بسم اهلل الرّحمن الرّحيم
دورة التّزكية والتّرِبية ِلشهر جُمَادَى الثَّانيّة 1438هـ ( 2017م)
المادة:السيرة النبوية

الموضوع:دعائم دولة اإلسالم في المدينة

إعداد:أ|شريف الدين إبرىيم
اْلم ُد هللِ ر ِّ ِ
ُت  , ,حنمده ،ونستعينو ،ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من
ب الح َعالَم َ
حَ ح
َ
يهده اهلل فال مضل لو ،ومن يضلل فال ىادى لو .وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشهد أن حممدا
عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى ألو وصحبو وسلم .أما بعد:
دعائم دولة اإلسالم في المدينة
شرع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم منذ دخولو املدينة يسعى لتثبيت دعائم الدولة اجلديدة على قواعد متينة،
وأسس راسخة ،فكانت أوىل خطواتو املباركة االىتمام ببناء دعائم األمة كبناء املسجد األعظم باملدينة ،واملؤاخاة
بُت املهاجرين واألنصار على اْلب يف اهلل ،وإصدار الوثيقة أو الدستور اإلسالمي يف املدينة الذي ينظم العالقات
بُت املسلمُت واليهود ومشركي املدينة ،وإعداد جيش ْلماية الدولة ،والسعي لتحقيق أىدافها ،والعمل على حل
مشاكل اجملتمع اجلديد ،وتربيتو على املنهج الرباين يف كافة شئون اْلياة
المبحث األول  :الدعامة األولى بناء المسجد األعظم بالمدينة
كان أول ما قام بو الرسول صلى اهلل عليو وسلم باملدينة بناء املسجد ،وذلك لتظهر فيو شعائر اإلسالم اليت طاملا
حوربت ،ولتقام فيو الصلوات اليت تربط املرء برب العاملُت وتنقي القلب من أدران األرض ،وأدناس اْلياة
الدنيا(.)1
روى البخاري بسنده أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم دخل املدينة راكباً راحلتو ،فسار ميشي معو الناس حىت
بركت عند مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم باملدينة وىو يصلي فيو يومئذ رجال من املسلمُت ،وكان
مربدا( )2للتمر لسهل وسهيل غالمُت يتيمن يف حجر أسعد بن زرارة ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم حُت
بركت بو راحلتو« :ىذا إن شاء اهلل املنزل» مث دعا رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم الغالمُت فساومهما باملربد
ليتخذه مسجداً فقاال :ال ،بل هنبو لك يا رسول اهلل ،فأىب رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أن يقبلو منهما ىبة
حىت ابتاعو منهما(.)3
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ويف رواية أنس بن مالك :فكان فيو ما أقول :كان فيو خنل وقبور املشركُت ،وخرب ،فأمر النيب صلى اهلل عليو
وسلم بالنخل فقطع ،وبقبور املشركُت فنبشت ،وباخلرب فسويت ،قال :فصفوا النخل قبلة ،وجعلوا عضادتيو
حجارة ،قال :فكانوا يرجتزون ،ورسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وىم يقولون:
اللهم إنو ال خَت إال خَت اآلخرة  ...فاغفر لألنصار واملهاجرة()4

__________

( )1انظر :فقو السيرة لمغزالي ،ص ،191وفقو السيرة لمبوطي ،ص.151
( )2مربد ،الموضع الذي يجفف فيو التمر ،القاموس المحيط (.)304/1
( )3البخاري ،كتاب بدء الخمق ،باب ىجرة النبي وأصحابو (.)78/5
( )4مسمم ،كتاب المساجد ،باب ابتناء مسجد النبي ،رقم .524

شرع الرسول صلى اهلل عليو وسلم يف العمل مع أصحابو ،وضرب أول معول يف حفر األساس الذي كان عمقو
ثالث أذرع ،مث اندفع املسلمون يف بناء ىذا األساس باْلجارة ،واجلدران ،اليت مل تزد عن قامة الرجل إال قليالً،
باللنب الذي يعجن بالًتاب ويسوى على شكل أحجار صاْلة للبناء( )1ويف الناحية الشمالية منو أقيمت ظلة من
اجلريد على قوائم من جذوع النخل ،كانت تسمى «الصفة» أما باقي أجزاء املسجد فقد تركت مكشوفة بال
غطاء(.)2
أما أبواب املسجد فكانت ثالثة :باب يف مؤخرتو من اجلهة اجلنوبية ،وباب يف اجلهة الشرقية كان يدخل منو
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بإزاء باب بيت عائشة ،وباب من اجلهة الغربية يقال لو باب الرزتة أو باب
عاتكة(.)3
__________

( )1انظر :البداية والنياية ( )33/3انظر :التاريخ السياسي والعسكري ،عمى معطي ،ص.156
( )2انظر :البداية والنياية ( )303/3محمد رسول اهلل لمحمد رضا ،ص.143
( )3انظر :التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة ،عمي معطي ،ص.157

ووً :بيوتات النبي صلى اهلل عليه وسلم التابعة للمسجد:

وبٍت لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ُح َجر حول مسجده الشريف ،لتكون مساكن لو وألىلو ،ومل تكن اْلجر
كبيوت امللوك واألكاسرة والقياصرة ،بل كانت بيوت من ترفع عن الدنيا وزخارفها ،وابتغى الدار اآلخرة ،فقد
كانت كمسجده مبنية من اللنب والطُت وبعض اْلجارة ،وكانت سقوفها من جذوع النخل واجلريد ،وكانت صغَتة
الفناء قصَتة البناء يناهلا الغالم الفارع بيده ،قال اْلسن البصري -وكان غالما مع أمو خَتة موالة أم سلمة« :-قد
كنت أنال أول سقف يف حجر النيب صلى اهلل عليو وسلم بيدي»( ،)1وىكذا كانت بيوت النيب صلى اهلل عليو
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وسلم يف غاية البساطة ،بينما كانت املدينة تشتهر باْلصون العالية اليت كان يتخذىا علية القوم تباىيا هبا يف
السلم واتقاءً هبا يف اْلرب ،وكانوا من تفاخرىم هبا يضعون هلا أمساء كما كان حصن عبد اهلل بن أيب ابن سلول

امسو مزازتاً ،وكما كان حصن حسان بن ثابت  -رضي اهلل عنو  -امسو فارعاً.
قصورا شاىقة،
ولكن النيب صلى اهلل عليو وسلم بٌت بيوتو بذلك الشكل املتواضع ،وكان باستطاعتو أن يبٍت لنفسو ً
ولو أنو أشار إىل رغبتو بذلك -جمرد إشارة -لسارع األنصار يف بنائها لو ،كما كان بإمكانو أن يشيدىا من أموال
الدولة العامة كالفيء وحنوه ،ولكنو صلى اهلل عليو وسلم مل يفعل ذلك ليضرب ألمتو مثالً رفيعاً وقدوة عالية يف
التواضع والزىد يف الدنيا ،ورتع اهلمة والعزمية للعمل ملا بعد املوت(.)2

__________

( )1انظر :السيرة النبوية ألبي شيبة.)36/2( ،

( )2انظر :التاريخ اإلسالمي لمحميدي.)13/4( ،

فوائد ودروس وعبر:

 -1المسجد من هم الركائز في بناء المجتمع:
إن إقامة املساجد من أىم الركائز يف بناء اجملتمع اإلسالمي ،ذلك أن اجملتمع املسلم إدنا يكتسب صفة الرسوخ
والتماسك ،بالتزام نظام اإلسالم وعقيدتو وآدابو ،وإدنا ينبع ذلك من روح املسجد ووحيو(.)1
ِ ِ ٍ
ال ُُِّّيبُّو َن أَن
وم فِ ِيو فِ ِيو ِر َج ٌ
قال تعاىل ( :الَ تَ ُق حم فِ ِيو أَبَ ًدا لَّ َم حس ِج ٌد أ ِّ
َح ُّق أَن تَ ُق َ
س َعلَى التَّ حق َوى م حن أ ََّول يَ حوم أ َ
ُس َ
ين ) [التوبة.]108 :
يَتَطَ َّه ُروا َواهللُ ُُِّي ُّ
ب الح ُمطَّ ِّه ِر َ
ِ
قال تعاىلِ ( :يف ب ي ٍ
ص ِال ِ -ر َج ٌ
ال الَ تُ حل ِهي ِه حم ِجتَ َارةٌ
وت أ َِذ َن اهللُ أَن تُ حرفَ َع َويُ حذ َكَر فِ َيها ح
امسُوُ يُ َسبِّ ُح لَوُ ف َيها بِالحغُ ُد ِّو َواآلَ َ
ُُ
ِ
الزَكاةِ ََيَافُو َن ي وما تَتَ َقلَّ ِ ِ
الصالَةِ َوإِيتَ ِاء َّ
َح َس َن َما
َوالَ بَحي ٌع َعن ِذ حك ِر اهللِ َوإِقَ ِام َّ
ص ُار  -ليَ حج ِزيَ ُه ُم اهللُ أ ح
وب َواألَبح َ
ب فيو الح ُقلُ ُ
َح ً
ُ
ضلِ ِو واهلل ي رُز ُق من ي َشاء بِغَ حَِت ِحس ٍ
اب ) [النور.]38-36 :
َع ِملُوا َويَِز َ
يد ُىم ِّمن فَ ح َ ُ َ ح َ َ ُ
َ
 -2المسجد رمز لشمولية اإلسالم:
أ -حيث أنشئ ليكون متعبداً لصالة املؤمنُت وذكرىم اهلل تعاىل وتسبيحهم لو ،وتقديسهم إياه حبمده وشكره
على نعمو عليهم ،يدخلو كل مسلم ،ويقيم فيو صالتو وعبادتو وال يضاره أحد ،ما دام حافظاً لقداستو ومؤدياِّ
حق حرمتو»(.)2
ب -كما «أنشئ ليكون ملتقى رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بأصحابو والوافدين عليو ،طلباً للهداية ورغبة يف
اإلميان بدعوتو وتصديق رسالتو»(.)3

__________

( )6، 5، )2محمد رسول اهلل ،محمد عرجون (.)33/3
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ج -وىو قد أنشئ ليكون جامعة للعلوم واملعارف الكونية والعقلية والتنزيلية ،اليت حث القرآن الكرمي على النظر
فيها ،وليكون مدرسة يتدارس فيها املؤمنون أفكارىم وذترات عقوهلم ،ومعهدا يؤمو طالب العلم من كل صوب،
ليتفقهوا يف الدين ويرجعوا إىل قومهم مبشرين ومنذرين ،داعُت إىل اهلل ىادين ،يتوارثوهنا جيالً بعد جيل(.)1
د -وىو قد أنشئ ليجد فيو الغريب مأوى ،وابن السبيل مستقراً ال تكدره منَّة أحد عليو فينهل من رفده ويعب
من ىدايتو ما أطاق استعداده النفسي والعقلي ،ال يصده أحد عن علم أو معرفة أو لون من ألوان اهلداية ،فكم
من قائد خترج فيو ،وبرزت بطولتو بُت جدرانو ،وكم من عامل استبحر علمو يف رحابو ،مث خرج بو على الناس يروي
داع إىل اهلل تلقى يف ساحاتو دروس الدعوة إىل اهلل فكان أسوة الدعاة ،وقدوة اهلداة،
ظمأىم للمعرفة ،وكم من ٍ
ورُّيانة جذب القلوب شذاىا فاجنفلت تأخذ عنها اهلداية لتستضيء بأنوارىا» ()2
وكم من أعرايب جلف ال يفرق بُت األزتر واألصفر ،وفد عليو فدخلو ورأى أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم حولو ىالة حتف بو ،يسمعون منو وكأن على رؤوسهم الطَت ،فسمع معهم وكانت عنده نعمة العقل خمبأة
حتت ستار اجلهالة ،فانكشف لو غطاء عقلو ،فعقل وفقو ،واىتدى واستضاء ،مث عاد إىل قومو إماماً يدعوىم إىل
اهلل ،ويربيهم بعلمو الذي علم ،وسلوكو الذي سلك فآمنوا بدعوتو ،واىتدوا هبديو ،فكانوا سطراً منَتاً يف كتاب
التاريخ اإلسالمي»(.)3
ى  -وىو «قد أنشئ ليكون قلعة الجتماع اجملاىدين إذا استنفروا ،تعقد فيو ألوية اجلهاد ،والدعوة إىل اهلل ،وختفق
فيو فوق رؤوس القادة الرايات للتوجو إىل مواقع األحداث ،ويف ظلها يقف جند اهلل يف نشوة ترقب النصر أو
الشهادة.

__________

( )2انظر :محمد رسول اهلل ،محمد عرجون (.)34/3
( )3المصدر السابق.)35 ،34/3( ،

و -وىو «قد أنشئ ليجد فيو اجملتمع املسلم اجلديد ركناً يف زواياه ،ليكون مشفى يستشفى فيو جرحى كتائب
اجلهاد ليتمكن نيب اهلل صلى اهلل عليو وسلم من عبادهتم ،والنظر يف أحواهلم واالستطباب هلم ،ومداواهتم يف غَت
مشقة وال نصب تقديراً لفضلهم.
ز -وىو «قد أنشئ ليكون مربداً لربيد اإلسالم منو تصدر األخبار ،ويربد الربيد ،وتصدر الرسائل ،وفيو تتلقى
األنباء السياسية سلماً أو حرباً وفيو تتلقى وتقرأ رسائل البشائر بالنصر ،ورسائل طلب املدد ،وفيو ينعى
املستشهدون يف معارك اجلهاد ليتأسى هبم املتأسون وليتنافس يف االقتداء هبم املتنافسون.
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ح -وىو «قد أنشئ ليكون مرقباً للمجتمع املسلم ،يتعرف منو على حركات العدو املريبة ويرقبها وال سيما
األعداء الذين معو يساكنونو وَيالطونو يف بلده من شراذم اليهود وزمر املنافقُت ونفايات الوثنية ،الذين دتتوا يف
الشرك فلم يًتكوه ،ليحذر اجملتمع املسلم عاقبة كيدىم وسوء مكرىم وتدبَتىم ،ويأمن مغبة غدرىم
وخياناهتم»(.)1
رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أول ما بدأ من عمل يف مستقره ودار ىجرتو
فاملسجد النبوي «بدأ بتأسيسو وبنائو ُ
يف مطلع مقدمو ليكون دنوذجا ُّيتذى بو يف بساطة املظهر ،وعمق وعموم املخرب ،ليحقق بو أعظم األىداف
وأعمها ،بأقل النفقات وأيسر املشقات»(.)2

__________

( )1انظر :محمد رسول اهلل ،محمد عرجون (َ )36/3ع َسواُّ :
أسنوا وكبروا.
( )2محمد رسول اهلل.)33/3( ،

 -3التربية بالقدوة العملية:
من اْلقائق الثابتة أن النيب صلى اهلل عليو وسلم شارك أصحابو العمل والبناء ،فكان ُّيمل اْلجارة وينقل اللنب
على صدره وكتفيو ،وُّيفر األرض بيديو كأي واحد منهم ،فكان مثال اْلاكم العادل الذي ال يفرق بُت رئيس
ومرؤوس ،أو بُت قائد ومقود ،أو بُت سيد ومسود ،أو بُت غٍت وفقَت ،فالكل سواسية أمام اهلل ،ال فرق بُت مسلم
وآخر إال بالتقوى ،ذلك ىو اإلسالم عدالة ومساواة يف كل شيء ،والفضل فيو يكون لصاحب العطاء يف العمل
اجلماعي للمصلحة العامة ،وهبذا الفضل ثواب من اهلل ،والرسول صلى اهلل عليو وسلم كغَته من املسلمُت ال
يطلب إال ثواب اهلل( )1فقد كانت مشاركة النيب صلى اهلل عليو وسلم يف عملية البناء ككل العمال الذين شاركوا
فيو ،وليس بقطع الشريط اْلريري فقط ،وليس بالضربة األوىل بالفأس فقط ،بل غاص بعلمية البناء كاملة ،فقد
دىش املسلمون من النيب صلى اهلل عليو وسلم وقد علتو غربة ،فتقدم أسيد بن حضَت  -رضي اهلل عنو  -ليحمل
عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقال :يا رسول اهلل أعطنيو؟ فقال« :اذىب فاحتمل غَته فإنك لست بأفقر
إىل اهلل مٍت»( )2فقد مسع املسلمون ما يقول النيب صلى اهلل عليو وسلم لصاحبو ،فازدادوا نشاطا واندفاعا يف
العمل(.)3
إنو مشهد فريد من نوعو وال مثيل لو يف دنيا الناس ،وإذا كان الزعماء واْلكام قد يقدمون على املشاركة أحياناً
بالعمل لتكون شاشات التلفزيون جاىزة لنقل أعماهلم ،ودتأل الدنيا يف الصحف ووسائل اإلعالم كلها باْلديث
عن أخالقهم وتواضعهم ،فالنيب صلى اهلل عليو وسلم ينازع اْلجر أحد أفراد املسلمُت ،ويبُت لو أنو أفقر إىل اهلل
تعاىل ،وأحرص على ثوابو منو.
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وقد تفاعل الصحابة الكرام تفاعالً عظيماً يف البناء وأنشدوا ىذا البيت:

__________

( )1انظر :التاريخ اإلسالمي والعسكري ،د .عمي معطي ،ص.158
( )2انظر :صور من حياة الرسول ،أمين دويدار ،ص.261

( )3انظر :التاريخ السياسي والعسكري ،د .عمي معطي ،ص.158

لئن قعدنا والنيب يعمل  ...لذاك منا العمل املضلل()1
إن ىذه الًتبية العملية ال تتم من خالل املوعظة ،وال من خالل الكالم املنمق ،إدنا تتم من خالل العمل اْلي
الدؤوب ،والقدوة املصطفاة من رب العاملُت ،واليت ما كان ميكن أن تتم يف أجواء مكة ،واملالحقة واالضطهاد
واملطاردة فيها إدنا تتم يف ىذا اجملتمع اجلديد والدولة اليت تبٍت وكأدنا غدا ىذا اجلميع من الصحابة الكرام كلو صوتاً
واحداً ،وقلباً واحداً ،فمضى يهتف:
اللهم إن العيش عيش اآلخرة  ...فانصر األنصار واملهاجرة
ويهتف بلحن واحد:
لئن قعدنا والنيب يعمل  ...لذاك منا العمل املضلل
وكان اهلتاف الثالث:
ىذي اْلمال ال زتال خيرب  ...ىذا أبر لربنا وأطهر()2
فأزتال التمر والزبيب من خيرب إىل املدينة كانت هلا مكانتها يف اجملتمع اليثريب أصبحت ال تذكر أمام زتل الطوب
لبناء املسجد النبوي العظيم ،فقد أيقنوا ( :ما ِعحن َد ُكم ين َف ُد وما ِعحن َد اهللِ ب ٍ
اق ) [النحل.]96 :
َ
ح َ ََ
َ
وأما اهلتاف الرابع:
ال يستوي من يعمر املساجدا  ...بدأب فيو قائماً وقاعداً
ومن يرى عن الغبار حائدا()3

 -4اوهتمام بالخبرة واوختصاص:

أخرج اإلمام أزتد عن طلق بن علي اليمامي اْلنفي ،قال بنيت املسجد مع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم فكان
يقول« :قربوا اليمامي من الطُت فإنو أحسنكم لو مسيساً» وأخرج اإلمام أزتد عن طلق أيضاً ،قال :جئت إىل
النيب صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو يبنون املسجد وكأنو مل يعجبو عملهم ،فأخذت املسحاة ،فخلطت الطُت،
فكأنو أعجبو فقال« :دعوا اْلنفي والطُت ،فإنو أضبطكم للطُت» وأخرج ابن حبان عن طلق فقال :فقلت :يا
رسول اهلل أأنقل كما ينقلون؟ قال« :ال ،ولكن اخلط هلم الطُت ،فأنت أعلم بو»(.)4
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__________

( )1انظر :السيرة النبوية البن ىشام (.)496/1
( )2انظر :التربية القيادية (.)249/2

( )3انظر :محمد رسول اهلل ،محمد عرجون (.)15/3
( )4نفس المصدر (.)15/3

فقد اىتم النيب صلى اهلل عليو وسلم هبذا الوافد اجلديد على املدينة ،والذي مل يكن من املسلمُت األوائل ،ووظف
خربتو يف خلط الطُت ،ويف قوة العمل ،وىو درس للمسلمُت يف الثناء على الكفاءات واالستفادة منها ،وإرشاد
نبوي كرمي يف كيفية التعامل معها وما أحوجنا إىل ىذا الفهم العميق(.)1
 -6فضائل المسجد النبوي:
حتدث النيب صلى اهلل عليو وسلم عن فضائل املسجد النبوي؛ ولذلك تعلق الصحابة بو وميكننا الرجوع إىل
احدا ملعناه العميق
صحيحي البخاري ومسلم وغَتذنا؛ للوقوف على ىذه الفضائل امليمونة .وسنذكر ىنا حديثًا و ً
الذي حنتاجو ونستمسك بو وىو عن:
 -7فضل التعلم والتعليم يف املسجد النبوي:
عن أيب ىريرة  -رضي اهلل عنو  -أنو مسع رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول« :من دخل مسجدنا ىذا ليتعلم
خَتاً أو يعملو كان كاجملاىد يف سبيل اهلل ،ومن دخلو لغَت ذلك كان كالناظر إىل ما ليس لو»(.)1
( )1انظر :المصنف ألبي شيبة ( )209/12( ،)371/2رقم  ،12567وفي رواية الحاكم قال( :ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخين،
فقد احتجا بجميع رواتو ،ثم لم يخرجاه ،وال أعمم لو عمة) ،وأقره الذىبي .انظر :تمخيص المستدرك (.)91/1
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