م�����ج�����ل�����ة وال����������ذي����������ن م���ع���ه

رؤي�����������������������ة

�إظهار مكانة الرعيل الأول (الآل والأ�صحاب) وجهود الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يف تربيتهم و�إعدادهم ،وت�أ�سي�س حوار �أخوي ،ي�ؤدي �إىل �إقامة
وحدة وطنية واخوة �إن�سانية ،ترتقي فوق الع�صبية والطائفية واملذهبية.

رس����������ال����������ة

الوحدة وعدم التفرق والتوا�ص ��ل والبحث عن امل�ش�ت�ركات �إنطالق ًا من قوله تعاىل :ﱹ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﱸ امل�ؤمنون:
 ، ٥٢وقوله تعاىل :ﱹ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﱸ �آل عمران. ١٠٣ :

ق������������ي������������م

الب�ص�ي�رة يف الدع ��وة واحلكمة يف البالغ �إنطالق ًا من قوله تع ��اىل :ﱹﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﱸ الكهف .٢٩ :وقوله
تعاىل :ﱹ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱸ يو�سف.١٠٨ :

أه��������������������داف

 بيان العالقة الطيبة والو�شائج املتينة بني �آل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وال�صحابة ،لدفع ال�شبهات واملكائد. نزع فتيل الطائفية ومواجهة التدابر والتناحر من حيث الأ�سباب واملقدمات. �إحياء احلوار احلر وال�صريح ،يف جو ت�سوده املحبة وااللفة . -التعاي�ش وقبول الآخر �سمات �إ�سالمية نعمل على تر�سيخها يف املجتمع.

خطــــــــــــــــــــاب

إىل

 النخب املثقفة واملتعلمة ،على م�ستوى الرتبية والتعليم ،والدعوة والإر�شاد. �ص ّناع القرار وقادة امل�ستقبل. -دعاة الوحدة الإ�سالمية والوطنية .

س������ي������اس������ة

 املو�ضوعات املن�شورة متثل ر�أي كاتبيها. االختالف يف الر�أي يغني الوعي ويحفزه وينري احلقيقة ومن املفرت�ض النقا�ش بالطرق العلمية التي حترتم احلوار النه�ضوي.� -ستقوم املجلة ب�إعادة حترير وتن�سيق بع�ض املواد الواردة �إليها املراد ن�شرها وحتريرها – يف حال ال�ضرورة – بعد �أخذ موافقة الكاتب.

شروط النشر يف

 �أن تكون املو�ضوعات غري من�شورة يف املجالت وال�صحف �سابق ًا. �أن يكون مطبوع ًا على ورق .A4 �أن يكون متنا�سب ًا مع �سيا�سة املجلة القائمة على الت�أ�سي�س للوحدة والتقارب . -املجلة غري ملزمة برد املو�ضوعات يف حال عدم ن�شرها.

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد الثامن
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آية البالغ حراسة ربانية
د.يون�س اجلبوري
﴿ يَا َأيُّهَا الرَّس ُُول بَل ْغ مَا ُأن ْ ِز َل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ َت ْفع َْل َفمَا بَلَّ ْغتَ ِرسَالَ َتهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الن ِ
َّاس إِنَّ اللَّهَ اَل يَهْدِي ال ْ َقوْمَ ال ْ َكافِ ِر َين ﴾ املائدة76:
بعد هجرة ِّ
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�إىل املدينة املنورة كرث �أعداء الإ�سالم من
امل�شركني واليهود والأحزاب من القبائل.
ومن �صدق التوكل على اهلل عند ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم �أخذه بالأ�سباب ،فكان
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم يتخذ حر�سا
يف ح ّله وترحاله.
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َعنْ �أَبِي َر ْي َحا َن َةَ ،قا َلَ :خ َر ْج َنا َم َع
الل �صلى اهلل عليه و�سلم فيِ َغ ْز َوةٍ،
َر ُ�سولِ هَّ ِ
َف�أَ ْو َف ْي َنا َعلَى َ�ش َر ٍفَ ،ف�أَ َ�صا َب َنا َب ْر ٌد َ�شدِ يدٌ،
ريُ ،ث َّم
َح َّتى �إِ ْن َكا َن �أَ َح ُد َنا َي ْح ِف ُر الحْ َ ِف َ
َيد ُْخ ُل فِي ِه َو ُي َغ ِّطي َعلَ ْي ِه ب َِح َج َف ِتهَِ ،فلَ َّما
َر�أَى َر ُ�س ُ
الل �صلى اهلل عليه و�سلم َذل َِك
ول هَّ ِ
ا�سَ ،قا َل�(( :أَال َر ُج ٌل َي ْح ُر ُ�س َنا ال َّل ْيلَ َة
مِ َن ال َّن ِ
�أَ ْدعُو هَّ َ
يب ِب ِه َف ْ�ضال))،
الل َل ُه ِب ُدعَا ٍء ُي ِ�ص ُ
َف َقا َم َر ُج ٌل مِ َن الأَ ْن َ�صارَِ ،ف َقا َل� :أَ َنا َيا َر ُ�سو َل
هَّ
اللَِ ،ف َدعَا َلهَُ ،قا َل �أَ ُبو َر ْي َحا َن َةَ :ف ُق ْلتُ � :أَ َنا،
َف َدعَا ليِ ِب ُدعَا ٍء هُ َو دُو َن مَا َدعَا ِللأَ ْن َ�صارِيِّ ،

ُث َّم َقا َل َر ُ�س ُ
الل �صلى اهلل عليه و�سلم:
ول هَّ ِ
((ح ِّرمَتِ ال َّنا ُر َعلَى َعينْ ٍ َد َم َعتْ مِ نْ َخ ْ�ش َي ِة
ُ
هَّ
اللُِ ،ح ِّرمَتِ ال َّنا ُر َعلَى َعينْ ٍ َ�س ِه َرتْ فيِ َ�س ِبيلِ
هَّ
اللَِ ،قا َلَ :و َن�سِ يتُ ال َّثا ِل َث َةَ ،قا َل �أَ ُبو ُ�ش َر ْي ٍح:
َو َ�سمِ ْعتُ َب ْع ُد �أَ َّن ُه َقا َلُ :ح ِّرمَتِ ال َّنا ُر َعلَى
ي َغ�ضَّ تْ َعنْ محَ َ ا ِر ِم هَّ
اللِ� ،أَ ْو َعينْ ٍ ُف ِق َئتْ
َع ٍ
هَّ
فيِ َ�س ِبيلِ اللِ)).

احلرا�سة الربانية:

َر ُج ٌل َ�صال ٌِح َي ْح ُر ُ�س َنا ال َّل ْيلَ َة))؟ َف َقا َلتْ :
ال�سلاَ ِح،
َب ْي َن َما َن ْح ُن فيِ َذل َِك َ�سمِ ْعتُ َ�ص ْو َت ِّ
َف َقا َلَ (( :منْ َه َذا؟)) َقا َل�َ :س ْع ٌد َو ُح َذ ْي َف ُة،
الل َ�ص َّلى ُ
جِ ْئ َنا َن ْح ُر ُ�س َكَ .ف َنا َم َر ُ�س ُ
اهلل
ول هَّ ِ
َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َح َّتى َ�سمِ ْعتُ َغطِ َ
يطهَُ ،و َن َز َلتْ
الل َ�ص َّلى ُ
هذه الآية ،ف�أنزل َر ُ�س ُ
اهلل
ول هَّ ِ
َ
َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َر�أْ َ�س ُه مِ نْ ُق َّب ِة �أ َد ٍم َو َقا َل:
ا�س َف َق ْد ع ََ�ص َمنِي
((ا ْن َ�ص ِر ُفوا َيا �أَ ُّيهَا ال َّن ُ
هَّ ُ
الل)) .الواحدي ،ا�سباب النزول.

وا�ستمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على
قال الألباين رحمه اهلل :ف�إن له �شاهدا
هذه احلال �إىل �أن نزل قول اهلل تعاىل :من حديث �أبي هريرة قال:
﴿ يَا َأيُّهَا الرَّس ُُول بَل ْغ مَا ُأن ْ ِز َل إِلَيْكَ مِنْ َربِّكَ وَإِنْ لَمْ
كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
سالَ َتهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الن ِ
َّاس إِنَّ
َت ْفع َْل َفمَا بَلَّ ْغتَ ِر ِّ َ
�إذا نزل منزال نظروا �أعظم �شجرة يرونها،
اللَّهَ اَل يَهْدِي ال ْ َقوْمَ ال ْ َكافِ ِرينَ﴾املائدة.76 :
فجعلوها للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم،
هَّ ُ
َقا َلتْ عَائ َِ�ش ُة َر ِ�ض َي الل َع ْنهَا�َ :س ِه َر فينزل حتتها ،و ينزل �أ�صحابه بعد ذلك
لل َ�ص َّلى ُ
َر ُ�س ُ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َذ َ
ول ا ِ
ات َل ْيلَ ٍة يف ظل ال�شجر ،فبينما هو نازل حتت
َ
َف ُق ْلتُ َ :يا َر ُ�سو َل هَّ ِ
الل مَا َ�ش�أْ ُن َك؟ َقا َل�(( :أ اَل �شجرة  -و قد علق ال�سيف عليها � -إذ جاء
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�أعرابي ف�أخذ ال�سيف من ال�شجرة ،ثم دنا الن ِ
َّاس ﴾ املائدة.76،
من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و هو نائم،
وهذا خرب عام ب�أن اهلل يع�صمه من
ف�أيقظه ،فقال :يا حممد! من مينعك مني
الليلة ؟ فقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :جميع النا�س ،فهذه الأخبار الثالثة قد
((اهلل)) .ف�أنزل اهلل ﴿ :يا أيها الرسول بلغ وقعت كما �أخرب اهلل تعاىل كفاه اهلل �أعداءه
ما أنزل إليك من ربك  ..الآية ﴾� .أخرجه ابن ب�أنواع عجيبة خارجة عن العادة املعروفة،
حبان يف �صحيحه ،وااللباين يف ال�سل�سلة ون�صره مع كرثة �أعدائه وقوتهم وغلبتهم،
وانتقم ممن عاداه.
ال�صحيحة.

وقد ذكر ابن القيم رحمه اهلل تعاىل
�أ�سماء من يحر�س النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم بقوله :فمنهم �سع ُد بن معاذ ،حر�سه
يو َم بدر حني نام يف العري�ش ،وحممد بن
م�سلمة حر�سه يوم �أُحد ،والزبري بن العوام
حر�سه يوم اخلندق .ومنهم ع َّباد بن
ب�شر ،وهو الذي كان على حر�سه ،وحر�سه
جماعة �آخرون غري ه�ؤالء ،فلما نزل قوله
تعاىل ﴿ :وَال ّلهُ َيعْصِمُكَ مِنَ الن ِ
ّاس ﴾ ،خرج على
النا�س ف�أخربهم بها ،و�صرف احلر�س .زاد
املعاد يف هدي خري العباد.
وكفاه اهلل له �أعداءه وع�صمه منهم،
ومن �أعظم الآيات الدالة على �صدق ر�سالة
حممد َ�ص َّلى ُ
الل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّلم هذه الآية.

ومن الأمثلة على كفاية الله له
من �أعدائه:
 -1كفاه اهلل امل�شركني وامل�ستهزئني،
فلم ي�صلوا �إليه ب�سوء ،قال تعاىلَ ﴿:فاصْدَعْ
َاك
بِمَا ُتؤْ َمرُ وَ َأعْ ِرضْ عَنِ الْمُشْ ِركِنيَ ﴾و﴿ إِنَّا َك َفيْن َ
الْمُسْ َتهْ ِزئِني ﴾ احلجر.59 - 49 ،
 -2كفاه اهلل �أهل الكتاب ،قال تعاىل:

﴿ َف ِإنْ آمَنُوا بِمِ ْث ِل مَا آمَنْ ُتمْ بِهِ َف َقدِ اهْ َتدَوْا وَإِنْ َتوَلَّوْا
َف ِإنَّمَا هُمْ فِي شِ َقاقٍ َفسَيَكْ ف َ
ِيكهُمُ ال َّلهُ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ ﴾ البقرة.731 ،

 -3وع�صمه تعاىل من جميع النا�س
بقوله ﴿ :يَا َأيُّهَا الرَّس ُُول بَل ْغ مَا ُأن ْ ِز َل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

سالَ َت ُه وَال َّل ُه يَعْصِ ُمكَ مِنَ
ت ِر ِّ َ
وَإِنْ لَ ْم َت ْفع َْل َفمَا بَ َّل ْغ َ

�سبب النزول وزمانه:
يع ّد �سبب النزول مهما يف فهم الآية،
حيث ان اجلهل ب�أ�سباب التنزيل موقع
لل�شبه والإ�شكاالت ,ومورد للن�صو�ص
الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع
الإختالف وذلك مظنة �أي نزاع.
قال الواحدي :ال ميكن تف�سري الآية
دون الوقوف على ق�صتها وبيان نزولها.
قال ابن دقيق العيد :بيان �سبب
النزول طريق قوي يف فهم معاين القر�آن.

واملت�أمل يف هذه املعاين جميعها يرى
�أنها ترجع �إىل املعنى الأول الذي هو
(املنع) ،فاحلفظ منع لل�شئ من الوقوع
فى املكروه �أو املحظور ،والقالدة متنع
�سقوط اخلرز منها ،واحلبل مينع من
ال�سقوط والرتدي.
وبهذا املعنى جاءت الكلمة فى القر�آن
الكرمي وال�سنة املطهرة.
يقول اهلل تعاىل﴿:وَنَادَى ُنوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي
مَعْ ِز ٍل يَا بُنَيَّ ارْ َكبْ مَعَنَا و اََل َت ُكنْ مَعَ ال ْ َكافِ ِرينَ * َق َال
سَآ ِوي إِلَى جَبَ ٍل يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ َق َال ل عَاصِمَ
الْيَوْمَ مِنْ َأمْ ِر اللَّهِ إِ اَّل مَنْ رَحِمَ وَح ََال بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ
َف َكانَ مِنَ الْم ُْغرَقِنيَ ﴾ هود.34 -24 :

ويقول �أي�ضاَ ﴿ :قالَتْ َف َذل ُِكنَّ الَّذِي ُلمْ ُتنَّنِي
فِيهِ وَلَ َقدْ رَاوَدْ ُتهُ عَنْ نَ ْفسِهِ َفاسْ َتعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَ ْفع َْل مَا
آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَي َُكونًا مِنَ الصَّاغِ ِرينَ ﴾ يو�سف.23:
ويقول �أي�ضاُ ﴿:ق ْل مَنْ َذا الَّذِي يَعْصِم ُُكمْ مِنَ
اللَّهِ إِنْ َأرَادَ ب ُِكمْ سُوءًا َأوْ َأرَادَ ب ُِكمْ رَحْم ًَة و اََل ي َِجدُونَ

قال ابن تيمية :معرفة �سبب النزول لَهُمْ مِنْ دُو ِن اللَّهِ وَلِيًّا و اََل نَصِريًا ﴾ الأحزاب.71 :
يعني على فهم الآية ،ف�إن العلم بال�سبب
�أما يف احلديث قال ر�سول اهلل �صلى
يورث العلم بامل�سبب.
اهلل عليه و�سلم�(( :أمرت �أن �أقاتل النا�س
�آية البالغ الداللة والعربة:
حتى ي�شهدوا �أن ال �إله �إال اهلل و�أن حممداً
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ويقيموا
�أوال :الع�صمة:
ال�صالة وي�ؤتوا الزكاة ف�إذا فعلوا ذلك
ورد لفظ الع�صمة يف اللغة لعدة معان منها :ع�صموا مني دماءهم واموالهم �إال بحق
الإ�سالم وح�سابهم على اهلل)).
 -1املنع -2 .احلفظ -3 .القالدة -4 .احلبل.
يقول الإمام الطربي رحمه اهلل:
قال �صاحب الل�سان( :الع�صمة يف (و�أ�صل (ال َع ْ�صم) املنع ،فكل مانع �شي ًئا
كالم العرب املنع ،وع�صمة اهلل عبده� :أن فهو (عا�صمه) ،واملمتنع به (معت�ص ٌم به).
يع�صمه مما يوبقه ،يقال ع�صمه ،يع�صمه،
باخت�صار جند �أن الع�صمة يف التف�سري
ع�صماً :منعه ووقاه.
ويف اللغة املق�صود منها معنيني:
الع�ص َم ُة :امل َ َنع ُة .والعا�ص ُم :املان ُع احلامي.
ْ
�أولهما حفظ اهلل تعاىل لنبيه ور�سوله
والع�صمة معناها يف كالم العرب املنع ،يقال من مواقعة الذنوب واملخالفات قبل البعثة
ً
قد ع�صمت فالنا من فالن �إذا منعته منه .وبعد البعثة.
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والثاين :هو �أن اهلل مينع نبيه ور�سوله
من النا�س� ،أن ي�ؤذوه �أو ينالوه ب�سوء.

6

اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َمَ ،و هَّ ُ
َ�ص َّلى ُ
الل َي ُق ُ
ول﴿ :إِنَّ الَّذِينَ
يَكْ ُتمُونَ مَا َأنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ البقرة،951 :

فالع�صمة حميطة به حتر�سه من الوقوع م�سند �إ�سحاق بن راهويه.
يف منهي عنه �شرعاً �أو عق ً
ال ،وحتر�سه من
ويف رواية �أخرى َقا َلتْ َ (( :منْ َح َّد َث َك
�أعدائه �أن ينالوه ب�سوء .كما قال القائل� :أَ َّن محُ َ َّمدًا َ�ص َّلى ُ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َك َت َم َ�ش ْي ًئا
الل َعلَ ْيهَِ ،ف َق ْد َك َذ َب))َ ،و هَّ ُ
ممَِّ ا �أَ ْن َز َل هَّ ُ
الل
و�إذا العناية الحظتك عيونها
من فاملخاوف كلهن �أمان َي ُق ُ
ول﴿ :يَا َأيُّهَا الرَّس ُُول بَل ْغ مَا ُأن ْ ِز َل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾
ِّ
البخاري.
الآ َية� ،صحيح
والع�صمة التي �أوجبها اهلل تعاىل
َ
لر�سله عليهم ال�صالة وال�سالم تتعلق
و َعنْ �أبِي ُج َح ْي َف َةَ ،قا َلُ (( :ق ْلتُ ِل َعل ِِّي
اب؟ َقا َلَ ( :ال،
باالعتقادات ،والتبليغ ،والأقوال والأفعالْ ،ب ِن �أَبِي َطالِبٍ  :ه َْل عِ ْن َد ُك ْم ِك َت ٌ
اب هَّ
ُ
اللِ� ،أَ ْو َف ْه ٌم �أُ ْعطِ َي ُه َر ُج ٌل م ُْ�س ِل ٌم،
وخ�ص نبينا �صلى اهلل عليه و�سلم بع�صمة �إِ اَّل ِك َت ُ
بدنه ال�شريف من القتل.
�أَ ْو مَا فيِ هَذِ ِه ال�صَّ حِ ي َفةِ)َ .قا َلُ :ق ْلتُ َ :ف َما
فيِ هَذِ ِه ال�صَّ حِ ي َفةِ؟ َقا َل( :ال َع ْق ُلَ ،و َف َك ُ
اك
ثانيا :البالغ الرباين:
الأَ�سِ ريَِ ،و َال ُي ْق َت ُل م ُْ�س ِل ٌم ِب َكافِرٍ )) �صحيح
لقد ب ّلغ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم البخاري.
الر�سالة و�أدى الأمانة ومل يخفِ من
وعلى ذلك قول العلماء:
الدين �شيئا ،فهذا ثابت عقال و�شرعا
و�شهادة ال�صحابة للنبي �صلى اهلل عليه
قال ال�شوكاين رحمه اهلل( :قوله
و�سلم .فلي�س من املعقول �أن يخفي بع�ض تعاىل ﴿ :مَا ُأن ِز َل إِلَيْكَ﴾ يفيد �أنه يجب عليه
الدين وهو يتلو قوله تعاىل﴿ :إِنَّ الَّذِينَ ((�أن يبلغ جميع ما �أنزل اهلل �إليه ال يكتم
يَكْ ُتمُو َن مَا َأنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا منه �شيئاً .وفيه دليل على �أنه مل يُ�سِ ر �إىل
اب ُأولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ ويَلْعَنُهُمُ �أحد مما يتعلق مبا �أنزله اهلل �إليه �شيئاً).
بَيَّنَّاهُ لِلن ِ
َّاس فِي الْكِ َت ِ
ال اَّلعِنُونَ﴾ البقرة.951 :
وقال القرطبي رحمه اهلل( :قوله
ف�أو�ضح اهلل �سبحانه وتعاىل يف هذه تعاىل﴿ :واهلل يعصمك من الناس﴾ فيه دليل
الآية الكرمية �أن من كتم �شيئا من احلق على نبوته؛ لأن اهلل عز وجل �أخرب �أنه
معر�ض لنزول لعنة اهلل عليه ولعنة مع�صوم ،ومن َ�ضمِ َن �سبحانه له الع�صم َة
الالعنني ،وقبل �شهادة ال�شهود �شهادة اهلل فال يجوز �أن يكون قد ترك �شيئا مما �أمره
تعاىل لنبيه �صلى اهلل عليه و�سلم ب�إمتام اهلل به).
الدين والتبليغ﴿ :الْيَوْمَ َأ ْكمَلْتُ لَ ُكمْ دِين َُكمْ
قال ابن كثري رحمه اهلل عند تف�سريه
وَ َأتْ َممْتُ عَ َلي ُْكمْ نِعْ َمتِي وَرَضِيتُ لَ ُكمُ إْالِسْلاَمَ دِينًا﴾
لهذه الآية﴿ :الْيَ ْومَ َأ ْكمَلْتُ لَ ُكمْ ِدين َُكمْ وَ َأتْمَمْتُ
املائدة.3 :
َع َلي ُْكمْ نِعْمَتِي﴾ املائدة ،3 :يقول تعاىل
و�شهد له �أهل بيته �صلى الله عليه و�سلم :خماطبا عبده ور�سوله حممدا با�سم
الر�سالة و�آمرا له ب�إبالغ جميع ما �أر�سله
عن عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ُقالت :اهلل به وقد امتثل عليه �أف�ضل ال�صالة
َ
(( َو َمنْ قا َل� :إِ َّن محُ َ َّمدًا َ�ص َّلى اهلل َعلَ ْي ِه وال�سالم ذلك وقام به �أمت القيام).
َو َ�س َّل َم َق ْد َك َت َم َ�ش ْي ًئا َف َق ْد َك َذ َب َعلَى محُ َ َّمدٍ

ثالثا :داللة الآية ومعناها:
�إن داللة الآية وا�ضحة من خالل
اللغة و�أ�سباب النزول وال�سياق القر�آين
والتف�سري وال�سنة ،فالآية قد جاءت يف
�سياق احلديث عن �أهل الكتاب حديثا
طويال قبلها وبعدها ،وكما هو معلوم
�أن �أهل الكتاب وخ�صو�صا اليهود كانوا
يجاورون النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف
املدينة وكانوا يرتب�صون به الدوائر وما
فعلوه مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
معلوم من حماولة اغتياله وحماولتهم
اهانة املر�أة امل�سلمة ونق�ضهم للعهود يف
اخلندق وغريها كثري خري �شاهد ،فكانت
الآية حرا�سة ربانية من اهلل قوة للنبي
�صلى اهلل عليه و�سلم ،تطمينا وتكرميا
له ولأ�صحابه الذين كانوا ي�شعرون
باخلطر املحدق حول النبي من قبل
الكفار وامل�شركني ،هذا �أوال ،وثانيا :الآية
جاءت بخطاب العموم ولي�س فيها �شيء
خم�صو�ص مبعنى �أنها �أمرت النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم مبوا�صلة تبليغ ر�سالة
اهلل ودينه كامال من غري توانٍ وال ت�أخري
وباملقابل تكفل اهلل تعاىل له بالع�صمة
واحلفظ.

وقفة:
بعد التعرف على ت�سل�سل الأحداث
و�سبب نزول �آية البالغ ،وداللتها ومعناها،
بقي لنا �أن نقف عند من قال ب�أن هذه الآية
نزلت يف اخلالفة والإمامة و�أنها جاءت
بعد �أن حاول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
كتمان البالغ للأمة ق�ضية من �أخطر
ق�ضاياه و�أهمها �إال وهي عقيدة الإمامة
والإمام ،وتف�صيل هذه امل�س�ألة ي�أخذ حيزا
كبريا ولي�س حمله هنا ولكننا ال�ستكمال
املو�ضوع و�إحاطته ب�أكرب قدر ممكن من
التكامل نقول� :إن اال�ست�شهاد على العقائد
ال ي�صح اال�ستدالل عليه ب�آية من املمكن �أن
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يختلف امل�سلمون على تنزيلها �أو ت�أويلها
وتف�سريها وتعدد الأقوال فيها هذا �أوال،
وثانيا :مل يكن ر�سول اهلل ليخ�شى �أحدا �أو
يخاف فهو من عرف ب�شجاعته و�صدحه
باحلق ومنذ الأيام الأوىل للدعوة وما
القى من �أذى امل�شركني لأجل ذلك ،فلم
يتوا َن ومل يلني له جانب ،بل لقد عر�ضت
عليه الدنيا ليتنازل عن بع�ض دعوته
ولكنه �أبى �إال البالغ والدعوة واجلهر
باحلق ولو �أدى ذلك �إىل قتله وموته� ،إنه
من ربى جيال بل �أجياال متالحقة على
القول باحلق وعدم االكرتاث لأراجيف
املرجفني و�إ�شاعات املغر�ضني وترب�صات
املرتب�صني ،ولقد �شهد تاريخ الإ�سالم
مناذج عديدة جتملت بال�صرب واجلالدة
وحتمل الأذى يف �سبيل ن�صرة دينهم فهل
يكونوا �أف�ضل من ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم كال ،وحا�شا.
لل
�ألي�س هو القائل َ (( :يا ع َُّمَ ،واَ هَّ ِ
َل ْو َو َ�ض ُعوا ال�شَّ ْم َ�س فيِ يمَ ِينِيَ ،وا ْل َق َم َر
الَ ْم َر َح َّتى
فيِ َي َ�سارِي َعلَى �أَ ْن �أَ ْت ُر َك َه َذا ْ أ
ُي ْظ ِه َر ُه هَّ ُِ
الل� ،أَ ْو �أَهْ ل َِك فِيهِ ،مَا َت َر ْك ُتهُ))
ال�سرية النبوية البن ه�شام.

املدينة يف �سلطانه ودولته؟! ومل يخف
من تبليغ الكفار وامل�شركني يف �أ�شد حاالت
ال�ضعف واال�ضطهاد؟!! وممن يخاف
من ال�صحابة؟!! الذين تركوا �أموالهم
و�أوالدهم وديارهم وهاجروا وقاتلوا
وقتلوا يف �سبيل اهلل ,الذين �شهدوا بدراً
و�أحداً واخلندق واحلديبية ومعارك خيرب
وحنني وفتح مكة وتبوك� ،أه�ؤالء هم
الذين يخاف منهم النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم؟!! �أو يعقل هذا؟
�إنهم من بذل مهج �أرواحهم و�أموالهم
يف �سبيل اهلل �سبحانه وتعاىل ثم بعد ذلك
يخاف منهم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�أنهم من زهد باحلياة الدنيا وزخرفتها
ثم يكتم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
عنهم البالغ الرباين؟! �إن هذا ال ي�ستقيم
بحال ،ال ،بل �إن من يطل �إطاللة �سريعة
على ال�سرية النبوية و�سري ال�صحابة
الكرام ليجزم يقينا ال ريب فيه على �أن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قد تفرد يف
�إعداد خري جيل َ�شهدت ُه الب�شرية وعرفته
الإن�سانية ،جيل ي�ضحي بحظوظ نف�سه
وحقوقها ن�صرة لدين اهلل ورغبة يف ما
عنده.

((�س ِّيد ُّ
ال�ش َهدَا ِء
�ألي�س هو القائلَ :
َح ْم َز ُة ْب ُن َع ْبدِ امل ُ َّطلِبِ َ ،و َر ُج ٌل َقا َم �إلىَ
ثم �إن هذا طعن بالنبي �صلى اهلل عليه
�إمَا ٍم جائرٍ َف َ�أ َم َر ُه َو َنهَا ُه َف َق َتلَهُ)) �سل�سلة و�سلم !! لو تدبرنا قليال فيه وت�أملنا هذه
ال�شبهة و�أمثالها من ال�شبهات والطعون،
الأحاديث ال�صحيحة.
فهل ي�صح �أن نطعن بالنبي �صلى اهلل عليه
ثم ملاذا يخاف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بحجج واهية و�أقاويل غري دقيقة؟
و�سلم من تبليغ �أوامر اهلل للم�سلمني يف
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و�أخري ًا:
�أوال :يف يقني را�سخ ر�سوخ اجلبال
الرا�سيات بل عني اليقني الذي ال ي�ساروه
�شك ولو طرفة عني ،وال يدانيه ريب قيد
�أمنلة؛ �أن ما ي�ست�شهد به من �أحاديث
وروايات وق�ص�ص وحكايات ال ي�صح بوجه
وال ي�ستقيم مع منطق العقل ال�سليم
والفطرة ال�سوية ،ومن �أراد الت�أكد فما
عليه �إال �أن يعر�ضها على ال�سرية النبوية
عر�ضا جمردا ليعلم هذه احلقيقة
وي�صدقها.
ثانيا :يف يقني را�سخ ر�سوخ اجلبال
الرا�سيات بل عني اليقني الذي ال ي�ساروه
�شك ولو طرفة عني وال يدانيه ريب قيد
�أمنلة؛ نقول �إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم مل يكتم �أمر اهلل ابتداء ،بل لقد كان
�سباقا لن�شره وتبليغ النا�س به ،وانه مل
يخ�ش �أحدا من �أ�صحابه فيكتم �أو يرتدد،
و�أن هذه الآية كانت احلرا�سة الربانية
للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم لتع�صمه
من �أذى امل�شركني والكفار الذين كانوا
يرتب�صون به الدوائر ،ويحوكون حوله
امل�ؤامرات.
انها منحة من اهلل له ليطمئن قلبه
وقلوب �أ�صحابه وحمبيه ،و�أتباعه �إىل
يوم القيامة ،فلقد �أوكل اهلل تعاىل مهمة
احلرا�سة والدفاع عنه لأجيال ال تخ�شى يف
اهلل لومة الئم وال عتب م�ستعتب اىل يوم
القيامة ،لرتد �شبهات وطعون وم�ؤامرات
املت�آمرين الطاعنني امل�شككني ،و�صدق
اهلل﴿ :وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ الن ِ
َّاس﴾.
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الدكتور �ضياء الدين عبد الله ال�صالح
ع�ضو املجل�س العلمي املركزي

8

ال���س�ن��ة ال�ن�ب��وي��ة ال���ش��ري�ف��ة �أ� �ص��ل من
�أ�صول الت�شريع الإ�سالمي ،بل هي امل�صدر
الثاين من م�صادره املتفق عليها بعد كتاب
اهلل ت�ع��اىل ،فكثري م��ن الأح �ك��ام ثبت عن
ط��ري��ق ال�سنة ،ومم��ا ي�ؤ�سف ل��ه �أن بع�ضا
ممن ينت�سب �إىل العلم �أخذ يكرر �شبهات
امل�ست�شرقني وغريهم من �أعداء الإ�سالم،
وي���س�ير خ�ل��ف ك��ل ن��اع��ق ،وي �� �ض��رب ب ��أدل��ة
القبول الثابتة عر�ض احلائط ،ومن �ضمن
تلك ال�شبهات ال�ساقطة �إنكار حجية ال�سنة
النبوية ،والتقليل من �ش�أنها يف الت�شريع،
و�أنها ال ت�ستقل بالت�شريع ،ويزعم ه�ؤالء
�أن الإ� �س�ل�ام ه��و ال �ق��ر�آن ف�ق��ط ،ف�لا �سنة
وال �إج �م��اع وال ق �ي��ا���س ،وه� � ��ؤالء ي�سمون
بالقر�آنيني ،وم��ن وافقهم على �شبهتهم،
وي � ��ردّون ك��ذل��ك �أق� ��وال ال���ص�ح��اب��ة جملة
وتف�صي ً
ال ،وغ�ير ذل��ك من الرتهات التي
يرددها �أتباع امل�ست�شرقني.
وهذه الفرية عرفت قدمياً ،فقد روى

اخلطيب البغدادي ب�سنده عن عمران بن
ح�صني ر�ضي اهلل ع�ن��ه� (:أن��ه ك��ان جال�ساً
ومعه �أ�صحابه يحدثهم ،فقال رج��ل من
ال�ق��وم ال حتدثونا �إال ب��ال�ق��ر�آن ،ف�ق��ال له
عمران بن ح�صني :ادنه -اقرتب  ،-فدنا،
فقال� :أر�أيت لو وكلت �أنت و�أ�صحابك �إىل
القر�آن� ،أكنت جتد فيه �صالة الظهر �أربعاً،
و�صالة الع�صر �أربعاً ،واملغرب ثالثاً ،تقر�أ
يف اثنتني� ،أر�أي��ت لو وكلت �أنت و�أ�صحابك
�إىل ال �ق��ر�آن �أك �ن��ت جت��د ال �ط��واف بالبيت
�سبعاً ،والطواف بال�صفا وامل��روة ثم قال:
�أي قوم ،خذوا عنا ف�إنكم واهلل �إن ال تفعلوا
لت�ضلن .ويف رواي��ة �أخ��رى� :أن رج� ً
لا قال
لعمران بن ح�صني :ما هذه الأحاديث التي
حتدثونها وتركتم القر�آن؟ قال� :أر�أيت لو
�أبيت �أن��ت و�أ�صحابك �إال القر�آن ،من �أين
كنت تعلم �أن �صالة الظهر عدتها كذا وكذا،
و��ص�لاة الع�صر عدتها ك��ذا ،وح�ين وقتها
ك��ذا ،و�صالة املغرب ك��ذا ،واملوقف بعرفة،
ورم��ي اجلمار ك��ذا ،واليد من �أي��ن تقطع،

�أمن هنا �أم هاهنا �أم من هاهنا ،وو�ضع يده
على مف�صل الكف ،وو�ضع يده عند املرفق،
وو�ضع يده عند املنكب ،اتبعوا حديثنا ما
حدثناكم و�إال واهلل �ضللتم)(. )1

املحور الأول :تعريف ال�سنة و�أق�سامها
 -1تعريف ال�سنة يف اللغة
ه��ي ال�سرية ؛ ح�سنة كانت �أو �سيئة ،
ف�سنة كل واح��د هي ما اعتاده و�أك�ثر منه
 ،وحافظ عليه � ،سواء �أك��ان �أم��را حممودا
�أم م��ذم��وم��ا ،وكلمة ال�سنة م ��أخ��وذة من
��س��نّ  .وت��أت��ي �سنّ مبعنى ب�ّي نّ ،ي�ق��ال� :سنّ
الأم ��ر بينه ،و��س��نّ اهلل �سنة :ب�ين طريقا
ق��ومي�اً ،وك��ل م��ن اب�ت��د�أ �أم��را عمل ب��ه قوم
من بعده فهو الذي �سنه ،ومنه قول ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (( :من �سن يف
الإ�سالم �سنة ح�سنه فله �أجرها و�أجر من
ع�م��ل ب�ه��ا ب �ع��ده م��ن غ�ير �أن ينق�ص من
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�أج��وره��م �شي ،وم��ن �سن يف الإ��س�لام �سنة عليه و�سلم وندب �إىل فعلها ومل يفر�ضها
�سيئة فعليه وزره��ا ووزر من عمل بها )) عليهم ومل يوجبها(.)6
( ،)2وق��ال الأزه� ��ري :ال�سنة ؛ الطريقة
ولعل تعريف املحدثني لل�سنة النبوية
امل�ح�م��ودة امل�ستقيمة .ول��ذل��ك قيل فالن
من �أهل ال�سنة ،معناه :من �أهل الطريقة هو الذي يهمنا ل�شمولية حياة النبي �صلى
اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م وع �ل��ى ه ��ذا درج ��ت كتب
امل�ستقيمة املحمودة(.)3
ال�سنة ف�ل��م تخ�ص�ص ال�سنة مب��ا خ�صها
الفقهاء والأ�صوليون.
 -2ال�سنة يف اال�صطالح
يختلف ال�ع�ل�م��اء يف تعريفهم لل�سنة
النبوية تب ًعا الختالف تخ�ص�صاتهم:

� -3أنواع ال�سنة

من تعريف املحدثني لل�سنة نرى �أنها
�أ -فهي عند علماء احلديث :ما �أ�ضيف على �أربعة �أنواع :قولية وفعلية وتقريرية
�إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من قول و و�صفية.
�أو فعل �أو تقرير �أو �صفة خلقية ،وكل ما
�أ -ال�سنة القولية :ه��ي �أق ��وال النبي
ن�سب �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قبل
الر�سالة �أو بعدها �سواء �أثبتت حكما �شرعيا �صلى اهلل عليه و�سلم ال���ص��ادرة عنه غري
�أو مل تثبت( .)4فهم يدر�سون حياة النبي ال �ق��ران ال �ك��رمي م�ث��ال��ه ح��دي��ث� (( :إمن��ا
�صلى اهلل عليه و�سلم درا�سة كاملة وافية الأع �م��ال ب��ال�ن�ي��ات و�إمن ��ا ل�ك��ل ام ��رىء ما
م��ن ج�م�ي��ع ج��وان�ب�ه��ا؛ والدت� ��ه .طفولته ،نوى ))( ،)7ومن ال�سنة القولية احلديث
�صباه و�شبابه ،كهولته و�شيخوختهَ ،خلقا القد�سي وهو :ما �أ�سنده الر�سول �صلى اهلل
وخ � ُل �ق��ا ف�� �ض�لا ع ��ن م�ع��رف�ت�ه��م لأق ��وال ��ه عليه و�سلم �إىل ربه عز وجل مثاله :مارواه
ُ
و�أف�ع��ال��ه حفظا وف�ق�ه�اً ،ليعرف امل�ؤمنون �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول
نبيهم �صلى اهلل عليه و�سلم فيقتدوا به ،اهلل �صلى اهلل عنه و�سلم ق��ال اهلل تبارك
فمن �أح��ب �إن�سانا �أح��ب ك��ل م��ا يت�صل به وتعاىل� (( :أنا �أغنى ال�شركاء عن ال�شرك,
م��ن ع�م��ل ع�م� ً
لا �أ� �ش��رك ف�ي��ه م�ع��ي غ�يري
�صغريا كان �أو كبريا.
تركته و�شركه ))(.)8
ب -وهي عند علماء �أ�صول الفقه :ما
ب -ال�سنة الفعليه :هي �أف�ع��ال النبي
�أ��ض�ي��ف �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
م��ن ق��ول �أوف�ع��ل �أو تقرير ،فهم يبحثون �صلى اهلل عليه و�سلم ،مثاله قول عائ�شه
فيها كم�صدر للت�شريع ،والت�شريع يثبت ر�ضي اهلل عنها يف �صيام النبي �صلى اهلل
بالقول �أو الفعل �أو التقرير منه �صلى اهلل عليه و�سلم للتطوع (( :ك��ان ي�صوم حتى
عليه و�سلم فال يجعلون ال�صفة داخلة يف ن �ق��ول :ال يفطر ,ويفطر حتى ن�ق��ول ال
مدلول ال�سنة ،ومن هذه يقول الأ�صويل :ي�صوم ))( )9متفق عليه.
هذا حكم ثابت بال�سنة �أي دليله ال�سنة ال
وق � ��ام � �ص �ل��ى اهلل ع �ل �ي��ه و� �س �ل��م ب� � ��أداء
غريه من الأدلة(. )5
ال�شعائر الإ��س�لام�ي��ة و�أم��ره��م �أن يفعلوا
ج -وه��ي عند علماء ال�ف�ق��ه :م��ا يثاب كما فعل ف�ق��ال� (( :صلوا كما ر�أيتموين
على فعلها وال يعاقب على تركها ،ك�سنن �أ�� �ص� �ل ��ي))( ،)10و�أح� ��رم ل�ل�ح��ج وق ��ال(( :
ال�صالة وال�صوم واحلج والو�ضوء وغريها خذوا عني منا�سككم )))11(.
م��ن ال���س�نن ال�ت��ي فعلها ال�ن�ب��ي �صلى اهلل

ج -ال�سنة التقريرية :هي �إقراره �صلى
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اهلل عليه و�سلم �أق��وال �صحابته و�أفعالهم
ومل ينكر عليهم ،مثاله ما رواه ابن عمر
النبي �صلى اهلل
ر�ضي اهلل عنهما قال :قال ّ
عليه و�سلم لنا ملا رج��ع من الأح ��زاب(( :
ال ي�صلني احد الع�صر �إال يف بني قريظة،
ف ��أدرك بع�ضهم الع�صر يف الطريق ،فقال
ب�ع���ض�ه��م :ال ن���ص�ل��ي ح�ت��ى ن ��أت �ي �ه��ا ،وق��ال
بع�ضهم ،بل ن�صلي ،مل يرد منا ذلك ،فذكر
للنبي �صلى اهلل عليه و��س�ل��م ف�ل��م يعنف
واحدا منهم))(.)12
د -ال �� �س �ن��ة ال��و� �ص �ف �ي��ة :وه� ��ي و��ص��ف
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َخ ْلقا ُ
وخ ُلقا
مثل ال��و��ص��ف اخل�ل�ق��ي؛ ق��ول ال�صحابي:
(( ك��ان ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
�أح�سن النا�س وجها و�أح�سنهم َخ ْلقاً ،لي�س
بالطويل ال�ب��ائ��ن ،وال بالق�صري ))(،)13
النبي �صلى
و�أمثالها من �أح��ادي��ث و�صف ّ
اهلل عليه و�سلم.

املحور الثاين� :أدلة حجية ال�سنة
ومكانتها يف الت�شريع
� -1آيات القران الكرمي:
�إن الآيات التي وردت يف �سياق الأمر يف
�إت�ب��اع الر�سول والأخ��ذ عنه كثرية للغاية
ولكننا �سنورد بع�ض تلك الآيات التي تدل
داللة وا�ضحة على مكانة ال�سنة وحجيتها
بالن�سبة للأمة:
�صريحا ب�ضرورة �إتباع
 – 1جاء الأمر
ً
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وااللتزام مبا
ج��اء ب��ه م��ن الأم ��ر وال�ن�ه��ي ،كما يف قوله
تعاىل ﴿ :وَمَا َآتا ُكمُ الرَّس ُُول َف ُخ ُذوهُ وَمَا نَهَا ُكمْ عَنْهُ
َفان َتهُوا وَاتَّ ُقوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِ َق ِ
اب﴾ احل�شر
الآية .7
 - 2فقد قرن اهلل تعاىل طاعة الر�سول
بطاعته ،فقال جل �ش�أنه ﴿ :يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ

َأطِيعُواْ ال ّلهَ وَرَسُولَهُ وَ َال َتوَلَّوْا عَنْهُ وَ َأن ُتمْ َتسْمَعُونَ﴾
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االنفال الآية .20
 - 3وكذلك �أم��ر �سبحانه وتعاىل برد
احل�ك��م وال��رج��وع �إىل ال��ر��س��ول �صلى اهلل
ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م يف ح �ي��ات��ه ع �ن��د االخ �ت�ل�اف
والتنازع ،ورده �إىل �سنته بعد وفاته ،فقال:

﴿ َف ِإن َتن ََازعْ ُتمْ فِي شَيْءٍ َف ُردُّوهُ إِلَى ال ّلهِ وَالرَّسُو ِل إِن
ُكن ُتمْ ُتؤْمِنُونَ بِال ّلهِ وَالْيَوْ ِم اآلخِ ِر َذلِكَ خَيْرٌ وَ َأحْسَنُ
َت ْأ ِويالً ﴾ الن�ساء الآية .59

 - 4وق��د نفى اهلل ت�ع��اىل الإمي ��ان عن
ال��ذي��ن مل يقبلوا بق�ضاء ال��ر��س��ول عليه
ال�صالة وال�سالم لهم ،فقالَ ﴿ :فالَ وَرَبِّكَ َال

يُؤْمِنُونَ حَ َّتىَ يُحَكم َ
ُوك فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ُثمَّ َال ي َِجدُواْ
فِي َأ ُنفسِ ِهمْ حَر َِّج ًا مِّمَّا َق َضيْتَ وَيُسَلمُواْ َتسْلِيم ًا﴾
ِّ
تعاىل ﴿ :وَمَا كَانَ
الن�ساء الآي��ة  .65وقوله
لِمُؤْمِنٍ و اََل مُؤْمِنَةٍ إِ َذا َق َضى اللَّهُ وَرَسُو ُل ُه َأمْر ًا َأن ي َُكونَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ َأ ْم ِرهِمْ وَمَن يَع ِ
ْص اللَّهَ وَرَسُولَهُ َف َقدْ
َض َّل َضل ًاَال مُّ ِبين ًا﴾ االحزاب الآية  .36وغريها

من الآيات كثرية جدًا.

 – 5كما و�صف اهلل تعاىل نبيه �صلى
اهلل عليه و�سلم يف كتابه املبني ب�صفات تدل
على �إت�ب��اع��ه و�أخ ��ذ الت�شريع منه كما يف
ُول النَّ ِبيَّ ا ُألمِّيَّ
قوله تعاىل﴿ :الَّذِينَ يَ َّت ِبعُونَ الرَّس َ
الَّذِي ي َِجدُونَهُ مَكْ ُتوب ًا عِندَهُمْ فِي ال َّتوْرَاةِ وَاإلِن ْ ِجي ِل
يَ ْأمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَاهُمْ عَنِ الْم َ
ُنك ِر وَيُح ُِّل لَهُمُ
ا َّلطيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَ َليْ ِهمُ ال ْ َخبَآئِثَ وَي ََضعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَا َأل ْغال ََل الَّتِي َكانَتْ عَ َليْ ِهمْ َفالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ

ك هُمُ
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّ��ذِيَ ُأن�� ِز َل مَعَهُ ُأوْلَـئِ َ
الْمُ ْفلِحُونَ﴾ الأعراف الآية .157

 -2من ال�سنة النبوية نف�سها
ف�ق��د ب�ّي�نّ ذل��ك ر� �س��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل
عليه و�سلم يف �أحاديث كثرية ويف منا�سبات
خم �ت �ل �ف��ة ،م �ن �ه��ا ق ��ول ��ه ع �ل �ي��ه ال �� �ص�ل�اة
وال �� �س�ل�ام(( :ك ��ل �أم �ت��ي ي��دخ �ل��ون اجل�ن��ة
�إال م��ن �أب ��ى ،ق��ال��وا :ي��ا ر� �س��ول اهلل ،وم��ن
ي�أبى؟ قال :من �أطاعني دخل اجلنة ،ومن
ع�صاين فقد �أب��ى))( ،)14وقوله �صلى اهلل
عليه و��س�ل��م(( :م ��ن �أط��اع �ن��ي ف�ق��د �أط��اع
اهلل ،وم��ن ع�صاين فقد ع�صى اهلل ،ومن
�أط ��اع �أم�ي�ري ف�ق��د �أط��اع �ن��ي ،وم��ن ع�صى
�أم�يري فقد ع�صاين))( ،)15وقوله �صلى
اهلل عليه و�سلم(( :تركت فيكم �أمرين لن
ت�ضلوا م��ا مت�سكتم بهما كتاب اهلل و�سنة
نبيه))( ،)17وحديث العربا�ض بن �سارية
ر��ض��ي اهلل عنه وف�ي��ه ق��ول��ه عليه ال�صالة
وال�سالم ((:فعليكم ب�سنتي و�سنة اخللفاء
املهديني الرا�شدين ،مت�سكوا بـها ،وع�ضوا
عليها ب��ال �ن��واج��ذ))( )18وغ�ي�ر ذل��ك من
الأح��ادي��ث وال��رواي��ات ال��دال��ة على وج��وب
�إتباعه وطاعته.
 -3حجية ال�سنة من �إجماع ال�صحابة:

على وج��وب �إت�ب��اع ال�سنة النبوية والعمل
بها ،وذلك يف حياته �صلى اهلل عليه و�سلم
وبعد مماته كما ورد يف ق�صة معاذ بن جبل
ر�ضي اهلل عنه حني �أر�سله النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم �إىل اليمن وق��ال ل��ه)) :كيف
تق�ضي �إن عر�ض لك ق�ضاء؟ قال� :أق�ضي
ب�ك�ت��اب اهلل ،ق ��ال :ف� ��إن مل ي�ك��ن يف ك�ت��اب
اهلل؟ ق��ال :فب�سنة ر��س��ول اهلل ،ق��ال :ف��إن
مل يكن يف �سنة ر�سول اهلل؟ ق��ال� :أجتهد
ر�أيي وال �آلو ،ف�ضرب ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم على �صدره ،وقال :احلمد هلل
الذي وفق ر�سو َل ر�سولِ اهلل ملا ير�ضي اهلل
ور�سوله))(.)19
 -4حجية ال�سنة من املعقول:
�إن العقل يقر �ضرورة �أن تكون ال�سنة
امل�صدر الثاين للتلقي والت�شريع ،لأن يف
يرا م��ن الأح �ك��ام والت�شريعات
ال �ق��ر�آن ك�ث� ً
والفرائ�ض ال ميكن معرفتها وكيفيتها �إال
من خالل ال�سنة ،التي �شرحتها م�صداقا
لقوله تعاىل ﴿ :وأنزلنا إليك الذكر لتبني للناس
ما ُنزِّل إليهم ﴾.

املحور الثالث :عالقة ال�سنة النبوية
بالقر�آن الكرمي

�إن ع�لاق��ة ال���س�ن��ة امل �ط �ه��رة ب��ال �ق��ر�آن
وقد �أجمع ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ال �ك��رمي ع�لاق��ة �أ��ص�ي�ل��ة فال�سنة مهمتها
ال �ب �ي��ان وال �ت��و� �ض �ي��ح ،وت�ف���ص�ي��ل الأح �ك��ام
للنا�س ،ل��ذا فال�سنة املطهرة مهمة لنا يف
فهمنا ملراد اهلل يف كتابه.
ي�ق��ول الإم ��ام اب��ن القيم رح�م��ه اهلل (
ال�سنة مع القر�آن على ثالثة �أوجه:
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�أحدها� :أن تكون موافقة له من كل وجه،
فيكون ت��وارد ال�ق��ر�آن وال�سنة على احلكم
الواحد من باب ت��وارد الأدل��ة وت�ضافرها.
وذل��ك مثل الأح��ادي��ث ال�ت��ي تفيد وج��وب
ال�صالة والزكاة واحل��ج وال�صوم من غري

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد الثامن

واح������������ة ال�����س�����ن�����ة ال����ن����ب����وي����ة

تعر�ض ل�شرائطها و�أركانها.

ُول وَ ُأولِي الأْ َ مْ ِر مِن ُْكمْ َف ِإنْ َتن ََازعْ ُت ْم
ال َّلهَ وَ َأطِيعُوا الرَّس َ
فِي شَيْءٍ َفرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُو ِل إِنْ ُكنْ ُتمْ ُتؤْمِنُونَ
بِال َّلهِ وَالْيَوْ ِم الآْ خِ ِر﴾ الن�ساء الآية .59والرد �إىل

الثاين� :أن تكون بيانا ملا �أريد بالقر�آن
وتف�سريا ل��ه.وذل��ك مثل الأح��ادي��ث التي
ف�صلت �أح�ك��ام ال�صالة وال�صيام وال��زك��اة ال��ر��س��ول يعني ال��رد �إىل �سنته �صلى اهلل
واحل ��ج وال �ب �ي��وع وامل �ع��ام�لات ال �ت��ي وردت عليه و�سلم.
جمملة يف القر�آن ،وهذا الق�سم هو �أغلب
 -2الأحاديث الدالة على ذم ترك ال�سنة
ما يف ال�سنة و�أكرثها ورودا.
و�إتباع الكتاب الآنفة الذكر� ،إذ لو كان ما
الثالث� :أن تكون موجبة حلكم �سكت يف ال�سنة موجودا يف الكتاب ملا كانت ال�سنة
القر�آن عن �إيجابه �أو حمرمة ملا �سكت عن مرتوكة على حال ،وقد ذكروا �أن من دالئل
حت��رمي��ه ،ك��الأح��ادي��ث ال�ت��ي �أثبتت حرمة نبوة �سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
اجلمع بني املر�أة وعمتها �أو خالتها ،و�أحكام ما �أخرب به يف بع�ض الأحاديث �أنه �سي�أتي
�أقوام ينكرون حجية ال�سنة النبوية ،و�أنهم
ال�شفعة) (.)22
ال يقبلون �إال م��ا ورد يف ال �ق��ر�آن الكرمي،
وي�ف�ه��م م��ن ك�ل�ام الإم � ��ام اب ��ن القيم ومم��ا ا�ستدلوا به حديث امل�ق��دام بن معد
هذا �أن ال�سنة ال ت�ستقل بت�أ�صيل الأ�صول يكرب ر�ضي اهلل عنه قال ر�سول اهلل �صلى
والعقائد اب�ت��داء  -وه��ذا م��ا �سنتكلم عنه اهلل عليه و��س�ل��م � ((:أال ه��ل ع�سى رج� ٌ�ل
الحقا  -و�إمن��ا تكلمت عن م�سائل متعلقة يبلغه احلديث عني وهو متكئ على �أريكته
بفروع العقيدة وال�شريعة.
فيقول بيننا وبينكم كتاب اهلل فما وجدنا
ف�ي��ه ح�ل� ً
اال ا��س�ت�ح�ل�ل�ن��اه وم ��ا وج��دن��ا فيه
ح��رام�اً ح��رم�ن��اه ،و�إن م��ا ح��رم ر��س��ول اهلل
املحور الرابع :هل ت�ستقل ال�سنة
�صلى اهلل عليه و�سلم كما حرم اهلل))()24
النبوية بالت�شريع
ويف روايةَ ﴿:أ َال إِنى ُأوتِيتُ الْكِ َتابَ وَمِ ْث َلهُ مَعَهُ َأ َال
ومعنى ا�ستقالل ال�سنة بالت�شريع:
يُوشِكُ رَج ٌُل شَبْعَانُ ِّ عَ َلى َأ ِر َيكتِهِ ي َُق ُول عَ َلي ُْكمْ بِه ََذا
�أنها تكون حجة يجب العمل بها� ،إذا كانت ال ْ ُقرْآ ِن َفمَا وَجَدْ ُتمْ فِيهِ ِمنْ حَالَ ٍل َف َأحِ ُّلوهُ وَمَا وَجَدْ ُتمْ
من الوجه الثالث املذكور �أنفا ،الذي ورد
فِيهِ ِمنْ حَرَامٍ َفحَرِّمُوهُ َأ َال َال يَح ُِّل لَ ُكمْ لَحْمُ الْحِمَا ِر
مبا �سكت عنه القر�آن الكرمي ومل ين�ص
ا َألهْلِىِّ َو َال ُك ُّل ذِى نَ ٍ
اب مِنَ السَّبُ ِع وَ َال ُل َق َط ُة مُعَاهِدٍ
عليه وال على من يخالفه(.)23
إِ َّال َأنْ يَسْ َتغنِىَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَمَنْ نز ََل ب ِ َق ْومٍ َفعَ َليْ ِهمْ َأنْ
َ
ْ
َ
َي ْقرُوهُ َف ِإنْ لَمْ يَ ْقرُوهُ َف َلهُ أنْ يُعْقِبَهُمْ بِمِ ْث ِل قِرَاهُ ﴾(.)25

وق ��د ذه ��ب ج �م �ه��ور ال �ع �ل �م��اء �إىل �أن
ال�سنة النبوية ت�ستقل بت�شريع الأح�ك��ام،
قال الإمام اخلطابي يف �شرح احلديث:
و�أن�ه��ا كالقر�آن الكرمي يف حتليل احلالل ي�ح��ذر ب��ذل��ك خمالفة ال�سنن ال�ت��ي �سنها
وحترمي احلرام ،وا�ستدلوا مبا ي�أتي:
ر� �س ��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م مما
 -1الن�صو�ص الواردة يف القر�آن الدالة لي�س له ذكر يف القر�آن على ما ذهب �إليه
على وجوب �إتباع الر�سول �صلى اهلل عليه اخل��وارج و ....م��ن ال�ف��رق ال�ضالة ف�إنهم
و�سلم وطاعته فيما ي�أمر به وينهى عنه تعلقوا بظاهر القر�آن وتركوا ال�سنن التي
عامة ال تفرق بني ال�سنة املبينة �أو امل�ؤكدة ��ض�م�ن��ت ب �ي��ان ال �ك �ت��اب ف �ت �ح�يروا و��ض�ل��وا
�أو امل�ستقلة الآنفة الذكر يف املحور ال�سابق ... ،ويف احل��دي��ث دل�ي��ل ع�ل��ى �أن ال حاجة
ومنها قوله تعاىل ﴿ :يَا َأيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا َأطِيعُوا ب��احل��دي��ث �أن ي�ع��ر���ض ع�ل��ى ال�ك�ت��اب ،و�أن��ه
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مهما ثبت عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم �شي ٌء كان حجة بنف�سه (.)26
� -3أن اال�ستقراء دل على �أن يف ال�سنة
�أ�شياء ال حت�صى ك�ثرة مل ين�ص عليها يف
القر�آن ،وهي �أحكام داخلة يف فروع العقيدة
�أو يف ف��روع ال�شريعة ،كتحرمي نكاح امل��ر�أة
ع�ل��ى عمتها �أو خ��ال�ت�ه��ا ،وحت ��رمي احلمر
الأهلية ،وكل ذي ناب من ال�سباع ،والعقل
وفكاك الأ�سري  ..وغريها كثري.
� -4أن��ه ال مانع عقال من ذلك ما دام
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم مع�صوما
م��ن اخل�ط��أ ،وهلل �أن ي��أم��ر ر�سوله بتبليغ
�أحكامه �إىل النا�س م��ن �أي ط��ري��ق� ،سواء
كان بالكتاب �أو بغريه وما دام جائزا عقال،
وق��د وق��ع فعال باتفاق اجلميع فلماذا ال
نقول به؟.
وق��د خالف الإم��ام ال�شاطبي  -رحمه
اهلل  -اجل �م �ه��ور وذه � ��ب �إىل �أن ال���س�ن��ة
راجعة يف معناها �إىل الكتاب؛ فهي تف�صيل
جممله ،وبيان م�شكله ،وب�سط خمت�صره.
وذل��ك لأنها بيان ل��ه ،وه��و ال��ذي دل عليه
قوله تعاىل ﴿:وَ َأنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذ ْكرَ لِ ُتبَيِّنَ لِلن ِ
َّاس مَا
ُنز َِّل إِلَيْ ِهمْ ﴾ النحل .44 :فالِّ جتد يف ال�سنة
�أم� ًرا �إال والقر�آن قد دل على معناه داللة
�إجمالية �أو تف�صيلية ،و� ً
أي�ضا؛ فكل ما دل
على �أن القر�آن هو كلية ال�شريعة وينبوع
ل�ه��ا؛ ف�ه��و دل�ي��ل ع�ل��ى ذل��ك لأن اهلل ق��ال:
﴿ وَإِنَّ���كَ لَعَ َلى خُ ُلقٍ عَظِيم ﴾ القلم .4 :فهو
دل�ي��ل على ذل��ك لأن اهلل ق��ال و�إن ��ك لعلى
خ�ل��ق ع�ظ�ي��م ،وف �� �س��رت ع��ائ���ش��ة ذل ��ك ب ��أن
خلقه ال �ق��ر�آن ،واق�ت���ص��رت يف خلقه على
ذل��ك؛ ف��دل على �أن قوله وفعله و�إق ��راره
راج ��ع �إىل ال �ق��ر�آن؛ لأن اخل�ل��ق حم�صور
يف ه��ذه الأ� �ش �ي��اء ،ولأن اهلل جعل ال�ق��ر�آن
تبيا ًنا لكل �شيء؛ فيلزم من ذلك �أن تكون
ال�سنة حا�صلة فيه يف اجلملة لأن الأم��ر
والنهي �أول م��ا يف ال�ك�ت��اب ،ومثله قوله:
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﴿ مَا َفر َّْطنَا فِي الْكِ َت ِ
اب مِنْ شَيْءٍ ﴾ الأنعام.38 :
وقوله ﴿ :الْيَوْمَ َأ ْكمَلْتُ لَ ُكمْ دِين َُكمْ﴾ املائدة:
 .3وهو يريد ب�إنزال القر�آن؛ فال�سنة �إ ًذا يف
حم�صول الأم��ر بيان ملا فيه ،وذل��ك معنى
كونها راج�ع��ة �إل�ي��ه .و�أي��ً��ض��ا؛ فاال�ستقراء
التام دل على ذلك(.)28

وي ��رى ال��دك �ت��ور م�صطفى ال�سباعي
 رح �م��ه اهلل � -أن اخل �ل�اف ل�ف�ظ��ي لأنال �ف��ري �ق�ين م �ت �ف �ق��ان ع �ل��ى وج � ��ود �أح �ك��ام
جديدة يف ال�سنة مل ترد يف القر�آن الكرمي
ن�صا وال �صراحة(.)29
ف�أ�صحاب ال��ر�أي الأول وهم اجلمهور
يقولون � :إن هذا هو اال�ستقالل يف الت�شريع
لأنه �إثبات �أحكام مل ترد يف الكتاب.
و�أ�صحاب الر�أي الثاين  -مع ت�سليمهم
بعدم وروده��ا بن�صها يف ال�ق��ر�آن الكرمي -
يرون �أنها داخلة حتت ن�صو�صه بوجه ما،
وق��د َذ ّم ّ
بي رحمه اهلل من دع��ا �إىل
ال�شاطِ ُّ
ترك ال�سنة �أو �شيء منها ،وو�صف �أولئك
ب�أنهم ال خ�لاق لهم وب�أنهم انخلعوا عن
اجلماعة ،و�أولوا القر�آن على غري ما �أنزل،
لأن��ه و�إن وردت �أ� �ص��ول ك��اف��ة الق�ضايا يف
القر�آن الكرمي ،ف�إن يف ال�سنة بيانا ال غنى
عنه م��ن تو�ضيح املجمل وتقييد املطلق
وتخ�صي�ص العموم.

�أمثلة حول ا�ستقالل ال�سنة بالت�شريع:
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ب�ين الإم ��ام اب��ن القيم  -رحمه اهلل -
�أن م��ا ك��ان م��ن ال�سنة زائ ��دا على ال�ق��ر�آن
فهو ت�شريع مبتد�أ من النبي � -صلى اهلل
عليه و�سلم  :-جتب طاعته فيه ،وال حتل
مع�صيته ،ول�ي����س ه ��ذا ت�ق��دمي��ا ل�ه��ا على
ك�ت��اب اهلل ب��ل ام�ت�ث��ال مل��ا �أم ��ر اهلل ب��ه من
طاعة ر�سوله ولو كان ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم ال يطاع يف هذا الق�سم مل يكن
لطاعته معنى و�سقطت طاعته املخت�صة

به و�إن��ه �إذا مل جتب طاعته �إال فيما وافق �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
القر�آن ال فيما زاد عليه مل يكن له طاعة وجمهور التابعني والأئمة(.)32
خ��ا��ص��ة تخت�ص ب��ه وق��د ق��ال اهلل ت�ع��اىل:
ه � ��ذه ه� ��ي م �ن ��زل ��ة ال �� �س �ن��ة ال �ن �ب��وي��ة
﴿مَنْ يُطِ ِع الرَّس َُول َف َقدْ َأ َطاعَ ال َّلهَ﴾ ،وكيف ميكن
وم�ك��ان�ت�ه��ا يف ال�ت���ش��ري��ع الإ� �س�لام��ي ولقد
�أح ��دا م��ن �أه ��ل ال�ع�ل��م �أن ال يقبل حديثا
تبني من خالل ما مر بنا من بيان و�أدلة
زائ� ��دا ع�ل��ى ك �ت��اب اهلل ،ف�لا ي�ق�ب��ل حديث
وبراهني على حجيتها واثرها يف تف�صيل
حترمي امل��ر�أة على عمتها وال على خالتها
الأحكام وتو�ضيح مقا�صد ال�شارع احلكيم.
وال ح��دي��ث ال�ت�ح��رمي بالر�ضاعة لكل ما
يحرم من الن�سب وال حديث خيار ال�شرط الهوام�ش:
وال �أحاديث ال�شفعة وال حديث الرهن يف
( )1الكفاية يف علم الرواية .28/1
احل�ضر مع �أنه زائد على ما يف القر�آن وال (� )2صحيح م�سلم 704/2
(�سن)،والقامو�س
ح��دي��ث م�ي�راث اجل��دة وال ح��دي��ث تخيري ( )3ينظر :ل�سان العرب مادة ّ
(�سن).
الأم��ة �إذا �أعتقت حتت زوجها وال حديث املحيط و�شرحه مادة ّ
( )4ينظر :قواعد التحديث للقا�سمي �ص،35
منع احل��ائ����ض م��ن ال���ص��وم وال���ص�لاة وال ومنهج النقد للدكتور نور الدين عرت �ص .28
حديث وج��وب الكفارة على م��ن جامع يف ( )5ينظر� :شرح الكوكب املنري تقي الدين �أبو البقاء
ن�ه��ار رم���ض��ان وال �أح��ادي��ث �إح ��داد املتويف املعروف بابن النجار. 159 / 2 :
( )6امل�صدر ال�سابق .160/2
عنها زوجها مع زيادتها على ما يف القر�آن (� )7صحيح البخاري � ،3/1صحيح م�سلم 48/6
من العدة  ..وقد �أخذ النا�س بحديث ((ال (� )8صحيح م�سلم .223/8
يرث امل�سلم الكافر وال يرث الكافر امل�سلم)) (� )9صحيح البخاري �،695/2صحيح م�سلم 809/2
( ،)30وهو زائد على القر�آن و�أخذوا كلهم (� )10صحيح البخاري 44/2
(� )11صحيح م�سلم 948/2
بحديث توريثه �صلى اهلل عليه و�سلم بنت (� )12صحيح البخاري 321/1
االب��ن ال�سد�س م��ع البنت وه��و زائ��د على (� )13صحيح البخاري � ،1303/3صحيح م�سلم151/1
ما يف ال�ق��ر�آن و�أخ��ذ النا�س كلهم بحديث (� )14صحيح البخاري 2655/6
(� )15صحيح البخاري � ،3611/6صحيح م�سلم
ا�سترباء امل�سبية بحي�ضة وهو زائد على ما 1466/3
يف كتاب اهلل و�أخ��ذوا بحديث(( :م��ن قتل ( )17امل�ستدرك على ال�صحيحني � ،171/1سنن
قتيال فله �سلبه))( )31وهو زائد على ما البيهقي الكربى 114/10
(� )18سنن �أبي داود  ،329/4م�سند �أحمد ،126/4
يف القر�آن من ق�سمة الغنائم ،و�أخذوا كلهم �صحيح ابن حبان 178/1
بق�ضائه �صلى اهلل عليه و�سلم الزائد على (� )19سنن �أبي داود � ،330/3سنن الدارمي 72/1
م��ا يف ال �ق��ر�آن م��ن �أن �أع�ي��ان بني الأب��وي��ن ( )22ينظر �أعالم املوقعني عن رب العاملني 364/2
( )23حجية ال�سنة �ص 506
ي�ت��وارث��ون دون بني ال�ع�لات ال��رج��ل يرث (� )24سنن الرتمذي  ،38/5و�صححه العالمة
�أخ��اه لأب�ي��ه و�أم��ه دون �أخ�ي��ه لأب�ي��ه  ...ثم الألباين يف �صحيح اجلامع.
ذكر �أمثلة كثرية �إىل �أن ق��ال :ولو تتبعنا (� )25سنن �أبي داود  ،328/4م�سند الإمام احمد.
ه��ذا ل�ط��ال ج��دا ،ف�سنن ر��س��ول اهلل �صلى ( )26معامل ال�سنن 276/4
( )28ينظر :املوافقات يف �أ�صول الفقه .12/4
اهلل عليه و�سلم �أج��ل يف �صدورنا و�أعظم ( )29ال�سنة ومكانتها يف الت�شريع الإ�سالمي �ص
و�أف ��ر� ��ض ع�ل�ي�ن��ا �أن ال ن�ق�ب�ل�ه��ا �إذا ك��ان��ت .412
زائ��دة على ما يف ال�ق��ر�آن ،بل على الر�أ�س (� )30صحيح البخاري� ،2484/6صحيح م�سلم
1233/3
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مصاهرة ..
حتكي قصة حمبة وإخاء

الداللة والعربة يف ق�صة زواج �سيدنا عمر بن اخلطاب من �أم كلثوم
بنت �سيدنا علي ر�ضي الله عنهم
حممد الها�شمي
Mohammad_alhashemy@yahoo.com

احللقة الثانية
حمطتنا اليوم نقف يف احدى باحاتها
اجلميلة والأنيقة ال�شائقة واجل��ذاب��ة� ،أال
وهي زواج الفاروق من �أم كلثوم بنت �سيدنا
علي ر�ضي اهلل عنه بنت ب�ضعة النبي �صلى
اهلل عليه و��س�ل��م ف��اط�م��ة ر��ض��ي اهلل عنها
و�أر�ضاها.

مت�ضي قافلتنا لتحط رحالها يف حمطة جديدة
م��ن حمطات املحبة والأل �ف��ة ب�ين ال�صحابة و�أق��رب��اء
ال�ن�ب��ي �صلى اهلل عليه و��س�ل��م ،وحم�ط�ت�ن��ا ال �ي��وم هي
الثانية التي نقف عندها لنت�أمل وجها ج��دي��دا من
وج��وه احلقيقة التي �سطرها ربنا يف كتابه ﴿:رمحاء
بينهم﴾ ،حمطة جتمع بني �سيدنا عمر وبني �سيدنا علي
ر�ضي اهلل عنهما بعد �أن وقفنا يف حلقة �سابقة عند
�إن هذا ال��زواج املبارك هو �أحد ال�صور
حمطة جمعتنا بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم والفاروق امل�شرقة التي كان جيل ال�صحابة يزخر بها
ع�م��ر م��ن خ�ل�ال زواج ال�ن�ب��ي ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�سلم وي�شرفنا �أن ننقلها ب�أمانة و�صدق لن�ستلهم
بحف�صة بنت عمر ر�ضي اهلل عنهما.
الدرو�س والعرب.
حمطتنا هذه هي امتداد لتلك املحطة الأوىل غري �سر اختيار �أم كلثوم ر�ضي الله عنها زوج ًة:
م�ستقلة وال منف�صلة فهمُ ﴿ :ذرِّيَّ ً��ة بَع ُْضهَا مِنْ بَع ٍ
ْض وَال َّلهُ
لقد �شرع الإ�سالم ال��زواج وجعله �سنة
سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ ،كيف ال ؟ ون�سب واحد يجمعهم ،و�إ�سالم
ي��وح��ده��م ،و��ص�ح�ب��ة ت��زك�ي�ه��م ،و�إمي � ��ان ي��رت�ق��ي بهم ،م�ب��ارك��ة ،ف�ب��ه ت��رف��د احل�ي��اة مب��ن يعمرها
ويعبدها هلل ،وب��ه ت�ستمر قافلة الإ��س�لام
ومقعد �صدق عند مليك مقتدر ينتظرهم.
والإمي��ان ،وبه تتنا�سل الب�شرية وتتعارف،
كيف ال؟! وه��م م��ن ت��رب��ى على ع�ين النبي �صلى وب��ه حفظ الن�سل ،ال��ذي ك��ان �أح��د خم�سة
اهلل عليه و�سلم وبني يديه� ،أر�ضعهم الإ�سالم فنبتت �أ�سباب موجبة لبعث الر�سل و�إنزال الكتب،
به حلومهم ،وغذاهم بالقر�آن حتى كملت رجولتهم ،وب ��ال ��زواج تن�صهر ال�ق�ل��وب وت�ل�ت�ق��ي على
وغر�س يف قلوبهم الإمي��ان ف�سمت به �أرواح�ه��م ،وزرع امل��ودة والرحمة ﴿:وَمِنْ آيَاتِ ِه َأنْ خَ َلقَ لَ ُكمْ مِنْ
يف نفو�سهم الت�ضحية والإيثار ،فدنت الدنيا ب�أعينهمَ ،أن ْ ُفس ُِكمْ َأ ْزوَاجًا لِ َتس ُْكنُوا إِلَيْهَا وَجَع ََل بَيْن َُكمْ مَوَدَّةً
وعلمهم الإخال�ص فكانت كلمة احلق وموقف ال�صدق وَرَحْم ًَة إِنَّ فِي َذلِكَ لآَ يَا ٍت لِ َقوْمٍ يَ َت َف َّكرُونَ﴾ الروم:
�أح��ب �إليهم من الأه��ل وامل��ال والولد� ،إن��ه جيل تعاىل  ،21وب��ال��زواج جتتمع ال�ق�ب��ائ��ل وت�ت��وح��د،
ع�ل��ى ك��ل م��ا م��ن ��ش��أن��ه �أن ي�ك��ون ح��ائ�لا بينهم وب�ين ولك �أن تعدد ما ت�شاء من امل�صالح واحلكم
م�سريتهم �إىل اهلل وان ك��ان مباحا و�إن كانت النف�س التي علقها اهلل بالزواج.
ت�شتهيه وتطلبه حالال.
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ومع هذا ،فقد �أمرنا ال�شارع احلكيم �أن نختار لنطفنا و�أن
نبحث عن الأكفاء لنا ولبناتنا و�أخواتنا ،اكفاء يف الن�سب والدين
واملنزلة وغري ذلك ،فكانت رغبة �سيدنا عمر ر�ضي اهلل عنه تنطلق
من كل ه��ذا فقد �صرح عن �سبب رغبته ب��ال��زواج من �أم كلثوم،
فعن �سيدنا جعفر ال�صادق عن �أبيه حممد الباقر عن �أبيه زين
العابدين علي بن احل�سني ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني�( :أن عمر بن
اخلطاب خطب �إىل علي ر�ضي اهلل عنه �أم كلثوم ،فقال :انكحنيها,
فقال علي� :إين �أر�صدها البن �أخي عبد اهلل بن جعفر ,فقال:عمر
انكحنيها فو اهلل ما من النا�س �أحد ير�صد من �أمرها ما �أر�صده،
ف�أنكحه علي ،ف�أتى عمر املهاجرين ،فقال� :أال تهنوين؟ فقالوا:
مبن يا �أمري امل�ؤمنني ،فقال :ب�أم كلثوم بنت علي ،وابنة فاطمة
بنت ر�سول اهلل اين �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يقول:
((كل ن�سب و�سبب منقطع يوم القيامة �إال �سببي ون�سبي)) (،)1
ف�أحببت �أن يكون يل بيني وبني ر�سول اهلل عليه ال�صالة وال�سالم
�سبب ون�سب).
وكان مهرها �أربعني �ألف درهم ( ،)2فكان زواجا مباركا ،من
ثماره زيد بن عمر ورقية بنت عمر ر�ضي اهلل عنهم جميعا ،زيد
بن عمر الذي وقف مفتخرا بزواج �أبيه من �أمه �أم كلثوم ،فقال:
(�أنا �أبن اخلليفتني)( ،)3كيف ال وقد تفرع غ�صنه منهما ،وا�شتد
عوده بينهما ،حتى يف يوم وفاته كانت ال�صالة عليه رمزا لألفتهما
فقد �صلى عليه �أخوه ال�صحابي اجلليل عبد اهلل بن عمر �إماما،
قدمه �سيدنا احل�سن ال�سبط ،و�صلى خلفه هو و�أخ��وه احل�سني
�سيدا �شباب �أهل اجلنة ر�ضي اهلل عنهم جميعا(.)4

أم كلثوم

�إن هذا الزواج مل يكن ل�شهوة نف�س �أو متعة �ساعة ،فلقد كان
�سيدنا عمر ر�ضي اهلل عنه يرغم نف�سه على اجلماع رغبة يف الولد
الذي يذكر اهلل ويقيم �شرعه ،يقول ر�ضي اهلل عنه عن نف�سه( :ما
�آتي الن�ساء لل�شهوة ،ولوال الولد ،ما باليت �أال �أرى امر�أة بعيني)
( ،)5وقال ر�ضي اهلل عنه�( :إين لأكره نف�سي على اجلماع رجاء �أن
يخرج اهلل مني ن�سمة ت�سبحه وتذكره)(.)6
�إن ه��ذا ال��زواج امل�ب��ارك ال��ذي وق��ع �سنة �سبع ع�شرة للهجرة
حوى بني طياته درو�سا عظيمة وعربا كثرية ،منها:

�أوال :تزكية وتوثيق:

14

�إن ه��ذا ال ��زواج ي�ع� ّد وث�ق�ي��ة دام �غ��ة وح�ج��ة ظ��اه��رة �إىل ي��وم
القيامة يف تزكية �سيدنا عمر ر�ضي اهلل عنه وتوثيق ف�ضله  ،وهذا
ما ال ي�ستطيع �أحد �إنكاره.
�إن زواج �سيدنا عمر من ال�سيدة �أم كلثوم ر�ضي اهلل عنهما ،له
داللة خا�صة على �أنه من �أهل االمي��ان ،بل من �أ�صحاب املراتب
الأوىل ،كيف ال و�سيدنا علي ال تقر عينه بزوج لأبنته ما مل يكن

كذلك ،ولو كان خالفا لذلك ملا �ساورنا �شك طرفة عني �أن �سيدنا
علي �سريف�ض هذه امل�صاهرة رف�ضا قاطعا ال �شك فيه ،فهو قد
ترعرع و�شب وقام �صلبه يف مدر�سة الإ�سالم والقر�آن ،فهو يعلم
غاياته يف ال��زواج ومقا�صده احلكيمة منه فما مل تتحقق فلن
يكون ه��ذا ال��زواج ،ول��ن يتم ،وم��ا دام �أن��ه مت فهذا يعني حقيقة
اليقني بل عني اليقني؛ �أن املقا�صد قد حتققت والغايات متت.
�إننا كم�سلمني نتفاوت يف املعرفة والإميان �إذا ما جاء خاطب
لإح��دى بناتنا �أو �أخواتنا ال نوافق ما مل يكن �أه�لا لذلك ،تقر
�أعيننا وتقر ع�ين بنتنا و�أختنا ب��ه� ،إن جم��رد املوافقة والقبول
والر�ضا دليل على �أن اخلاطب هو �أهل لذلك ،و�أنه مُزكى عندنا
ومُرحب به.

ثانيا :عمق العالقة ور�صانتها:
�إن م��ن ن�ش�أ معك يف ب�ل��دة واح ��دة وج ��اورك �سنني و�سنني،
عرفته وعرفك جيدا ،تعاملت معه وتعامل معك ،زرت��ه وزارك،
�سافرت معه و�سافر معك� ،أك�ل��ت طعامه و�أك��ل طعامك ،كتفك
يحاذي كتفه يف ال�صالة ،و�سيفك مع �سيفه يف احلرب واجلهاد،
�أخ��ذ العلم وامل�ع��رف��ة يف ذات امل��در��س��ة ال�ت��ي در��س��ت فيها يف وقت
واح��د ،ثم بعد كل هذا تكون بينكما م�صاهرة ب��أن تزوجه بنتك
وقرة عينك مع وجود فارق يف العمر ،فهو يكرب ابنتك عقود ،وقد
يكون هناك فارق يف الطباع �أي�ضا ،ليدل داللة وا�ضحة ال لب�س
فيها وال غب�ش �أن هذه امل�سرية والرفقة كانت حتمل بني طياتها
عالقة وطيدة وعميقة ور�صينة �إىل حد �أن من ينظر �إليها يجزم
�أن ه��ذه امل�صاهرة مل تكن وليدة اليوم �إمن��ا �سبقتها نفو�س قد
�صهرت بحب اهلل ور�سوله� ،صهرت ب�إخوة وحمبة وخلة� ،صهرت
ب�صدق و�إخال�ص� ،صهرت بثقة تامة بني كال الطرفني� ،إنها عمق
عميق من �أخ��وة و�صحبة وحمبة ،جمعت بني اخلليفتني ب�شكل
م�صاهرة وزواج.

ثالثا :املكاف�أة واملماثلة واملكانة:
رب الأ�سرة وتخطيطه
من امل�سائل التي ت�أخذ حيزا يف فكر ّ
ول�سنني ،ق�ضية �أ�سا�سية ت�ساهم وب�شكل كبري يف حتديد م�صري
ورحلة �أبنائه وبناته ،بل و�ساللته ،ولقبه ،و�سمعته ،وتاريخه،
وخ�صو�صا �إذا ما كان رب الأ�سرة رج ً
ال ذا مكانة و�سمعة بني �أبناء
بلدته؛ �إنها ق�ضية زواج �أبنائه وبناته ،فهو يحلم ويخطط ويبحث
عن �أف�ضل البنات لأبنائه ممن حتمل �أف�ضل الأخ�لاق ،و�أجمل
ال�صفات ،و�أرف��ع الأن�ساب ،وك��ذا احل��ال بالن�سبة لبناته ،فقدميا
قيل�( :أخطب البنتك وال تخطب البنك) ،بل �سيكون �أ�ش ّد حر�صا
على �أن يجد �أف�ضل الأزواج لبناته ،لأن البنت كيان �ضعيف يك�سر
ب�سهولة وك�سرها يف طالقها� ،أم��ا ال��رج��ل ف ��إذا م��ا طلق واح��دة

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد الثامن

واح�������������ة

وج��د ع���ش��رة ب��دال ع�ن�ه��ا  ،ان��ه ي�ب�ح��ث عن رابعا :نق�ض الطعون وتهافت ال�شبهات:
م��ن يكافئه يف اخل�ل��ق وال��دي��ن والعقيدة
�إن نظرة �إن�صاف واح��دة ل��دالالت هذا
واالمي��ان والفكر وال�سلوك والطباع� ،إنه
يبحث عمن تربى وتعلم وحاز ق�سطا كبريا ال��زواج والعرب امل�ستنبطة منه ،تدل داللة
من امل�س�ؤولية التي ت�ؤهله ،لأن يكون زوجا ال �شك فيها على تهافت جميع ما يثار من
لإبنته ،و�إال ف�إنه يف�ضل �أن تبقى �أيمّ ا طوال �شبهات وط�ع��ون ح��ول �سيدنا عمر ر�ضي
عمرها على �أن تتزوج بغري كفء وال قرين ،اهلل عنه من عدائه لأه��ل البيت ،وحقده
ولقد ق�ص اهلل تعاىل لنا يف حمكم االيات الدفني عليهم ،وحماربته لهم ،وغري ذلك
ما جعله حمال لالقتداء والإت�ب��اع لالباء من ال�شبهات� ،إنها لتت�ساقط كما تت�ساقط
يف البحث عن �أف�ضل الرجال لبناتهم ،وان �أوراق ال�شجر يف اخلريف� ،إن عداء الدين
ال يرتددوا يف ذلك ،م�صداقا لكالمنا هذا �أعظم من عداء امل�صالح وحظوظ النف�س،
يف ق�صة زواج النبي مو�سى عليه ال�سالم و�أط �م��اع ال��دن �ي��ا ،و�أن �ن��ا لنجد م��ن بينهم
فقال ﴿ :قالتْ إِحْدَاهُمَا يَا َأبَتِ اسْ َت ْأ ِجرْهُ إِنَّ خَيْرَ �أدنى امل�شاكل ال تقع بينهم م�صاهرات ،وال
َ َ
ِ ُ ِ َ �صالت وع�لاق��ات ،م��ا دام اخل�لاف قائما،
مَنِ اسْ َت ْأجَرْتَ ال ْ َق ِويُّ الأْ َ مِنيُ (َ )26ق َال إني أريدُ أنْ
وامل�شكلة م�ستمرة ،فكيف �إذا كان اخلالف
ِّ
ُ
أنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَ َتيَّ ه ََاتيْنِ ﴾الق�ص�ص 26:ــ  .27يف الدين والعقيدة والفكر؟! فهذا من باب
وق��د يفهم بع�ضهم م��ن ك�لام�ن��ا ه��ذا �أوىل �أن ال تقع امل�صاهرة والزواج ،ومبا �أن
ق���ض�ي��ة امل �� �س��اواة يف امل� ��ال واجل � ��اه �أي �� �ض��ا ،امل�صاهرة وقعت ،والزواج مت ،فهذا ي�سقط
ونقول �إن كان هذا متوفرا عليه مع باقي وب��اجل �م �ل��ة ج �م �ي��ع ال �ط �ع��ون وال �� �ش �ب �ه��ات
ال�صفات احلميدة َف ِنعِما به ومرحبا و�إن ويقتلعها من جذورها ،وال جذر لها.
ك ��ان غ�ي�ر م�ت��وف��ر ع�ل�ي��ه وب��اق��ي اخل���ص��ال
الإجماع على هذا الزواج:
احل�م�ي��دة م��وج��ودة فهنا ل��ن ي�ك��ون هناك
�إن ال�شم�س ت�سطع بنورها فتبدد ظلم
ح��ائ��ل وال م��ان��ع الن امل��ال واجل��اه يكت�سب
وخ�صو�صا ع�ن��د مم��ن يحمل امل��وا��ص�ف��ات الليل البهيم وال ي��دل عليها غريها ،و�إن
اجل �ي��دة واهلل ت �ع��اىل ي �ق��ول ﴿ :وَ َأنْ��كِ��حُ��وا العالقة بني ال�صحابة و�أقرباء النبي �صلى
الأْ َيَامَى مِن ُْكمْ وَالصَّالِحِنيَ مِنْ عِبَادِ ُكمْ وَإِمَائ ُِكمْ إِنْ اهلل عليه و�سلم ع�لاق��ة وط�ي��دة و�أ�صيلة،
ي َُكونوا فقرَاءَ يُغنِ ِهمُ اللهُ مِنْ فضلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ تكتنفها املحبة والألفة من جميع جوانبها،
َّ
َّ
ُ َُ ْ
 ،32ف��ال�ف�ق��ر َل� ْي����س مب��ان��ع ول�ك��ن وتدل على نف�سها بنف�سها كداللة ال�شم�س
ال� �ن ��ور:
انعدام اخللق والدين وال�سلوك امل�ستقيم على ذاتها ،ومن باب ليطمئن قلبي ،هذا
من املوانع ال�شرعية التي حتول دون وقوع عر�ض �سريع وموجز لبع�ض م�صادر �أهل
امل���ص��اه��رة وال� ��زواج ،وه�ن��ا تتجلى حقيقة ال�سنة وال�شيعة التي ذك��رت ه��ذا ال��زواج،
كبرية ال ي�شك بها �أحد وال يعقل فيها غري ل�ي�ط�م�ئ��ن ال� �ق ��ارئ �أك�ث��ر ول�ي�رج��ع �إل�ي�ه��ا
هذا القول� :أن �سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه �إن � �ش��اء ،وه ��ي( :ت��اري��خ الأمم وامل �ل��وك)
قد وجد يف �شخ�ص �سيدنا عمر ر�ضي اهلل للطربي ،و(البداية والنهاية) البن كثري،
عنه ال�صفات احلميدة واخل�صال املجيدة و(تاريخ الإ�سالم) للذهبي ،و(�سري �أعالم
ووح��دة العقيدة وال��دي��ن والفكر واخللق النبالء) للذهبي �أي�ضا ،و(املنتظم) البن
وال�سلوك ،وجد املكاف�أة واملماثلة ،وجد فيه اجلوزي ،و(تاريخ اخلمي�س) للديار بكري،
ال�ق��وة واالم��ان��ة فارت�ضاه زوج��ا البنته �أم و(الإ�صابة يف متييز ال�صحابة) البن حجر
كلثوم ،مطمئنا �أنها لن تظلم ولن تك�سر ،ال�ع���س�ق�لاين ،و(�أ�� �س ��د ال �غ��اب��ة يف معرفة
لي�ضيف لتاريخه �صورة جديدة من �أجمل ال���ص�ح��اب��ة) الب ��ن الأث �ي��ر ،و(ال �ط �ب �ق��ات)
البن �سعد ،و(عيون الأخبار) البن قتيبة
ال�صور و�أبهاها.
و(ن���س��ب ق��ري����ش) ل�ل��زب�يري وك�ت��اب��ه عمدة
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يف ك�ت��ب الأن �� �س��اب ،و(�أن �� �س��اب الأ� �ش ��راف)
البالذري ،و(ذخائر العقبي يف مناقب ذوي
القربى) ملحب الدين الطربي ،و(املجدي
يف �أن� ��� �س ��اب ال �ط��ال �ب �ي�ي�ن) لأب � ��ي احل���س��ن
ال�ع�م��ري ،و(ال��رو��ض��ة الفيحاء يف تواريخ
الن�ساء) ،و(�إع�لام ال��ورى ب�أعالم الهدى)
للطرب�سي ،و(الكايف) للكليني ،و(تهذيب
الأح � �ك � ��ام) ل �ل �ط��و� �س��ي ،و(اال� �س �ت �ب �� �ص��ار)
للطو�سي �أي�ضا ،و(مناقب �آل ابي طالب)
املازندراين ،و(م�سالك االفهام) العاملي،
و(م��ر�آة العقول �شرح �أخبار �آل الر�سول)
وه ��و � �ش��رح لأح ��ادي ��ث ال �ك��ايف مل�ح�م��د باقر
املجل�سي ،و(�شرح نهج البالغة) البن ابي
احلديد ،وغريها من املراجع.

خال�صة القول:
�إن ال��ذي ق��دم�ن��اه م��ن ق��ول ه��و ال��ذي
يتوافق مع منهج القر�آن الكرمي الذي زكى
ال�صحابة وعلى ر�أ�سهم اخللفاء الرا�شدين،
و�أثنى عليهم يف الع�شرات من الآيات ،وهو
ال ��ذي ي�ل�ي��ق كنتيجة ل�ترب�ي��ة ر� �س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم ل�ه��ذا اجل�ي��ل ،وهو
الذي ي�صح �أن يقال يف �شخ�صية ك�شخ�صية
�سيدنا علي ر�ضي اهلل عنه ،الذي كان احلق
�أح ��ب �إل �ي��ه مم��ا � �س��واه ول��و ك��ان ف�ي��ه زه��ق
الروح والنف�س ،و�صدق اهلل﴿:ال َّ ِذينَ يَسْ َتمِعُونَ

أم كلثوم

ال ْ َقو َْل َفيَ َّت ِبعُونَ َأحْسَنَهُ ُأولَئِكَ الَّذِي َن هَدَاهُمُ اللَّهُ
ك هُمْ ُأو ُلو الأْ َ لْب ِ
َاب﴾ الزمر .18 :
وَ ُأولَئِ َ

الهوام�ش:
(� )1صحيح اجلامع ال�صغري وزيادته ،للألباين.
( )2تاريخ الطربي ،والطبقات الكربى البن �سعد،
الكامل البن الأث�ير ،وتهذيب تاريخ دم�شق ،و�أع�لام
الن�ساء ،وتاريخ اخلمي�س للديار بكري ،وغريهم.
( )4 - 3تاريخ دم�شق البن ع�ساكر ،و�أ�سد الغابة البن
الأثري.
( )5ال�شيخان �أبو بكر وعمر برواية البالذري حتقيق
الدكتور �إح�سان �صدقي.
( )6فرائد الكالم للخلفاء الكرام ،لقا�سم عا�شور.
( )7كتاب زواج عمر بن اخلطاب من �أم كلثوم بنت
علي بن �أبي طالب ،لأبي معاذ الإ�سماعيلي.
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أسس التربية
ِّ
المكية
اإليمانية
ملّا كان الدين الإ�سالمي بنا ًء متكام ً
ال،
اع �ت �ق��اداً ،وع �ب��اد ًة ،و��س�ل��وك�اً ،ل��زم �أن يكون
ه��ذا البناء متنا�سقاً ومن�سجماً ،ل��ذا جند
� ّأن ال�ع�ن���ص��ر الأ� �س��ا���س ف�ي��ه ه��و ال�ع�ق�ي��دة
ال�ت��ي ي�ق��وم عليها ،وه��ي عقيدة التوحيد
اخلال�ص هلل تعاىل ،وهي الأ�سا�س الفا�صل
ب�ين الإمي��ان م��ن جهة وال�شرك �أو الكفر
من جهة �أخرى .وملّا كان البناء الإ�سالمي
ك ّله يقوم عليها� ,أك�سبها مركزاً مهماً لفهم
الدين الإ�سالمي فهماً �صحيحاً .فالعقائد
الإ�سالمية والعبادات واملعامالت وال�سلوك
ك� ّل�ه��ا تتجه ل��وج�ه��ة واح ��دة ه��ي �إخ�لا���ص
الدين هلل تعاىل ،وه��ذا االجت��اه امل َّتحد له
�أه ّمية ق�صوى يف فهم ال��دي��ن الإ�سالمي
قال تعاىل ﴿ :ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه
هلل وهو حمسن ﴾ .

عقد ويزيد لرت�سيخ عقيدة التوحيد
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مم ��ا ال � �ش��ك ف �ي��ه � ّأن ن� ��ور الإ�� �س�ل�ام
ق��د �أ� �ش��رق ع�ل��ى ال �ع��امل وه��و يف ح�ضي�ض
الظلمات وال�ضالالت التي �أحاطت به من
كل جانب ،وكان النا�س يتخبطون يف �أوهام
الوثنية ،ورج����س العقائد املنحرفة ،ومل
يكن و�سط ه��ذه الظلمات الدام�سة دليل
يهدي �أو نور ي�ضيء.
وكان ال�ضالل العقدي هو �أخطر �أنواع

ق�صي م�ساهر حممد

ه ��ذه ال �� �ض�لاالت ف�ق��د ك ��ان ال �ن��ا���س ع��رب�اً كانت �سائدة يف ال�شرق والغرب.
وع�ج�م�اً يعي�شون ح �ي��اة ج��اه�ل�ي��ة ،وك��ان��ت
بعث اهلل تعاىل ،حممداً �صلى اهلل عليه
معرفتهم ب��اهلل مبهمة غام�ضة قا�صرة،
ال ت�ب�ع��ث يف ن�ف��و��س�ه��م ه�ي�ب��ة وال حم�ب��ة ،و�سلم �إىل النا�س كافة عربهم وعجمهم
ولي�س لها �سلطان على �أرواحهم ونفو�سهم ب�شرياً ونذيراً ،لتت�ضمن دعوته �صلى اهلل
وق �ل��وب �ه��م ،وال ت��اث�ي�ر ل �ه��ا يف �أخ�لاق �ه��م عليه و�سلم غايتني عظيمتني :الأوىل:
واجتماعهم ،وك��ان��ت اجل��زي��رة تع ّج بركام تقرير الدين والعقيدة وال�شريعة وتع ّلمها،
العقائد والت�صورات الفا�سدة ،بني مزاعم وتعليمها ،ون�شرها ،والعمل بها .والثانية:
� ّأن املالئكة بنات اهلل  ،ومزاعم � ّأن بني اهلل حماية الدين والعقيدة وال�شريعة ،والدفاع
جل َّنة ن�سبا – تعاىل اهلل عن عنها ،وبيان ما يخالفها.
�سبحانه وبني ا ِّ
ذلك علواً كبريا -مع �شيوع عبادة الأ�صنام.
فمكث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
حيث كانت الكعبة التي بنيت لعبادة اهلل ثالثة ع�شر عاماً يف مكة ،وهو يدعو قومه
ال��واح��د حت��وي ث�لاث�م��ائ��ة و��س�ت�ين �صنماً �إىل توحيد اهلل ودعائه وح��ده دون �سواه،
غري الأ�صنام الكربى يف جهات متفرقة.
وك��ان فيما �أن��زل اهلل عليهُ ﴿ :ق ْل إِنَّمَا َأدْعُ��و
حائدين عن �سواء ال�سبيل ،و�صراط اهلل
امل�ستقيم ،فكرث فيهم ال���ش��رك والف�ساد ،رَبِّي و اََل ُأشِْ��ر ُك بِهِ َأحَدًا ﴾ .وال يعني هذا �أ ّنه
ت��وق��ف ع��ن ت�صحيح العقيدة ومل يعطها
واجلهل والإحلاد ،والبغي والعناد.
الأول ��وي ��ات ب�ع��د ت�ل��ك احل�ق�ب��ة ال��زم�ن�ي��ة-
ومن �صور هذا الف�ساد ما رواه الإمام ك�م��ا ي�ت���ص��ور بع�ضهم  ،-ب��ل ي�ستفاد من
الدارمي يف �سننه عن جماهد قال :حدثني ذل��ك � ّأن ال�ف�ترة امل ّكية ك��ان الرتكيز فيها
م��والي � ّأن �أهله بعثوا معه بقدح فيه زبد ب��ادئ الأم��ر على �أ�صل الأ��ص��ول ال��ذي هو
ول�بن �إىل �آلهتهم ،ق��ال :فمنعني �أن �آك��ل مبثابة الأ�سا�س ،وقنطرة العبور �إىل �صرح
ال��زب��د مل�خ��اف�ت�ه��ا ،ق ��ال :ف �ج��اء ك�ل��ب ف��أك��ل الإ� �س�ل�ام ،وفي�صل التفريق ب�ين مع�سكر
ال��زب��د ،و�شرب ال� ّل�بن ،ثم ب��ال على ال�صنم التوحيد ،ومع�سكر الكفر.
وهو �أ�ساف ونائلة.
ل�ق��د �أخ ��ذ امل�صطفى ��ص�ل��ى اهلل عليه
و�أم� � � ��ام ه � ��ذه ال� �ت� ��� �ص ��ورات ال �ع �ق��دي��ة و�سلم ي��ر ّب��ي �أ�صحابه على التوحيد منذ
البغي�ضة ،وال�صور ال�شائعة الزائفة ،التي ال���ص�غ��ر ،ف�ي�ق��ول الب��ن ع�م��ه ع�ب��د اهلل بن
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عبا�س� (( :إذا �س�ألت ف��ا��س��أل اهلل ،و�إذا ا�ستعنت فا�ستعن ب��اهلل )) .وع ّلم الغري فهو �أ�ضل من الأنعام فهماً ،و�أق ّل منهم عق ً
ال ،قال
�أ�صحابه �أن يبد�أوا دعوتهم للنا�س بعقيدة التوحيد ،فقال ملعاذ حينما �أر�سله اهلل تعاىل عن �أهل النار ﴿ :وَ َقا ُلوا لَوْ ُكنَّا نَسْمَعُ َأوْ نَعْق ُِل مَا ُكنَّا
�إىل اليمن (( :فليكن �أول ما تدعوهم �إليه �شهادة �أن ال �إله �إال اهلل ويف رواية فِي َأصْح ِ
َاب السَّعِريِ ﴾ امللك.10:
�إىل �أن يوحدوا اهلل)).
وه� ��ذه ال�ترب �ي��ة ال �ع �ق��دي��ة ه��ي �أول دع� ��وة ال��ر� �س��ل،
وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإ�سالم الذي ُبني عليه ،والذي ال يقبل وخال�صتها توحيد الرب �سبحانه ب�أفعاله من خلق ورزق
اهلل من �أحد �سواه.
وملك وتدبري ،ثم توحيده �سبحانه ب�أفعال اخللق من
�صالة و�صيام وذبح ودعاء ورجاء وا�ستغاثة ،وتوكل وخوف
هدم ال�شرك والوثنية
وا�ستعانة ،وغريها مما يدخل حتت مفهوم العبادة ،ثم
جاء الإ�سالم لإقامة �صرح التوحيد وت�شييد �أركانه ،وهدم قالع ال�شرك توحيد اهلل تعاىل ب�أ�سمائه و�صفاته ،و�أ ّنه مو�صوف بكل
و�إزال��ة بنيانه ،فكان �أ�صل دعوة امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم ،هو �إقامة �صفات الكمال ،ومنعوت بكل نعوت اجلالل ،ال ي�شبه �أحدًا
توحيد اهلل �سبحانه وتعاىل ،وخلع جميع الطواغيت و�إزالتها -على اختالف من خلقه وال ي�شبهه �أحد من خلقه� ،إذ  ﴿:ليس كمثله شيء
�أ�شكالها -والكفر بها كما ق��ال تعاىل ﴿ :فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد وهو السميع البصري﴾ .ثم قبول كل ما جاء به ر�سله وخامتهم
استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهلل مسيع عليم ﴾ البقرة .256:فقدّم اهلل تعاىل حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،واتباعه دون غريه ،وهذا
الكفر بالطاغوت على الإمي��ان باهلل لكونه �شرطاً ل�صحته .وكما يف قوله معنى ال�شهادة التي هي عنوان الإ�سالم و�أ�صل التوحيد:
تعاىل ﴿ :والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إىل اهلل هلم البشرى فبشر عباد﴾ ال �إله �إال اهلل ،حممد ر�سول اهلل .ال معبود بحق �إال اهلل،
الزمر .17:ويف ذلك �إ�شارة �إىل �أن التطهري مقدم على التزكية ،و� ّأن تخلي�ص وال متبوع بحق �إال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
القلب من �أدرانه وجنا�ساته املتمثلة باملعتقدات الباطلة ،وما يرتتب عليها
ومن ال�صور النا�صعة يف الرتبية النبوية للم�ؤمنني
من حمبة الطواغيت �أو التع ّلق بهم ،واج��ب حللول الإمي��ان بالقلب نقياً
طاهراًّ .وكما قال �صلى اهلل عليه و �سلم (( :من قال ال �إله �إال اهلل وكفر مبا قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ملن قال (( :ما �شاء اهلل
يعبد من دون اهلل حرم ماله ودمه ،وح�سابه على اهلل )) ويف رواي��ة ((:من و�شئت)) (( �أجعلتني هلل ن��دا ؟ ! ما �شاء اهلل وح��ده))،
وحد اهلل )) ثم ذكر مبثله .وهذا من �أعظم ما يبينّ معنى ال �إله �إال اهلل ،ف� ّإن وق ��ال(( :ال ت�ق��ول��وا :م��ا ��ش��اء اهلل و��ش��اء حم�م��د ،ولكن
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مل يكتف بالتلفظ بـ(ال �إله �إال اهلل) بل ال بد �أن قولوا :ما �شاء اهلل ثم �شاء حممد )) .وملا قالت اجلارية:
(( وفينا نبي يعلم ما يف غد فقالّ � :أما هذا فال تقولوه
ي�ضيف �إىل ذلك الكفر مبا يعبد من دون اهلل.
ما يعلم ما يف غد �إال اهلل )) ،وملا �سجد له معاذ نهاه ،وقال:
� ّأم ��ا ع �ب��ادة اهلل ب ��دون ت��رك ع �ب��ادة م��ا � �س��واه ف�ه��ذا ال ي�س ّمى ت��وح�ي��داً� (( ،إ ّنه ال ي�صلح ال�سجود �إال هلل ،ولو كنت �آمرا �أحدا �أن
فامل�شركون يعبدون اهلل ،ولك ّنهم يعبدون معه غ�يره ف�صاروا م�شركني .ي�سجد لأحد لأمرت امل��ر�أة �أن ت�سجد لزوجها ،من عظم
فغر�س عقيدة التوحيد يوجب التحرز من �ضده ،وهذا هو ما ب ّينه الر�سول حقه عليها )) .وهذا �ش�أن �أنبياء اهلل تعاىل و�أوليائه.
�صلى اهلل عليه و�سلم وع ّلمه �أ�صحابه ،ف�شرط التوحيد الكفر بالطواغيت
وتتج ّلى معامل الرتبية والتعليم يف �أ�صعب املواقف
وبكل ما يعبد من دون اهلل.
فعن �أب��ي واق��د الليثي ر�ضي اهلل عنه ق��ال :خرجنا مع
وقد �أثنى اهلل تبارك وتعاىل على خليله �إبراهيم والذين معه ،وجعلهم ر�سول اهلل �إىل حنني  -يعني غزوة حنني -ونحن حدثاء
الأ�سوة احل�سنة ،وذلك لكفرهم بالطواغيت و�إعالنهم الرباءة من ال�شرك عهد بكفر( -يعنيّ � :أن بع�ضنا مل ي�سلم �إال للتو فبقيت
و�أهله ،كما قال تعاىل ﴿:قد كانت لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا عنده �أ�شياء من �أعمال اجلاهلية )-؛ وللم�شركني �سدرة
يعكفون عندها؛ وينوطون بها �أ�سلحتهم يقال لها :ذات
لقومهم إنّا برءاء منكم ومما تعبدون من دون اهلل كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء �أن��واط؛ فمررنا ب�سدرة؛ فقلنا يا ر�سول اهلل :اجعل لنا
أبدا حَ َّتى ُتؤْمِنُوا بِال َّلهِ وَحْدَهُ .﴾..فال والء �إال برباء.
ذات �أن��واط كما لهم ذات �أن��واط �( -،أي :نتربك بها) -
فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم(( :اهلل �أك�بر!!
العقيدة �أوال يف الدعوة والرتبية والتعليم
�إنها ال�سنن؛ قلتم  -وال��ذي نف�سي بيده -كما قالت بنو
� ّإن البناء العقدي يف بداية الدعوة ي�أتي على ر�أ�س الرتبية الإميانية� ،إ�سرائيل ملو�سى :اجعل لنا �إلها كما لهم �آلهة قال �إنكم
�إذ هي الركيزة الأ�سا�سية يف حظرية الإميان ،وقنطرة الإ�سالم ،وبدونها ال قوم جتهلون لرتكنب �سنن من كان قبلكم)) .
ينه�ض العبد مب�س�ؤولية وال ي ّت�صف ب�أمانة ،وال يعرف لرعاية ،وال يعمل
لقد جاء حتذير النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لأ�صحابه
ملثل �أعلى �أو هدف �أو غاية.
خ�شية الوقوع يف ال�شرك وهو يف طريقه لقتال الكفار يف
وهذه حال كل من �أ�شرك مع اهلل �سواه� ،أو عبد معه غريه �أ ًّيا كان هذا وقت يحتاج فيه �إىل جهود الأ�شخا�ص -بعد اهلل �سبحانه

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد الثامن

17

ع�����ق�����ي�����دة

اآلل

واألص�������ح�������اب

وتعاىل -ومع ذلك ملا وقع منهم ما يلب�س عليهم مل ي�سكت عن البيان بكر ر�ضي اهلل عنه ،فجعل ال مي�س �شيئاً من غدائره� ،إال جاء
معه ،وهو يقول :تباركت يا ذا اجلالل والإكرام)).
�صلى اهلل عليه و�سلم.
� ّإن حاجتنا �إل �ي��وم �إىل ه��ذه ال�ترب�ي��ة ال�ع�ق��دي��ة ف��وق ك��ل ح��اج��ة،
و�ضرورتها فوق كل �ضرورة.

ت�ضحيات يف �سبيل العقيدة
عندما ر�أت قري�ش � ّأن عدد امل�سلمني يف ازدياد وجدت يف ذلك خطراً
ف�ص َّعدت من عمليات الإيذاء املادي واملعنوي ،وهذه �صور
على كيانهاَ ،
من ت�ضحيات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�صحابته و�صربهم على
عقيدتهم ،وتوبيخاً للكفر و�أهله.

و��س��أل ع��روة ب��ن ال��زب�ير عبد اهلل ب��ن عمرو ب��ن العا�ص:
(�أخربين ب�أ�شد �شيء �صنعه امل�شركون بالنبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ق��ال بينا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ي�ص ّلي يف حجر
الكعبة �إذ �أق�ب��ل عقبة ب��ن �أب��ي معيط فو�ضع ثوبه يف عنقه
فخنقه خنقاً �شديداً ف�أقبل �أبو بكر حتى �أخذ مبنكبه ودفعه
عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال ﴿:أتقتلون رجالً أن يقول ربي
اهلل ﴾؟ الآية

وق��د ت�صاعد �أذى قري�ش �إىل ذروة العنف واال�ضطهاد
لقد حلق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أنواعاً من الأذى ،حيث كانت للم�ست�ضعفني من ال�صحابة ،فن ّكلت بهم وع ّذبتهم لتفتنهم
ال�سخرية واال�ستهزاء �أح��د الأ�ساليب التي اتبعها امل�شركون ل�صرف عن دينهم ولتجعلهم ع�برة لغريهم ،حتى عانى ال�صحابة
النا�س عن دعوته فمن �صور الإي��ذاء للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ما �أ�ش ّد املعاناة ،وما تعذيب بالل و�آل يا�سر �إال مناذج من ذلك.
روته �أ�سماء بنت �أبي بكر ر�ضي اهلل عنهما ،قالت� :إنهم قالوا لها :ما
فقد كان �أمية بن خلف �إذا حميت الظهرية يطرح بال ًال
�أ�شد ما ر�أي��ت امل�شركني بلغوا من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؟
فقالت ((:كان امل�شركون قعوداً يف امل�سجد ،يتذاكرون ر�سول اهلل �صلى على ظ�ه��ره يف بطحاء م�ك��ة ،ث��م ي��أم��ر بال�صخرة العظيمة
اهلل عليه و�سلم ،وما يقول يف �آلهتهم ،فبينا هم كذلك� ،إذ �أقبل ر�سول فتو�ضع على �صدره ،ثم يقول له :ال تزال هكذا حتى متوت �أو
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقاموا �إليه ب�أجمعهم ،ف�أتى ال�صريخ �إىل تكفر مبحمد وتعبد الالت والعزى  ،ويقول بالل وهو يف ذلك
�أبي بكر ر�ضي اهلل عنه ،فقالوا� :أدرك �صاحبك ،فخرج من عندنا ،و�إن البالء� :أحد �أحد .
له لغدائر �أرب��ع ،وهو يقول :ويلكم �أتقتلون رج� ً
لا �أن يقول ربي اهلل
وكان بني خمزوم يخرجون بعمار بن يا�سر و�أبيه و� ّأمه �إذا
وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال :فلهوا عن ر�سول اهلل �صلى اهلل حميت الظهرية ،يعذبونهم برم�ضاء مكة ،فيمر بهم ر�سول
عليه و�سلم ،و�أقبلوا على �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه ،قالت :فرجع �إلينا �أبو اهلل م�سلياً ومثبتاً لهم بقوله� (:صرباً �آل يا�سر ف�إن موعدكم
اجل ّنة).
ومل يقت�صر الأذى على التعذيب البدين ،بل جاوزه �إىل
غ�صب �أموال امل�ضطهدين فعن خباب بن الأرت قال ((:كنت
رج ً
ال َق ْيناً – �أي :حدادا -وكان يل على العا�ص بن وائل دين
ف�أتيته �أتقا�ضاه فقال يل :ال �أق�ضيك حتى تكفر مبحمد،
قال :قلت لن �أكفر به حتى متوت ثم تبعث ،قال :و�إين ملبعوث
من بعد املوت ف�سوف �أق�ضيك �إذا رجعت �إىل مال وولد ،قال:
فنزلت ﴿ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال ألوتني ماال وولدا أطلع الغيب أم
اختذ عند الرمحن عهدا كال سنكتب ما يقول ومند له من العذاب مدا ونرثه
ما يقول ويأتينا فردا﴾.
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ف�ه��ذه امل��واق��ف م��ن �ضبط النف�س ط��ول تلك امل��دة ،رغم
احل ��وادث وامل�صائب التي �أ��ص��اب��ت امل�سلمني ب�شتى �أن��واع�ه��ا،
ت�ؤكد � ّأن تلك الرتبية النبوية الإميانية قد �أينعت ثمارها،
و� ّأن غرا�س العقيدة قد �آتت �أكلها ،و� ّأن درو�س ال�صرب والثبات
زادتهم �إمياناً و�أ�صراراً ،حتى �أ�سعرت فيهم روح الت�ضحية يف
�سبيل هذه العقيدة.
وبتقرير هذه العقيدة ال�سليمة يف النفو�س ،كان امل�ؤمنون
�أقوى من جميع القوى التي وقفت يف طريقهم ،ودا�سوا بها
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على ك�بري��اء اجل�ب��اب��رة يف الأر� ��ض ،ودك��وا بها املعاقل
واحل�صون.
� ّإن قوة اهلل وحدها هي القوة ،ووالي��ة اهلل وحدها
هي الوالية وما عداها فهو واهن �ضئيل هزيل ،مهما
عال وا�ستطال ،ومهما جترب وطغى ومهما ملك من
و�سائل البط�ش والطغيان والتنكيل.

ذلك من هدي الكتاب وال�س ّنة ،ذلكم
هو ال�صراط امل�ستقيم واملنهج القومي
الذي �سار عليه ال�صحابة و�أمرنا اهلل
ب ��ه ،وع �ن��دئ��ذ ي�ت�ح�ق��ق وع ��د اهلل لنا
ب��اال��س�ت�خ�لاف وال�ت�م�ك�ين وال�ت��أم�ين
كما حتقق مرة من قبل.

ون �ح��ن ن�ت�ط�ل��ع �إىل ذل ��ك ال �ي��وم
التالزم بني العقيدة وبني ال�سيادة والريادة
ال��ذي ي�ع� ّز اهلل فيه الإ� �س�لام و�أه�ل��ه،
� ّإن ح�سنة التوحيد عظيمة ال يقوم لها �شيء ،ومن ويخذل ال�شرك و�أه�ل��ه ،يجب علينا
حما�سنها � ّأن التمكني واال�ستخالف يف الأر�ض ال يكون �أن ن�ضع ه��ذه امل�ع��اين ن�صب �أعيننا
�إال ملن حقق العبودية هلل ،وه��و الوعد الإلهي احلق :حتى نزيل العوائق التي حت��ول بني
قال تعاىل ﴿:وَعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا مِن ُْكمْ وَعَمِلوا الصَّالِحَاتِ هذا الواقع امل�شرق امل�ضيء وبني واقع
ُ
َّ َّ
ال��ذل وال�ه��وان ال��ذي نتجرع ك�ؤو�س
لَيَسْ َت ْخلِ َفنَّهُمْ فِي الأْ َر ِْض َكمَا اسْ َت ْخ َلفَ الَّذِينَ مِنْ َقبْلِ ِهمْ وَلَيُمَكنَنَّ مرارته كل يوم ،واهلل امل�ستعان.
لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ار َْت َضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِ ِهمْ َأمْنًا يَعْبُدُو ِّنَنِي
اَل يُشْ ِر ُكونَ ب ِي شَيْ ًئا ﴾ النور ،55 :وهذا الوعد قد حت ّقق

يف زم��ان��ه �صلى اهلل عليه و��س�ل��م ،ويف زم��ن اخللفاء
الرا�شدين وم��ن بعدهم ،و�سيتحقق بعده حتى قيام
ال���س��اع��ة ،واهلل ال يخلف وع ��ده .ف� ��إذا م��ا تخلف ه��ذا
الوعد وت��أخ��ر فعلى امل�ؤمنني �أن يراجعوا م�سريتهم
و�أن يتهموا �أنف�سهم ليكت�شفوا املثالب والأخطاء التي
وقعوا فيها حتى يتجنبوها ،ويجب عليهم �أن يقتلعوها
من جذورها حتى ال ت�ألفها النفو�س وتعتاد على العي�ش
يف م�ستنقعها الآ�سن .

امل�صادر

اآلل
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( )5امل�ستدرك على ال�صحيحني للحاكم الني�سابوري.
( )6املطالب العالية بزوائد امل�سانيد الثمانية/احلافظ
ابن حجر الع�سقالين.
(� )7سنن ابن ماجة.
(� )8سنن الدارمي.
(� )9سنن الرتمذي.
(� )10إعانة امل�ستفيد � /صالح بن فوزان.
( )11الدالئل والإ��ش��ارات � /صالح بن حممد بن ح�سن
الأ�سمري.
( )12ركائز االميان  /حممد قطب.
(� )13شهادة الإ�سالم  /حممد جميل.
(� )14أركان الإميان/علي نايف ال�شحود.
( )15خمت�صر ال�شمائل املحمدية /لأبي عي�سى
الرتمذي.
( )16مو�سوعة ال��دف��اع ع��ن ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم  /علي نايف ال�شحود.

( )1الل�ؤل�ؤ واملرجان فيما اتفق عليه ال�شيخان.

(� )17سرية ابن ه�شام.

(� )2صحيح البخاري.

( )18م �ن �ه��ج ال �ن �ب��ي يف ال ��دع ��وة م ��ن خ�ل��ال ال �� �س�يرة
ال�صحيحة � /أ.د حممد �أحمزون.

(� )3صحيح م�سلم.

( )19منهج القر�آن الكرمي يف ا�صالح املجتمع /د .حممد
ال�سيد.

(� )4صحيح ابن حبان.

( )20ل�سان العرب /ابن منظور.

ف��احل��ق ج��ل يف ع�لاه ي �ق��ول ﴿ :واذك���روا إذ أنتم قليل
مستضعفون يف األرض ختافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم
بنصره ﴾ ،ه��ذا ال��رب الرحيم ال ��ودود ال��ذي قطع على

نف�سه هذا الوعد ،هو الذي هدد من يتقاع�س �أو يتوانى
�أو ي��رت��د ع��ن ن�صرة ه��ذا ال��دي��ن باال�ستبدال يف حال
الإقدام على هذه الأمور الذميمة.
فلما تخ ّلت ه��ذه الأم ��ة ع��ن ر�سالتها يف ال�ق��رون
الأخ�يرة ،و�أ�صابها ال�ضعف والوهن ،فقد تو ّلت قيادة
الب�شرية � ّأمة جاهلية ال ت�ؤمن باهلل ور�سله ،وال حتكم
�شريعته يف احلياة ،ومن ثم �أتيحت الفر�صة ل�شياطني
اجل��نّ والإن����س �أن يعيثوا ف�ساداً يف الأر���ض ،وين�شروا
الكفر بد ًال من الإميان.
ولن ت�صلح الأر�ض مرة �أخرى حتى يعود امل�سلمون
عودة �صادقة �إىل دينهم احلق ،فال �صالح لنا ،وال جناح
لدعوتنا �إال �إذا بد�أنا بالأهم قبل املهم ،وذلك ب�أن ننطلق
يف دعوتنا من عقيدة التوحيد ،نبني عليها �سيا�ستنا،
و�أحكامنا ،و�أخالقنا ،و�آدابنا ،ومعاملتنا ،وننطلق يف كل
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منري الطائي
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احل �م��د هلل ال ��ذي ج�ع��ل يف ك � ِّل زم��ان �شيء مما ُي�ضاهي ذلك(.)3
ف�ت�رة م��ن ال��ر� �س��ل ,ب�ق��اي��ا م��ن �أه ��ل العلم
َي��د ُع��و َن م��ن �ض َّل �إىل ال�ه��دى ,و َي�صربو َن ب��ي��ان حقيقة ال��ع��ي��د واحل��ك��م��ة من
منهم على الأذىُ ,يحيون بكتاب اهلل املوتى ,ت�شريعه:
ال�ع�ي�دُ :ا��س� ٌم لمِ َ��ا ي�ع��و ُد م��ن االجتماع
ب�صرون بنور اهلل �أه� َل ال َع َمى ,فكم من
و ُي ِّ
إبلي�س ق��د �أح �ي��وه ,وك��م م��ن ٍّ
ال�س َنةِ� ,أو
قتيلٍ ل َ
�ضال العام على وج ٍه مُعتادٍ� :إ َّما ِب َع ْو ِد َّ
ت��ائ� ٍه ق��د َه � �دَوه ,فما �أح���س� َ�ن �أث � َره��م على بعود الأ�سبوع� ,أو ال�شهر �أو نحو ذلك(.)4
و�أعياد امل�سلمني يف �أنحاء االر�ض ثالثة ال
النا�س ,و�أقب َح �أث َر النا�س عليهم.
وب �ع��د ف ��إن��ه مِ � َ�ن امل�ع�ل��وم مِ � َ�ن ال � ِّدي� ِ�ن رابع لها وهي:
دين ٌ
بال�ضرورة� ,أ َّن ديننا الإ�سالمي ٌ
كامل الأول :يوم اجلمعة من كل ا�سبوع ،اخت�ص
لي�س ف�ي��ه زي ��ادة �أو ن�ق���ص��ان�� ,ص��ا ِل� ٌ�ح لك ِّل اهلل به ه��ذه الأم��ة املباركة ،كما يف حديث
النبي �صلى اهلل �أبي هريرة  -ر�ضي اهلل عنه -قال� :سمعت
زم��ان وم�ك��ان .وق��د ح � َّذر ُّ
عليه و�س َّلم من البدع والإحداث يف الدين ,ر�سول اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم -يقول:
فقال �صلى اهلل عليه و�س َّلمَ (( :منْ � َ
أحدث (�إن يوم اجلمعة يوم عيد؛ فال جتعلوا يوم
يف �أمرنا هذا ما لي�س منه فهو ر ٌّد ))( ،)1عيدكم يوم �صيامكم �إال �أن ت�صوموا قبله
وذك � � َر ��ش�ي� ُخ الإ�� �س�ل�ام اب ��ن ت�ي�م�ي��ة رح�م��ه �أو بعده)(.)5
اهلل تعاىل� ( :أ َّن حتذي َر الأم��ة من البدع الثاين :عيد الفطر م��ن �صوم رم�ضان،
واجب باتفاق امل�سلمني)( .)2وه� ��ذا ال�ع�ي��د ي�ترت��ب ع�ل��ى �إك �م ��ال �صيام
والقائلني بِها ٌ
وال �شي َء �أف�س َد للدين و�أ�ش َّد تقوي�ضاً رم�ضان ،وه��و ي��وم اجل��ائ��زة ملن �صام � أيام
لبنيانه م��ن ال�ب��دع  ,و�إ َّن م��ن ه��ذه البدع رم�ضان ،وقام لياليه ،و�أخل�ص هلل تعاىل يف
ما ت�ساه َل فيه ُ
بع�ض امل�سلمني يف الأعيا ٍد �أعماله ،وهي �أيام ثالث ،من �شهر �شوال.
ُ
من �أع�م��ال ما �أن��ز َل اهلل بها مِ ��ن �سلطان ,الثالث :عيد النحر :وهو متام ع�شرة �أيام
وم��ا مِ ��نْ عيدٍ يف النا�س� ,إالَّ و�سب ُبه تنوي ٌه هي �أف�ضل �أيام العمر ،والعمل فيها �أف�ضل
الدين� ,أو موافقة �أئمة مذهبٍ � ,أو م��ن ال�ع�م��ل يف غ�يره��ا ،ح�ت��ى ف��اق اجل�ه��اد
ب�شعائ ِر
ٍ

يف �سبيل اهلل تعاىل ال��ذي ه��و م��ن �أف�ضل
الأع�م��ال ،كما يف حديث اب��ن عبا�س ر�ضي
اهلل عنهما عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�أنه قال( :مَا ا ْل َع َم ُل فيِ �أَ َّيا ٍم �أَ ْف َ�ض َل مِ ْنهَا فيِ
هَذِ هَِ ،قا ُلواَ :و اَل الجْ ِ هَادُ؟ َقا َلَ :و اَل الجْ ِ هَادُ،
�إِ اَّل َر ُج� ٌ�ل َخ� َر َج ُي َخاطِ ُر ِب َن ْف�سِ ِه َو َم��ا ِل� ِه َفلَ ْم
َي ْرجِ ْع ب َِ�ش ْي ٍء )( .)6وهذا العيد هو اليوم
العا�شر من ذي احلجة ،وقبله ي��وم عرفة
وه��و م��ن ذل��ك ال�ع�ي��د �أي �� �ض �اً ،وب �ع��ده �أي��ام
الت�شريق الثالثة وهي عيد �أي�ضاً ،كما يف
حديث عقبة ب��ن عامر ر�ضي اهلل عنه �أن
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال( :يوم
عرفة وي��وم النحر و�أي��ام الت�شريق عيدنا
�أه��ل الإ��س�لام وه��ي �أي��ام �أك��ل و��ش��رب)(.)7
وه��ذا العيد �أع�ظ��م م��ن عيد الفطر ،قال
ابن رجب احلنبلي رحمه اهلل تعاىل :وهو
�أكرب العيدين و�أف�ضلهما وهو مرتب على
�إكمال احلج(.)8
�إن ال� �ع� �ي ��د م� ��ن � �ش �ع��ائ��ر الإ� � �س�ل��ام
العظيمة الظاهرة ،التي تت�ضمن معاين
�سامية جليلة ،ومقا�صد عظيمة ف�ضيلة،
وحِ �ك �م �اً ب��دي�ع��ة :ف � ��أوىل م �ع��اين ال�ع�ي��د يف
الإ�سالم توحيد اهلل تعاىل لإف��راد اهلل عز
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وج��ل ب��ال�ع�ب��ادة ،وه��ذا التوحيد ه��و �أ�صل
ال��دي��ن ال� ��ذي ي�ن�ب�ن��ي ع�ل�ي��ه ك��ل ف ��رع من
ال���ش��ري�ع��ة ،وه��و حتقيق معنى ال �إل ��ه �إال
اهلل ،وث ��اين م �ع��اين ال�ع�ي��د حتقيق معنى
�شهادة �أن حممداً ر�سول اهلل التي ننطق
ب�ه��ا يف الت�شهد يف ��ص�لاة ال�ع�ي��د وغ�ْيررْ ه��ا
من ال�صلوات� ،إن معنى �شهادة �أن حممداً
ر� �س��ول اهلل ط��اع��ة �أم� ��ره واج �ت �ن��اب نهيه
وت�صديق �أخباره وعبادة اهلل مبا �شرع مع
حمبته وتوقريه ،ومن حكم العيد ومنافعه
العظيمة ��ش�ه��ود ج�م��ع امل�سلمني ل�صالة
العيد ،وم�شاركتهم يف بركة الدعاء واخلري
املتنزل على جمعهم امل�ب��ارك ،واالن�ضواء
حتت ظالل الرحمة التي تغ�شى امل�صلني،
والربوز لرب العاملني� ،إظهاراً لفقر العباد
ل��رب �ه��م ،وح��اج �ت �ه��م مل ��واله ��م ع ��ز وج ��ل،
وت �ع��ر� �ض �اً ل�ن�ف�ح��ات اهلل وه �ب��ات��ه ال �ت��ي ال
ت��د وال ُت�ع��د ،وم��ن حكم العيد ومنافعه
العظمى ،التوا�صل بني امل�سلمني ،والتزاور،
وتقارب القلوب ،وارتفاع الوح�شة ،وانطفاء
ن��ار الأح �ق��اد وال���ض�غ��ائ��ن واحل �� �س��د .وم��ن
حكم العيد ومنافعه �إعالن تعاليم �شريعة
الإ�� �س�ل�ام ون���ش��ره��ا يف امل �ج��ام��ع وم���ش��اه��د
امل�سلمني ،وتبليغها على ر�ؤو���س الأ�شهاد،
ل �ي ��أخ��ذه��ا وي�ت�ل�ق��اه��ا اجل �ي��ل ع��ن اجل �ي��ل،
والآخ ��ر ع��ن الأول ،علماً وع�م� ً
لا مط َّبقاً،
ف�ت���س�ت�ق��ر ت �ع��ال �ي��م الإ� � �س �ل�ام يف � �س��وي��داء
ال �ق �ل��وب ،وي�ح�ف�ظ�ه��ا وي�ع�م��ل ب�ه��ا الكبري
وال���ص�غ�ير ،وع �ي��د الأ� �ض �ح��ى ت��رت�ب��ط فيه
�أم��ة الإ�سالم بتاريخها املجيد يف ما�ضيها
امل���ش��رق ال�سحيق ،الأم ��ة امل�سلمة عميقة
ج� ��ذور احل ��ق يف ت ��اري ��خ ال� �ك ��ون ،مت�صل ُة
الأ�سباب والو�شائج عرب ال��زم��ان القدمي،
منذ وط�ئ��ت ق��دم �أب�ي�ن��ا �آدم عليه ال�صالة
وال���س�لام الأر�� ��ض ،وت �ن��زل ك�ل�ام اهلل على
الأن �ب �ي��اء ع�ل�ي�ه��م ال �� �ص�لاة وال �� �س�لام عرب
الع�صور اخلالية(.)9

�سنن العيد و�آدابه:
 .1ا�ستحباب الغ�سل والتطيب ،ولب�س
�أجمل الثياب .فعن جعفر ال�صادق عن �أبيه
حممد الباقر ع��ن �أب�ي��ه علي ب��ن احل�سني
زين العابدين عن جده علي بن �أبي طالب
ر�ضي اهلل عنهم جميعا�( :أن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم كان يلب�س برد حربة( )10يف
كل عيد)( .)11وعن احل�سن ال�سبط قال:
(�أم��رن��ا ر��س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يف العيدين �أن نلب�س �أج��ود ما جن��د ،و�أن
نتطيب ب�أجود ما جند ،و�أن ن�ضحي ب�أثمن
ما جن��د)(� .)12أما الن�ساء فال يندب لهن
التطيب �إذا خرجن ل�صالة العيد خ�شية
االفتتان بهن� ،أم��ا �إذا مل يخرجن فيندب
لهن ذل��ك ،كما ي�ن��دب ل�ل��رج��ال ال��ذي��ن مل
ي�صلوا العيد؛ لأن الزينة مطلوبة لليوم ال
لل�صالة وذلك متفق عليه(.)13
 .2االكل قبل اخلروج اىل ال�صالة لعيد
الفطر ،وي �� �س��ن �أك� ��ل مت� ��رات وت� ��را قبل
اخل ��روج �إىل ال���ص�لاة ،ويف عيد اال�ضحى
ي�سن ت�أخري االكل حتى يرجع من امل�صلى
في�أكل م��ن �أ�ضحيته �إن ك��ان ل��ه �أ�ضحية.
فعن �أن�س ر�ضي اهلل عنه َقا َلَ ( :كا َن َر ُ�س ُ
ول
الل َ�ص َّلى هَّ ُ
الل َع�لَ� ْي� ِه َو�� َ�س� َّل� َم اَل َي � ْغ �دُو َي � ْو َم
هَّ ِ
ا ْلفِطْرِ حَتَّى يَ��أْكُ�لَ تمََ �رَاتٍ وياكلهن وترا)
( ،)14وع��ن عبد اهلل ب��ن ب��ري��دة ع��ن �أبيه
ر�ضي اهلل عنه قال( :كان ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و �سلم ال يغدو يوم الفطر حتى
ي�أكل ،وال ي�أكل يوم الأ�ضحى حتى يرجع،
في�أكل من �أ�ضحيته)(.)15
 .3يندب لغري الإمام �أن يبادر باخلروج
�إىل امل�صلى بعد �صالة ال�صبح ولو قبل
�شروق ال�شم�س� ،أما الإمام فيندب له ت�أخري
اخلروج �إىل امل�صلى بحيث �إذا و�صلها �صلى
وال ينتظر(.)16
 .4اخلروج �إىل امل�صلى الداء �صالة العيد،
ويجوز �أن ت��ؤدى يف امل�سجد ،ولكن �أداءه��ا
يف امل�صلى خ��ارج البلد �أف�ضل ،ما مل يكن
هناك ع��ذر كمطر ون�ح��وه الن ر��س��ول اهلل
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�صلى اهلل عليه و�سلم كان ي�صلي العيدين
يف امل�صلى ،ومل ي�صل العيد مب�سجده �إال
مرة لعذر املطر( .)17ويندب �أن يخرج �إىل
امل�صلى ما�شيا و�أن يكرب يف ح��ال خروجه
جهرا و�أن ي�ستمر على تكبريه �إىل �أن تفتح
ال�صالة وهذا متفق عليه(.)18
 .5ي�تردد حكم �صالة العيد بني �آراء
ثالثة:
�أوال� :أنها فر�ض كفاية� ،إذا قام بها من يكفي
�سقطت عن الباقني ،وهو ر�أي احلنابلة.
ثانيا� :أنها واجبة على الأعيان ،وهو ر�أي
االحناف.
ثالثا� :أن�ه��ا �سنة م��ؤك��دة  ،مل��ن جت��ب عليه
اجلمعة ،وهو ر�أي املالكية وال�شافعية(.)19
  .6خ��روج الن�ساء وال�صبيان للم�صلى:
البكر والثيب وال�شابة والعجوز واحلائ�ض،
حلديث �أم عطية قالت�(( :أمرنا �أن نخرج
ال �ع��وات��ق واحل � ّي ����ض يف ال�ع�ي��دي��ن ي�شهدن
اخل�ير ودع��وة امل�سلمني ويعتزل احلي�ض
امل�صلى))(.)20
  .7خمالفة الطريق :فعن ج��اب��ر ر�ضي
اهلل عنه قال( :كان النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �إذا ك��ان ي��وم عيد خ��ال��ف الطريق)
( .)21وي�ج��وز ال��رج��وع يف الطريق ال��ذي
ذهب فيه(.)22
  .8اللعب املباح واللهو الربئ والإن�شاد
احل�سن ال ب��أ���س ب��ه يف ال�ع�ي��د ،ف��ذل��ك من
��ش�ع��ائ��ر ال��دي��ن ال �ت��ي ��ش��رع�ه��ا اهلل يف ي��وم
العيد ،ريا�ضة للبدن وترويحا عن النف�س،
ف َعنْ عَائ َِ�ش َة َر ِ�ض َي ُ
الل َع ْنهَا قالت( :د ََخ َل
الل � َ��ص� َّل��ى هَّ ُ
َع �لَ� َّ�ي َر�� ُ�س� ُ
الل َع�لَ� ْي� ِه َو�� َ�س� َّل� َم
�ول هَّ ِ
َوعِ � � ْن ��دِ ي َج��ا ِر َي � َت��انِ ُت � َغ � ِّن � َي��انِ ِب � ِغ � َن��ا ِء ُب � َع� َ
�اث
َف��ا�ْ��ض� َ�ط� َ�ج� َع َع�لَ��ى ا ْل � ِف � َرا�� ِ�ش َو َح � � َّو َل َو ْج � َه � ُه
َف�د ََخ� َل �أَ ُب��و َب ْكرٍ َفا ْن َت َه َرنيِ َو َق��ا َل مِ � ْز َم��ا َر ُة
الل َ�ص َّلى هَّ ُ
الل َعلَ ْي ِه
ال�شَّ ْي َطانِ عِ ْن َد َر ُ�سولِ هَّ ِ
الل َ�ص َّلى ُ
َو َ�س َّل َم َف��أَ ْق� َب� َل َعلَ ْي ِه َر�� ُ�س� ُ
الل
�ول هَّ ِ
َع�لَ� ْي� ِه َو�� َ�س� َّل� َم َف � َق��ا َل(( :د َْع� ُه� َم��ا َفلَ َّما َغ َف َل
غَمَ ْز ُت ُه َما َف َخ َر َج َتا))(.)23
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  .9ا��س��ت��ح��ب��اب التهنئة بالعيد:
ف�ع��ن ج�ب�ير ب��ن ن�ف�ير ق ��ال :ك��ان �أ��ص�ح��اب
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا التقوا
ي��وم العيد يقول بع�ضهم لبع�ض( :تقبل
اهلل منا وم�ن��ك) .ق��ال اب��ن حجر� :إ�سناده
ح�سن(.)24
 .10التكبري ايام العيدين من �سنن العيد،

ففي عيد الفطر قال اهلل تعاىل( :ولتكملوا
العدة ولتكربوا اهلل على ما هداكم ولعلكم
ت�شكرون) ويف عيد اال�ضحى قال( :واذكروا
اهلل يف �أيام معدودات) قال ابن عبا�س :هي
ايام الت�شريق( .)25وجمهور العلماء على
�أن التكبري يف عيد الفطر من وقت اخلروج
�إىل ال�صالة �إىل ابتداء اخلطبة .ووقته يف
ع�ي��د اال��ض�ح��ى م��ن �صبح ي��وم ع��رف��ة �إىل
ع�صر �أي ��ام الت�شريق وه��ي ال�ي��وم احل��ادي
ع�شر ،والثاين ع�شر ،والثالث ع�شر من ذي
احلجة(.)26
 .11ال���ت���زاور يف العيدين :و�أظ� �ه ��ار
الب�شا�شة وال �ف��رح يف وج��ه م��ن يلقاه من
امل�ؤمنني ،و�أن يكرث من ال�صدقة النافلة
بح�سب طاقته ،وزيارة الأحياء من الأرحام
والأ�� �ص� �ح ��اب� ،إظ� �ه ��اراً ل�ل�ف��رح وال �� �س��رور،
وتوثيقاً لرابطة الأخوة واملحبة.

البدع يف العيد:
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ع� � ّرف الإم � ��ام ال���ش��اط�ب��ي رح �م��ه اهلل
ال �ب��دع��ة ف� �ق ��ال :ه ��ي ط��ري �ق��ة يف ال��دي��ن
خم�ت�رع ��ة ت �� �ض��اه��ي ال �� �ش��رع �ي��ة ،ي�ق���ص��د
ب��ال���س�ل��وك ع�ل�ي�ه��ا م��ا ي�ق���ص��د ب��ال�ط��ري�ق��ة
ال�شرعية( .)27ويبينها حديث النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم الذي مر بنا ،وهو قوله( :
َمنْ � َ
أحدث يف �أمرنا هذا ما لي�س منه فهو
ر ٌّد )( ،)28ونحن يف هذا البحث لن نتعر�ض
لبدع العيد التي اختلفوا فيها ،فهي خارجة
عن نطاق عملنا فيه ،ولكننا �سنقت�صر على
بدعة انت�شرت يف هذه االزمان خالل العيد،
وه��ي زي ��ارة امل�ق��اب��ر �أول اي ��ام ال�ع�ي��د ،فقد
ج��رت ع��ادة كثري من النا�س زي��ارة القبور
يومي العيد ،ويكون ذلك بعد انتهاء �صالة

العيد ورمبا ذهبوا قبل ال�صالة ،فيذهبون
�إىل املقابر لزيارتها رجا ًال ون�سا ًء ،ويختلط
الرجال بالن�ساء وتنتهك احلرمات ويهان
الأم��وات باجللو�س على القبور وكل ذلك
على خالف ال�سنة النبوية وبيان ذلك �أن
الأ�صل يف زيارة القبور �أنها �سنة م�شروعة
ثابتة عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فعن
بريدة �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،قال:
(نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها(.)29
ف ��زي ��ارة ال �ق �ب��ور � �س �ن��ة ث��اب �ت��ة ول�ك��ن
ال�شارع احلكيم مل يخ�ص�ص زماناً معيناً
لزيارتها فتخ�صي�ص يومي العيد لزيارتها
ب��دع��ة م�ك��روه��ة لأن ��ه تخ�صي�ص للعبادة
بوقت معني بدون دليل �شرعي .وقد تكون
حراماً �إذا رافقتها الأمور املنكرة التي تقع
يف �أيامنا هذه من خروج الن�ساء متربجات
واختالطهن بالرجال وي�ضاف �إىل ذلك
ان �ت �ه��اك ح��رم��ات الأم � ��وات م��ن اجل�ل��و���س
على القبور ووطئها ب ��الأق ��دام( .)30كما
�أن ال�سنة يف العيد لقاء االخ ��وان ،و�صلة
االرح��ام ،ال زيارة القبور ،والعيد يوم فرح
كما مر بنا ،وهذا بخالف من يذهبون اىل
املقابر ورمبا اظهروا احلزن واجل��زع ،لذا
على كل م�سلم �أن يتنبه لهذه الظاهرة ،و�إن
يقلع عنها �إن كان ممن ي�أتيها ،و�أن ين�صح
من يعرفهم من امل�سلمني بلزوم ال�سنة يف
العيد وت��رك زي ��ارة ال�ق�ب��ور ،ف��ال��دال على
خري كفاعله(.)31
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سابق األصحاب ..
وشهيد أهل العراق
ٌ
ماهر ال�شمري
�أبو عبيد بن م�سعود بن عمرو بن
عمري بن عوف الثقفي �صاحب املنرب
�شهيد معركة اجل�سر يف فتح العراق وقتال
الفر�س.
مات اخلليفة ابو بكر ِ�صدِّي َق ر�سول اهلل
و�صدِّيق الأمة ر�ضي اهلل عنه� ،سنة ثالث
ِ
ع�شرة ،وتوىل الفاروق عمر اخلالفة،
وكانت �أول �أعماله ندب النا�س وحثهم
على قتال الفر�س ،وحتري�ضهم وترغيبهم
يف الثواب على ذلك ،فلم يقم �أحد لأن
النا�س كانوا يكرهون قتال الفر�س لقوة
�سطوتهم ،و�شدة قتالهم ،ثم ندبهم يف
اليوم الثاين والثالث فلم يقم �أحد ،وكان
املثنى بن حارثة ال�شيباين املجاهد االول يف
فتح العراق وفار�س ميدانه حا�ضرا فتكلم،
ف�أح�سن ،و�أخربهم مبا فتح اهلل تعاىل على
يدي خالد من معظم �أر�ض العراق ومالهم
هناك من الأموال والأمالك والأمتعة
والزاد ،فلم يقم �أحد ،فلما كان اليوم
الرابع كان �أول من انتدب من امل�سلمني �أبو
عبيد بن م�سعود الثقفي ثم تتابع النا�س يف
الإجابة ،وكان �سليط بن قي�س الأن�صاري
قد ا�ستجاب لنداء عمر بعد �أبي عبيد
الثقفي وقال :يا �أمري امل�ؤمنني �إمنا كان
عن ه�ؤالء الفر�س �إىل وقتنا هذا �شق�شقة

من �شقا�شق ال�شيطان� ،أال و�إين قد وهبت
نف�سي هلل �أنا ومن �أجابني من بني عمي
ومن اتبعني ،فكان لكالم �سليط هذا �أثر
قوي يف ت�شجيع النا�س ورفع معنوياتهم
وزيادة رغبتهم يف جهاد الفر�س ،وطالبوا
اخلليفة �أن يو َ
يل عليهم رج ً
ال من
املهاجرين �أو الأن�صار فقال عمر :واهلل ما
�أجد لها �أحق من الذي ندب النا�س بدءاً
ولوال �أن �سليطاً
ٌ
عجول يف احلرب لأمرته
عليكم ولكن �أبو عبيد هو الأمري و�سليط
هو الوزير فقال النا�س �سمعاً وطاعة،
وجاء يف رواية :و� ّأمر على اجلميع �أبا عبيد
ومل يكن �صحابياً فقيل لعمر :هال � ّأمرت
عليهم رج ً
ال من ال�صحابة؟ فقال� :إمنا
أوم ُر �أول من ا�ستجاب� ،إنكم �إمنا �سبقتم
� ّ
النا�س بن�صرة هذا الدين ،و�إن هذا هو
الذي ا�ستجاب قبلكم .ثم دعاه ف�أو�صاه
فقال (( :ا�سمع من �أ�صحاب ر�سول اهلل ?
و�أ�شركهم يف الأمر ،وال جتتهد م�سرعاً ،بل
اتئد ،ف�إنها احلرب ال ي�صلحها �إال الرجل
املكيث ،الذي يعرف الفر�صة ،وال مينعني
�أن �أُ�ؤَ ّمر �سليطاً �إ ّال �سرعته �إىل احلرب،
وال�سرعة �إىل احلرب �إ ّال عن بيان �ضياع
واهلل لوال �سرعته لأ َّمرته ،ثم قال� :إنك
تقدم على �أر�ض املكر واخلديعة واخليانة
وا َ
جلبرْ ية ،تقدم على قوم جت ّر�أوا على

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد الثامن

ال�شر َف َعلِموه ،وتنا�سوا اخلري فجهلوه:
فانظر كيف تكون؟ واحرز ل�سانك ،وال
تف�شني �س ّرك ،ف�إن �صاحب ال�س ّر ما
ي�ضبطه متح�صن ال ي�ؤتى من وجه يكره،
و�إذا مل ي�ضبطه كان مب�ضيعة ،ثم �أمر
املثنى بن حارثة �أن يتقدم �إىل �أن يلحقه
اجلي�ش و�أمره �أن ي�ستنفر ،من ح�سنت
توبته من املرتدين ،ف�سار م�سرعاً حتى
و�صل احلرية ،وكان عمر ر�ضي اهلل عنه
يتابع جبهات العراق والفر�س وال�شام
ومي ّد اجليو�ش بالإمدادات وير�سل لهم
التعليمات ،والأوامر ،وي�ضع اخلطط
للمعارك وي�شرف بنف�سه على تنفيذها.
�سار امل�سلمون �إىل �أر�ض العراق وهم
�سبعة �آالف رجل ،وكتب عمر �إىل �أبي
عبيدة عامر بن اجلراح �أمري حرب ال�شام،
�أن ُيرجع �إىل العراق ممن قدم مع خالد
�إىل ال�شام لأنهم خربوا �أر�ض العراق
و�أ�ست�أ�سدوا قتال الفر�س ،فجهز �أبو
عبيدة ع�شرة �آالف عليهم ها�شم بن عتبة
و�أر�سلهم للعراق ،و�أر�سل الفاروق عمر،
جرير بن عبد اهلل البجلي يف �أربعة �آالف
�إىل العراق فقدم الكوفة ،ف�أ�صبح جمموع
فاحتي العراق بعد وفاة ال�صديق واحد
وع�شرين �ألف مقاتل.
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تربية  ..و�إيثار
بعد ذهاب خالد بن الوليد �سيف اهلل
امل�سلول �إىل ال�شام ب�أمر من ال�صديق،
كان �أمري حرب العراق املثنى بن حارثة
ال�شيباين(ر�ضي اهلل عنهم) ،ومع النق�ص
ال�شديد يف قوات الفاحتني ا�ستطاع املثنى
املناورة مع جيو�ش فار�س وملا جعل الفاروق
ر�ضي اهلل عنه الإمارة �إىل �أبي عبيد
ر�ضي اهلل عنه مع �أنه َي ْقد ُم العراق لأول
مرة ،فكان املثنى الرائع نعم القائد ونعم
اجلندي ،وهذه من �سجايا املثنى فقد فعل
ذلك مع خالد بن الوليد من قبل ومل
يختلف عطا�ؤه للإ�سالم يف حايل القيادة
واجلندية ،وهكذا يكون عظماء الرجال
امل�ؤمنني.

�أخالق وقيادة
وهل الإ�سالم بعد الأميان باهلل
ور�سوله �إال مكارم �أخالق ووفاء بالعهود،
والوفاء بالعهد وكان هذا عند �أبي عبيد
كمنزلة اجل�سد من الروح وهل ر�أيتم
ج�سدا ينطق بال روح.
وذلك ملا قدم �أبو عبيد العراق �سنة
13هـ لبث �أياماً ي�سرتيح هو و�أ�صحابه،
وعند ذاك اجتمع �إىل جابان ب�شر كثري،
فنزل النمارق ،و�سار �إليه �أبو عبيد فجعل
املثنى على اخليل ،وكان على جمنبتي
جابان ج�شن�س ماه ومردان�شاه ،فاقتتلوا
بالنمارق قتا ًال �شديداً ،فهزم جند اهلل �أهل
فار�س و�أ�سر جابان� ،أ�سره مطر بن ف�ضة
التيمي وهو ال يعرفه ،و�أما مردان�شاه
�أ�سره �أَ ْك َتل بن �شماخ العكلي فقتله.
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�أما جابان ف�إنه خدع مطراً وقال له:
هل لك �أن ت�ؤمنني و�أعطيك غالمني
�أمردين خفيفني يف عملك وكذا وكذا؟
ففعل ،فخلى عنه ،ف�أم�سكه امل�سلمون و�أبوا
�أن يطلقوه و�أتوا به �أبا عبيد و�أخربوه �أنه
جابان و�أ�شاروا عليه بقتله لأنه الأمري
فقال :و�إن كان الأمري ف�إين ال �أقتله �إين

الذين يظهرون الزهد و�أر�صدتهم تعادل
ميزانية دول كبرية ،و�أتباعهم ينت�شر
بينهم اجلهل واملر�ض وكل ذلك حتت
م�سمى الدين ،ومن جهة �أخرى هو رفع
من �ش�أن الفالحني املحرومني ف�أطعموهم
من طعام ملوكهم الذي كان حمرماً
عليهم ،فك�أنهم بهذا يقولون لهم :تعالوا
�إىل هذا الدين العظيم الذي يرفع من
�ش�أنكم ويرد عليكم كرامتكم الإن�سانية.

�أخاف اهلل �أن �أقتله وقد �آمنه رجل م�سلم
وامل�سلمون كاجل�سد الواحد ،ما لزم
بع�ضهم فقد لزم كلهم ،ثم �أطلق �سراحه،
وال �شك �أن هذه الأخالق العالية كان لها
�أثر كبري يف اجتذاب النا�س �إىل الدخول
يف الإ�سالم ،فحينما يت�سامع النا�س �أن
امل�سلمني �أطلقوا �أحد قادة الفر�س الذين
كانوا �أ�سرع النا�س يف عدائهم ملجرد �أنه
اتفق مع �أحد امل�سلمني على الفداء ف�إنهم
ينجذبون �إىل هذا الدين الذي �أخرج
قائد ورعية  ..ي�أكلون من �إناء واحد
ه�ؤالء الرجال.
بعث �أبو عبيد ثالثة جيو�ش الأول
انت�صارات  ..و�شكر نعم
بقيادة املثنى �إىل بارو�سما ،والثاين بقيادة
�سار �أبو عبيد من النمارق يف طلب والقاً �إىل الزوابي ،والثالث بقيادة عا�صماً
املنهزمني حتى �أدخلوهم ع�سكر ك�سكر �إىل نهر جوبر ،فهزموا من كان جتمع
وبها نر�سي وهو ابن خالة امللك ،وكان له من الفر�س و�أخربوا و�سبوا �أهل زندورد
الرن�سيان( ،)1وكان املثنى يف تعبيته التي وغريها ،وبذل لهم فروخ وفراونداد عن
قاتل فيها بالنمارق ،وكان على جمنبتي �أهل بارو�سما والزوابي وك�سكر اجلزاء
نر�سي بندويه وتريويه ابنا ب�سطام خال معج ً
ال ،ف�أجابوا �إىل ذلك و�صاروا �صلحاً،
امللك ،ومعه �أهل بارو�سما والزوابي .وملا وجاء فروخ وفراوندد �إىل �أبي عبيد ب�أنواع
بلغ اخلرب بوران ور�ستم بهزمية جابان الطعام والأخب�صة وغريها ،فقال :هل
بعثا اجلالينو�س �إىل نر�سي فلحقه قبل �أكرمتم اجلند مبثلها؟ فقالوا :مل يتي�سر
احلرب ،فعاجلهم �أبو عبيد ،فالتقوا ونحن فاعلون ،وكانوا يرتب�صون قدوم
�أ�سفل من ك�سكر مبكان يدعى ال�سقاطية ،اجلالينو�س .فقال �أبو عبيد :ال حاجة
فاقتتلوا قتا ًال �شديداً ثم انهزمت فار�س لنا فيه ،بئ�س املرء �أبو عبيد �إن �صحب
وهرب نر�سي وغلب امل�سلمون على قوماً من بالدهم ا�ست�أثر عليهم ب�شيء،
ع�سكره و�أر�ضه وجمعوا الغنائم ،فر�أى وال واهلل ال �آكل ما �أتيتم به وال مما �أفاء
�أبو عبيد من الأطعمة �شيئاً كثرياً فنفله اهلل �إال مثل ما ي�أكل �أو�ساطهم .فلما هزم
من حوله من العرب ،و�أخذوا الرن�سيان اجلالينو�س �أتوه بالأطعمة �أي�ضاً ،فقال:
ف�أطعموه الفالحني وبعثوا بخم�سه �إىل ما �آكل هذا دون امل�سلمني .فقالوا له :لي�س
عمر وكتبوا �إليه�( :إن اهلل �أطعمنا مطاعم من �أ�صحابك �أحد �إال وقد �أتي مبثل هذا؛
كانت الأكا�سرة حتميها و�أحببنا �أن تروها ف�أكل حينئذٍ  .فرحمك اهلل يا �أبا عبيد ما
�أروعك من قائد ،ويا ليت �شعري هل قر�أ
لت�شكروا �إنعام اهلل و�أف�ضاله).
قادتنا هذا الت�أريخ امل�شرف له�ؤالء القادة
ٌ
قيم جت�سدت يف جيل  ..ن�شرت الدين الأفذاذ وت�أ�سو بهم؟.
عندما قام �أبو عبيد بتوزيع الرن�سيان ر�ؤية �صادقة  ..وب�شرى ال�شهادة:
(التمر الذي �أ�ست�أثر امللك و�أتباعه ب�أكله
كانت (دومة) امر�أة �أبي عبيد قد ر�أت
ومنعوا النا�س من زراعته) على عوام النا�س
�إمنا جاء ذلك لنزع قناع الزهد وبيان حال ر�ؤيا �أن رج ً
ال نزل من ال�سماء ب�إناء فيه
معي�شة الفر�س دون الرعية ،كما هو حال �شراب ف�شرب (�أبو عبيد) و(ابنه جرب) يف
الكثري من مدعي الدين يف يومنا هذا ،نا�س من �أهله ف�أخربت بها �أبا عبيد فقال:
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هذه ال�شهادة ،وعهد �أبو عبيد �إىل النا�س
فقال� :إن ُقتلت فعلى النا�س فالن حتى عد
�سبعة من ثقيف من �أقاربه الذين ذكرتهم
امر�أته يف الر�ؤيا ،ف�إن قتل �آخرهم فالقيادة
للمثنى بن حارثة.

واقعة اجل�سر  ..دالالت وعرب
رجع اجلالينو�س هارباً مما لقي
من امل�سلمني ،عندها اجتمع الفر�س
على ر�ستم ،ف�أر�سل جي�شاً كثيفاً عليهم
ذا احلاجب بهمن جاذويه ،و�أعطاه راية
ك�سرى(.)2
ْ
فو�صلوا �إىل امل�سلمني وبينهم النهر
وعليه ج�سر ،ف�أر�سلوا� :إما �أن تعربوا
�إلينا و�إما �أن نعرب �إليكم .فقال امل�سلمون
لأمريهم �أبي عبيد :مرهم فليعربوا هم
�إلينا ،فقال :ما هم ب�أجر�أ على املوت منا.
ثم اقتحم �إليهم فاجتمعوا يف مكان �ضيق
هنالك فاقتتلوا قتا ًال �شديداً مل يعهد
مثله ،وامل�سلمون يف نحو ع�شرة �آالف ،وقد
جاءت الفر�س معهم ب�أ ْفيلَة كثرية عليها
اجلالجل لتذعر خيول امل�سلمني ،فجعلوا
كلما حملوا على امل�سلمني فرت خيولهم
من الفيلة ومما ت�سمع من اجلالجل
التي عليها وال يثبت منها �إال القليل
على َق ْ�سر ،و�إذا حمل امل�سلمون عليهم
ال تقدم خيولهم على الفِيلة ،ور�شقتهم
الفر�س بالنبل فنالوا منهم خلقاً كثرياً،
وقتل امل�سلمون منهم مع ذلك �ستة �آالف،
وقد جفلت خيول امل�سلمني من �أ�صوات
الأجرا�س املعلقة بالفيلة ،و�صار امل�سلمون
ال ي�ستطيعون الو�صول �إليهم والفيلة
جتو�س خاللهم ،فرتجل �أبو عبيد وترجل
النا�س معه ،وت�صافحوا معهم بال�سيوف،
رجالة
وفقد امل�سلمون خيلهم ف�أ�صبحوا َّ
يقاومون �سالح الفيلة والفر�سان وامل�شاة
من الفر�س� ،إىل جانب الرماة الذي �أ�ض ُّروا
بامل�سلمني وهم يدفعون بخيولهم نحوهم
فال تندفع ،فكان موقفاً �صعباً �أظهر
امل�سلمون فيه من الب�سالة والت�ضحية
ما يندر �أن يوجد له مثيل يف التاريخ،

و�صمدوا للفر�س رغم تفوقهم عليهم يف
كل و�سائل القتال ،وكانت الفيلة �أ�شد �سالح
واجهه امل�سلمون فقد كانت تهدُّ �صفوفهم،
فناداهم �أبو عبيد ب�أن يجتمعوا على الفيلة
ويقطعوا �أحزمتها ويقلبوا عنها �أهلها،
وبد�أ هو بالفيل الأبي�ض فتعلق بحزامه
وقطعه ووقع الذين عليه ،وفعل امل�سلمون
ال �إال ّ
مثل ذلك ،فما تركوا في ً
حطوا رحله
وقتلوا �أ�صحابه ،ولكن الفيلة ا�ستمرت يف
الهجوم لأنها كانت مدربة ،فر�أى �أبو عبيد
�أن يتخل�ص منها ،ف�س�أل عن مقاتلها ،فقيل
له �إنها �إذا قطعت م�شافرها متوت ،فهجم
على الفيل الأبي�ض ،ونفح خرطومه
بال�سيف ف�أتقاه ،الفيل بيده و�أطاح به ثم
دا�سه ب�أقدامه ،و�أخذ الراية �أخوه احلكم
بن م�سعود فقاتل الفيل حتى �أزاحه عن
�أبي عبيد ولكن وقع له ما وقع لأبي عبيد،
فقد �أراد احلكم قتله ،ف�ألقاه بيده ،ثم دا�سه
ب�أقدامه ،وانتقلت راية امل�سلمني �إىل الذين
�سماهم �أبو عبيد ،ومنهم �أبنا�ؤه الثالثة
وهب ومالك وجرب� ،إىل �أن قتلوا جميعاً
فانتقلت القيادة للمثنى بن حارثة مع �آخر
النهار ،وكان بع�ض امل�سلمني قد عربوا
اجل�سر من�سحبني ،وا�ستمر االن�سحاب من
امليدان ،فلما ر�أى ذلك عبد اهلل بن مرثد
الثقفي بادر وقطع اجل�سر ،وقال :موتوا
على ما مات عليه �أمرا�ؤكم �أو تظفروا،
وحاول منع النا�س من العبور ف�أتوا به �إىل
املثنى ف�ضربه من �شدة غ�ضبه من �صنيعه
وقال :ما حملك على الذي �صنعت؟
قال :ليقاتلوا ،وقد كان اجتهاده يف غري
مو�ضعه لأن قطع اجل�سر �أدى �إىل وقوع
بع�ض امل�سلمني يف النهر وغرقوا ب�سبب
�شدة ال�ضغط من الفر�س ،فكانت الفكرة
املنا�سبة �أن يحافظ امل�سلمون على بقيتهم
باالن�سحاب �إن ا�ستطاعوا ذلك ،وهذا هو ما
قام به املثنى حيث �أمر بعقد اجل�سر ووقف
هو ومن معه من �أبطال امل�سلمني فحموا
ظهور امل�سلمني حتى عربوا وقال املثنى :يا
�أيها النا�س �إنا دونكم فاعربوا على هينتكم
 -يعني على مهلكم  -وال تده�شوا ف�إنا لن
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نزايل حتى نراكم من ذلك اجلانب ،وال
تغرقوا �أنف�سكم ،وكان املثنى ومن معه من
الأبطال من �أمثال عا�صم بن عمرو والكلج
ال�ضَّ ِّبي هم �آخر من عرب ،وقد كان َب ْه َمن
جاذويه حاول �أن يجهز على بقية امل�سلمني
ولكنه مل ي�ستطع و َف َّو َت عليه هذه الفر�صة
املثنى حينما توىل قيادة هذا االن�سحاب
املنظم وال �شك �أن ه�ؤالء الأبطال الذي
حموا ظهور امل�سلمني حتى ان�سحبوا
قد بذلوا جهوداً جبارة يف ال�صمود �أمام
الأعداء.
لقد ان�سحب خم�سة �آالف من امل�سلمني
وخلفوا وراءهم �أربعة �آالف من ال�شهداء
منهم عدد كبري من ال�صحابة ر�ضي اهلل
عنهم خا�صة الذين رافقوا �أبا عبيد من
املدينة ،وقد عاد �ألفان ممن ان�سحبوا �إىل
املدينة وغريها ومل يبق مع املثنى غري
ثالثة �آالف ،با�ستثناء امل�سالح (احلاميات)
التي �أن�شئها امل�سلمون املنت�شرة يف الأر�ض
املفتوحة� ،أما الفر�س فقد قتل منهم �ستة
�آالف بالرغم من الو�ضع ال�سيئ الذي كان
فيه امل�سلمون مما يدل على ب�سالتهم وقوة
احتمالهم.

خط�آن �سببا الهزمية
خمالفة �أبي عبيد ملن معه من �أركان
اجلي�ش ووجوهه ،لقد نهوه عن العبور فلم
ينته ،وا�ستقل بر�أيه ،لقد عرب �أبو عبيد
اجل�سر ب�شجاعة و�إقدام وحب لل�شهادة،
لكنه مل يح�سب للمعركة ح�سابها الكامل،
كاف والذي
ومل يدر�س �أر�ض املعركة ب�شكل ٍ
زاد خط�أ �أبي عبيدة فداحة ،خط�أ عبد اهلل
بن مرثد ال َّثقفي عندما قطع اجل�سر،
كي ال يرتد �أحد من امل�سلمني ولوال اهلل
ثم ثبات املثنى بن حارثة ومن معه لهلك
امل�سلمون عن �آخرهم.
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الذين معه ،فعندما تنزل املحن باجليو�ش يخرج القادة الذين
ي�ستطيعون �أن يخرجوا بجيو�شهم من تلك املحن ،فقد توىل
املُثنى مع م�ساعديه من الأبطال حماية اجلي�ش الإ�سالمي ،فكان
�آخر من عرب اجل�سر ،وهذا لون رفيع من �ألوان الت�ضحية والفداء.

تدبري الله و�إكرامه للفاحتني

�أخربه خرب النا�س �سراً ،فما �سمع لرجل ح�ضر �أمراً حتدث عنه
�أثبت خرباً منه ،وقد ت�أثر عمر ومن حوله من ال�صحابة مل�صاب
اجلي�ش الإ�سالمي يف هذه املعركة وقال :اللهم كل م�سلم يف ح ِّل
مني� ،أنا فئة كل م�سلم ،من لقي العدو َف ُفظِ ع ب�شيء من �أمره ف�أنا
له فئة ،يرحم اهلل �أبا عبيد لو كان انحاز �إ َّ
يل لكنت له فئة.

وهذا املوقف يدل على �أن عمر وهو الرجل القوي احلازم يلني
بقي املثنى يف العراق يف عدد قليل ال يكفي لالحتفاظ ويوا�سي يف مقام الرحمة والعطف.
باملمالك التي ا�ستوىل عليها امل�سلمون ،ولقد كان ب�إمكان الفر�س
�أن يالحقوا بقية اجلي�ش الإ�سالمي حتى يخرجوهم من العراق ،اخلال�صة والعربة
و�سيجدون ممن بقي على الوراء لهم من العرب من يتوىل
و�أخريا البد من التنويه �أن لأبي عبيدة خ�صاال حممودة
مطاردتهم يف ال�صحراء ولكن اهلل تعاىل مع هذه الفئة امل�ؤمنة
ومع امل�ؤمنني يف كل مكان ،فكلما وقع امل�سلمون ال�صادقون يف كثرية ،و�إحدى هذه اخل�صال ت�شابه خ�صلة لأبي بكر فقد كان
قي�ض املوىل ر�ضي اهلل عنه �صاحب ال�سبق يف تلبية نداء ر�سول اهلل �صلى اهلل
م�أزق حرج ي�سر اهلل لهم الأ�سباب للخروج منه ،فقد ّ
عليه و�سلم وكان ابو عبيد �أول املنتدبني �إىل طاعة �أمري امل�ؤمنني
عز وجل �أمراً �صدّهم عن امل�سلمني حيث انق�سموا على ق�سمني
عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه لقتال الفر�س ولهذا �أمره الفاروق
ق�سم مع ر�ستم وق�سم مع فريزان ،و�أتى اخلرب �إىل قائد الفر�س كما �أمر الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ال�صديق يف كل �شيء لأنه
بهمن جاذويه ف�أ�سرع بالعودة �إىل املدائن وكان ممن ُينظر �إليه يف ال�سباق يف التنفيذ ،وهذا �أوال.
�أمور �سيا�ستهم وهكذا كفى اهلل امل�ؤمنني القتال و�أنقذهم من هذا
امل�أزق احلرج و�أخذوا فر�صة كافية لتل ِّقي اجليو�ش القادمة من
وثانيا� :إن من �أعظم دالالت معركة اجل�سر التي قدم
امل�سلمون من ال�صحابة والتابعني فيها من الت�ضحيات اجل�سام
دار اخلالفة حتى تق َّووا و�أ�صبح لديهم جي�ش كبري
 ن�صرة لدين اهلل ورغبة يف ما عنده من الثواب واجلزاء ،وحبموقف القائد العام للقوات امل�سلحة:
مل�شاطرة النا�س جميعا اخلري الذي جاء به حممد �صلى اهلل
بعث املثنى بن حارثة ب�أخبار املعركة �إىل اخلليفة عمر ر�ضي عليه و�سلم واخت�صهم اهلل به ولو كان بزهق �أنف�سهم وهالكها
اهلل عنه مع عبد اهلل بن زيد الأن�صاري فقدم على عمر وهو على ان فيها درو�سا عظيمة وعربا كثرية �أجلها �أن فتح العراق ون�شر
املنرب فقال :ما عندك يا عبد اهلل بن دين اهلل فيه و�إخراج �أهله من عبودية الفر�س وذلهم وقهرهم مل
زيد؟ قال �أتاك اخلرب يا يكن بالأمر ال�سهل وال بالهني ولقد قدم ال�صحابة �أنف�سهم زكية
رخي�صة ليعلمونا دين اهلل ويحررونا من ربق العبودية والوثنية،
�أميـــــــــــــــــر امل�ؤمنني،
وهم بهذا �أ�صحاب ف�ضل علينا وم ّنة ويد ال جتازى �إال بالإح�سان
فلـــــــــــما انتهى �إليهم و�إتباع �سريتهم والرت�ضي عنهم وحفظ حقهم كامال غري
�إلــــــــــــــــــــــيه منقو�ص.
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�إن ار�ض العراق التي �شهدت الآالف من ال�صحابة و�آل بيت
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قد ت�شرفت وتعطرت ودخلت �أبواب
التاريخ واحل�ضارة والرقي الإن�ساين من �أو�سع الأبواب ،والتي
يوم تخلينا عن ارثهم وعن قيمهم وبدلنا الرت�ضي عنهم ب�سبهم
ولعنهم ،وا�ستبدلنا حمبتهم بكرههم وبغ�ضهم ،فخالفنا بهذا ن�ص
القر�آن و�أوامره القا�ضية ب�إتباعهم باحل�سنى واملحبة والتبجيل
لهم ،وال خمرج لنا �إال بالعودة اىل هدي القر�آن ومنهجه و�إتباع
�سرية نبي اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،بفهم �أ�صحابه وعلى �ضوء
منهجهم وهدايتهم.
الهوام�ش:
 -1وهو نوع من التمر يحميه ،ال ي�أكله �إال ملك الفر�س �أو من �أكرموه ب�شيء منه ،وال يغر�سه غريهم.
 -2وت�سمى ِد َر ْف�ش كابيان (الراية العظمى) وكانت الفر�س تتي َّمن بها ،وكانت من جلود النمور وعر�ضها
ثمانية �أذرع يف طول اثني ع�شر ذراعاً
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اإلس������ل������ام وال����م����س����ت����ش����رق����ون

د�.أجمد اجلنابي
اجلامعة العراقية
ي��ر��س��م ال �ت��اري��خ لأي �أم ��ة م��ن الأمم
امل�لام��ح ال��رئ�ي���س��ة لعقيدتها و�شريعتها
وكيفية تناولها لكل م��ا تتعر�ض ل��ه من
حت��دي��ات  ..وق��د ب��ات م��ن امل�سلمات لدى
الباحثني القول �أن امل�ست�شرق مهما �أعمل
قدراته العقل ّية ،ومهما اجتهد يف حتليالته
املنطق ّية ،ومهما ا�ستنفر �إمكاناته التقن ّية
وح � � ��اول الإف � � � ��ادة مم ��ا ي �� �س �م��ى ب��ال �ع �ل��وم
امل�ساعدة �أو املو�صلة للحقيقة التاريخ ّية،
ومهما ادع��ى من حياد ومو�ضوع ّية ،ف�إنه
غري وا�صل الب ّتة �إىل تقدمي �صيغة �أقرب
�إىل الكمال لتاريخنا الإ�سالمي ول�سرية
الر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
ولن يكون غريبا� ،أو يعد جت��اوزا على
الواقع ،القول� :إن �أعمال امل�ست�شرقني يف
التاريخ  ،على ت�أ ّلق بع�ضها وعمقه وغناه ،ال
ميكن �أن ترقى بحال �إىل الأبحاث اجلادة،
وذاك �أن امل�ست�شرق ين�ساق بفجاجة وراء
تع�صبه الن�صراين �أو اليهودي  ..وتعالوا
لنفرد جمموعة من املفاهيم التي �سوقها
بع�ض امل�ست�شرقني �سعيا منهم اىل ت�شويه
��ص��ورة الإ� �س�لام يف �أح ��داث ال�سقيفة وما
جرى بعدها وذلك وفقا للمحاور الآتية:

�أوال� :سقيفة بني �ساعدة:
تعد البيعة ال�ت��ي ج��رت حت��ت �سقيفة
بني �ساعدة الختيار خليفة الر�سول �صلى

اهلل عليه و�سلم هي امل�ؤمتر الأول لل�صحابة
الكرام بعد فقدهم للقائد واملر�شد ورئي�س
الدولة وم�ؤ�س�سها الأول حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم ،وقد خرجت نتائج مهمة من
هذا االجتماع وك��ان على ر�أ�سها ؛ الت�أكيد
على جناح ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يف تربية �أ�صحابه ر�ضي اهلل عنهم واحرتام
بع�ضهم لبع�ض وت�ق��دي��ره��م وتقدميهم
لقوله وتف�ضيالته على �أه ��واء نفو�سهم
ورغباتهم واعتبارهم �سنته وهديه الفي�صل
ع�ن��د اخل�ل�اف ،ح�ي��ث �أن �ن��ا جن��د �أن كثريا
م��ن ال �ث��ورات واحل��رك��ات تفقد االج�ت�م��اع
والوحدة عند فقد قائدها ومر�شدها ،بل
ا�شتهر عن الثورات �أنها ت�أكل �أبناءها كما
يف املثل املعروف ولي�س هناك مت�سع يف هذه
العجالة للمقارنة بني الإ�سالم وغريه يف
هذه النقطة الفارقة الوا�ضحة.

امل�صطفاة ،مع �أن��ه من املتعارف عليه بني
�أه��ل ال�ت��اري��خ �أن درا� �س��ة ف�ترة معينة من
ال�ت��اري��خ يقت�ضي حم��اول��ة معرفة طبيعة
وروح ال�ع���ص��ر يف ت�ل��ك ال �ف�ت�رة ،فالبيئة
احلا�ضنة للحدث جزء �أ�سا�س من احلدث
ذاته والبد من الوقوف عند كل تفا�صيلها
ب�شكل م��و��ض��وع��ي ل�ي����س ف�ي��ه �إف� ��راط وال
تفريط.

وكما هو معروف فان امل�ست�شرقني هم
من �أبناء الغرب الذين در�سوا علوم ال�شرق
ومعظمهم من خلفيات يهودية ون�صرانية
وك ��ان ��ت درا� �س �ت �ه��م يف ال �غ��ال��ب م�ق���ص��ودة
للت�أثري على �أهل امل�شرق و�إبقائهم لأطول
فرتة ممكنة حتت اجل��ور الغربي الفكري
وال�سيا�سي واالقت�صادي ،ف�ضال عن و�ضع
�صورة مغايرة لواقع الإ�سالم ويتم بث هذه
ال�صورة عرب و�سائل عدة لل�شعوب الغربية
وق � ��د ت �ع ��ر� ��ض ب��ال �ك �ت��اب��ة ح � ��ول ه ��ذا من اجل �صدهم عن هذا الدين العظيم.
االج�ت�م��اع �أه��ل ال�ت��اري��خ م��ن امل�ست�شرقني
و� �س��وف ن�ق��ف ع�ل��ى ح��دث م��ن �أح ��داث
وتالميذهم ومن تابعهم وت�أثر بهم  ،وقام
ك�برا�ؤه��م بعر�ض ما دار يف ه��ذا االجتماع ت��اري��خ اخل�لاف��ة ال��را� �ش��دة �أال وه��ي بيعة
من وجهة نظرهم ،و�إن��ك لتعجب �أحياناً �أب ��ي ب�ك��ر ال���ص��دي��ق ب��اخل�لاف��ة يف �سقيفة
م��ن تع�سف بع�ض ه ��ؤالء الكتاب يف ل ِّيهم بني �ساعدة وم��ا ق��ال��ه امل�ست�شرقون ومن
�أع � �ن� ��اق ال �ن �� �ص��و���ص وحت �م �ي �ل �ه��ا غ�ي�ر م��ا ت��اب�ع�ه��م يف ه ��ذه احل ��ادث ��ة م��ن ت �� �ص��ورات
حتتمل ،و�إ�سقاط بع�ضهم لواقعهم املليء وت�خ�ي�لات لأم ��ور ال واق��ع ل�ه��ا ،وم��ن هذه
ب ��امل� ��ؤام ��رات واخل � ��داع ع �ل��ى ت��اري��خ ��ص��در االدع ��اءات لبع�ض امل�ست�شرقني �أن هناك
الإ�سالم وال�صفوة الأوىل من هذه الأمة �أحقاداً جاهلية كانت بني ال�صحابة ومتكن
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الر�سول من ال�سيطرة عليها ،لكنه مبجرد
م��وت��ه وغ�ي��اب��ه ظ�ه��رت م��ن ج��دي��د!! فهذا
امل�ست�شرق امل ��ؤرخ (بروكلمان) ال ي��رى �أي
ت ��أث�ير ل�ل�إ��س�لام ع�ل��ى ال�صحابة ر��ض��وان
اهلل عليهم �أجمعني ف��الأح�ق��اد اجلاهلية
 م��ن وج �ه��ة ن �ظ��ره  -ب��اق�ي��ة وك ��ل ال��ذيفعله الر�سول �أنه ا�ستطاع �أن يكبتها �أثناء
وج��وده ثم عادت للظهور مرة �أخ��رى عند
فقدانه!!.
وي��رى م��دع �آخ��ر؛ �أن ال�صحابة كانوا
�أل �ع��وب��ة ب �ي��د ال �ي �ه��ود وامل �ن��اف �ق�ين ال��ذي��ن
ا�ستطاعوا �إعادة ما كان بينهم يف اجلاهلية
فيقول :ج��زع الأن�صار �إذ قيل ر�سول اهلل
ق��د م��ات ،وقلقت نفو�سهم وغ��ذى اليهود
وامل �ن��اف �ق��ون ه ��ذا ال�ق�ل��ق ب� ��إث ��ارة الأح �ق��اد
ال�ع��رب�ي��ة ال�ق�ب�ل�ي��ة ،و�أذك � ��وا روح املناف�سة
القدمية بني قبائل العرب!!.
وي �ح �ل��ل ث��ال��ث ق ��ائ�ل�ا؛ �إن ال �ت �ي��ارات
وامل��واق��ف التي ظهرت يف اجتماع �سقيفة
بني �ساعدة مل تكن وليدة �ساعتها ،و�إمنا
كانت تعبرياً عما يعتمل يف نفو�س الفئات
املختلفة التي يت�شكل منها جمتمع املدينة
امل�سلم ومتنف�سا ل�شكاوى مل يتح لها �أن
ت �ع�بر ع��ن ن�ف���س�ه��ا خ�ل�ال ح �ي��اة ال��ر� �س��ول
الكرمي !!.
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وه� � ��ذه الأق � � � ��وال م ��ا ه ��ي �إال �أوه� � ��ام
وتخر�صات وال ت�ستند �إىل �أ��س��ا���س علمي
؛ وال �ث��اب��ت �أن الأخ � ��وة ال �ت��ي ج�م�ع��ت بني
ال �� �ص �ح��اب��ة ك��ان��ت م �� �ض��رب امل �ث��ل وك��ان��ت
ق�ص�ص الإي �ث��ار ت�ت�ك��رر يف ك��ل ي��وم  ،وق��د
جمعتهم حروب خا�ضوها �ضد خ�صومهم
م��ن امل���ش��رك�ين ف���ض��رب��وا �أروع الأم�ث�ل��ة يف
ال��زه��د ب��ال��دن �ي��ا والإق � �ب� ��ال ع �ل��ى الآخ� ��رة
وم�ن�ه��م م��ن ع�ف��ا ع�م��ن �آذاه ط ��وال �سنني
عديدة مقتدين بذلك بفعل الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم حني فتح مكة فقال لأهلها
ال��ذي��ن �آذوه؛ ((اذه �ب��وا ف�أنتم الطلقاء))
 ..ث ��م ان ن �� �ص��و���ص ال � �ق� ��ر�آن وب �ع �� �ش��رات
الآي��ات ربتهم وعلمتهم على نبذ الأحقاد
وال�ت�ع��ايل على ال ��ذوات يف �سبيل ال��وح��دة
وال�صف املر�صو�ص  ..فكيف تنهار كل هذه

املنظومة مبجرد موت الر�سول �صلى اهلل ا�ضطراب احلال!!.
عليه و�سلم؟!
ويثني �آخ��ر ب��ادع��اء متهافت �آخ��ر وهو
وقد �سعى �شيخ امل�ست�شرقني (نولدكه) �أن امل��دي�ن��ة عا�شت ذل��ك ال��وق��ت ح��ال��ة من
وتابعه غ�يره �إىل االدع��اء ب ��أن �أب��ا بكر قد الفو�ضى واال�ضطراب �شغلت النا�س حتى
زاد يف ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي ح�ي��ث ي��دع��ون �أن عن �أمر النبي وق�ضية دفنه!!.
وف��اة ال��ر��س��ول ج��اءت مفاجئة ل�صحابته
وردا ع �ل��ى ه� ��ذه االف � �ت� ��راءات ت ��روي
مم��ا ج�ع��ل �أب ��ا ب�ك��ر ال���ص��دي��ق ي�ضع �آي�ت�ين
جديدتني وي�ضيفها �إىل ال�ق��ر�آن لتربير م�صادرنا ب�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
قد دفن يف الليلة الثانية لوفاته ،وقد مت
الو�ضع ال�سيا�سي اجلديد !!.
دفنه بعد �أن جهز من قبل �أقربائه و�أهل
وهذا الر�أي ال يقوله من يحرتم نف�سه بيته يف املكان الذي تويف فيه ،و�سبب دفنه
وم��ن ع�ن��ده �أدن ��ى م�سحة م��ن ال�ع�ل��م وه��و حيث ت��ويف ي�ع��ود �إىل �أن ال�سنة ق��د جرت
ال ي�ستحق �أن ي��رد عليه فانظر اىل مدى بدفن الأنبياء حيث يقب�ضون� ،أما ما ذكر
تهافت �أراء امل�ست�شرقني ،وع��دم ا�ستنادها م��ن �أن ��ه دف ��ن يف م���س�ج��ده ك�ل�ام جم��ان��ب
�إىل العقل فكيف بالعلم؟ وم��ع ذل��ك فقد للحقيقة ح�ي��ث �أن ال��دف��ن مت يف حجرة
كان �أبو بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه وكما عائ�شة ر�ضي اهلل عنها وال عالقة لذلك
تواتر عنه �أنه يخاف �أن يقول يف التف�سري باملناخ ،وطبيعة املناخ ال��ذي ذك��ر مل مينع
بغري علم فكيف يدعي �أنه يزيد يف القر�آن ال�صحابة من دف��ن املوتى يف البقيع� .أما
الكرمي؟ فهو القائل�( :أي �سماء تظلني ،االحتفاالت واملرا�سم فهذه من ع��ادة �أهل
و�أي �أر���ض تقلني� ،إن �أنا قلت يف كتاب اهلل ال �ب��دع ول�ي���س��ت م��ن ال���س�ن��ة يف � �ش��يء� .أم��ا
�سوء الأحوال واال�ضطراب فلم يكن هناك
بر�أيي).
ً
ا�ضطراب البتة ،ف�ضال �أن يجعله البع�ض
مل ت�ك��ن وف ��اة ال�ن�ب��ي ��ص�ل��ى اهلل عليه هو ال�سبب احلقيقي يف دفنه يف احلجرة
و�سلم مفاجئة بل ا�ستمر مري�ضا من نهاية وم��ا ذل��ك �إال من الرجم بالغيب ال��ذي ال
�صفر �أو ب��داي��ة ربيع الأول وحتى الثاين ي�سنده دليل واحد ،بل الدليل على خالفه.
ع�شر منه .ق��ال علي بن �أب��ي طالب ر�ضي
ثانيا :نظام احلكم يف الإ�سالم:
اهلل عنه � (:إن ر�سول اهلل مل ميت فج�أة،
مر�ض ليايل ،ي�أتيه بالل في�ؤذنه بال�صالة،
ي��زع��م بع�ض امل�ست�شرقني �أن��ه عندما
ف�ي�ق��ول(( :م ��روا �أب��ا بكر ب��ال���ص�لاة)).. ،
ف�ل�م��ا ق�ب����ض ر� �س��ول اهلل اخ�ت�رن��ا واخ �ت��ار ظهرت م�شكلة من يخلف الر�سول مل يجد
املهاجرون وامل�سلمون لدنياهم من اختاره ال�صحابة بني �أيديهم ن�صو�صا من القران
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم لدينهم وال�سنة تتعلق بنظام حكم وا�ضح املعامل
وكانت ال�صالة عظم الأمر وقوام الدين) ي�ط�ب�ق��ون��ه يف ح�ي��ات�ه��م ،و�إمن� ��ا جل � ��أوا اىل
 ..وقد ا�شتهر هذا القول عن �سيدنا علي الع�صر اجلاهلي حيث اتخذوا طريقة �أهل
اجلاهلية يف اختيار الزعيم وه��و الرجل
ر�ضي اهلل عنه و�أر�ضاه.
الأكرب يف القبيلة ،وكان هذا الزعيم هو �أبو
ث��م ب��ال�ت�ن�ق�ي��ب جن��د �أق � ��واال متهافتة بكر – بزعمهم.!!-
�أخرى للم�ست�شرقني ومن تابعهم ومنها؛
ويت�ساءل امل�ست�شرق (توما�س �أرنولد)
�أن عملية دفن النبي يف احلجرة التي تويف
فيها كانت من دون احتفاالت �أو مرا�سيم ب�خ�ب��ث ع�ج�ي��ب ف �ي �ق��ول“ :ملاذا مل يعني
منا�سبة ،وذل��ك برغم حتذير النبي قبل النبي خلفا له؟ ومن العبث �أن نتحرى ملاذا
وف��ات��ه م��ن دف�ن��ه يف امل�سجد وي �ب��دو �أن�ه��م �أهمل رغم عبقريته يف التنظيم �أن يحتاط
ا�ضطروا �إىل ذلك بحكم املناخ وال�ستمرار مل�ستقبل اجلماعة الدينية احلديثة التي
�أ�س�سها؟  ..ورمب��ا ك��ان م�شو�شا يف ج�سمه
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وعقله يف �آخر �أيامه».
ول �ن �ق ����ض ه ��ذه الأق � � ��وال ال �ت��ي ت��زع��م
�أن بيعة �أب��ي بكر كانت على طريقة �أه��ل
اجلاهلية يف اختيار الزعيم نقول� :إن هذه
الأقوال ال تخرج عن باعثني:
الأول :املكر وق�صد ت�شويه الإ�سالم والزعم
ب�أنه نظام ديني مثل الن�صرانية املحرفة ال
عالقة ل��ه بحكم النا�س وحياتهم ،وذل��ك
حتى ي�سوقوا على امل�سلمني علمانيتهم
ال�ت��ي مبناها ع�ل��ى �إق���ص��اء ال��دي��ن وع��زل��ه
ع��ن احل�ي��اة ،والف�صل ال�ت��ام ب�ين ال�سيا�سة
والدين.
وال��ث��اين :اجل� �ه ��ل امل �ط �ب��ق ب��ال���ش��ري�ع��ة
الإ�سالمية وع��دم ال��رج��وع �إىل م�صادرها
ولو رجعوا �إىل امل�صادر ال�شرعية يف الكتاب
وال�سنة وت��راث الفقهاء امل�سلمني لوجدوا
�أن ه��ذه امل�س�ألة كغريها من امل�سائل التي
جاءت وا�ضحة يف ال�شريعة فالإ�سالم نظام
كامل و�شامل لكل حياة امل�سلمني وجوانبها
املختلفة ،قال تعاىل ﴿ :وَنَزَّلْنَا عَ َليْكَ الْكِ َتابَ
ِّ
تِبْيَانًا ل ُِكل شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْم ًَة وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِنيَ﴾

النحل.98 :

ويقول تعاىل ﴿ :وَمَا مِنْ دَابَّ��ةٍ فِي الأْ َ ر ِْض
و اََل َطائِ ٍر يَطِريُ بِجَنَاحَيْهِ إِ اَّل ُأمَمٌ َأمْ َثا ُل ُكمْ مَا َفر َّْطنَا فِي
الْكِ َت ِ
اب مِنْ شَيْءٍ ُثمَّ إِلَى رَبِّ ِهمْ يُحْشَرُونَ﴾ الأنعام:
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وي�ق��ول ت�ع��اىل (( :ا ْل � َي � ْو َم �أَ ْك� َم� ْل��تُ َل ُك ْم
دِي َن ُك ْم َو�أَتمْ َ ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم ِن ْع َمتِي َو َر ِ�ضيتُ َل ُك ُم
ال ْ�سلاَ َم دِي ًنا)) املائدة.3 :
ْ إِ
و�إمت��ام الدين �أن ال ينق�ص فيه جانب
مهم مثل كيفية ن�صب احلاكم والأح�ك��ام
املخت�صة به.

�أل �غ��ت احل�ك��م ال��دي�ن��ي ح�ي��ث ي �ق��ول :وب��دا
وك ��أن وف��اة الر�سول �أل�غ��ت احلكم الديني
وارتدت القبائل العربية ،ومبا �أنه مل يكن
هناك من ترتيب ما فيمن �سيكون خلفاً
للر�سول فقد كان ال�سبيل الوحيد هو �أن
يقب�ض �أحدهم على زمام ال�سلطة ب�سرعة
خاطفة!!.

احل��اج��ة ك�ي��ف ي�غ�ي��ب ف�ي��ه ج��ان��ب ه��ام هو
كيفية ن�صب احلاكم! ومب��اذا يحكم؟ و�إذا
رجعنا �إىل الرتاث الفقهي لعلماء الإ�سالم
جند كتب الأحكام ال�سلطانية ،وال�سيا�سة
ال�شرعية ت�شغل جانباً ك�ب�يراً وتخ�ص�صاً
قائماً ب��ذات��ه يو�ضح ه��ذا اجل��ان��ب ،وتذكر
��ش��روط اختيار اخلليفة ،وكيفية ن�صبه،
وواجباته ،وحقوقه ،وحقوق الرعية ،ومتى
بينما يزعم امل�ست�شرق (المن�س)� :أن
يعزل ،وما احلكم �إذا بغى عليه باغ وغريها
هناك اتفاقاً بني �أبي بكر وعمر و�أبي عبيدة
من الأحكام التف�صيلية الكثري.
على اال�ستئثار باخلالفة وتداولها .وتبعه
ومم��ا يكذب االدع ��اءات ال�سابقة حول على هذا الزعم عدد من امل�ست�شرقني ،ومع
ا�سباب اختيار ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم تهافت ه��ذا ال��ر�أي �إال �أن هناك من تبناه
ال���ص��دي��ق خليفة ب�ع��د ر� �س��ول اهلل �أن ��ه مل مم��ن ج��اء ب�ع��ده وق��د ت�ك��ررت على �أل�سنة
ي�ك��ن �أك�ب�ر ال�صحابة ��س�ن�اً ك�م��ا زع �م��وا �أن بع�ض امل�ست�شرقني وغريهم من �أن ه�ؤالء
التقاليد العربية تق�ضي بذلك ،والأوىل ال��رج��ال (الثالثة) قد فكروا فيما يكون
ب��ذل��ك ع �ل��ى ه ��ذا ال��زع��م ه��و �أب� ��و ق�ح��اف��ة عليه ح��ال امل�سلمني ب�ع��د وف ��اة ال��ر��س��ول،
وال��د ال�صديق ال��ذي ه��و �أك�بر منه قطعاً ل ��ذل ��ك جن ��د �أن ت �� �ص��رف �ه��م يف اج �ت �م��اع
وق��د ع��ا���ش حتى ورث اب�ن��ه �أب��ي ب�ك��ر .كما ال�سقيفة كان منبعثاً عن خطة حمكمة!!.
�أن اختيار ال�صديق وه��و من �أق��ل ع�شائر
وب�لا �أدن��ى �شك ف��ان ه��ذه التخر�صات
ق��ري ����ش يف ال �ع��دد دل �ي��ل �آخ� ��ر ي �ك��ذب ه��ذا
الإدع� ��اء .ول�ه��ذا جعل �شيخ الإ� �س�لام ابن والأكاذيب مبنية على روايات بع�ض الفرق
تيمية اختيار ال�صديق للخالفة بعد النبي الباطنية و�أكاذيبهم ،ومن ت�أمل الن�صو�ص
م��ن دالئ��ل ال�ن�ب��وة ،حيث �أن ال �ع��ادة جرت ال�صحيحة ال يجد �أي �أث��ر لهذه املزاعم.
عند النا�س �أن ع�شرية احلاكم و�أقاربه هم وبع�ض امل�ست�شرقني مثلهم مثل ال�سحرة
الذين يخ�صون بالوالية� ،أو تكون القبيلة ق��د ي �� �ص��دق يف م �� �س ��أل��ة وي �ك��ذب يف ع�شر
الكبرية ذات العدد واملال واجلاه هي التي غ�يره��ا ،ف��ال��زع��م بانق�سام ال�صحابة �إىل
حت�ك��م ،لكن ه��ذا ال��دي��ن وه��ذا النبي جاء �أحزاب وحتالفات من �أجل تدبري م�ؤامرات
مبقايي�س جديدة كلها راجعة �إىل الدين الختطاف ال�سلطة لهو �أمر يخالف جملة
وتف�صيال م��ا درج عليه ال�صحابة الكرام
والعلم وال�سابقة فيه.
ر�ضي اهلل عنهم و�أر�ضاهم من وئام ومودة
وتربية عالية.
ثالثا :ال�سلطة وفراغ ال�سلطة:
يت�صور بع�ض امل�ؤرخني من امل�ست�شرقني
�أن املدينة ح�صل فيها ف��راغ من ال�سلطة
ال�سيا�سية ب��وف��اة ال�ن�ب��ي �صلى اهلل عليه
و�سلم لذلك �سارعت القوى يف املدينة مللء
هذا الفراغ ،وتناف�ست على ذلك وكل منهم
ح��اول ت�شكيل حتالف ليتمكن من خطف
ال�سلطة ال�سيا�سية.

كلمة حتليلية:
ب � �ع� ��د ه � � ��ذه اجل � ��ول � ��ة يف حت �ل �ي�ل�ات
وا��س�ت�ن�ت��اج��ات ب�ع����ض ع�ل�م��اء اال��س�ت���ش��راق
وامل�ت��أث��ري��ن ب�ه��م م��ن امل ��ؤرخ�ي�ن املحدثني
حول بيعة �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه
باخلالفة ف�إنه الب��د من بيان احل��ق فيما
ح�صل حتى ال يلتب�س الأمر.

وك �ي��ف ال ي �ك��ون ه� ��ذا ال ��دي ��ن ك��ام� ً
لا
��ش��ام�لا ل�ك��ل �أم� ��ور احل �ي��اة وق ��د ق ��ال �أب��و
ذر :لقد ت��ويف ر�سول اهلل وم��ا طائر يقلب
ف�يرى امل�ست�شرق الأمل ��اين (فلهاوزن)
والقول ال��ذي ت�سنده الأدل��ة �أن النبي
جناحيه يف ال�سماء �إال وذكر لنا منه علماً� .أن ال�صحابة ب ��ادروا بالقب�ض على زم��ام
ال�سلطة ب�شكل �سريع لأن وف��اة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم تويف ومل يو�ص لأحد
والدين الذي علم �أتباعه كيفية ق�ضاء
باخلالفة ال لعلي وال لأبي بكر ر�ضي اهلل
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�أن �أبا بكر مو�صى له باخلالفة.
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الأق � ��وال ال���س��اب�ق��ة ت ��دل ع�ل��ى �أن �أم��ر
اخلالفة كان وا�ضحاً و�أن��ه حق لل�سابقني
م ��ن امل �ه��اج��ري��ن م ��ن ق ��ري �� ��ش ،وخ��ا� �ص��ة
ال �� �ص��دي��ق ول� �ك ��ن �أرادوا االج� �ت� �م ��اع م��ع
�إخ��وان�ه��م حتى تتم الأم ��ور يف جممع من
امل�سلمني.

ولأه �م �ي��ة م��و� �ض��وع اخل�ل�اف��ة اجتمع
الأن�صار يف �سقيفة بني �ساعدة ثم ر�شحوا
م��ن بينهم �سعد ب��ن ع�ب��ادة وو��ص��ل اخلرب
�إىل �أبي بكر وعمر فتوجها �إىل ال�سقيفة.
ق��ال عمر ب��ن اخل�ط��اب ي��وم ال�سقيفة
ويف الطريق قابلهما معن بن عدي وعومي
ً
بن �ساعدة وهما من الأن�صار و�س�ألوهما مبينا مكانة ال�صديق :ولي�س فيكم من
عن وجهتهما ،وعندما علما بذلك قاال :تقطع الأعناق �إليه مثل �أبي بكر.
ال عليكم �أن ال تقربوهم اق���ض��وا �أم��رك��م
وهو يريد بذلك �أن ال�سابق منكم الذي
(يا مع�شر املهاجرين) ارجعوا لن تخالفوا
ال يلحق يف الف�ضل ال ي�صل �إىل منزلة �أبي
ولن ي�ؤت �شيء تكرهونه.
ب�ك��ر ف�لا يطمع �أح ��د �أن ي�ق��ع ل��ه م�ث��ل ما
ث��م مت��ت البيعة ب�ع��د �أن ب�ين �أب ��و بكر وقع لأب��ي بكر من املبايعة له �أوال يف امللأ
حق املهاجرين وف�ضلهم و�أن احلق لقري�ش الي�سري ،ثم اجتماع النا�س عليه ملا حتققوا
و�أ�شهد �سعد بن عبادة على حديث ر�سول من ا�ستحقاقه فلم يحتاجوا يف �أم��ره �إىل
اهلل ف�شهد حيث قال ال�صديق :ولقد علمت نظر وال �إىل م�شاورة �أخ��رى ،ولي�س غريه
يا �سعد� ،أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف ذلك مثله.
قال ،و�أنت قاعد(( :قري�ش والة هذا الأمر،
ق��ال اب��ن كثري :ولهذا ق��ال ر�سول اهلل
َف�ب ّ�ر ال�ن��ا���س ت�ب��ع ل�بره��م ،وف��اج��ره��م تبع
لفاجرهم)) قال :فقال له �سعد� :صدقت ،م��ادح �اً ل�ل���ص��دي��ق« :م ��ا دع ��وت �أح � ��داً �إىل
الإ��س�لام �إال كانت له كبوة ،غري �أب��ي بكر،
نحن الوزراء و�أنتم الأمراء.
ف��إن��ه مل يتلعثم» ،ول�ه��ذا كانت بيعته يوم
ث��م ك��ان �أول م��ن و�ضع ي��ده يف ي��د �أب��ي ال�سقيفة �أي�ضاً �سريعة من غري نظر وال
روي��ة لأن �أف�ضليته على من ع��داه ظاهرة
بكر هو ب�شري بن �سعد من الأن�صار.
جلية عند ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.
وقد قال لهم عمر� :أيكم تطيب نف�سه
�أم� ��ا امل ��زاع ��م ب��وج��ود �أح� �ق ��اد جاهلية
�أن يتقدم �أب��ا بكر؟ فقالوا :نعوذ ب��اهلل �أن
ف��ان��ه يقولها م��ن مل ي�ق��ر�أ ال�ت��اري��خ ق��راءة
نتقدم �أبا بكر.
�صحيحة و�إال فالر�سول �صلى اهلل عليه
ق��ال اب��ن كثري :ووقعت �شبهة لبع�ض و� �س �ل��م ن �ق��ل ال �ع��رب م��ن ق �ب��ائ��ل متفرقة
الأن �� �ص��ار ،وق ��ام يف �أذه� ��ان بع�ضهم ج��واز �إىل �أخ��وة متحابني رب��ط بينهم الإ��س�لام
ا�ستخالف خليفة م��ن الأن���ص��ار ،وتو�سط وانقطعت ال�صالت الأخ��رى من القرابة
بع�ضهم بني �أن يكون �أمري من املهاجرين والرحم يقول �أبو عزيز لأخيه م�صعب بن
و�أمري من الأن�صار ،حتى بني لهم ال�صديق عمري يوم بدر عندما �أ�سره �أحد الأن�صار:
أو�ص بي �أخي .فقال :م�صعب للأن�صاري:
�أن اخلالفة ال تكون �إال يف قري�ش فرجعوا � ِ
�إليه و�أجمعوا عليه.
�أ� �ش��دد وث��اق��ه ف ��إن ل��ه �أم� �اً غنية .ق��ال �أب��و
وق��د ق ��ال ب���ش�ير ب��ن ��س�ع��د :ي��ا مع�شر ع��زي��ز :ه��ذه و�صاتك ب��ي �أخ��ي .ف�ق��ال :هو
الأن�صار� ،إنا واهلل لئن كنا �أوىل ف�ضيلة يف �أخي دونك.
جهاد امل�شركني ،و�سابقة يف هذا الدين ،ما
وم��وق��ف االب� ��ن ال �ب��ار م��ن �أب �ي��ه ال��ذي
�أردنا به �إال ر�ضا ربنا وطاعة نبينا ،والكدح ت �بي��ن ن �ف��اق��ه و�أذاه ل �ل �م ��ؤم �ن�ين ف�ي�ق��ول
لأنف�سنا ،فما ينبغي لنا �أن ن�ستطيل على عبد اهلل ب��ن عبد اهلل ب��ن �أب��ي ب��ن �سلول:
النا�س بذلك.
ي��ا ر��س��ول اهلل� ،إن��ه بلغني �أن��ك ت��ري��د قتل

عبداهلل بن �أبي فيما بلغك عنه ،ف�إن كنت
الب��د ف��اع� ً
لا فمرين ب��ه ،ف��أن��ا �أح�م��ل �إليك
ر�أ�سه ،فواهلل لقد علمت اخلزرج ما كان لها
من رجل �أبر بوالده مني.
وم��ا ورد يف �ش�أن العبا�س مع عمر بن
اخلطاب قبل فتح مكة حيث قدم العبا�س
ب�أبي �سفيان فلحق به عمر يريد قتل �أبي
�سفيان ف�ق��ال ال�ع�ب��ا���س غ��ا��ض�ب��ا :م�ه� ً
لا يا
عمر ،فواهلل �أن لو كان من رجال بني عدي
ب��ن كعب م��ا قلت ه��ذا ،ولكنك ق��د عرفت
�أنه من رجال بني عبد مناف .فقال عمر:
م �ه� ً
لا ي��ا ع �ب��ا���س ،ف ��واهلل لإ� �س�لام��ك ي��وم
�أ�سلمت كان �أحب �إيل من �إ�سالم اخلطاب
ل��و �أ� �س �ل��م ،وم��ا ب��ي �إال �أين ق��د ع��رف��ت �أن
�إ� �س�لام��ك ك��ان �أح ��ب �إىل ر� �س��ول اهلل من
�إ�سالم اخلطاب لو �أ�سلم.
وك��ان الأن�صار منذ �أ�سلموا مل يكونوا
يقدمون على �أم��ر اهلل ور�سوله �أم��ر �أحد
من النا�س ،فقد �سلموا �أنف�سهم و�أموالهم
ي ��أم��ر فيها ال�ن�ب��ي �صلى اهلل عليه و�سلم
في�ستجيبون لأم ��ره .ق��ال �سعد ب��ن معاذ
قبيل معركة بدر عندما ا�ست�شار الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم ال�صحابة :قد �آمنا
ب��ك و��ص��دق�ن��اك ،و�شهدنا �أن م��ا جئت به
ه��و احل��ق ،و�أع�ط�ي�ن��اك على ذل��ك عهودنا
ومواثيقنا على ال�سمع والطاعة ،ولعلك يا
ر�سول اهلل تخ�شى �أن تكون الأن�صار ترى
عليها �أال ين�صروك �إال يف دي��اره��م ،و�إين
�أقول عن الأن�صار ،و�أجيب عنهم ،ف�أ�ضعن
حيث �شئت ،و�صل حبال من �شئت ،واقطع
حبال من �شئت ،و�سامل من �شئت ،وعاد من
�شئت ،وخذ من �أموالنا ما �شئت ،وما �أخذت
منها �أحب �إلينا مما تركت ،وما �أمرت فيه
من �أمر ف�أمرنا تبع لأمرك.
ف �ه��ذا ه��و ح ��ال ال���ص�ح��اب��ة ر� �ض��ي اهلل
عنهم ق��د و�صلوا بالتزكية والرتبية �إىل
ه ��ذا امل���س�ت��وى ال���س��ام��ق م��ن امل�ح�ب��ة فيما
بينهم واالنقياد والطاعة واحلر�ص على
اجل �م��اع��ة وت�ن�ف�ي��ذ � �ش��رع اهلل واجل �ه��اد يف
�سبيله ولي�س لهم غ��اي��ة غ�ير ه��ذا وه��ذه
احلال ترد التخر�صات ودعوى انق�سامهم
�إىل �أحزاب.
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ملف العدد :مؤامرات الكفار وإنجازات الصحابة

حتالفت قوى ال�رشك والكفر حلرب الإ�سالم وا�ستئ�صاله،
فقوبلت هذه امل�ؤامرة بتخطيط ووعي عال جدا و�إبداع
متثل يف الكثري من مواقف ال�صحابة وهم يدافعون
وينافحون عن دينهم الذي ارت�ضاه اهلل لهم ،ومواطن ذلك
كثرية جدا وي�صعب ح�رصها وعدها ،ومن بينها تلك املواقف
الرائعة والتي اجتمعت يف �شهر �شوال ،ويف �سنني متتالية
كغزوة الأحزاب والتي انزل اهلل فيها قر�آن يتلى �إىل يوم
القيامة جتلت يف �آياته منزلة �أهل بيت النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ،ومنزلة �أ�صحابه ،وكغزوة بني قينقاع وغزوة
حنني ،هذه الغزوات و�أمثالها مثال حي و�شاهد على �صدق
و�إخال�ص ال�صحابة لدينهم ولنبيهم ،فكان كل الذي
قدموه �إجناز انحاز ل�صف امل�ؤمنني يف وجه م�ؤامرات الكفار
وامل�رشكني ،فلهم منا �ألف حتية و�سالم.

غـزوة الـأحـزاب  ..حـيـن هـوت رايـات الـبـاطـل
د.عبد الهادي الزيدي
جامعة بغداد

بين غزوة األحزاب وسورة األحزاب تتجلى منزلة األهل واألصحاب
املهند�س م�صطفى ال�شمري

�صهيب حم�سن عبد احلميد

َغ ْ
ـيـن تـربـيـة
ـزوة ُح
ـنـ ْ
َ
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غزوة األحزاب ..
حين هوت رايات الباطل
د.عبد الهادي الزيدي
جامعة بغداد
وقعت غزوة الأحزاب يف �شهر �شوال من ال�سنة اخلام�سة من
الهجرة ،وهي من �أهم املواجهات بني مع�سكر الإميان ومع�سكر الكفر
والنفاق ملا رافقها من �أحداث ج�سام تركت يف �صفحات التاريخ درو�سا
وعربا ينبغي على امل�سلمني اليوم مراعاتها والإفادة منها .وقد �أفادنا
القر�آن الكرمي بو�صفها و�صفا دقيقا غاية يف الروعة والتكامل -
وجاءت �سورة كاملة با�سمها -ملقيا ال�ضوء على معظم التحديات التي
رافقت املوقعة كموقف الكفار وم�ساهمة املنافقني وحالة امل�سلمني
النف�سية وغري ذلك من تفا�صيل مهمة ،قال اهلل تعاىل ﴿ :يَا َأيُّهَا ال َّ ِذينَ
آمَنُوا ْاذ ُكرُوا نِ ْعمَ َة اللَّهِ عَ َلي ُْكمْ إِ ْذ جَاءَتْ ُكمْ جُنُودٌ َف َأرْسَلْنَا عَ َليْ ِهمْ ِرحيًا وَجُنُودًا لَمْ
َترَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا َتعْمَ ُلونَ بَصِريًا * إِ ْذ جَاءُو ُكمْ ِمنْ َفوْق ُِكمْ وَمِنْ َأسْ َف َل مِن ُْكمْ
وَإِ ْذ َز َاغتِ ا َألبْصَارُ وَبَ َل َغتِ ال ْ ُق ُلوبُ الْحَن ِ
َاجرَ و ََتظُ نُّونَ بِاللَّهِ ا ُّلظنُونَا * هُنَالِكَ
ابْ ُتلِيَ الْمُؤْمِنُونَ و َُزل ْ ِز ُلوا ِزلْز اًَال شَ ِديدًا * وَإِ ْذ ي َُق ُول الْمُنَاف ُِقونَ وَالَّذِينَ فِي ُق ُلوب ِ ِهمْ
سو ُلهُ إِ اَّل ُغرُورًا  -إىل قوله تعاىل  -وَلَمَّا رَ َأى الْمُؤْمِنُونَ
مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَ ُ
ا َألحْزَابَ َقا ُلوا ه ََذا مَا وَعَ َدنَا اللَّهُ وَرَسُو ُلهُ َوصَد ََق اللَّهُ وَرَسُو ُل ُه وَمَا َزادَهُمْ إِل
إِميَانًا و ََتسْلِيمًا * مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ ِرج ٌَال صَدَ ُقوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَ َليْهِ َفمِنْهُمْ مَنْ
َق َضى نَحْ َبهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَ ْن َتظِرُ وَمَا بَدَّ ُلوا َتبْدِيل﴾ الأحزاب .23-9 ،والتي قال
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امل�شركني بحدود ( )10000ع�شرة �آالف مقاتل ،ان�ضم �إليهم ()700
مقاتل يهودي ف�أ�صبحوا قوة كبرية ال ي�ستهان بها فكان البد من
امل�سلمني من خطة تنقذهم وتن�صرهم بعد التوكل على اهلل تعاىل
ف�شاور النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم فتقدم
�سلمان ر�ضي اهلل عنه و�ألقى من فوق ه�ضبة عالية نظرة فاح�صة على
املدينة ،فوجدها حم�صنة باجلبال وال�صخور حميطة بها ،بيد �أن
هناك فجوة وا�سعة ي�ستطيع الأعداء اقتحامها ب�سهولة ،وكان �سلمان
قد خرب يف بالد فار�س الكثري من و�سائل احلرب وخدعها ،فاقرتح �أن
يتم حفر خندق يغطي جميع املنطقة املك�شوفة حول املدينة ،وبالفعل
بد�أ امل�سلمون يف حفر هذا اخلندق الذي �صعق قري�ش حني ر�أته،
وعجزت عن اقتحام املدينة ،وهذا من ح�سن تدبري هذا ال�صحابي
اجلليل وذكائه ،كما يعك�س هذا املوقف ميل امل�صطفى عليه ال�صالة
وال�سالم مل�شاورة امل�سلمني والأخذ بالر�أي اال�صوب.

املف�سرون فيها الكثري ،منها( :جاءتهم جنود �أهل مكة واحلجاز من
فوقهم ،و�أهل جند من �أ�سفل منهم وتعاقدوا وتعاهدوا على ا�ستئ�صال
الر�سول وال�صحابة وذلك يف وقعة اخلندق ومالأتهم طوائف اليهود
الذين حوايل املدينة ،فجاءوا بجنود عظيمة و�أمم كثرية ،واملنافقني
وقيل :مكثوا �أربعة ع�شر يوماً ،وقيل :ع�شرين يوماً وقيل� :شهراً
بعدما جزعوا وق ّل �صربهم� ،صاروا من املخذولني واملخذلني،
فتوعدهم اهلل تعاىل على ذلك) ،كما �أكدت الآيات املباركات �إن ر�سول يحفرون اخلندق ،وكانت �سنة فيها جماعة يف املدينة ،وفيها قر
اهلل � -صلى اهلل عليه و�سلم� -أ�سوة امل�سلمني ينبغي �إتباع �سنته وال�سري �-أي :برد -وفيها ريح �شديدة ،فخرج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إىل
ال�صحابة وهم يحفرون ،فوجد ما فيهم من م�شقة فقال(( :اللهم ال
على هداه(.)1
عي�ش �إال عي�ش الآخرة فارحم الأن�صار واملهاجرة)) ف�أجابوه قائلني:
فالآيات حتكي ق�صة اجتماع الأحزاب على ر�سول اهلل �صلى اهلل
نحن الذين بايعوا حممداً على اجلهاد ما بقينا �أبداً
عليه و�سلم ،وكيف تعاقدت القوى الكافرة من قري�ش وم�شركي العرب
ويهود بني قريظة على امل�سلمني لإبادتهم �إبادة كاملة و�إنهاء �شان
وكانوا يرجتزون ويقولون:
الدعوة �إىل اهلل.
واهلل لوال اهلل ما اهتدينا
حفر اخلندق وجهاد ال�صحابة
وال ت�صدقنا وال �صلينا
فـــ�أنـــزلـــن �ســـكــيــن ًة علينا
جتلت يف موقعة اخلندق �صور عدة من جهاد ال�صحابة ر�ضي
وثبت الأقدام �إن القينا
اهلل عنهم منهم �سلمان الفار�سي ر�ضي اهلل عنه فقد كانت جيو�ش
�إن الألـــى قد بغوا علــــينا
 ) 1ينظر :العالمة ال�سعدي،تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان�،ص  677وما
�إذا �أرادوا فـتــــنـــة �أبــــــيـنا
بعدها.
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فكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ميد بها �صوته�(( :أبينا �أبينا
�أبينا)) ،وكان يربط على بطنه حجراً من �شدة اجلوع(.)2
وخالل حفر اخلندق اعرت�ضت معاول امل�سلمني �صخرة عاتية مل
ي�ستطيعوا فلقها ،فذهب �سلمان �إىل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
م�ست�أذنا بتغيري م�سار احلفر ليتجنبوا هذه ال�صخرة ،ف�أخذ املعول
بيديه ،و�سمى اهلل وهوى على ال�صخرة ف�إذا بها تنفلق ويخرج منها
وهجا عاليا م�ضيئا وهتف الر�سول مكربا(( :اهلل �أكرب �أعطيت مفاتيح
فار�س ،ولقد �أ�ضاء اهلل يل منها ق�صور احلرية ،ومدائن ك�سرى ،و�إن
�أمتي ظاهرة عليها)) ،ثم رفع املعول ثانية وهوى على ال�صخرة،
فتكررت الظاهرة وبرقت ال�صخرة ،وهتف الر�سول(( :اهلل �أكرب
�أعطيت مفاتيح الروم ،ولقد �أ�ضاء يل منها ق�صور احلمراء ،و�إن �أمتي
ظاهرة عليها)) ،ثم �ضرب �ضربته الثالثة فا�ست�سلمت ال�صخرة و�أ�ضاء
برقها ال�شديد ،وهلل الر�سول وامل�سلمون معه و�أنب�أهم �أنه يب�صر
ق�صور ال�شام و�صنعاء و�سواها من مدائن الأر�ض ،و�صاح امل�سلمون هذا
ما وعدنا اهلل ور�سوله ،و�صدق اهلل ور�سوله(.)3
موقف نعيم بن م�سعود
بد�أ نعيم بن م�سعود ر�ضي اهلل عنه جماهدا من �أول حلظة ا�سلم
فيها ،فقد كان له موقف م�شرف �سوف يظل التاريخ يذكره لهذا
ال�صحابي اجلليل يف غزوة الأحزاب ،بل كان هذا املوقف �أحد �أ�سباب
الن�صر على قري�ش وحلفائها فنعيم بن م�سعود الغطفاين �أتى ر�سول
اهلل ف�أ�سلم ،وقال� :إن قومي مل يعلموا ب�إ�سالمي فمرين مبا �شئت يا
ر�سول اهلل ،قال�(( :إمنا �أنت فينا رجل واحد فخ ّذل عنا ما ا�ستطعت
ف�إن احلرب خدعة))(.)4
ف�أتى بني قريظة قبيلة اليهود التي كان ندميا لهم يف اجلاهلية،
فقال لهم :قد عرفتم ودي �إياكم ،قالوا �صدقت .قال� :إن قري�شا
وغطفان لي�سوا ك�أنتم ،البلد بلدكم به �أموالكم و�أوالدكم ون�سا�ؤكم ال
تقدرون على �أن تتحولوا منه �إىل غريه و�إن قري�شا وغطفان قد جاءوا
حلرب حممد و�أ�صحابه وقد ظاهرمتوهم عليه وبلدهم و�أموالهم
ون�سا�ؤهم بغريه فلي�سوا ك�أنتم ف�إن ر�أوا فر�صة �أ�صابوها و�إن كان غري
ذلك حلقوا ببالدهم وخلوا بينكم وبني الرجل ببلدكم فال طاقة لكم
به �إن خال بكم فال تقاتلوا مع القوم حتى ت�أخذوا منهم رهنا من
�أ�شرافهم يكونون ب�أيديكم ثقة لكم على �أن يقاتلوا معكم حممدا حتى
تناجزوه فقالوا :لقد �أ�شرت بالر�أي.
ثم خرج حتى �أتى قري�شا فقال لأبي �سفيان ومن معه :قد عرفتم
ودي لكم وفراقي حممدا و�إنه قد بلغني �أمر قد ر�أيت علي حقا �أن
�أبلغكموه ن�صحا لكم فاكتموه علي ،قالوا :نفعل .قال :اعلموا �أن مع�شر
يهود قد ندموا على ما �صنعوا فيما بينهم وبني حممد :و�أر�سلوا �إليه
�أنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل ير�ضيك �أن ن�أخذ لك من القبيلتني
قري�ش وغطفان رجاال من �أ�شرافهم فنعطيكهم فت�ضرب �أعناقهم ثم
نكون معك على من بقي منهم حتى ت�ست�أ�صلهم ،ف�إن بعثت �إليكم يهود
 ) 2د.حممد ابو فار�س،غزوة االحزاب،عمان� ،3891 ،ص .511
 ) 3القرطبي ،تف�سري القرطبي.)441 /41( ،
 ) 4ابن كثري ،البداية والنهاية. )311 /4( ،
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يلتم�سون رهنا منكم من رجالكم فال تفعلوا.
ثم خرج ف�أتى غطفان فقال :يا مع�شر غطفان �أنتم �أ�صلي
وع�شريتي و�أحب النا�س �إيل وال �أراكم تتهموين .قالوا� :صدقت ما
�أنت عندنا مبتهم قال :فاكتموا عني .قالوا :نفعل ،ثم قال لهم مثل
ما قال لقري�ش وحذرهم ما حذرهم.
فلما كانت ليلة ال�سبت من �شوال وكان من �صنع اهلل لر�سوله �أنه
�أر�سل �أبو �سفيان ور�ؤو�س غطفان �إىل بني قريظة عكرمة بن �أبي جهل
يف نفر من قري�ش وغطفان فقالوا� :إنا ل�سنا بدار مقام قد هلك اخلف
واحلافر فاغدوا للقتال حتى نبد�أ احلرب ،ف�أر�سلوا �إليهم �أن اليوم يوم
ال�سبت وهو يوم ال نعمل فيه �شيئا وقد كان بع�ضنا �أحدث فيه حدثا
ف�أ�صابه ما مل يخف عليكم ول�سنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حممدا
حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون ب�أيدينا ثقة لنا ،ف�إنا نخ�شى �إن
خ�سرمت احلرب تعودوا �إىل بالدكم وترتكونا والرجل يف بالدنا وال
طاقة لنا بذلك.
فلما رجعت �إليهم الر�سل مبا قالت بنو قريظة قالت قري�ش
وغطفان :واهلل لقد حدثكم نعيم بن م�سعود بحق ،ف�أر�سلوا �إىل بني
قريظة� :إنا واهلل ما ندفع �إليكم رجال من رجالنا ف�إن كنتم تريدون
القتال فاخرجوا فقاتلوا ،فقالت بنو قريظة حني انتهت �إليهم الر�سل
بهذا� :إن الذي ذكر لكم نعيم حلق ما يريد القوم �إال �أن يقاتلوا ف�إن
ر�أوا فر�صة انتهزوه ،و�إن كان غري ذلك ان�سحبوا �إىل بالدهم ،ف�أر�سلوا
�إىل قري�ش وغطفان� :إنا واهلل ال نقاتل معكم حتى تعطونا رهن ،ف�أبوا
عليهم ،وخذل اهلل بينهم.
�إن هذا الفعل اجلهادي الكبري من قبل نعيم بن م�سعود ر�ضي
اهلل عنه يقابل اليوم يف احلروب املعا�صرة ما يدعى بحرب الإ�شاعة
التي من �أهدافها تهوين �شان العدو داخل نف�سه وتفرقة �صفوفه وهي
�صنف متقدم من �صنوف احلرب النف�سية(.)5
مبارزة علي لبطل قري�ش
كانت الأو�ضاع يف غاية اخلطورة  ،خا�صة عندما حاول بع�ض
فر�سان امل�شركني عبور اخلندق ،ويف طليعتهم جمموعة بقيادة عكرمة
بن �أبي جهل فت�صدى لهم بع�ض ال�صحابة ،ثم ت�سلل فار�س قري�ش:
ع ْمرو بن عبد ود ،وحتدّي امل�سلمني �صائحا هل من مبارز؟ فنه�ض
علي ابن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ملبارزته ومل يكن بن عبد ود �شخ�صاً
عادياً بل كان بط ً
ال معروفا ،وكان غ�ضب امل�شرك لنف�سه وع�شريته
ف�سدّد �ضربة قوية �إىل علي فتفاداها ،وكان غ�ضب علي ر�ضي اهلل عنه
هلل ودفاعا عن الإ�سالم ،فر ّد على �ضربته ب�ضربة قا�ضية �أ�سقطه فيها
�صريعاً على الأر�ض ،وكان لهذا امل�شهد املثري �أثره يف بث الذعر يف
نفو�س رفاقه من امل�شركني الذين يراقبون املعركة ،وعندما �شاهدوا
بطلهم ي�سقط على الأر�ض وعلياً يهتف :اهلل اكرب ،حتطمت روحهم
املعنوية و�سيطر الي�أ�س على قلوبهم ،فكان م�صرع بع�ض �شجعانهم من
�أ�سباب هزميتهم ،ف�أنهوا ح�صارهم للمدينة وان�سحبوا مذعورين حتت
 ) 5ينظر:د.عبد الهادي الزيدي،احلرب النف�سية،عمان� ،0102،ص  47وما بعدها.
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جنح الظالم والعوا�صف واخلوف(.)6
ت�ضحية حذيفة
ي�صف حذيفة بن اليمان ر�ضي اهلل
عنه حال ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم يف غزوة
الأحزاب ،مبا رواه عنه بع�ض التابعني :لو
ح�ضرنا ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
لقاتلنا معه و�أبلينا .قال�( :أنتم كنتم تفعلون
ذلك ،لقد كنا مع ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ليلة الأحزاب يف برد �شديد وريح وقر
وخوف ،وقال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
((من رجل يذهب ي�أتينا بخرب القوم جعله
اهلل عز وجل معي يوم القيامة؟))(.)7
ال�شك �إنها جائزة عظيمة �أن يكون
رفيقاً للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم خامت
الأنبياء واملر�سلني ،و�سيد الأولني والآخرين،
وال�صحابة كانوا �أحر�ص النا�س على اخلري،
كانوا ي�سابقون يف اخلريات وي�سارعون �إليها،
وكانوا مع ذلك ي�ؤثرون باخلري �أخوانهم
ويقدمونهم على �أنف�سهم ،ول�سان حالهم
يقول تقدم يا �أخي وحز اخلري فبهذا �سعادتي
وفرحي ،ومع ذلك من �شدة الإرهاق والتعب
وامل�شقة الكبرية يف حفر اخلندق واملرابطة
جتاه العدو والربد ال�شديد جعل امل�سلمني يف
متاهل �أمام طلب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
النه جاء على �صيغة الندب ولي�س الإلزام،
فلما جاء الأمر حلذيفة – كما �سي�أتي –
متثل ومل يرتدد �أو يتلك�أ وبادر من فوره.
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وقال حذيفة( :فما قام منا �أحد ،ف�صلى
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم هوياً من الليل.
ثم قال(( :من رجل ي�أتيني بخرب القوم
جعله اهلل عز وجل معي يف اجلنة؟)) قال:
فما قام منا �أحد ،ف�صلى النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم هوياً من الليل ،ثم قال(( :من
رجل ي�أتيني بخرب القوم جعله اهلل عز وجل
معي يف اجلنة؟)) قال :فما قام منا �أحد.
قال(( :قم يا حذيفة))! فما كان يل بد من
القيام حني دعاين ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،فقال(( :اذهب ف�أتني بخرب القوم ،وال
علي)) .قال :فخرجت ك�أين �أم�شي
ُتذعرهم ّ
يف حمام) ويعني بذلك :انه ملا كان يف مهمة
�أر�سله بها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ذهب
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الربد وذهبت الريح ال�شديدة ،وك�أنه مي�شي يف
حمام �ساخن.
قال( :فدخلت يف القوم و�إذا الريح
وجنود اهلل عز وجل تفعل بهم ما تفعل ،ال
ُتبقي لهم ناراً وال قدراً وال �شيء ،و�إذا �أبو
�سفيان ي�صلي ظهره بالنار� -أي يتدف�أ .-قال:
فو�ضعت ال�سهم يف كبد القو�س ولو �شئت �أن
�أرميه لرميته ،ولكني تذ ّكرت عهد ر�سول اهلل
علي))،
�صلى اهلل عليه و�سلم(( :ال ُتذعرهم ّ
قال :فعدت �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
فعاد القر� -أي :الربد ال�شديد  -و�أخربته
بخرب القوم)� .أي :ملا انتهى من مهمته عاد
�إليه الربد مرة ثانية ،فغطاه النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف عباءة كانت عليه ،فنام فلما
كان ال�صباح قال :قم يا نومان� ،أي يريد
ايقاظه(.)8

عندكِ �شيء؟ قالت :عندنا عناق �-أي� :شاة-
و�شيء من �شعري .فقال :جهزي طعاماً ،ثم
ذهب �إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال:
طعيم لك يا ر�سول اهلل! ولرجل �أو رجلني من
�أ�صحابك ،ف�س�أله النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
عن قدر هذا الطعام ف�أخربه ،فدعا النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم املهاجرين والأن�صار،
و�أمر جابراً� أن يبقي اللحم يف الربمة � -أي
قدر الطعام ،-واخلبز يف التنور ،فذهب النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم باملهاجرين والأن�صار،
فذهب جابر يخرب امر�أته ب�أن النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم �أتى باملهاجرين والأن�صار،
فقالت� :أخربته كم �صنعت ف�أخربها� :أن
نعم) ،فعلمت �أنها بركة �ستح�صل ،فقال
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم(( :ادخلوا وال
ت�ضاغطوا)) ف�أطعم �أ�صحابه كلهم من هذه
ال�شاة ،ومن هذا اخلبز ،وبقي منه بقية ،فقال
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم المر�أة جابر:
((كلي و�أطعمي ،ف�إن النا�س قد �أ�صابتهم
جماعة))(.)9

وهذا يقابل يف حروبنا املعا�صرة ما يعرف
با�ستخبار العدو �أي معرفة �أخباره �سرا � -أو
التج�س�س عليه -وهو جانب مهم وم�شروع
من جوانب احلرب النف�سية التي تهدف �إىل
 -4ومن املعجزات يف هذه الغزوة �أن
هزمية العدو بال قتال حقيقي.
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ر�أى ق�صور ال�شام
وق�صور �صنعاء وق�صور فار�س وهو يحفر
معجزات وكرامات
اخلندق قبل �أن ت�أتي الأحزاب الكافرة ،وكان
كان لل�صحابة ر�ضي اهلل عنهم يف هذه حذيفة ر�ضي اهلل عنه ي�سري ك�أنه يف حمام
الغزوة �أمت ت�أييد من اهلل تعاىل� ،أُيدوا �ساخن ،كرامة وت�أييدا له الجناز مهمته.
باملعجزات ،و�أيدوا بالكرامات ،منها:
ويف هذا ر�سالة خفية �أن مع املحن التي ت�صقل
 -1هبوب ريح عاتية عاثت مبع�سكر نفو�س الرجال وتغربل ال�صفوف وتظهر
امل�شركني ف�سادا فقلبت اخليام والقدور معادن امل�ؤمنني النفي�سة ت�أتي تبا�شري الن�صر
والفرج ،وب�شارة النبي هذه فيها دليل عظيم
و�أرعبتهم و�أخافت خيولهم،
على مكانة جيل ال�صحابة الذين �ساق اهلل
 -2و�أيدوا مبالئكة من ال�سماء ،وهذه لهم اخلري �سوقا وملئ قلوبهم ب�شرا و�أمال.
�سنة �إلهية :ف�إذا بذل امل�سلمون جهدهم  -و�إن
 -5وي�أتي الت�أييد من حيث ال حتت�سب
كانت هذه اجلهود قليلة بالن�سبة �إىل �إمكانيات
الكفار و�أعدادهم وقوتهم وعتادهم -ف�إن اهلل وال تظن ف�إ�سالم نعيم بن م�سعود يف هذه
عز وجل ال بد �أن ي�ؤيد جنده وين�صر �أولياءه .املرحلة من ينظر �إليه نظرة �سطحية يجده
لن يقدم �شيئا ولكن اهلل العليم والقادر جعل
 -3ومن الكرامات يف غزوة الأحزاب :من �أ�ضعف جنده قوة هائلة كانت من ابرز
ر�أى جابربن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنه �أ�سباب تفتيت �صفوف الأحزاب ودحرهم
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف حفر وخذالنهم ،وهو در�س عظيم لكل امل�سلمني �أن
اخلندق وهو يربط حجراً على بطنه ،فذهب ال ي�ستهينوا مبا ميلكون فما ميلكونه ال�شيء
�إىل امر�أته فقال( :ر�أيت من ر�سول اهلل �صلى الكثري والكبري والذي من املمكن �أن يغري
اهلل عليه و�سلم �شيئاً مل �أ�صرب عليه ،فهل
امل�سار وي�صنع الن�صر﴿ ،وَمَا َيعْ َلمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِ اَّل
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واح�������ة ال����ت����اري����خ وال���م���ن���اس���ب���ات
هُوَ وَمَا هِيَ إِ اَّل ذِ ْكرَى لِلْبَ َش ِر﴾ املدثر.31 ،
�إنها بال �شك �أمثلة من الت�أييد الإلهي واملعجزات والكرامات ،ف�إذا
بذل امل�سلمون و�سعهم وجهدهم ال بد �أن ي ّعزهم اهلل عز وجل ،وال بد
�أن ين�صرهم �سبحانه على كل من عاداهم.
املر�أة يف املعركة
�شاركت املر�أة امل�سلمة بقية امل�سلمني يف حروبهم �ضد الأعداء يف
جماالت الطب واخلدمات العامة التي ت�ستطيع �أداءها مما يح�سب
لهذه امل�شاركة من اثر ايجابي على ت�صاعد الروح املعنوية للمقاتلني
امل�سلمني ،وبذلك ندرك �إن املر�أة امل�سلمة يجوز لها م�شاركة �أمتها يف
�ص ّد الأعداء عنها والدفاع عن الإ�سالم مبا ت�ستطيعه.

يذهب �إىل اخلالء وحده ل�شدة اخلوف والربد واجلوع.
وف�ضح اهلل عز وجل حال املنافقني بقوله الكرمي ﴿ :ويَسْ َت ْأذِنُ َف ِريقٌ
مِنْهُمُ النَّ ِبيَّ ي َُقو ُلونَ إِنَّ بُي َُوتنَا عَوْرَةٌ ﴾ الأحزاب ،13:وك ّذبهم اهلل عز وجل يف
ذلك ،فقال ﴿ :وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُ ِريدُونَ إِل فِرَارًا * وَلَوْ دُخِ َلتْ عَ َليْ ِهمْ مِنْ
َأ ْق َطا ِرهَا ُثمَّ سُئِ ُلوا الْفِ ْتنَ َة لآَ َتوْهَا وَمَا َت َلبَّ ُثوا بِهَا إِ اَّل يَسِريًا * وَلَ َقدْ َكا ُنوا عَاهَدُوا
ال َّلهَ مِنْ َقب ُْل ال يُوَلُّونَ ا َألدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ ال َّلهِ مَسْ ُئولاًُ * ق ْل لَنْ يَنْ َفع َُكمُ الْفِرَارُ إِنْ
َفرَرْ ُتمْ مِنَ الْمَوْتِ َأ ِو ال ْ َق ْت ِل وَإِ ًذا ال ُتمَ َّتعُونَ إِ اَّل َقلِيلاًُ * ق ْل مَنْ َذا الَّذِي يَعْصِم ُُكمْ
مِنَ ال َّلهِ إِنْ َأرَادَ ب ُِكمْ سُوءًا َأوْ َأرَادَ ب ُِكمْ رَحْم ًَة وَال ي َِجدُونَ لَهُمْ مِنْ دُو ِن ال َّلهِ وَلِيًّا
وَال نَصِريًا ﴾ الأحزاب.17-13 ،

ويف هذا دليل املفا�صلة العقدية ،والء وبراء؛ بني امل�سلمني
ويف موقعة الأحزاب كانت احلرب على م�شارف املدينة فرتكت (ال�صحابة) وبني املنافقني الذين ت�آمروا وترب�صوا وكادوا امل�سلمني
الن�ساء والأطفال يف ح�صن فارغ حلمايتهم مما قد يقع من جانب من حيث يعلمون وال يعلمون مبواقفهم ال�سلبية وبروحهم املثبطة
�أحزاب ال�شر املجتمعة على حرب امل�سلمني ،ويف حماولة غادرة من ونفو�سهم اخلاوية وكالمهم امل�شكك وامل�ستهزئ.
جانب اليهود �إنهم �أر�سلوا رجال منهم ملعرفة ماذا يخب�أ امل�سلمون يف
 -3كعادة اليهود يف كل زمان ومكان غدرت بنو قريظة وكان فيهم
احل�صن ،وهنا كان البد للمر�أة امل�سلمة من موقف بحجم التحدي
فرفعت �صفية بنت عبد املطلب عمودا من اخل�شب و�ضربت به ر�أ�س ( )700مقاتل ف�صار عدد الأعداء ( )10700مقاتل ،وكانوا من فوق
اليهودي حتى مات ،وهذا دليل وا�ضح على جهاد املر�أة امل�سلمة و�إنها ال�صحابة ومن �أ�سفل منهم� ،أي :كان موقع اليهود اال�سرتاتيجي
يجب �أن تكون يف مواجهة الأعداء حني ال جتد من يدافع عنها( .)10ي�ؤهلهم لأن ي�ضربوا امل�سلمني �ضربة من اخللف ،فاجتمعت قوة
الكفر و�سطوة الغدر مع ح�صار اقت�صادي وبرد �شديد وجماعة
درو�س وعرب
باملدينة ،الأ�سباب الأر�ضية كلها ت�ؤكد �أن امل�شركني �سوف ينت�صرون
على امل�سلمني ،ولكن ال ينبغي �أن نغفل �إن فوق هذه الأ�سباب وفوق
درو�س موقعة الأحزاب كثرية وعربها ال ميكن ح�صرها يف �سطور ال�سماوات ال�سبع رب قادر قاهر ي�أبى �إال �أن ُيعز دينه ،وي�أبى �إال �أن
قليلة وح�سبنا هنا �أن نقف مع بع�ضها ،ومنها :
ين�صر جنده ويرفع رايته ﴿ :ويَ ْأبَى ال َّلهُ إِ اَّل َأنْ يُتِمَّ ُنورَهُ وَلَوْ َك ِرهَ ال ْ َكافِرُونَ﴾
 -1بروز حال امل�ؤمنني باحلق وبن�صر اهلل فكان ال�صحابة ر�ضي اهلل التوبة.32 ،
عنهم مثال يحتذى يف الت�ضحية بكل ما لديهم لن�صرة الإ�سالم ،ففي
فتح ون�صر وغزو:
هذه الغزوة مل يكن فيها تالحم بني اجلي�شني ،ولكن الظروف التي
الب�ستها وعدد الكفار والربد ال�شديد واجلوع واحل�صار االقت�صادي
بعد �أن �أجلى اهلل الأحزاب واملت�آمرين واملرتب�صني الدوائر
جعلتها من �أ�شد الغزوات التي زلزلت قلوب النا�س ،فظهر فيها �صدق بامل�سلمني وردهم خمذولني مدحورين مهزومني نف�سيا ومعنويا؛
ال�صادقني ،كما قال اهلل عز وجل ﴿ :وَلَمَّا رَ َأى الْمُ ْؤمِنُونَ ا َألحْزَابَ َقا ُلوا ه ََذا بد�أت مرحلة جديدة وعهد جديد ،فلقد انقلب حال ال�صحابة من
مَا وَعَدَنَا ال َّلهُ وَرَسُو ُلهُ وَصَد ََق ال َّلهُ وَرَسُو ُلهُ وَمَا َزادَهُمْ إِ اَّل إِميَانًا و ََتسْلِيمًا﴾ اال�ست�ضعاف ومرحلة الدفاع �إىل القوة والتمكني والهجوم  ،وبد�أت
الأحزاب ،22،ف�أهل الإميان ال�صادق ،ال يتزلزل �إميانهم ،وال تذهب تبا�شري الن�صر والفتوح تلوح وترفرف راياتها ،منطلقة مع كلمات
بهم الظنون الكاذبة كل مذهب ،فهم يثقون بوعد اهلل ويثقون بن�صره ،ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم والتي قالها بعد جالء الأحزاب:
ويعتقدون ب�أن العاقبة للتقوى ،وب�أن جند اهلل هم الغالبون ،وب�أن ((الآن نغزوهم وال يغزوننا  ،فنحن ن�سري �إليهم)) �صحيح البخاري.
حزب اهلل عز وجل هم املنت�صرون ،مهما تكالب عليهم قوى الكفر،
وال ميكن اهلل تعاىل �إال ملن هو حقيق بالتمكني والن�صر والت�أييد:
ثقتهم باهلل عز وجل را�سخة واعتقادهم يقيني بن�صر اهلل مهما تعددت
﴿ وَعَدَ ال َّلهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِن ُْكمْ وَعَمِ ُلوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْ َت ْخلِ َفنَّهُمْ فِي الأْ َ ر ِْض َكمَا
الأ�سباب.
اسْ َت ْخ َلفَ الَّذِينَ مِنْ َقبْلِ ِهمْ وَلَيُمَكنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ار َْت َضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ
خَوْفِ ِهمْ َأمْنًا يَعْبُدُونَنِي اَل يُشْ ِر ُكو ِّنَ ب ِي شَيْ ًئا﴾ (النور.)55:

 -2يف معركة الأحزاب ظهر النفاق وا�ضحا وبان ت�أثريه على حالة
امل�سلمني املعنوية ،فقالوا كما و�صفهم القر�آن ﴿ :ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُو ُلهُ
نعم مت وعد اهلل فقد مكن من �أمن وعمل �صاحلا ،وا�ستخلفهم
إِ اَّل ُغرُورًا﴾ الأحزاب ،12 ،كيف يعدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم بكنوز
ك�سرى وقي�صر و�أحدنا ال ي�ستطيع �أن يق�ضي حاجته ،وال ي�ستطيع �أن يف الأر�ض ،و�أبدل خوفهم �أمنا ،فعبدوه وعبدّوا له الأر�ض م�شارقها
ومغاربها.
 ) 10ينظر :د .عبد الكرمي زيدان ،امل�ستفاد من ق�ص�ص القر�آن للدعوة والدعاة/ 2( ،
.)642
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بــــيــــــن

غزوة األحزاب وسورة األحزاب

تتجلى منزلة األهل واألصحاب

املهند�س م�صطفى ال�شمري
�سميت ب�سورة الأح��زاب لأن امل�شركني
حتزبوا على امل�سلمني من كل جهة ،فاجتمع
كفار مكة مع غطفان وبني قريظة و�أوبا�ش
العرب على امل�سلمني ،ولكن اهلل ردهم ورد
كيدهم بف�ضله ومنته وهزم الأحزاب بريح
وجنود من عنده.
حت��دث��ت ال �� �س��ورة ع��ن غ� ��زوة اخل�ن��دق
(غزوة الأحزاب) و�صورتها ت�صويرا دقيقا
وك�شفت عن خفايا املنافقني وح��ذرت من
الكيد بامل�سلمني وتثبيطهم ومن التخذيل.
وحت��دث��ت ع��ن ف�ضل اهلل وم�ن�ت��ه على
امل�ؤمنني يف رد كيد �أعدائهم ب�إر�سال الريح
واملالئكة.
ث��م ذك��رت نق�ض اليهود عهودهم مع
امل�سلمني وغزوة بني قريظة.
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وبالنتيجة جند يف �سورة الأحزاب مقارنة
بني امل�ؤمنني الذين بذلوا كل ما ميلكون
وكل عزيز لن�صرة ر�سول اهلل ،وبني املنافقني
الذين مل يدخروا و�سعا للت�أليب على ر�سول
اهلل وال�ت�ح��ري����ش ب�ي�ن امل���س�ل�م�ين واخ�ت�راع
الفنت و�أذاعتها ومن ثم ت�ضخيمها(وه�ؤالء
منهم كثري يف وقتنا هذا).

ثم الب�شارة العظيمة التي جعلها اهلل غريهن.
للم�ؤمنني يف جعل ن�ساء ر��س��ول اهلل من
يقول اهلل تعاىل ﴿ :النَّ ِبيُّ َأوْلَى بِالْمُؤْمِنِنيَ
�آل بيت النبي �أمهات امل�ؤمنني ال�صادقني
من �أهل احلق والب�صرية وك�أن هذا الأمر مِنْ َأن ْ ُفسِ ِه ْم وَ َأ ْزوَاجُهُ ُأمَّهَا ُتهُمْ وَ ُأو ُلو الأْ َ رْحَا ِم بَع ُْضهُمْ
اب اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ وَالْمُه ِ
ْض فِي كِ َت ِ
فيه ت�شريف خا�ص للم�ؤمنني ب�أن �أ�صبحوا َأوْلَى بِبَع ٍ
َاج ِرينَ إِ اَّل
من �أقارب ر�سول اهلل وان مل يكن بالدم �أو
َأنْ َت ْفعَ ُلوا إِلَى َأوْلِيَائ ُِكمْ مَعْرُو ًفا كَانَ َذلِكَ فِي ال ْ ِك َت ِ
اب
امل�صاهرة ولكن بالروح.
مَسْطُ ورًا ﴾ الأحزاب.6 :
ت�ن��اول��ت اجل��وان��ب الت�شريعية حلياة
((ال َّن ِب ُّي �أَ ْولىَ بِالُ�ؤْمِ ِن َ
ني مِ نْ �أَ ْن ُف�سِ ِه ْم))
الأم ��ة الإ��س�لام�ي��ة ،ك�ح��ال ال���س��ور املدنية
عامة ،وانفردت �سورة الأح��زاب عن جميع
 امل ��ؤم �ن�ين :ال��را��س�خ�ين يف الإمي ��ان،ال �� �س��ور امل��دن �ي��ة ،ب�ت�ب�ي��ان �أن والي ��ة النبي والنبي �أر�أف بهم و�أع�ط��ف عليهم ،و�أح��ق
مقدمة على والية امل�سلم على نف�سه.
ب�ه��م م��ن �أن�ف���س�ه��م يف ك��ل ��ش��يء م��ن �أم��ور
ومن ثم بينت خ�صو�صية بيوت النبي ال��دي��ن وال��دن �ي��ا ،وح�ك�م��ه �أن �ف��ذ وط��اع�ت��ه
�صلى اهلل عليه و�سلم و�آل بيته من ن�سائه �أوج� ��ب ،لأن ��ه ال ي��دع��وه��م �إال �إىل العقل
واحل�ك�م��ة ،وال ي��أم��ره��م �إال مب��ا ينجيهم،
ر�ضي اهلل عنهم.
و�أنف�سهم �إمنا تدعوهم �إىل الهوى والفتنة
وبينت املوقف العظيم لآهل بيت النبي فت�أمرهم مبا يرديهم ،فهو يت�صرف فيهم
واختيارهن رفقة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه ت�صرف الآباء للأبناء.
و�سلم يف الدنيا والآخرة ،وتكرمي اهلل لهن
﴿ وَ َأ ْزوَاجُ ُه ُأمَّهَا ُتهُمْ ﴾
حيث جعل اهلل لهن خ�صو�صية االح�ترام
وال�ت�ك��رمي امل�ستمدة م��ن اح�ت�رام وتكرمي
و�أزواج � � � � ��ه �أم� �ه ��ات� �ه ��م �أي وزوج ��ات ��ه
نبيه �صلى اهلل عليه و��س�ل��م ،وزاده ��ن رب
ال �ع��زة يف ال�ت�ك��رمي ح�ت��ى �أن ��ه م�ن��ع ر�سوله ال �ط ��اه ��رات �أم� �ه ��ات امل ��ؤم �ن�ي�ن يف وج ��وب
م��ن ال ��زواج عليهن �أو �أن يبدلهن ب ��أزواج ت �ع �ظ �ي �م �ه��ن واح �ت ��رام � � �ه� � ��ن ،وحت � ��رمي
نكاحهن ،لأنهن من ّزالت منزلة الأمهات،
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يف ال�ت�ح��رمي وا�ستحقاق التعظيم .وه��ذا
التعظيم والتقدير واالح�ت�رام مل يح�ض
به غري قليل من ن�ساء الأنبياء من قبل،
بينما حظيت به كل ن�ساء ر�سول اهلل.
ملا ن�صر اهلل نبيه وفرق عنه الأح��زاب،
وفتح عليه قريظة والن�ضري ،ظن �أزواجه
�أنه �صلى اهلل عليه و�سلم اخت�ص بنفائ�س
اليهود وذخ��ائ��ره��م ،تغايرن و�أردن زي��ادة
يف ك���س��وة ون �ف �ق��ة ،ف�ق�ع��دن ح��ول��ه وق�ل��ن:
((ي��ا ر�سول اهلل ،بنات ك�سرى وقي�صر يف
احل�ل��ى واحل �ل��ل والإم� ��اء واخل� ��ول ،ونحن
على م��ا ت��راه م��ن الفاقة وال�ضيق ،و�آمل��ن
قلبه مبطالبتهن له بتو�سعة احل��ال ،و�أن
يعاملهن مب��ا يعامل ب��ه امل�ل��وك والأك��اب��ر
�أزواجهم ،فانزل اهلل ب�ضع �آيات فيهن و�أمر
ر�سوله �أن يتلو عليهن ما نزل يف �أمرهن،

﴿ يَا َأيُّهَا النَّ ِبيُّ ُق ْل َل ْزو ِ
َاجكَ إِنْ ُكنْ ُتنَّ ُت ِردْنَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا وَ ِزينَ َتهَا َف َتعَالَيْنَ ُأمَتع ُْكنَّ وَ ُأسَرِّح ُْكنَّ سَرَاحًا
جَمِيلاً * وَإِنْ ُكنْ ُتنَّ ُت ِردْنَ ِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآْ َ خِرَةَ
َف�� ِإنَّ ال َّلهَ َأعَ��دَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِن ُْكنَّ َأجْ��رًا عَظِيمًا﴾

االحزاب .31 – 28 :

�أزواج��ه فاقتدين كلهن بعائ�شة ر�ضي اهلل الوقوع.
عنهن فكانت لهن �إماماً فنالت �إىل �أجرها
﴿ وَ َأعْ�� َت��دْنَ��ا لَهَا ِر ْز ًق���ا كَ�� ِرميً��ا ﴾ يف اجلنة،
مثل �أجورهن.
ف�إنهن يف منازل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
�إن تخيري النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�سلم ،يف �أعلى عليني ،فوق منازل جميع
يجعلنا ن�ق��ف �أم ��ام ال��رغ�ب��ة الطبيعية يف اخلالئق ،يف الو�سيلة التي هي �أقرب منازل
نفو�س ن�ساء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،اجلنة �إىل العر�ش.
كما نقف �أمام �صورة احلياة البيتية للنبي
ثم عرج ليتمم النعمة ويجزل العطاء،
�صلى اهلل عليه و�سلم ون�سائه ر��ض��ي اهلل
عنهن وهن �أزواج يراجعن زوجهن يف �أمر ويعلل مل كل هذا الت�شدد معهن ومل الأجر
النفقة! .فامل�س�ألة م�س�ألة م�شاعر وميول م��رت�ين وال �ع��ذاب م��رت�ين �أن وق��ع ال��ذن��ب،
ب�شريةُ ،ت�صفى و ُترفع ،ولكنها ال تخمد وال يقول تعاىل ﴿ :يَا نِسَاءَ النَّ ِبيِّ لَسْ ُتنَّ َك َأحَدٍ مِنَ
تكبت! ويظل الأمر كذلك حتى ي�أتيه �أمر النِّسَاءِ إِ ِن اتَّ َقيْ ُتنَّ َفلاَ َت ْخ َض ْعنَ بِال ْ َقوْ ِل َفي َْطمَعَ الَّذِي فِي
اهلل بتخيري ن�سائه .فيخرتن اهلل ور�سوله
َقلْ ِبهِ مَرَضٌ وَ ُقلْنَ َقو اًْل مَعْرُو ًفا * وَ َق ْرنَ فِي بُيُوت ُِكنَّ
وال��دار الآخ ��رة ،اخ�ت�ي��اراً ال �إك��راه فيه وال
كبت وال �ضغط ،فيفرح قلب ر� �س��ول اهلل و اََل َتبَرَّجْنَ َتبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأْ ُ ولَى وَ َأقِمْنَ الصَّلاَةَ وَ َآتِنيَ
�صلى اهلل عليه و�سلم بارتفاع قلوب �أزواجه الزَّكَاةَ وَ َأطِعْ َن ال َّلهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُ ِريدُ ال َّلهُ لِي ُْذهِبَ
�إىل هذا الأفق ال�سامي الو�ضيء(.)1
عَن ُْكمُ الرِّجْسَ َأهْ َ��ل الْبَيْتِ وَي َُطهِّرَ ُكمْ َت ْط ِهريًا *﴾
الأحزاب.33 - 32 :
فلما اخرتن اهلل ور�سوله جاء مزيد من
البيان وما ال��ذي يرتتب على هذا اخليار
ملاذا هذا التطهري واذهاب الرج�س انه
وه��ذه املكانة وم��ا هي املكاف�أة التي ناطها لذكر الأحكام والت�شريعات؛ ﴿ و َْاذ ُكرْنَ مَا يُ ْت َلى
اهلل بهن ،وما الواجب املرتتب يف �أعناقهن،
فِي بُيُوت ُِكنَّ مِنْ َآيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْ مَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِي ًفا
وما يرتتب على ذلك من م�ضاعفة الثواب
خَ ِبريًا﴾ االحزاب.34 :
�أو العقاب ،يقول تعاىل ﴿ :يَا نِسَاءَ النَّ ِبيِّ مَنْ
ولذلك لوال زوج��ات ر�سول اهلل لغابت
يَ�� ْأتِ مِن ُْكنَّ ب ِ َفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ي َُضاعَفْ لَهَا الْع ََذابُ
ضِعْ َفيْنِ وَكَانَ َذلِكَ َع َلى ال َّلهِ يَسِريًا * وَمَنْ يَ ْقنُتْ عنا الكثري م��ن الإح �ك��ام املتعلقة بالبيت
مِن ُْك َّن لِلهِ وَرَسُولِهِ وَتعْمَل صَالِحًا نؤْ ِتهَا َأجْرَهَا مَرَّتيْنِ الإ�سالمي ك�إحكام النكاح وغري ذلك.

فنزلت و�أزواج ��ه �إذ ذاك ت�سع زوج��ات،
ول�ق��د �سبق يف �أوائ� ��ل ال �� �س��ورة ت�سميتهن
(�أم� � �ه � ��ات امل � ��ؤم � �ن �ي�ن) ول � �ه ��ذه الأم ��وم ��ة
ت �ك��ال �ي �ف �ه��ا .ول �ل �م��رت �ب��ة ال �� �س��ام �ي��ة ال �ت��ي
ُ
َّ
ا��س�ت�ح�ق�ق��ن ب�ه��ا ه ��ذه ال���ص�ف��ة تكاليفها.
َ ْ
َ
وملكانتهن من ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه وَ َأعْ َتدْنَا لَهَا ِر ْز ًقا َك ِرميًا *﴾.
و��س�ل��م ت�ك��ال�ي�ف�ه��ا .ويف ه ��ذا ال��در���س بيان
وم��ن ل�ط��ائ��ف ال �ق��ر�آن �أن اهلل مل��ا ذك��ر
ل�شيء م��ن ه��ذه التكاليف ،و�إق ��رار للقيم
ال �ت��ي �أراد اهلل ل�ب�ي��ت ال�ن�ب��وة ال�ط��اه��ر �أن م�ضاعف الأجر ن�سبه لنف�سه فهو من ي�ؤتي
ميثلها ،و�أن يقوم عليها ،و�أن يكون فيها الأجر ،وعند العذاب وم�ضاعفته مل ي�صرح
باملعذب فقالُ {:ي َ�ضا َعفْ } �إ�شارة �إىل كمال
منارة يهتدي بها ال�سالكون.
الرحمة والكرم ،كما �أن الكرمي احلي عند
فعر�ض النبي �صلى اهلل عليه و�سلم النفع يظهر نف�سه وفعله ،وعند ال�ضر ال
عليهن ر�ضي اهلل عنهن ذلك ،وبد�أ بعائ�شة يذكر نف�سه ،ثم (لأن الذنب منهن �أقبح
ر� �ض��ي اهلل ع�ن�ه��ا ر�أ�� ��س امل�ح���س�ن��ات �إذ ذاك ف��إن زي��ادة قبحه تتبع زي��ادة ف�ضل املذنب
ر�ضي اهلل عنها وعن �أبيها وقال لها�( :إين وال �ن �ع �م��ة ع�ل�ي��ه ول��ذل��ك ج �ع��ل ح��د ا ُ
حل��ر
ق��ائ��ل ل��ك �أم� ��راً ف�لا عليك �أن ال تعجلي �ضعفي حد العبد  ،وعوتب الأنبياء مبا ال
حتى ت�ست�أمري �أبويك) ،فلما تالها عليها يعاتب به غريهم)( ،)2وعلى كل فالآية هنا
قالت منكرة لتوقفها يف اخلرب�( :أيف هذا تقديرية فهو �شرط ،وال�شرط ال يقت�ضي
�أ��س�ت��أم��ر �أب ��وي ،ف ��إين �أخ �ت��ار اهلل ور�سوله  ) 1يف ظالل القر�آن بت�صرف
والدار الآخرة) ،ثم عر�ض ذلك على جميع � ) 2أن��وار التنزيل و�أ��س��رار الت�أويل املعروف بتف�سري
البي�ضاوي
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وه��ن ﴿ لَ��سْ�� ُت��نَّ كَ�� َأحَ��دٍ مّ��نَ النساء﴾ ،ق��ال
ال ��رازي( :كونكن �أم�ه��ات جميع امل�ؤمنني
وزوج��ات خري املر�سلني ،وكما �أن حممداً
عليه ال�سالم لي�س ك�أحد من الرجال ،كما
ق��ال عليه ال�سالم :ل�ست ك�أحدكم كذلك
قرائبه الالتي ي�شرفن به وبني الزوجني
ن��وع م��ن ال �ك �ف��اءة)( .)3ف�ك��ان خ�ط��اب اهلل
لهن؛ �إذا اتقني اهلل كما �أمرهن ،ف�إنهن ال
ي�شبههن �أحد من الن�ساء ،وال يلحقهن يف
الف�ضيلة واملنزلة.
ث��م ينتقل اخل �ط��اب �إىل �آداب ومثل
عليا ينبغي �أن تتحلى بها �أمهات امل�ؤمنني
وزوجات خري املر�سلني ،ومن بعدهن ومن
خاللهن وب�سببهن ن�ساء الأمة تبع لهن يف
 ) 3التف�سري الكبري و مفاتيح الغيب
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ذل��ك ،يقول تعاىلَ ﴿ :فال َت ْخ َض ْعنَ بِال ْ َقوْ ِل ﴾،
رقة وميوعة ,وتك�سر يف الكالم واخلطاب
م��ع ال ��رج ��ال؛ ح�ت��ى ال ي�ج��د م��ن يف قلبه
مر�ض �سبيال ﴿ َفي َْطمَعَ الَّذِي فِي َقلْ ِبهِ مَرَضٌ ﴾،
بل خري من ذلك ﴿ وَ ُقلْنَ َقوْال مَعْرُو ًفا ﴾ ،كالما
ح�س ًنا جميال معرو ًفا ال ي�أتي �إال باخلري.
�إن ن�ساء النبي هن م�صدر مهم ومرجع
ك �ب�ير ل�ل���س�ن��ة ال �ن �ب��وي��ة امل �ط �ه��رة ل�سبب
ق�ضائه �صلى اهلل عليه و�سلم الكثري من
�أوق��ات��ه معهن ،وحل�ي��اء ال�صحابيات جعل
ر� �س��ول اهلل م��ن ن���س��ائ��ه م�ع�ل�م��ات ل�ن���س��اء
امل�ه��اج��ري��ن والأن �� �ص��ار فاقت�ضت احل��اج��ة
جلملة من الآداب تتمثل بها ن�ساء النبي
و�أم �ه ��ات امل ��ؤم �ن�ين ك��ي ي�ك��ون��ا خ�ير ق��دوة
و�أ�سوة للم�سلمات وامل�ؤمنات.
ثم �إن كثرياً من ال�صحابة كانوا يعدّون
ن�ساء النبي مرجعا ل�سنة النبي وكثرُ الأمر
بعد وف��اة كبار ال�صحابة ك�أبي بكر وعمر
وعثمان وعلي ر�ضي اهلل عنهم.
﴿ وَ َقرْنَ فِي بُيُوت ُِكنَّ ﴾ الزمن بيوتكن فال
تخرجن لغري ح��اج��ة .وك��ون�ه��ن �أ�صبحن
م�صدرا من م�صادر تلقي ال�شريعة ،ومنارة
يتلقى ال�صحابة والتابعني عندها �أفعال
ر�سول اهلل و�أقواله ،فكونهن م�صدر التلقي
ولهن القول الف�صل يف �سنة ر�سول اهلل يف
بيته وهن مطلعات على ما مل يطلع عليه
�أحد ،فيلزم من ذلك �أن يخاطبهن اهلل عز
وج��ل ب��أن يقررن يف بيوتهن ليكون لزاما
على النا�س الذهاب �إليهن ولي�س العك�س،
وه��ذا ال مينع خروجهن حلج �أو عمرة �أو
زي��ارة ق��ري��ب� ،أو �أم��ر باملعروف ونهي عن
املنكر ،لأنهن �أوىل به من غريهن ملا لهن
م��ن تعظيم يف قلوب امل�ؤمنني ال�صادقني
رجاال ون�ساء.
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ول��ذل��ك ع�م��م احل �ك��م ،ورف �ع��ة مل�ك��ان��ة ه��ذا واملعنى �أن اخلرية بيدك يف ذلك كله.
ال�ب�ي��ت ال ��ذي ه��و حم��ط �أن �ظ��ار امل�سلمني
ويف ه��ذه الآي��ة بيان َق��د ِر �أم امل�ؤمنني
على مر الع�صور والأزم��ان فكان البد من
�آداب ومزايا تتجلى فيها وترتفع منزلته عائ�شة بنت ال�صديق ومكانتها حيث جعلت
وف �� �ض �ل��ه ،ف �ك��ان ال �ت �ط �ه�ير م ��ن ال��رج ����س ب�ع����ض زوج ��ات ال�ن�ب��ي ليلتهن �إل�ي�ه��ا ومل
يقت�صر الأم��ر على ذل��ك ب��ل و�صل احل��ال
واالثام جزاء وفاقا.
�إىل �أن ال�صحابة كانوا يتحرون يوم عائ�شة
وه �ن��ا ي �ت��وج��ه ر�� �س ��ول اهلل ��ص�ل��ى اهلل لتقدمي الهدايا لر�سول اهلل.
ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م اىل اهلل ل�ي���ش�م��ل اب ��ن عمه
ث ��م ي�ن�ت�ق��ل اخل� �ط ��اب ل �ي �ق��رر حقيقة
علي وبنته ف�ل��ذة ك�ب��ده فاطمة وابنيهما
احل�سن واحل�سني ر�ضي اهلل عنهم بهذه ويقطع �أمرا ال مرد له ﴿ ،اَل يَح ُِّل لَكَ النِّسَاءُ
كَ
املنزلة وه��ذه املكانة ،وه��م �أه��ل لها ،روي مِنْ بَعْ ُد و اََل َأنْ َتبَد ََّل ب ِ ِهنَّ مِنْ َأ ْزوَا ٍج وَلَ��وْ َأعْجَبَ ِّ
�أنه عليه ال�صالة وال�سالم خرج ذات غداة حُسْنُ ُهنَّ إِ اَّل مَا مَ َل َكتْ يَمِينُكَ وَكَ��انَ اللَّهُ َع َلى ُكل
وعليه مرط مرجل من �شعر �أ�سود فجل�س شَيْءٍ رَقِيبًا*﴾ هذا �أوال.
ف�أتت فاطمة ر�ضي اهلل عنها ف�أدخلها فيه،
ثم جاء علي ف�أدخله فيه ثم جاء احل�سن
وثانيا؛ ﴿ يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا اَل َتدْخُ ُلوا بُيُوتَ
واحل�سني ر�ضي اهلل عنهما ف�أدخلهما فيه
النَّ ِبيِّ إِ اَّل َأنْ يُؤ َْذنَ لَ ُكمْ إِلَى َطعَامٍ َغيْرَ نَاظِ ِرينَ إِنَاهُ﴾.
ثم قال ﴿ :إِنَّمَا يُ ِريدُ اهلل لِي ُْذهِبَ ع َُنكمُ الرجس
وثالثا؛ ﴿ وَلَكِنْ إِ َذا دُعِي ُتمْ َفادْخُ ُلوا َف�� ِإ َذا
َأه َْل البيت﴾.
ث��م ي�ن�ت�ق��ل اخل �ط��اب ال ��رب ��اين ب�ب�ي��ان
وتوجيه جديد ﴿ ُتر ِْجي مَنْ َتشَاءُ مِنْهُنَّ وَ ُتؤْ ِوي

َطعِمْ ُتمْ َفان ْ َتشِرُوا و اََل مُسْ َت ْأنِسِنيَ لِحَدِيثٍ إِنَّ َذل ُِكمْ
كَانَ يُؤْذِي النَّ ِبيَّ َفيَسْ َتحْ ِيي مِن ُْكمْ وَاللَّهُ اَل يَسْ َتحْ ِيي
مِنَ الْحَقِّ ﴾.

إِلَيْكَ مَنْ َتشَاءُ وَمَنِ ابْ َت َغيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ َفلاَ جُنَاحَ
عَ َليْكَ َذلِكَ َأدْنَى َأنْ َت َقرَّ َأعْيُنُهُنَّ و اََل يَحْزَنَّ ويَر َْضيْنَ
ورابعا وخام�سا؛ ﴿ وَإِ َذا سَ َأل ْ ُتمُوهُنَّ مَ َتاعًا
بِمَا َآ َتيْ َتهُنَّ ُك ُّلهُنَّ وَال َّلهُ يَعْ َلمُ مَا فِي ُق ُلوب ُِكمْ وَكَانَ ال َّلهُ َفاسْ َأ ُلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِج ٍ
َاب َذل ُِكمْ َأ ْطهَرُ ل ُِق ُلوب ُِكمْ
عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ االحزاب.51 :
ُول ال َّلهِ وَل َأنْ
وَ ُق ُلوب ِ ِهنَّ وَمَا كَانَ لَ ُكمْ َأنْ ُت��ؤ ُْذوا رَس َ
وه� ��ذا ت��و��س�ع��ة م��ن اللهّ ع �ل��ى ر��س��ول��ه َتنْكِحُوا َأ ْزوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ َأبَدًا إِنَّ َذل ُِكمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ
ورحمته ب��ه� ،أن �أب��اح ل��ه ت��رك الق�سم بني عَظِيمًا﴾ الأحزاب.53 - 52:

زوجاته ،على وجه الوجوب ،و�أن��ه �إن فعل
ذل��ك ،فهو تربع منه ،ومع ذل��ك ،فقد كان
�صلى اللهّ عليه و�سلم يجتهد يف الق�سم
بينهن يف ك��ل ��ش��يء ،وي�ق��ول ((اللهم هذا
ق�سمي فيما �أم �ل��ك ،ف�لا تلمني فيما ال
�أملك)).

واجل ��زاء م��ن جن�س العمل ،وم��ا ت��زرع
حت���ص��د ،ف��اهلل ت�ع��اىل ه�ن��ا يف ه��ذه الآي ��ات
ي�ت�ق��دم بال�شكر العملي للنبي وزوج��ات��ه
الالتي �آث��رن اهلل ور�سوله وال��دار الآخ��رة،
واهلل الذي مل يزل �شكو ًرا ،وق�صر ر�سوله
عن الزواج عليهن فقال ﴿ :ال يَح ُِّل لَكَ النِّسَاءُ

فقال هناُ ﴿ :تر ِْجي َمنْ َتشَاءُ مِنْهُنَّ ﴾ �أي:
َ ت�ؤخر من �أردت من زوجاتك فال ت�ؤويها
﴿ إِنَّمَا يُ ِريدُ اهلل لِي ُْذهِبَ ع َُنكمُ الرجس أه َْل
البيت وَي َُطهّرَ ُكمْ ت ْط ِهريا ﴾ ،وهذا تعليل لكل ما �إل�ي��ك ،وال تبيت عندها ﴿ وَ ُت���ؤْ ِوي إِلَ��يْ��كَ مَنْ بع�ضهن ،فت�أخذ بدلها و�إن كانت ذات ح�سن
َ ً
وجمال.
الذي يليق بالبيت النبوي ،فهذا َتشَاءُ﴾ �أي :ت�ضمها وتبيت عندها.
تقدم وهو
البيت يجب �أن ي�ن��أى بنف�سه ع��ن الذنب
م��ع ذل ��ك ال ي�ت�ع�ين ه ��ذا الأم� ��ر ﴿ مَ��نِ ﴿ إِال مَا مَ َل َكتْ يَمِينُكَ ﴾ ال�سراري ،فذلك جائز
املدن�س فهو عر�ضه و�شرفه ،وهنا تتجلى ابْ َت َغيْتَ ﴾ �أي� :أن ت�ؤويها ﴿ َفال جُنَاحَ عَ َليْكَ ﴾ لك ،لأن اململوكات ل�سن مبنزلة الزوجات.
احلكمة لأمرهن ونهيهن على اال�ستئناف

مِنْ بَعْدُ)) زوجاتك املوجودات(( ،وَال َأنْ َتبَد ََّل ب ِ ِهنَّ
مِ ْن َأ ْزوَا ٍج وَلَوْ َأعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ﴾ �أي :وال تطلق

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد الثامن
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فح�صل ب�ه��ذا� ،أم�ن�ه��ن م��ن ال�ضرائر،
ومن الطالق ،لأن هّ
الل ق�ضى �أنهن زوجاته
يف الدنيا والآخ ��رة ،ال يكون بينه وبينهن
فرقة.

ِّ
﴿ وَكَا َن اللَّ ُه عَ َلى ُكل شَيْءٍ رَقِيبًا ﴾ ابتداء

ومب � ��ا �� �س� �ت� ��ؤول ال� �ي ��ه ل �ل ��أم � ��ور ،وق��ائ � ًم��ا
بتدبريها على �أكمل نظام ،و�أح�سن �إحكام،
رق�ي�ب��ا وع��امل ً��ا ف�لا ي�خ�ف��ى ع�ل�ي��ه � �ش��يء وال
تتغري لديه الأحكام.
وك �م��ا ج�ع��ل اهلل ج��ل ج�لال��ه ل��ر��س��ول
اهلل حرمة وتوقريا وتقديرا �أن�سحب هذا
الأم ��ر �إىل ن�سائه ال��را��ض�ي��ات امل��ر��ض�ي��ات،
فجعل دخول بيت النبي له �شروط و�آداب
ال ميكن جتاهلها:
� -1شرط الإذن بالدخول.
� -2أن يكون جلو�سكم مبقدار احلاجة.
 -3يف توجيه الدعوة لزيارة بيت النبي
فادخلوا مرحبا بكم ،ف�إن قدم الطعام فكلوا
وان�ت���ش��روا وال تطيلوا امل �ك��وث واجل�ل��و���س
لطيب احلديث.

ويزيده هذا الأمر ب�شاعة و�شناعة �أنه
�إيذاء هلل من خلقه وعبيده .وهم ال يبلغون
�أن ي� ��ؤذوا اهلل � .إمن��ا ه��ذا التعبري ي�صور
احل�سا�سية ب�إيذاء ر�سوله ،وك�أمنا هو �إيذاء
لذاته جل وعال ،فما �أفظع ،وما �أب�شع ،وما
�أ�شنع ،وما �أقبح ال�صنيع.

خ�لاف م��ا ت�ق��رر �سابقا ي� ��ؤذي ر��س��ول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم وي�ؤمله ،وانتم منهيون
عنه وال ينبغي �أن يقع منكم ،وملا لزوجات
ر� �س��ول اهلل م��ن امل�ك��ان��ة وامل�ن��زل��ة الرفيعة
عند اهلل تعاىل ويف نف�س ر�سوله ولكونهن
�أم �ه��ات امل ��ؤم �ن�ين؛ ال ي�ح��ق لأي ك��ائ��ن �أن
ينظر لهن �إال �أن�ه��ن �أم�ه��ات��ه ف�لا يحللن
وهذا الت�شديد ي�شي ب�أنه كان يف املدينة
لأحد بعد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يومذاك فريق يتوىل هذا الكيد للم�ؤمنني
و ﴿ إِنَّ َذل ُِكمْ كَانَ عِنْدَ ال َّلهِ عَظِيمًا﴾.
وامل�ؤمنات ،بن�شر قالة ال�سوء عنهم ،وتدبري
ثم ينتقل اخلطاب القر�آين﴿ :إِنَّ الذِينَ امل�ؤامرات لهم ،و�إ�شاعة التهم �ضدهم .وهو
َ َّ َ عام يف كل زم��ان ويف كل مكان .وامل�ؤمنون
يُؤ ُْذونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآْ خِرَةِ وَأعَدَّ وامل�ؤمنات عر�ضة ملثل هذا الكيد يف كل بيئة
لَهُمْ ع ََذابًا مُ ِهينًا﴾ الأحزاب.58:
من الأ�شرار املنحرفني ،واملنافقني ،والذين
ال��ذي��ن ي�ك��ذب��ون ر��س��ول اهلل �صلى اهلل يف قلوبهم مر�ض .واهلل يتوىل عنهم الرد
على ذل��ك الكيد ،وي�صم �أع��داءه��م بالإثم
عليه و�سلم.
والبهتان  .وهو �أ�صدق القائلني .
والذين يخادعون ر�سول اهلل �صلى اهلل
ث��م ينتقل اخل �ط��اب ب�ع��د ب�ي��ان منزلة
عليه و�سلم.
البيت النبوي ومكانتهم لدى اهلل ور�سوله
وال ��ذي ��ن ي�ب�ط�ن��ون ال �ك �ف��ر وي �ظ �ه��رون وامل�ؤمنني ليقدم زوجات النبي وبناته ومن
ال�ن�ف��اق �أم ��ام ر� �س��ول اهلل �صلى اهلل عليه بعدهن ن�ساء امل�ؤمنني من ال�صحابة قدوة
و�أ�سوة ح�سنة لن�ساء العاملني ،فقال تعاىل:
و�سلم.

والذين يطعنون ب�صحابة ر�سول اهلل �صلى
 -4واحل �ك �م ��ة م ��ن ه� ��ذا ال �ن �ه ��ي؛ �أن اهلل عليه و�سلم و�أزواجه �أمهات امل�ؤمنني.
انتظاركم الزائد على احلاجة ﴿ ،كَانَ يُؤْذِي
ين�سبون ما هو زور وبهتان من القول
النَّ ِبيَّ ﴾ فيتكلف لكم ،وي�شق عليه حب�سكم والفعل للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ما هو
�إي� ��اه ع��ن ��ش�ئ��ون ب�ي�ت��ه ،وا��ش�ت�غ��ال��ه ف�ي��ه ﴿ منه ُب َر�آء ولأ�صحابه وازواجه ما مل يعملوه
َفيَسْ َتحْ ِيي مِن ُْكمْ﴾ �أن يقول لكم “ :اخرجوا ومل يفعلوه ،فجزاءهم { َف َقدِ احْ َتمَ ُلوا بُهْ َتانًا
“ ك�م��ا ه��و ج� ��اري ال� �ع ��ادة� ،أن ال �ن��ا���س  -وَإِثْمًا مُ ِبينًا } بهت بني يحكى وينقل عنهم،
ً
وخ�صو�صا �أهل الكرم منهم  -ي�ستحيون �أن على �سبيل العيب والتنق�ص لهم.
يخرجوا النا�س من م�ساكنهم ،ولكن ﴿ال َّلهُ
�إن ال� ��ذي� ��ن ي �ن �ت �ق �� �ص��ون ال �� �ص �ح��اب��ة
ال يَسْ َتحْ ِيي مِنَ الْحَقِّ﴾(.)4
وي �ع �ي �ب��ون �ه��م مب ��ا ق ��د َب � �رَّ�أه� ��م اهلل م�ن��ه،
 -5ث��م ق��رر اهلل ت�ع��اىل �آداب وفر�ضها وي�صفونهم بنقي�ض ما �أخ�بر اهلل عنهم؛
على ال�صحابة خا�صة وامل�سلمني عامة� ،أن ف� � ��إن اهلل ،ع ��ز وج � ��ل ،ق ��د �أخ �ب��ر �أن � ��ه قد
ي�س�ألوا زوجات ر�سول اهلل من وراء حجاب ر�ضي عن املهاجرين والأن�صار ومدحهم،
ففي ذل��ك طهر للقلوب و�صون للنفو�س ،وه ��ؤالء ي�سبونهم ويحطون من قدرهم،
ويذكرون عنهم ما مل يكن وال فعلوه �أبدا،
وحفظ للحقوق.
فهم يف احلقيقة منكو�سو القلوب يذمون
 -6ث ��م ت� ��أت ��ي خ�لا� �ص��ة ه� ��ذه الآداب املمدوحني ،وميدحون املذمومني( )5وكل
والتوجيهات الربانية وزبدتها لل�صحابة هذا ايذاءا هلل ولر�سوله.
الكرام حلقوق البيت النبوي؛ �أن ما يحدث
 ) 4تي�سري الكرمي الرحمن ال�سعدي

 ) 5احلافظ بن كثري تف�سري القر�آن العظيم.
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﴿ يَا َأيُّهَا النَّ ِبيُّ ُق ْل َلأِ ْزو ِ
َاجكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِ َ
ني
يُدْنِنيَ عَ َليْ ِهنَّ مِنْ جَلاَب ِي ِب ِهنَّ َذلِكَ َأدْنَى َأنْ يُعْرَ ْفنَ َفلاَ
يُؤ َْذيْنَ وَكَانَ اللَّهُ َغ ُفورًا رَحِيمًا ﴾ الأحزاب.59:

�إنه �أمر اهلل لنبيه �صلى اهلل عليه و�سلم
�أن ي ��أم��ر ن���س��اءه وب�ن��ات��ه ون���س��اء امل��ؤم�ن�ين
ع��ام��ة �إذا خ��رج��ن حل��اج�ت�ه��ن �أن يغطني
�أج �� �س��ام �ه��ن ور�ؤو� �س �ه ��ن وج �ي��وب �ه��ن وه��ي
فتحة ال���ص��در م��ن ال �ث��وب بجلباب ك��ا�� ٍ�س
فيميزهن ه��ذا ال��زي ،ويجعلهن يف م�أمن
من معابثة الف�ساق وبهذا تتكامل �صورة
�أم �ه��ات امل ��ؤم �ن�ين ق�ب��ل غ�يره��ن ،فاملنزلة
جتلت واملكانة عرفت والف�ضل بان والعبث
ممنوع واحلجاب �سرت وطهر.
ه ��ذه ه��ي خ�لا� �ص��ة م��ا ج ��اء يف � �س��ورة
الأح��زاب من �آي��ات خ�صت النبي و�أزواج��ه
�أمهات امل�ؤمنني ،لتكون د�ستور للم�سلمني
ي�سريون على �ضوءه يف التعامل مع ن�ساء
ال�ن�ب��ي ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و��س�ل��م �أدب� ��ا وحبا
وتقديرا وتوقريا وف�ضال.
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غزوة بني قنيقاع أنموذجا
�صهيب حم�سن عبد احلميد
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تتالزم �سرية ال�صحابة ر�ضوان اهلل
تعاىل عليهم ،مع �سريته عليه ال�صالة
وال�سالم ،تالزما ي�ستحيل ف�صله ،ال ميكن
فكه ،وال ميكن �إبعادهما عن بع�ضهما
البع�ض ،ذلك �أن �سريته عليه ال�صالة
وال�سالم ،مل تكن جمرد �سرية ملفكر
�أو فيل�سوف �أو عبقري �أو م�صلح ،حتى
ميكننا �إفرادها لتتميز بها �شخ�صيته ،من
خالل �أفكاره ونظرياته و�آراءه وفل�سفاته،
ومبعزل عن جمتمعه ،بل كانت �أخباره
وجوانب حياته ال�شاملة ،عبارة عن حركة
جمتمعية نامية ،حتى يف حاالت ع�سرها،
جندها عند كل من الزموه و�صاحبوه،
ممن �آمنوا به و�صدقوه و�ساروا على هديه
ونهجه وخطاه ،فلم تكتب �سريته العطرة
بالأقالم والأوراق يف جمتمع كرثت فيه
الأمية �أ�صال ،بل كتبت من خالل املحاكاة
للنموذج القدوة ،للنبي اخلامت ب�آبائنا هو
و�أمهاتنا ،فلقد كانت �سريته منهج حياة
متكاملة ،و�سرية يومية �سامية ،ت�شربت
عند ال�صحابة الذين ا�صطفاهم له رب
العزة جل وعال ،فتعلقت �أرواحهم بروحه،
ونفو�سهم بنف�سه ،و�أنفا�سهم ب�أنفا�سه،
وامتزجت م�شاعرهم مب�شاعره ،و�أ�سرت
عواطفهم بحبه ،وا�ستنارت عقولهم
بعقله ،لي�صل الأمر ب�إحدى ال�صحابيات
اجلليالت لتفقد وعيها خ�شية �أن يكون
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،قد �أ�صابه
مكروه بعد عودتهم من �أحد ،بعد علمها

با�ست�شهاد �أعز ما متلكه امر�أة يف حياتها،
الزوج واالبن والأخ� ،إال �أن حبها لنربا�س
النبوة قد فاق وعال ،ومل يهد�أ لها بال حتى
ر�أته �صلى اهلل عليه و�سلم بعينها ،فقالت
وهي تبكي :احلمد هلل ،كل م�صيبة بعدك
يا ر�سول اهلل تهون ،نعم فمحبة ر�سول اهلل
فاقت كل حمبة ،فهو منقذ الب�شرية من
ال�ضالل وهاديهم �إىل ال�صراط امل�ستقيم،
و�أرجعهم �إىل �إن�سانيتهم وكرامتهم ،ومثل
هذه املواقف كثرية من ال�صحابة ،لكن
املقام واملقال ال يت�سع� ،إنه بحق جيل قر�آين
فريد.

واالرتداد عن الدين ،فتخرج الأمة من
مقامها ،وتن�سلخ من هويتها ،وتبتعد عن
�أ�صالتها ،لتجه�ض �صحوتها ،ويخفت
�صوتها ،وتبقى �أ�سرية املناهج الهدامة،
والأفكار الفا�سدة ،والت�صورات املبتدعة،
فال تقوم لها قائمة بعدها.

لكن اهلل تعاىل ه ّي�أ لهذه الأمة
�أفذاذا وقفوا على �إ�ستخراج ال�صحيح من
�سريتها ،و�أخرجوا من خاللها الأدلة
الوا�ضحة النا�صعة ،من ال�سرية النبوية
نف�سها ،بكل �أحداثها ،على �صدق �إميانهم،
و�أمانة والئهم ،وعدل نقلهم ،و�ضبط
روايتهم ،يتوارثونها كابراً عن كابر،
ال�سند املت�صل:
وجيال بعد جيل ،و�أمة عن �أمة ،بحيث
�إذن ،ف�سريته عند ه�ؤالء ال�صحب ي�ستحيل تواط�ؤهم على الكذب.
الكرام ،الذين �شاهدوه وعا�صره وعاي�شوه،
�شهر �شوال  ..والغزوة:
ومنذ ع�صرهم ،وحتى ع�صرنا ،وجبهة
الكفر والنفاق ،توجه �سهامها ،وترمي
ومن معامل هذه ال�سرية ،ما حدث يف
رماحها ،وتطعن بخناجرها ،لتثخن
اجلراح يف �صدق ال�صحب الكرام و�أمانة يوم ال�سبت ،املنت�صف من �شهر �شوال ،من
وعدالة ،للنيل منهم ،وت�شويه �صورتهم ،ال�سنة الثانية للهجرة ،يربز دور ال�صحابة
والتقليل من �ش�أنهم ،وهذا بكل ب�ساطة ،يف الذود عن الدين والدفاع عن بي�ضته،
لقطع �سند الأمة الإ�سالمية املت�صل يف غزوة معروفة م�شهورة ،هي غزوة بني
بر�سولها وقدوتها ،حممد �صلى اهلل عليه قينقاع ،وهذه الغزوة تختلف عن �سابقاتها
و�سلم ،من خالل قطعه عند �صحابته ،والحقاتها من الغزوات ،لأنها تعد حربا
فتهدم يف نفو�سنا جل �سنته ،وعظيم داخلية بني مكونات جمتمع املدينة،
منهجه ،وروعة �شريعته ،ليبدوا لنا كما يف م�صطلحنا املعا�صر ،ولكي ننع�ش
امل�شهد �أنه مليء بالكذب واخليانة والت�آمر ذاكرتنا بها ،نذكرها على �شكل نقاط
مت�سل�سلة ،مركزة وخمت�صرة ،واملذكورة يف
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كتب ال�سرية القدمية واحلديثة ،ملن �أراد
الرجوع �إليها وثبت م�صادرها ،وهي على
ال�شكل الآتي:
 )1نظم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،العالقة بني دولته الفتية يف املدينة
املنورة ،بعد الهجرة �إليها ،ودخول �أغلب
�ساكنيها يف الإ�سالم ،وبني من بقي من
املخالفني له يف دينه ،ومن �ضمنهم اليهود
الذين كانوا يجاورون الأو�س واخلزرج
فيها ،وهم على ثالثة �أق�سام؛ بنو قنيقاع،
بنو قريظة وبنو الن�ضري ،من خالل وثيقة
يحقق التعاي�ش ال�سلمي بني امل�سلمني
وغريهم.
 )2مل يلتزم اليهود كعادتهم ببنود هذه
الوثيقة� ،إمنا راحوا ي�ستخفون وي�ستهز�ؤن
بامل�سلمني ،ويعتدون وي�ؤلبون امل�شركني
عليهم ،حتى و�صل الأمر بهم الت�آمر
واملجاهرة العلنية بالعداء للم�سلمني،
لكن امل�سلمني �صربوا ،وقام عليه ال�صالة
وال�سالم بن�صحهم وحتذيرهم مما هم
مقبلني عليه� ،إذا ا�ستمروا يف غيهم.
 )3طمع يهود بني قينقاع بحلم
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�صربه
عليهم ،ف�أخذوا يتمادون يف غيهم،
وي�ستفزون امل�سلمني بالتقليل من �شان
ن�صرهم على امل�شركني يف غزوة بدر
الكربى ،وجابهوهم بالتهديد يف ا�ستخدام
ال�سالح ورفعه �ضد دولة الر�سول ،وهذه
�سابقة خطرية بد�أت تهدد �أمن املدينة.

من هم يهود بني قينقاع ؟
�أ -ي�سكنون و�سط املدينة ،بينما بقية
اليهود خارجها.
ب� -أكرث اليهود عدداً و�أ�شجعهم ،وعندهم
�سبعمائة مقاتل.
ج� -أ�شدهم حقداً وكرهاً للم�سلمني و�أولهم
نكثاً للعهد ،وعلى ر�أ�سهم كعب بن الأ�شرف.

د -يعملون بال�صياغة واحلدادة ،فهم �أحياء على �أن يخرجوا من املدينة ويرتكوا
�أموالهم ،وا�ستوطنوا بعدها يف منطقة
ميتلكون املال وال�سالح.
�أذرعات ال�شام ،فما �أن لبثوا فيها حتى هلك
 )4ا�ستفحل خطرهم يف املدينة ،حتى �أكرثهم.
بلغ الأمر ب�أحدهم بك�شف �سرت �إحدى
� )8إنتهت هذه الغزوة والتي �سميت
امل�سلمات ،حتى بانت �سوئتها و�سخروا
منها ،فا�ست�صرخت امل�سلمني ،فقام �أحد بغزوة بني قينقاع بن�صر م�ؤزر للم�سلمني
ال�صحابة بقتله ،فاجتمع عليه اليهود وتطهري املدينة من ه�ؤالء الغادرين،
فقتلوه ،فعم اخلرب املدينة املنورة ،فنق�ضوا الناق�ضني لعهد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يف �أن يعي�شوا ب�سالم مع امل�سلمني
العهد ،وكانت القا�صمة.
يف جمتمع املدينة ،وطويت �صفحة من
 )5جهز ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه �صفحات اجلهاد والثبات ل�صحابة ر�سول
و�سلم جي�شه الذي مل يكد ي�سرتح من غزوة اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �ضد من �أراد
بدر بعد ،لت�أديب يهود بني قينقاع بعد النيل منهم لتزداد دولة الر�سول قوة
�سنتني من �صلفهم وعنتهم واعتداءاتهم ،ور�سوخا.
وبعد �أن �أغلقوا كل الطرق �أمام ر�سول اهلل
هذه احلادثة العظيمة يف ال�سرية
�صلى اهلل عليه و�سلم يف �سبيل �إ�صالحهم،
حتى انتهت بجرمية �إنتهاك حلرمات النبوية ،بكل تفا�صيلها ،والتي ال ي�سع
امل�سلمني وقطع الطريق وقتل �أحدهم ،املقام هنا لذكرها جميعاً ،من الآيات
ناق�ضني بذلك بنود الوثيقة التي بينهم الكرميات التي نزلت ،والأحاديث النبوية
وبني الدولة يف املدينة ،ف�ضرب عليهم التي قيلت ،واملواقف والوقائع التي
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ح�صاراً حدثت وح�صلت ،والتي ذكرت مف�صلة يف
�شديداً� ،إبتد�أ من يوم ال�سبت ،املنت�صف كتب التفا�سري وال�سري والغزوات وال�سنن
من �شوال ،حتى بداية �شهر ذي القعدة ،و�أخبار التاريخ ،ما كنا لنعرفها بالأ�سماء
وبعد �أن قذف اهلل يف قلوبهم الرعب ،نزلوا والأحداث والتوقيتات لوال ال�صحابة
على حكم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الذين �شهدوا هذه املوقعة وعا�شوا يف
املدينة املنورة ،فقاموا بروايتها ونقلها
وا�ست�سلموا.
�إلينا ،ومن هذه املوقعة وغريها ،تظهر لنا
� )6أ�صبح يهود بني قينقاع �أ�سرى عند الأدلة والرباهني على ما قلنا �سلفا بحق
النبي عليه ال�صالة وال�سالم ،مقيدين �أئمتنا الأعالم� ،صحابة ر�سول اهلل �صلى
بالأغالل ،فقام كبري املنافقني عبداهلل بن اهلل عليه و�سلم ،من �صدقهم و�أمانتهم
�أبي بن �سلول ،بالتو�سط لإخالء �سبيلهم ،وعدالتهم ،و�أنهم هم من حموا الدين
لأنهم كانوا من مواليه قبل جمئ الإ�سالم ،من الزيغ واالنحراف ،ال كما يقال؛ من
فقال ب�صلفه املعهود ،بعد �أن �شد عباءة �أنهم بدلوا وت�آمروا وكتموا بعد �إنتقاله
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم :يا حممد عليه ال�صالة وال�سالم �إىل الرفيق الأعلى،
�أح�سن يف موايل ،والر�سول عليه ال�صالة والأدلة كما ي�أتي:
وال�سالم يقول�(( :أر�سلني)) �أي �أتركني،
 )1يف كل حوادث ال�سرية النبوية
وا�ستمر كبري املنافقني يف �إحلاحه الفج،
اخلايل من كل �أدب ،م�ستغال خلق ر�سول ال�صحيحة التي تواترت عنها الأخبار،
ومنها غزوة بني قنيقاع نرى �أن جميع
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم وحلمه.
طرق الروايات ال تتعار�ض يف تفا�صيلها
 ) 7عامل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه وفرعياتها� ،إال اللهم يف اجلزئيات ال�صغرية
و�سلم ابن �سلول باملراعاة ،فرتكهم له جدا ،وهذا يدل داللة وا�ضحة على حر�ص
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ال�صحابة على نقلها ،لأن اخلرب �أو الرواية
التي ينقلها جمموعة من النا�س غري
الدقيقني يف نقلهم  -ف�ضال عن الكذابني
�أ�صال ،وحا�شاهم  -نالحظ تعار�ضا بائنا
يف كل تفا�صيل احلادثة ،من حيث �أ�سباب
نزول الآيات املرافقة للحادثة �أو الرواية �أو
الأحاديث النبوية التي قيلت يف منا�سبتها،
�أو التواريخ التي حدثت فيها� ،أو املواقع
التي جرت عليها ،وكذلك �أ�سماء الرجال
واجلهات امل�شاركة فيها ،لكننا نرى يف
عموم �سرية ر�سول اهلل �صلى عليه و�سلم
ومالحمها العامة ،و�أفرعها الرئي�سية
جند �أننا �أمام خرب تاريخي حمكم� ،صدق
فيه ناقلوه.
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� )2إن �سلمنا ب�أن ق�سما من ال�صحابة
�أو معظمهم ،قد �أظهروا الإميان والوالء
ظاهرا ،و�أبطنوا العداء والنفاق والنيل
من دعوة الإ�سالم باطنا ،فلماذا تنربي لنا
�أ�سماء متكررة من املنافقني وعلى ر�أ�سهم
ابن �سلول ،يف كل حوادث ال�سرية النبوية
التي جرت يف املدينة املنورة ،فمثال ملاذا
مل ينقل لنا الت�أريخ وال�سرية حتديدا ،عن
ت�آمر وت�أليب و�إ�شعال للفنت ،لل�صحابي
اجلليل �أبي هريرة ،يف ال�سنوات الأخرية
التي عا�شها مع ر�سول اهلل يف املدينة،
ومعروف عنه �أنه من �أهل ال�صفة ،و�أكرث
ال�صحابة فقرا ،وكلنا يعرف �أن بيئة
الفقر ،بيئة حيوية ل�شراء الذمم ،وال�سري
يف الإ�شاعات ،وامل�شاركة يف الأراجيف التي
كانت تظهر بني احلني والآخر ،وامل�شركون
واليهود مل يق�صروا يف بذل الأموال
ال�سخية يف ا�ستمالة النفو�س نحوها ،بل
العك�س هو ال�صحيح ،ف�ضرب ال�صحابة
�أروع الأمثال يف �إميانهم ووالئهم ،على
ما هم فيه من حاجة وفاقة ،ووقفوا
�ضد النفاق و�أهله ،وما موقف ال�صحابي
عبداهلل ابن املنافق عبداهلل بن �أبي بن
�سلول ،عندما طلب من ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم ،ي�ست�أذنه قتل والده كبري
املنافقني ،ومل ي�ؤذن لذلك.

 )3عرف عن اليهود حتريفهم وتالعبهم
بكتاب اهلل تعاىل و�صحفه ،التي �أنزلها اهلل
تعاىل على مو�سى عليه ال�سالم ،فقاموا
بالتغيري والتبديل بن�صو�صه على مر
الع�صور ،حتى جعلوه �أ�شبه بكتب الت�أريخ،
يبدلون ما ال يعجبهم وما ال يوافقهم ،مبا
يتما�شى مع �أهوائهم ،فلقد �ألفوا �أبواباً
من التوراة للذين خدموهم وخدموا
ق�ضيتهم ،بعد ال�سبي البابلي ،وهنا ن�س�أل
كان با�ستطاعتهم ت�شويه بع�ض ال�صحابة،
من خالل االفرتاء عليهم بالكذب يف
مدحهم وتلفيق التهم حول تعاون بينهم
وبني ه�ؤالء ال�صحب الكرام ،لكي يثريوا
ال�شكوك حول �صحة �إ�سالمهم ،عند من
جاء بعدهم من التابعني وتابعيهم ،بل
كان من املمكن الت�شكيك حتى يف �صحة
�إ�سالم ال�صحابي عبد اهلل بن �سالم،
الذي كان من �أكابر �أحبارهم قبل دخول
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم املدينة ،لكن
اهلل �شل �أيديهم و�أعمى �أب�صارهم عن هذا
الأمر ،مثلما �شل ل�سان �أبي لهب عن نطق
ال�شهادتني ،ويكذب �صريح القر�آن بخلوده
يف النار ،ومل يزل حني نزلت على قيد
احلياة ،تعاىل اهلل عن ذلك علواً كبرياً،
وي�ضل مقام ال�صحابة حمفوظا من طعن
اليهود وتالعبهم.

وختام ًا:
ال يختلف اثنان ،يف �أن من يقر�أ
ال�سرية النبوية ،يجد نف�سه ذاهباً بوجدانه
وم�شاعره وت�صوراته �إىل �أحداثها وك�أنه
يراها �أمامه ر�أي العني ،ويجد �أي�ضا،
ن�ضجاً يف عقله وتفكريه ،و�سمواً يف روحه،
وترويحاً لنف�سه ،وثباتاً على مبادئه ،و�أن�ساً
يف وح�شته ،ال�سيما يف زماننا الع�صيب ،لكن
قراءتها حتتاج �إىل مر�شد وموجه ،وروية
وت�أن ،حتى ت�أخذ حظها من النف�س ،فلقد
ع�شنا هذه الغزوة وك�أنها حا�صلة يف زماننا
يف جمرياتها و�أحداثها ،على الرغم من
قراءتنا لها مراراً و�سماعنا �إياها تكراراً،
وعلمنا منها ،من هم املت�آمرون واملعادون

لهذا الدين ،وبرزت لنا �أي�ضا ،جبهة النفاق
ودورها يف �إحداث البلبلة والإرجاف يف
جمتمعاتنا الآمنة بالإ�سالم ،ور�أينا كيف
�أن �أحداث ال�سرية دلت ،وب�شكل وا�ضح،
على دور ال�صحابة الكرام يف حفظ الدين
ودولة املدينة املنورة ،وكيف �أنهم الزموا
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�صاحبوه،
ال ونهاراً ،ح ً
وكانوا معه لي ً
ال وترحا ًال،
�سلماً وحرباً ،ي�سراً وع�سراً ،ب�شقيهم،
املهاجري والأن�صاري ،فهل كان من املمكن
لنا �أن نعرف ونتعرف على نبينا �صلى اهلل
عليه و�سلم� ،إال من خاللهم ،وهل ينقل
لنا قر�آن �أو حديث �أو �سنة ،لوال همتهم
وجهودهم وت�ضحياتهم.
�إن الأدلة التي �سقناها �سلفا ،وغريها
من الأدلة ،قد يرد عليها متفيقه� ،أو
�شخ�ص �أقوى حجة ،و�أل�سن ل�سانا ،وقد
يعلو �أحيانا �صوت الت�شكيك والتخوين،
ويكون له �سواد ينا�صره ،بحكم العقل
اجلمعي وال�شعوبي وامل�صلحي ،الذي غذي
باخلط�أ ،ويبدو �أن هذه الفئة من النا�س
�ستبقى موجودة حتى يرث اهلل الأر�ض
ومن عليها ،لأننا نعي�ش دار العمل والبالء،
ال دار احل�ساب واجلزاء ،فراية النفاق
وحاملوها باقون ،هكذا ق�ضت �سنة اهلل،
لكن تبقى حجتنا هي اال قوى� ،أال وهي
الفطرة ال�سليمة ،الفطرة التي فطر اهلل
تعاىل عليها الإن�سان؛ ( فطرة اهلل التي
فطر النا�س ) ،هذه الفطرة التي �أعطاها
موالها القدرة الذاتية يف قبول احل�سن
ورف�ض القبيح ،و�إحقاق احلق و�إبطال
الباطل ،فنقول بفطرة امل�ؤمن الرا�سخ:
هل ميكن �أن يعظم اهلل تعاىل حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم كل هذا التعظيم ويفرده
باملقام املحمود ،ويختم به وحيه ،ثم ال
يكرمه ب�صحب يحملون هذا الدين اخلامت
�إىل يوم القيامة ،لينق�ضوا عهدهم معه
ويخالفوا �أمره بعد وفاته ،تعاىل اهلل عن
ذلك علوا كبريا ،اللهم �إنا ن�س�ألك ال�سداد
يف القول والعمل.
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َغ ْزوة ُحنـ ْين تربية ونصر
َ
ال�شيخ مقداد �أحمد �آل �شو�شي
مل يكن احلق جل يف عاله ليقوم
ب�شيء �إال �أن يكون له مق�صد عظيم وفعل
ر�شيد وقول �سديد و�صراطه وا�ضح مبني
فقد قال ﴿ :وَ َأنَّ ه ََذا صِرَاطِي مُسْ َتقِيمًا َفاتَّ ِبعُوهُ

و اََل َت َّت ِبعُوا السُّب َُل َف َت َفر ََّق ب ُِكمْ عَنْ سَ ِبيلِهِ َذل ُِكمْ وَصَّا ُكمْ
بِهِ لَعَلَّ ُكمْ َت َّت ُقونَ ﴾ الأنعام ،153/ف�إنه �سبحانه

منزه عن العبث وغني عن اللهو وبعيد
عن اللعب ﴿ :وَمَا خَ َل ْقنَا السَّمَاءَ وَالأْ َ رْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا اَلعِ ِبنيَ ﴾ الأنبياء ،16/وتبعا لذلك
ف�إنه ال يحابي وال يجامل �أحدا من خلقه
مهما كرثت عنده احل�سنات واقرتب من
اهلل ب�أعماله ال�صاحلات ،و�أقربهم الأنبياء
وخريهم خامتهم و�إمامهم و�أ�سوتهم
يف كل �شيء �أال ترى كيف خاطبه يف
قوله ﴿ :لَئِنْ َأشْرَ ْكتَ لَيَحْب ََطنَّ عَمَ ُلكَ وَلَ َت ُكونَنَّ
مِنَ ال ْ َخاسِ ِرينَ ﴾ الزمر ،65/فكيف بعباده
الآخرين ،فالقر�آن الكرمي مل يغفل �شيئا
فيه م�صلحة للعباد �إال �أ َم َر بفعله ومل يكن
�شيء ُيف�س ُد عليهم معي�شتهم �إال حذرهم
من فعله ،وغالبا ما يذكر القر�آن الكرمي
ف�ضل اهلل تعاىل على عباده امل�ؤمنني وما
مينت عليهم بن�صره �إياهم يف مواطن
كثرية من مواطن اللقاء مع الأعداء

﴿ لَ َقدْ

وموا�ضع احلروب والهيجاء فقال:
نَصَرَ ُكمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ َكثِريَةٍ ﴾ ثم نبههم على
خط�أِ ما فعلوه ،و�أر�شدهم لمِ َا ُي�صل ُح حالهم
فيما ي�ستقبلهم بت�صحيح ما وقعوا فيه
من خط�أٍ فقال ﴿ :ويَوْمَ حُنَيْنٍ إِ ْذ َأعْجَبَ ْت ُكمْ
َك ْثرَ ُت ُكمْ َف َلمْ ُت ْغنِ عَن ُْكمْ شَيْ ًئا ﴾ ،ففي هذا اليوم
الذي ا�شتدت عليهم فيه الأزمة ،وحل بهم
ما حل من التخاذل والفرار ،ف�ضاقت
عليهم الأر�ض على �سعتها وظنوا �أنها ال
ت�ستوعبهم ف�أي عذاب وقعوا فيه ،قال
تعاىل ﴿ :و ََضا َقتْ عَ َلي ُْكمُ الأْ َ رْضُ بِمَا رَحُبَتْ ُثمَّ
وَلَّيْ ُتمْ مُدْب ِ ِرينَ ﴾ ،لكن الر� ُ
ؤوف الرحي ُم نا�ص ُر
امل�ست�ضعفني ال يرتك عباده امل�ؤمنني ما
دام فيهم من �أخل�ص نيته هلل و�ص َد َق فِعله
لر ِّبه مع الأخذ بالأ�سباب ،ف�إن كان ذلك
فالن�صر قادم ال حمال فهذا وعده بقوله:
﴿ وَكَانَ َحقًّا عَ َليْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِنيَ ﴾ الروم.47/

بي�ضة امل�سلمني َوليَ ِّ �شوكتهم ،والق�ضاء
على الإ�سالم بالق�ضاء على اجليل الأول
(جيل ال�صحابة) وعلى نبي هذا الدين،
وهذا ما �أراده �أهل الطائف من هوازن
ومن الثقفيني ،فدارت معركة �شر�سة بني
كفة الإميان وكفة ال�شيطان �أدت �إىل تويل
جمع من امل�سلمني وان�سحابهم ولذلك
�أ�سباب منها:

غزوة حنني  ..در�س وعربة

ال�سبب فيها �أن مالك بن عوف
الن�ضري جمع القبائل من هوازن ،ووافقه
على ذلك الثقفيون ،وق�صدوا حماربة
امل�سلمني وذلك يف �شوال �سنة ثمان للهجرة،
فبلغ ذلك النبي َ�ص ّلى اللهّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س ّل َم وهو
يف مكة بعد الفتح فخرج منها مع �أ�صحابه
وح َني هو وا ٍد بني
والطلقاء من �أهل مكةُ ،
مكة والطائف وهو املكان الذي كانت فيه
فباءت كل اجلهود وخ�سئت كل الأفعال الواقعة و�سميت با�سمه.
و�أحبطت كل امل�ؤامرات َ
وخ َر َ�ستْ كل
ودارت معركة بني امل�سلمني وامل�شركني
الأفواه ،فقد ن�صر اهلل نبيه و�أعز جنده
�أدت يف �أول الأمر �إىل تويل بع�ض امل�سلمني
و�أ ّيد �صحابة نبيه ومكن لهم يف يوم
وان�سحابهم وذلك ملكيدة �أعدت لهم �أربكت
حنني ،وخاب وخ�سر من خطط لك�سر
�صفوفهم ،وفرقت جمعهم ،ومن جملة

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد الثامن

43

واح�������ة ال����ت����اري����خ وال���م���ن���اس���ب���ات

الأ�سباب التي �أدت �إىل ذلك.
�أولهاَ :خ َر َج ُ�ش َّب ُان من ال�صحابة
َو�أَخِ َّفا�ؤُهُ ْم وهم امل�سارعون امل�ستعجلون،
وممن التحق بهم ممن مل ي�ستعد للقتال
و�إمنا خرج للغنيمة من الن�ساء وال�صبيان
وال�ضعفاء ،ومن مر�ضا م�ساملة الفتح
وهم من الطلقاء ،فعندما دخل امل�سلمون
الوادي حملوا على هوازن فانك�شفوا،
ف�أكب امل�سلمون على ماتركوه من الغنائم،
وبينما هم على هذه احلال ،ا�ستقبلتهم
هوازن و�أمطرتهم بوابل من ال�سهام التي
ال تكاد تخطي �أحدا ،وكادت تتم الكلمة
على امل�سلمني لوال ف�ضل اهلل.
ثانيها :وكان �أكرث امل�سلمني ُح َّ�س ًرا
�أي بغري دروع وال �شيء يتقون به النبل،
�سوى ما جاء يف �سنن الدارقطني َفلَ ّما
ول اللهّ ِ َ�ص ّلى هّ ُ
�أَ ْج َم َع َر ُ�س ُ
الل َعلَ ْي ِه َو َ�س ّل َم
ال�سيرْ َ �إلىَ َه َوا ِز َنُ ،ذ ِك َر َل ُه �أَ ّن عِ ْن َد َ�ص ْف َوا َن
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ
لاَ
َ
ْب ِن �أ َم ّية درو ًعا َو�سِ ًحا ،ف�أ ْر َ�سل �إل ْي ِه َوهُ َو
َي ْو َمئِذٍ م ُْ�شر ٌِك َف َقا َلَ (( :يا �أَ َبا �أُ َم ّي َة �أَعِ ْر َنا
�سِ لاَ َحك َه َذا َن ْل َقى فِي ِه َع ُد ّو َنا َغدًا))،
َف َقا َل َ�ص ْف َوا ُن َ�أَ :غ ْ�ص ًبا َيامحُ َ ّمدُ؟ َقا َل:
(( َب ْل عَا ِر ّي ٌة م َْ�ض ُمو َن ٌة َح ّتى ُن َ�ؤدهَا �إ َل ْي َك))،
َف َقا َلَ :ل ْي َ�س ِب َه َذا َب ْ�أ ٌ�س َف�أَ ْع َطا ُه مِ ا َئ َة ِد ْر ٍع.
ثالثها :وكان �أهل الطائف من َه َوا ِز َن
َو َبنِي َن ْ�ضرٍ َق ْو ًما ُرمَا ًة مَا َي َكا ُد َي ْ�س ُق ُط َل ُه ْم
َ�س ْه ٌم َف َر َ�ش ُقوا امل�سلمني َر ْ�ش ًقا مَا َي َكادُو َن
ُي ْخطِ ُئو َن.
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رابعها :عجب امل�سلمون بكرثتهم
قال تعاىل ﴿ :إِ ْذ َأعْجَ َب ْت ُكمْ َك ْثرَ ُت ُكمْ ﴾ وقد
تكون الكرثة �أحياناً �سبباً يف الهزمية فقد
تخدع �أ�صحابها عن اليقظة ل�سر الن�صر
يف احلياة فتجعلهم يتهاونون يف جتديد
�صلتهم باهلل وذلك �أن النبي َ�ص ّلى اللهّ ُ
َعلَ ْي ِه َو َ�س ّل َم ملا فتح مكة� ،سمع �أن هوازن
اجتمعوا حلربه ،ف�سار �إليهم َ�ص ّلى اللهّ ُ
َعلَ ْي ِه َو َ�س ّل َم يف �أ�صحابه الذين فتحوا مكة،

وممن �أ�سلم من الطلقاء من �أهل مكة ،النبوة و�آيات الر�سالة ثباته َ�ص ّلى اللهّ ُ َعلَ ْي ِه
فكانوا اثني ع�شر �ألفا ،وامل�شركون �أربعة َو َ�س ّل َم وثبات ثلة من �أ�صحابه وعلى ر�أ�سهم
�آالف ،ف�أعجب بع�ض امل�سلمني بكرثتهم ،املقربني منه.
حتى قال ُ
بع�ضهم( :لن نغلب اليوم من
فثبت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قلة).
وا ْن َحا َز َذ َ
ني وملا َر�أَى مَا َر�أَى َقا َل
ات ا ْل َيمِ ِ
خام�سها :عاتب القر�آن بع�ض امل�سلمني �صلى اهلل عليه و�سلم�(( :إلىَ �أَ ْي َن �أَ ّيهَا
ا�س؟ َه ُل ّموا �إليَ ّ �أَ َنا َر ُ�س ُ
ول اللهّ ِ)) وجعل
يف هذه الغزوة وذكرهم بعدم االتكال �إال ال ّن ُ
على اهلل ،وحذرهم من االتكال على العدة ُيرك ُ
ِ�ض بغلته نحو امل�شركني ويقول:
�أو العدد ف�إنها ال تغني �شيئا �أمام �إخال�ص �أَ َنا ال َّن ِب ُّي اَل َكذِ ْب �أَ َنا ا ْب ُن َع ْبدِ المْ ُ َّطل ِْب))،
ا�س جميعا َو َبق َِي َم َع َر ُ�سولِ اللهّ ِ
النية هلل والتوكل عليه فكثريا ما ن�صرهم َوا ْن َ�ش َم َر ال ّن ُ
وهم قليل وقد �ضرب لهم مثال �أيام غزوة َ�ص ّلى اللهّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س ّل َم نحو مائة رجل مِ نْ
بدر فقال ﴿ :وَلَ َق ْد نَصَرَ ُكمُ اللَّهُ بِبَ ْد ٍر وَ َأن ْ ُتمْ َأذِل َّ ٌة المْ ُهَاجِ ر َ
ِين َو ْالأَ ْن َ�صا ِر َو�أَهْ لِ َب ْي ِت ِه َوفيِ َمنْ
َث َبتَ َم َع ُه مِ نْ المْ ُهَاجِ ر َ
ِين �أَ ُبو َب ْكرٍ َو ُع َم ُر،
َفاتَّ ُقوا ال َّلهَ لَعَ َّل ُكمْ َتش ُْكرُونَ ﴾ �آل عمران.123:
َ
َ
ا�س َو�أ ُبو ُ�س ْف َيا َن
َومِ نْ �أهْ لِ َب ْي ِت ِه َعل ِّي َوا ْل َع ّب ُ
فتلك درو�س و�أ�سباب لتويل امل�سلمني ْب ُن حْ َ
ا�س،
الارِثِ َوا ْب ُن ُه َوا ْل َف ْ�ض ُل ْب ُن ا ْل َع ّب ِ
يف �أول يوم حنني ثم كتب اهلل الن�صر َو َربِي َع ُة ْب ُن الحْ َ ارِثِ َ ،و�أُ َ�سا َم ُة ْب ُن َز ْيدٍ ،
لأحبابه و�أحباب نبيه ن�صر ًة لدينه و�إعزازاً َو�أَيمْ َُن ا ْب ُن �أُ ّم �أَ مْي ََن.
ل�شرعه،وتوهينا لكيد املت�آمرين ،ولنزول
ثالثها :عودة من توىل �إىل ر�شدهم
ن�صر اهلل �أ�سباب منها:
بعد �ساعة غفلة ال ب�سبب ردة وال فرار
�أولها� :سالمة املعتقد و�صفا�ؤه من زحف وال لعدم نيل غنيمة ،فحال
الذي كان ي�ستويل على قلوب ال�صحب �سماعهم نداء النبي َ�ص ّلى هّ ُ
الل َعلَ ْي ِه َو َ�س ّل َم
الكرام ،لقد قامت كل عقيدة على �أكتاف فهزت هذه الكلمات م�شاعرهم و�أيقظت
و�أعناق ال�صفوة املختارة �أ�صحاب العقيدة غفلتهم وك�شفت ظنونهم ،ث ّم َقا َل النبي
ا�س اُ ْ�ص ُر ْخ
ال�سليمة ،ال بالزبد الذي يذهب جفاء ،وال �صلى اهلل عليه و�سلم (( َيا َع ّب ُ
باله�شيم الذي تذروه الرياح ،ثم بالتوكل َيا َم ْع َ�ش َر َْ أ
ال ْن َ�صارَِ ،يا َم ْع َ�ش َر �أَ ْ�ص َحابِ
ال بالتواكل ،ومل يكن ال�صحب الكرام يوما
ال�س ُم َرةِ))َ ،ف َكا َنتْ الد ّْع َو ُة �أَ ّو َل مَا َكا َنتْ
ّ
لَ ْن َ�صارِ)) ُث ّم َخلَ َ�صتْ �آخِ ًراَ (( :يا
همهم الدنيا والتمتع مبلذاتها �أو نيل حظ (( َيا َل ْ أ
من حظوظها ،بل ما كانوا يتحركون �إال َل ْل َخ ْز َر ِج)) َو َكا ُنوا ُ�صبرُ ً ا عِ ْن َد الحْ َ ْربِ
لك�سب ر�ضا اهلل ور�ضا ر�سوله.
َف�أَ َجا ُبوا على الفور دون تردد؛ َف َقا ُلوا:
الل َل َّب ْي َك
ثانيها :وكان لثبات النبي َ�ص ّلى ( َيا َل َّب ْي َك َيا َل َّب ْي َك َيا َر ُ�سو َل هَّ ِ
اللهّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س ّل َم والطائفة الكرمية من َو َ�س ْع َد ْي َكَ ،ل َّب ْي َك َن ْح ُن َبينْ َ َي َد ْي َك)َ ،ف َي ْذه َُب
ري ُه فَلاَ َي ْقدِ ُر
ال�صحب الكرام وعدم توليهم بالرغم ال ّر ُج ُل منهم ِل ُي ْثن َِي َب ِع َ
من املوقف العظيم واخلطب اجللل َعلَى َذل َِك َف َي�أْ ُخ ُذ ِد ْر َع ُه َف َي ْقذِ ُفهَا فيِ ُع ُن ِق ِه
الذي حل بهم ،فقدمت روحها وجادت َو َي�أْ ُخ ُذ َ�س ْي َف ُه َو َق ْو َ�س ُه َو ُت ْر َ�س ُه َو َي ْق َتحِ ُم َعنْ
ال�ص ْو َت َح ّتى
بنف�سها و�أحاطت بنبيها لن�صرة هذا الدين َب ِع ِ
ري ِه َو ُي َخ ّلي َ�س ِبيلَ ُه َو َي�ؤُ ّم ّ
ُ
للهّ
للهّ
وحماية النبي الكرمي كان ذلك ال�سبب َي ْن َته َِي �إلىَ َر ُ�سولِ ا ِ َ�ص ّلى ا َعلَ ْي ِه َو َ�س ّل َم
الرئي�سي لعودة الذين تولوا من امل�سلمنيَ ،ف�أَ ْ�ش َر َف َر ُ�س ُ
ول اللهّ ِ َ�ص ّلى اللهّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س ّل َم
وقد �أظهر اهلل يف هذه الغزوة من معجزات فيِ َر َكا ِئ ِب ِه َف َن َظ َر �إلىَ ا ْل َق ْو ِم َوهُ ْم َيتقات ُلو َن
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ي�س)).
بال�سيوف َف َقا َل ْ :آ
((ال َن َحمِ َي ا ْلوَطِ ُ
رابعها :ومدد اهلل لنبيه وال�صادقني
ي
املخل�صني من عباده كثري ومنه يف ُح َن ٍ
حيث �أنزل اهلل ن�صره بقولهُ ﴿ :ثمَّ َأنْز ََل ال َّلهُ
سَكِينَ َتهُ عَ َلى رَسُولِهِ وَعَ َلى الْمُؤْمِنِنيَ * وَ َأنْز ََل جُنُودًا
لَمْ َترَوْهَا ﴾ التوبة ،26:ومن جنده تعاىل ما

جاء يف �صحيح م�سلم �أَ َخ َذ َر ُ�س ُ
لل َ�ص ّلى
ول ا ِ
اللهّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س ّل َم َح َ�ص َياتٍ َف َرمَى ِبهِنَّ ُو ُجو َه
ا ْل ُك َّفا ِر ُث َّم َقا َل(( :ا ْن َه َزمُوا َو َر ِّب محُ َ َّمدٍ ))،
ا�س عم النبيَ ( :ف َذ َه ْبتُ �أَ ْن ُظ ُر َف ِ�إ َذا
َف َقا َل َع َّب ٌ
الل
ا ْل ِق َت ُال َعلَى َه ْي َئ ِت ِه فيِ مَا �أَ َرىَ ،قا َلَ :ف َو هَّ ِ
مَا هُ َو �إِالَّ �أَ ْن َرمَاهُ ْم ب َِح َ�ص َيا ِت ِه َف َما ِز ْلتُ �أَ َرى
�أَ ْم َرهُ ْم ُم ْد ِب ًرا َو َحدَّهُ ْم َكلِي ً
ال �أي �سيوفهم ال
تقطع) ،قال تعاىل ﴿ :وَع ََّذبَ الَّذِينَ َك َفرُوا و ََذلِكَ
جَزَاءُ ال ْ َكافِ ِرينَ ﴾ ،فقد خلفوا وراءهم كثريا
من القتلى والأموال ،فهزم ُ
اهلل امل�شركني،
هزمية �شنيعة ،ف�أتبع امل�سلمون �أقفاءهم
يقتلون وي�أ�سرون وا�ستوىل امل�سلمون على
مع�سكرهم ون�سائهم و�أموالهم ،وما تراجع
بقية النا�س �إال والأ�سرى جمندلة بني
يدي ر�سول اهلل َ�ص ّلى اللهّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س ّل َم.

امليدان وال �أن يفروا من الزحف فهم تربوا
يف َك َنفِ النبوة وعا�صروا التنزيل ونذروا
�أنف�سهم و�أموالهم و�أهليهم لنيل مر�ضاة
اهلل ور�سوله ،فاملهاجرون تركوا كل ذلك
وهاجروا من �أحب البقاع لأنف�سهم من
�أجل هذا الدين العظيم وهذا النبي
الكرمي ،والأن�صار الذين �آووا ون�صروا
النبي َ�ص ّلى اللهّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س ّل َم وقدموا ما
ميلكون لإخوانهم املهاجرين و�آثروهم
على �أنف�سهم ،فذاك هو �أحد �أهم الفروق
التي متيز ال�صحابة عن الأجيال التي
بعدهم.

الرحمة املهداة �صلى الله عليه
و�سلم حقا وعدال وتطبيقا

�أوله :ويبقى النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم �إمام الدعاة الر�ؤوف الذي يظهر
كمال ر�أفته ،الرحيم الذي يظهر كمال
رحمته� ،أن يدعو بالهداية ملن حاربوه
وقتلوا جماعة من �أ�صحابه ،وهذا فعله
مع �أهل الطائف وثقيف فماذا قال �صلى
لب منه �أن يدعوا على
اهلل عليه و�سلم ملا ُط َ
هذه هي املعركة الوحيدة التي اجتمع هوازن؟ دعا �صلى اهلل عليه و�سلم لهم ال
فيها جمع كبري من املقاتلني امل�سلمني عليهم فقال(( :اللهم اهدِ ثقيفاً)).
ف�أعجبتهم كرثتهم و�أ�صابهم الغرور،
ثانيه :حمبة النبي �صلى اهلل عليه
وغفلوا بها عن �سبب الن�صر الذي هو و�سلم للأن�صار و�أثرها عليهم يف الدنيا
من عند اهلل ،فردهم اهلل بالهزمية يف �أول
املعركة �إليه ،ثم ن�صرهم بالقلة امل�ؤمنة
التي ثبتت مع ر�سول اهلل َ�ص ّلى ُ
الل َعلَ ْي ِه
َو َ�س ّل َم والت�صقت به ،وهذا هو الفرق بني
من ر�سخ الإميان يف قلبه ،وبني من مل
ير�سخ ،فالذين ر�سخ الإميان يف قلوبهم من
ال�صحب الكرام ه�ؤالء كاجلبال الرا�سيات
حملوا القر�آن الكرمي يف قلوبهم وطبقوه
يف حياتهم فال يخطوا �أحدهم خطوة
�إال ب�أمر من الكتاب �أو بقول من الر�سول
فكانوا حقا �أعظم املتبعني للأ�سوة احل�سنة
َ�ص ّلى اللهّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س ّل َم ال تزعزعهم الأهوال
وال تلويهم ال�صعاب وال ميكن �أن يرتكوا
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و�أعظمها يف الآخرة ففي �صحيح البخاري
َا�ص ٍم َقا َل لَّا �أَ َفا َء
الل ْب ِن َز ْيدِ ْب ِن ع ِ
َعنْ َع ْبدِ هَّ ِ
الل َعلَى َر ُ�سو ِل ِه َ�ص َّلى هَّ ُ
هَّ ُ
الل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َي ْو َم
ا�س فيِ المْ ُ�ؤَ َّل َف ِة ُق ُلو ُب ُه ْم
ُح َنينْ ٍ َق َ�س َم فيِ ال َّن ِ
َ
َولمَ ْ ُي ْع ِط ْالأَ ْن َ�صا َر َ�ش ْي ًئا َف َك�أ َّن ُه ْم َو َجدُوا �إِ ْذ
ا�سَ ،ف�أَ َتاهُ ْم َر ُ�س ُ
ول
لمَ ْ ُي ِ�ص ْب ُه ْم مَا �أَ َ�ص َ
اب ال َّن َ
اللهّ ِ َ�ص ّلى اللهّ ُ َعلَ ْي ِه َو َ�س ّل َم َف َخ َط َب ُه ْم َف َحمِ َد
اللهّ َ َو�أَ ْث َنى َعلَ ْي ِه بَا هُ َو �أَهْ ُل ُه ُث ّم َقا َلَ (( :يا
ال ْن َ�صا ِر َم َقا َل ٌة َبلَ َغ ْتنِي َع ْن ُك ْم َوجِ َد ٌة
َم ْع َ�ش َر َْ أ
َو َج ْدتمُ ُ وهَا فيِ �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم �أَلمَ ْ �آ ِت ُك ْم ُ�ضلاّ اًل
َف َهدَا ُك ْم اللهّ ُ بِيَ ،وعَا َل ًة َف َ�أ ْغ َنا ُك ْم اللهّ ُ بِي،
َو�أَ ْعدَا ًء َف َ�أ ّل َف اللهّ ُ َبينْ َ ُق ُلو ِب ُك ْم؟)) َقا ُلوا:
اللهّ ُ َو َر ُ�سو ُل ُه �أَ َمنّ َو�أَ ْف َ�ض ُلُ ،ث ّم َقا َل�(( :أَ اَل
تجُ ِ ي ُبونيِ َيا َم ْع َ�ش َر ْ أَ
ال ْن َ�صارِ؟)) َقا ُلوا:
هلل َو ِل َر ُ�سو ِل ِه
بمِ َا َذا نجُ ِ ي ُبك َيا َر ُ�سو َل اهللِِ ،
هلل َل ْو �شِ ْئ ُت ْم
المْ َنّ َوا ْل َف ْ�ض ُلَ ،قا َل�(( :أَمَا َواَ ِ
َل ُق ْل ُت ْم َفلَ َ�ص َد ْق ُت ْم َو َل ُ�ص ّد ْق ُت ْم َ�أ َت ْي َت َنا ُم َك ّذ ًبا
اك َومخَ ْ ُذ اً
ول َف َن َ�ص ْر َن َ
َف َ�ص ّد ْق َن َ
اك َو َطرِيدًا
اك َوعَا ِئلاً َف� َآ�س ْي َن َ
َف�آ َو ْي َن َ
اك َ�أ َو َج ْدتمُ ْ َعلَ ّي
ال ْن َ�صا ِر فيِ �أَ ْن ُف�سِ ُك ْم فيِ ُل َعا َع ٍة مِ نْ
َيا َم ْع َ�ش َر َْ أ
ال ّد ْن َيا َت�أَ ّلفْتُ ِبهَا َق ْو ًما ِل ُي ْ�س ِل ُمواَ ،و َو َك ْل ُت ُك ْم
�إلىَ � ْإ�سلاَ مِ ُك ْم �أَ اَل َت ْر َ�ض ْو َن َيا َم ْع َ�ش َر ْ أَ
ال ْن َ�صا ِر
ا�س ب ّ
ري َو َت ْرجِ ُعو َن
ِال�شا ِء َوا ْل َب ِع ِ
�أَ ْن َي ْذه ََب ال ّن ُ
هلل � ىَإل ر َِحا ِل ُك ْم َف َو اَ ّلذِ ي َن ْف ُ�س
ِب َر ُ�سولِ ا ِ
محُ َ ّمدٍ ِب َيدِ ِه لمَ َا َت ْن َق ِل ُبو َن َب ْه َخيرْ ٌ ممِ ّ ا
َي ْن َق ِل ُبو َن ِب ِه َو َل ْو اَل ا ْله ِْج َر ُة َل ُكنْتُ ْام َر ًءا مِ نْ
ا�س �شِ ْع ًبا َو َوا ِد ًيا،
ْأ
الَ ْن َ�صارَِ ،و َل ْو َ�سلَ َك ال ّن ُ
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ال ْن َ�صا ُر �شِ ْع ًبا َو َوا ِد ًيا َل َ�سلَ ْكتُ �شِ ْع َب
َو َ�سلَ َكتْ َْ أ
ا�س
الَ ْن َ�صا ِر َو َوا ِد َيهَا َْ ،أ
ْأ
ال ْن َ�صا ُر �شِ َعا ٌر َوال ّن ُ
الَ ْن َ�صارِ،
الَ ْن َ�صا َر َو َ�أ ْب َنا َء ْ أ
ِد َثا ٌر ال ّل ُه ّم ا ْر َح ْم ْ أ
الَ ْن َ�صارِ))َ ،قا َلَ :ف َب َكى ا ْل َق ْو ُم
َو�أَ ْب َنا َء �أَ ْب َنا ِء ْ أ
َح ّتى �أَ ْخ َ�ض ُلوا لحِ َ اهُ ْم َو َقا ُلواَ :ر ِ�ضي َنا
هلل َ�ص ّلى ُ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س ّل َم َق ْ�س ًما
ِب َر ُ�سولِ ا ِ
َو َح ّظا.
ثالثه :ورحمته َ�ص َّلى ُ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم
ودعا�ؤه يرويهما َ�ش ْي َب ُة ْب ُن ُع ْث َما َن ا َ
ل َج ِب ّي
يقولُ :ك ْنت ُم ْر ِ�صدًا لمَ ّا َخ َر ْجتُ َفلَ ّما ْاخ َتلَ َط
ا�س ا ْق َت َح َم َر ُ�س ُ
ول اللهّ ِ َ�ص ّلى اللهّ ُ َعلَ ْي ِه
ال ّن ُ
َ
ال�س ْي َف َف َد َن ْو ُت
َو َ�س ّل َم َعنْ َب ْغلَ ِت ِه َف�أ ْ�صلَتَ ّ
�أُرِي ُد مَا �أُرِي ُد مِ ْن ُه َو َر َف ْعتُ َ�س ْيفِي َح ّتى
ِكد ُْت �أُ ْ�ش ِع َر ُه �إ ّيا ُه َف ُر ِف َع ل ُ�ش َو ٌ
اظ مِ نْ َنا ٍر
بقِ َكا َد يمَ ْ َح ُ�شنِيَ ،ف َو َ�ض ْعتُ َيدَيّ َعلَى
َكا ْل رَ ْ
ل َر ُ�س ُ
َب َ�صرِي َخ ْو ًفا َعلَ ْي ِه َفا ْل َت َفتَ �إ ّ
هلل
ول ا ِ
َ�ص ّلى ُ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س ّل َم َف َناد يَِانَ (( :ي َ
ا�ش ْي ُب
اُد ُْن مِ ّني))َ ،ف َد َن ْو ُت مِ ْن ُه َف َم َ�س َح َ�ص ْدرِي،
ُث ّم َقا َل(( :ال ّل ُه ّم �أَعِ ْذ ُه مِ نْ ّ
ال�ش ْي َطانِ ))،
هلل َل ُه َو َكا َن َ�سا َع َتئِذٍ �أَ َح ّب �إليَ ّ
َقا َلَ :ف َو اَ ِ
مِ نْ َ�س ْمعِيَ ،و َب َ�صرِيَ ،و َن ْف�سِ يَ ،و�أَ ْذه ََب اللهّ ُ
مَا َكا َن فيِ َن ْف�سِ يُ ،ث ّم َقا َل(( :اُد ُْن َف َقاتِل))،
ال�سا َع َة
و�إين لأجود ِب َن ْف�سِ ي َو َل ْو َلقِيتُ ِت ْل َك ّ
ال�س ْي َف َف َج َع ْلت
�أَبِي َل ْو َكا َن َح ّي َ أ
ال ْو َق ْعتُ ِب ِه ّ
اج َع المْ ُ ْ�س ِل ُمو َن
�أَ ْل َز ُم ُه ف َمنْ َل ِز َم ُه َح ّتى َت َر َ
َف َك ّروا َك ّر َة َر ُجلٍ َواحِ دٍ َو ُق ّر َبتْ َب ْغلَ ُة َر ُ�سولِ
هلل َ�ص ّلى ُ
ا�س َت َوى َعلَ ْيهَا،
ا ِ
اهلل َعلَ ْي ِه َو َ�س ّل َم َف ْ
َ
َو َخ َر َج فيِ �أ َثرِهِ ْم َح ّتى َت َف ّر ُقوا فيِ ُك ّل َو ْج ٍه
َو َر َج َع �إلىَ ُم َع ْ�س َك ِرهِ.

كالم �أخري:
يقول اهلل تعاىل ﴿ :يَا َأيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا
إِ َذا لَقِي ُتمْ فِ َئ ًة َفاثْبُ ُتوا و َْاذ ُكرُوا اللَّهَ َكثِريًا لَعَلَّ ُكمْ
سولَهُ و اََل َتن ََازعُوا َف َت ْفشَ ُلوا
ُت ْفلِحُونَ ،وَ َأطِيعُوا ال َّلهَ وَرَ ُ
و ََت ْذهَبَ ِرحي ُُكمْ وَاصْ ِبرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّاب ِ ِرينَ ﴾

الأنفال.45،46:

فما حملته الآيتان الكرميتان بني
ثناياها من توجيه وحث للم�سلمني على
الثبات ودوام ذكر اهلل تعاىل واخل�ضوع
لقال اهلل وقال الر�سول ،وت�آلف القلوب،
وتوحيد ال�صفوف ونبذ الفرقة ،وال�سعي
لتوحيد الكلمة ،و�إىل التجلد وجت�شم
امل�شاق ،وا�ستعذاب املنايا يف �سبيل النيات
اخلال�صة برفع كلمة التوحيد ال �إله �إال
اهلل ،ويف �سبيل الأهداف العالية بنقل
النا�س من عبادة العباد �إىل عبادة رب
العباد ،ويف �سبيل الغايات ال�سامية لتطبيق
املنهج النبوي العظيم ،فدعوة امل�سلمني
لنيل هذه النيات والأهداف والغايات
العظام وعدم التهاون معها واال�ستخفاف
بها بل يتوجب جعلها ال�شغل ال�شاغل لكل
الأوقات والهم الأكرب جلميع احلاالت،
من �ش�أن ذلك كله �أن يقوي للم�سلمني
�شوكتهم ويعزز قوتهم ويرفع مكانتهم
ويفرج كربتهم ،وينهي غربتهم� ،ألي�س هذا
وعد منه �سبحانه بقوله ﴿ لَعَ َّل ُكمْ ُت ْفلِحُونَ ﴾،
بل �إن املح�صول الأعظم من كل ذلك هو
احل�صول على معية اهلل تعاىل بالت�أييد
والن�صرة والتمكني ،فيحني يك�سر لأهل

الزيغ والف�ساد بي�ضتهم ويخ�ضد �شوكتهم
ويفرق جمعهم ،وقد قدمت غزوة ُح َنينْ ٍ
للب�شرية يف هذا ال�صدد �أ�سمى عظة ،وخري
جتربة و�أعظم عربة �صاغتها ثلة جماهدة
م�ضحية �صابرة ،ومل يكن لأولئك الذي
تولوا عن املعركة لأي �سبب كان لوم عظيم
ال �أبدا ف�إن املوقف كان �شديد واخلطب
عظيم لكن مع كل ذلك عادوا للحق دون
تردد ودون ت�أخر حتى جاءهم الن�صر ومل
يت�أخر �أي�ضا ،فحري برجال هذه الأمة �أن
يتمثلوا هذه املعاين فو اهلل لن يتبدل ُ
حال
الأمة �إال �إذا �أخذنا بهذه الأ�سباب وغيرَّ نا
�أحوالنا وحتدينا امل�ؤامرات التي حتاك
وتن�سج يف ال�سر والعلن ،والت�أريخ ي�شهد
لذلك واهلل ويل امل�ؤمنني� ،إن امل�ؤامرات
حتاك منذ بزوغ فجر الإ�سالم واىل يومنا
هذا و�إذا كان ال�صحابة الكرام قد ت�صدوا
واف�شلوا العديد من امل�ؤامرات وق�ضوا
على �أ�صحابها ون�صروا دين اهلل ومكنوا له
ون�شروه وحققوا العدل املرجو ال كما ي�شاع
ويقال �أنهم هم الذين كانوا مت�آمرين
على الإ�سالم ويرتب�صون الدوائر لهدمه
!! و�شرخه والق�ضاء عليه� ،إن هذا الكالم
ال قيمة له وال وزن �أمام كربيات احلقائق
املاثلة يف عمق التاريخ وال�شاهدة على �أن
ال�صحابة كانوا كل يوم يزداد الإ�سالم ن�صرا
ومتكينا وكل كبوة حتل بهم تزيدهم �إميانا
و�إ�صرار ومتكينا وغزوتي احد وحنني خري
�شاهد ،ومن رحمة اهلل ان �ضرب لنا بهذه
الثلة مثال لنجد من نقتدي به عند كبوتنا
وهفوتنا فن�صحح امل�سرية ونحقق الغاية
املرجوة ،وهنا ال يبقى لنا عذرا وال �سبيل
نلجئ اليه غري �سبيل امل�ؤمنني الذين
�أمرنا اهلل باتباع �سبيله وعدم م�شاققتهم
وخمالفتهم وعلى ر�أ�سهم �أ�صحاب حممد
ُول مِنْ
�صلى اهلل عليه و�سلم ﴿:وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّس َ
بَعْدِ مَا َتبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ويَ َّت ِبعْ َغيْرَ سَ ِبي ِل الْمُؤْمِنِنيَ ُنوَلهِ
ِّ
مَا َتوَلَّى وَ ُنصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِريًا﴾.
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جذور المر وءة وثمارها اليانعة
�أ.م.د .عابد براك حممود خلف الأن�صاري
جامعة �سامراء – كلية الرتبية
يطلب من هانئ بن م�سعود ال�شيباين ما
خ َّلفه النعمان عنده ،ف�أبى هانئ ذلك .عزم
ك�سرى على الإغارة على �شيبان وعموم
بكر بن وائل فن�صحه بع�ض م�ست�شاريه من
العرب �أن ينتظر حتى ال�صيف حيث ترد
�شيبان وعموم بكر بن وائل ما ًء يقال له
ذو قار ففعل ك�سرى( ،)9وملا حان ال�صيف
ونزلت بكر بذي قار �أتاهم جند ك�سرى مع
حلفائهم من العرب ،وخيرَّ هم قائد اجلند
بني �أن يعطوا ما ب�أيديهم �أو ي�أذنوا بحرب،
فاختاروا احلرب بعد ما جرى بينهم من
م�شورة ،تقابل اجلي�شان ،فخرج قائد من
قواد ك�سرى يطلب املبارزة فربز له يزيد
بن حارثة من بني ي�شكر و�شد عليه بالرمح
فقتله .ثم حترك رجال من �شيبان وعموم
بكر بن وائل وكمنوا جلي�ش الفر�س كمي ًنا
يف مكان يقال له اجلبئ ،ثم خرجوا عليهم
و�شدوا على قلب اجلي�ش وولت بع�ض
�أحالفهم هاربة ،وانهزم الفر�س وتبعتهم
�شيبان وعموم بكر بن وائل تقتلهم بقية
يومهم(.)10

�شيبان  -بفتح ال�شني و�سكون الياء3-3 -والأ�سعد ،واحلارث ،بني همام بن مرة
قبيلة معروفة من القبائل البكرية بن ذهل بن �شيبان.
الربعية العدنانية ،يقال لها( :الأكابر(،)1
ين�سب �إليها خلق كثري من ال�صحابة 4-4وبنو ج�سا�س بن مرة بن ذهل بن �شبيان
والتابعني ،والأمراء والفر�سان والعلماء بن ثعلبة.
يف كل فن ( ،)2و�شيبان جدها الأعلى ،وهو 5-5وبنو هند ،وهم �سائر ولد مرة بن ذهل
�شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن بن �شيبان (. )6
�صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قا�سط
و�سيدهم يف اجلاهلية م ّرة بن ذهل
بن هنب  -بك�سر الهاء و�إ�سكان النون)3( -
بن �أف�صى بن دعمي بن جديلة بن �أ�سد بن �شيبان ،وكان له �أوالد ع�شرة ن�سلوا
بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان( )4ع�شر قبائل� ،أ�شهرهم :همام وج�سا�س(،)7
 ،كان ل�شيبان هذا من الولد� :سدو�س ويف �شيبان قيل� :إذا كنت فيِ ربيعة
ومازن وعلي وعمرو وعامر ،و�أمهم �أرنب فكاثر ب�شيبان ،وفاخر ب�شيبان ،وحارب
بنت الوقيان من بني ثعلبة .وزيد مناة ب�شيبان(.)8
ومالك ،و�أمهما رقا�ش بنت �ضبيعة بن
�شيبان �أبطال معركة ذي قار
قي�س بن ثعلبة وبها يعرفون .وبنو �شيبان
ه�ؤالء بطن مت�سع كثري ال�شعوب ،وكانت
يوم ذي قار حرب جرت بني العرب
لهم كرثة يف �صدر الإ�سالم �شرقي دجلة يف والفر�س بعد ظهور الإ�سالم ،وتتلخ�ص
جهات املو�صل (. )5
ق�صة هذا اليوم يف �أن ك�سرى �سمع و�شاية
عن النعمان بن املنذر و�أر�سل �إليه كتا ًبا
وبطون بني �شيبان هي:
يطلب فيه �أن ُير�سل �إليه ً
بع�ضا من حرائر
فتياتهم ،ف�أبى النعمان ذلك ،وطلب ك�سرى
1-1بنو �أبي ربيعة بن ذهل بن �شيبان.
ريا بهذا اليوم �إذ �إنه �أول
ت�أثر العرب كث ً
النعمان يف املدائن ف�أيقن بالهالك و�سار
يوم تهزم فيه العرب الفر�س ،فقالوا فيه
2-2وبنو احلارث بن ذهل بن �شيبان.
حتى ا�ستودع �أهله و�أمواله هانئ بن م�سعود
ريا ،من �أ�شهره قول الأع�شى:
كث
ا
ر
�شع
ً
ً
ال�شيباين .قتل ك�سرى النعمان وبعث
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ملــــا ر�أونـــا كـــ�شــفـــــــــــنــا عــن جــمــاجــمـنا
لــيـــعــــلـــمـــوا �أنـــنـــا بــــكــــر فـــــيــــنــــ�صـــرفــــــوا
قالوا البقية ! والــــــــهندي يح�صدهم
وال بــــــقـــــيــــة �إال الـــــ�ســــيــــف فـــانــــكـــ�شـــفـوا
لــــــو �أن كـــل مـــعـــ ّْد كـــــــــــان �شــــاركـــنــــــــــا
يف يوم ذي قار ما �أخطاهم ال�شرف ()11
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كالما �أح�سن من هذا ،فتال ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم:-

{ ُق ْل َتعَالَوْا َأتْ ُل مَا حَرَّمَ رَب ُُّكمْ عَ َلي ُْكمْ َأ اَّل ُتشْ ِر ُكوا بِهِ شَيْ ًئا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
و اََل َت ْق ُت ُلوا َأو اَْلدَ ُكمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَر ُْز ُق ُكمْ وَإِيَّاهُمْ وَل َت ْقرَبُوا ال ْ َفوَاحِشَ مَا َظهَرَ
مِنْهَا وَمَا ب ََطنَ و اََل َت ْق ُت ُلوا النَّ ْفسَ الَّتِي َحرَّمَ اللَّهُ إِ اَّل بِالْحَقِّ َذل ُِكمْ وَصَّا ُكمْ بِهِ لَعَلَّ ُكمْ
َتعْقِ ُلونَ} الأنعام. 151 :

فقال مغروق :دعوت -واهلل� -إىل مكارم الأخالق وحما�سن
الأعمال ،ولقد �أفك قوم كذبوك ،وظاهروا عليك .ثم رد الأمر
وكانت وقعة ذي قار بعد وقعة بدر ب�أ�شهر ،ور�سول اهلل – �إىل هانئ بن قبي�صة فقال :وهذا هانئ �شيخنا ،و�صاحب ديننا.
�صلى اهلل عليه و�سلم -باملدينة ،فلما بلغه ذلك قال(( :هذا يوم
فقال هانئ :قد �سمعت مقالتك يا �أخا قري�ش ،و�إين �أرى تركنا
انت�صف فيه العرب من العجم وبي ن�صروا))(.)12
ديننا ،واتباعنا دينك ملجل�س واحد جل�ست �إلينا فيه ،ال �أول له وال
�آخر ،لذل يف الر�أي ،وقلة نظر يف العاقبة� ،إن الزلة مع العجلة،
عر�ض النبي �صلى الله عليه و�سلم نف�سه على �شيبان
و�إنا نكره �أن نعقد على من وراءنا عقدا ،ولكن نرجع وترجع،
�أخذ ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم -يعر�ض نف�سه على وننظر وتنظر.
قبائل العرب الآتني للموا�سم حاجني �أو معتمرين ،وكان يطلب
ثم ك�أنه �أحب �أن ي�شركه املثني بن حارثة فقال :وهذا املثنى
منهم �أن ي�ؤمنوا باهلل – تعاىل ، -ويرتكوا عبادة الأ�صنام
والأوثان ،على �أن يخرج معهم �إىل ديارهم؛ حتى يتمكن من تبليغ �شيخنا ،و�صاحب حربنا.
ر�سالة اهلل للنا�س ،ومن القبائل التي �أح�سنت لقاءه � -صلى اهلل
فقال املثنى :قد �سمعت مقالتك يا �أخا قري�ش ،واجلواب فيه
عليه و�سلم  -بنو �شيبان بن ثعلبة ،فعن علي بن �أبي طالب ر�ضي
اهلل عنه قال :ملا �أمر اهلل عز وجل نبيه� -صلى اهلل عليه و�سلم -جواب هانئ بن قبي�صة ،يف تركنا ديننا ،ومتابعتنا دينك ،و�إنا �إمنا
�أن يعر�ض نف�سه على قبائل العرب خرج و�أنا معه ،ومعنا �أبو نزلنا بني �صريني� :أحدهما اليمامة ،والآخر ال�سمامة.
بكر -ر�ضي اهلل عنه ،-ثم ذهبنا �إىل جمل�س �آخر عليهم ال�سكينة
فقال له ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم( :-ما هذان
والوقار ،فتقدم �أبو بكر ف�سلم فقال :من القوم؟ قالوا :من �شيبان ال�صريان؟ ) قال� :أنهار ك�سرى ،ومياه العرب ،ف�أما ما كان من
بن ثعلبة ،فالتفت �أبو بكر �إىل ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم� -أنهار ك�سرى فذنب �صاحبه غري مغفور ،وعذره غري مقبول ،و�أما
وقال :ب�أبي و�أمي ه�ؤالء غرر النا�س ،وفيهم مغروق بن عمرو ،ما كان مما يلي مياه العرب فذنب �صاحبه مغفور ،وعذره مقبول،
وهانئ بن قبي�صة ،واملثنى بن حارثة ،والنعمان بن �شريك ،وكان و�إنا �إمنا نزلنا على عهد �أخذه علينا ك�سرى� :أال نحدث حدثا،
مغروق قد غلبهم ل�سانا وجماال ،وكانت له غديرتان ت�سقطان وال ن�ؤوى حمدثا ،و�إين �أرى هذا الأمر الذي تدعونا �إليه يا �أخا
على ثريبته ،وكان �أدنى القوم جمل�سا من �أبي بكر ،فقال �أبو قري�ش مما تكره امللوك ،ف�إن �أحببت �أن ن�ؤويك ونن�صرك مما يلي
بكر :كيف العدد فيكم؟ فقال مغروق� :إنا ال نزيد على الألف مياه العرب فعلنا.
ولن تغلب �ألف من قلة ،فقال �أبو بكر :وكيف املنعة فيكم؟ فقال
فقال ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم( :-ما �أ�س�أمت يف الرد �إذ
مغروق� :إنا لأ�شد ما نكون غ�ضبا حني نلقى ،و�أ�شد ما نكون لقاء
حني نغ�ضب ،و�إنا لن�ؤثر اجلياد على الوالد ،وال�سالح على اللقاح� ،أف�صحتم بال�صدق ،و�إن دين اهلل عز وجل لن ين�صره �إال من حاطه
والن�صر من عند اهلل يديلنا مرة ،ويديل علينا �أخرى ،لعلك �أخا من جميع جوانبه� ،أر�أيتم �إن مل تلبثوا �إال قليال حتى يورثكم اهلل
قري�ش؟ فقال �أبو بكر� :إن كان بلغكم �أنه ر�سول اهلل� -صلى اهلل تعاىل �أر�ضهم وديارهم و�أموالهم� ،أحتبون اهلل تعاىل وتقد�سونه؟
عليه و�سلم -فها هو ذا ،فقال مغروق� :إال َم تدعونا يا �أخا قري�ش؟ ) فقال النعمان :اللهم فلك ذاك.
قال ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم�( :-أدعوكم �إىل �شهادة �أن
فتال عليهم ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه و�سلم{ :-يَا َأيُّهَا
ال �إله �إال اهلل وحده ال �شريك له ،و�أين عبد اهلل ور�سوله ،و�إىل
َاك شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ( )45وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ ب ِ ِإ ْذنِهِ وَسِرَاجًا
النَّ ِبيُّ إِنَّا َأرْسَلْن َ
�أن ت�ؤووين وتن�صروين ،ف�إن قري�شا قد تظاهرت على اهلل وكذبت
مُنِريًا} الأحزاب. 46 ،45 :ثم نه�ض ر�سول اهلل� -صلى اهلل عليه
ر�سوله ،وا�ستغنت بالباطل عن احلق ،واهلل هو الغني احلميد)،
و�سلم(. )13
فقال مغروق :و�إال َم تدعو �أي�ضا يا �أخا قري�ش؟ فواهلل ما �سمعت
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عشائر العراق وشرف االنتساب لآلل واألصحاب

�شيبان وفتح العراق
خا�ضت �شيبان وعموم بكر بن وائل
حربا طويلة مع الفر�س قبل الإ�سالم ،ويف
فتح العراق كانت لهم �إ�سهاماتهم البارزة.
قال البالذري :كان املثنى ْبن حارثة
ال�شيباين يغري َعلَى ال�سواد يف رجال من
قومه فبلغ �أَ َبا بكر ال�صديق -ر�ضي هَّ
الل
عنه -خربه ف�س�أل عنه ،فقال له قي�س
ْبن عا�صم املنقريَ :ه َذا رجل غري خامل
الذكر ،وال جمهول الن�سب ،وال ذليل
العمادَ :ه َذا املثنى ْبن حارثة ال�شيباين،
ُث َّم �أن املثنى قدم َعلَى �أَبِي بكر ،فقال له
الل ا�ستعملني َعلَى من
يا خليفة َر ُ�سول هَّ ِ
�أ�سلم من قومي �أقاتل هَذِ ِه الأعاجم من
�أهل فار�س ،فكتب له �أَ ُبو بكر يف ذلك عهدا،
ف�سار َح َّتى نزل خفان ودعا قومه �إِلىَ
الإِ ْ�سالم ف�أ�سلمواُ ،ث َّم �أن �أَ َبا بكر -ر�ضي
هَّ
الل عنه -كتب �إِلىَ َخالِد ْبن الوليد -ر�ضي
اهلل عنه -ي�أمره بامل�سري �إِلىَ العراق ،وكتب
�أَ ُبو بكر �إِلىَ املثنى ْبن حارثة ي�أمره بال�سمع
والطاعة له وتلقيه ،وكان مذعور ْبن
عدي العجلي َق ْد كتب �إِلىَ �أَبِي بكر يعلمه
حاله وحال قومه وي�س�أله توليته قتال
الفر�س ،فكتب �إليه ي�أمره ب�أن ين�ضم �إِلىَ
َخالِد فيقيم معه �إذا �أقام وي�شخ�ص �إذا
�شخ�ص(. )14

املثنى يغري من ناحية احلرية ،و�سويد من
ناحية الأبلة ،وذلك يف خالفة �أبي بكر–
ر�ضي اهلل عنه -فكتب املثنى بن حارثة �إىل
�أبي بكر– ر�ضي اهلل عنه -يعلمه �ضراوته
بفار�س ويعرفه وهنهم ،وي�س�أله �أن ميده
بجي�ش» (. )15

بجرح عميق ،فا�ضطر لالن�سحاب مبن
تب َّقى معه و�أوغل بقومه بكر بن وائل
وبني �شيبان اىل �أعماق ال�صحراء ،خ�شية
�أن يفتك بهم الفر�س ،ف�أدركته املنية فمات
يف بع�ض الطريق ! ثم جمع امل�سلمون
جي�شهم ملعركة القاد�سية(.)16

فلبث املثنى ي�سرياً ثم ذهب �إىل املدينة،
وطلب من اخلليفة �أن ميدَّه باجلي�ش،
لكن �أبا بكر –ر�ضي اهلل عنه -مات قبل
�أن يهيئ جنوداً للمثنى ،فندب عمر –
ر�ضي اهلل عنه -امل�سلمني ثالثة �أيام يف
ال�صالة ودعاهم �أن يجيبوا نداء املثنى،
فرتدد النا�س ،ويف اليوم الرابع خطب
املثنى بن حارثة النا�س يف م�سجد النبي
فقال� :أيها النا�س ال يعظم عليكم ريف
فار�س  ،ف�إنا قد غلبناهم على خري �شِ ّق ْي
ال�سواد و�شاطرناهم ونلنا منهم  ،واجرت�أ
من قبلنا عليهم ولها �إن �شاء اهلل ما بعدها
 .فقام �أبو عبيد بن م�سعود الثقفي فلبي
النداء وتبعه جماعة من الأن�صار ،ف�أ َّمره
عمر بن اخلطاب على ذلك اجلي�ش ،
وذهبوا مع املثنى �إىل العراق !

وهكذا ف�إن �شيبان جديرة بو�صف
القبيلة الفاحتة للعراق ،فقد قاتلت
الفر�س قبل الإ�سالم وبعده ،وقد مهدت
�سل�سلة معاركها ملعارك :القاد�سية وجلوالء
ونهاوند ،وطرد الفر�س نهائيا من العراق.

وبعيد معركة اجل�سر كتب املثنى اىل
عمر –ر�ضي اهلل عنه -مبا جرى يوم
اجل�سر ،ف�أر�سل عمر اىل قبائل العرب
يدعوهم لن�صرة املثنى ،فجاءه جرير بن
عبداهلل البجلي بجمع من �أهل اليمن ،
وقد ملع يف فتح العراق جنم ال�صحابي فبعث بهم عمر اىل املثنى..
اجلليل املثنى بن حارثة ال�شيباين-
وعاد جي�ش امل�سلمني اىل ما كان عليه
ر�ضي اهلل عنه ،-وقبيلته ،قال �أبو حنيفة
الدينوري« :فلما �أف�ضى امللك �إىل بوران قبل يوم اجل�سر من الإغارة على القرى
بنت ك�سرى بن هرمز� ،شاع يف �أطراف الواقعة حتت �سلطان الفر�س ،وكان ك�سرى
الأر�ضني �أنه ال َمل َِك لأر�ض فار�س و�إمنا قد مات وملكتهم �إبنته �آرزمي دخت ،فبعثت
يلوذون بباب امر�أة ،فخرج رجالن من �أحد قادتها مهران بن مهرويه ومعه اثنا
بكر بن وائل ،يقال لأحدهما املثنى بن ع�شر �ألف فار�س ل�صد هجمات املثنى،
حارثة ال�شيباين ،والآخر �سويد بن قطبة فجاء مهران بجموعه حتى و�صل احلرية،
العجلي ،ف�أقبال حتى نزال فيمن جمعا ون�شب القتال بني الفريقني وتو�سط املثنى
بتخوم �أر�ض العجم ،فكانا يغريان على ال�صفني يقاتلهم ب�سيفه ،لكنه فوجئ
الدهاقني ،في�أخذان ما قدرا عليه ،ف�إذا ببع�ض امل�سلمني َي ِف ُّرون فغ�ضب املثنى،
طلبا �أمعنا يف الرب فال يتبعهما �أحد ،وكان ثم ق�صد قائد الفر�س مهران فحمل عليه
فطعنه املثنى فقتله ،لكن املثنى �أ�صيب
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من �أعالم �شيبان
برز من �شيبان كثري من الأعالم
منهم :ب�سطام بن قي�س ( - 000نحو  10ق
هـ =  - 000نحو  612م) �سيد �شيبان ،ومن
�أ�شهر فر�سان العرب يف اجلاهلية ،وهانئ
بن م�سعود ال�شَّ يباين (000 = 000 - 000
  )000قائد معركة ذي قار ،هازم الفر�س،وال�صحابي اجلليل ،والقائد الفاحت املثنى
بن َحارِثة ( 14 - 000هـ =  645 - 000م) ،
و ُق ْط َبة بن َق َتادة ( - 000بعد  14هـ = - 000
بعد  635م)  ،ومن الفقهاء :الإمام حممد
بن احل�سن ال�شيباين ( 189 - 131هـ =
 804 - 748م) � ،صاحب �أبي حنيفة ،والإمام
احمد بن َح ْن َبل ( 241 - 164هـ = - 780
 855م)  ،ومن ال�شعراءَ :ع ْمرو بن �أبي
َربِي َعة ( ، )000 - 000 = 000 - 000وال َو�أْ َواء
( 551 - 000هـ =  1156 - 000م) عبد
القاهر بن عبد اهلل بن احل�سني ال�شيبا ّ
ين
احللبي� ،أبو الفرج ،وهو �شاعر جميد ،ومن
امل�ؤرخني :ابن ال َق ْي َ�سراين ( 507 - 448هـ =
 1113 - 1056م) حممد بن طاهر بن علي
بن �أحمد املقد�سي ال�شيبا ّ
ين� ،أبو الف�ضل،
ومن االدباء واالخباريني� :أ ُبو محُ َ لمِّ
ال�شَّ ْي َباين ( 245 - 148هـ = 859 - 765
م) حممد بن ه�شام بن عوف التميمي ثم
ال�سعدي� ،أ ُبو محُ َ ِّلم ال�شيبا ّ
ين� :أحفظ �أهل
زمانه لل�شعر ووقائع العرب ،ومن �أجواد
العرب ،و�شجعانهم وف�صحائهم َم ْعن بن
َزائِدة ( 151 - 000هـ =  768 - 000م)  ،ومن
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القادة الع�سكرينيَ :يزِيد بن َم ْز َيد ال�شيبا ّ
ين ( 185 - 000هـ = 000
  801م) ال�شهيد الذي رثاه �شعراء كثريون ،وجمد الدين �أبيال�سعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي
ال�شيباين اجلزري ،املعروف بـ ابن الأثري (املتوفى606 :هـ) وهو
من �أعالم الإ�سالم.

مدح �شيبان يف ال�شعر العربي:
برز من �شيبان عدة �شعراء مثل :طرفة بن العبد ،والأع�شى
(وهما من �أ�صحاب املعلقات) ،واملرق�ش الأكرب ،واملرق�ش الأ�صغر،
وعمرو بن قميئة.
وه�ؤالء مدحوا قومهم ،كما مدحها �شعراء كثريون من
غريها ،ومنه:
قول جرير (: )17
�أجتع ُل يا َ
ني �أوال َد دار ٍم
بن الــــــــق ِ
َـح ُّـل امل َ ْـجـدِ �إ ّال عَـلَ ْيـهــــــــ ْم؛
َو�أي َـن م َ

َ
ك�شيبا َن �شلتْ منْ
يديك الأ�صاب ِع

َفـمـا َر َحـلَـتْ َ�شـ ْيـ َب ُ
ـان �إ ّال َر�أ ْيـ َتــــــــــهَا
له ُم يو ُم ذي قا ٍر �أناخوا ف�ضاربوا
و مـــا را َح فـيـهـا يـ�شـكريٌّ ال غــــذا

و �أي َـن الـنـدى �إالَّ لـهـ ْم والـد�سـائ ِع
ــا�س َتـابِــــــــ ُع
�إمَــامــاً َو�إ ّال َ�ســائــ ُر الـ ّن ُ
كتائب ك�سرى ح َ
ني طا َر الو�شائ ِع
َ
لــــ ُذهْ ـلٍ َو َتـ ْي ِـم اهلل َر� ٌأ�س م َ
ُـ�شـايِـــــــــ ٌع

قال يزيد بن حمار ال�سكو ّ
ين يوم ذي قار(:)18
ِ�إنيِّ َحمِ د ُْت َبني َ�ش ْيبا َن �إ ْذ َخ َم َدتْ
ومِ ــنْ َتــ َك ُّرمِ ــهِــ ْم فيِ المْ َــحــل �أنَّــهُــــ ُم

ريا ُن َق ْومِ ي َوفي ِه ْم ُ�ش َّبتِ ال َّنا ُر
ِن َ
َال َيــ ْعــــلَ ُم الجْ َ ا ُر فِي ِه ْم �أ َّن ُه الجْ َ ا ُر

ب َ
ــ�ضــ ْر َبـ ِة َف ْـ�صـلٍ َقــ ّومَـتْ كـ َّل مَائِلِ
َغلَ ْب ُت ْم بذِ ي قارٍَ ،فما ان َف ّك �أم ُرهــــا
�إىل ال َيـ ْوم �أم َر اخلا�ش ِع امل ُ َت َ�ضائِلِ
وقال ابن الرومي يف �أبي ال�صقر حممد بن �إ�سماعيل ،وزير
املعتمد ،وكل �شيبان(:)20
قالوا �أبو ال�صق ِر من �شيبا َن قلتُ له ْم:
كــــ َّ
ال لــــعمــــري ولــــكــــنْ مـــنه �شـــيـبان
وكــــم �أب قـــد عـــال بـــابـــن ُذرا �شــــــــــــرف
لل عــــــدنــــــان
كــمـــا عــــال بـــــر�ســـــول ا ِ
ــــ�ســــ ُمــــو الــــ ِّرج ُ
َت ْ
ــــال بــــ�آبــــا ٍء و�آونــــــــــــــــــة ً
تـــ�ســـمـــو الـــرج ُ
ـــال بــ�أبـــنـــاء وتــزدان
ومل �أُ َق ِّ�صـ ْر بـ�شــيـــبـــا َن الــتـــي بــــلــــغــــــتْ
بــــــهــــا املــــــبــــالــــ َغ �أع ٌ
ــــراق و�أغــــ�صـــان
لل �شـــــيــــب ُ
ــــان قـــــومـــــاً ال يــــ�شـــيــبــــــهـ ُم
هَّ ِ
روع �إذا الـــــــرو ُع �شــابــتْ مـنـه ِو ْلــدان
ال يـــــرهــــبـــون �إذا الأبــــطـــال �أرهــبـهم
ال�سلم رهبان
يو ٌم ع�صـــــيب وهم يف ِّ
�إىل �آخر ق�صيدته الطويلة التي كر�سها ملدح �شيبان.
ويف ديوان مروان بن �أبي حف�صة:
�إ َّن الفــــــــــَوار َِ�س مِ نْ َ�ش ْي َبا َن َق ْد ُع ِر ُفوا
ـــ�صـــدْق � ْإن َنـــ َز ُلــوا واملَـــــ ْوتِ � ْإن َركِـــ ُبــوا
بـــال ِّ
َّــا�س َقـ ْبـ َل الـ َي ْو ِم �أ َّن ُه ُم
َقـ ْد َجـ َّر َب الــــــــن ُ
�أهْ ـــ ُل ال ُــحــلــو ِم و�أهْ ــ ُل الــ�شَّـــ ْغـبِ � ْإن َ�ش َغ ُبوا
ُق ْ
للجوا ِد الَّــــــــذي َي ْ�س َعى ِل ُي ْد ِر َك ُه
ــــــــل َ
�أ ْق ِ�ص ْر َف َما َل َك �إالَّ ال َف ْو ُت َّ
والطلَ ُب ()21

حتَّــى َيــــ ُكو َن عَزيزاً مِ نْ ُن ُفو�سِ ه ِِم
ودين ُه
متا ُر �أجيال �شيبان وحقوق املثنى بن حاثة ال�شيباين َ
�أو � ْأن َيـــ ِبـ َ
ني َجمِ يعاً وهْ َو ْ

َكــــ�أنَّــ ُه َ�صـــــ َد ٌع فيِ َر� ِأ�س َ�شــاهِ ـــــ َقـــــ ٍة

مِ ـــــنْ دُونِــــ ِه لِـعِتاقِ ل َّلطيرْ ِ �أ ْوكا ُر

وقال الفرزدق يف مدح اخلائ�ضني حرب ذي قار(:)19
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ف�ض ً
َ
ف�ضلت ْم َبني َ�شيبا َن ْ
ال َو ُ�س�ؤدَداً،
َ
َ
ك َمــا ف َ
ـــ�ضلتْ َ�شيبانِ ب َكر بن َوائِلِ
و َقـــ ْد َف َ
ـــ�ضــلَتْ َبــ ْكـ ٌر َربِـيـ َعـ َة ُكــلَّــهـــــــا،
ب ِف ْعلِ ال ُعــلىَ ،واملَـــ�أ ُثـــ َراتِ الأ َوائِـــلِ
َح َميت ْم َم َع ّداً ي ْو َم كِ�س َرى بن هُ ْر ُم ٍز

ال�شيبانيون اليوم ينت�سبون �إىل �شيبان ،واىل ربيعة؛ لأن
�شيبان بطن منها ،واىل عنزة؛ لأن �شيبان من مكوناتها الأ�سا�سية،
وه�ؤالء من �أمهات قبائل العرب يف العراق وال�شام وجزيرة
العرب وغريها ،ودورهم عظيم يف اجلوانب العلمية والثقافية،
ويف تقوية الن�سيج االجتماعي ،وبناء املجتمعات ،وتر�سيخ القيم
والأخالق العربية ،و�إعالء �صروح الأوطان.
لذا نفرت�ض اليوم ببني �شيبان �أن ميتثلوا تاريخهم العريق
ودورهم الريادي و�أن يتذكروا �أن فار�سهم ومغوارهم وقائد

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد الثامن

عشائر العراق وشرف االنتساب لآلل واألصحاب

حربهم ال�صحابي املثنى بن حارثة
ال�شيباين ر�ضي اهلل عنه كان �أول �صاحب
ف�ضل على �أهل العراق فبه وبهمته العالية
بد�أت رحلت الإ�سالم تط�أ ب�إقدامها �أر�ضه
وتعانق �سماءه ،فهو الذي غزا وجاهد
لتحريره من ربقة املجو�س وعبوديتهم
له ،وهو الذي خاطب خليفة امل�سلمني �أبو
بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه وطلب منه �أن
ميده بالرجال وال�سالح ليوا�صل م�سريته
يف فتح العراق وحتريره ،هذا الفار�س
املغوار الذي ينت�سب �إليه بني �شيبان وله
حق ودين يف �أعناق �أهل العراق عامه ويف
�أعناق بني �شيبان خا�صة �إال وهو؛
�أوال :مير العراق اليوم مبرحلة من
�أحرج املراحل التي مرت به فالنزاع على
ا�ستالب عروبته قائم على قدم و�ساق
والتطرف يف ال�سيا�سية والطائفية غذاء
يطعم لأهل العراق وبالإكراه حتى و�صل
الأمر حد التخمة ويخ�شى من م�آالته
وخواتيمه �أن يجعل من �أبناء هذا البلد
متناحرين يقتل بع�ضهم بع�ضا وهم
الذين تعاي�شوا لقرون وقرون جمعتهم
الروح الوطنية والإخوة الإن�سانية قبل
�أي �شيء �أخر ،ودين املثنى يكمن يف �سعي
جميع �أبناء العراق عامة وال �شيبان خا�صة
لتدارك الفتنة ال�سيا�سية والطائفية وذلك
بن�شر ثقافة التعاي�ش واحرتام الأخر
و�إعطاء كل ذي حق حقه ،فال�ضعيف قوي
بالعدل الذي ينبغي �أن ن�سعى لن�شره
كما �سعى املثنى ون�شره من قبل يف �أر�ض
العراق ،والقوي �ضعيف بظلمه ،فال جمال
له يف �أجواء ي�سودها الرحمة والعدل� ،إنها
ثقافة لي�ست باجلديدة على �أهل العراق
فقد �شهدوها منذ عهد ال�صحابة الذين
وطئت �أقدامهم �أر�ضه وتربوا عليها منه.
�إن العامل ليتغنى اليوم ويحلم بدولة
دميقراطية حتفظ حقوقه وخ�صو�صيته،
والعراق �شهد هذه الدميقراطية –
�إن �صح التعبري -قبل �أكرث من �ألف
و�أربعمائة عام وعلى �أيدي ال�صحابة

يقودهم املثنى يف ذلك ،فهال رجعنا �إىل
تاريخ املثنى وتعرفنا على الإرث الذي تربا
عليه ف�صقل �شخ�صيته وروحه لنويف دينه
ونعطيه حقه.
ثانيا :ي�سب �أ�صحاب حممد اليوم
وكل يوم جهارا نهارا!! ومنهم املثنى ر�ضي
اهلل عنه فهل هذا جزاء من تربى على
يدي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؟!
وهل هذا جزاء من �سعى وف�ضل على
�أهل العراق؟! فبهم تعرفنا على دين اهلل
وبهم اعتنقنا الإ�سالم و�أ�صبحنا م�ؤمنني
وبهم �سلكنا طريق �أهل اجلنة وبهم عرف
العراق ومدر�سة الب�صرة والكوفة خري
�شاهد ،ول�سداد دين املثنى و�أ�صحابه يجب
�أن ن�سعى لكف اجلاهل عن جهله ونعلمه
ف�ضل ه�ؤالء الثلة ومكانتهم وحقوقهم
الواجبة بن�ص كتاب اهلل و�سنة نبيه.
�إن احلقوق كثرية ،و�أعظمها هذان
احلقان ،فهل �شمرنا عن �ساعدي اجلد
لنعذر عند اهلل �أوال ،وعند ر�سوله ثانيا،
وعند املثنى و�صحبه ثالثا ،وعند التاريخ
– حتى ال يلعننا – رابعا.
واهلل من وراء الق�صد وهو يهدي
ال�سبيل.
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د .حم�سن عبد احلميد

القرآن
مصدر العقائد اإلسالمية ال التاريخ
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العقائد جمع عقيدة ,وهي من العقدة,
مو�ضع ال�ش ّد يف اخليط ,وعلى ذلك
فالعقائد الإ�سالمية ,هي موا�ضع ال�ش ّد
يف الدين الإ�سالمي ,وهي �أ�صوله القاطعة
يف كتابه املبني يف �آيات ب ّينات ومل يتعر�ض
للتغيري والتبديل ,لأن اهلل تعاىل تعهد
بحفظه بقوله �سبحانه ﴿ :إنا حنن نزلنا الذكر
وإنا له حلافظون ﴾ ( )1خالفا لكتب ال�شرائع
ال�سابقة التي �أوكل حفظها �إىل الأمم
التي نزلت فيها ,فغريوها وبدلوها نتيجة
للأطماع الب�شرية وغرائز ال�سيطرة يف
رجال الدين وامللوك امل�ستبدين ,و�أهل
امل�صالح القارونية ,ورغبة ا�ستالب

الكادحني واملظلومني من ال�شعوب
املظلومة ,التي جنمعها كلها حتت عنوان
(�صراعات الإن�سان عرب التاريخ ) ,التي
ا�شرتيت فيها �آيات اهلل بثمن بخ�س .
قال تعاىل ﴿ :فبدل الذين ظلموا قوال غري
الذي قيل هلم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من
(.)2
السماء مبا كانوا يفسقون ﴾
وقال تعاىل ﴿ :فويل للذين يكتبون الكتاب
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اهلل ليشرتوا به
مثنا قليال فويل هلم مما كتبت أيديهم وويل هلم مما
()3
يكسبون﴾

وقال تعاىل ﴿ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور
حيكم هبا النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون
واألحبار مبا أستحفظوا من كتاب اهلل وكانوا عليه

�شهداء فال تخ�شوا النا�س واخ�شون وال
ت�شرتوا ب�آياتي ثمنا قليال ومن مل يحكم
مبا انزل اهلل ف�أولئك هم الكافرون)(.)4
والعقائد الإ�سالمية كلها ثبتها اهلل
تعاىل تثبيتا قاطعا لفظاً ومعنى يف القر�آن
الكرمي مل يختلف فيها امل�سلمون من �أهل
القبلة على اختالف مذاهبهم ,وهي وجود
اهلل تعاىل خالق الوجود ومبدع احلياة,
�أحد ال �شريك له ,له الأ�سماء احل�سنى
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وال�صفات العلى ,والإميان باهلل وبالأنبياء
والر�سل وخامتهم حممد بن عبد اهلل
عليهم ال�صالة وال�سالم وع�صمتهم يف
تبليغ ر�ساالت اهلل تعاىل ومعجزاتهم التي
دلت على وحي اهلل تعاىل لهم ,والإميان
بق�ضاء اهلل تعاىل وقدره ويوم القيامة
واملالئكة واجلن.

فعلى �سبيل املثال يذكر الر�سول (�صلى
اهلل عليه و�سلم) تفا�صيل ما ذكر يف القر�آن
فقد ذكر القر�آن الكرمي معجزة الإ�سراء
واملعراج ,والر�سول بينّ بع�ض تفا�صيله وما
جرى له .

وذكر القر�آن وجود املالئكة واجلن
والر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) بني
هذه العقائد كلها مو�ضع قطع و�إجماع بع�ض �أو�صافهم
بني امل�سلمني جميعا ومنكرها �أو منكر
وذكر القر�آن وجود اليوم الآخر ,وذكر
عقيدة منها كافر وخارج عن ملة الإ�سالم,
لورودها يف الكتاب الذي ي�ؤمنون به الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بع�ض ما
�سيقع فيه من احلوادث والأهوال و�أو�ضاع
جميعا.
النعيم اخلالد.
�أما من الناحية العقلية املنطقية ,فقد
و�أما �أ�صول العقائد القر�آنية فالر�سول
اجتمع عقالء الإ�سالم الأبرار وعلما�ؤه
الأخيار على �أنه من غري املعقول �أن (عليه ال�صالة وال�سالم) ي�ؤكد عليها
ينزل اهلل تعاىل �آخر كتبه �إىل الب�شرية ,ويبني �آثارها العظيمة يف حياة الإن�سان
ثم ال يذكر فيه كل ما يريد من الإن�سان وبناء احلياة الإميانية الفا�ضلة ,كقوله
من �أ�صول الإميان التي جتمع بينهم البن عبا�س (�أحفظ اهلل يحفظك� ,أحفظ
وتوحدهم يف �أمة م�سلمة واحدة كي اهلل جتده تجُ اهك� ,إذا �س�ألت فا�س�أل اهلل
ينطلقوا بيقني �إىل �صياغة الفرد واملجتمع و�إذا ا�ستعنت فا�ستعن باهلل ...احلديث)
�صياغة �أخالقية عالية وبناء احل�ضارة رواه الرتمذي وغريه .
امل�ؤمنة بناءا متوازناً ,ي�ؤيدهم يف ذلك
و�أما الق�ضايا الت�شريعية فت�أتي
قوله تعاىل﴿ :اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت جمملة يف القر�آن الكرمي والر�سول (�صلى
اهلل عليه و�سلم) يف�صلها ويخ�ص�ص عامها
عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا﴾(.)5
ويقيد جمملها وهكذا ,كال�صالة وال�صوم
وكيف يكمل دينه يف كتاب خامت ال وما �إىل ذلك وهذه امل�س�ألة معروفة
ي�شمل على جميع العقائد ال�ضرورية وا�ضحة ملن تتبع ال�سنة النبوية ال�شريفة .
لهداية الإن�س واجلن.
والتاريخ ال ميكن �أن يوجِ د عقيدة
ول�سائل �أن ي�س�أل ,هل ال�سنة النبوية �إلهية ربانية ,لأنه حركة الإن�سان ,يولد
زادت عقيدة قطعية على ما ذكره القر�آن عقائد ,و�أفكارا ب�شرية ,وهي كثرية عرب
الكرمي نقول:
تطور م�سرية الإن�سان ,وال بد من كل دين
ال مل يرتك القر�آن الكرمي لر�سول اهلل ي�صنعه الب�شر من موا�ضع ال�ش ّد �أي�ضاً
(�صلى اهلل عليه و�سلم) �شيئا يف تلك كي نتعرف عليه ,ونفهم تفا�صيل مبادئه
الأ�صول العقيدية القطعية ,و�إمنا جعل الفرعية يف �ضوء عقائده املقررة يف مظانها
اهلل تعاىل الر�سول مبينا ملا نزل عليه الأ�صلية ,واحلق �أن الأفكار الب�شرية
من الوحي الرباين بدليل قوله تعاىل �سميت دينا باملعنى اللفظي ,تتمحور حول
(بالب ّينات والزبر و�أنزلنا �إليك الذكر مدر�سة واحدة �أو مذهب واحد حينئذ
لتبني للنا�س ما نزل �إليهم ولعلهم ت�شكل(ايديولوجيا) ,وهذا �أمر مطرد,
يتفكرون)(� )6أي ت�شرح وتبني للنا�س ذلك .فاملارك�سية والر�أ�سمالية واال�شرتاكية
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والوجودية والفل�سفات الو�ضعية لها
منطلقات �أ�سا�سية متيز بع�ضها عن بع�ض
الآخر ,ونقر�أ تفا�صيلها اجلزئية املتفرعة
منها يف �ضوئها .
و�إذا جئنا �إىل التاريخ الإ�سالمي بعد
واقعة �ص ّفني ,جند �أن الأحداث التي
وقعت فيها �أوجدت �أفكارا باطلة وعقائد
�ضا ّلة ,فاخلوارج ا�صطنعوا عقيدة التكفري
ملن يرتكب الكبائر خمالفني لكتاب اهلل
تعاىل و�سنة ر�سوله(�صلى اهلل عليه
و�سلم) ,وعندما قبل �أمري امل�ؤمنني علي
بن �أبي طالب (ر�ضي اهلل عنه) بالتحكيم
لو�ضع دماء امل�سلمني كف ّروه جهال بقوله
تعاىل (�إن احلكم �إال هلل)وجاء بعدهم من
ادعوا الع�صمة لغري الأنبياء واملر�سلني
خمالفني لقطعيات القر�آن الكرمي الذي
ح�صر الع�صمة بهم عليهم ال�سالم.
والذين اخرتعوا هذه العقائد وغريها
مل ي�ستطيعوا �أن يعتمدوا على �آية واحدة
قطعية الداللة يف القر�آن الكرمي ,ت�ؤيد
بدعتهم ومن هنا جلئوا �إىل اخرتاع
�أحاديث ن�سبوها �إىل النبي(�صلى اهلل عليه
و�سلم).
غري �أن �صيارفة احلديث ونقاده
�أ�سقطوها وبينوا زيف �أ�سانيدها ومتونها
وبقيت العقائد الإ�سالمية جلية قطعية
بحفظ اهلل تعاىل لها .
وعندما ُ�سدّت �أمامهم �أبواب تلك
الأحاديث املزيفة ,ادعى بع�ضهم �أن القر�آن
ح�صل فيه حتريف ,وزعموا �أن �صحابة
ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) �أدخلوا
فيه �آيات وحذفوا منه �آيات يف ت�أييد
عقائدهم ,وخالفوا بذلك ن�ص القر�آن
الكرمي يف حفظ كتاب اهلل �سبحانه وتعاىل
و�إجماع الأمة وال �سيما �أهل بيت النبي
ر�ضوان اهلل تعاىل عليهم وعلى ر�أ�س هذا
البيت املطهر �سيدنا �أمري امل�ؤمنني علي بن
�أبي طالب (ر�ضي اهلل عنه).
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وبعد ا�شتداد اخلالف ال�سيا�سي
الداخلي واالختالط احل�ضاري اخلارجي
مع �أهل الأديان الأخرى والفل�سفات
التي دخلت يف املجتمع الإ�سالمي بعد
ع�صر الرتجمة ,ظهرت مدار�س فكرية
كاجلهمية واملعتزلة واال�شاعرة واملاتريدية
عندما تناولت �آيات ال�صفات بالت�أويالت
القريبة املن�ضبطة �أحياناً والبعيدة غري
املن�ضبطة �أحياناً �أخرى يف جمال الدفاع
عن �أ�صول الدين الإ�سالمي �أمام هجمات
الن�صارى واليهود و�أرباب الفل�سفات ذات
الأ�صول الوثنية .
وتلك املدار�س الفكرية التي حتولت
�إىل فرق وا�ضحة املعامل مع اختالفها
يف ما �سميت بالعقائد الفرعية مل يقل
احدهم �أن ما يقولونه موجود لفظا
ومعنى يف القر�آن الكرمي ,و�إمنا ذكروا
�أنهم ي�ستعملون القوانني العقلية املنطقية
�أحيانا والفردية �أحيانا �أخرى يف معاين
الآيات القر�آنية ,وهذه اخلالفات الفكرية
يف كتب علم الكالم الذي تعر�ض فيها
العقائد الثابتة ,وت�أويالت الفرق املتنوعة
مل يختلف �أحد منهم مع الآخر يف قطعية
�أ�صول الدين ,ولذلك �سموا جميعا ب�أهل
القبلة مع خط�أ بع�ضهم وبدعة بع�ضهم
و�ضاللة البع�ض الآخر.

بع�ضهم البع�ض ,فعلى �سبيل املثال كان
الأمام �أحمد بن حنبل رحمه اهلل تعاىل
كان ي�صلي وراء اجلهمية واملعتزلة ويدعو
�إىل اجلهاد حتت لواء �آمرائهم.
بقي �أن نتحدث عن �أولئك الذين
�أوجدوا لأنف�سهم عقائد �ضالة �صنعها
الت�آمر التاريخي يف الأديان والأمم
الأخرى ,بد�أها اليهودي املت�آمر (عبد اهلل
بن �سب�أ) ,ثم تطورت بيد اليهودي الآخر
(بيان بن �سمعان) ثم انتهت �إىل ظهور
الباطنية على يد (�أبي اخلطاب اال�سدي)
وتلميذه (ميمون القداح) وابنه (عبداهلل),
وملا مل يكن �أحد يف املجتمع ي�ستطيع �أن
يتحرك دون االعتماد على القر�آن الكرمي,
�أولوا �آياته الب ّينات ت�أويال باطنيا �صرفا
خمالفني �ضوابط التف�سري التي �أجمعت
عليها الأمة ,فرد عليهم علماء املدار�س
الإ�سالمية ال �سيما الإمام الغزايل يف كتابه
ال�شهري (ف�ضائح الباطنية) وح�صروهم يف
دائرة كفرية قاطعة .

وه�ؤالء انقطعت �صلتهم بالدين
الإ�سالمي لأنهم ج�سدوا �أئمتهم
و�أ�شركوهم يف الت�صرف مع اخلالق �سبحانه
وعبدوهم من دون اهلل تعاىل ,و�ألغوا
الفرائ�ض الإ�سالمية والعمل ب�شريعته,
وتفرعت منهم اال�سماعيلية والن�صريية
والدليل �أنهم كانوا ي�صلون وراء والدرزية والبهائية والقاديانية .

هذه العقائد الباطلة التي �أوجدتها
�صراعات التاريخ �سواء ,املبتدعة ال�ضالة
منها �أو املنحرفة الكافرة فيها ,ال عالقة
لها بالن�ص القر�آين وال بعقائد امل�سلمني
التي �أجمع عليها ال�صحابة الكرام والذين
�شهد اهلل تعاىل لهم يف ع�شرات الآيات
القر�آنية القاطعة الداللة بعدالتهم
والر�ضى عنهم ,وامل�س�ؤول عن وجودها
التاريخ ,ولي�س الوحي الإلهي الثابت
القاطع يف القر�آن الكرمي .
وبعد درا�ستي املنظمة لتاريخ الأفكار
والفرق الإ�سالمية �أيقنت منذ ثالثة
عقود �أن امل�شروع الذي يجب �أن يقود الأمة
الإ�سالمية هو م�شروع االنتقال بالوحي
الإلهي يف القر�آن وال�سنة ال�صحيحة �إىل
الع�صر وم�شكالته ,لأن �إدعاء الرجوع �إىل
التاريخ هو نكو�ص خمرب �إىل املا�ضي وقتل
للحا�ضر وامل�ستقبل ,فالوحي بعقائده
ال�صافية القاطعة يف القر�آن الكرمي
و�أ�صول �شريعته ونظامه الأخالقي ,ويف
ال�سنة النبوية وحياة �صحابته الأخيار
هو الكفيل ب�إخراج امل�سلمني من التخلف
ال�شامل يف حياتهم ,ولي�س العقائد الباطلة
التي �صنعتها الفرق املنحرفة امل�س�ؤولة عن
تراجع امل�سلمني احل�ضاري يف القرون
الأخرية ,ودفعهم بتخطيط ذكي لالنهيار
�أمام الترت من ال�شرق وال�صليبيني من
الغرب .
الهوام�ش
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ق�������������������������������������������رأت ل���������ك

حاز الرتب الرفيعة
وسبق للمنازل العالية
قراءة يف كتاب( :اخلليفة الأول �أبو بكر ال�صديق� ،شخ�صيته
وع�صره)

لل�صالبي

يو�سف الزوبعي
�إن ع�صر النبوة واخللفاء الرا�شدين كامتداد طبيعي لع�صر النبوة من
�أقوى م�صادر الإميان والعاطفة الإ�سالمية ال�صحيحة التي ال تزال هذه
الأمة تقتب�س منها �شعلة الإمي��ان ،وحتمل زاد الدعوة فت�شعل �أن��وار احلق
يف قلوب النا�س حتى ال تنطفئ بريح الهدم التي يوجهها �أعداء الأمة �ضد
دعوتها فهو مليئ بالدرو�س والعرب ،وفقه التمكني ،وردم الفجوة الكبرية
بني �أبناء امل�سلمني وع�صر ال�صحابة.
ف�ت��اري��خ الآل والأ� �ص �ح��اب �إذا �أح���س��ن ع��ر��ض��ه ي�غ��ذي الأرواح وي�ه��ذب
النفو�س ،وينور العقول ،وي�شحذ الهمم ،ويقدم الدرو�س ،وي�سهل العرب،
وين�ضج الأف�ك��ار ،فن�ستفيد من ذلك يف �إع��داد اجليل امل�سلم وتربيته على
منهاج النبوة ،ونتعرف على حياة وع�صر من قال اهلل فيهم{ :وَالسَّاب ُِقونَ
ا َألوَّ ُلونَ مِنَ الْمُه ِ
َاج ِرينَ وَا َألنْصَا ِر وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ب ِ ِإحْسَا ٍن رَضِيَ ال َّلهُ عَنْهُمْ وَر َُضوا عَنْهُ وَ َأعَدَّ
لَهُمْ جَنَّاتٍ َتجْ ِري َتحْ َتهَا ا َألنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا َأبَدًا َذلِكَ ال ْ َفو ُْز الْعَظِيمُ} التوبة.100 :

وقال فيهم ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم( :خري �أمتي القرن الذي
بعثت فيهم.)...
وقال فيهم عبد اهلل بن م�سعود :من كان م�ستناً فلي�سنت مبن قد مات
ف�إن احلي الت�ؤمن عليه الفتنة �أولئك �أ�صحاب حممد ،كانوا واهلل �أف�ضل
هذه الأم��ة ،وابرها قلوباً ،و�أعمقها علماً ،و�أقلها تكلفاً ،قوم اختارهم اهلل
ل�صحبة نبيه و�إق��ام��ة دينه ،فاعرفوا لهم ف�ضلهم ،واتبعوهم يف �آثارهم،
ومت�سكوا مبا ا�ستطعتم من �أخالقهم ودينهم ،ف�إنهم كانوا على الهدى
امل�ستقيم .
فتاريخهم هو الكنز ال��ذي حفظ م��دخ��رات الأم��ة يف الفكر والثقافة
والعلم واجلهاد ،وحركة الفتوحات والتعامل مع ال�شعوب والأمم ،فتجد
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الأجيال يف هذا التاريخ املجيد ما يعينها
على موا�صلة رحلتها يف احلياة على منهج
�صحيح وه��دي ر�شيد وت�ع��رف م��ن خالله
حقيقة ر�سالتها واثرها يف دنيا النا�س ,ومن
اج��ل ذل��ك �أ�سهمت الأم��ة �إ�سهامات كثرية
يف رع��اي��ة ه��ذا التاريخ ف�ألفت فيه الكتب
وتنوعت م�صادره ،وال�ي��وم نقف عند �أحد
الكتب املعا�صرة التي �ألفت يف �سرية �أبي
بكر ال�صديق وتناولت �شخ�صيته وع�صره،
اال وه��و ك�ت��اب (� �س�يرة �أب ��و ب�ك��ر ال�صديق
ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه� ،شخ�صيته وع���ص��ره) من
ت�أليف العامل الليبي املعا�صر الدكتور علي
حممد ال�صالبي ،والذي �أبدع يف ت�صنيفه
هذا كما �أبدع يف كتبه االخرى التي تناولت
� �س�ير ال���ص�ح��اب��ة وع �ل��ى ر�أ� �س �ه��م اخل�ل�ف��اء
الرا�شدين.
�إن ��س�يرة ال���ص��دي��ق مليئة ب��ال��درو���س
وال�ع�بر ،فهو �أع�ظ��م �شخ�صية يف الإ��س�لام
ب�ع��د ال�ن�ب��ي ��ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و� �س �ل��م ،فقد
ك ��ان ه ��ذا ال���ص�ح��اب��ي اجل�ل�ي��ل ق��د ات�صف
مبكارم الأخالق ،وال�صفات احلميدة ،منذ
اجلاهلية ،فلم يعرف عنه �أنه �سجد ل�صنم،
�أو �شرب اخلمر.
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ل �ق��د ق� ��ام ال �� �ص�ل�اب��ي ب �ج �م��ع ��ص�ف��ات
ال�صديق وف�ضائله وم�شاهده يف ميادين
اجلهاد مع ر�سول اهلل  ،وحياته يف املجتمع
املدين ومواقفه العظيمة بعد وفاة ر�سول
اهلل وك �ي��ف ث �ب��ت اهلل ب��ه الأم� � ��ة؟ و��س�ل��ط
الأ��ض��واء على �سقيفة بني �ساعدة وم��ا مت
ف�ي�ه��ا م��ن ح ��وار ون �ق��ا���ش ب�ي�ن امل�ه��اج��ري��ن
والأن�صار ،ون�سف ال�شبهات والأباطيل التي
�أل�صقت بتاريخ �سقيفة بني ��س��اع��دة ،من
ِق� َب��ل امل�ست�شرقني وغ�يره��م ،وب�ين موقف
ال�صديق من �إر��س��ال جي�ش �أ�سامة وم��ا يف
ه��ذا احل��دث العظيم من درو���س يف طاعة
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حيا وميتا،
وم ��ا ك ��ان ف �ي��ه م ��ن ح ��زم وع� ��زم ي�ح�ت��اج��ه
دع ��اة ال �ي��وم وق ��ادة ال�ف�ك��ر وال���س�ي��ا��س��ة ،ثم
ينتقل لي�ستعر�ض �أح��داث ال��ردة� ،أ�سبابها
و�أ� �ص �ن��اف �ه��ا ،وب��داي�ت�ه��ا يف �أواخ� ��ر الع�صر

النبوي ،وموقفه منها يف خالفته ،وخطته
التي و�ضعها للق�ضاء عليها و�أ�ساليبه التي
ا�ستخدمها يف ح��روب��ه �ضد امل��رت��دي��ن ،ثم
ينتقل لي�ستعر�ض لنا م��ؤه�لات ال�صديق
التي توفرت يف �شخ�صيته والتي ا�ستطاع
ب�ه��ا -ب�ع��د ت��وف�ي��ق اهلل� -أن ي�سحق حركة
ال� � � ��ردة ،وحت � ��دث ع ��ن �� �ش ��روط ال�ت�م�ك�ين
و�أ�سبابه التي حتققت يف ع�صره ،و�صفات
جيل التمكني يف ذل��ك العهد ال��ذي ق��اده،
و�أ� �ش��ار �إىل �سيا�سته يف حم��ارب��ة التدخل
الأجنبي يف دولته ،وذكر �أهم نتائج �أحداث
ال��ردة  ,وتكلم عن فتوحاته ،فبني خطته
يف فتح ال �ع��راق ب�ق�ي��ادة خ��ال��د ب��ن الوليد،
وخطته يف فتح ال�شام.

�أول م��ن �أوذي يف �سبيل اهلل ب�ع��د ر��س��ول
اهلل ،و�أول من داف��ع عن ر�سول اهلل ،و�أول
م��ن دع ��ا اىل اهلل ،وك ��ان ال � ��ذراع اليمنى
لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
و�إنك حني تقر�أ يف كتاب ال�صالبي هذا
ت�برز لك مواقف يف حياة ال�صديق ر�ضي
اهلل عنه متيز بها عن غريه من اال�صحاب
منها:
1-1االمي��ان ال��ذي مل يكن فيه ت��ردد ولو
حلظة واحدة.
�2-2إ� �س�ل�ام ��س�ت��ة م��ن ال�ع���ش��رة امل�ب���ش��رون
باجلنة على يديه.

و�أو�ضح ال�صالبي كيف فهم ال�صديق 3-3انفاق جميع ماله عن ر�ضا نف�س يف
الإ��س�لام ،وعا�ش به يف دنيا النا�س ،وكيف �سبيل اهلل وخدمة لر�سول اهلل �صلى اهلل
�أثر يف جمريات الأمور يف ع�صره ،وحتدث عليه و�سلم.
عن جوانب �شخ�صيته املتعددة ،ال�سيا�سية،
4-4دفاعه عن ر�سول اهلل بكل ما اوتي من
وال�ع���س�ك��ري��ة ،والإداري � � ��ة ،وع ��ن ح�ي��ات��ه يف
مال وقوة بدن وجاه وعلم .
املجتمع الإ�سالمي ملا كان �أحد رعاياه وبعد
�أن �أ�صبح خليفة ر�سول اهلل ،وركز على دور 5-5م�صاحبته لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
�أب��ي بكر ال�صديق كرجل دول��ة مميز من و�سلم يف الهجرة اىل املدينة املنورة ،ونزول
ال �ط��راز ال �ن��ادر وع��ن �سيا�سته ال��داخ�ل�ي��ة ال �ق��ر�آن فيه ميتدحه ويثني عليه ويبني
واخلارجية و�أ�ساليبه الإدارية.
مدى حر�صه وخوفه على ر�سول اهلل.
�إن ه ��ذا ال �ك �ت��اب ي�بره��ن ع�ل��ى عظمة
�أبي بكر ال�صديق ،ويثبت للقارئ ب�أنه كان
عظيماً ب ��إمي��ان��ه ،عظيما بعلمه ،عظيما
ب �ف �ك��ره ،عظيما ب�ب�ي��ان��ه ،عظيما بخلقه،
عظيماً ب�آثاره فقد جمع ال�صديق العظمة
من �أطرافها وكانت عظمته م�ستمدة من
ف�ه�م��ه ،وتطبيقه ل�ل�إ��س�لام و�صلته ب��اهلل
العظيمة ،واتباعه ال�شديد لهدي الر�سول
ال �ك��رمي� ،إن �أب ��ا ب �ك��ر م��ن الأئ �م��ة ال��ذي��ن
ير�سمون للنا�س خط �سريهم ويت�أ�سى بهم
النا�س ب�أقوالهم و�أفعالهم يف هذه احلياة،
ف �� �س�يرت��ه م ��ن �أق� � ��وى م �� �ص��ادر الإمي� � ��ان،
والعاطفة الإ�سالمية ال�صحيحة والفهم
ال�سليم لهذا الدين .

6-6موقفه يف وفاة النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم فقد كان رجل املوقف ،بعد �أن ذهل
اجل �م �ي��ع مل ��وت احل �ب �ي��ب ��ص�ل��ى اهلل عليه
و�سلم.

7-7موقفه يف �سقيفة بني �ساعدة ال��ذي
ك��ان م��ن ث�م��اره اج�م��اع ال�صحابة �أختياره
خ�ل�ي�ف��ة ل �ه��م .ويف ه ��ذا دل �ي��ل ع�ل��ى ر��س��وخ
االميان واليقني يف نف�سه وقوة �شخ�صيته
الآ�سرة ,وقدرته على الإقناع .رغم زهده يف
اخلالفة وحر�صه على وح��دة الأم��ة وكان
ذلك وا�ضحا من خالل خطبته بعد البيعة
ال �ع��ام��ة ،ف�ق��د ب�ي�ن ف�ي�ه��ا م�ن�ه�ج��ه ل�ق�ي��ادة
الدولة ،وق ّرر فيها قواعد العدل والرحمة
يف التعامل بني احلاكم واملحكوم وركز على
�إن ال���ص��دي��ق ال ��ذي �أن�ط�ل��ق ال�صالبي �أن ط��اع��ة ويل الأم��ر مرتتبة على طاعة
ب�ع��ر���ض ��س�يرت��ه م��ن ح�ي��ات��ه االوىل فهو
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اهلل ور�سوله ،ون�ص على اجلهاد يف �سبيل
اهلل لأهميته يف �إعزاز الأمة ،وعلى اجتناب
الفاح�شة لأهمية ذلك يف حماية املجتمع
من االنهيار والف�ساد.
8-8جمعه للقر�آن الكرمي بعد ان ا�ست�شرى
القتل يف احل�ف��اظ وتفرقهم يف الأم�صار
ال�شرتاكهم يف جيو�ش الفتح التي �سريها
ر�ضي اهلل عنه .
9-9الفتوحات التي قام بها لإعزاز الدولة
والدين واال�ستمرار على خط اجلهاد � ,إن
املطالع للفتوحات يف عهد ال�صديق ر�ضي
اهلل ع�ن��ه مي�ك��ن ل��ه �أن ي�ستنتج خ�ط��وط
رئي�سية للخطة احلربية التي �سار عليها،
وكيف تعامل هذا اخلليفة العظيم مع �س ّنة
الأخذ بالأ�سباب؟ وكيف كانت هذه اخلطة
املحكمة ع��ام� ً
لا م��ن ع��وام��ل ن��زول الن�صر
والتمكني من اهلل عز وجل للم�سلمني ومن
هذه اخلطوط ماي�أتي:
 ع��دم الإي�غ��ال يف ب�لاد العدو حتى تدينللم�سلمني.
 التعبئة وح�شد القوات. -تنظيم عملية الإمداد للجيو�ش.

 �إميان امل�سلمني باحلق الذي يقاتلون من و�أخرب عمر بن اخلطاب بخطواته القادمةوع ّرفه ماعزم عليه و�ألزمه بذلك ،وابلغ
�أجله.
النا�س بل�سانه و�أعيا مدركاً حتى ال يح�صل
 ت�أ�صل ال�صفات احلربية يف امل�سلمني.�أي لب�س ،وتوجه بالدعاء اىل اهلل يناجيه
 �سماحة امل�سلمني وع��دال�ت�ه��م م��ع تلك وي�ب�ث��ه ك��وام��ن ن�ف���س��ه ،وك �ل��ف ع�ث�م��ان بنعفان �أن يتوىل ق��راءة العهد على النا�س
ال�شعوب.
و�أخذ البيعة لعمر قبل موته ،وقام بتوجيه
 رح� �م ��ة امل �� �س �ل �م�ين يف ت �ق��دي��ر اجل��زي��ة الفاروق عندما اختلى به.واخلراج ووفائهم بعهودهم.
�إن اخل�ط��وات التي �سار عليها �أبوبكر
 ث ��روة امل�سلمني ال��وا��س�ع��ة م��ن ال��رج��ال ال �� �ص��دي��ق يف اخ �ت �ي��ار خ�ل�ي�ف�ت��ه م��ن ب�ع��دهالتتجاوز ال�شورى ب�أي حال من الأح��وال،
والقادة العظام.
و�إن ك��ان��ت الإج� � ��راءات امل�ت�ب�ع��ة فيها غري
 �إحكام اخلطة اال�سالمية احلربية وغري الإجراءات املتبعة يف تولية �أبي بكر نف�سه،ذلك من الأ�سباب.
وه�ك��ذا مت عقد اخل�لاف��ة لعمر ر�ضي اهلل
1010اختيار عمر اب��ن اخل�ط��اب ر�ضي اهلل عنه بال�شورى واالت�ف��اق ومل ي��رد التاريخ
عنه خليفة له  ,الن املرحلة التي تعي�شها �أي خ�لاف وق��ع ح��ول خالفته بعد ذل��ك،
وال �أن �أح��داً نه�ض ط��وال عهده لينازعه
دولة اخلالفة حتتاج اىل قائد كعمر.
الأم��ر ،بل كان هناك �إجماع على خالفته
ان عملية اختيار عمر لهذه املهمة مرت وعلى طاعته يف �أثناء حكمه ،فكان اجلميع
بعدة �إج��راءات عملية وه��ي :ا�ست�شار كبار وحدة واحدة.
ال�صحابة من املهاجرين والأن�صار ،وبعد
كل ه��ذا وغ�يره جت��ده يف ال�سفر الذي
�أن مت تر�شيح ال�صديق لعمر ووافق معظم
ال�صحابة ع�ل��ى ذل��ك ك�ت��ب ع �ه��داً مكتوباً �سطره ال�صالبي عن حياة ال�صديق �ضي
يقر�أ على النا�س يف املدينة ويف الأم�صار ،اهلل عنه.

 حتديد الهدف من احلرب. �إعطاء الأف�ضلية مل�سارح العمليات. عزل ميدان املعركة. التطور يف �أ�ساليب القتال. �سالمة خطوط االت�صال مع القادة.ثم �إن املت�أمل يف حركة الفتح اال�سالمي
ي��رى توفيق اهلل تعاىل جليو�ش اخلليفة
�أب��ي بكر ر��ض��ي اهلل ع�ن��ه ،فقد ا�ستطاعت
ت�ل��ك اجل�ي��و���ش امل�ظ�ف��رة �أن تك�سر �شوكة
ال��روم��ان وال�ف��ر���س وف�ت��ح ت�ل��ك ال��دي��ار يف
وق��ت قيا�سي يف تاريخ احل��روب وم��ن �أهم
�أ�سباب تلك الفتوح؛
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تلتقي مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ن�سبا عند اجلد
اخلام�س ،اقرب �أزواجه �إليه ن�سبا.
�أ�سلمت قدمياً ،وكان لها مكانة عالية وحرمة فائقة،
وملكانتها قيل لأخيها معاوية� :أنت خال امل�ؤمنني ،لأن �أخته )
�أم امل�ؤمنني).
ولها م�أ�ساة كبرية جداً ،فحني ا�شتد �أذى امل�شركني على
امل�سلمني يف مكة� ،أذن النبي عليه ال�صالة وال�سالم للم�سلمني
من ال�صحابة امل�ست�ضعفني بالهجرة فراراً بدينهم �إىل احلب�شة،
هاجرت مع زوجها عبيد اهلل مع من هاجر من ال�صحابة �إىل
احلب�شة ،وحتملت هذه الزوجة الكثري مما حتمله ال�صحابة
من �أجل �إ�سالمهم ،حتملت �أذى قومها ،وحتملت هجر �أهلها،
والغربة عن وطنها وديارها ،كل ذلك لتحيي حياة الإميان
والإ�سالم بعيداً عن ال�شرك والع�صيان ،وحينما ا�ستقرت يف
احلب�شة �آمنة مطمئنة فاج�أتها حمنة �شديدة وع�صيبة ،تلك
املحنة هي ردة زوجها عن الإ�سالم ،وتن�صره بعد �أن هداه
اهلل للإ�سالم� ،إنها حمنة منكرة ،النا�س يدخلون يف دين اهلل
�أفواجاً ،والنجا�شي �أعلن �إ�سالمه ،و�أ�سلم كبار البطارقة ،وهي
زوجها يتن�صر ،وي�شرب اخلمر ،ويعاقرها حتى مات بها.

نور حممد

�أ�صبحت غريبة مرتني؛ فهي غريبة بعد �أن ترك زوجها
دينه ،وغريبة ببعدها عن �أهلها وبلدها ،وكل ذلك ت�ضحية يف
�سبيل اهلل ورغبة يف ما عنده و�صربا على املكاره والأذى ،فكانت
خري مثال لل�صابرات املحت�سبات ،فكيف كوفئتْ مِ ن قبل اهلل
عز وجل؟
�أخرج ابن �سعد عن ابن عمر بن �سعيد الأموي قال :قالت
(( :) ............ر�أيت يف املنام ك�أن زوجي عبيد اهلل ب�أ�سو�أ
�صورة ففزعت ،ف�أ�صبحت ف�إذا به قد ترك دينه ،ف�أخربته
أكب على اخلمر حتى مات من �شرب
باملنام فلم يحفل به ،و� ّ
اخلمر ،ف�أتاين �آت يف نومي فقال :يا �أم امل�ؤمنني).
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ففزعت ،فما هو �إال �أن انق�ضت عدتي ،فما �شعرت �إال
بر�سول النجا�شي ي�ست�أذن يل ،ف�إذا هي جارية يقال لها �أبرهة
فقالت� :إن امللك يقول لك :و ِّكلِي من يزوجك  ،ف�أر�سلت
�إىل خالد بن �سعيد بن العا�ص بن �أمية فوكلته ،ف�أعطيت
�أبرهة على ب�شارتها �سوارين من ف�ضة ،فلما كان الع�شي
�أمر النجا�شي جعفر بن �أبي طالب ومن هناك من امل�سلمني
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ه�����ل ت����ع����رف ه�������ذا ال���ص���ح���اب���ي؟

فح�ضروا ،وخطب النجا�شي ،فحمد اهلل
تعاىل ،و�أثنى عليه ،وت�شهد ،ثم قال� :أما
بعد؛ ف�إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
كتب �إ ّ
يل �أن �أزوجه ( ،)...........ف�أجبت،
وقد �أ�صدقتها عنه �أربعمائة دينار ،ثم
�سكب الدنانري ،ثم خطب خالد بن
�سعيد فقال :قد �أجبت �إىل ما دعا �إليه
ر�سول اهلل وزوجته ( ،)...........وقب�ض
الدنانري ،و�صنع لهم النجا�شي طعاماً .
ومن ترك �شيئاً هلل عو�ضه اهلل خرياً
منه يف دينه ودنياه ،فر�سول اهلل خري من
عبد اهلل الذي ترك دين اال�سالم وتن�صر
ومات على ذلك ،واهلل تعاىل حني علم
�صدق هذه املر�أة و�صربها كاف�أها على
الفور ومن غري متهل ومبن ؟ بر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم والذي بادر من
فوره فوكل النجا�شي بتزويجه من (�أم
امل�ؤمنني) ،ودفع النجا�شي املهر ،و�أومل.
وملا بلغ �أبا �سفيان والدها ،وكان م�شركاً
�أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم نكح ابنته
قال( :هو الفحل ال يجدع �أنفه)� ،أي �أنه
الكفء الكرمي الذي ال يعاب ،وال يرد.
عادت هذه املهاجرة عقب فتح خيرب،
بعد ثالثة ع�شر عاماً ق�ضت يف احلب�شة
عادت مع ال�صحابة يقودهم جعفر بن �أبي
طالب ر�ضي اهلل عنهم ،وقد �س ّر النبي عليه
ال�صالة وال�سالم �أميا �سرور مبجيء ه�ؤالء
ال�صحابة بعد غياب طويل ،ومعهم زوجته
ال�صابرة الطاهرة الكرمية� ،إنهم خرجوا
من مكة فارين بدينهم من ال�شرك ،واليوم

يعودون  ،و�أمر الإ�سالم يعلو ،و�سلطانه
ميتد ،وعندما ح ّلوا باملدينة ا�ستقبلهم
النبي عليه ال�صالة وال�سالم م�سروراً
مبتهجا.
ً
وما �أن و�صلت �إىل املدينة بعد تلك
الغربة الطويلة حتى ا�ستقبلها النبي
عليه ال�صالة وال�سالم بال�سرور والبهجة،
و�أنزلها �إحدى حجراته بجوار زوجاته
الأخريات ،واحتفل ن�ساء املدينة بدخولها
بيت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم،
وهنَّ يحملن �إليها التحيات ،والتربيكات،
والتهاين ،والأمنيات بهذا الزواج املبارك،
وقد �أومل خالها عثمان بن عفان وليمة
حافلة نحر فيها الذبائح ،و�أطعم النا�س
فرحا وبهجة بهذا الزواج امليمون،
اللحم ً
وا�ستقبلت �أمهات امل�ؤمنني هذه ال�شريكة
الكرمية بالإكرام والرتحاب.
قدم �أبو �سفيان �إىل املدينة� ،إىل النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم يطلب منه �أن ميد يف
�أجل الهدنة التي متت امل�صاحلة عليها يف
احلديبية في�أبى عليه النبي هذا الطلب،
فا�ستعان �أبو �سفيان على حتقيق طلبه
بابنته زوجة النبي ،فدخل دارها ،وفوجئت
به يدخل بيتها ،وما ر�أته منذ خم�سة ع�شر
عاماً ،ومل تكن قد ر�أته منذ �أن هاجرت
�إىل احلب�شة ،فالقته باحلرية ،فال تدري
�أترده لكونه م�شركاً� ،أم ت�ستقبله لكونه
�أباً؟ ،و�أدرك �أبو �سفيان ما تعانيه ابنته،
ف�أعفاها من �أن ت�أذن له باجللو�س ،وتقدم
من تلقاء نف�سه ليجل�س على فرا�ش ر�سول

اهلل ،فما راعه �إال وابنته جتذب الفرا�ش من
حتته لئال يجل�س عليه ،ف�س�ألها بده�شة:
يا بنية �أرغبتِ بهذا الفرا�ش عني �أم بي
عنه؟ فقالت :بل هو فرا�ش ر�سول اهلل،
و�أنت امر�ؤ جن�س م�شرك ،فقال :يا بنية
لقد �أ�صابك بعدي �ش ٌّر ،فقالت :بل هداين
اهلل للإ�سالم ،و�أنت يا �أبتِ �س ِّيد قري�ش
وكبريها ،كيف ي�سقط عنك الدخول يف
الإ�سالم ،و�أنت تعبد حج ًرا ال ي�سمع وال
يب�صر؟! فقام من عندها.
وبعد وفاة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
م�ستم�سكة
ظ َّلت ال�سيدة ر�ضي اهلل عنها
ِّ
ب�س َّنته �صلى اهلل عليه و�سلم؛ وملَّا جاء
ُ
نعي �أبيها من ال�شام دعتْ ر�ضي اهلل عنها
ب�صفرة يف اليوم الثالث ،فم�سحتْ عار�ضيها
وذراعيها ،وقالت� :إين كنتُ عن هذا لغنية،
لوال �أين �سمعتُ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم يقولَ ﴿ :ال يَح ُِّل الِمْرَ َأةٍ ُتؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْ ِم

اآلخِ ِر َأنْ ُتحِدَّ عَ َلى مَيِّتٍ َفو َْق َثالَثٍ إِ َّال عَ َلى َزوْ ٍج،
َف ِإنَّهَا ُتحِدُّ عَ َليْهِ َأرْبَعَ َة َأشْهُ ٍر وَعَشْرًا﴾.

وحني اقرتب الأجل ووافتها املنية
�أر�سلت �إىل ال�سيدة عائ�شة �أم امل�ؤمنني ر�ضي
اهلل عنها  -كما روى ذلك ابن �سعد عنها
 قالت :دعتني ( )...........عند موتهافقالت :قد كان يكون بيننا ما يكون من
ال�ضرائر فتحللي من ذلك ،فحللتها من
ذلك وا�ستغفرت لها ،فقالت يل� :سررتِني
�س ّرك اهلل .و�أر�سلت مبثل ذلك �إىل باقي
�ضرائرها ،وتوفيت ر�ضي اهلل عنها �سنة
�أربع و�أربعني ،ودفنت بالبقيع.

ف�أي �أمهات امل�ؤمنني هي؟
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�إنها ال�سيدة �أم حبيبة رملة بنت �أبي �سفيان ر�ضي الله عنهما
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روى ابن خلكان يف كتابه وفيات الأعيان� ،أنه دار بني �سيدنا احل�سن و�سيدنا احل�سني ر�ضي
اهلل عنهما كالما فتقاطعا ،فقيل للح�سني ر�ضي اهلل عنه( :لو �أتيت �أخاك فهو �أكرب منك �سناً،
فقال :ف�إن الف�ضل للمبتدئ و�أنا �أكره �أن يكون ّ
يل الف�ضل على �أخي ،فبلغ ذلك احل�سن ف�أتاه).
�إن هذه احلادثة دلت على �أخالق رفيعة وفكر نري منري ،ومما دلت عليه هذه الق�صة �أي�ضا:
زهري حممد

�أوال :ال يعرف الف�ضل �إال �أهله:

الصلح ..

الفضل للمبتدئ

س
ح

�إن م��ن الأ��س����س ال�ت��ي �أق��ام�ه��ا ديننا احلنيف  :العدل
والإن���ص��اف م��ع جميع النا�س ،م�ؤمنهم وك��اف��ره��م ،فقال
تعاىل ﴿ :ال جيرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوى ﴾،
فاحلب والكره لي�س لهما �سلطان يف تقرير احلق بل الذي
له ذلك العدل والإن�صاف ،وهذا ما ميز ديننا احلنيف عن
باقي الديانات الأخرى ،و�إن فعل احل�سني ر�ضي اهلل عنه يف
�أنه ناط الف�ضل ب�أخيه الأكرب نابع من الأ�س�س التي �أقرها
ديننا و�إ�سالمنا ،ولقد كان ب�إمكان �سيدنا احل�سني ر�ضي
اهلل عنه املبادرة يف ال�صلح مع �أخيه احل�سن ليحوز ف�ضال
ورف�ع��ة ،ف ��إن م��ن ي�ب��ادر ويتقدم ل�ل�إ��ص�لاح ذو ��ش��أن رفيع
ومكانة �سامية ،ولكنه �أث��ر �إال �أن يكون الأم��ر يف ن�صابه
ال�صحيح واملنا�سب ،فهل نفقه ه��ذا الفقه ونعمل به وال
نتكرب على �إخواننا ون�ست�صغرهم ونخرب بيوتنا ونقطع
�أرحامنا� . . .إنه الف�ضل الذي ال يعرفه �أال �أهله وذووه.
ثانيا :العمل مبوجب هذه املعرفة:

ن

وفقه احل�سني ر�ضي اهلل عنه جعله ينتظر ويرتقب
�سبق �أخيه احل�سن ر�ضي اهلل عنهما لهذا الف�ضل ،وبكل
�شوق ورغبة يف �أن يتقدم احل�سن ليحوز الف�ضل كله ،وما
كان من احل�سن ر�ضي اهلل عنه ال�سيد امل�صلح الذي �أخرب
عنه جده امل�صطفى ب�أنه �سيد ،و�سي�صلح اهلل به بني فئتني
عظيمتني من امل�سلمني �إال �أن يبادر من ف��وره ،ومبجرد
�سماعه ملقولة �أخيه احل�سني التي مل تكن لتغيب عنه �أو
�أن يجهل ما فقهه �أخيه احل�سني وهو ال�سيد امل�صلح ،ف�أخذ
ب��زم��ام امل�ب��ادرة وا�صطلح م��ع �أخ�ي��ه ليقرر حقيقة م��ا قال
احل�سني و�أ�صالة فكره ونفا�سة فقهه ،ولي�ضرب لنا مثال
يف �إتباع العلم واملعرفة بالعمل والتطبيق.
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ثالثا :ت� ٍسام يقابل بت� ٍسام:
�إن ال�سمو الأخالقي الذي حمله احل�سني جعله يتفر�س
�أخالق الرجال وما يليق بهم ومبنازلهم ،فكان عارفا عاملا
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معلما لغريه بفقه الأخ�لاق ولطائفه،
وكذا يقال عن احل�سن ر�ضي اهلل عنهما
فال�سمو الذي تعامل به احل�سن الذي مل
ت�أخذه الهواج�س ،لأنه الأخ الأكرب فال
يبادر بال�صلح� ،أو �أن��ه الأوىل �أن يظهر
 م��ن ه��و �أ��ص�غ��ر منه �سناً  -االح�ت�راموال�ت�ق��دي��ر لأخ �ي��ه الأك�ب�ر �أو غ�ير ذل��ك
مما ي�صح �أن يقال وي�ست�شهد ب��ه ،لكن
احل �� �س��ن ت �ع ��اىل ع ��ن ك ��ل ه� ��ذه وت �ق��دم
لي�سمو ب�خ�ل�ق��ه ال��رف �ي��ع ول �ي��دل��ل على
منزلته العالية ولي�ضرب لنا مثال رائعا
يف التوا�ضع وليكون لنا قدوة و�أ�سوة يف
الرتفع على الذات ورفعها للمكانة التي
تليق بها وحقيقة بها.

ن
و
ا

�إن هذا الفقه وهذا ال�سلوك ي�صح �أن
يكون منهجا نربي عليه �أنف�سنا و�أهلينا
و�أبناءنا �إخواننا و�أ�صدقاءنا و�أن جنعله
ظاهرة يف املجتمع امل�سلم الذي �أ�ضحى
اليوم تفتك به اخل�صومات والنزاعات
ل�سبب �أو لغري �سبب ،وال حول وال قوة
�إال باهلل.

للهجر �أو القطيعة ف��إن�ه��ا م��ن كبائر
ال��ذن��وب ،ي�ق��ول ال�ن�ب��ي �صلى اهلل عليه
و�سلم((:ال يحل مل�سلم � ْأن يهج َر �أخ��اه
فوق ثالثة �أيام يلقاه هذا فيعر�ض عنه
و�أيهما بد�أ بال�سالم �سبق �إىل اجلنة))،
وم��ن ه��ذا املنطلق ك��ان حر�ص احل�سني
�أن ي�صطلح مع �أخيه احل�سن ،ولكن على
�أن يكون ال�سبق لأخيه ،عن �أبي هريرة
ر�ضي اهلل عنه �أن الر�سول �صل اهلل عليه
و�سلم قال  (( :تفتح �أب��واب اجلنة يوم
االثنني ويوم اخلمي�س فيغفر لكل عبد
م�سلم ال ي���ش��رك ب��اهلل �إال رج�ل ً�ا كانت
بينه وبني �أخيه �شحناء فيقال� .أنظروا
ه��ذي��ن حتى ي�صطلحا� ،أن �ظ��روا هذين
حتى ي�صطلحا)).
�إ َّن امل�سلمني تتكاف�أ دما�ؤهم وي�سعى
ب��ذم �ت �ه��م �أدن � ��اه � ��م ،ف�ل�ا ل �ل �ب�غ ����ض وال
للح�سد ،ب��ل �أخ��وة �إمي��ان�ي��ة� .أمل واح��د,
وفرح م�شرتك ,زالت مغتفرة وهفوات،
ال�ق�ل��ب �سليم ،وال���ص��در ع��ام��ر باملحبة
واخل�ي�ر للنا�س وم��ن ك��ان ك��ذل��ك ،ك��ان
�أم��ره عظيم ،يقول اهلل تعاىل ﴿ :يا أيها

أال حتبون أن يغفر اهلل لكم واهلل غفور رحيم ﴾،
وك �ل �ن��ا ن �ع �ل��م �أن ه� ��ذه الآي � ��ة ن��زل��ت يف
�أب��ي بكر ال�صديق مل��ا خي�ض يف عر�ضه
و�شرفه ويف عر�ض ر��س��ول اهلل و�شرفه
يف ال�صديقة عائ�شة ر�ضي اهلل عنها ،فما
ك��ان من ال�صديق �إال �أن �أمتثل للأمر
الإلهي فعفا و�صفح فغفر اهلل له ،وهذا
�سيد اخللق �أجمعني ي��أم��ره اهلل تعاىل
بالعفو وال�صفح ﴿ فاعف عنهم واصفح إنَّ
اهلل حيب احملسنني ﴾ ،ومما يجلبه اخل�صام
واخل�ل�اف والقطيعة وال�ه�ج��ر الف�شل
وذهاب ال�شوكة والقوة واملنعة ،يقول اهلل
تعاىل ﴿ :وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم ﴾
ف�إن يف اجلماعة والألفة واملحبة الربكة
واخلري ،ويف خالف ذلك ما �أخرب به اهلل
�أنفا.
وخ�ت��ام��ا :ع�ل��ى ك��ل م��ن ل��ه �أخ ��وة يف
اهلل �أو الرحم والقربى بينهم خ�صومة
ونزاع �أن يبادر لل�صلح بينهم و�أن ي�ؤلف
قلوبهم ويزيل ما حل فيها من �ضغناء
و��ش�ح�ن��اء و�أن ت�ك��ون جن ��واه ل�ل�إ��ص�لاح
والأل �ف ��ة ي �ق��ول اهلل ت �ع��اىل ﴿ :ال خ�ير يف

حل
س

�إن �أخ�ل�اق ال �ق��ر�آن ال�ت��ي مت�ث��ل بها
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فكانت
خلقه كما و�صفته �أم امل��ؤم�ن�ين عائ�شة
ر��ض��ي اهلل عنها  -ه��ي ال�ت��ي غر�ست يف
نف�س احل�سنني ر�ضي اهلل عنهما هذه
الأخ�لاق التي يوم غبنا عنها غابت عنا
من
ال�صحابة
يف
نزلت
أنها
�
جميعا
نعلم
ك��ذل��ك ت�ك��ون��وا م��و��ص��ول�ين بال�صحابة
وال رجعة �إليها �إال برجوعنا �إىل القر�آن،
الأو���س واخل��زرج بعد �أن من اهلل تعاىل قوال وفعال حمبة و�ألفة و�أخوة.
فقها وعمال وتدبرا وتخلقا.
عليهم ب��الإ��س�لام والإمي ��ان ف ��أذه��ب به
ف ��إ َّن مما متيز به الإ��س�لام واخت�ص �شحناء اجلاهلية ورعونتها وقطيعتها،
به النقلة النوعية يف تنمية العالقات ولذا �أوجب اهلل على امل�سلمني �أن يقتدوا
الإميانية بني �أبنائه ،يقول اهلل تعاىل :ب��اجل�ي��ل امل �ث��ايل ج�ي��ل ال���ص�ح��اب��ة ،وان
﴿ إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم واتقوا يتقوا اهلل تعاىل وي�صلحوا ذات بينهم،
اهلل لعلكم ت��رمح��ون ﴾ ،ف��دي�ن�ن��ا دي ��ن يدعو يقول اهلل تعاىل ﴿ :فاتقوا اهلل وأصلحوا ذاتَ
�إىل التوا�صل والتعا�ضد والتكافل ،ال بينكم ﴾ ويقول �أي�ضا ﴿ :وليعفوا وليصفحوا

الذين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن إال وأنتم كثري من جنواهم إال من أمر بصدقة أو معروف أو
مسلمون واعتصموا حببل اهلل مجيع ًا وال تفرقوا  .إصالح بني الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهلل
واذكروا نعمة اهلل عليكم ْإذ كنتم أعداء فألف بني فسوف نؤتيه أجر ًا عظيم ًا﴾ ،و�أن يكون كالذي
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان ًا وكنتم على شفا نقل كالم احل�سني ر�ضي اهلل عنه لأخيه
حفرة من النار فأنقذكم منها﴾ ،وهذه الآيات كما احل�سن فكان �سببا يف ال�صلح ،فكونوا

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد الثامن
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اختبر معلوماتك م��ع اآلل وال�لأص��ح��اب

ال�س�ؤال الأول� :صحابي �شاعر وجماهد
وقائد:
�شاع ٌر تفوح قريحته بال�شعر عذوبة وجماال
وتن�ساب الكلمات من بني ثناياه ان�سيابا،
�سلط �شعره ن�صرة للإ�سالم وخدمة له منذ
ان �أ�سلم ،وكان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
يرتمن ب�شعره ،من �أبياته :
لكنني ا�س�أل الرحمن مغفــــــــرة
و�ضربة ذات فرع تقذف الزبدا
�أو طعنة بيد حران جمــهـــــــــــــزة

ثالثمائة رجل يزيدون قليال او ينق�صون)
�أي :ال�صحابة الذين خرجوا للقاء م�شركي
قري�ش يف بدر ،وحني ا�ستزادوا منه الأخبار
�س�ألوه :هل وراءهم مدد؟ قال( :مل اجد
وراءهم �شيئا  ..و لكن يا قري�ش ر�أيت
املطايا حتمل املوت الناقع  ...قوم لي�س
لهم منعة وال ملج�أ �إال �سيوفهم  ..واهلل ما
�أرى �أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجال
منكم  ..ف�إذا �أ�صابوا منكم مثل عددهم,
فما خري العي�ش بعد ذلك).
كان �أهل مكة يلقبونه (ب�شيطان قري�ش)!.

بحربة تنفذ الأح�شاء و الكبدا �أ�سلم وكانت له ب�صمات يف ن�صرة دين اهلل
تعاىل ،قال عن نف�سه بعد دخوله الإ�سالم:
حتى يقال �إذا مروا على جدثي
(واهلل ال ادع مكانا جل�ست فيه بالكفر ,اال
يا ار�شد اهلل من غاز وقد ر�شدا جل�ست فيه بالإميان).
ا�ست�شهد يف غزوة م�ؤتة وكان احد �أمرائها قال عنه �سيدنا عمر ابن اخلطاب ر�ضي
الثالثة.
اهلل عنه( :والذي نف�سي بيده خلنزير كان
�أحب �إ َّ
يل من ( )..........حني طلع علينا
وال�س�ؤال :من هذا ال�صحابي ال�شهيد ؟
 ..واليوم هو �أحب �إ َّ
يل من بع�ض ولدي).
� -1سيدنا عبد اهلل بن رواحه ر�ضي اهلل عنه.

فمن هذا ال�صحابي اجلليل؟

� -2سيدنا جعفر بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه.
� -3سيدنا ح�سان بن ثابت ر�ضي اهلل عنه.

� -1سيدنا خالد بن الوليد ر�ضي اهلل عنه.
� -2سيدنا عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل عنه.

ال�س�ؤال الثاين� :صاحب جمل�س كفر � -3سيدنا عمري بن وهب ر�ضي اهلل عنه.

وجمل�س �إميان!

�أحد قادة قري�ش الذين �سلطوا �سيوفهم
لقتال امل�سلمني يف غزوة بدر ،ذو ب�صر حديد
يحكم االمور تقديرا ،م�ستطلع قري�ش يوم
بدر و�صاحب خربها� ،سلط الرعب يف قلوبهم
قبل �أن ي�سلطه �أ�صحاب حممد �صلى اهلل عليه
و�سلم ،حيث قال للغزاة من قري�ش( :انهم

ال�س�ؤال الثالث� :صالة الربدين:
حث الإ�سالم على املحافظة على ال�صلوات
يف �أوقاتها ورغب يف ذلك يف الكثري من
الآيات والأحاديث ،بل لقد كانت �سرية
النبي العملية وم�سرية �أ�صحابه خري مثال
للإتباع واالقتداء باملحافظة على ال�صالة
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(*) اخرتنا من كل عنوان فرعي من عناوين هذا املقاطع كلمة فكان هذا العنوان،
ميثاق مهدي وال�شبيه هنا املق�صود به هو؛ (التخلق والإتباع)�( ،أي م�سلم يتخلق ب�آداب القر�آن ويتبعه).
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اخ��ت��ب��ر م��ع��ل��وم��ات��ك م��ع اآلل واألص��ح��اب

يف �أوقاتها ،وال�شواهد على ذلك كثرية ،ال�س�ؤال اخلام�س :ذكره الله با�سمه  ،))...........وكان �أول املهاجرين موتا يف
املدينة املنورة.
ومن بينها قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�أمر بعر�ض القر�آن عليه:
و�سلم (( :من �صلى الربدين فقد دخل
�صحابي من الأن�صار من اخلزرج �شهد فمن هذا ال�صحابي اجلليل؟
اجلنة)).
العقبه وبدر وامل�شاهد كلها ،و�صف
� -1سيدنا م�صعب بن عمري ر�ضي اهلل عنه.
فما املق�صود بالربدين ؟ وما معنى اخلليفة الرا�شد عمر بن اخلطاب بـ ( �سيد
احلديث؟
امل�سلمني) من �أبرز ُك ّتاب الوحي وحفظته� -2 ،سيدنا احلمزة بن عبد املطلب ر�ضي
�أمر اهلل تعاىل ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم اهلل عنه.
 -1الربدين ،هما� :صالتا الفجر والع�شاء،
بعر�ض القر�آن عليه فقال �صلى اهلل عليه
ومعناه املحافظة عليهما جماعة.
و�سلم له(( :يا � .......إين �أمرت �أن اعر�ض � -3سيدنا عثمان بن مظعون ر�ضي اهلل
عليك القر�آن)) ،ف�سال النبي �صلى اهلل عنه.
 -2الربدين ،هما� :صالتا الفجر والع�صر،
عليه و�سلم ( :بابي �أنت و�أمي يا ر�سول اهلل
ومعناه املحافظة عليهما جماعة.
هل ذكرت لك با�سمي) ؟؟ ف�أجابه �صلى
 -3الربدين ،هما� :صالتا الوتر وال�ضحى ،اهلل عليه و�سلم (( :نعم با�سمك ون�سبك
وهما من ال�سنن التي وا�ضب النبي �صلى يف امللأ الأعلى)).
اهلل عليه و�سلم عليها و�أمرنا بذلك.

ال�س�ؤال الرابع� :أ�شباه النبي �صلى الله
عليه و�سلم:

فمن هذا ال�صحابي اجلليل؟

� -1سيدنا �أبي بن كعب ر�ضي اهلل عنه.
� -2سيدنا زيد بن ثابت ر�ضي اهلل عنه.

�أ�شتهر بع�ض �أقرباء النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم ب�شدة �شبه اخللقة بر�سول اهلل �صلى � -3سيدنا عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه.
اهلل عليه و�سلم.

ال��� �س ��ؤال ال��ث��ال��ث :الإج��اب��ة الثانية
ال��� �س ��ؤال ال��ث��اين :الإج��اب��ة الثالثة
ال������س����ؤال الأول :الإج���اب���ة الأوىل

الإجابة ال�صحيحة:

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد الثامن

ال��� �س ��ؤال ال��راب��ع :الإج��اب��ة الثانية

� -2سيدنا جعفر بن �أبي طالب� ،سيدنا
امل�صلح احل�سن بن علي و�أخيه احل�سني،
�أبو �سفيان بن احلارث ،قثم بن العبا�س
بن عبد املطلب ،ال�سائب بن عبيد بن عبد قال له ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
وهو يودعه عند موته (( :رحمك اهلل يا
مناف ر�ضي اهلل عنهما و�أر�ضاهم .
 ......خرجت من الدنيا ما �أ�صبت من
� -3سيدنا امل�صلح احل�سن بن علي و�أخيه الدنيا وما �أ�صابت منك)) قال عنه �صلى
احل�سني ،عقيل بن �أبي طالب ،عبد اهلل بن اهلل عليه و�سلم وهو يودع ابنته رقيه
جعفر.
عند وفاتها (( :احلقي ب�سلفنا اخلري

ال��� �س ��ؤال اخل��ام�����س :الإج��اب��ة الأوىل

� -1سيدنا علي بن �أبي طالب ،و�سيدنا
احلمزة ،و�سيدنا جعفر بن �أبي طالب
ر�ضي اهلل عنهم.

�أ�سلم وهاجر �إىل احلب�شة وعاد �إىل
مكة ف�أجاره الوليد بن املغرية ،ون�صب
امل�شركون للمهاجرين العداء و�أذاقوهم
�ألوانا من العذاب لإرجاعهم عن دينهم
ولأجل �أن يكفروا بالإ�سالم ،فطلب من
الوليد بن املغرية �أن يخلع جواره عنه
لكي ي�شارك امل�سلمني جهادهم ومعاناتهم
وعذابهم.

ال����س��ؤال ال�ساد�س :الإج��اب��ة الثالثة

فمن هم الذين ا�شتهروا ب�شبههم
بالنبي �صلى الله عليه و�سلم؟

ال�س�ؤال ال�ساد�س :الرابع ع�شر ا�سالم ًا:
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هل تعلم؟

�أن امل�شركني �سعوا ل�صرف النا�س عن �أن امل�شركني �سعوا ل�صرف النا�س عن
القر�آن والإ�سالم و�صدهم عنه ب�سرد
بعيدا! و� ّصدهم عنه.
القر�آن ً
الق�ص�ص واحلكايات!
وذلك بالت�صفيق وال�صفري! وكان
ظنهم �أنهم بذلك يحققون الغلبة
والن�صرة ،قال تعاىل ﴿ :وَ َق َال ال َّ ِذينَ َك َفرُوا

يقول اهلل تعاىل ﴿ :وَإِ َذا ُت ْت َلى عَ َليْ ِهمْ آيَا ُتنَا
َقا ُلوا َقدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَ ُقلْنَا مِ ْث َل ه ََذا إِنْ ه ََذا إِ اَّل
اَل َتسْمَعُوا لِه ََذا ال ْ ُقرْآ ِن وَال ْ َغوْا فِيهِ لَعَ َّل ُكمْ َت ْغلِبُونَ ﴾ َأسَاطِريُ الأْ َوَّلِنيَ ﴾ الأنفال . 31

ف�صلت.26 :

واملفارقة لي�ست هنا بل فيمن �سار على
املن�صرون وعملوا
هذا املنهج !! فقد اتخذه ّ
على حتقيقه ،يقول املن�ص ّر وليم جيفورد
بالكراف( :متى توارى القر�آن ومدينة
مكة عن بالد العرب ميكننا حينئذ �أن نرى
العربي يتدرج يف �سبيل احل�ضارة التي مل
يبعده عنها �إال حممد وكتابه)(.)1

روي �أن الن�ضر بن احلارث كان قد
ذهب �إىل بالد فار�س ،وتعلم من �أخبار
ملوكهم ( ُر ْ�ستم وا�سفنديار) ،وملا قدم
وجد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قد
بعثه اهلل ،وهو يتلو على النا�س القر�آن،
فكان �إذا قام �صلى اهلل عليه و�سلم من
جمل�س ،جل�س فيه الن�ضر فيحدثهم من
�أخبار �أولئك ،ثم يقول :باهلل �أيهما �أح�سن
ق�ص�صا؟ �أنا �أو حممد؟

و�أكد غالد �ستون �أحد موطدي دعائم
الإمرباطورية الربيطانية يف ال�شرق
بينما جند ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم
الإ�سالمي( :ما دام هذا القر�آن موجودًا
فلن ت�ستطع �أوربا ال�سيطرة على ال�شرق� ،إذا تليت عليهم �آياته قالوا �سمعنا و�أطعنا،
يقول اهلل تعاىل ﴿ :آمَنَ الرَّس ُُول بِمَا ُأن ْ ِز َل إِلَيْهِ مِنْ
وال �أن تكون هي نف�سها يف �أمان)(.)2
رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ُك ٌّل آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئ َِكتِهِ وَ ُك ُت ِبهِ وَرُسُلِهِ
اَل ُن َفر ُِّق بَيْنَ َأحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ َقا ُلوا سَمِعْنَا وَ َأ َطعْنَا

�إن هذه املحاوالت ل�سلخ امل�سلمني عن
دينهم قدمية جديدة ،و�أول من واجهها
ُغ ْفرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِريُ ( )285اَل ي َُكلفُ ال َّلهُ
بقوة القلب ويقينه باهلل ون�صره على
هذه امل�ؤامرات هم �أف�ضل الأمة و�أكرثها نَ ْفسًا إِ اَّل وُسْعَهَا لَهَا مَا َكسَبَتْ َوعَ َليْهَا مَا ا ِّ ْك َتسَبَتْ
حم ِْل
�إخال�صا و�سعيا لرت�سيخ دعائم هذا الدين رَبَّنَا ل ُتؤَاخ ِْذنَا إِنْ نَسِينَا َأوْ َأخ َْط ْأنَا رَبَّنَا و اََل َت ْ
ون�شره بني النا�س كافة �إنهم ال�صحابة عَ َليْنَا إِصْرًا َكمَا حَمَلْ َتهُ عَ َلى الَّذِينَ مِنْ َقبْلِنَا رَبَّنَا
ر�ضوان اهلل عليهم جميعا الذين تدين لهم و اََل ُتحَمِّلْنَا مَا اَل َطا َق َة لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا و َْاغفِرْ لَنَا
الب�شرية بالف�ضل والإح�سان ،فلقد ت�صدوا وَارْحَمْنَا َأنْتَ مَو اَْلنَا َفانْصُرْنَا عَ َلى ال ْ َقوْ ِم ال ْ َكافِ ِرينَ﴾
لهذه امل�ؤامرات بكل ما �أوتوا من قوة ،فلم البقرة.286 - 285 :
يهد�أ لهم بال حتى حرموا جزيرة العرب
بل �إن اهلل تعاىل ق�ص لنا خرب اجلن
على امل�شركني وفتحوا العراق وال�شام
واليمن وفار�س ،فع ّم القر�آن بنوره �أرجاء الذين �سمعوا القر�آن فكان ردهم م�ضرب
هذه البالد وعمرها بعد خراب ،ف�أن�س املثلُ ﴿ :ق ْل ُأوحِيَ إِلَيَّ َأنَّهُ اسْ َتمَعَ نَ َفرٌ مِنَ ال ْ ِجنِّ
النا�س به وطربوا له ول�سماعه وتالوته َف َقا ُلوا إِنَّا سَمِعْنَا ُقرْآنًا عَجَبًا ( )1يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ
والعمل به قرونا وقرونا.
َفآمَنَّا بِهِ وَلَنْ ُنشْ ِر َك بِرَبِّنَا َأحَدًا﴾ اجلن.2-1 :
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ه����������������������ل ت����������ع����������ل����������م؟

هل تعلم ؟

هل تعلم؟

�أن امل�شركني كانوا �إذا ُدعوا �إىل الله �أن جزاء امل�شركني كان من جن�س عملهم ،وكذا ال�صحابة ر�ضي الله عنهم.
ليوحدوه ويفردوه بالعبادة وترك
عبادة غريه من الأولياء وال�صاحلني حينما خاطبهم اهلل تعاىل يف �أياته ور�سالته على ل�سان نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم كان
ت�شمئز �أنف�سهم !! وتتعاىل وتتكرب .جوابهم {:وَ َقا ُلواْ ُق ُلوبُنَا يف َأكِنَّةٍ مِمَّا َتدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنَا وَ ْقرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ } ف�صلت . 5
و�إذا دعوا �إىل عبادة عباده من �أنبياء و�صاحلني
وحجر و�شجر �إذا هم ي�ستب�شرون !! يقول اهلل
تعاىل ﴿ :وَإِ َذا ُذكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَ َأ َّزتْ ُق ُلوبُ الَّذِينَ

ال يُؤْمِنُونَ بِالآْ خِرَةِ وَإِ َذا ُذكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِ َذا هُمْ
يَسْ َتبْشِرُونَ﴾ ،ويقول �أي�ضا م�ؤكدا ذلك ﴿ :إِنَّهُمْ
َكا ُنوا إِ َذا ق َِيل لَهُمْ ال إِلَهَ إِل ال َّلهُ يَسْ َتكْ ِبرُونَ وَي َُقو ُلونَ
َأإِنَّا لَ َتا ِر ُكو آلِهَتِنَا لِشَاعِ ٍر مَجْنُو ٍن﴾ ال�صافات -35

فكان اجلزاء؛ {:وَإِ َذا َقرَأْتَ ال ْ ُقرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالآْ خِرَةِ حِجَاب ًا مَسْ ُتور ًا وَجَعَلْنَا
عَ َلى ُق ُلوب ِ ِهمْ َأكِن ًَّة َأنْ يَ ْف َقهُوهُ وَفِي َآذانِ ِهمْ وَ ْقر ًا} اإلسراء ,46-45:وقال تعاىل يف األنعام{ :وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْ َتمِعُ
إِلَيْكَ وَ َجعَلْنَا عَ َلى ُق ُلوب ِ ِهمْ َأكِن ًَّة َأنْ يَ ْف َقهُوهُ وَفِي َآذانِ ِه ْم وَ ْقر ًا وَإِنْ يَرَوْا ُك َّل آيَةٍ ال يُؤْمِنُوا بِهَا} األنعام ،25:وقال
تعاىل يف الكهف{ :إِنَّا جَعَلْنَا عَ َلى ُق ُلوب ِ ِهمْ َأكِن ًَّة َأنْ يَ ْف َقهُوهُ وَفِي َآذانِ ِهمْ وَ ْقر ًا وَإِنْ َتدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى َف َلنْ يَهْ َتدُوا
إِذ ًا َأبَد ًا} الكهف.57:
ِّ
َ
ويقول �أي�ضاَ { :تلْكَ آيَاتُ اهلل نَ ْت ُلوهَا عَ َليْكَ باحلق َف ِب َأيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اهلل وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَي ٌْل ل ُكل أ َّفاكٍ
َأثِي ٍم يَسْمَعُ آيَاتِ اهلل تتلى عَ َليْهِ ُثمَّ يُصِرُّ مُسْ َتكْ ِبر ًا َك َأن لَّمْ يَسْمَعْهَا َفبَشِّرْهُ بِع ََذ ٍاب َألِي ٍم } اجلاثية ِّ8 - 6 :
 ،وقوله تعاىل  { :وَإِ َذا تتلى عَ َليْهِ آيَا ُتنَا وىل مُسْ َتكْ ِبر ًا َك َأن لَّمْ يَسْمَعْهَا َك َأنَّ يف ُأ ُذنَيْ ِه وَ ْقر ًا َفبَشِّرْهُ بِع ََذ ٍ
اب

 ،36ويقول �أي�ضاَ ﴿ :ذ ِل ُكم ِب�أَ َّن ُه ِ�إ َذا دُعِ َي هَّ ُ
الل
ت َو�إِن ُي ْ�ش َر ْك ِب ِه ُت ْ�ؤمِ ُنواْ َفا ُ
َو ْح َد ُه َك َف ْر مُ ْ
ل ْك ُم
لل ا ْل َعل ِِّي ا ْل َك ِبريِ﴾ غافر . 12
هَّ ِ
َألِي ٍم } لقمان.7 :
وهل تعلم �أن ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم بينما ال�صحابة ر�ضي الله عنهم �إذا خاطبهم الله تعاىل ور�سوله كان جوابهم:
بتوحيدهم هلل و�إميانهم به زينهم بالر�شد
اغفِرْ لَنَا ُذ ُنوبَنَا وَكَفرْ عَنَّا سَيِّ َئاتِنَا و ََتوَ َّفنَا
واتاهم من ف�ضله نعما ال حت�صى ،يقول اهلل ((رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِ ِلإْميَا ِن َأنْ آمِنُوا بِرَب ُِّكمْ َفآمَنَّا رَبَّنَا َف ْ
سلِكَ و اََل ُت ْخ ِزنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ اَل ُت ْخلِ ِّ
فُ الْمِيعَادَ (.)))194
مَعَ الأْ َ بْرَا ِر ( )193رَبَّنَا وَآتِنَا مَا َوعَد َْتنَا عَ َلى رُ ُ
ُول ال َّلهِ لَوْ يُطِيع ُُكمْ
تعاىل ﴿ :وَاعْ َلمُوا َأنَّ ف ُِيكمْ َرس َ

فِي َكثِريٍ مِنَ ا َلمْ ِر لَعَنِ ُّتمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَي ُْكمُ
ُوق
إْالِميَانَ و ََزيَّنَ ُه فِي ُق ُلوب ُِكمْ وَ َكرَّهَ إِلَي ُْكمُ ال ْ ُك ْف َر وَال ْ ُفس َ
وَالْعِصْيَانَ ُأولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ * َف ْضلاً مِنَ اللَّهِ
وَنِعْم ًَة وَال َّلهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ احلجرات8-7 :

هل تعلم؟

فكان اجلزاء من جن�س العمل ،يقول اهلل تعاىلَ (( :فاسْ َتجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ َأني اَل ُأضِيعُ عَم ََل عَامِ ٍل
مِن ُْكمْ مِنْ َذ َك ٍر َأوْ ُأن ْ َثى بَع ُْض ُكمْ مِنْ بَع ٍ
س ِبيلِي وَ َق َات ُلوا
وذوا فِي َ
ْض َفالَّذِينَ هَاجَرُوا َو ُأخْ ِرجُوا مِنْ دِيَا ِرهِمْ وَ ُأ ِّ ُ
وَ ُقتِ ُلوا لأَ ُ كَفرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّ َئاتِ ِه ْم وَلأَ ُ دْخِ َلنَّهُمْ جَنَّاتٍ َتجْ ِري مِنْ َتحْتِهَا الأْ َ نْهَارُ َثوَابًا مِنْ عِنْ ِد ال َّلهِ وَال َّلهُ عِنْدَهُ حُسْنُ
ال َّثو َِاب)) ِّ�آل عمران.195 :

هل تعلم؟

�أن امل�شركني كانوا �إذا قر�أ ال�صحابة ر�ضي الله عنهم القر�آن �أن الله تعاىل �ضرب لنا مثل الكافرين وامل�ؤمنني.

الكرمي يحنقون عليهم وتتغري وجوههم وي�سلكون كل
�سبيل ملنعهم من تالوة القر�آن الكرمي.
ف�أما املثل الأول ففي امل�شركني ومن �سار على نهجهم فو�صفهم بفاقد

الب�صر وال�سمع ،و�أما املثل الثاين ففي ال�صحابة ومن �سار على نهجهم
يقول اهلل تعاىل{ :وَإِ َذا ُت ْت َلى عَ َليْ ِهمْ آيَا ُتنَا بَيِّنَاتٍ َتعْ ِرفُ فِي وُجُوهِ
فو�صفهم مبن �أنعم اهلل عليه بالب�صر وال�سمع ،فقال تعاىل { :مَ َث ُل ال ْ َف ِري َقيْنِ
ِ
الَّذِي
.27نَ َك َفرُوا الْمُن َْكرَ ي ََكادُونَ يَسْطُ ونَ بِالَّذِينَ يَ ْت ُلونَ عَ َليْهمْ آيَاتِنَا} احلجَ :كالأْ َعْمَى وَالأْ َصَمِّ وَالْبَصِريِ وَالسَّمِي ِع ه َْل يَسْ َت ِويَا ِن مَ َثلاً َأ َفلاَ َت َذ َّكرُونَ } هود.24 :
وهل تعلم �أن هناك ممن خدم امل�شركني حتى يومنا هذا!
فما ذكر ال�صحابة وف�ضلهم وجهادهم وت�ضحيتهم بالنف�س
والأهل والولد وجهدهم يف حفظ القر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية املطهرة ون�شرهما وبذل الغايل والنفي�س لأجل ذلك،
�إال وجتد من يرتب�ص بك الدوائر لينق�ض عليك كما تنق�ض
الوحو�ش على فري�ستها.
وهنا تتجلى حكمة ربانية لطيفة هي؛ �أن اهلل تعاىل �أراد �أن
مييز من ي�سري على طريق ال�صحابة ومنهجهم ،و�أن ي�شركه
يف الأجر معهم.
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هل تعلم �أن هذا اجلزاء جاء نتيجة طبيعية فمن �أعمل ب�صره و�سمعه يف
تدبر �آيات اهلل والعمل بها والدعوة �إليها والتقرب �إليه بتالوتها �أناء الليل
و�أطراف النهار فكان حقيقا ب�أن يكرمه اهلل تعاىل بنعم ال تعد وال حت�صى
ونعمة الب�صر وال�سمع من �أعظمها بعد الإميان ،ومن عطل �سمعه وب�صره
باملعا�صي والآثام والكفر باهلل تعاىل و�سلوك �سبيل امل�شركني فكان حقيقا
بان يو�صف بالأعمى وال ّأ�صم لأنه مل ير �آيات اهلل ومل ي�سمع كالمه.
الهوام�ش )1( :جالل العاملَ ،د ِّم ُروا الإ�سالم و�أبيدوا �أهله )2( .حممد �أ�سد ،الإ�سالم على مفرتق الطرق.
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الحبُ..

دروب الرفقة
ماجد في�صل

تكتنف قلوب امل�سلمني جميعا حمبة
ت�أ�سر قلوبهم لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،و�إن حمبة اجليل املثايل (جيل
ال�صحابة) للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم مل
ولن تدانيها حمبة فهم ال�سابقون للخري
واخلريية �سباقون يف حمبة خري الربية
�إختطوا لنا دروبا وطرقا لت�أ�صيل هذه
املحبة يف النفو�س وما هي الثمرة املرجوة
منها وما الذي يرتتب عليها لنكون بحبنا
حقيقيون ،وبحبه ورفقته جديرون،
�أخرج الطرباين عن �أم امل�ؤمنني �سيدتنا
عائ�شة ر�ضي اهلل عنها قالت( :جاء رجل
�إىل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم فقال :يا
ر�سول اهلل � ،إنك لأحب �إ َّ
يل من نف�سي،
وانك لأحب �إ َّ
يل من ولدي ،و�إين لأكون يف
البيت ف�أذكرك فما �أ�صرب حتى �آتي فانظر
�إليك ،و�إذا ذكرت موتي وموتك عرفت �أنك
�إذا دخلت اجلنة رفعت مع النبيني ،و�أين
�إذا دخلت اجلنة خ�شيت �أن ال �أراك ،فلم
يرد عليه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �شيئا
حتى نزل جربيل عليه ال�سالم بهذه الآية:
﴿ومن يطع اهلل والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهلل
عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني
وحسن اولئك رفيقا﴾ الن�ساء.96 :

ويف رواية حرب الأمة ابن عم النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم عبد اهلل بن عبا�س
ر�ضي اهلل عنهما �أن رج ً
ال �أتى النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم فقال( :يا ر�سول اهلل� ،إين
لأحبك حتى �إين لأذكرك ،فلوال �أين �أجيء
فانظر �إليك ظننت �أن نف�سي تخرج ،ف�أذكر
�أين �إن دخلت اجلنة �صرت دونك يف املنزلة
علي و�أحب �أن �أكون معك يف
في�شق ذلك ّ
الدرجة ،فلم يرد عليه ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم �شيئا ف�أنزل اهلل عز وجل﴿ :ومن
يطع اهلل والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهلل عليهم
من النبيني والصديقني والشهداء﴾ الآية ،فدعاه
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ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فتالها
عليه).
و�أخرج البخاري وم�سلم عن �سيدنا
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�أن�س ر�ضي اهلل عنه �أن رج ً
ال �س�أل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم( :متى ال�ساعة؟ قال(( :وما �أعددت لها؟)) قال :ال �شيء
�إال �أين �أحب اهلل ور�سوله .قال �(( :أنت مع من �أحببت)) .قال
�أن�س :فما فرحنا ب�شيء فرحنا بقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
((�أنت مع من �أحببت)) .قال �أن�س :ف�أنا �أحب النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم و�أبو بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما و�أرجو �أن �أكون معهم
بحبي �إياهم).
ويف رواية �أخرى �أخرجها البخاري �أن رجال �أتى النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم فقال( :يا ر�سول اهلل ،متى ال�ساعة قائمة؟ قال:
((ويلك ،وما �أعددت لها ؟)) قال :ما �أعددت لها �إال �أين �أحب اهلل
ور�سوله .قال�(( :إنك مع من �أحببت)) .قال :ونحن كذلك .قال:
((نعم)) ففرحنا يومئذ فرحاً �شديدا).
ويف رواية الرتمذي قال( :ر�أيت �أ�صحاب ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم فرحوا ب�شيء مل �أرهم فرحوا ب�شيء �أ�شد منه .فقال
رجل :يا ر�سول اهلل ،الرجل يحب الرجل على العمل من اخلري
يعمل به وال يعمل مبثله .فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
((املرء مع من �أحب)).
واننا لنجد امل�سلم العا�صي الفاجر املتمر�س يف الأثام والذنوب
املنغم�س بال�شهوات والفجور ليكن بني جنباته وطيات قلبه حمبة
لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم تتجلى يف مواطن ومواقف تبهر
اجلميع ،ولكن علينا جميعا �أن نعلم علم اليقني �أن املحبة تلزمها
دالالت وبراهني ،واننا بعد �سياق هذه الروايات التي فا�ضت
مب�شاعر احلب والفرح والأمل برفقة من نحب وعلى ر�أ�سهم النبي
حممد �صلى اهلل عليه و�سلم نقف لنتبني دروب الرفقة و�سبيل
ولوجها م�ستنبطني كل ذلك مما مر بنا من روايات لنتعرف على
حقيقة املحبة و�أدلتها وبراهينها التي يجب �أن منتثل بها.
�أوال� :إن عدم ذكر ا�سم ال�صحابي الذي �س�أل النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف جميع الروايات يدل على �أن ال�سائل مل يكن من
كبار ال�صحابة وامل�شهورين فيهم ،ولعل هذا من حكمة اهلل تعاىل
ليقول لنا ال تن�شغلوا بال�سائل وان�شغلوا بامل�س�ؤول واملق�صود (حب
ر�سول اهلل) وحب ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم بعيد وقريب،
بعيد عن الأدعياء واحلاملني ،الذين ال يربهنون على �صدق
دعواهم ،وقريب بالعمل وال�صدق والإخال�ص والإتباع وكل ذلك
عربت عنه الآية الكرمية بكلمة واحدة هي؛ (يطع) فطاعة اهلل
ور�سوله تعني كل ما قلنا وزيادة ،وكلما زدنا من ذلك زادنا اهلل
قربا وحبا ومنزلة و�سلكنا دروب الرفقة باملحبة ال�صادقة.

يجب �أن يكون له ترجمان ينطق عنه ويربهن على �صدق املحبة
وهو �إقامة �شعائر الإ�سالم و�إحياء فرائ�ضه و�سننه والتلب�س به
وجعله منهاج حياة ،يقول اهلل تعاىلُ ﴿ :ق ْل إِنَّ صَلاَتِي وَ ُنسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِ َّلهِ رَبّ الْعَالَمِنيَ اَل شَ ِريك لَهُ وَب َِذلِكَ ُأمِرْت وَ َأنَا َأوَّل الْمُسْلِمِنيَ﴾ ،نعم
�صالة تقام وقربان يقدم وحياة تنذر هلل طاعة وعبادة وتوحيد
ت�صفو به القلوب و�إ�سالم وت�سليم مطلق هلل رب العاملني ،ولق�صة
ال�صحابي ربيعة بن كعب ر�ضي اهلل عنه مع النبي داللة على
احلب احلقيقي امل�صحوب بالعمل فقد قال نف�سهُ ( :كنْتُ �أَ ِبيتُ
الل �َ -ص َّلى هَّ ُ
اج ِت ِه
َم َع َر ُ�سولِ هَّ ِ
الل َعلَ ْي ِه َو َ�س َّل َم َ -ف�أَ َت ْي ُت ُه ِب َو ُ�ضو ِئ ِه َو َح َ
((�س ْل)) َف ُق ْلتُ � :أَ ْ�س�أَ ُل َك ُم َرا َف َق َت َك فيِ الجْ َ َّنةَِ ،قا َل�(( :أَ ْو
َف َقا َل ليِ َ :
َ
َغيرْ َ َذل َِك؟)) ُق ْلتُ  :هُ َو َذ َ
اكَ ،قا َلَ (( :ف�أعِ ِّني َعلَى َن ْف�سِ َك ِبكَثرْ َ ِة
ال�س ُجودِ)) رواه م�سلم ،وهنا تبد�أ رحلتنا وحينها نكون قد �سلكنا
ُّ
دروب الرفقة باملحبة احلقيقية.
ثالثا :ذكرتني هذه الروايات بق�صة قر�أتها يف ما م�ضى عن
رجل كان �شغوفا متطلعا حاملا �أن يرى ر�سول اهلل يف منامه فبحث
عن �سبيل لذلك ،فقال له �أحد ال�صاحلني �أن ا�شرت �صنارة ل�صيد
ال�سمك واذهب ف�صد بها ال�سمك وليكن هذا عملك مدة �سبعة
�أيام وليكن طعامك جميعه من ال�سمك الذي ت�صطاده ،فم�ضى
الرجل فا�شرتى �صنارة �صيد وجل�س عند حافة نهر ي�صطاد
�سمك وي�صنع منه طعامه في�أكله �صباحا وظهرا وم�ساء ،وهكذا
م�ضى يومه الأول ومل ير ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وجاء
اليوم الثاين ففعل الرجل كما فعل يف اليوم الذي �سبقه ومل ير
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ولكنه كان يرى ال�سمك يف منامه،
وم�ضى اليوم الثالث والرابع واخلام�س وانتهى الأ�سبوع وهو ال
يرى �إال ال�سمك ،عندها عاد �إىل ذلك الرجل ال�صالح فق�ص
عليه ما كان من �أمره ،و�أيامه احلافلة بال�سمك �صيدا وطعاما
و�أحالما ،فما كان من ذلك الرجل احلكيم �إال �أن يربهن له �أن
املحبة لي�ست جمرد �أقوال وال �أمنيات بل �شعور و�أحا�سي�س تخالط
الوجدان وت�شغل البال ،فتكون الطعام الذي ن�أكله والعمل الذي
منار�سه ،وعندها نعي�ش مع من نحب يف كل وقت ولي�س فقط
تطلع لأن نراه يف منامنا ،فقال له :عندما �أ�صبح �صيد ال�سمك
عملك وطعامك ،وحاز على وقتك و�شغلك عقلك وفكرك وقلبك
�أ�صبحت تراه يف املنام ،وكذا احلال ف�إن مل يخالط حب النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم جميع م�شاعرك و�أحا�سي�سك فيكون لك
كالطعام الذي ت�أكله والعمل الذي تكت�سب منه رزقك وعندها
�سرتى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،يف كل وقت وحني يف
جميع مفا�صل حياتك.

بل �سيكون � -إن �شاء اهلل تعاىل � -سلوك دروب الرفقة باحلب67 ،

ثانيا :ال يفهم من الروايات املتقدمة �أن ال�سائل مل يكن له كما �سلكها ال�صحابة الكرام بتاريخ حافل بالعطاء والرباهني
عمل اال حب اهلل ور�سوله  -و�إن كان هذا عظيما  -ولكن احلب والأدلة على �صدق حمبتهم و�إتباعهم للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
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واح�������������ة

ال�����ش�����ع�����ر

واآلدب

�صد ْ
قت الر�ؤيا
َ
ق�صة ق�صرية

�إعداد  :يو�سف حممد عبد

�إنها ذات الر�ؤيا تتكرر يف كل مرة  ...فال متر �أيام قليلة �إال و�أنا
�أراك ترتدي ثوبا �أبي�ض وعالمات الفرح واال�ستب�شار ترت�سم على
حم ّياك و�أرى الزينة متلأ املكان � ..أما �آن الأوان ياولدي �أن �أرى
�أطفالك وهم يرتاق�صون من حويل وميلأون البيت �ضجيجا؟
�س�ؤال طاملا كررته وعالمات ال�شيخوخة ت�شق طريقها يف وجهها
الذي مل ير من �سرور الدنيا اال هذا الولد الوحيد .
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كان تاجرا ناجحا �أي�ضا  ،يتحرى ر�ضا اهلل يف كل ت�صرفاته � ،أغلب
�أ�صدقائه من الفقراء  ..الكل يحبه ويحرتمه ما عدا بع�ض
ال�سفهاء ممن كانوا ينتظرون فر�صة منا�سبة للنيل منه فالكل
كان ميتدحه ويذمهم ،يحبه ويكرههم  ،هم �شرذمة عفنة منبوذة
 ...طاملا كان يحذر املخدوعني بهم ،لكن بع�ضهم كان يرى فيهم
�أنا�سا �أهل ق�ضية � !!..أما هو فله ر�أي خمتلف متاماً .

«كل �شيء ب�أوان  ،درا�ستي �أوال  ..ثم نفكر يف مو�ضوع الزواج ،مل حدث ما حدث  ،كان ال�صراخ ميلأ املدينة النا�س م�صدومون
يتبق للدكتوراه �سوى �أيام قليلة  ،لك ماتريدين يا حبيبتي ولكن من هول امل�صيبة  ،كيف حدث ذلك ؟؟ ومن قام به ؟؟ الكل كان
متفاجئا �إال تلك ال�شرذمة من الغربان التي تعتا�ش على م�صائب
بعد الدكتوراه».
كتلك امل�صيبة .
له من الطموح ما كان يدفعهم ملقته وح�سده فهم فا�شلون وهو
ناجح  ،كنت كلما �أراه هميما منطلقا نحو احلياة �أغبطه على �أغلق حمله مبكرا  ،مل يعد يف ال�سوق ما يغريه بالبقاء ،عموما
ن�شاطه و�أ�ستغرب يف نف�س الوقت كيف كان يوفق مابني خدمته هو متلهف للعودة  ،فقد ا�شتاق حلبيبته التي تركها �صباحا تقر�أ
لدينه وبني درا�سته وعمله ؟؟ قطيع الغربان يرمقه من حني اىل القر�آن وتدعو له بالتوفيق  ،ج ّد يف �سريه نحو مفرتق طرق مليئة
�آخر وك�أن يف نظراتهم ر�سالة مفادها «ال مكان لأمثالك بيننا»  ،بغبار �سيارات تقل وجوها المالمح فيها  ،و�أذرعا حتمل من املوت
ما اليطيقه جبل ،هم �أعرف النا�س به  ..توجهتْ تلك الأذرع نحو
ملاذا يكرهونه اىل هذا احلد ؟
ذلك الوجه املليء باحلب و�أفرغت غلها وحقدها  ،حتول بيا�ض
كلما ر َوت �أمه الر�ؤيا كان يف�سرها لها على �أنها فرحة الدكتوراه
ثوبه اىل لون الدم مل يتبق �سوى ثوان معدودة �إ�ستطاع فيها ان
وما �سريافقها من ا�ستب�شار  ..طاملا هزت يدها بحب تختلط
ينطق ال�شهادتني  ،مع جملة رددها وهو ي�ضحك � :صدَقتْ الر�ؤيا
به عبارات ال�سخرية  ..مرددة بل�سان املحب  :وهل يلب�سون يف
يا حبيبتي �..صدَقتْ الر�ؤيا يا �أماه .
الدكتوراه ثوبا ابي�ض ..؟ يطلق قهقهاته املعهودة  ،يحت�ضنها
متت
ب�شدة ويتمتم ..ما �أذكاك يا �أماه !..
فريد الدليمي
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َاج ِرينَ و أْ َ
﴿ وَالسَّاب ُِقونَ الأْ َ وَّ ُلونَ مِنَ الْمُه ِ
َالنْصَا ِر وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ ب ِ ِإحْسَا ٍن رَضِيَ ال َّلهُ عَنْهُمْ وَر َُضوا عَنْهُ
وَ َأعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ َتجْ ِري َتحْ َتهَا الأْ َ نْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا َأبَدًا َذلِكَ ال ْ َفو ُْز الْعَظِيمُ ( ﴾)100التوبة.100 :

(( َال َت ُ�س ُّبوا �أَ ْ�ص َحا ِبي َف�إ َّن �أَ َح َد ُك ْم َلو �أَ ْن َف َق َم ْث َل �أُ ُحدٍ َذهَباً َما �أَ ْد َر َك ُم َّد َ�أ َحدِ هِ ْم َو َال َن ِ�ص ْي َف ُه))،

حديث
نبوي

قر�آن
كرمي

واح�������������ة

رواه البخاري وم�سلم.

ال ّل ُه َّم َل ْو َال �أَنْتَ مَا اهْ َت َد ْي َنا َو َال َت َ�صـــــ َّد ْق َنا َو َال �صـــــ َ َّل ْي َنا
َ
َ
َ َ ْ
ف ْاغ ِف ْر ِفدَا ًء لك مَا اق َت َف ْي َنا َو َث ِّبتِ الأ ْقـــــــدَا َم �إِ ْن َال َقـــ ْي َنا و�أح�سن منك مل تر قط عيني و�أجمل منك مل تلد الن�ساء
َو�أَ ْل ِقينَ ْ َ�سكِي َن ًة َعلَ ْي َنا
خ�ل�ق��ت م�ب�ر�أ م��ن ك��ل عيب ك�أنك قد خلقت كما ت�شاء
ِال�صــــ ِ َيـــا ِح عَـــ َّو ُلــــــوا عَــــلَــــ ْي َنا
�إِ َّنا �إِ َذا ِ�صيـــ َح بِــــ َنــا �أَ َتــــ ْيـــ َنا َب ّ

�سجع ال�صحابة

دخل �أعرابي على عمر ر�ضي اهلل
عنه يف خالفته ،فقال:

يا عمر اخلري جزيت اجلنة

جهِّز ُبن َّياتي و�أمه َّنه

وكن لنا من الزمان ُجنه

�أق�سم باهلل لتفعلنه

قال :ف�إن مل �أفعل ماذا يكون يا
�أعرابي؟

قال� :أق�سم �أين �سوف �أم�ضينه

قال :ف�إن م�ضيت ماذا يكون يا
�أعرابي؟

قال :واهلل عن حايل لت�س�ألنه

أكوع ر�ضي الله عنه
ال�صحابي ِ
عامر ِبن ال ِ

والواقف امل�سئول بينه ّنه

قالها يف ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم
ال�صحابي ال�شاعر ح�سان بن ثابت ر�ضي الله عنه

ث ّم تكون االعطيات هنه

قالوا
يف

ال�صحابة

جاء رجل �إىل الإمام �أبي زرعة الرازي رحمه اهلل فقال :يا �أبا زرعة �أنا �أبغ�ض معاوية .قال :مِ َ
ل؟ قال :لأنه قا َتل عليا.
رب رحيم وخ�ص َم معاوية خ�ص ٌم كرمي فما دخولك �أنت بينهما ر�ضي اهلل عنهم �أجمعني
رب معاوية ٌّ
فقال �أبو زرعة� :إن َّ

�إما �إىل نار و�إما جنة

بالغة ال�صحابة

(�أيها النا�س ف�إين قد وليت عليكم ول�ست بخريكم ،ف�إن �أح�سنت ف�أعينوين ،و�إن �أ�س�أت فقوموين ،ال�صدق �أمانة والكذب خيانة،
وال�ضعيف فيكم قوي عندي حتى �أرجع عليه حقه �إن �شاء اهلل ،والقوي فيكم �ضعيف عندي حتى �آخذ احلق منه �إن �شاء اهلل ،ال
يدع قوم اجلهاد يف �سبيل اهلل �إال �ضربهم اهلل بالذل ،وال ت�شيع الفاح�شة يف قو ٍم �إال ع ّمهم اهلل بالبالء� ،أطيعوين ما �أطعت اهلل
ور�سوله ف�إذا ع�صيت اهلل ور�سوله فال طاعة يل عليكم ،قوموا �إىل �صالتكم يرحمكم اهلل).
ال�صحابي �أبو بكر ال�صديق ر�ضي الله عنه
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ف� � �ل� � �ي� � �ب� � ��� � �ش � ��روا ب � �ج � �ح � �ي� ��م ال� � � � � � ّن � � � � ��ا ِر وال � � �غ � � ��� َ� ��ض� � ��بِ
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جيل  ..شيد خري بنيان
حممد الها�شمي
م�س�ؤول ديوان تراث الآل والأ�صحاب
�أوال :كتاب (�ستة مب�شرون باجلنة)

مما تعارف عليه الب�شر واملجتمعات �أن
كل ما َع َم َر ُه ال ُ
إن�سان من ق�صور و�صروح
�شاخمة وم�ساكن طيبة م�صريها �إىل
اخلراب والزوال ،ويف �أح�سن الأحوال حتوله
�إىل �إطالل و�أثار ،و�أن كل قادة ال�شر والكفر
والنفاق واملكر واخلديعة واملراوغة الذين
حفل تاريخهم بفعالهم امل�شينة وال�شنيعة؛
ه�ؤالء �إن مل تلعنهم جمتمعاتهم التي
عا�صرتهم خلوف �سطوتهم وزبانيتهم،
واتقا ًء ل�شرهم ،فقد لعنهم التاريخ ورمى
بهم يف مكبات نفاياته ،ومن �شاء �أن يطلع
على ذلك فدُون ُه ق�ص�صهم وحكاياتهم،
وهذا زوال �أخر ونق�صان حل بالإن�سان كما
حل بالعمران ،ويف املقابل من هذا هناك
�صروح عامرة �شاخمة �إىل يومنا هذا واىل
�أن تقوم ال�ساعة ال ي�ضرها تقلبات الزمان
و�سننه يف التغيري والتبديل �إنها �صروح
وتاريخ خري النا�س و�أكرم النا�س و�أ�صدق
النا�س عباد اهلل تعاىل من امل�ؤمنني الذين
عمروا روح الإن�سان وطيبوا نفو�س الأنام،
وعطروا الأكوان بخري الكالم والفعال؛
�إنهم الأنبياء واملر�سلون و�أ�صحابهم
و�أتباعهم �إىل يوم الدين.

�إن �أعظم ال�صروح والبنيان ما عُم َر به
قلب الإن�سان وروحه َف َحلَقت وت�ألقت مع
خالقها وبارئها ،وح�صر العمارة التي ورثها
نبي عن نبي �سفر عظيم ال ت�سعه هذه
ال�سطور ،و�إن من �أعظم العمارة والبناء
ما قام به خري الأنبياء حممد �صلى اهلل
عليه و�سلم ،فقد غر�س الإميان بر�سوخه
عميقا يف قلوب ال�صحابة ،و�أذاقهم
الإح�سان فهامت به نفو�سهم ،وتعاهدهم
بالقر�آن وال�سنة حتى �أ�صبحوا خري النا�س
و�أ�شرفهم بعد الأنبياء واملر�سلني ،فكان
لهم الذكر احل�سن والتاريخ النا�صع
امل�شرف الذي حق لأمة الإ�سالم �أن تفتخر
به وتتباهى ،فب�إميانهم الرا�سخ وقر�آنهم
الذي تخلقوا به وباتباعهم ل�سنة النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم؛ �إن�سلخوا عن عادات
اجلاهلية وعمرنها اخلرب للنفو�س،
فحملوا االمانة وانطلقوا ليب�سطوا
عمرانهم الذي جمل وجه الأر�ض وزينها
واىل يومنا هذا و�سيبقى �إىل يوم القيامة
�صرح �شامخ م�شيد الأركان والعمران.
و�سعياً منا يف ديوان تراث الآل
والأ�صحاب �أن نقدم �شكرا عمليا جليل
ال�صحابة على ما قدموه وبذلوه ليعمروا
روح الإن�سان ونف�سه؛ كانت لنا بع�ض
اال�سهامات يف بيان �أثرهم وعقيدتهم
ون�سبهم ،ومن هذه الإ�سهامات:
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ال�شيخ �إبراهيم النعمة عامل كبري
عودنا �أن نتطلع �إىل قلمه ال�سيال وبيانه
الأخاذ ،فلقد جال بنا ولعقود بني ما
�سطره وخطته يده فكانت بحق �سياحة
وعلم ،وهو اليوم يطل علينا ويخ�صنا
نحن ديوان تراث الآل والأ�صحاب ب�أحدث
�إ�صداراته �إال وهو كتابه اجلديد (�ستة
مب�شرون باجلنة) هذا الكتاب تناول يف
بقية الع�شرة واملب�شرون باجلنة من غري
اخللفاء الرا�شدين وهم؛ الزبري حواري
ر�سول اهلل ،وطلحة اخلري ،و�سعد خال
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وعبد الرحمن
�صاحب اخلريية ،و�أبو عبيدة �أمني الأمة،
و�سعيد بن زيد متام الع�شرة ،ف�سار بنا بني
حدائقهم العامرة يقطف لنا من ثمارها
اليانعة ،فيطعمنا �إميانا وي�سقينا �أ�سوة
وخلقا ،والكتاب يقع يف مائة و�أربعني
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�صفحة من القطع الكبري.

ثانيا :جملة (مراجيح)
طاملا ق�ص �أبا�ؤنا و�أجدادنا علينا ق�ص�ص كثرية كان من بينها و�أبرزها
ق�ص�ص ال�صحابة الذين �أحبوا هذا الدين و�ضحوا له بالغايل والنفي�س
و�سعوا بكل ما �آتاهم اهلل من قوة بدنية وعقلية لن�شره وتطبيقه ،لذا كان
حقا علينا البناءنا وبناتنا �أن نخ�صهم ب�شيء جديد يتناول هذا الركب وما
قدموه ب�أ�سلوب ع�صري مليء بالألوان والر�سومات ،لعلنا بذلك نكون قد
�أدينا بع�ض الذي علينا جتاه �أبنائنا وحقوقهم ،فكانت جملة (مراجيح).

ثالثا :بو�سرت (عراق الآل والأ�صحاب)
العراق بلد طاملا تالطمته �أمواج االحتالل والعبودية قرون وقرون
حتى �شاء اهلل تعاىل �أن ي�شرق عليه فجر جديد ،ف�سطعت �شم�س الإ�سالم
لتنري وجوده فان�سابت �أ�شعتها الرباقة يحملها ال�صحابة فوجلوا كل �شرب
من �أر�ضه لينريوها بالإ�سالم ،ويغر�سوا فيها الإميان ويرتقوا بالإن�سان
من عبودية العباد �إىل توحيد رب العباد ،واال�ستعداد ليوم املعاد ،فمنهم
من �سكن العراق ومنهم من ا�ست�شهد على �أر�ضه ومنهم من �أ�س�س دارا
للعلم واملعرفة ،حتى غدت مدر�سة الكوفة والب�صرة عنوانا وبابا لولوج
فنون املعرفة ،وال�صحابة الذين وطئت �أقدامهم �أر�ض العراق �أالف كثرية
ي�صعب ح�صرهم وعدهم ،فما كان منا �إال �أن جمعنا قرابة مئتي و�أربع
لنزين بهم اجلدران ببو�سرت �صمم بيد فنان لنتذكر ف�ضلهم ونقر لهم
بالإح�سان فلهم منا �ألف حتية و�سالم.

رابعا :بو�سرت (�أهل بيت النبي �صلى الله عليه و�سلم)
هذا البو�سرت تناول �أهل بيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم جميعهم،
�أقرباءه �أعمامه وعماته ،و�أبناء عمومته ،وزوجاته ،و�سراريه ،و�أبناءه،
وبناته ومبن تزوجهن وذريتهن.
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وذلك لبيان الأطراف الرئي�سية يف مكونات البيت النبوي هذا �أوال،
وثانيا لبيان اللحمة بني النبي و�أعمامه وبني عمومته ،وبينه وبني
�أزواجه الالتي خ�صهن اهلل به يف الدنيا والآخرة وهن ركن ركني يف البيت
النبوي ،وبينه �صلى اهلل عليه و�سلم وبني �أ�صحابه الذين تزوج من بناتهم
كابي بكر وعمر من جهة ،ومن جهة �أخرى بينه وبني من تزوج من بناته
كالعا�ص بن الربيع الذي تزوج زينب ،وعثمان الذي تزوج رقية و�أم كلثوم
وعلي الذي تزوج فاطمة ف�أجنبت له �أم كلثوم فزوجها لعمر ر�ضي اهلل
عنهم جميعا.
�إن هذا البو�سرت يحكي ق�صة ذرية بع�ضها من بع�ض ،وبع�ضها �أوىل
ببع�ض.
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خام�سا :بو�سرت �أبو بكر ر�ضي الله عنه:

الف�ضائل تكتنف ال�صديق من كل اجلهات وتنهال عليه من
كل حدب و�صوب ،ملنزلته العظيمة يف الإ�سالم ،وملكانته من ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،والتي بها ت�سامى وارتقى �سلم اخللود
والف�ضيلة ،فهو ال�صديق الذي �إذا ما قال �أحد كلمة (ال�صديق)
فال تن�صرف �إال �إليه ،وهو �صاحب الغار الذي ال يذكر �سواه ،وهو
الأتقى الذي بذل و�ضحى ،وهو العتيق الذي جاد مباله ن�صرة
لدين اهلل ،فعتق العباد وحررهم ،وبهذا انهالت قريحة �شاعرنا
فريد الدليمي فقال:
�إنه ال�صديق يا هذا كفــــــــــــى
�صاحب الغار رفيق امل�صطفى
ال ُتطل يف اللغو طه �صهـره
بــــ�أبــي عــائ َ
ــ�ش �أ ْنــعِــ ْم ذا الوفى
ال�صحبِ ومن ذا غريه
�سيد َ
وه ََب الدنيا وبالديـن اكــتــفــى
ليلة الإ�سراء �إذ قيل �ســــــرى
فــحـــــــبــــــا ُه اهلل فــــــيــهــا َ�شــ َرفــا
�ساد�سا :بو�سرت �صدقة ال�صديق وزهد الكرار:

م�ضى ركب ال�صاحلني يف �سباقه ،منذ �أن �أ�شرقت �شم�س
الإ�سالم على ربوع الأر�ض ،فتجلت لنا مواقف خطت مباء الذهب،
وحق لها ذلك ،ومثال ذلك� :سباق اخللفاء يف بذل املال يف �سبيل
اهلل ،والزهد فيه ،حتى �أ�صبح وجوده ،وعدمه �سواء ،ال ت�أثري
له على النفو�س ،والقلوب ،فكانت فكرة البو�سرت؛ منوذجني،
ومثالني ،من �صدقة �أبو بكر ،وزهد علي ر�ضي اهلل عنهما.
�سابعا :بر الوالدين يف مدر�سة الآل والأ�صحاب:

قرن اهلل تعاىل توحيده برب الوالدين يف �أية  23من �سورة
الإ�سراء ،ف�ضرب لنا الآل والأ�صحاب �أروع الأمثلة يف التطبيق
واالمتثال ،ومثال ذلك ال�سائل الذي قدم على ابن عمر ر�ضي اهلل
عنهما وق�صته م�شهورة معلومة ،وكذا ق�صة علي زين العابدين
ر�ضي اهلل عنه ،الذي كان ال ي�أكل مع �أمه ،خ�شية �أن ي�أخذ لقمة قد
وقعت عينها عليها! فكانت فكرة البو�سرت ،ت�أ�صيل لهذه اخل�صال
والأمثلة التي حق لها �أن تكون خري معني لنا يف زماننا هذا ،لنرب
�آبائنا و�أمهاتنا.
ثامنا :اال�ستيكر الال�صق(القر�آن ال�سيار)

العاملني ،ومنزلة ال�صحابة فيه.

اال�ستيكر الال�صق من �أكرث املن�شورات التي ميكن �أن ت�صل
وختاما :هذا جهد املقل ،وهذا جزء ي�سري من حقوق اهلل تعاىل
�إىل جمهور غفري من النا�س ،ومن خالله ميكن �أن تو�صل ر�سائل
متعددة ومتنوعة ،ومن هذا الفهم والإدراك ،انطلقت احلملة علينا ،وحقوق �أ�صحاب نبيه ،الذين حملنا على عاتقنا تعريف
الثانية لطباعة اال�ستيكر الال�صق بثالثة وع�شرين �أمنوذجا ،املجتمع بهم ،ومبا قدموه من �إجنازات وما �شيدوه من عمران .
حملة لن�شر ر�سالة القر�آن وغايته ،وعقيدة امل�سلمني يف رب
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الصحابة  ..والشبكة العنكبوتية

search

حممد ك�سار
ال يخفى على �أحد ما لأهمية ال�شبكة
العنكبوتية يف عاملنا املعا�صر ،لكن من خالل
البحث والتتبع مل جند ذلك االهتمام
الوا�سع ،واملتخ�ص�ص بتاريخ ال�صحابة �إال
يف النادر القليل .نعم يوجد اهتمام عام
و�شامل عن الإ�سالم والقر�آن والنبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ور�سالته وغري ذلك� ،إال
�أنك جتد مواقع متخ�ص�صة يف ال�صحابة
و�أمهات امل�ؤمنني وتاريخهم وجهادهم
و�سريهم وت�ضحيتهم ودفاعهم عن ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم والتفافهم حوله
وزهدهم يف احلياة الدنيا ،وملذاتها ،وغري
ذلك فهذا من النوادر ،ومن هذه النوادر
نطل عليكم بثالثة مواقع مفيدة وقد �آلت
على نف�سها ن�صرة ال�صحابة وتخ�ص�ص
حديثها عنهم وق�صره عليهم� ،أال وهي:
�أوال :موقع (لأجلك حممد �صلى الله عليه و�سلم)
()www.4muhammed.com
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املوقع عن الهدف منه ( :هذا املوقع لإبراز
ملعة من �أنواره ،وقطرة من بحر علمه
وهدايته ،ومل�سة من حنوه ورحمته ...
لأجلك حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،عمل
متوا�ضع يف زمن تكالبت فيه الأمم على
حماولة النيل منه بطرق وو�سائل عجزت
عنها �صناديد قري�ش القدمية الغابرة
ا�ص ْوا ِب ِه َب ْل هُ ْم َق ْو ٌم
ب�أبي هو و�أمي � (( :أَ َت َو َ
َط ُاغو َن)) الذاريات ،35 :هدف املوقع هو
�شحذ الهمم وتظافر اجلهود والطاقات
لإنتاج �أعمال دعوية رائدة تن�شر �سريته
�صلى اهلل عليه و�سلم العطرة الزكية بني
العاملني ،لي�شع نورها �أقطار الدنيا).
 -2موقع لآلئ حول الر�سول.
 -3موقع الطب النبوي.

 -4موقع الأ�شبال والزهرات للأطفال.
والذي يعنينا هنا هو املوقع الثاين
(لآلئ حول الر�سول) ،والذي تخ�ص�ص
يف ال�صحابيات اجلليالت ،وق�سمهن على
منافذ متعددة ،هي:
نافذة (�أمهات امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنهن).
نافذة (املهاجرات ر�ضي اهلل عنهن).
نافذة (بنات ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم).
نافذة (حفيدات الر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم).
نافذة (�صحابيات الأن�صار).
نافذة (�صحابية جليلة).

املوقع �ضم بني طياته �أربعة مواقع هي:
 -1املوقع الرئي�سي لأجلك حممد
�صلى اهلل عليه و�سلم ،وجاء يف ر�سالة ادارة

مـــجــلــــــــة والـــــذيـــــــن مـــعــــــه  -الــعـــدد الثامن

أخ������������ب������������ار وت��������ق��������اري��������ر

نافذة (�أخريات).
ولقد �أح�سنت �إدارة املوقع باختيار
العنوان نعم فهن لآلئ حففن مبحمد
�صلى اهلل عليه و�سلم فتجملن به ،وتزينّ
بدين اهلل الإ�سالم ،وب�سنة خري الأنام،
فنهلن منها خري اخل�صال ،و�أجمل
�سلوك فكن خري قدوة و�أ�سوة للم�سلمات
وامل�ؤمنات ،ولقد �أبدع املوقع بو�ضعه �أداة
لقيا�س معرفة الزائر ب�أمهات امل�ؤمنني،
من خالل برنامج وجمموعة من الأ�سئلة،
يدخل فيها خمتربا ،وبعد ذلك يعرف
الزائر النتيجة ،ومدى معرفته ب�أمهات
امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنهن.
ثانيا :موقع (ال�صحابة) ر�ضي الله عنهم
()www.al-sahabah.com

هذا املوقع تخ�ص�ص يف �سري ال�صحابة
ر�ضي اهلل عنهم رجاال ون�ساء ،من
خالل املقاالت واملحا�ضرات والأنا�شيد،
ولقد عرف القائمون على املوقع،
مهمتهم وهدفهم يف املوقع ،فقالوا:
نحن جمموعة من �أبناء الأمة ,نقتدي
بال�سلف ،و ننتهج منهجهم .هدفنا الأ�سمى
هو ك�سر الهزمية النف�سية يف نفو�س �أمة
حممد عليه ال�صالة وال�سالم .طريقتنا يف
ذلك هي ا�ستخال�ص مواقف تتجلى فيها
�أرقى معاين الأخالق الإن�سانية :الإميان،
ال�شجاعة ،الإقدام ،املبادرة ،الإيثار،
وغريها .ا�ستخال�صها من اجليل املف�ضل
و ت�صويرها ب�شتى و�سائل التعبري (املرئية,
امل�سموعة ,املقروءة ..الخ ) لغر�سها يف
النفو�س كمثل عليا ,نقلدها ونحاكيها.
بهذه الكلمات الي�سرية ،والر�سالة
الق�صرية حدد القائمون على العمل هدفا
كبريا وعظيما ،ن�س�أل اهلل �أن يعينهم عليه.

وهي البوابة الرئي�سية للموقع وفيها يعر�ض كل ما هو جديد ،وبوابة (ال�صحابة)،
وهي البوابة التي ت�أخذنا �إىل عامل ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم جميعا ،مق�سمة على
ثالثة �أق�سام :الق�سم الأول خا�ص بالع�شرة املب�شرين باجلنة ،والق�سم الثاين :خا�ص
بال�صحابة من الرجال ،والق�سم الثالث :وهو خا�ص بال�صحابيات ،وبوابة املعر�ض ،وهي
بوابة خا�صة بت�صاميم عن ال�صحابة جميلة ورائعة .والبوابة الثالثة (ال�صوتيات)،
فيها املحا�ضرات والدرو�س وخطب اجلمعة ،واالنا�شيد والربامج التلفزيونية عن
ال�صحابة ،والبوابة الرابعة (ات�صل بنا) ،جعلوها بابا �أو نافذة يطل عليهم من خاللها
الزائر باقرتاحاته و�أ�سئلته ،وغري ذلك.
ثم �أن الأمة ال تخلو من املبادرين الذين يغتنمون الفر�ص العظيمة خلدمة
دينهم ،لذا ف�إن املوقع مل يحرم من يحب ال�صحابة ،وي�سعى لن�شر دينهم ،وعقيدتهم،
ومنهجهم من الأجر ،وامل�شاركة الفاعلة ،فقد �أر�سلوا ر�سالة لهم حتمل عنوان (هل
حتب �أ�صحاب حممد عليه ال�صالة و ال�سالم؟) ،وميكن القارئ االطالع عليه يف املوقع.
ولعل مت�سائل يقول :ما الفائدة املرجوة لكرثة املواقع التي تتناول �سري ال�صحابة؟
فتاريخهم دون و�سريهم �سطرت ،وكتبت ،ويكفينا موقع �أو اموقعان عنهم ك�أر�شيف
لهم وبه كفاية.

و�إجاب ًة على هذا الت�سا�ؤل نقول؛ �أن تاريخ ال�صحابة لي�س تاريخ عظماء فح�سب بل هو
تاريخ من �أمرنا ب�إتباعهم وننهج منهجهم ،ثم �أن تكون بع�ض املواقع كمو�سوعة �أر�شيفية
عن تاريخهم ،وحياتهم ،وكل ما يتعلق بهم فهذا ح�سن وجميل وواجب ،لكن ا�ستخراج
العربة واملوعظة منها هو املق�صد احلقيقي من �سريهم ،ثم �أن تكون هناك �إبداعات يف
عر�ض هذه ال�سري من خالل البو�سرت ،واال�ستيكر ،واملطوية ،والكتيب ،واملحا�ضرة التي
تن�شر يف هذه املواقع ،ومواقع التوا�صل االجتماعي ،كالفي�س بوك وتويرت ،جتعلنا دائما
نقدم للنا�س النموذج الأ�سمى الذي يقتدى به ،هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى نبلغ
دعوة ربنا من غري تخلف وال تقوقع ،فما االنرتنيت والتلفزة اال مطية يجب علينا
ا�ستخدامها لن�صل اىل الغاية والهدف.

ولقد ق�سم املوقع �أبوابه على :الرئي�سية،
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الربيع العمري
ربيع �أ�شرق على بلداننا العربية،
ك�سر الطغيان واجلربوت ،وحطم
الأ�صنام والأوهام.
وربيع �آخر �أطل يف رم�ضان� ،ساقته
يد الأقدار� ،إنه ( الربيع العمري)،
يف م�سل�سل (عمر) ،وبرنامج ( عمر
�صانع ح�ضارة) ،لعمرو خالد ،و ( ق�صة
الفاروق) ،لنبيل العو�ضي ،و (�أيام
عمر) ،حل�سن احل�سيني.
باقة �أزهرت على �شا�شات الف�ضائيات،
لتنري ف�ضائات ،وتن�شر عدال ورحمة،
بعد ك�سر الطغات ،وما يدريك لعل
عهد عمر قد عاد ،للريادة وال�سيادة
ومنهج الر�شاد.

عمر الدراما ..
وجدلية الفتوى
علي حليم
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قبل قرابة ال�سنتني �أعلنت جمموعة
( )mbcوباال�شرتاك مع م�ؤ�س�سة قطر
للإعالم عن �إنتاج م�سل�سل يتناول بال�صوت
وال�صورة حياة �سيدنا عمر بن اخلطاب ر�ضي
اهلل عنه ،وحينها ن�شرت جملة (والذين
معه) تقريرا مف�صال عن امل�سل�سل يف عددها
الأول ،وبعد �سنتني �أجنز العمل وعر�ض
امل�سل�سل يف رم�ضان وعلى عدة قنوات �أبرزها
قناة ( )mbcويعاد عر�ضه �أربع مرات يف
اليوم الواحد ويف هذا داللة على �سعة �ساحة
امل�شاهدة العاملية للم�سل�سل ،ويعر�ض �أي�ضا
يف قطر ولبنان وتون�س واجلزائر ،وتعاقدت
قناة ( )mbcمع القناة الإندوني�سية
 MNC TVعلى دبلجته وعر�ض الن�سخة
الإندوني�سية ح�صرياً على �شا�شتها يف رم�ضان
بعد ترجمتها ،ح�سب موقع «العربية.نت».
و�ستقوم املجموعة الإعالمية MNC
بدبلجة العمل للإندوني�سية لعر�ضه مدبلجاً
بعد انتهاء �شهر رم�ضان .كما مت دبلجته
للغة الرتكية وكما �سيعر�ض يف بع�ض و�سائل
الإعالم الفرن�سية اخلا�صة املوجهة للعرب
وامل�سلمني ،وبعد رم�ضان يف ماليزيا ،ثم يف
الواليات املتحدة الأمريكية الحقا ،وهو �أول
م�سل�سل عربي تتم ترجمته �أو دبلجته للغات
�أخرى منها اللغة الفار�سية والإجنليزية
والأ�سبانية والربتغالية.
امل�سل�سل بد�أ مب�شهد احلجة الأخرية ل�سيدنا
عمر ر�ضي اهلل عنه والتي حكت عدل الإ�سالم
ورحمته بالرعية ،وحكت �صفات القائد
واحلاكم ،وهو ما حتلم به ال�شعوب العربية
اليوم ،ثم ينتقل امل�شهد �إىل ذكريات عا�شها
�سيدنا عمر ر�ضي اهلل عنه فتبد�أ ق�صة من
هناك مع رعي االبل والغنم.
لي�ست هذه هي املرة الأوىل التي مت التفكري
فيها لإنتاج م�سل�سل يتناول حياة �أحد اخللفاء
الرا�شدين ،فاملخرج الأردين حممد عزيزية
�سبق �أن �أعد م�سل�سال عن حياة �أبي بكر
ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ،وذلك بعد عر�ض
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م�سل�سل ‘خالد بن الوليد’ ،الذي �أخرجه ال�صحابي اجلليل عمر بن اخلطاب ر�ضي
قبل �أربع �سنوات ،ولكن تعرث امل�شروع اهلل عنه ال عالقة لهم بالإخراج �أو التمثيل
�أو الفتوى يف هذا اخل�صو�ص.
لأ�سباب مادية.
ي�أتي م�سل�سل عمر ر�ضي اهلل عنه بعد �أكرث
من ت�سعني عاما على فتوى الأزهر عام
 1926مبنع ت�صوير الأنبياء وال�صحابة،
وهذا العمل هو الأول الذي ج�سدت فيه
�شخ�صيات اخللفاء الرا�شدين ،وذلك
بتاييد من بع�ض كبار علماء امل�سلمني،
وهم؛ الدكتور يو�سف القر�ضاوي،
والدكتور �سلمان بن فهد العودة ،والدكتور
عبد الوهاب الطريري ،والدكتور
علي ال�صالبي ،والدكتور �سعد مطر
ون�صح بالرتكيز على و�ضع معايري رقابية
العتيبي ،والدكتور �أكرم �ضياء العمري.
�صارمة على متثيل ال�صحابة ،وتخفيف
و�أ�شار الدكتور �سلمان العودة من على ما �أمكن من املفا�سد ،عو�ضاً عن �إحداث
قناة الر�سالة �إىل �أن دور العلماء املراقبني البلبلة بعد �أن �أ�صبح التمثيل واقعاً ،م�ؤكداً
مل�سل�سل “عمر” كان حلماية �سرية الفاروق �أن كال الفريقني امل�ؤيدين والراف�ضني
من العبث والطرح امل�شوه �أو بطريقة ال م�أجور ،غري �أنه ال يجد معنى ملوا�صلة
تليق.
الإنكار بعد وقوع الأمر ،طاملا �أنه يف ق�ضية
ي�سوغ فيها اخلالف.
�أ�ضاف �أن “هناك الآن ميداناً �صارخاً ،و�إذا
مل تقم �أنت بهذا العمل قام به غريك ،وامل�سل�سل هو الثالث الذي ح�ضي بت�أييد
واملجتهد ترب�أ ذمته ،هذه الأعمال الأ�صل ثلة من العلماء بعد م�سل�سل القعقاع بن
فيها اجلواز” ،مبيناً �أنه يف الغرب ت�شوه عمرو التميمي وم�سل�سل احل�سن واحل�سني
ر�ضي اهلل عنه جميعا.
�صورة امل�سلم ويل�صق به كل �شيء �سيئ.
كما ا�شرتطت جلنة العلماء امل�شرفة على ورغم �أنه حظي مبراجعة تاريخية وفتوى
العمل �أن يج�سد �شخ�صية “الفاروق” �شرعية �إال انه مل ي�سلم من االنتقادات
ممثل لي�س له تاريخ يف الدراما ،وغري وفتاوى التحرمي وحمالت املقاطعة ،التي
�أطلقت �صفحات على املواقع االجتماعية
معروف يف هذا املجال.
كـ “ال مل�سل�سل عمر» و”�أوقفوا م�سل�سل
وكان من �ضمن ا�شرتاطات اللجنة عمر”« ،قاطعوا قنوات «ام بي �سي» .والقت
الدينية �أي�ضاً� ،أن يوقع املمثل ال�شاب على هذه ال�صفحات على مواقع التوا�صل
�إقرار بعدم �أداء �أي دور يف �أي عمل درامي االجتماعي تفاعال من قبل الكثريين،
�أو م�سرحي ،لعدة �سنوات ،تبد�أ من يوم حيث فتحت لهم الباب للتعبري عن
االتفاق على العمل.
�آرائهم ومواقفهم ،اجتاه هذا العمل،
كما اكد ال�شيخ �سلمان العودة على موقع والتي تفاوتت بني ال�شجب واال�ستنكار
التوا�صل (تويرت) �أن الفريق اخلا�ص
بالتدقيق على الن�ص التاريخي ل�سرية

مسلسل احلسن واحلسني

مسلسل القعقاع بن عمرو التميمي

مسلسل خالد بن الوليد

ولقد �أدىل الدكتور خالد امل�صلح ر�أيه
يف امل�سل�سل ،وفقاً ل�صحيفة “احلياة”،
�أن “م�س�ألة متثيل ال�صحابة التي ر�أى
جوازها فريق من العلماء ور�أى حرمتها
�آخر ،ال تخرج عن كونها م�س�ألة خالفية”،
م�شرياً �إىل �أن ال�شيخ عبد الرحمن بن
�سعدي قبل نحو  50عاماً “ ُم ّثلت �أمامه
غزوة بدر يف معهد الريا�ض العلمي ،ومل
يجد يف ذلك ب�أ�ساً �أو حرجاً”.

الصالبي

القرضاوي
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والرف�ض لعر�ض هذا امل�سل�سل ،ملعار�ضتها
فكرة جت�سيد ال�صحابة يف عمل الدرامي،
كما و�صلت حمالت الرف�ض �إىل املحاكم،
حيث �أقام املحامي امل�صري حامد �سامل
دعوى ق�ضائية �أمام حمكمة الق�ضاء
الإداري ،مطالبا فيها بوقف عر�ض
امل�سل�سل بحجة �أنه ال يجوز �شرعا جت�سيد
�شخ�صية ال�صحابة يف امل�سل�سالت ملا فيه
من م�سا�س بهيبتهم ،كما ميثل تعديا
ج�سيما على الثوابت الإ�سالمية .كما �أقام
املحامي الكويتي دومي املويزري دعوى
ق�ضائية مماثلة والذي ردت املحكمة طلبه.
�إن هذا امل�سل�سل هو الأكرث جدال بعد
فيلم “الر�سالة” الذي �أنتج عام 1977
للمخرج الراحل م�صطفى العقاد ،والذي
�أثار حينها خالفا كبريا حول متثيل
�شخ�صيات ال�صحابة .والذي عد مبقاي�س
زمانه �إنتاجا كبريا و�ضخما ،هذا الفلم
الذي ج�سدت فيه بع�ض �شخ�صيات
ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم� ،أدى �إىل
رف�ضه من قبل م�ؤ�س�سة الأزهر وغري
الأزهر ،وحجب عن العر�ض حينها يف
دول عدة كم�صر والذي مل يعر�ض فيها
�إال قبل �أربع �سنوات ،ورغم هذا فقد حظي
الفلم باهتمام بالغ واىل يومنا هذا ،وحقق
جناحا �ضخما يف الغرب وترجم� إىل �أثنتي
ع�شر لغة.
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وكان من بني اجلهات التي �أعلنت رف�ضها
للم�سل�سل جماعة الإخوان امل�سلمني مب�صر
وت�ضامنهم الكامل مع موقف الأزهر يف
رف�ض جت�سيد �شخ�صية الفاروق عمر على
ال�شا�شة الن هذا �أمر غري الئق على حد
تعبري اجلماعة ،وكذا احلال فقد �أعلن
حزب ” النور ال�سلفي ” رف�ضه للم�سل�سل
و�صرح ان جت�سيد �شخ�صية الأنبياء
وال�صحابة �أمراً حمر ًماً ،كما ان�ضم مفتي
اململكة العربية ال�سعودية جلبهة راف�ضي
جت�سيد �شخ�صيات ال�صحابة .

وهذا اجلدل واخلالف هو امتداد لأعمال فيه �شخ�صية احل�سن واحل�سني ر�ضي اهلل
�سبقته فالأزهر اعرت�ض على جت�سيد عنهما.
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف فيلم من
بطولته يو�سف وهبي قبل نحو  86عاما ،وعودة �إىل م�سل�سل (عمر) فقد بلغت
حيث �إن وهبي كان قد تلقى عام  1926ميزانية امل�سل�سل مئة مليون دوالر ،ولقد
عر�ضا من املخرج وداد عريف بتج�سيد حياة واجه فريق الإنتاج �صعوبات كالبحث عن
بيئة م�شابهة ملدينة م ّكة مث ً
ال ،وهو �أمر
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم بفيلم من
�إنتاج �أملاين فرن�سي م�شرتك ،واعرت�ض يف غاية ال�صعوبة .فقد مت ان�شاء مدينة
الأزهر ال�شريف وتراجع يو�سف وهبي ،ملكة كاملة على م�ساحة اثنا ع�شر الف مرت
وت�صاعدت وترية اجلدال عاما بعد مربع يف مراك�ش املغربية!
عام وخ�صو�صا العقد الأخري بعد �إنتاج قام بدور اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي
م�سل�سالت عن �شخ�صيات ال�صحابة ،والتي اهلل عنه املمثل ال�سوري �سامر �إ�سماعيل،
مت عر�ضها يف رم�ضان .والتي �صوحبت وهو املمثل الذي مل ي�سبق له الظهور يف
بهجوم �شنيع قبل �أو بعد ت�صويره و�أي�ضا �أي عمل ،جتاوز �أية �إ�شكاالت حول التاريخ
�أثناء عر�ضه .كم�سل�سل (رجل الأقدار) الفني وال�شخ�صي للممثل ،ودوره �أكرب دور
الذي يروي ق�صة حياة القائد الإ�سالمي ي�سند ملمثل يف تاريخ الدراما وال�سينما
وال�صحابي عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل العربية.
عنه ،الذي �أنتج عام  ،2003/2002وقام
�إن الإنتاج الدرامي لتاريخ الإ�سالم �إن
ببطولته الفنان نور ال�شريف.
�ضبط مبقا�صد ال�شريعة كان له �أثر
وقد قرر حينها �شيوخ التيار ال�سلفي يف يف توعية املجتمعات الإ�سالمية ،بل
م�صر �إعالن رف�ضهم له ،و�أطلقوا حملة وم�صدرا من م�صادر املعرفة والثقافة
هجوم �شديدة.
والدعوة والإر�شاد ،وكم �سيخت�صر الطريق
وجاء من بعده يف عام  2009م�سل�سل (خالد على امل�سلمني املهتمني بتنقيح التاريخ
بن الوليد) الذي حكى حياة ال�صحابي الإ�سالمي من ال�شبهات التي �أثريت وال
�سيف اهلل امل�سلول خالد بن الوليد ر�ضي تزال تثار حول �أعظم ال�شخ�صيات بعد
اهلل عنه ،وهو �إنتاج �سوري .امل�سل�سل قدم الأنبياء وحول �أعظم الدول واحل�ضارات.
يف جزءين.

ويف عام  2010عر�ض م�سل�سل القعقاع
بن عمرو التميمي وهو يعد الإنتاج
الأول الذي ح�ضي برقابة علمية �شرعية
وتاريخية.
ويف عام  2011كان توقيت عر�ض م�سل�سل
(احل�سن واحل�سني) الذي �أنتجته �شركة
املها الكويتية بامل�شاركة مع قناة (.)mbc
والذي تعر�ض لهجوم �شديد من قبل
ال�سنة وال�شيعة على حد �سواء والذي ج�سد

�إن العمل الدرامي �أ�صبح اليوم مفتوح
الأبواب للجميع فكل من له وجه نظر
�أو عقيدة �أو تاريخ ميكنه �أن ي�سوق له
من خالل العمل الدرامي ويبث �أفكاره
وعقيدته ،ولذا �أ�صبح لزاما على امل�سلمني
�أن يفقهوا هذه الق�ضية و�أن يتعاملوا معها
مبا يحفظ تاريخنا وعقيدتنا ومنهجنا
�سليما �صحيحا ال ت�ؤثر فيه حمالت
الت�شويه والت�ضليل التي متار�س يوميا
جهارا نهارا وب�شتى الو�سائل وعلى ر�أ�سها
الإعالم.
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عمرو خالد
و (عمر صانع حضارة)
�سعد عامر
(ع�م��ر �صانع ح���ض��ارة) ب�ه��ذا العنوان
اط��ل علينا الدكتور عمرو خالد من على
ق�ن��اة ( )mbc1وال�ن�ه��ار امل�صرية وقناة
امل �ح��ور ،ب��رن��ام��ج ت ��أل��ق ف�ي��ه ع �م��رو خ��ال��د
ك �ع��ادت��ه ،ح��دث�ن��ا ف�ي��ه ع��ن رج ��ل ق ��اد �أم��ة
ف��أرت�ق��ى بها �سلم املجد وال�ع��ز وال�ك��رام��ة،
بفنونه االداري��ة وعقله ال�سيا�سي ،وح�سن
تخطيطه وتدبريه (عمر �صانع ح�ضارة)
هو برنامج لي�س لق�ص الق�ص�ص واحلكايات
التي تت�سامر بها النا�س ،انه برنامج �أريد
منه وبه �أن يكون �أمنوذجا عمليا ملن �أراد
اليوم النهو�ض بواقع الأم��ة لتعي دوره��ا
الريادي وتقود م�شروعها احل�ضاري ،هذا
ال�برن��ام��ج ��ص��ور يف خم�سة دول خمتلفة
يف الأم��اك��ن ال �ت��ي حت ��رك ف�ي�ه��ا ،و��ش�ه��دت
�إجنازاته يف جدة واملدينة وال�شام والعراق
وم�صر .لإب��راز موطن العظة والعربة يف
ال�سرية العمرية ومب��ا ي�أخذ بيد امل�شاهد
للجانب العملي يف �سريته ر�ضي اهلل عنه،
في�ستطيع املقارنة واملقاربة وحينها تتحق
الفائدة املرجوة من الربنامج.
ول �ق��د خ��اط��ب ال��دك �ت��ور ع �م��رو خ��ال��د
�شباب االم��ة املتطلعني للنهو�ض بواقعها
قبل ع��ر���ض ال�برن��ام��ج ب�ق��ول��ه�( :س�أعي�ش
معكم ه��ذا ال �ع��ام  30ي��وم��ا م��ع “عمر بن
اخلطاب” يف برنامج عمر �صانع ح�ضارة،
ول�ك�ن�ن��ا ل��ن ن�ح�ك��ي ع��ن ع�م��ر ال�شخ�صية
الأ�� �س� �ط ��وري ��ة ول �ك ��ن ��س�ن�ح�ك��ي ع ��ن ع�م��ر

ال� ��ذي ي���س�ت�ط�ي��ع ك��ل م��ن �أن ي�ق�ل��د �صفة و��س��ائ��ل لقيا�س ال��رق�ع��ة ال��زراع �ي��ة ،و�شق
م��ن �صفاته ،وال �ه��دف م��ن ذل��ك ي��ا �شباب الطرق ،والأنهار يف كثري من املدن.
�أن ن���ص�ن��ع ح �� �ض��ارة ك �م��ا ��ص�ن�ع�ه��ا ع�م��ر.
� �س �ع��ى ع �م ��رو خ ��ال ��د م ��ن خ�ل��ال ه��ذا
��س��أك��ون معكم ك��ل ليلة على موقع عمرو
خ��ال��د.ن��ت�..أق��را تعليقاتكم ومداخالتكم الربنامج �إىل تكوين �صورة جديدة قدمية
و�أع� �ل ��ق ع�ل�ي�ه��ا و�أع �ي ����ش م�ع�ك��م ي ��وم ب�ي��وم عن حياة الفاروق ،فهو لي�س الرجل القوي
لأع��رف ر�أيكم يف الربنامج ولنتحاور معاً ال���ش��دي��د ذي ال �ب ��أ���س وح���س��ب ،و�إمن� ��ا هي
لنعرف كيف ن�ستطيع �أن ن�صنع ح�ضارة � �ص��ورة للم�سلم احل ��ق ،احل �� �ض��اري ال��ذي
عظيمة لبالدنا(كل يف جماله) كما �صنعها ي�سعى �إىل الإبداع والتغيري الإيجابي.
عمر بن اخلطاب).
جتلت من خالل هذا الربنامج �صفات
�إنها �إطاللة ح�ضارية ،وتناول جديد كثرية كانت مت�س احلاجة بنا �إليها ،فقد
ل���ش�خ���ص�ي��ة ث� ��اين اخل �ل �ف��اء ال��را� �ش��دي��ن ،كان ر�ضي اهلل عنه يقول “اللهم ال تخفف
ال � � �ف� � ��اروق «ع � �م ��ر ب� ��ن اخل � � �ط� � ��اب» ،ق�ب��ل حملي ول�ك��ن ق � ّو ظهري” ويف ه��ذا دالل��ة
وب� �ع ��د �إ�� �س�ل�ام ��ه ،و� �ص �ف ��ات ��ه ،وم� �ع ��ارك ��ه ،على ق��وة ال�ع��زمي��ة وال�ت�ح��دي ،وه��ي التي
وخ �ل�اف � �ت� ��ه ل �ل �م �� �س �ل �م�ي�ن ،واحل � �� � �ض� ��ارة �أهلته وه��و الرابعة والع�شرين من عمره
ال �ت��ي ك ��ان يعي�شها امل���س�ل�م��ون يف ع�ه��ده .ليكون وزيرا للخارجية و�شاعرا وم�صارعا،
وع��ن ر�سالة ال�برن��ام��ج ق��ال عمرو خالد :وك��ان مبثابة “حمكم دويل” يف امل�شاكل
( هي ر�سالة ح�ضارية ج��دا ،فكلنا يعرف التي كانت تقع بني قبيلته وباقي القبائل
عمر بن اخلطاب القوي ال�شديد ذا الب�أ�س ،وامل�ن��اط��ق ، ،وه��و م��ا ��س��اع��ده على معرفة
ولكن �شبابنا ال يعرف كثريا عن عمر بن طباع ال�شعوب وجغرافيتها ،عندما �أ�صبح
اخل�ط��اب امل�ب��دع �صانع ح�ضارة امل�سلمني� .أمريا للم�ؤمنني.
و�أ��ض��اف :يف رم�ضان �سنتعرف من خالل
ب �ه��ذا ي��ري��د ع �م��رو خ��ال��د �أن ينطلق
ال�برن��ام��ج ع�ل��ى ع�م��ر ب ��اين امل� ��دن� ،صانع الربيع العربي نحو التغيري و�أن يبد�أ ببناء
الإن�سانية واحل�ضارة ،الذي احرتم امل��ر�أة ،ح�ضارة ي�شارك فيها اجلميع ،م�ستلهمني
ّ
ووظ �ف �ه��ا يف م�ن��ا��ص��ب ك �ث�ي�رة� .سيتعرف �أفكار عمر بن اخلطاب ومنهجه وحينها
اجلمهور �أي�ضا على اخلطاب وا�ضع قواعد ي�ك��ون ط��ري��ق ال�ب�ن��اء م�ع�ب��داً م�ت�لازم��ا مع
للتعامل الإن �� �س��اين ،و�أول �شخ�ص �أ�س�س م���ش��وار التنمية ب��الإمي��ان ..ه�ك��ذا خل�ص
فكرة ا�ستقالل الق�ضاء ،وال��وق��ف ،و�صنع الداعية عمرو خالد فكرة برناجمه.
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ال�شيخ نبيل العو�ضي داعية كويتي قدم العديد من الربامج التلفزيونية الناجحة وامل�ؤثرة،
�أ�شرق علينا وجهه البا�سم و�صوته ال�شجي ونربة امل�ؤثرة يف �شهر رم�ضان املبارك بربناجمه
اجلديد( ،ق�صة الفاروق ر�ضي اهلل عنه) ،ومن على �شا�شة ( )mbc1الف�ضائية ،وعلى مدار
�شهر رم�ضان الف�ضيل ،والذي تناول فيه حياة �سيدنا عمر ر�ضي اهلل عنه لي�صحبنا يف ريا�ض
الأن�س فنعبق من عبري زهورها ونرتوي من �أعني ماءها ونقطف من ثمارها ،ما ي�صلح به
اجل�سد والروح.

و

نبيل العوضي

�إنه يبحث عن جوانب التميز يف �سرية الفاروق ر�ضي اهلل عنه يف الكثري من املجاالت الإدارية،
وال�سيا�سية ،والإميانية ،والرتبوية ،وعر�ض املواقف
البارزة ،واملقوالت العظيمة له ،وما �أكرثها وما �أعظمها
وما �أ�صعب ح�صرها .انه يدلنا عن مواطن القدوة يف
�شخ�ص الفاروق ومنازل الأ�سوة .منطلقا من حياة عمر
يف العهد اجلاهلي وما امل�ؤهالت التي جعلته يتقدم بني
ابناء قومه ،وما ق�صة �إ�سالم عمر ،وزهد عمر الذي عرف
به ،و�شجاعة عمر التي �أرهبت �أعداء اهلل قدميا وحديثا،
احلريات التي �صانها للمجتمع امل�سلم وغري امل�سلم وحقوق
الإن�سان ،التعامل مع غري امل�سلمني ،وتعامل عمر يف بيته،
وتعامله مع ال�صحابة و�آل البيت ،وعدل عمر الذي اذا ذكر
العدل ان�صرفت الأنظار �إليه ،وق�صة �شهادته .يف عر�ض
ق�ص�صي م�شوق يجذب جميع �شرائح امل�شاهدين ،يف �سرد
مو�ضوعي ولي�س ت�أريخي مت�سل�سل.

حممد يا�سني
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بعد �إطاللته من على �شا�شة قناة الر�سالة يف
�شهر رم�ضان العام املا�ضي بربناجمه الرائع
املتميز (احل�سن واحل�سني ر�ضي اهلل عنهما)
�أطل علينا ال�شيخ ح�سن احل�سيني يف �شهر
رم�ضان لهذا العام ومن خالل �شا�شة قناة
الرحمة وبغداد واملجد وفور �شباب ،بربناجمه
اجلديد ( �أيام عمر) ر�ضي اهلل عنه ،وكما
عهدناه مبدعا مت�ألقا يحبك اجلملة وي�سبك
العبارة وي�سجع �سجعا ويهدر هدرا ،ك�أمنا
تن�ساب الدرر من فيه فينظمها عقدا يتاللئ
ليرثي به نفو�سا طاملا تطلعت وت�شوفت لتتعرف
على �أيام �سيدنا عمر ر�ضي اهلل عنه فيغنيها
ويتحفها ،وكل يوم وعلى مدار �شهر رم�ضان
املبارك ،ناهجا يف عر�ضه وطرحه نهجا تربويا
يف طرحه وعر�ضه لأيام �سيدنا عمر لينتفع به
الكبري وال�صغري املر�أة والرجل.

و�صاحب برنامج العو�ضي ت�ألق املن�شد م�شاري العفا�سي
بن�شيد عن الفاروق يتقدم الربنامج ويختم به وهو من
�أجمل ما ان�شد العفا�سي

و

ح�سن احل�سيني
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يف
صحبة الصحابة
(يف �صحبة ال�صحابة) ر�ضي اهلل عنهم ،برنامج يطل علينا من على �شا�شة قناة
�أزهري ،يتناول ق�ص�ص و�سري ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،ويبث �أ�شعة نوره لرنى
من خاللها عظيم الدرو�س والعرب واملواقف التي من املمكن �أن ن�ستلهمها من
خالل �سريهم العطرة ،ومواقفهم النبيلة ،وكما يقول امل�صطفى (�صلوات اهلل
عليه و�سالمه)(( :خري القرون قرين ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم))،
ويبث على مدار الأ�سبوع ب�شكل يومي ومبعدل مرتني يف اليوم ،ويتناوب على
تقدميه ثالثة من ال�شيوخ الكرام ،وهم؛ الدكتور علي حمفوظ ،ع�ضو االحتاد
العاملي لعلماء امل�سلمني ،والدكتور ع�صام الروبي ع�ضو املجل�س االوربي لالفتاء،
والدكتور �أحمد اليو�سف مدير عام االر�شاد الديني بوزارة االوقاف امل�صرية،
وكلما تابعت حلقة زادتك علما ومعرفة وحبا بجيل ال�صحابة و�شوقا �إىل لقاءهم
وحبا ورغبة بالت�أ�سي بهم ،برنامج ي�سلط ال�ضوء على الأثر العظيم الذي غر�سه
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف نفو�س �أ�صحابه ،وانك لتجد ذلك وا�ضحا من
خالل م�شاهدة �أي حلقة من حلقاته التي ال يزال عر�ضها م�ستمرا.

فار�س خ�ضري

يف �شهر رم�ضان العام الفائت طرق �شا�شة تلفزيون �أبو ظبي �ألأوىل
برنامج (�صحابة يف بيت النبوة) من تقدمي الدكتور �أ�شرف الع�سال،
ليحلق بنا يف ال�سرية النبوية العطرة يف ثالثني حلقة ويدخل فيها
عن قرب يف عالقة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع �صحابته الكرام,
التي جتلت فيها �أعظم فنون الرتبية والت�ضحية والإخال�ص،
وال�صدق واملحبة والإيثار بالغايل والنفي�س للحبيب حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم ،وهلل من قبل ولدينه ،ثم تطل علينا �شا�شة قناة �أبو
ظبي يف �شهر رم�ضان لهذا العام بربنامج جديد هو امتداد ومكمل
ملا قدمه الدكتور �أ�شرف الع�سال �إال وهو برنامج (�صحابيات يف بيت
النبوة)� ،سلط ال�ضوء من خالله على �شخ�صيات ن�سويه عا�صرت
ر�سالة الإ�سالم وجاهدت و�ضحت و�ضربت �أروع الأمثلة يف ذلك مما
�أهلهن �أن يكن قدوة ح�سنة ومثال يحتذى به ،ولقد تعرفنا من
خالل هذا الربنامج على الكثري من ال�صحابيات اللآتي كن جنهل
�سريهن وهن خري من قدمن القدوة احل�سنة للن�ساء امل�سلمات يف
زمننا زمن املغريات والرذائل.
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قبل رمضان وبعده
�شم�س ت�شرق من على �شا�شة قناة النا�س
لت�سطع بنور �أمهات امل�ؤمنني بربنامج يتناول
بال�شرح والتحليل العلمي �سرية �أمهات
امل�ؤمنني ر�ضوان اهلل عليهم ومواقفهن
الرثية العظيمة ،والتي تظهر للم�سلمني
وامل�سلمات مواطن القدوة للحياة املعا�صر
مع دفع ال�شبهات واالفرتاءات التي �أثارها
امل�ست�شرقون و�أعداء الإ�سالم حول �أمهات
امل�ؤمنني يقدمه الداعية الأزهري ف�ضيلة
ال�شيخ �أ�شرف الفيل� ،أنطلق الربنامج بتعريف
املر�أة يف الع�صور القدمية املر�أة عند اليونان،
املر�أة عند الرومان ،املر�أة عند الفر�س ،يف بالد
ال�صني ،يف بالد الهند ،املر�أة عند اليهود ،ثم
املر�أة عند العرب قبل الإ�سالم ،ثم ينطلق
الربنامج لي�سلط ال�ضوء ومن خالل �أمهات
امل�ؤمنني على املر�أة يف الإ�سالم ،وما حظيت به
من خ�صال اخلري وال�شرف والرفعة واملكانة.
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ويتوقف يف رم�ضان لي�أخذنا ال�شيخ �أ�شرف
الفيل يف رم�ضان برحلة مع احلبيب
امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم يف برناجمه
(مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم) يتناول
فيه مواقف �ضاحكة و�أخرى باكية وم�ؤثرة
من حياة امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم مبا
حتمل من درو�س وعرب للم�سلمني  .ليعود
بعد رم�ضان ملوا�صلة برنامج (�سيدات بيت
النبوة) ،مما يذكر �أن ال�شيخ �أ�شرف الفيل له
كتاب بعنوان (عدالة ال�صحابة).
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ا لــقــ�ص�ص
ممــــــا تعـارف
عليه الب�شـر �أن لها
�أثرا يف النفو�س ،و�أبعاداً
عميقة يف الرتبية والتعليم
والفكر وال�سلوك ،وهي مما اتخذها
القر�آن و�ســيلـــة لتــقريــر حقائق وبـــيان
مناهج.
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الق�ص�ص جزء من التاريخ بل هي تاريخ حافل باخلري
وال�شر ،باحلق والباطل ،باال�ستقامة واالنحراف ،ب�سبل ال�سالم
و�سبل ال�ضالل.
الق�ص�ص عربة وموعظة وحكمة وجتربة ،ووفق هذا ق�ص اهلل
علينا يف كتابه ق�ص�ص الأولني من امل�ؤمنني واملكذبني ،الأنبياء
واملر�سلني و�أتباعهم يف مقابلة قادة الكفر وال�ضالل و�أتباعهم.
و�إن من �أعظم الق�ص�ص التي جعلها اهلل لنا حمل االقتداء
واالمتثال والت�أ�سي ،ق�ص�ص تبنى بها ح�ضارات وترتقي بها
�أمم ،وي�صنع بها تاريخ ،وتت�سابق بها �أجيال نحو املعايل والرفعة
وال�سمو� ،إنها ق�ص�ص ال�صحابة الكرام الذين زكاهم اهلل واختارهم
لنبيه �أ�صحابا ولدينه �أن�صارا ول�شريعته عبادا ولدعوته قادة
وجندا ،رباهم ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم بالقر�آن( ،فكان
لهم خلقا) ،وعلمهم �سنته ومنهجه و�شريعته( ،فكان لهم �أ�سوة)
فحملوا  -القر�آن وال�سنة النبوية  -ومتثلوا بهما ومثلوهما خري
متثيل يف نفو�سهم وقلوبهم وم�شاعرهم و�أبدانهم وملب�سهم
ومطعمهم ،يف �أقوالهم و�أفعالهم ،يف �صبحهم وم�سائهم يف نومهم
ويقظتهم ،يف حلهم وترحالهم ،يف يومهم وغدهم ،حتى القى كل
منهم ربه وهو عنه را�ض وبلقائه قد فاز.
�إن يف ق�ص�صهم �أعظم عربة وموعظة ،فمن بحث عن �أجمل
ق�ص�ص التاريخ عربة وموعظة �سيجدها يف �سريهم.
ومن بحث عن �أف�ضل ق�ص�ص علم االجتماع وفنونه ف�ستغنيه
ق�ص�صهم.
ومن بحث عن �أف�ضل ال�سا�سة وق�ص�صهم وفنون �سيا�ستهم
وعدلهم ورحمتهم و�سعيهم يف خدمة جمتمعاتهم
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والإن�سانية
بـــــــــــ�أ�ســــــرهــــــا
�سيجدها �شاخ�صة
فيهم.
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ومـــــــــــــــــن تطــــــــلـــــــع �إلــــــــــــــــــى رقـــــــــي
اقت�صـــــادي وتكافل اجتمــــــــــــــاعي فــــــــــــيه
ت�صان حقوق النا�س ،يكفل الأرملة واليتيم،
ويعني ال�سائل وامل�سكني ،ويطعم البائ�س والفقري،
ويكون االقت�صاد خادما للب�شرية ال لفئة وطائفة ودولة
بني الأغنياء ،ف�سيجد نعم العون واملر�شــــــــــــــــــــد يف ق�صــــــــــــــ�صهم.
ومن تطلع لبناء تنمية ب�شرية و�إدارة موارد �إن�سانية وا�ستخراج ما
�أودعه اهلل يف النفو�س من طاقات كامنة و�إمكانيات هائلة ،وي�سعى
لبناء نه�ضوي و�صياغة فكرية جديدة ونافعة ،ونظرة ثاقبة
فرا�سة �صادقة ،ت�ستك�شف بها عزائم الرجال ونفا�سة معادنهم،
ففي ق�ص�ص ال�صحابة �أر�شيف حافل وطرق كثرية وقوانني
وقواعد ي�صعب عدها وح�صرها.
ومن نذر نف�سه جنديا هلل ولدينه ودعوته و�شرعته داعية
وجماهدا ،ومعلما ومربيا ،ففي ق�ص�ص ال�صحابة خري زاد
وخري عون و�ستتجلى له �صورا عظيمة من �صور الدعوة التي
�سار بذكرها الركبان وحفلت بها جمال�س �أهل الذكر والعلم
والرتبية واجلهاد ما يغنيه ويروي غليله.
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ومن تطلع �إىل بناء ح�ضارة
�إن�سانية يعي�شها امل�سلمون وغري
امل�سلمني ت�صون احلقوق وترعى
الأقليات وحترتم الأديان واملذاهب وامللل
والنحل ،وت�ضرب على يد الظامل وان كان
م�سلما ،وتن�صف املظلوم وان كان كافرا،
ف�ست�شخ�ص له �صور ومناذج يفخر بها
تاريخ الإ�سالم ويتباهى به بنوه وذووه ،بل
الإن�سانية لتحلم به وترجو �أن تعي�ش يف
كنفه وما ع�صر اخللفاء �إال منوذجا �ساميا
للح�ضارة الإن�سانية.

يف ق�ص�صهم عربة وموعظة ملن �أ�سرف يف
املعا�صي والذنوب وقتل خري النا�س وقاد
جيو�ش ال�شر وال�ضالل حلرب اهلل ور�سوله
وقتل امل�سلمني� ،سنني وعقودُ ﴿ :ق ْل يَا عِبَادِيَ

يف ق�ص�صهم �سفينة النجاة،
ملن غرق �أو �أو�شك على الغرق يف بحر
جلي من ال�شركيات واخلرافات والبدع،
و�سحابة الغيث ،ملن التهبت �أنفا�سه بحر
�شم�س اجلفاف الروحي والق�سوة النف�سية
واملعنوية القلبية ،فظمئت وجفت روحه،
وتقطعت �أنفا�سه ،وتهددت حياته وخر
عليه �سقف بيته وتهدمت جدرانه وان�شقت
�أر�ضه و�أقلعت �سماءه ،و�ضاقت عليه الدنيا
مبا و�سعت.

الْهُدَى ويَ َّت ِبعْ َغيْرَ سَ ِبي ِل الْمُؤْمِنِنيَ ُنوَلهِ مَا َتوَلَّى وَ ُنصْلِهِ
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِريًا﴾ الن�ساء.115ِّ :

يف ق�ص�صهم عربة وموعظة ،ورحمة
وجتربة ،وهداية ور�شاد ،وحق وحقيقة،
ومنهج �صدق و�سبيل �سعادة ،حياة نعيم
و�صراط م�ستقيم� ،أولئك الذين �أنعم
اهلل عليهم بطاعته له ولر�سوله و�إتباع
�شرعته ومنهاجه فجعل منهم ال�صديقني
وال�شهداء وال�صاحلني ومن �أح�سن
رفقتهم ومتثل ب�سريتهم ﴿ :وَمَنْ يُطِ ِع اللَّهَ

الَّذِينَ َأسْرَ ُفوا عَ َلى َأن ْ ُفسِ ِهمْ اَل َت ْقنَطُ وا مِنْ رَحْمَةِ ال َّلهِ
إِنَّ اللَّهَ ي َْغفِرُ ا ُّلذ ُنوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ال ْ َغ ُفورُ الرَّحِيمُ﴾

الزمر.53 :

يف ق�ص�صهم عربة وموعظة ملن �أراد �سلوك
�سبيل امل�ؤمنني الذي �أمرنا اهلل ب�إتباع
ُول مِنْ بَعْدِ مَا َتبَيَّنَ لَهُ
�سبيلهم﴿ :وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّس َ

ومن تطلع �إىل مناذج لل�صادقني املخل�صني
بل �إىل جمتمع �ساده ال�صدق والإخال�ص
ف�ستحكي له ق�ص�ص ال�صحابة وت�ضرب له يف ق�ص�صهم عربة وموعظة ملن �أراد �أن
يكون من ال�سابقني �إىل اجلنان ،و�أحد
�أروع الأمثلة يف ذلك.
فريقي �أهل اجلنة واحلور احل�سان ،من
ومن تطلع �إىل مناذج �إميانية عبدت اهلل الذين �سبق لهم من اهلل الر�ضوان ب�شرط
ك�أنها تراه عني اليقني فلم ترتب ومل ت�شك الإتباع لل�صحابة ب�إح�سان﴿ :وَالسَّاب ُِقونَ
َ
طرفة عني ،فق�ص�ص ال�صحابة وجتلياتهم الأْ َ وَّ ُلونَ مِنَ الْمُه ِ
ُول َف ُأولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ َأنْعَمَ ال َّلهُ عَ َليْ ِهمْ مِنَ النَّ ِبيِّنيَ
َاج ِرينَ وَالأْ نْصَا ِر وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ وَالرَّس َ
يف مواطن املحن وال�شدائد ت�سطر �أروع
ب ِ ِإحْسَا ٍن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَر َُضوا عَنْهُ وَ َأعَدَّ لَهُمْ وَالصِّدِّيقِنيَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِنيَ وَحَسُنَ ُأولَئِكَ
ق�ص�ص اليقني والإميان العميق الرا�سخ
جَنَّاتٍ َتجْ ِري َتحْ َتهَا الأْ َ نْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا َأبَدًا َذلِكَ رَفِي ًقا (َ )69ذلِكَ ال ْ َف ْض ُل مِنَ ال َّلهِ وَ َك َفى بِال َّلهِ عَلِيمًا
ر�سوخ اجلبال و�أعظم.
ال ْ َفو ُْز الْعَظِيمُ﴾ التوبة.100 :
( ﴾)70الن�ساء.69 :
ومن تطلع �إىل ق�ص�ص الثبات على املبد�أ
والتعايل على ال�شدائد وا�ستطابتها يف يف ق�ص�صهم عربة وموعظة ملن �أراد �أن و�أخريا:
يكون من ال�صادقني مع املهاجرين ،ومن
�سبيل اهلل والتهوين من �أمرها �ستطيب
ُ
َ
َاج ِرينَ ﴿ لَ َقدْ كَانَ فِي َقصَصِ ِهمْ عِبْرَةٌ لأِولِي اللْب ِ
َاب مَا
املفلحني مع الأن�صار ﴿ :لِلْ ُف َقرَاءِ الْمُه ِ
نف�سه حني مير على بالل و�سمية ويا�سر
الَّذِينَ ُأخْ ِرجُوا مِنْ دِيَا ِرهِمْ وَ َأمْوَالِ ِهمْ َيبْ َت ُغونَ َف ْضلاً كَانَ حَدِي ًثا ِّ يُ ْف َترَى وَلَكِنْ َتصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وخبيب و�أبي بكر وغريهم ر�ضي اهلل
مِنَ اللَّهِ وَ ِر ْضوَانًا ويَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ُأولَئِكَ هُمُ و ََت ْفص َِيل ُكل شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْم ًَة لِ َقوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾
عنهم.
الصَّادِ ُقونَ ( )8وَالَّذِينَ َتبَوَّءُوا الدَّارَ و إَْالِميَانَ مِنْ َقبْلِ ِهمْ يو�سف.111:
ومن حا�صرته ال�شدائد واكتنفته املحن يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْ ِهمْ و اََل ي َِجدُونَ فِي صُدُو ِرهِمْ ولنكن من الذين �شرفهم اهلل باال�ستغفار
ورجا ما ي�سلي به نف�سه ويخرج به من حَاج ًَة مِمَّا ُأو ُتوا وَيُؤْثِرُونَ عَ َلى َأن ْ ُفسِ ِهمْ وَلَوْ كَانَ ب ِ ِهمْ لهم ر�ضي اهلل عنه ،ولنكن �أ�سوة ح�سنة
حمنته معافى يف نف�سه ودينه ف�سبيل ذلك خَصَاص ٌَة َومَنْ ي َُوق شُحَّ نَ ْفسِ ِه َف ُأولَئِكَ هُمُ الْمُ ْفلِحُونَ ملن جاء بعدنا بتمثلنا ومتثلهم ،بقول اهلل
ق�ص�ص ال�صحابة.
( ﴾)9احل�شر.9-8 :
تعاىل ﴿ :وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ ي َُقو ُلونَ رَبَّنَا
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ْاغفِرْ لَنَا و إَِلِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَب َُقونَا ب إِْالِميَا ِن و اََل َتجْع َْل
فِي ُق ُلوبِنَا ِغلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾

يف ق�ص�صهم عربة وموعظة ملن �ساورته يف ق�ص�صهم عربة وموعظة وهداية ملن
ال�شكوك والظنون وملن �أبتلي ب�سبهم �أغواهم ال�شيطان و�سلكوا �سبيل احلرام
احل�شر.11:
والطعن فيهم جهال وهوى.
وانتهجوا منهج �أهل الزيغ وال�ضالل.
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