عظيم في مختلف المجاالت .
ومثال ذلك  :تبرع بتسعمائة جمل  ،ومائة حصان  ،وألف دينار
لمعركة تبوك .
لقد اختير عثمان خليفة باإلجماع من قبل المجلس االستشاري الذي
عينه عمر  ولما اتسعت أرجاء الدولة اإلسالمية بزيادة الفتوحات ،
وامتدت من أفغانستان إلى مراكش في أفريقيا  ،أصبحت اإلدارة في
أجزاء األقاليم البعيدة صعبة .
وبهذا االتساع الضخم للدولة اإلسالمية  ،تباينت تالوة القرآن بطرق
مختلفة  ،مما سبب بعض المشاكل بين الناس في األقاليم المختلفة ،
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فأمر عثمان  بنسخ القرآن وجمعه وتوزيع نسخ منه  ،في الوقت
الذي أتلف أبو بكر  مادون ذلك .
لقد عين النبي  عثمان  كاتباً للوحي  ،فعرف القرآن وفهمه فهماً
ممتازاً  ،وفي سنة (  21هـ ) ،وسع عثمان  مسجد النبي 
وأشرف على ذلك بنفسه  ،وقد انتهت تلك التوسعة بأحجار مزخرفة ،
وإنه من المهم أن نالحظ بأن الحائط الشمالي من المسجد ما زال في
نفس المكان حيث كان زمن عثمان  ، يؤم اإلمام الحالي الصالة من
نفس البقعة التي اعتاد عثمان  أن يؤم المصلين منها .
إن تبرع عثمان  واضح وظاهر من جميع المجاالت للمسلمين .
ومن سوء الحظ صار عثمان  ضحية لمؤامرات ابن سبأ اليهودي
المنافق  ،حيث تعاون معه كذلك بعض المسلمين الساخطين  ،وقتلوا
عثمان  عندما كان يرتل القرآن في بيته  .إن بيت عثمان هذا كان
خارج باب البقيع حالياً .
استشهد رضي اهلل عنه وكان عمره (  ) 22سنة  .لم يقاتل خصومه
حتى ال يكون سبباً في إراقة الدماء بين المسلمين  ،واختار بأن يضحي
بحياته في سبيل اهلل  ،ولقد تأكد استشهاد عثمان  من قِبل النبي 
عندما كان على جبل أحد مع أصحابه  :أبو بكر وعمر ( رضي اهلل
عنهما )  ،فارتعش الجبل  ،ضرب النبي  الجبل بقدمه الشريف ،
وقال  :اثبت أحد  ،فما عليك إال نبي وصديق وشهيدان فوقف ( سكن )
ارتعاش الجبل حاالً .
عسى اهلل أن ينقذنا من أذى المنافقين  ،ويمنحنا القدرة على التمييز بين
الحق والباطل  ،إنه من المهم جداً أن نالحظ أن علياً  كان من أكثر
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من نصح عثمان  أثناء هذه األزمة  ،وكانا واثقين من بعضهما ،
لقد اقترح علي  على عثمان  اقتراحات جيدة  ،عندما حاصر
األعداء بيت عثمان  ، وقد عين علي  ولـــديه ( الحســـن و
الحسين ) ( رضي اهلل عنهما ) حارسين لألمن على مدخل بيت عثمان 
 ،وقد أديا واجبهما لمدة شهر كامل على الوجه المطلوب  .إال أن
المجرمين قفزوا من على الحائط الخلفي للبيت ليقترفوا أبشع جريمة .
وسوف ال تنسى أثناء اجتماع المجلس االستشاري الذي عينه عمر
 اقترح عثمان  بأن يكون علي  الخليفة من بعده  ،وبالمثل
اقترح علي  بأن يكون عثمان  الخليفة التالي  .هذا ما يوضح كم
من االحترام المتبادل بينهما .
وأخيراً وليس بآخر نالحظ أن عمر  تزوج أم
ابنة علي  ، فقال عمر  بافتخار بذلك الطريقة  ،صارت صلة
الدم مباشرة بالنبي . 
هذه الحقائق تظهر بأنه ال يوجد اختالفات بين أبي بكر  ، وعمر
 ، وعلي  ، ومن سوء الحظ أن بعض الناس يلفق ويكبر عرض
القضية تحت تأثير نفوذ المنافقين  .نرجو من اهلل سبحانه وتعالى أن
يرشدنا إلى سواء السبيل ( سبيل الحق ) .
كلثوم (رضي اهلل عنها )
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علي بن أبي طالب ( كرم اهلل وجهه )
(  24 – 33هـ )
لقد ربي علي  في بيت النبوة  ,ومن هنا تعلم ما يوقد الذهن ويوسع
التجارب في جميع السجايا والطباع الغير عادية من النبي  ، كانت
أول وصايا النبي  انشر اإلسالم  ،قوله تعالى  :ﭽ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﭼ الشعراء . 214 :وعليه دعا النبي  أقرباءه لتناول
طعام الغداء  ،وعرض عليهم اإلسالم  ،فلم يعره أحد انتباهه ما عدا
علي ( كرم اهلل وجهه )  ،الذي أعلن قبوله لهذا الدين فقال  :مع أن عيوني
حزينة  ،وقدمي نحيلة  ،وأنا أصغر من يوجد هنا  ،إال أنني سأقف
بجانبك يا رسول اهلل  .زعماء قريش بصوت عالي ( القهقها ) على
هذه البادرة .
من هنا قبل علي  اإلسالم منذ نعومة أظفاره عندما كان طفالً  ،لم
يسجد لصنم قط في حياته  ،وذلك سبب اقتران جملة ( كرم اهلل وجهه ) مع
اسمه .

تزوج علي ( كرم اهلل وجهه ) فاطمة ( رضي اهلل عنها ) أحب بنات النبي 
إليه  ،وكان لها ثالثة أوالد  :الحسن  ،الحسين  ،محسن ( الذي توفي
في سن الطفولة ) ولها أيضاً ابنتان  :زينب وأم كلثوم .
مع أن قريشًا كانت تتبع حياة النبي  ، إال أنهم يعرفون أنه شخص
عظيم األمانة والثقة ومن هنا حتى أعدى أعدائه كانوا يضعون عنده
أماناتهم ( األموال )  ،كان علي  أكثر نضوجاً وحكمة من عمره ،
وقد قدر النبي  هذه الصفات  ،وعندما هاجر النبي  إلى المدينة
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أوكل إلى علي  مهمة المبيت في فراشه  ،وتوزيع مختلف األمانات
التي كانت عند النبي  على أصحابها .
أخذ علي  موقعه كجندي باسل في جميع المعارك  ،وأظهر شجاعة
نادرة  ،وهذه أمثلة على تلك الشجاعة  .في بداية معركة بدر تحدى
الوليد بن عقبة المسلمين  ،فتصدى له علي  وقتله في لحظة بسيطة
ورفع معنويات المسلمين  .وفي معركة األحزاب اخترق عمرو بن
عبد ود الكافر بفرسه الخندق  ،وتحدى المسلمين  ،فبرز له علي 
من وسط المسلمين وتوجه إليه  ،فقال له عمرو  :أنا أكره أن أقتل
رجالً حدث السن مثلك  ،أرسل إلي شخصاً عظيماً بارزًا من بينكم ،
ألن عمرو كان محارباً شهيراً  ،أصر علي  أن يواجهه  ،وبعدها
التقيا فقطع علي  خصمه قطعاً قطعاً  ،سر النبي  ، وأشاد
بشجاعته النادرة  ,كان علي  محبوباً  .لم يستطع المسلمون أن
يحتلوا حصناً يهودياً رغم تكرير المجهودات أثناء معركة خيبر  ،فقال
النبي  ألصحابه  :غداً سأعطي الراية إلى رجل يحب اهلل ورسوله ،
ويحبه اهلل ورسوله  ،كل تطلع إلى أن يكون ذلك الرجل ويفوز بهذا
الشرف  ،ولدهشتهم  ،اختار النبي  علياً  ، والذي كان مريضاً
في ذلك الوقت حيث كانت عيناه تؤلمه وضع النبي  بصاقاً على
يديه ومسح بهما عينا علي  ، فشفى في حينه  ،ونال شرف احتالل
حصن قمص في خيبر .
عُين أبو بكر  قائداً لحجاج عام  1هـ  ،وجاء وحي جديد إلى النبي
 بعد مغادرة أبي بكر  لمكة فأرسل النبي  علياً  ليعلن
للحجاج تلك األوامر التي تختص بالعالقة بين المؤمنين وغير
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المؤمنين  ،وأعلن أنه ال يجوز أن يحج شخص عريان في السنوات
المقبلة  ،وقد اختار النبي  علياً لهذه المهمة العظيمة .
تولى علي  الخالفة في  35/12/21هـ  .فبايعه معظم المسلمين
حتى مجموعة ابن سبأ أعطته العهد  ,وقليل من المسلمين البارزين
رفضوا ذلك ألسباب سياسية .
لقد أحيط علي  بمشاكل كثيرة من جميع االتجاهات ومثال ذلك :
طلب من أتباع ابن سبأ أن يغادروا المدينة في اليوم الثالث من توليه
الخالفة  ،فرفضوا وتمردوا  ،وأرادوا أن يحدثوا فوضى  ،ويؤذوا أذى
كثيراً أثناء وجودهم في المدينة  .شعر علي  أنه من الضروري أن
تكون له حكومة قوية مستقرة ليحقق حل جميع المشاكل  ،حيث اعتقد
خصوم علي  بأن قتلة عثمان  ، يجب أن يعرفوا ويعاقبوا قبل
أي عمل يكون للخليفة  ،ولقد اتسعت دائرة النزاع بين التفكيريين ،
حيث أن القتلة ذهبوا في أرجاء األرض أو أنهم هربوا  ،فلم يكن
القبض على هؤالء السفاكين سهالً  ،ولقد واجهته كذلك مجموعة
أخرى ( الخوارج ) حاولوا أن يحاربوا علي  ، لكن معاناتهم
أبطلت ذلك  ,وذهبوا يخططون سراً لقتل كل من علي  ، ومعاوية
 ، وعمرو بن العاص  وذلك أثناء خروجهم إلى صالة الفجر .
كان الخوارج الثالثة متيمين بأهدافهم الشريرة الخاصة  ،وفي يوم
السابع عشر من شهر رمضان في سنة أربعين (  4٤/1/1٦هـ ) وهو
موعد تنفيذ الجريمة  ،أما معاوية فقد انسل وهرب  ،وعمرو بن
العاص لم يخرج في ذلك اليوم لصالة الفجر  ،وكان قدر علي 
المحتوم على يد ابن ملجم الذي طعنه فمات في (  4٤/1/2٤هـ ) فإلى
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رحمة اهلل  ،كان عمره ( ٩3سنة )  ،وتولى الخالفة أربع سنوات
وتسعة أشهر .

لقد واجهت علياً  صعوبات وظروف صعبة وعقدة  ،أظهرعلي 
قدرة وشجاعة ودماثة أخالقه تجاه المسلمين  ،ولكن الحرب األهلية مع
الخوارج وأتباع ابن سبأ شتت وبعثرت وحدة المسلمين .
إن إخالص علي  وشجاعته وقدرته وقراراته في مثل هذه الظروف
كانت مروعة إن قدرة علي  للقبض على زمام األمر في هذه
الظروف الصعبة الشاذة كانت ضعيفة في الحقيقة.
إن قضايا الخالف الحاضرة في العقيدة أكبر مما كانت في خيبر ،
وهل يوجد أي شخص شجاع مثل علي  في هذه األيام ليواجه تلك
التحديات .
عسى اهلل أن ينقذ المسلمين من العناصر الال إسالمية ويهدي المسلمين
إلى الصراط المستقيم  .عندما ذهب النبي  إلى معركة تبوك جعل
النبي  علياً نائباً له في المدينة لم يكن علي  راضيًا بذلك ألنه
أراد أن يأخذ موقعه في المعركة  ،وذلك أفضل من أن يترك في
المدينة مع األطفال والنساء .

وكما ذكر في البخاري وروى سعد بن أبي وقاص  ، قال النبي 
إلى علي  إن مكانتك عندي شبيهة بمكان هارون ( عليه السالم ) من
موسى ( عليه السالم )  ،وهذا يظهر كم كان النبي  يقدر إمكانات علي
 النادرة وغير العادية باإلضافة إلى شجاعته الرائعة .
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معركة أحد
ملخص الحرب -:
نشبت معركة أحد ليأخذ الكفار بثأرهم من المسلمين في غزوة بدر
حيث قتل منهم سبعون قائداً بارزاً  ،وأُسر سبعون آخرون  .بينما
استشهد من المسلمين أربعة عشر شهيداً يتكون ( يتألف ) جيش الكفار
من ثالثة أالف مقاتل  ،وثالثة أالف جمل  ،ومائتي حصان  ،وخمس
عشرة امرأة في الجيش ليشجعن ويهيجن الرجال .
أما جيش المسلمين فيتألف من ألف مقاتل فقط  ،ولما وصلت جماعات
المسلمين إلى جوار جبل أحد  ،نكص رأس المنافقين عبد اهلل بن أبي
فجأة ومعه ثالثمائة من أتباعه  ،وغادروا المكان وتركوا المسلمين
وحدهم  ،لقد ذكرهم والد جابر  بواجبهم تجاه اهلل  ،لكنهم لم
يستجيبوا له  ،كشف اهلل حال هؤالء المنافقين في سورة آل عمران
حيث يقول تعالى  :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ آل

عمران. 1٩٦ :
أخيراً تواجه الجيشان بجوار جبل أحد  ،استعمل النبي  إستراتيجية
حربية ممتازة  ،في وضعه بعض الرماة ،وتمركزهم على ربوة
صغيرة  ،ليمنعوا تقدم العدو من الخلف وفي بداية المعركة انهزم
العدو انهزاماً شديداً  ،وبناءاً على ذلك غادر بعض الرماة أماكنهم
بحجة جمع الغنائم  ،انتهز العدو هذه الفرصة
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والتف حول المسلمين وهاجمهم من تلك الجهة  ،وبقدر من اهلل تراجع
كثير من المسلمين  ،وحتى النبي  جُرح جرحاً بالغة  ،ومثل الكفار
بالشهداء وغادروا إلى مكة وهم يشعرون بنشوة النصر .
تفاصيل أحداث المعركة -:
دعنا نتلمس بعض حوادث هذه المعركة  ,حيث حارب مئات من
المسلمين جيشاً يتألف من ثالثة أالف مقاتل من الكفار األقوياء  .في
بداية المعركة قتل الزبير بن عوام  ،وسعد بن أبي وقاص  ،وعلي ،
وحمزة  وعشرة أشخاصاً من قادة الكفار ولم يبق أحد يرفع علم
الكفار ( علمهم ) .
لقد أبلى الرماة بالء حسناً وكان دورهم في هزيمة العدو ظاهراً  ،بدأ
العدو يفر بعيداً كما ذكر البخاري  ،ورواه البراء بن عازب  ،وحتى
قادتهم فروا بجنون حيث كانت أقدامهم عارية ( حفاة ) ليساعدهم ذلك
على العدو السريع .

اختبأ وحشي عبد جبير بن مطعم خلف صخرة  ،هجم على حمزة 
هجوماً غادراً  ،فأرداه قتيالً شهيداً  ،وبالرغم من ذلك فقد كانت الغلبة
واضحة للمسلمين .
لقد أمر النبي  أال يغادروا مواقفهم تحت أي ظرف من الظروف ،
لكنهم لما رأوا نصر المسلمين تركوا أماكنهم ونزلوا يجمعون الغنائم
العظيمة  .ذكر عبد اهلل بن جبير قائد فرقة الرماة بأوامر النبي 
لكنهم لم يسمعوا له  ،ومن سوء حظ عبد اهلل بن جبير أنه ترك في
موقعه ومعه تسعة من الرماة فقط  ،انتهز العدو هذه الفرصة الطيبة
لهم  ،وهجم مرة أخرى
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استشهد الرماة التسع  ،وتقدم فرسان العدو وأحاطوا بجيش المسلمين .
اضطرب المسلمون وانحل عقد تنظيمهم  ،وأجبر بعضهم على الفرار
للنجاة بحياته  ،وهذا تحول النصر سريعاً إلى هزيمة غريبة .
وحتى في هذا الموقع حارب كثير من الصحابة بشهامة عارمة ومثال
ذلك كما ذكر في البخاري  :أن أنس بن النضر استشهد وكان يوجد في
جسمه سبعون ضربة رمح  ،وإن أخته لم تعرفه إال بواسطة أطراف
بنانه .
تُرك النبي  ومعه تسعة فقط من الصحابة يدافعون عنه  ،وحصلت
معركة دموية حول النبي  ، وقد استشهد سبعة من الصحابة واحداً
تلو اآلخر عندما كانوا يدافعون عن النبي  ، وكما ذكر البخاري لم
يبق يدافع عن النبي  إال طلحة وسعد بن أبي وقاص .
جراحات النبي ( صلى اهلل عليه وسلم ) -:
ضربت حجارة العدو النبي  ، فسقط على األرض  ،وكُسر أحد
أسنانه السفلى وجرحت شفته السفلى كذلك  ،وجرح عدو آخر جبهته ،
وضربه ثالث بسيفه كانت نتيجة ذلك أن دخلت حلقتين من خوذته في
وجنته  ،وبدأ الدم ينزف من وجهه .
دفاع النبي ( صلى اهلل عليه وسلم ) -:
كان سعد بن أبي وقاص  يرمي العدو بالسهام  ،والنبي  مسروراً
جداً بهذا العمل  ،وصار يدعوا له ويقول  :ارم سعد بأبي أنت وأمي ،
اهلل معك  ...كان طلحة بن عبيد اهلل  يقاتل العدو بشجاعة فائقة
حتى جرحت يده وقطعت أصابعه  ،وقد جعل نفسه ترساً للنبي  في
تلك اللحظ الحرجة  ،كما بُسط في الترمذي  ،فقال النبي  عن طلحة
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بن عبيد اهلل من أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على األرض فلينظر
إلى طلحة بن عبيد اهلل وكما ذكر في البخاري  ،قال سعد بن أبي
وقاص في يوم معركة أحد  ،رأيت شخصين يلبسان مالبس بيضاء
يحيطان بالنبي  ، وكانا يقاتالن ويدافعان بعنف عنه  ،لم أرهما أبداً
ال قبل وال بعد هذه المناسبة  ،وفي رواية أخرى كان الملكان  :جبريل
( عليه السالم ) وميكائيل ( عليه السالم )  .أثناء ذلك اندفع حوالي ثالثون
صحابياً تجاه الموقع  ،وأظهر كل منهم شجاعة غير عادية  .كما
تروي كتب التاريخ .
حفر العدو بعض الخنادق لتكون مصائد  ،ولسوء الحظ فقد وقع النبي
 في واحدة من تلك الحفر  ،فجرحت ركبته جرحاً مؤلماً  ،فنتزعه
كل من علي  وعبيد اهلل من هذه الحفرة  ،لقد حاول أبو عبيدة بن
الجراح أن ينزع دوائر الخوذة من وجنة النبي  بأسنانه فسقط سن
من أسنانه السفلى في ألو محاولة له  ،وفقد آخر عندما نزع الدائرة
الثانية .
أمثلة البطولة -:
 -1رفع مصعب بن عمير علم المسلمين  ،وكان يقاتل بعنف ،
فقطع العدو يده اليمنى  ،فأمسك العلم بيده اليسرى  ،فقطع
العدو اليسرى  ،جلس على ركبتيه وأمسك بالعلم وأسنده
بصدره ورقبته أخيراً استشهد  ،وكان مصعب شديد الشبه
بالنبي  ، فأعلن الكفار أن النبي  قد قتل مما ثبط عزيمة
كثير من المسلمين .
 -2وقف أبو دجانة أمام النبي  ، وظهره تجاه العدو ليحميه من
رشق العدو فأصابه العدو بكثير من السهام في ظهره  ،لكنه لم
يتزحزح قدر أنملة ( بوصة ) .
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 -3التفت أم عمارة وولدها حول النبي  ، عندما كان حوله قليل
من الصحابة  ،دافعت أم عمارة بسيفها المسلول عن النبي 
من جميع االتجاهات  ،حيث أطهرت جميع األسرة شجاعة
غير عادية  ،فقال النبي  : عسى اهلل أن يرحم هذه العائلة ،
وأرجوا اهلل أن يكونوا جميعهم أصحابي في الجنة .
نساء في ساحة المعركة -:
كما ذكر في البخاري وروى أنس  :بأن نساء مسلمات جاءت إلى
ساحة المعركة في نهاية القتال  ،وكن يحملن الماء ليسقين الجنود
الجرحى  ،وكانت من بينهن عائشة ( رضي اهلل عنها )  ،وأم سليم ( رضي
اهلل عنها )  ،وأم سليط ( رضي اهلل عنها )  ،وأم أيمن ( رضي اهلل عنها ) .
التمثيل بالشهداء -:
عندما استشهد مصعب بن عمير أعلن العدو بأن النبي  قد قتل حيث
أنه كان يشبه النبي  كثيراً  ،شعر الكفار بأن مهمتهم قد أنجزت ،
ومن هنا بدءوا يمثلون ويشوهون في الشهداء  ،فقطعوا آذانهم وأنوفهم
وأجزاء أخرى  ،جعلوا منها أكاليل  ،وبقرت هند بنت عتبة زوجة أبي
سفيان بطن حمزة  ،ونزعت كبده  ،ومضغته لتطفئ لهب غضبها ،
قرر الوثنيون أن
يعودوا إلى مكة  ،ألنهم اعتقدوا أن مهمتهم األساسية قد أنجزت .
الوضع الشرعي للصحابة -:
توجد ثالثة عوامل قد حولت النصر إلى هزيمة للمسلمين :
 -1عدم طاعة الرماة أوامر النبي . 
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 -2أنباء موت النبي  ثبطت همة كثير من المسلمين .
 -3عدم التنظيم في المعركة كما أمر النبي  . وهذا الوصف جاء
في سورة آل عمران يقول الحق تعالى  :ﭽ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ آل عمران. 152 :
يقول تعالى بأن تلك الشدة العظيمة التي ابتلي بها المسلمون
كانت اختباراً لهم  ،ويحمل اهلل المسلمين ذلك  ،ويعلمهم بأنه
عفا عنهم  ،ومن هنا سوف ال يكون عليهم حساب يوم القيامة ،
إن اهلل لطيف بالمسلمين  ،وقد جاءت تفاصيل موقع االشتباك
في قوله تعالى  :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
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ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ آل عمران. 155 - 153 :
وهنا برز عامل آخر الختبار المسلمين  ،حيث أن بعضهم تعوذ
من الشيطان مباشرة لبعض من مآثرهم  ،ومرة ثانية يوجد حكم
واضح من اهلل في آخر اآلية بأنه سبحانه دائماً عفو عن
الصحابة  ،وأنه سبحانه عفو غفور .
وبالرغم من وجود حكمين من اهلل تعالى في هذه المعركة  ,إال
أن بعض الناس يتكلمون بقسوة عن الصحابة وهذا شيء مشين
 ،كما ذكر في اآلية السابقة  ،لقد أنزل اهلل جزيل نعمه على
الصحابة  ،بأن غشيتهم سنة من النوم في ساحة المعركة ،
وهذا مما زاد في أمنهم وأنعشهم  ،حيث أن النوم في ساحة
المعركة يعتبر بركة ونعمة من اهلل تعالى  ،بينما يكون نقمة
ولعنة في أثناء الصالة  ،وببساطة فإن النعم من اهلل تعالى كانت
تظهر على المسلمين أثناء معركة بدر يقول تعالى :
ﭽﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
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ﭼﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ األنفال. 11 :
وهناك غلطة أخرى من الصحابة  ،وكيف أن اهلل سبحانه نجاهم منهم
 ،وهي انسحاب رأس المنافقين من ساحة المعركة وأتباعه الثالثمائة ,
لقد أثر ذلك على معنويات بعض قبائل المسلمين اآلخرين ( بنو حارثة
 ،بنو سلمى ) فثبطت همتهم  ،وشعروا مثل أتباعهم المنافقين وتخلو
عن الجيش اإلسالمي  ،ومن رحمة اهلل تعالى على الصحابة بأنه لم
يدع هذه الفكرة تنمو وتنتشر كثيراً في قلوبهم  ،فأعانهم اهلل وحرسهم
من هذه الغلطة قال تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ آل عمران. 122 :
اعتادت تلك القبائل أن تتحدث بافتخار بأن اهلل معيننا وحارسنا ،
ويالحظ أنه سبحانه كان لطيفًا جداً بالصحابة  ،حتى عندما كانوا
يرتكبون بعض األخطاء .
وإنني ألعجب كم كان اهلل مسرورًا من الصحابة عندما كانوا شغوفين
بمآثرهم الواحدة تلو األخرى  ،وإنه ليس فقط أن اهلل عفا عنهم ولكن
أعلم نبيه عليه السالم بذلك العفو  .قال تعالى  :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ آل

عمران. 151 :
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امتحن اهلل نبيه عليه السالم بهذه األوامر األربعة -:
 -1العفو كلياً عن أصحابك بالرغم من أخطائهم .
 -2يصلي عليهم .
 -3يرجو اهلل سبحانه أن يعفو عنهم .
 -4يحترمهم ويأخذ بأيديهم باستشارتهم في الشئون الهامة .
إنه ال توجد عقيدة تملك دستوراً عالياً يمثل هذه األخالق الكريمة
والتسامح  ,وبعد معاينة هدي وإرشاد اهلل سبحانه  ،كيف يستطيع
شخص أن يجرؤ أن يتكلم ضد أصحاب النبي 
هدية أخرى من اهلل تعالى :
وفي نهاية معركة أحد كان الوثنيون يشعرون بالنصر  ،ويستطيعون
أن يهاجموا المدينة ألجل األذى ( كما يعتقدون )  ،إال أن اهلل سبحانه
قد قذف في قلوبهم الخوف  ،ومن هنا فقد عادوا إلى مكة بدالً من
مهاجمة المدينة  .قال تعالى  :ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ آل عمران. 151 :
آمل لزوار موقع معركة أحد أن يستفيدوا من الدروس التي برزت في
هذه المقالة  ،ولقد أخذ النبي  وأصحابه راحة قصيرة في مسجد
المستراح الذي يقع على طريقهم أثناء عودتهم إلى المدينة  ،حيث يقع
هذا المسجد اآلن على الطريق المعروف بطريق سيد الشهداء  ,وأثناء
زيارتنا لهذا المسجد سنصلي ألجل الشهداء المسلمين ونقارن حياتنا
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المريحة بجراحات النبي  وأصحابه عسى اهلل أن يحدث فينا ( يبعث
فينا ) المواظبة واإلخالص لصحابة النبي . 


معركة األحزاب  ( .الخندق )
يبعد موقع هذه المعركة مسافة ثالثة كيلومترات عن المدينة في ذلك
الوقت  ،ولقد جاء األعداء بجيش جرار إلى هذه القرية الصغيرة
ليبيدوا المسلمين بالكامل عن سطح األرض  ،ولقد تعاهد مشركوا مكة
واليهود وقبائل أخرى ليحققوا هذا الهدف  ،ولهذا سميت بمعركة
األحزاب ( حيث تعني األحزاب جماعات كثيرة )  ،ولقد كانوا حوالي
اثني عشر إلى خمس عشرة ألف مقاتل مجهزين بكامل العتاد الحربي
 ،وكان المسلمون ثالثة آالف بقليل من السالح  ،ولقد حدثت هذه
المعركة في السنة الخامسة من الهجرة  ،وقد وصف القرآن شدة قتال
هذه المعركة قال تعالى  :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ األحزاب. 11 – 1٤ :
أمثلة من اتفاقية ( مساومة مع األعداء ) -:
لقدت طردت قبيلة بني النضير من المدينة نظير خيانتهم وأذيتهم
للمسلمين  ،فقد استقر بعضهم في خيبر  ،ألنهم لم يستطيعوا تحمل
انتصار المسلمين  ،زار زعيمهم مكة بتفويض له من عشرين شخصاً
 ،ودعا الوثنيين في مكة ليهاجموا المدينة  ،تعاهد عشرون يهودياً
بالمدينة  ،وخمسة عشر زعيماً من زعماء قريش في مكة عند الكعبة ،
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وأقسموا بأنهم سيستمرون في محاربة محمد  وصحبه حتى آخر
حياة واحد منهم .
لقد دفع اليهود رشوة إلى قبيلة غطفان العربية القوية لتساعدهم في هذه
المعركة القوية واتفقوا معهم بأن ناتج النخيل في خيبر هذا العام
سيكون لهم  ،وفي بعض الروايات اتفقوا على نصف الناتج سيدفع
على تلك القبيلة  ،وقد وافقت هذه القبيلة على دخول المعركة بهم بناءاً
على هذا االتفاق  ،وانضم إليهم حيي بن أخطب من بني قريظة قبيلة
يهودية أخرى وبعد نقاش قليل وافقوا على الدخول في المعركة كما
يريدون .
إستراتيجية النبي محمد ( صلى اهلل عليه وسلم ) -:
إن التشاور في جميع المناسبات أمر مهم في اإلسالم  ،لقد كون النبي
 مجلساً استشاريًا من  :سلمان الفارسي  ،علي  ،عمر  ،سعد بن
معاذ  ،وأبو بكر  ، ويظهر أن بعض المساجد كان في موقع معركة
األحزاب  ،عرف بواسطة أعضاء المجلس االستشاري بمسجد الفتح ،
ذلك الموقع الذي توسل منه النبي  لنجاح وانتصار المسلمين .
اقترح سلمان الفارسي أن يحفر خندق بين المسلمين وأعدائهم  ،أحب
النبي  هذا االقتراح  ،وحدد النبي  لكل عشرة أشخاص أن
يحفروا حفرة طولها أربعين ياردة وعمقها خمسة أقدام  ،حتى النبي
 حفر حصته مثل المسلمين جميعاً.
إن هذا نوع نادر بأن يشترك رئيس القيادة في مثل جنوده .
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اختار النبي  هذا الموقع في مواجهة العدو  ،وعليه فإنه ال يستطيع
العدو أن يهاجم المسلمين من خلف الجبل  ،وكان الخندق أمام
المسلمين ليمنع تقدم العدو تجاه المسلمين .
وكما ذكر في الترمذي بأن أبا طلحة اشتكى إلى النبي  ما يقاسيه
من شدة الجوع أثناء الحفر  ،حتى لقد وضع حجراً على بطنه ،
وكشف النبي  فكان مربوط عليه حجرين .
المعجزات -:
أثناء المعركة لقد ظهرت بعض المعجزات غير العادية  ،كما ذكر في
البخاري بأن جابر بن عبد اهلل قد الحظ ما كان يعانيه النبي  من
شدة الجوع بربط حجارة على بطنه ذهب عبد اهلل إلى بيته وذبح حمالً
( شاة ) صغيراً  ،وخبزت امرأته خبزًا من (  2.5كيلو غرام ) من
الدقيق  ،دعا عبد اهلل النبي  إلى منزله لتناول الغداء  ،وطلب منه أن
يحضر بعضاً من أصحابه لهذا الغداء جاء النبي  إلى بيت جابر
ومعه ما يقارب من (  ) 1٤٤٤من أصحابه قلق جابر وزوجته  ،قام
النبي  بتقديم الوجبات إلى جميع الصحابة بيده الخاصة  ،وكانت
الدهشة عظيمة حيث أن جميع الصحابة قد أكلوا وشبعوا وبقي بعض
الطعام زيادة ليوزع على الجيران  .ويعتقد أن بيت جابر كان أمام
محطة الوقود الحالية التي تعرف بمحطة مسجد صباح .
وكما ذكر ابن هشام  ،أن أخت نعمان بن بشير  قد أحضرت بعضاً
من التمر ألخيه في موقع المعركة  ،أخذ النبي  التمرات منها ،
ونثرها فوق قطعة قماش فرشت على األرض  ،جاء جميع المسلمين
المشاركين في تلك المعركة وأكلوا وشبعوا من ذلك التمر  .حيث كلما
زاد استهالكهم من التمر زاد ونما التمر في العدد ( الكمية ) ولذلك
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كانت قطعة القماش ال تستوعب جميع التمر حيث بعثرت حول
أطراف قطعة القماش  .بينما كان سلمان الفارسي  يحفر في حصته
ظهرت صخرة صعبة الكسر  ،فأخبر النبي  بذلك  ،فضرب النبي
 تلك الصخرة العنيدة بأداته وتال قوله تعالى  :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﭼ األنعام . 115 :أحدثت تلك الضربة شرارة فانفلقت ثلث
الصخرة  ،وضرب مرة ثانية وتال قوله تعالى  :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﭼ األنعام . 115 :أحدثت تلك الضربة
شرارة ثانية فانفلق ثلث الصخرة الثاني  ،وضرب النبي  مرة ثالثة
وتال قوله تعالى  :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ األنعام . 115 :لقد فتتت الضربة الثالثة الصخرة
إلى قطع متناثرة .
قال سلمان الفارسي  للنبي  : عزيزي النبي  ،لقد رأيت شرارة
في الوقت الذي كنت تضرب فيه الصخرة  ،فأجابه النبي  ، رأيت
في أو شرارة الحصن األحمر في الشام  ،فأعلمني جبريل ( عليه السالم )
بأن أتباعك سيملكون الشام ( الرومان ) وأثناء الشرارة الثانية رأيت
الحصون البيضاء في فارس  ،فأخبرني جبريل ( عليه السالم ) بأن
أتباعك سيملكونها وأثناء الضربة الثالثة أعطيت مفاتيح اليمن ،
فأعلمني جبريل ( عليه السالم )  ،بأن أتباعك سيهزمون تلك الساللة
الحاكمة  ,أثناء ذلك كانت عالمات البهجة والسرور بادية على محيا
المسلمين من تلك األنباء المفرحة  ،ومع ذلك سخر المنافقون من
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المسلمين  ،إال أن المسلمين المخلصين قد ثبت ( ورسخ ) في عقولهم
وال شك أن هذه األنباء الجيدة مؤشر خير  ،حتى في هذا الوقت
العصيب من الجوع والحرب ( الخوف ) .
يالحظ أن في اآلية السابقة ميزتان قد وصفت الهدى والتأييد واإلرشاد
وصفاً حقيقياً على أسس من العدل والحق المطلق  .وال أحد سيكون
قادراً على تغيير هذا التأييد واإلرشاد السامي الرفيع .
وأخيراً وليس بآخر فإن اهلل يسمع ويعلم ماذا يتحدث أولئك الناس .
إنه من الواضح الجلي أن المسلم إذا تعرض لضيق شديد  ،يجب أن
يلجأ إلى تالوة القرآن  .يقول تعالى  :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ
ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ األنعام. 115 :
ستار ( غطاء ) المنافقين -:
المنافقون هم أولئك الذين رفضوا إتباع تعاليم اإلسالم ظاهراً  ،ألن
حقيقة اإلسالم لم تدخل قلوبهم  ،ومن هنا فإنهم يصلون  ،ويصومون ،
ويدفعون الزكاة  ,وكذلك يذهبون مع المسلمين للحرب  ،لكن
حضورهم في الحرب أكثر خطورة وخيانة من أعداء المسلمين األلداء
 ،لقد كشفهم ( فضحهم ) اهلل نظير أخالقهم المشينة .
ومن بعض أعمالهم أثناء المعركة ما يلي -:
 -1عندما شاهد المنافقون جيش الكفار الضخم  ،قالوا  :في الحقيقة
ما وعدنا اهلل ورسوله إال غروراً  ،وذلك هو الخداع كما جاء
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وصفهم في سورة األحزاب  .قال تعالى  :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ األحزاب12 :

 -2قال المنافقون للمسلمين المحاربين  ،ارحبوا إلى بيوتكم  ،وإنه
ال توجد وسيلة تستطيعون بها مواجهة العدو القوي  .قال تعالى
 :ﭽ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ
األحزاب. 13 :
 -3طلب بعض منهم أن يرجعوا إلى بيوتهم بحجة أنها عورة  ،وما
هي بعورة إن يريدون إال فرارًا من ساحة المعركة  .قال تعالى
 :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ األحزاب. 13 :
 -4ليس فقط بعض المنافقين ابتعدوا عن ساحة المعركة  ،بل دعوا
آخرين لينفصلوا عن جيش المسلمين مثلهم  .قال تعالى  :ﭽ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﭼ األحزاب. 12 :
 -5عندما يقع الخوف في قلوبهم سوف ترى أعينهم ( المنافقين )
تدور من الخوف  ،كما يالحظون أن الموت يقترب منهم ،
وحالما يختفي الخوف يسلقونكم بألسنة حداد  ،حيث يتمثلون
بالنغمات الحزينة التي تحبط أعمالهم  .يقول تعالى  :ﭽ ﮌ
ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
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ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ
األحزاب. 11 :
لقد وصفت وسائل أخرى كثيرة شبيهة بما سبقت شناعة أفعالهم
ونشاطاتهم الحقيرة .
منزلة المؤمنين المخلصين الرفيعة -:
انظر إلى إجابة المؤمنين الواضحة عندما رأوا هذا الجيش العرمرم
( الضخم ) ( جيش الكفار ) ضد المسلمين  .قال تعالى  :ﭽ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ األحزاب. 22 :
وقد كان هذا بسبب إيمانهم الثابت في هداية اهلل لهم  .قال تعالى :
ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ البقرة. 214 :
كان المؤمنون واثقون لصدقهم مع اهلل  ،ولقد قضى بعضهم نحبه ،
ومنهم من ينتظر بدون تبديل أو تغيير عزائمهم حتى ولو شيئاً طفيفاً
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قال تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ األحزاب. 23 :
مساعدة اهلل تعالى للمؤمنين -:
تواجه الجيشان بعضهما البعض ولمدة حوالي شهر في برد قارص ،
وأخيراً أرسل اهلل سبحانه وتعالى ريحاً صرصراً ( باردًا وقوياً ) ،
وقد أثر ذلك على كال الجيشين  .قال تعالى  :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ األحزاب. 1 :
لقد حدث انشقاق عجيب بين اليهود و الكفار نظراً لسوء بعض الفهم
بينهم  ،حيث استأصلت الرياح القوية خيام العدو  ،ودمرت كذلك
أشياء أخرى  ،على إثرها غادر الكفار المكان كامالً بغضب واشمئزاز
بدون أن يحققوا أي شيء  ،لقد انقصمت ظهورهم  ،ولم يجرؤوا أن
يهاجموا المسلمين في المستقبل .
وكما ذكر البخاري وروى سلمان بن سعد  ، بأن النبي  قال :
في الحقيقة اآلن لم يجرؤوا أن يهاجمونا وإنما نحن سنهاجمهم ،
وسوف تتقدم قواتنا نحوهم .
كما ذكر فيما تقدم أن النبي  ، أعطى فرصاً متاحة طيبة لفتوحات
إسالمية في المستقبل على أعداء المسلمين ألتباعه على القوات
العظمى في الشام و فارس واليمن  ,وهذا ما رفع الروح المعنوية
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للمسلمين  ،ومع ذلك فقد استهزأ المنافقون من المسلمين  ,وقالوا :
كيف يمكن لحفنة قليلة من فقراء المسلمين وبأقل الوسائل الحربية
( العسكرية ) أن يهزموا القوات العظمى ؟ لقد أرسل اهلل آية عظمى
لتجيب على استهزاء ( تنكيت ) المنافقين  .قال تعالى  :ﭽ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ آل عمران. 2٩ :
يظهر التاريخ أن المسلمين هزموا القوات العظمى أثناء فترة الخلفاء
الراشدين األربعة  ،والسؤال الذي يطرح نفسه مرة ثانية وثانية :
كيف يستطيع المسلمون أن يهزموا القوات العظمى الضالة حاليًا ؟
والجواب واضح جداً  ،وهو  :إذا اتبع المسلمون سنة النبي  وسيرة
صحابته بإخالص وصبر  .فإن مساعدة اهلل ستعانقهم وتنصرهم
وتؤيدهم .

قبائل اليهود سالفة الذكر حول المدينة
إن اليهود يعرفون النبي محمد  كما يعرفون أبنائهم ألنه مذكور
وموصوف في كتبهم  ،حيث وصف لهم في كتاب العهد القديم
( التوراة ) بدقة فائقة  .هاجرت بعض القبائل اليهودية من الشام إلى
المدينة  ،وكانوا ينتظرون مجيء النبي  ، ويفتخرون به ليكونوا من
أتباعه  ،وعندما هاجر النبي  إلى المدينة عرفه اليهود  ،ولكنهم لم
يعترفوا به كنبي  ،حيث انحدر من ساللة إسماعيل ( عليه السالم ) ،
وليس من ساللة إسحاق ( عليه السالم ) .
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أسس النبي  دولة إسالمية مذ هاجر إلى المدينة  ،وعقد مع القبائل
اليهودية القوية المجاورة للمدينة معاهدة سالم  ،ومن بعض شروط
هذه المعاهدة ما يلي -:
 -1لن يحارب اليهود المسلمين .
 -2لن يساعد اليهود أي جماعة تغزو المسلمين .
 -3إذا هاجمت أي جماعة اليهود سوف يساعد المسلمون اليهود .
لقد سكنت تلك القبائل اليهودية على بعد (  2.5كم ) من المدينة على
مقربة من جماعات قباء  ،وكانوا أغنياء وأقوياء  ،وقد ملكوا حدائق
ومزارع كثيرة  ،وبنوا حصوناً كثيرة لحمايتهم  ،ويمكن رؤية بقايا
خراب تلك الحصون والقالع حتى في الوقت الحاضر .
مواقع واتجاهات بقايا مخلفات القبائل اليهودية -:
ال من شارع قربان ( والذي يعرف
من المسجد النبوي  ،اذهب شما ً
اآلن بطريق األمير عبد المحسن ) ماراً بأول إشارة مرور بجانب
مسجد الجمعة  ،وأيضاً تخطي إشارة المرور الثانية والتي على طريق
الهجرة إلى مسجد قباء  ،استمر في السير خارج من شارع قربان
حتى تصل إلى إشارة المرور الثالثة  ،وهذا تقاطع الدائري الوسط مع
شارع قربان  ،وإذا اتجهت يميناً في هذا التقاطع ستر مخلفات بني
النضير  .وإذا تابعت سيرك خارج أكثر من شارع قربان حتى تصل
إلى الطريق الدائري الثاني في المدينة ستأتي وتعبر جبالً أسوداً  ،واقع
خارج الطريق الدائري الثاني  ،ذلك يسمي جبل بني قريظة  ،وهي
قبيلة يهودية غنيمة احتلت المساحة مابين مستشفى المدينة وجبل بني
قريظة  ،وإن مختصر تاريخ هذه القبيلة سيوضح أيضاً في هذه
المقالة.
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قبيلة بني النضير
كان كعب بن األشرف زعيم قبيلة بني النضير  ,وكان هو وقبيلته
دائماً مشغولين بالتحريض ومساعدة األعداء ضد المسلمين  ,وقد سعى
بنقض المعاهدة التي كانت بين المسلمين واليهود .
مثال ذلك  :لقد ذهب بن األشرف إلى مكة وبالتفويض من أربعين
رجالً من القبيلة بعد معركة أحد ليثير الهيجان لزعماء قريش ضد
المسلمين  ,فسأله الوثنيون أيهما أفضل ديننا ( عقيدتنا ) أم دين
المسلمين  ,ومع أن كعب بن األشرف من أهل الكتاب إال أنه قال
للوثنيين  :بل عقيدتكم أفضل من عقيدة المسلمين  .قال تعالى  :ﭽ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ النساء51 :

وذلك سبب لما يقال في القرآن الكريم  ،ألن اليهود يبيعون دينهم
( عقيدتهم ) لعرض دنيوي تافه ( زائل )  .تعاهد كعب بن األشرف
والوثنيون عند الكعبة  ،وحلفوا بأنهم سيبقون يقاتلون ضد اإلسالم حتى
ال يبقى منهم أحد  .هذه المؤامرة أُبلغت للنبي  بواسطة جبريل ( عليه
السالم )  ,ومن هنا أمر النبي  أصحابه ليقتلوا كعب بن األشرف ولقد
أنجز محمد بن مسلمة  هذه المهمة .
المثال الثاني  :أكثر رعباً وخوفاً  :زار النبي  في فترة من الزمن
بني النضير  ,فاعتبر اليهود هذه الزيارة فرصة ذهبية ( سانحة ) لقتل
النبي  ، فطلبوا منه أن يجلس تحت ظل حائط  ،ودبروا خطة
ليرموه بحجر كبير من أعلى الجدار فيقتل النبي  . أوحى اهلل إلى
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نبيه  عن خطتهم  ،وفجأة غادر المكان وأنقذ اهلل حياته  .بعدها أخبر
النبي  بني النضير بأنهم نقضوا المعاهدة التي بينهما وقال لهم :
أعطيكم عشرة أيام لترحلوا عن هذا المكان  ،فاذهبوا حيث تحبون ،
فقال لهم زعيمهم ( عبد اهلل بن أبي ) ال ترحلوا عن هذه األرض ،
وسأساعدكم بألفين من المقاتلين من أتباعي  ،وكانت نتيجة هذا الكالم
أن تحصنت بنو النضير في القلعة ( الحصن ) وتحدوا النبي . 
ضيق النبي  عليهم الحصار هو وأتباعه  ،ولم يأتي المنافقون
لمساعدتهم ولقد أعطانا اهلل مثالُ لهم في سورة الحشر قال تعالى :
ﭽﯯ ﯰﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﭼ الحشر . 1٩ :قطع الصحابة بعض أشجارهم
 ,وحرقوا آخرين ليضايقوهم  ،وأخيراً ثبطت همتهم ووافقوا الرحيل
عن تلك األرض  .وعدهم النبي  بأن يأخذوا ما يستطيعون من
ممتلكاتهم  ،فذهب بعضهم إلى الشام  ،واستقر آخرون في خيبر  ،لقد
أخذوا معهم ما يملكون حتى األبواب والشبابيك الخشبية لبيوتهم
ليرضوا شرهم الدنيوي  ,وفي ذلك درس لكل شخص عاقل قال تعالى
 :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤﭼ الحشر. 2 :
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وسوف نجمل هذه النقاط في عقولنا -:
 -1عندما نقضت بنو النضير المعاهدة مراراً وتكراراً  ،لم يأمر
النبي  بقتلهم وإنما طلب منهم أن يرحلوا ويغادروا فقط من
المدينة ليتخلص من أذاهم .
 -2أعطاهم النبي  عشرة أيام ليستعدوا لهذا الرحيل .
 -3وعدهم النبي  بأن يأخذوا ما يستطيعون حمله.
 -4قطع وحرق بعضاً من الشجر ليضايق بني النضير  ،ويجبرهم
على الخروج من الحصن وكيفما كانت القلعة ( الحصون )
فإنها لم تحرق بالنار كما تفعل األمم المتحضرة في الوقت
الحاضر .
هذا ويبين لنا كيف أن المسلمين احترموا حقوق اإلنسان حتى مع
أعدى أعدائهم  .وإنه لمناقض تماماً لحقوق اإلنسان التي تعلنها األمم
المتحضرة حالياً .


قبيلة بني قريظة
قبيلة بني قريظة قبيلة يهودية أخرى كانت غنية وقوية  ،استقرت
بجانب المدينة  ،وكانت تنتظر قرب ظهور النبي محمد  ، ولقد
عرفوا وقت ومكان خروجه وعرفوا سماته الجسدية مت التوراة ،
اعتادوا أن يباهي بعضهم بعضاً  ،بأنهم سيكونوا أول أتباع هذا النبي ،
وبهذا التأييد سيكونوا قادرين على سحق جميع أعدائهم  .وعندما جاء
النبي  بالهدى والرشاد رفضوه صراحة وعارضوه سناً وظفراً .
قال تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
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ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ البقرة . 21 :عقد النبي  معاهدة مع بني
قريظة مبكراً  ،كما يذكر زعيمهم  ،لقد ذهب حيي بن أخطب زعيمهم
إلى كعب بن األشرف زعيم قبيلة بني النضير  ،وحاول أن يحصل
على تأييده له في معركة األحزاب  ،وبعد معارضة بسيطة  ،انضم بنو
قريظة إلى باقي األحزاب  ،وبهذا االتفاق صار النبي  حزيناً
لنقضهم العهد  ،وأقلقه ذلك  ،حيث أصبح باستطاعة بنو قريظة
مهاجمة نساء وأطفال المسلمين في المدينة عندما يكون الرجال في
ساحة معركة األحزاب  ،وقد ذكر القرآن هذا الفعل بالتحديد حيث جاء
العدو من فوق المسلمين ومن أسفلهم ( من فوق بنو قريظة ومن أسفل
منهم مجموعات أخرى تجمعت في ساحة المعركة ) قال تعالى  :ﭽ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ األحزاب. 1٤ :وبعون اهلل ومساعدته
كسب المسلمون المعركة  ،وعادوا إلى المدينة وهذا الفتح قد تم في
شهر ذي القعدة في السنة الخامسة من الهجرة .
وكما يذكر في البخاري وروت عائشة ( رضي اهلل عنها )  ،أنه عندما
وصل النبي  واستحم  ،جاءه جبريل ( عليه السالم )  ،وقال له  :لقد
ألقيتم سالحكم بينما نحن المالئكة مازلنا في معركة مضطردة
( مستمرة ) وهكذا ستأتون معنا لنهاجم وننتقم من قبيلة بني قريظة .
بهذه الطريقة وفي ذلك المكان كانت مقابلة النبي  مع جبريل ( عليه
السالم ) واضحة عند الشباك ( النافذة ) على الحائط الغربي من المسجد
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 ،كما جاء في سورة األحزاب  .قال تعالى  :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ
األحزاب . 5٩ :إنه سوف يالحظ  ،ومع مختلف التوسعات في مسجد
النبي  ، فإن ذلك الشباك سينتقل مسافة بسيطة في اتجاه الشرق من
المسجد .
أمر النبي  أتباعه بأن يصلوا في بني قريظة صالة العصر  ،أطاع
أتباع النبي  بشغف أوامره رغم التعب الشديد وسوء الحال  ،أغلق
بنو قريظة أبواب حصونهم وقالعهم المنيعة على أنفسهم  ،طبقاً لما
روى عن ابن هشام  ،ظل الحصار لهم مدة خمسة و عشرين يوماً ،
وأثناء الحصار اقترح زعيم بني قريظة  ،كعب بن األشرف على
قبيلته ثالثة اقتراحات -:
 -1جميعكم سيقبل اإلسالم  ،ويتبع محمد  , وأنا أحلف بأنكم
تعرفونه حقاً وتؤمنون بأنه على الصراط المستقيم  ،وال شيء
جديد حيث ورد ذلك واضحاً في الكتاب المقدس (اإلنجيل )
وإذا اتبعتم هذا االقتراح  ،ليس فقط تحفظون أنفسكم وممتلكاتكم
 ،بل ستفوزون يوم الحساب .
 -2االقتراح الثاني  :تقتلون أزواجكم وأوالدكم بأيديكم  ،وبعدئذ
تقاتلون المسلمين بقراركم الخاص .
 -3االقتراح الثالث  :تهاجمون المسلمين يوم السبت  ،وهم
يعرفون بأن القتال يوم السبت ممنوع لدينا  ،ومن هنا تظفرون
بهم ألنهم غير مستعدين وغير منظمين .
فقال اليهود إلى زعيمهم -:
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 -1سوف ال نقبل باالقتراح األول تحت أي ظرف من الظروف ،
وسوف ال نرغب بإتباع أي كتاب غير التوراة .
 -2لماذا نقتل أزواجنا وذرارينا البريئون ؟
 -3وأن االقتراح الثالث ضد عقيدتنا ( التوراة ) ومن هنا فإنه ال
يوافقنا أي من تلك االقتراحات .
عندها وفي تلك األوقات قذف اهلل في قلوبهم الخوف الشديد  ,وخرج
جميع اليهود من الحصن تحت تأثير هذا الخوف وتركوا نهاية
مصيرهم في أيدي النبي  . قال تعالى  :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ األحزاب . 2٦ – 2٩ :يالحظ في اآلية
السابقة  ،ليس فقط أنه سبحانه ساعد المسلمين بنفحاته وبركاته ولكن
أعطاهم أيضًا عهداً موثوق ًا في فتوحات المستقبل .
فوض النبي  سعد بن معاذ  , لقرر مصير بني قريظة  ،إن
اليهود دائماً ينتهزون الفرص حيث ترجوا النبي  بأن يستبدل أبا
لبانة بدالً من سعد بن معاذ ( رضي اهلل عنهما )  ،ألنهم توقعوا تعاطف
أبي لبانة معهم أكثر من سعد بن معاذ ( رضي اهلل عنهما )  ،حيث كان أبو
لبانة يمتلك أمالكاً في بقعة اليهود  .وافق النبي  على ذلك . ,
بدأ اليهود يبكون ويصيحون عندما قابلوا أبا لبانة  ،وطلبوا منه قائلين
 :ماذا سيكون مصيرنا إذا خرجنا من الحصن  ،وضع أبو لبانة أصبعه
على عنقه تعبيراً عن القتل  ،وفجأة تحقق أبو لبانة بأنه كشف وفضح
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سر النبي  رجع أبو لبانة إلى مسجد النبي  وربط نفسه بشجرة
نظرًا الستحيائه من إفشاء سر النبي  ، علم النبي  بذلك  ،وقال :
لو جاء لي مباشرة  ،كنت دعوت له  ،ولكن اآلن هو ينتظر حتى يقبل
اهلل توبته  ،وبالطريقة هذه توجد اسطوانة غي مسجد النبي  في هذا
الموقع تعرف باسطوانة أبي لبانة  ،أو اسطوانة التوبة  ،ذكر القرآن
ذلك الموقف في سورة األنفال  .قال تعالى  :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ األنفال– 2٦ :

 . 22وأخيراً حكم سعد في بني قريظة قائالً  :الرجال سيقتلون ،
والنساء واألطفال سيؤخذون أسرى  .لقد استحقت بنو قريظة ذلك ،
ألنهم نقضوا العهد  ،وحاولوا بكل ما يستطيعون إيذاء المسلمين
باالتفاق مع األعداء سرًا وعالنية وكذلك أمدوا أعداء المسلمين
بكميات كبيرة من السالح والذخيرة الحربية  ،واآلن وقد استولى
المسلمون على كميات كبيرة من الغنائم من هذه القبيلة اليهودية الغنية
كما ذكر في سورة األحزاب  ،آية (  , ) 2٦ – 2٩وقد وزع النبي
 ، تلك الغنائم على المقاتلين المشاركين في تلك المعركة .


مسجد قباء و مسجد الضرار
هاجر النبي  وصاحبه أبو بكر من مكة إلى المدينة  ،أول ما وصلوا
إلى قباء  ،والذي يقع على مسافة كيلومترات قليلة شمال المدينة  ،أقام
النبي  أياماً قليلة بنى مسجداً عرف بمسجد قباء  ،أحب اهلل هذا
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العمل الذي قام به النبي  حيث أسس تماماً على تقوى ورضوان من
اهلل تعالى  .قال تعالى  :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﭼ التوبة . 1٤2 :وعندما وصل النبي  إلى المدينة  ،بنى كذلك
المسجد النبوي  ،والذي أسس على تقوى من اهلل تعالى  ،وهكذا
تختص اآلية السابقة بالمسجد النبوي كذلك .
كانت قبيلة بني عمرو بن عوف تقيم على أرض قباء  ,سأل النبي
 أناسًا من تلك القبيلة  ،ما هي األعمال والنشاطات التي عملتموها
حتى أحبكم اهلل ؟ ودعاكم بالناس المتطهرين واألتقياء جدًا ؟  .قالوا :
يا عزيزنا النبي ( ال شيء خاص بنا  ,ولكن عند قضاء حاجتنا نحن ال
نستعمل الحجارة فقط لنظافتنا  ،ولكن نغسل أنفسنا بالماء  ،فقال النبي
 حقيقة لقد فزتم بهذا الشرف من اهلل تعالى ألعمالكم ونشاطاتكم هذه
 ،اجعلوها دائماً عادة وطبقاً لحديث في الترمذي  ،فإن إقامة صالة في
مسجد قباء تعادل عمرة تامة  .وكما ذكر في البخاري  ،بأن النبي 
اعتاد أن يزور مسجد قباء مشياً على األقدام أو بأي طريقة أخرى مرة
في األسبوع  ،واعتاد عبد اهلل بن عمر أن يعتاد هذه السنة .
كان المنافقون يعملون أعماالً ونشاطات دائماً معاكسة للمسلمين  ،وقد
ذكر القرطبي تفاصيل لحسابات علماء المسيحيين كأبي عمير  ،قابل
النبي  في المدينة  ،ولم يكن راضي بأسس اإلسالم  ،وقد تحدى
النبي  ، وقال أبو عمير  :كيف يكون بيننا كذاب  ،وسنموت كمداً
منه وأصدقائه وأنسابه ( أصهاره ) وحلف على أن يساعد أي أعداء
لإلسالم  ،وتعاقد مع أعداء المسلمين في كل معركة حتى معركة حنين
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 ،وأخيراً قام بتثبيط همم المسلمين  ،وهرب إلى الشام والتي كانت
مركزاً لنشاطات المسيحيين في ذلك الوقت مات في الشام بعيداً عن
أقربائه وعشيرته .
تآمر أبو عمير ضد المسلمين أثناء إقامته في الشام  ،وطلب من ملك
الروم أن يجتاح المدينة  ،وكتب كتاباً إلى المنافقين في المدينة بأن
يبنوا مسجداً قرب مسجد قباء  ،وأدعو بأن هذا المسجد  ،يسهل الصالة
على كبار السن والمرضى  ,وكذلك يخفف الزحام عن مسجد قباء ،
وقد توسلوا إلى النبي  بأن يقيم فيه صالة ليحقق ثقة الناس فيه  ،قال
النبي  : أنا اآلن مشغول باالستعداد والتجهيز لمعركة تبوك  ،وعند
عودتي سألبي لكم رغبتكم  .قال تعالى  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ التوبة. 1٤٦ :
وعندما عاد النبي  من معركة تبوك أُخبر النبي  بالتدبير المشين
للمنافقين ومن هنا أرسل عددًا من أصحابه ليخربوا ويحرقوا ذلك
المسجد الذي يدعى مسجد الضرار  ،وهذا الحادث وصفه اهلل في
سورة التوبة  .قال تعالى  :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌ ﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
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ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ ﮭﮮ
ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ التوبة . 11٤ – 1٤2 :مثال مسجد
الضرار هذا كبناء بُني على شاطئ نهر  ،ويظهر أن تلك القطعة من
األرض ثابتة مع أن طفو الماء جعلها رخوة فارغة مجوفة  .ومثل هذا
البناء سينهار حاالً  ،والنتيجة الخراب والدمار كلية  .وعالوة على
ذلك  ،فإننا نالحظ أن ذلك الجسد كالنار بدون لهب  ،وإن حسد ونفاق
وريبة ألئك المرضى سيكون دائماً في ازدياد طبقاً لتثبيطهم في تحقيق
أهدافهم الشريرة  .وهذه عقوبة مالزمة لهم من اهلل تعالى  .إن حسدهم
سوف ال ينقطع حتى يموتوا  ،وهذا ما يظهر أنهم سيئوا الحظ .
وسوف نلخص ونقيد المالحظات ( والدالالت ) التالية من هذه المقالة:
 -1أُسس مسجد الضرار ليكون سبباً في تفريق جماعة المسلمين ،
وليكون مأوى يمد أعداء اإلسالم ويكون مكاناً تُدبر فيه
المؤامرات ضد المسلمين لخدمة أعداء المسلمين .
 -2ومن هنا فإنه إذا بنى أي شخص مسجدًا ألغراض غير سليمة ،
سيكون ذلك الشخص شريراً
 -3سوف يمثل المسلمون دائم ًا جانب الشفقة والرحمة .
 -4سوف ينتبه المسلمون انتباهاً خاصاً لنظافة أنفسهم  ،ونظافة
المسجد وما يحيط به .
 -5تعني النظافة  :المحافظة على خلو المسلمين من الفقر واآلثام .
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مسجد القبلتين
مسجد القبلتين يعني أنه مسجد ذو قبلتين  ،واحدة إلى جهة المسجد
األقصى في أورشليم القدس والثانية تجاه بيت اهلل الحرام في مكة .
ترد على العقل عدة أسئلة منها  :لماذا قبلتين ؟ لماذا  ،وكيف  ،وأين
أخذ التغيير مكانه ؟ ومن أمر بالتغيير ؟ ما الفائدة من هذا التغيير
والتحول ؟ .
مبدئياً القبلتين أو اتجاه المصليين كان لجميع األنبياء بيت اهلل الحرام
في مكة  ،والذي بني في عهد آدم عليه السالم  .قال تعالى  :ﭽ ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ آل عمران. 1٩ :
اتبع هذه القبلة كل من النبي إبراهيم عليه السالم  ،وإسماعيل عليه
السالم  ،وأخيراً ثبت أ القدس ( المسجد األقصى ) قبلة لبعض أنبياء
بني إسرائيل  ،اعتاد هؤالء األنبياء عندما كانوا يصلون في القدس
كانوا يتوجهون إليها  ،وبهذه الطريقة صار كل من القدس  ،وبيت اهلل
الحرام بمكة قبلة صحيحة .
ولقد اعتاد النبي  أن يقف بين الحجر األسود والركن اليماني ,
وهكذا كان كل من بيت اهلل والقدس قبلة أيضاً .
وكما ذكر في البخاري بأن النبي  أدى صالة في المدينة متجهاً إلى
القدس مدة ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً  ،كان يخضع
خضوعاً تامًا ألوامر اهلل تعالى  ،وكيفما رغب فإن القبلة ستكون واحدة
كما هي منذ آدم ( عليه السالم )  ،وإبراهيم ( عليه السالم )  ،كان النبي 
مفعماً باألمل جداً  ،بأن رغبته ستكون مالئمة تماماً  ،ولقد اعتاد أن
ينتظر الوحي  ،ويتطلع تجاه السماء منتظراً مرة تلو مرة كما ذكر في
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سورة البقرة  .قال تعالى  :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ البقرة . 144 :وهكذا حقق اهلل سبحانه رغبة
النبي محمد  كاملة تامة  ،ليس فقط في تحويل القبلة بل لم يدعها
تعرف من أي بني قبله .
إن تأثير تحويل القبلة كان له معنيان -:
ال من
 -1عندما وجد اليهود بأن القبلة حُولت إلى بيت اهلل الحرام بد ً
القدس  ,استهزؤا وسخروا من المسلمين  ،وقالوا  :ما نوع هذه
العقيدة التي تؤيد تحويل القبلة ؟ وفي نفس الوقت كان اليهود قد
انزعجوا من ذلك التحويل  ،وهكذا كان المسلمون إلى حد ما
بعيدوا االتفاق مع اليهود  .وإن تحويل القبلة يعني  ،أن
المسلمين أمة متميزة  ،مستقلة بذاتها  ،ومن هنا تعجل اليهود
في معارضتهم ضد المسلمين واعتبروهم أعداءاً لهم  ،وعالوة
على ذلك فإن اهلل سبحانه له حكمته وتدبيره  ،وإن تحويل القبلة
قد أغاظ المنافقين من المسلمين المخلصين  .قال تعالى :
ﭽﭪﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
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ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﭼ البقرة . 143 :طبقاً لحديث في البخاري ومسلم  ،فإن
تحويل القبلة نُفذ ( طُبق ) عندما كان النبي  يؤم الناس في
صالة العصر  ،مع أن بعض الرواة يقولون  :بل في صالة
الظهر في مسجد القبلتين حول النبي  وأتباعه االتجاه مباشرة
أثناء تلك الصالة انتهى بعض الصحابة من صالته  ،وذهب
إلى جماعات المسلمين  ،فوجد أن إخوانهم من المسلمين كانوا
يتجهون في المسجد المجاور ناحية القدس  ،أخذ الصحابة
وبصوت مرتفع يخبرونهم  ،أنهم تواً قد صلوا مع النبي 
متجهين إلى بيت اهلل  ،وعند سماعهم هذا  ،حول إخوانهم
اتجاههم خالل الصالة  ،دون أي اعتراض أو تردد  ،أو
استفسار مهما كان  ،وهذا ما يسبب مرحلة غاية في األهمية
بأن شهادة واحد كافية في بعض حاالت اإلسالم .
وصلت أخبار تحويل القبلة إلى مسجد قباء في اليوم التالي  ،كما
ذٌكر في البخاري ومسلم  ،حول الناس اتجاههم أيضاً في قباء أثناء
الصالة لسماعهم النبأ  ,حتى وإن كان من شخص واحد  ،وذلك
يظهر أيضًا كم كان بين الصحابة من االحترام والثقة واألمانة ،
وإنني مسرور جداً ألنني أرى مكتوب على قمة محراب المسجد
في المدينة قوله تعالى  :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﭼ البقرة. 144 :
أُعطيت هذه المنحة إلى النبي  وأمته في مسجد القبلتين  ،ولقد
اعتاد النبي  أن يؤم الصالة في المسجد النبوي من بقعة خالل
باب جبريل عليه السالم ( القديم ) صارت اآلن من المسجد النبوي
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 ,وقد حجزت هذه البقعة ألصحاب الصفة إلقامتهم وتعليمهم ،
وهذا يوضح بأن برنامج هيئة الرعاية في المسجد النبي  ليس
موقع أصحاب الصفة  ,كما يساء الفهم من كثير من الزوار .


المؤامرات
حاك الكفار عدة مؤامرات لينقلوا جثث كل من النبي محمد 
وصاحبيه المدفونون في المدينة ولقد وصف الشيخ عبد الحق
( ت  1٤52هـ ) أعظم ثالث مؤامرات كما قرر العلماء األوائل  ،وقد
فشلت جميع تلك المؤامرات  ،وظهرت فيها معجزات النبي محمد 
بوضوح تام .
المؤامرة األولى  -:لقد قرر ابن النجار في كتابه ( تاريخ بغداد ) بين
عام (  411 _ 32٩هـ ) أن المدينة كانت تحت حكم حاكم مصر
الفاطمي  ،حاول ذلك الحاكم أن ينقل جثث النبي محمد  وصاحبيه
من المدينة إلى مصر ليوجه انتباه الناس من المدينة إلى مصر  ،وقد
بنى بناءاً ( قلعة كبيرة جدًا ) كلفه كثيراً  ،ليكون بيتاً لتلك الجثث في
مصر  ،أرسل الحاكم الفاطمي أبا الفتوح إلى المدينة لينفذ تلك الخطة
الدنيئة ( القذرة ) وعندما وصل أبو الفتوح إلى المدينة  ،قدم أهلها
ليعرفوا ما هذه الخطة  ،لقد تال قاري زلباني اآليات التالية من القرآن
 :قال تعالى  :ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤ
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ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﭼ التوبة . 13 – 12 :لقد غضب أهل المدينة غضباً شديداً
 ،وكادوا يقتلون أبا الفتوح وجنوده  ،استولى الفزع على أبي الفتوح ،
وقال  :سوف ال أنفذ هذه الخطة أبداً حتى لو أن الحاكم يقتلني  ،وفي
غضون ذلك هبت عاصفة خالل المدينة في تلك الليلة  ،أتلفت كثيراً
من البيوت وماتت بعض الحيوانات  ،وقليل من الناس بسبب هذه
العاصفة .
وجد أبو الفتوح له عذراً ليبتعد عن المدينة  ،لقد حمى اهلل نبيه
وأصحابه من هؤالء المجرمين  ,حاول الحاكم مرة ثانية لكنه فشل
كذلك  ،وهاتان المحاولتان حدثتا ما بين (  411 – 32٩هـ ) .
المؤامرة الثانية  -:قام بهذه المؤامرة رجل مسيحي عام (  552هـ )
كما رويت بواسطة سمهودي السلطان نور الدين زنكي حاكم الشام في
ذلك الوقت  ،قال مستشاره جمال الدين أصفهاني في ليلة ما رأى
السلطان النبي  في الحلم ثالث مرات  ،بأن النبي  أشار إلى
رجلين كانا يقفان بعيداً هناك  ،طلب النبي  من السلطان أن يخلصه
من أذى هذين الرجلين  ،فهم السلطان بأن شيئاً ما غير عادي قد
يحدث في المدينة  ،وفي الحال بدأ رحلته إلى المدينة بصحبة مستشاره
 ،وجمع السلطان هدايا غالية الثمن ألهل المدينة  ،وقد وصل إلى
المدينة خالل ستة عشر يوماً  ،وعندما وصل أعلن بأن على كل
مواطن شخصياً بأن يأتي ويتسلم هديته  ،لم ير أثناء توزيعه الهدايا
ذلك الرجلين  ،تساءل السلطان  ،هل تخلف أحد ؟ أُخبر بأن شخصين
لم يظهرا ألنهما أتقياء وأغنياء وكرماء لآلخرين  ،لقد تجنبوا قبول آي
شيء من اآلخرين  ,أصر السلطان على أن يحضروهما  ،وحالما
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وصال إلى السلطان عرفهم بأنهما الشخصان اللذان رآهما في الحلم .
سألهما السلطان  :من أين قدمتم ؟ قالوا  :نحن مغاربة من مراكش أتينا
للحج ورغبنا أن نقيم هنا كجيران للنبي  ، سأل السلطان  :أين
تعيشان  ،قاال  :في بيت مالصق إلى شباك في الحائط الشمالي لمسجد
النبي  . ذهب السلطان هناك  ،قَلَبَ السجادة المفروشة على أرض
الغرفة  ،فرأى نفقاً يقود إلى الحجرة المقدسة  ،حيث يدفن النبي 
طلب السلطان من الشخصين أن يقوال الحقيقة  ،فقاال  :نحن مسيحيان
وأُرسلنا إلى هنا لننقل جثمان النبي  ، ونحفر هذا النفق كل ليلة ،
ونحمل حقائب مليئة بالتراب ونضعها في البقيع أثناء الليل  ،وعندما
وصلنا إلى قبر النبي  تعرضنا إلى هجوم عنيف ونور ساطع ،
وشعرنا بزلزال عظيم تحت أقدامنا  ،واآلن وقد وصلت و أمسكتنا
وأيدينا مخضبة بالدماء  ،عندها صرخ السلطان  ،وشكر اهلل تعالى
الختياره لهذه الخدمة  ،أمر السلطان بقطع رؤوس أولئك المجرمين ،
وأمر كذلك أن يحفر خندق عميق حول الغرفة المقدسة  ,ويمأل الخندق
بالرصاص المصهور  ،وبهذه الطريقة ال يستطيع أحدٌ أن يصل إلى
القبور من خالل أنفاق تحت األرض  ،وبنى أيضاً رصيفاً خارج
الغرفة المقدسة  ،ليبقى يدور ساعة حول عارضة الحاجز هناك  ،ود
اتخذه كثير من زوار المدينة وكأنه مكان ألصحاب الصفة كان
الرصيف الحاجز خارج المسجد النبوي حيث كان مكان أصحاب
الصفة داخل المسجد  ،والموقع الصحيح ألصحاب الصفة هو كالتالي
 :إذا مشيت في االتجاه الجنوبي ( بعيداً عن القبلة ) من اسطوانة
عائشة  ،يكون العمود الخامس مكان أصحاب الصفة .
المؤامرة الثالثة  -:لقد ذكر الطبري المؤرخ الشهير في كتابه ٤
رياض نضرة ) تلك المؤامرة وهي كالتالي  :أتى أشخاص قليلون من
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حلب ( مدينة في الشام ) واشتروا كميات كثيرة من الهدايا الثمينة إلى
حاكم المدينة في ذلك الوقت  ،ورغبوا أن يدخلوا الحجرة المقدسة
لينقلوا جثث أبي بكر وعمر ( رضي اهلل عنهما )  ,وافق حاكم المدينة على
رغباتهم  ،بناءاً على قبض مبلغ من المال مغري لدرجة  ,ولضعف
تفكيره الديني  ،أعلم رئيس الحرس ( حرس المسجد النبوي ) بأن يفتح
لهؤالء األشخاص أبواب المسجد عندما يحل الليل  ،وعالوة على ذلك
قال له  :دعهم يفعلون ما يريدون  ،قال الحارس  :طرق باب السالم
بعض األشخاص بعد صالة العشاء  ،ففتحت الباب ووجدت حوالي
أربعين شخصًا وفي أيديهم معاول ( أدوات ) قطع وحفر  ،وهكذا
تركتهم كما أمرني الحاكم  ،كنت فزعاً  ،وجلست في ركن من المسجد
 ،اندفع هؤالء األشخاص تجاه الحجرة المقدسة  ،ولما وصلوا جانب
منبر المسجد حدث شيء غير طبيعي  ،انشقت األرض من تحت
أقدامهم وابتلعت هؤالء األشخاص وأدواتهم  ،وأضاف الحارس  ،كان
الحاكم ينتظرهم بقلق  ،وبعد طول االنتظار دعاني و سألني عنهم ،
أخبرته بما رأيت لم يصدقني وسماني رجل مجنون  ،دعوته ليرى
الموقع بأم عينيه  ،ولما رأى الحاكم ذلك االنشقاق  ،قال لي  :اترك
الخبر كما هو  ،ال تذكره ألحد  ،وإال سوف أقطع رأسك إذا أنت
تحدثت بذلك .
يالحظ أن أعداء اهلل يدبرون الخطط واهلل بدوره يدبر خططًا  ،لكن اهلل
سبحانه أجود تدبيراً  .قال تعالى  :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ األنفال:

 . 3٤لقد أنجز اهلل وعده للنبي محمد  حقيقة كاملة كما ذكر في
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سورة المائدة قال تعالى  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﭼ المائدة. ٩٦ :
وكما ذكر آنفاً بأن جميع خطط البشر ( الناس ) قد فشلت ،
باإلضافة إلى ظهور معجزات النبي  التي حصلت أثناء سرد
المؤامرات العليا ( الكبرى ) .


قليل من المواقع الجديرة بالذكر
1ـ مسجد اإلجابة  -:يقع هذا المسجد بجانب مستشفى األنصار  ،كما
ذُكر في صحيح مسلم ولقد أقام النبي  وأصحابه ركعتي صالة في
هذا المسجد  ،وقد أطال النبي  التضرع والدعاء بعد الصالة فيه ،
قال النبي  طلبت من اهلل ثالثة أشياء أثناء هذا الدعاء فأعطاني أول
اثنتين وأمسك الثالثة .
أوالً وقبل كل شيء  ،طلبت من اهلل أال يهلك أمتي بقحط سنين
( بالجوع ) وثانياً أن ال يهلك أمتي بالغرق  ،والثالثة أن ينقذ أمتي من
حرب يكون بينهم .
2ـ مسجد أبي ذر  -:ذكر اإلمام البيهقي في شعب اإليمان  ،وروى
عبد الرحمن بن عوف  التالي  :قال عبد الرحمن  أقمت أنا
والنبي  ركعتي صالة في هذا المسجد  ،وسجد النبي  سجدة
إضافية بعد الصالة  ،وقد أطال النبي  في هذه السجدة كثيراً  ,فقلقت
وتعجبت هل قبض ؟ ( توفي ) وبهذا الشعور بدأت أبكي بصوت
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خافت  ،وعندما رفع النبي  رأسه من السجدة الطويلة  ،فوجدني
أبكي  ،فقال  :ماذا حدث لك ؟ أفصحت ( عبرت ) عما بخاطري ،
فقال عليه السالم إن جبريل عليه السالم أخبرني بأن اهلل سبحانه يصلي
ويسلم علي ( واهلل سبحانه يرسل السالم والصالة لذلك الشخص )
وفعلت هذه الركعة الطويلة شكراً هلل تعالى .
3ـ مسجد الغمامة  -:إنه يقع غرب مسجد النبي  واعتاد عليه السالم
أن يؤم العيد من هذا المكان .
4ـ مسجد الجمعة  -:يقع على مسافة كيلو واحد جنوب مسجد قباء ،
اعتادت قبيلة بني سليم أن تعيش هناك  ،وقد أم النبي  أول صالة
جمعة في هذا الموقع أثناء رحلته من قباء إلى المدينة .
5ـ جنة البقيع  -:اعتاد النبي  أن يدعو ألولئك الموتى في المقبرة ،
وإحدى أدعيته كما روى أبو هريرة  ( :السالم عليكم دار قوم مؤمنين
 ،وإنا إن شاء اهلل بكم الحقون ) .
أفراد عائلة النبي  الذين دفنوا في جنة البقيع كالتالي -:
1ـ بنات النبي  : فاطمة ( رضي اهلل عنها )  ،ورقية ( رضي اهلل عنها ) ،
وزينب ( رضي اهلل عنها )  ،وأم كلثوم ( رضي اهلل عنها )  ،وولد إبراهيم
( رضي اهلل عنه ) أيضاً .
2ـ جميع زوجات النبي  باستثناء خديجة ( رضي اهلل عنها ) وميمونة
( رضي اهلل عنها ) .
3ـ العباس  عم النبي  ، وأبو عماته صفية ( رضي اهلل عنها ) ،
وعاتكة ( رضي اهلل عنها ) .
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4ـ الحسن  ، فاطمة بنت أسد أُم علي . 
5ـ عقيل بن أبي طالب  ، عبد اهلل بن جعفر . 
وكذلك الصحابة ومن بينهم ما يلي -:
عثمان بن مظعون  ، عثمان بن عفان  ثالث الخلفاء الراشدين ،
وخنيس ابن حذافة  ، وسعد بن أبي وقاص  ، وأبو سعيد
الخدري  ، وعبد الرحمن بن عوف  ، وعبد اهلل بن مسعود 
 ،وأسعد بن زرارة  ، وسعد بن معاذ  ، وكثير من اآلالف
اآلخرين كذلك .
عسى اهلل أن يرضى عن الجميع منهم .
وباستطاعتك أن تعرف تفاصيل أكثر عن جنة البقيع  ،وسقيفة بني
ساعده  ،وصفه  ،في ترجمتي باإلنجليزية لبيوت الصحابة حول مسجد
النبي . 

من داخل المسجد النبوي
لقد وصف كثير من المؤرخين داخل المسجد النبوي  ،مثال ذلك :
الشيخ الدهلوي (  1٤52 – 152هـ ) وقد سطر التفاصيل التالية في
كتابه ( تاريخ المدينة ) ويالحظ أن األعداد بالمسجد النبوي تتوافق مع
األعداد التي ظهرت في النموذج ( المخطط ) في نهاية هذا الكتيب .
1ـ اسطوانة الوفود  :اعتاد النبي  أن يقابل الوفود والزائرة في هذا
المكان  ،واعتاد الصحابة البارزون أن يجلسوا كذلك حوله أثناء تلك
المقابالت .
65

2ـ اسطوانة الحرس  :اعتاد حرس األمن أن يقفوا هنا  ،قال مطري :
كان يوجد باب في بيت عائشة مقابل هذه االسطوانة  ،واعتاد النبي
 أن يأتي من هذا الباب إلى المسجد النبوي .

3ـ اسطوانة السرير  :كما روى عبد اهلل بن عمر . أن النبي 
اعتاد أن يضع سريره في هذا المكان أثناء االعتكاف .

2ـ اسطوانة أبي لبانة  :كما ذكر في تفسير ابن كثير  ،بأن النبي 
أراد أن يعاقب قبيلة بني قريظة اليهودية على غدرهم وخيانتهم  ،عين
أبا لبانة كوسيط بينه وبينهم  ،وقد أخطأ حين أفشى سر النبي  إلى
تلك القبيلة  ،تحقق حاالً من خطئه  ،فربط نفسه عقاباً له في هذه
االسطوانة  ،حتى يقبل اهلل توبته  ,وبعد سبعة أيام أوحى اهلل تعالى إلى
النبي  إلهاماً فيما يتعلق بقبول توبته  ،فك النبي  أبا لبانة بيديه
الشريفتين  ،وإن اآليات (  ) 22 -2٦من سورة األنفال أًوحي بها
لتعلمنا درساً في الحياة  ,هذا ويظهر أن سحب ( شجب ) الثقة من
الصحابة أمر خطيراً جداً ويتخذون موقفاً قاسياً لوضع حد لتقويم
الخطأ .
3ـ اسطوانة عائشة ( رضي اهلل عنها ) لقد ذكر الطبراني  ،روت عائشة
أن النبي  قال  :توجد بقعة مهمة جداً في المسجد النبوي الشريف ،
إذا أتى الناس ليتعرفوا عليها سيحصل زحام كثير ال يجد الواحد منهم
مكاناً يؤدي فيه صالة هناك  ،وفي يوم سأل الصحابة عائشة ( رضي اهلل
عنها )  ،عن هذه البقعة  ،ولقد انحرفت لتكشف عن هذا الموقع  ،تفرق
الصحابة وبقي ابن أختها عبد اهلل بن الزبير  ، وفيما بعد الحظ
الصحابة بأن عبد اهلل بن الزبير  ، يصلي جانب اسطوانة عائشة
( رضي اهلل عنها ) الحالية  ،اعتقد الصحابة بأن عائشة ( رضي اهلل عنها ) قد
66

أخبرت ابن أختها عن تلك البقعة السرية  ،أم النبي  الصالة من هذه
البقعة لعدة أيام بعد تحويل القبلة من األقصى إلى الكعبة في مكة ،
وفيما بعد كان يؤم الصالة دائمًا من البقعة التي تسمى اآلن بمحراب
النبوي الشريف .
6ـ اسطوانة مخلقة  :روى جابر  كما ذكر في البخاري  ،بأن
النبي  اعتاد أن يستند إلى جذع شجرة نخل ( في مكان هذه
االسطوانة ) عندما كان يلقي خطبة الجمعة  ،وباحترام تام اقترح
األنصار على النبي  ، بأنهم يستطيعون أن يعملوا منبر ( نستطيع
أن نعمل لك منبراً إذا سمحت ووافقت ) على ذلك  ،وافق النبي ، 
بُني المنبر الذي يتكون من ثالث درجات  ،وعندما جلس النبي 
على هذا المنبر ليلقي خطبته  ،سمع الصحابة جذع شجرة النخل يئن (
يبكي ) كما يبكي الطفل  ،ذهب النبي  إليه وعانقه  ,هدأ الجذع بعد
نشيج كنشيج الجمل وكان الجذع يبكي منذ أن حُرم تحيات اهلل عليه
التي كانت على مقربة منه  ،وعندما وُضع على هذا الجذع العطر
الذي يسمى خلوقاً  ،صار يعرف باسطوانة مخلقة .
7ـ المسجد النبوي  :كان ال يوجد محراب في مسجد النبي  أثناء
فترة حياته وخلفائه األربعة  ،وفي سنة (  11هـ ) أقام عمر بن عبد
العزيز هذا المحراب وصلى فيه  ،وإذا وقفت في هذا المحراب لتقيم
الصالة سيكون مكان السجدة هو مكان وضع أقدام النبي  ، وأن
القصد من بناء الجدار العريض من هذا المحراب هو أن يغطي مكان
سجدة النبي . 
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8ـ محراب عثمان  :أم الخليفة عثمان  ، صالة في هذه البقعة وفي
الوقت الحاضر يؤم اإلمام الصالة أيضاً من هذه البقعة  ،بنى عمر بن
عبد العزيز هذا المحراب أيضاً .
9ـ محراب حنفي  :اعتاد أسمى أربعة أئمة مدارس فكرية ( الحنفي ،
الشافعي  ،المالكي  ،الحنبلي ) أن يؤموا الصالة موزعة على أوقات
الفراغ المختلفة في بقع مختلفة من مسجد النبي  ، اعتاد اإلمام
الحنفي أن يؤم الصالة من هذه البقعة  ،يوجد اآلن مصلى جماعي فقط
في مسجد النبي  قادته مدرسة اإلمام الحنبلي الفكرية  ،وقد اعتمد
هذا في عهد الحكومة السعودية .
14ـ محراب التهجد  :اعتاد النبي  أن يقيم صالة التهجد في هذه
البقعة .
11ـ منبر وعظ  :كما ذكر في البخاري ومسلم وروي عن أبي هريرة
 , قال النبي  : أن مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة
 ،ومنبري سيكون على نهر الكوثر يوم الحساب  ،لقد أرسله حكام
مسلمون مختلفون للمسجد النبوي من وقت آلخر  ,المنبر الحالي كان
قد أرسله السلطان مراد الثالث في اإلمبراطورية العثمانية عام
(  112هـ ) .
12ـ منصة أمن شخصي  :إذا دخلت من باب جبريل عليه السالم ،
فإن هذه المنصة تقع على جانب يدك اليمنى  ،وقد بناها السلطان نور
الدين زنكي  ,إنها ليست الصفة كما يعتبرها كثير من الزوار .
13ـ موقع الصفة ( الصفة تعني مساحة مظلة )  ،اعتاد الصحابة
الفقراء من ال يوجد لهم مأوى أن يعيشوا في الصفة  ،اعتادوا أن
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يتعلما أشرف تعاليم اإلسالم  ،ويخدموا اإلسالم بطرق مختلفة  ،إذا
مشيت من اسطوانة عائشة ( رضي اهلل عنها ) مقابل اتجاه القبلة  ,تكون
الصفة بعد خمس عشرة اسطوانة  ،وعندما وسع النبي  المسجد في
السنة السابعة من الهجرة  ،نقلت الصفة نحو عشرة أمتار تجاه الجنوب
 ،كما ترى في مخطط المسجد النبوي .
19ـ بيرحاء  :إذا دخلت المسجد من أقصى الجزء اليسار من باب فهد
 ،هذا البئر حدد اآلن بنحو خمسة عشر متراً داخل المسجد  ،وأشير
إليه بثالث دوائر  ،اعتاد النبي  أن يأتي إلى هذا البئر ويشرب منه
الماء  ،امتلك أبو طلحة هذا البئر  ,وحديقة حوله  ,وعندما سمع آية
 12من آل عمران  ،أنه ال يستطيع أن ينال البر ما لم تنفق في سبيل
اهلل الذي تحبه أعظم شيء  ,وهب أبو طلحة هذه الحديقة حاالً  ،يلتمس
رضا اهلل تعالى  ،وهذا يبين كيف أن الصحابة استجابوا إلى آيات
القرآن واتبعوا هدى اهلل وإرشاده بصدق وإخالص.
21ـ منزل أبي بكر  : الذي يمشي من المنبر تجاه باب الصديق ،
حدد هذا البيت بعد العمود الخامس في صف باب الصديق في يوم ما
قال النبي  (: جميع أبواب البيوت المفتوحة في مسجد النبي 
يجب أن تغلق ماعدا باب منزل أبي بكر  ،وهذه طريقة للتأكد أن أبا
بكر سيكون أول خليفة بعد النبي . 

اإلسطوانات -:
 -1إسطوانة الوفود .
 -2إسطوانة الحرس ( إسطوانة علي ) .
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 -3إسطوانة السرير .
 -4إسطوانة أبي لبانة .
 -5إسطوانة عائشة .
 -٩إسطوانة مخلقة .
المحاريب -:
 -1المحراب النبوي .
 -2المحراب العثماني .
 -3المحراب الحنفي .
 -4محراب التهجد .
 -5المنبر .
 -٩محراب الموازين .
 -٦الصحن حول موقع التهجد .
 -2موقع حارس األمن والخدمة الشخصية .
 -1موقع الصفا .
1٤ـ باب البقيع .

11ـ باب جبريل .

12ـ باب النساء .

13ـ بيرحاء .

14ـ باب السالم .

15ـ منزل أبي بكر .


نشرات ( منشورات ) وخطابات من القراء
مرحباً امتياز  ،أنا شاناز ينكوم  ،مسلم بريطاني من أصل هندي ،
وُلدت وترعرعت في بريطانيا  ،ولم أذهب أبداً إلى الهند وال إلى أي
71

بلد إسالمي  ،وأنا مثل الشباب البريطانيين المراهقين  ،لقد وجدت
صعوبة في فهم اإلسالم  ،حتى بعد أن تعمدت تعلمه لقد وجدت كتابك
بأنه أعجب كتاب إسالمي قرأته في حياتي  ،ولقد اشتراه لي أخي
عندما ذهبت إلى الشام الكتاب كان سهل الفهم العقلي جداً  ,وإنني أظن
أنك أمريكي مسلم  ،ولذلك أستطيع أن أتحدث بدون تكلفة  ،أنا طالب
قانوني  ,وأستطيع أن أتكيف مع الثقافات الشرقية  ،وهكذا لم تستغرق
قراءة ترجمة القرآن وقت ًا طويالً  ،ولذا سأكون شاكراً لك إاذ تفضلت
 – 2٤٤1/11/5شاناز u.k
بإرسال بعض من كتبك أكثر .
لقد حصل لي سرور عظيم عندما قرأت كتابك عظيم الثقافة المعنون :
 , Speeches for an Inguiring Mindوأنا أعتقد بأن هذا
العمل غير العادي والذي يروي األمور التي تخص الحديث والفقه
مستنداً إلى أوامر قرآنية  ,أود أن يكون على نطاق أوسع  ,وأن
موضوعه يجعله مقبوالً ومالئماً جداً للقراءة  .وسيندمج كمقرر
جوهري منظم في مدارس إسالمية في شمال أفريقيا  ,وبهذا التنظيم
والتوافق أطلب منك موافقتك على نشر هذا الكتاب في كل األنحاء ,
وذلك ألجل الغرض الموضح أعاله  .عسى اهلل أن يجزيك عظيم
األجر لمجهوداتك إلعزاز الدين .
 – 2٤٤2/٩/٩نظير أحمد – تاليا – شمال أفريقيا .
في الحقيقة إن ما تقدمه للناس العقالء كنوز المعرفة  ,من الحكمة
واإلرشاد التي جمعت من القرآن الكريم والحديث الشريف سيكون فيما
بعد لؤلؤة يُستضاء فيها  ,وإن هذه الحقائق اللطيفة ستقدم هدياً واضحاً
علمياً لقيادة الجنس البشري في مختلف أنواع الحياة وإن أهمية نوعية
هذا الكتاب قد أثرت في لسهولة الكتابة ووضوح العبارة .
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يونيو  – 2٤٤1 /على شيخ – المدينة المنورة
في اللحظة التي بدأت في قراءة كتاب ( شباب اإلسالم الدولي ) لم
أستطع أن أتركه حتى انتهيت من آخر صفحة فيه  ،إن الكتاب عظيم
الفائدة لغير المسلمين  ,وللذين يريدون أن يعرفوا لإلسالم شيئاً  ,وإنه
يخدم بقوة تأثيره  ,ويزيد في ثقة المسلمين  ,ويبصرهم باإلسالم ,
عسى اهلل أن يمنحك حياة ناجحة في الدنيا واآلخرة .
مارس 2٤٤2 /م – محمد زبير – الهند
قرأت كتابك  ,IMYوجدته ساحراً فتاناً  .أُعجبت وأُدهشت بكيفية
اعتناق هؤالء الشباب اإلسالم  ,وتحويل نظام حياتهم كلية  ,وفي
النهاية كم من رغبة واجتهاد عندي لخدمة اإلسالم  ,وإنني أرغب أن
أتزوج بإنسان مثل أولئك .
ديسمبر 2٤٤3 /م – سليمة مدور – الجزائر .
قرأت كتابك " True Stories of American New :
 ( " Muslimsالقصص الحقيقية عن مسلمين أمريكان جدد ) كان
الكتاب ساحراً  ،وسوف أُخبرك بأن اهلل سبحانه وتعالى يبارك فيك ,
ويطيل في عمرك في هذه الحياة الدنيا  ,نحن السيدات المسلمات
نرغب في اتباع خطواتك  ,ونرجو اهلل أن نصير دعاة مسلمات مثلك
 /14ديسمبر 2٤٤1 /م – أمين ساهادا ماهاما – غينيا  -أفريقيا .
لقد تمتعت بقراءة كتابك ( كالم لعقل يستفسر ) الذي أعطيته لي
كصدقة في المدينة  ،وأنا مسرور ألجعلك تعرف أن الكتاب ( والحمد
هلل ) واضح وتعليمي  ،وإن مجهودك هذا يعتبر وصية غالية  ،وإن
الحكمة والبصيرة اللتين أظهرتهما في تبرعك لتنمي وتزيد في اإلسالم
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بهذه الحقيقة الال محدودة  ،وإن الفرض من هذا الخطاب أن أعلمك
رغبتي بتسامحك المهم  ،وأن تأذن لي بأن أترجم هذا الكتاب باللغة
الهوساوية ألجل فائدة مسلمي الهوسا في نيجيريا بأفريقيا وعبر العالم
اآلخر .
 /13يوليو 2٤٤1 /م – محمد األمين – تكور – نيجيريا – أفريقيا
لقد اطلعت خالل قراءة كتابك ( كالم لعقل يستفسر ) على حقيقة
الرضا بالشعور لتلك الصعوبات  ،والتي يمكن أن تعالج بالطريقة التي
اتبعتها  ,وإنني أرغب في أخذ إذنك ألستعمل هذا الكتاب كلياً أو جزئياً
ألجل قراءة مجموعتنا  ,كما هي في رسالة جمعتها الصحافة .
 /22يونيو 2٤٤1 /م – محمد نوراني – كينيا – أفريقيا
إن كتابك ( كالم لعقل يستفسر ) ُيعتبر أحسن كتاب كنت قرأته  ،وإن
الشيء الذي جذبني إليه  :هو عنوان الكتاب نفسه  .ألن أسلوبه فريد
وسهل وتعبيره واضح ولذا سحرني  ،وزيادة على ذلك فإن كل قسم
فيه كان متوازنا  ،وأحسن أناقة  ،أنا اآلن سعيد جداً  ،ألنني أمتلك ذلك
الكتاب وإنه على مكتبي اآلن  ،وإن كتابك ( المذكرون للناس العقالء )
كذلك له تأثير فاتن  ،وأنا أقدر مالحظاتك المهمة في نهاية كل قسم ،
والتي يمكن أن تكون بمثابة مساعدة مهمة لتفهيم الناس بإرادة اهلل
تعالى .
 /21نوفمبر 2٤٤1 /م – د .شكيل فاروقي – المدينة
لقد قرأت كتابين من كتبك فقط  ،وجدير بي أن أقول إنك ساحر وفاتن
 ،وقد قرأت كتباً كثيرة إسالمية  ،ولكن لم أجد كتاباً يفيد ويعلم بمثل
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هذه السهولة في األسلوب  ،ووضوح العبارة في اللغة  ،وإن
اإلصدارات التي تروى في كتبك تفتن كثيراً من المراهقين مثلي
 /11مارس 2٤٤2 /م – زاكي – يوكي
لقد قرأت ( كتابك الشباب المسلم الدولي ) إنه ينفخ في الشباب الروح
 ،وفي ذلك الوقت عندما قرأت الكتاب لم أالحظ دموعاً تسيل من عيني
على وجنتي  ،وتعلمت كثيراً من أخواتي المسلمات الالتي يعملن أشياء
غير عادية ليتزودن بتعاليم اإلسالم ويتمتعون به  ،ولقد شعرت
بالخجل حيث أنني لم أعمل ما يجب علي كمسلم .
 /23أبريل 2٤٤3 /م – عبد الرحيم بابا رام – الفلبين
لقد تأثرت كثيرًا عندما قرأت كتابك ( الشباب المسلم الدولي ) عسى
اهلل أن يبارك فيك  ،لنشر مثل هذه التجارب لتنبه المسلمين من رقادهم
 ,والذي منح هذه الهدية اإليمانية العظيمة .
 /4فبراير 2٤٤3 /م – أنور كمال
أنا صفوت نجوم  ,مسلم بورمي  ،السالم عليكم  :أنا سعيد جداً بكتابك
( الشباب المسلم الدولي ) والذي كتبته أنت  ,وبعد قراءة هذا الكتاب ،
أقبلت ألعرف الحقيقة أحسن  ،وأنا أحب أن أتمرس وأتمثل باإلسالم
أكثر وأكثر  ،أنا أقدر مجهودات العظيمة لنصرت اإلسالم وإعزازه .
2٤٤3/5/2م – صفوت نجوم – أكا  .تن سيوكينبا – بورما
أنا بوالرينوا حبيبات أتينوك من أوجون دولة نيجيريا  ,أريد أن
أشكرك على ما أدخلت من السرور على نفسي ( حياتي ) بكتابك
( كالم لعقل يستفسر ( يتسائل ) لقد كون لدي ملكه وبركة كبيرة في
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حياتي  ,وأنا ال أستطيع أن أصدق أن هناك كتاباً مثل ذلك على سطح
األرض .
لقد زودني بمفهومات أفضل في اإلسالم  ,وشعرت بسرور ألنني
قرأته وأشكرك شكراً كثيرًا جداً .
عسى اهلل أن يمدك بقوة  ,واستمرار  ,وأن يبارك فيك ويكون معك
بتأثيرك في قلوب الناس وعقولهم .
 /12مايو 2٤٤4/م – بوالرينوا حبيبات – نيجيريا .
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