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حمن املسلمون باملدينة املنورة وأثرها االجيابي على اجملتمع 

 هــ (   6-2اإلسالمي من)

   م.م نكتل يوسف حمسن 

 21/1/2019 تأريخ القبول:           17/12/2018 تأريخ التقديم:
 ملخص البحث:    

اب ابتدأت محن المسلمون في المدينة المنورة مع هجرة النبي صلى اهلل عليه وسلم السب      
متعددة منها : ما يتعلق بالتنوع الديني التي امتازت به المدينة المنورة، ومنها ما يتعلق 
بتضارب مصالح بعض الفئات مع المسلمون داخل المدينة المنورة وخارجها، ففي محنة تغيير 
قبلة الصالة من بيت المقدس الى الكعبة المكرمة، اظهرت هذه الفئات حقدها عن طريق 

موقف يمر به المسلمون لخلق الفتنة واالساءة الى المسلمون بالقول او حتى  استغالل اي
الفعل ، ولكن المحنة كان لها من الجوانب االيجابية الشيء الكثير والتي اوردتها في المبحث 
االول ،وفي معركة احد ظهرت على السطح تلك النوايا من خالل ما قام به زعيم المنافقين 

ابي السلول من الرجوع بثلث الجيش لتخذيل المسلمين في الحرب مع عبد اهلل بن ابي بن 
اعدائهم واتم الدور ابو عامر الراهب الذي اسماه النبي ابو عامر الفاسق حيث كان من اهل 
المدينة لكنه ابى ان يتبع النبي فلحق بقريش وانضم لها وقاتل هو واتباعه مع المشركين ضد 

معركة الى ما انتهت عليه شمت المنافقون باهل المدينة فكانوا اهل المدينة ولما انتهى امر ال
عونا للمشركون على المؤمنون ، ولكن المحن التي نتجت عن غزوة احد كان لها من 
االيجابيات مثل ما كان لها من السلبيات التي نتجت عن المحنة ، باالضافة الى محنة حديث 

ورة عامة وعلى النبي وال ابي بكر الصديق االفك ومدى تاثيرها على المجتمع االسالمي بص
بصورة خاصة ، غير ان هذه المحنة انطوت على نتائج ايجابية منها ان هذه المحنة خير 
للنبي والل ابي بكر الصديق وليست شر محظًا ، واخيرًا  كان مقتل المسلمون في حادثة بئر 

فقد انطوت المحنة على معونة محنة عظيمة جمعت مقتل االصحاب وغدر االعراب ومع ذلك 

                                                 

  ديوان الوقف السني –دائرة التعليم الديني والدراسات االسالمية. 
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ابيات ايجابيات منها اسالم بعض القتلة وانقسام قبيلة بني عامر على انفسها وغيرها من االيج
                               التي رافقت مرارة المحنة  .

 المقدمة 
الحمدددد هلل رب العدددالمين معدددين الصدددابرين والصدددالة والسدددالم علدددى اشدددرف المرسدددلين محمددددا      
 لى اله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد وع

تناولددت فددي بحثددي الموسددوم بددد سس محددن المسددلمون فددي المدينددة المنددورة وأثرهددا االيجددابي         
ه( (( المحدن التدي يمدر بهدا االنسدان  والتدي تعتبدر مدن أصددعب 6-2علدى المجتمدع االسدالمي س
بسدبب أثرهدا  الوصاف مثدل : الرازيدا والمصدائب والمحدنتذكر ببغيض امراحل حياته لذلك فأنها 

، غير أن هذه المحن التي ظاهرها سوء تحمل بين طياتها الكثيدر مدن الفوائدد السلبي على النفس
المتفحص لهذه المحن القريب منها مكانًا أو دراسدًة ، ومجتمدع الصدحابة الكدرام  الالتي ال يراها ا

ن مددرورًا مريددرًا أودى بحيدداة الكثيددر مددنهم غيددر ان هددذه مددن المجتمعددات التددي مددرت بدده هددذه المحدد
التضحيات لم تذهب سدى فقد كانت لهذه المحدن الفوائدد الجليلدة ، لدذا ارتأيدت أن اكتدب فدي هدذا 
الموضوع الذي ال يخلدوا مدن أهميدة فضدال عدن كونده مسدتقل الدراسدة وذا حداثدة كمدا انده يوصدل 

ها أن ليست كدل المحدن ذات مدردود سديء علدى رسالة حية للمسلمين في وقتنا الحاضر مضمون
الفددرد والمجتمددع بددل ان مددن المحددن مددن تنطددوي علددى فوائددد كثيددرة كمددا سددنذكر فددي فصددول البحددث 

 القادمة .
بدددأت هددذه المحددن مددع هجددرة النبددي الددى المدينددة المنددورة وتكددون التكددتالت المعاديددة مددن يهددود     

هددؤالء العددداء للمسدلمون حتددى أنهددى النبددي ومندافقين والمشددركون فددي خداري المدينددة حيددث ناصدب 
دورهم ، وقد تمت دراسدة الموضدوع منهدا الناحيدة الدينيدة حيدث تقدع الدراسدة فدي هدذا المحديط بمدا 
فددي ذلددك الصددراع بددين اليمددان والشددرك ، كمددا ودرسددت مددن الناحيددة االجتماعيددة وذلددك بمددا تركتدده 

كذلك مدن ناحيدة تاريخيدة حيدث  هذه المحن من اثر في نفوس الصحابة الكرام سرض( ، ودرست
بدين صدراع المثلت حقبة مهمة من حقب السيرة النبوية ، فضال عن الجانب السياسي الذي مثل 

 أصحاب النفوذ مع دولة المدينة التي يرأسها نبي االسالم .
اشددتمل البحددث علددى أربعددة مباحددث رئيسددة: الول تكددون مددن محنددة تغييددر قبلددة المسددلمين فددي    

المطلددب الثدداني يتحدددث عددن فوائدددها أمددا المبحددث الثدداني فتحدددث عددن غددزوة احددد الصددالة وكددان 
 وقسدم الدى عددة أقسدام السدتيعاب أحدداث المعركدة حيث تحددث المطلدب الول عدن محندة الغدزوة
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وتحدددث المطلددب الثدداني عددن فوائددد هددذه المحنددة ، فيمددا كددان المبحددث الثالددث مكددرس عددن حادثددة 
المطلددب الثدداني مندده لفوائددد هددذه المحنددة ، امددا المبحددث الرابددع مددا أ وقسددمته الددى أقسددام عدددة آالفددك

 .لب الثاني منه لفوائد هذه المحنةوخصص المط على شكل مراحلفتكلم عن حادثة بئر معونة 
وفي النهاية أود أن أسجل شكري لكل من ساعدني في انجاز هذه المادة وأخر دعوانا أن    

 الحمد هلل رب العالمين .
 تغيير قبلة المسلمين في الصالة المبحث األول :

يتكددون هددذا المبحددث مددن مطلبددين أمددا الول فيددذكر المحنددة التددي تعددرض لهددا المسددلمون مددن    
أقدوال اليهدود والمندافقون والمشدركون فدي هدذا الصدددد  كمدا أن المؤمندون أنفسدهم كدانوا علدى حيددرة 

يددر القبلددة ، أمددا المطلددب مددن أمددرهم بشددأن أصددحابهم الددذين مدداتوا وقددد صددلوا الددى القدددس قبددل تغي
 الثاني فيتضمن الفوائد التي ترتبت على هذه المحنة .

 المطلب األول : محنة تغيير القبلة من القدس الى مكة المكرمة 
عنددما قددم النبدي الدى المديندة مهداجرًا كانددت قبلدة المسدلمين فدي الصدالة الدى بيدت المقدددس       

وهددي  ،(1تددى جدداء الذن بتغييددر القبلددة الددى مكددةسوبقددي علددى هددذا الحددال مدددة سددتة عشددر شددهرًا ح
(، ولكددن تغييددر القبلددة أفددرزت مواقددف مددن أعددداء االسددالم 2سالقبلددة التددي تمناهددا ورضدداها النبددي

قدالوا يدا محمدد مدا والك عدن قبلتدك التدي كندت عليهدا وأندت  ومن ذلك ما قاله اليهود فيدروى أنهدم،
نمدددا أندددك علدددى ملدددة دبدددراهيم ودينددده ارجدددع دلدددى قبل تدددزعم تدددك التدددي كندددت عليهدددا نتبعدددك ونصددددقك وا 

( ،أما المنافقون فقالوا : أن كدان أوال علدى الحدق فالدذي انتقدل أليده 3سيريدون بذلك فتنته عن دينه
(،وشددارك المشددركون فددي 4الباطددل وان كددان الددذي انتقددل أليدده الحددق فالددذي كددان عليدده أواًل باطددلس

                                                 

 ( .1998سالمي سبيروت :يق : بشار عواد معروف ، دار الغرب اال،تحق الترمذي ، سنن الترمذي ((1
 2/169 . 

تحقيق : مصطفى مسلم محمد ، مكتبة الرشد ،سالرياض  ،( عبد الرزاق الصنعاني ، تفسير القرآن(2
 .1/62، 1( ط1410:

 . 3/87، (1990،تحقيق : طه عبد الرؤف سعد ،دار الجيل ،سبيروت :( ابن هشام ، السيرة النبوية (3
هد( ، 1379تحقيق :عبد العزيز بن باز ، دار المعرفة ،سبيروت :  ،( ابن حجر ، فتح الباري(4
 .3،8/171ط
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( ،كمددا أن المحنددة لددم 1سأن يرجددع دلددى ديددنكم قددد رجددع دلددى قبلددتكم فيوشددكمكددة فقددالوا لتبدداعهم : 
تقف عند هذا الحدد فدالمؤمنون كدان لهدم تسداؤاًل مفداده أن الصدحابة الدذين مداتوا قبدل تغييدر القبلدة 

وسدط هدذه المحندة التدي أحاطدت بدالمؤمنين مدن (،2وكانوا قد صلوا الى القددس فمدا هدو مصديرهمس
ه التسداؤالت ويددحض الحجدج و الباطيددل كدل جهدة يندزل الفدري مدن اهلل تعدالى ليدرد علدى كدل هدذ

التي جاء بها اليهود والمنافقون والمشركون ولينصر نبيده ويوجهده للقبلدة التدي يرضداها فدانزل اهلل 
قرانًا يدحض أراء المنافقين واليهود ويؤكد أن القبلة هلل يوجه نبيه حيث شاء كما أكدد اهلل سدبحانه 

اع النبدي وأعدداءه كمدا بدين اهلل انده أعطدى النبدي القبلددة أن مسدالة القبلدة كاندت اختبدار لمعرفدة أتبد
 (.3سالتي يرضها

 المطلب الثاني :  االثار االيجابية لمحنة تغير القبلة 
لقد نتج عن محنة تغيير القبلة عدة أثار ايجابية منها انه أصبح للمسدلمون قبلدة خاصدة بهدم     

سددالم عددن غيددره مددن الديددان ، كمددا وأصددبحت ضددمن هويددة االسددالم المميددزة التددي تميددز بهددا اال
والمفضدلة فدي أداء الصدالة ولكدن المدر الربداني لدم يكدن قدد أتدى بعدد  كانت الكعبة منية النبي

رد كيدد اليهدود ومكدرهم علديهم (، بالضافة الدى أن اهلل 4سفعندما استجاب اهلل لدعاء النبي ورغبته
واالسدالم وأصدبح قدرأن يتلدى ليدل نهدار  وما أردوا من الفتنة وما أشاعوا من االشاعات عدن النبدي

ليوثق حقد اليهود وكرههم لإلسالم، كما بدين اهلل سدبحانه وتعدالى أن تغييدر القبلدة جداء لديعلم مدن 
أن مدن  أضدف الدى ذلدك يتبع الرسول وليقيم الحجة علدى اليهدود وغيدرهم فدي عددم أتبداع النبدي

لدى قبلدة بيدت المقددس ومدات علدى هدذا الفوائد في هذه المحنة تبين اهلل تعالى مصير من صلى ا
ددانَّككم  ْدَن الَلددهَّ  ددانَّ الَلددهك ْليكْضدديعَّ ْديمَّ ددا كَّ مَّ قبددل مجدديء المددر بتغييددر القبلددة فقددال اهلل تعددالى ، سس ... وَّ

(، أي مدددا كدددان اهلل ليضددديع أيمدددان المدددؤمنين الدددذين صدددلوا الدددى بيدددت 5سْبالَنددداْس لَّدددرَّءكوفي رَّْحددديمي ((

                                                 

 .1/62، المصدر السابق( عبد الرزاق الصنعاني ، (1
، 3( ط1989تحقيق : مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير، ساليمامة :  ، البخاري البخاري ، صحيح( (2
تحقيق : سامي بن محمد سالمة ، دار طيبة  كثير ، تفسير القرآن العظيم ،؛ ينظر : ابن  .1/23

 .1/454 ،2( ط1999للطباعة والنشر ، سد/م :
 .145-142البقرة ، الية :( (3
 .144البقرة ، االية :( (4
 .143البقرة ، االية :( (5
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كمدا أن مدن فوائدد هدذه عنددها فدرا الصدحابة بتثبيدت اجدر أصدحابهم ،  المقدس وماتوا على هدذا،
المحنددة كددذلك هددي رد ادعدداءات المنددافقون والمشددركون الددذين قددالوا أن الددذي يغيددر قبلتدده الددى قبلددة 
المشدددركين ال يلبدددث أن يغيدددر دينددده ، كمدددا أن مدددن الفوائدددد هدددو تبيدددان موقدددف اليهدددود مدددن الددددعوة 

داء منددذ البدايددة وان لددم يؤمنددوا حتددى لددو جدديء لهددم بكددل أيددة وفددي االسددالمية وأنهددم نصددبوا لهددا العدد
دا أَّن دتَّ ْبتَّداْبعٍ  مَّ لَّتَّدكَّ وَّ دا تَّْبعكدوا ْقب  لَّْئن  أَّتَّي تَّ اَلْذينَّ أكوتكوا ال ْكتَّابَّ ْبككلِّ آيٍَّة مَّ لَّدتَّهكم   ذلك قال تعالى ، سسوَّ ْقب 

ددٍض ... (( لَّددةَّ بَّع  ددهكم  ْبتَّدداْبٍع ْقب  ددا بَّع ضك مَّ هددم حسدددوا النبددي علددى نبوتدده وتمنددوا أن يكددون ذلددك أن (،1سوَّ
نبي أخر الزمان منهم ،فضاًل على أن من الفوائد تحذير النبي أن يسدير خلدف أهدواء هدؤالء بعدد 

التي ترتبت على هذه المحندة مخالفدة أهدل الكتداب  (، وأخر االيجابيات2سأن جاء العلم الصحيح 
 الة الى الكعبة .اليهود والنصارى وتمييز المسلمون بالتوجه في الص

 المبحث الثاني : غزوة احد 
يتكون هذا المبحث من مطلبين رئيسين الول فكان الكالم عن غزوة احد وابتالء المدؤمنين بهدا  

شدداعة مقتددل النبددي وغيرهددا مددن الحددداث التددي تدددخل ضددمن غددزوة احددد ، أمددا المطلددب الثدداني  وا 
 فتضمن الفوائد التي جلبتها هذه المحنة .

 ول : محنة غزوة احد المطلب األ 
سددببًا كافيددًا لن تعدددك قددريش لجولددة اخددرى فددي غددزوة بدددر  انتصددار المسددلمون فددي لقددد كانددت    

الحدددرب مدددع المسدددلمون ، لتسدددتعيد كبريائهدددا ، وتأخدددذ بثارئهدددا ، وقدددد قسدددم المطلدددب الدددى قسدددمين 
 رئيسين هما :

 أواًل : التجهيز للمعركة وتقدم المسلمون نحو النصر
مشدركون فددي شدوال سدنة ثددالث حلفدائهم مددن االحدابيش وكناندة وخرجددوا بنسدائهم لددئال جمدع ال     

بددأن ال  يفددروا ونزلددوا بقددرب احددد مقابددل المدينددة،فأجتمع النبددي مددع المسددلمون وأشددار رسددول اهلل
يخددري المسددلمون دلدديهم وأن يتحصددنوا بالمدينددة، فددإن قدددموا منهددا قدداتلهم علددى أفددواه الزقددة، ووافددق 

لى هذا الرأي عبد اهلل بدن أبدى بدن سدلول، وألدح قدوم مدن فضدالء المسدلمين، ممدن ع رسول اهلل

                                                 

 .145البقرة ، االية :( (1
 .145البقرة ، االية :( (2
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، فلدم رأى (1سفي الخروي دلى قتدالهم على رسول اهلل -أكرمه اهلل تعالى بالشهادة فى ذلك اليوم
ولبس لمته وخري فندم الذين الحوا عليده، وقدالوا: يدا رسدول اهلل دن  النبي دصرارهم دخل النبي

، فخدري (2س: ما ينبغي لنبدي دذا لدبس لمتده أن يضدعها حتدى يقاتدلفقال رسول اهللشئت فاقعد 
للصددالة بمددن بقددى  ()رسددول اهلل فددي ألددف مددن أصددحابه، واسددتعمل علددى المدينددة بددن أم مكتددوم

بالمدينددة مددن المسددلمين فلمددا صددار رسددول اهلل بالشددوط بددين المدينددة وأحددد، انصددرف عبددد اهلل ابددن 
فددي نفسدده  -ابددن أبددي  -،وكددان أمددرًا بيتدده (3سس مغاضددبا دذ خولددف رأيددهأبددى بددن سددلول بثلددث النددا

ليخدذل الجديش ولكدن النبددي والمسدلمون واصدلوا سدديرهم حتدى ندزل الشدعب مددن أحدد، ونهدى الندداس 
فدددي القتدددال، وهدددو فدددي سدددبعمائة وحددددد النبدددي  وتعبدددأ رسدددول اهلل ،(4سعدددن القتدددال حتدددى يدددأمرهم

خلدف  اهلل بن جبير من الوس ورتدبهم رسدول اهلل خمسين من رماة المسلمين وأمر عليهم عبد
الجيددوش وأمددرهم أن ينضددحوا المشددركين بالنبددل، لددئال يددأتوا المسددلمين مددن ورائهددم وظدداهر رسددول 

، أما المشركون فقد كدان عدددهم ثالثدة ()بين درعين ودفع اللواء دلى مصعب بن عمير اهلل
لخيدل خالدد بدن الوليدد، وعلدى ميسددرتهم آالف فديهم مائتدا فدرس وجعلدت قدريش علدى ميمنددتهم فدي ا

في الخيل عكرمة بن أبي جهدل وحظدر أبدو عدامر الراهدب الوسدي المعركدة مدع المشدركون ضدد 
قومه وعشيرته وكان يمندي الدنفس فدي انحيداز قومده أليده ضدد النبدي فخداب فهلده وقتالده النصدار 

لدى المسدلمون يومئدذ يدوم أحدد: أمدت أمدت وأب ، وكدان شدعار أصدحاب رسدول اهلل(5ساشد القتدال
بالًء حسنًا وانهزم المشركون فلما رأى ذلك الرماة قالوا: قدد هدزم اهلل أعدداء اهلل قدالوا: فمدا لقعودندا 

أمر رسول اهلل لهم بأن ال يزولدوا، فقدالوا:  ()ها هنا معنى، فذكر لهم أميرهم عبد اهلل بن جبير
 قد انهزموا ولم يلتفتوا دلى قوله فقاموا وتركوه.

 
 
 

                                                 

 .123 (1900تحقيق : احسان عباس ، دار المعارف ، سمصر : لسيرة ،ابن حزم ، جوامع ا((1
 . 3/351، تحقيق : شعيب االرنوؤط ، مؤسسة قرطبة ، سالقاهرة :د/ت(  ،مسندالاحمد ،  ((2
 .والموضع نفسه، المصدر نفسهابن حزم ، ((3
 المصدر نفسه ، والموضع نفسه.ابن حزم ، ((4
 . 147 ،2هد( ط1403وقي ضيف ، دار المعارف ،سالقاهرة :،تحقيق : شابن عبد البر ، الدرر((5
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 انيًا : التأخر في المعركة بعد التقدمث
 

ومدا أن وجدد المشدركون جبدل الرمداة خاليدا مدن الرمداة المسدلمون كدر المشدركون فدأكرم اهلل        
 ()،ووصلوا دلى رسدول اهلل فقاتدل مصدعب بدن عميدر(1ستعالى من أكرم من المسلمين بالشهادة

فدددى وجهددده المكدددرم، وكسدددرت  دون رسدددول اهلل حتدددى قتدددل رضدددوان اهلل عليددده؛ وجدددرا رسدددول اهلل
 رباعيتددده اليمندددى والسدددفلى بحجدددر، وهشدددمت البيضدددة  فدددي رأسددده المقددددس، فدددأعطى رسدددول اهلل

بعدد مقتدل مصعب،وصدار رسدول اهلل تحدت رايدة النصدار وألبدت  ()الراية لعلى بن أبى طالدب
، حتددى سددقط فددي حفددرة، ونشددب حلقتددان مددن حلددق المغفددر فددي وجدده  الحجددارة علددى رسددول اهلل

بثنيتيدده، وعددض عليهمددا حتددى ندددرت ثنيتددا ()، فانتزعهمددا أبددو عبيدددة بددن الجددراا  رسددول اهلل
أبى عبيددة، ولحدق المشدركون رسدول اهلل فكدر دونده نفدر مدن المسدلمين رضدوان اهلل علديهم، كدانوا 

، ثدددم قاتدددل (2سسدددبعة، وقيدددل أكثدددر، حتدددى قتلدددوا كلهدددم، وكدددان آخدددرهم عمدددارة بدددن يزيدددد بدددن السدددكن
ذلدك كقتدال الجماعدة، حتدى أجهدض المشدركين عدن رسدول اهلل وقاتلدت أم عمددارة بعدد  ()طلحدة

،ومثدل بقتلدى المسدلمين وأخدذ النداس ينقلدون قدتالهم بعدد (3سنسيبة بنت كعدب المازنيدة قتداال شدديدا
بددأن يدددفنوا فددي مضداجعهم، وأن ال يغسددلوا، ويدددفنوا بدددمائهم  انصدراف قددريش، فددأمر رسدول اهلل

، وعبدد (4س شدهد مدن المسدلمين يدوم أحدد حمدزة عدم رسدول اهلل قتلده وحشديوثيابهم وكان ممدن است
حليف بني أمية وكان قد تمنى الشدهادة فضداًل عدن استشدهاد سدعد بدن الربيدع  ()اهلل بن جحش

: كان يدوم احدد ،وهذه هي تمام غزوة احد الذي قال عنها بن هشام ،(5سوانس بن النضر وغيرهم
ن متالحقة تال بعضدها بعدض منهدا ابتددأ رجدوع ابدن أبدي مدع ، وفي الحقيقة هي مح(6يوم محنةس

 ثالثمائة من أتباعده قبدل احدد فقدل عديدد الجديش ثدم تدرك الرمداة أمداكنهم ومخدالفتهم أمدر النبدي

                                                 

 .125،  المصدر السابقابن حزم ، ((1
 . 149،  المصدر نفسهابن عبد البر ،  ((2
النبوية وأخبار الخلفاء ، تحقيق : عزيز بك وآخرون ، الكتب الثقافية ، سبيروت ابن حبان ، السيرة ((3
 . 1/225،  3هد( ط1417:

 .131،  مصدر السابقالابن حزم ، ((4
 ، والموضع نفسه. المصدر نفسهابن حزم ، ((5
 .  2/105، المصدر السابق( ابن هشام ،(6
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والذي نتج عنده خسدارة المسدلمين المعركدة بعدد االنتصدار ثدم مقتدل سدبعين مدن المسدلمين وتمثيدل 
ة نزلددت فددي آن واحددد غيددر أن هددذه المحددن وعلددى وهددي محددن كبيددر  المشددركين بهددم وجددرا النبددي

 الرغم من وقعها الليم كان لها من الثار االيجابية ما لها .
 محنة غزوة احد ل االثار االيجابيةالمطلب الثاني :   

على الدرغم مدن مدرارة محندة غدزوة احدد لكنهدا اشدتملت علدى الكثيدر مدن الفوائدد التدي اسدتترت     
 ها غزوة احد منها:خلف المرارة التي أحدثت

 أواًل : تنقية صفوف المؤمنين
لقد كانت محنة غزوة احد سدبياًل الدى تنقيدة صدفوف المدؤمنين مدن المندافقون وذلدك أن ميدز      
النداس فعبدد اهلل بدن أبدي  معدادنوالمسلمون بين الخبيث والطيب فدي هدذه الغدزوة وعدرف  النبي

للنبي والمسلمون فما انسحابه قبدل بددء المعركدة  بن أبي السلول ومن معه عرفوا بنفاقهم ولكيدهم
 لكن اهلل ثبت نبيه والمسلمون . دال محاولة منه لتخذيل المسلمون عن النبي

 ثانيًا : اختيار اهلل من المؤمنين شهداء
كمددا مددن اهلل علددى جمددع مددن المسددلمون بالشددهادة لعددل مددن أبددرزهم كددبش الكتيبددة وقائددد الجدديش  

، ومصدعب معه عبد اهلل بدن جحدش واندس بدن النضدر وسدعد بدن الربيدعحمزة بن عبد المطلب و 
سرضدي اهلل عدنهم أجمعدين( وهدي مدن الفوائدد التدي ذكدرت ليرتقدوا مدن الحيداة الددنيا الدى  بن عمير

 الحياة الخرة والنعيم الدائم . 
 ثالثًا : ضعف الوالء للقبيلة لصالح الوالء للعقيدة اإلسالمية

الددوالء للقبيلددة مقابددل الددوالء لإلسددالم وهددذا مددن الفوائددد التددي ظهددرت أن مددن االيجابيددات ضددعف    
بصددورة جليددة فددي رفددض الوس لدددعوة سدديدهم أبددو عددامر الراهددب ورفددض دعوتدده ممددا يدددل علددى 
تمكن االسدالم مدن قلدوبهم حيدث أجدابوه اشدد الجدواب ونعوتده بالفاسدق وهدو أمدر ندادرًا مدا يحصدل 

 في حروب العرب قبل االسالم 
 هيئة المسلمون لمفارقة شخص النبي رابعًا: ت
أن ارتبددداط لقدددد أفددداد خبدددر مقتدددل النبدددي المسدددلمون فدددي التهيدددؤ السدددتقبال وفددداة النبدددي ذلدددك ،     

المسلمين برسول اهلل ووجوده فيمدا بيدنهم كدان لده مدن القدوة بحيدث لدم يكوندوا يتصدورون فراقده ولدم 
وفداة رسدول اهلل شديئا ال يخطدر لهدم  يكونوا يتخيلون قدرة لهم على التماسدك مدن بعدده، فكدان أمدر

في بال، وكأنهم كانوا يسقطون حساب ذلك من أذهانهم، وال ريب أنهدم لدو اسدتيقظوا مدن غفلدتهم 
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هدذه علددى خبددر وفاتدده الحقيقيددة، لصدددئع الخبددر أفئدددتهم، ولزعددزع كيددانهم االيمدداني بددل لقوئضدده فددي 
ئعة، تجربدددة درسددديئة بدددين تلدددك نفدددوس كثيدددر مدددنهم فكدددان مدددن الحكمدددة البددداهرة أن تشددديع هدددذه الشدددا

الددددروس العسدددكرية العظيمدددة، كدددي يسدددتفيق المسدددلمون مدددن ورائهدددا دلدددى الحقيقدددة التدددي ينبغدددي أن 
يوطنددوا أنفسددهم لهددا منددذ السدداعة، وأن ال يرتدددوا علددى أعقددابهم دذا وجدددوا أن رسددول اهلل قددد اختفددى 

مدددا أصددداب كثيدددرا مدددن ممدددا بيدددنهم ومدددن أجدددل بيدددان هدددذا الددددرس الجليدددل نزلدددت ا يدددة تعليقدددا علدددى 
وذلددك دذ يقددول اهلل تعددالى:  (،1سالمسددلمين مددن ضددعف وتراجددع لدددى سددماعهم نبددأ مقتددل رسددول اهلل

قدداْبكك  لددى أَّع  ددتكم  عَّ ، أَّفَّددْإن  مدداتَّ أَّو  قكْتددلَّ ان قَّلَّب  ددلك ْلددْه الْرسك لَّددت  ْمددن  قَّب  ، قَّددد  خَّ َمدددي ْداَل رَّسكددولي مددا مكحَّ م  س( سسوَّ
لددى عَّقْ  ددن  يَّن قَّْلددب  عَّ مَّ ((وَّ ْزي الَلددهك الَشدداْكْرينَّ دديَّج  سَّ ددي ئًا، وَّ ددَر الَلددهَّ شَّ ددْه فَّلَّددن  يَّضك ولقددد اتضددح الثددر  (،2سبَّي 

االيجابي لهذا الدرس، يوم أن لحق رسول اهلل فعال بالرفيق العلى، فقدد كاندت شدائعة أحدد هدذه، 
ودعدوا رسدول مع ما نزل بسدببها مدن القدرآن، هدي التدي أيقظدت المسدلمين ونبهدتهم دلدى الحقيقدة، ف

اهلل بقلددوبهم الحزينددة، ثددم رجعددوا دلددى المانددة التددي تركهددا بددين أيددديهم، أمانددة الدددعوة والجهدداد فددي 
 . (3سسبيل اهلل، فنهضوا بها أقوياء بإيمانهم أشداء في عقيدتهم وتوكلهم على اهلل تعالى

 
 خامسًا: أعطاء المسلمون درسًا في أطاعة أمر النبي  

ون من غزوة احد درسا قاسيا لكنه مفيد وهو أن النصر مع طاعة النبي لقد تعلم المسلم      
 ،والخسارة مع مخالفته فلوال مشيئة اهلل ثم ترك الرماة أماكنهم لما انكسر الجيش وخسر المعركة

ولذلك حرصوا فيما بعد على عدم مخالفة أمر النبي حين تقع المشورة كم حدث في غزوة احد 
ي المدينة فأراد بعض فضالء الصحابة مالقاة قريش والخروي أليهم حين أراد النبي البقاء ف

وكان رأي النبي البقاء في المدينة ، ففي غزوة الخندق والرسول والمسلمون يتشاورون أعجب 
وذكروا حين دعاهم النبي يوم أحد أن يقيموا وال الجميع برأي سلمان الفارسي بحفر الخندق ، 

 .(4سوأحبوا الثبات في المدينة يخرجوا، فكره المسلمون الخروي
 سادسًا: أثار ايجابية أخرى

                                                 

  182، 25(ط2005دار الفكر ،سدمشق :( محمد سعيد البوطي ، فقه السيرة ، (1
 .144( أل عمران ، الية :  (2
   والموضع نفسه،  المرجع نفسه( محمد سعيد البوطي ، (3
 .2/445، 3ط (1989دار االعلمي ،سبيروت : مارسدن جونس، تحقيق : ،قدي ، المغازي( الوا(4
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تَّه ْذيبكدهك، باالضافة الى ما ذكر           تَّن ْقيَّتكدهك وَّ دهك وَّ ْليصك ْمْنينَّ وَّهكدوَّ تَّخ  ا ْفدي قكلكدوْب ال مكدؤ  ْحيصك مَّ تَّم 
دْل الْنفكدوْس، وَّ  ي  مَّ اْلطكهَّدا ْبغَّلَّبَّداْت الَطبَّداْئْع، وَّ ْء فَّدْإَن ال قكلكدوبَّ يكخَّ دْتيالَّ ْييْن الَشدي طَّاْن، وَّاس  تَّدز  دْم ال عَّدادَّْة، وَّ ك  حك

ْم وَّال ْبدرِّ وَّالتئق دوَّى، فَّلَّدو  تكْركَّدت  ْفدي عَّافْ  دالَّ س  داْن وَّاال ْ يمَّ دا أكوْدعَّ ْفيهَّدا ْمدنَّ اال ْ داْد مَّ دا يكضَّ دٍة ال غَّف لَّْة مَّ يَّدٍة دَّاْئمَّ
الَّطَّدةْ  َلص  ْمدن  هَّدْذْه ال مكخَّ تَّْمَرٍة لَّم  تَّتَّخَّ دةك ال عَّْزيدْز أَّن  قَّدَيضَّ لَّهَّدا  مكس  مَّ دت  ْحك  لَّدم  تَّدتَّمََّحص  ْمن دهك، فَّاق تَّضَّ وَّ

ددهك طَّْبيبكددهك بْ  ك  ددرَّضَّ لَّددهك دَّاءي دن  لَّددم  يَّتَّدَّارَّ ددن  عَّ ددا يَّككددونك كَّالددَدوَّاْء ال كَّْريددْه ْلمَّ يَّددا مَّ ددْن وَّال بَّالَّ ْإزَّالَّْتددْه ْمددنَّ ال ْمحَّ
اَل خْ  دددْدْه، وَّاْ  سَّ تَّن ْقيَّْتدددْه ْمدددن  جَّ لَّدددي ْهم  ْبهَّدددْذْه وَّ انَّهك عَّ تكدددهك سكدددب حَّ ، فَّكَّانَّدددت  ْنع مَّ كك دددادك وَّال هَّدددالَّ دددهك ال فَّسَّ دددْه ْمن  لَّي  يدددفَّ عَّ

ظَّفَّدرْ  تَّأ ْييدْدْهم  وَّ دْرْهم  وَّ لَّدي ْهم  ْبنَّص  قَّت ْل مَّن  قكْتلَّ ْمن هكم  تكعَّاْدلك ْنع مَّتكدهك عَّ ْة وَّ ، فَّلَّدهك ال كَّس رَّْة وَّال هَّْزيمَّ ْهم  ْبعَّددكوِّْهم 
لَّ   .(1سي ْهمك النِّع مَّةك التَاَمةك ْفي هَّذَّا وَّهَّذَّاعَّ

 المبحث الثالث : حادثة بئر معونة 
ثرهددا       يتكددون هددذا المبحددث مددن مطلبددين أمددا الول فيسددرد سددردًا تاريخيددًا حادثددة بئددر معونددة وا 

 على النبي والمسلمين وقد كانت محنة عظيمة مر بها المسلمون ، أما المطلب الثاني : فيتكدون
 بدوره من فوائد هذه المحنة التي توارت خلف المحنة وكما سيأتي ذكره.

 المطلب األول : محنة بئر معونة 
تعتبددر حادثددة بئددر معونددة مددن الحددوادث الليمددة فددي تدداريل االسددالم بينددت غدددر المشددركون      

 ونيتهم السيئة تجاه المسلمون وقد كان من أمرها ما يأتي :
 ء وغدر قبيلة سليم بهمأواًل : بعث النبي للقرا

بهديدة فلدم يقبلهدا منده  روي أن عامر بن جعفر أبو البدراء مالعدب السدنة قددم الدى النبدي     
لن النبي ال يقبل هديدة مشدرك فددعاه النبدي لإلسدالم فلدم يسدلم ولدم يبعدد وعدرض علدى النبدي أن 

ر أني أخداف علديهم يبعث بعض أصحابه الى أهل نجد ليعرضوا عليهم االسالم فقال النبي لعام
،وكددانوا أربعددون شددابًا يسددمون القددراء يتدارسدددون (2أهددل نجددد فقددال عددامر ال تخددف أنددا لهدددم جددارس

القددران ويصددلوا وعنددد الصددباا يحتطبددوا ويجلبددوا المدداء الددى المسددجد فأرسددلهم النبددي وأمددر علدديهم 
ندي سدليم ، فخرجوا حتى كانوا على بئر معوندة بدين عدامر وب(3س()المنذر بن عمرو الساعدي 

                                                 

 27( ط1994، زاد المعاد في هدي خير العباد ، مؤسسة الرسالة ،سبيروت :  الجوزية ( ابن القيم(1
،3/213. 

 .2/183، المصدر السابق(  ابن هشام ، (2
 .1/347،  المصدر نفسه(  الواقدي ، (3
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سرحوا ظهرهم وبعثوا فدي سدرحهم اثندان مدن أصدحابهم ثدم بعدث أميدرهم المندذر بكتداب رسدول اهلل 
الددى عددامر بددن الطفيددل ابددن أا أبددي البددراء فقتددل عددامر رسددول المنددذر وحددرض بنددي عددامر لقتددل 
البقية فرضوا الن أبي البراء قد أجار أصحاب النبي فاستصرا عليهم قبائل سدليم فوافقدوه وذهبدوا 
حيث عسكر أصحاب النبي وكاثروهم وقتلوهم بعد معركة غير متكافئة وغدر واضدح أال المندذر 

، وقدد افلدت مدن (1سفأنهم عرضوا عليده المدان فدأبى دال القتدال فقداتلهم وقتدل سرحمهدم اهلل جميعدًا(
القتدددل عمدددرو بدددن أميدددة وذلدددك أن عدددامر بدددن الطفيدددل جدددز ناصددديته وأطلقددده لنسدددمة كاندددت عدددن أم 

عدددن مدددولى لبدددي بكدددر  -قبدددل اطالقددده -أل عدددامر بدددن الطفيدددل عمدددرو بدددن أميدددة  ،وسددد(2سعدددامر
الصديق وهو عامر بن فهيرة وكان قتل مع من قتل يومئذ فقال، عمرو : كان مدن أفضدلنا ومدن 
أول أصددحاب نبينددا قددال: أال أخبددرك خبددرهى وأشددار الددى رجددلي مددن بنددي كددالب يقددال لدده جبددار بددن 

ه يقدول: فدزت واهللق قدال، فقلدت فدي نفسدي: مدا قولده فدزتى سلمى، ذكر أنه لما طعنه قال، سمعت
قال: فأتيت الضحاك بدن سدفيان الكالبدي فأخبرتده بمدا كدان وسدألته عدن قولده فدزت، فقدال: الجندة 
قال: وعدرض علدي االسدالم فأسدلمت، ودعداني دلدى االسدالم مدا رأيدت مدن مقتدل عدامر بدن فهيدرة 

بن أميدة الدى المديندة بعدد مقتدل أصدحابه صدادف (، فلما عاد عمرو 3سمن رفعة دلى السماء علواً 
في طريقه رجالن من بني عامر لهما من رسدول اهلل أمدان وهدو ال يعلدم فقتلهمدا بأصدحابه الدذين 
قتلددوا فددي بئددر معونددة ثددم واصددل سدديره الددى المدينددة فلمددا وصددل اخبددر النبددي بخبددر أصددحاب بئددر 

 .(4واخبره كذلك بخبر العامريين فالمه النبي واخري ديتهماسمعونة 
 
 
 
 
 

                                                 

 .1/348،  صدر نفسهي ، الم(  الواقد(1
 .1/348،  صدر نفسه(  الواقدي ، الم(2
( ، 2001( ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، تحقيق : علي محمد عمر ، مكتبة الخانجي ، سالقاهرة :(3
 .2/49، 1ط
 .2/186،  مصدر السابق( ابن هشام ، ال(4
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 ثانيًا : حال المسلمون وبني عامر بعد مقتل أصحاب بئر معونة
خبر بئر معونة، فجعل رسول اهلل يقول: هذا عمل أبي براء قدد كندت  لما جاء رسول اهلل     

، ومرت اليام بمرارة المحنة ولدم يقطدع (1سعلى قتلتهم أربعين يوماً  لهذا كارهًا ودعا رسول اهلل
رسول اهلل عالقته مع أبي البدراء وقدد روي أن أبدي البدراء، بعدث الدى النبدي يسدأله عالجدًا لمدرض 

قيدل للنبدي: العدن بندي عدامر،  فقد، بل على العكس (2سقد الم به فأعطاه النبي عالجا فشفي منه
،وصددادف النبددي فددي بعددض (3سد بنددي عددامر(( ثالثدداً فقددال: سسلددم أكب عَّددثك لََّعانددًا(( وقددال: سساللهددم أهدد

أسفاره ربيعة بدن أبدي البدراء فقدال رسدول اهلل لربيعدة: سسمدا فعلدت ذمدة أبيدكى قدال ربيعدة: نقضدتها 
ضربةي بسيٍف أو طعندةي بدرمحق فقدال رسدول اهلل: نعدم فخدري ابدن أبدي بدراء فخبدر أبداه، فشدق عليده 

ي وال حركددة بده مدن الكبددر والضدعف، فقددال: مدا فعدل عددامر بدن الطفيددل ومدا صدنع بأصددحاب النبد
أخفرني ابن أخي مدن بدين بندي عدامر وسدار ربيعدة الدى عدامر بدن الطفيدل فضدربه فأخطدأه وقدال 

،وهكددذا سدداهمت هددذه المحنددة فددي انقسددام الددرأي فددي قبيلددة بنددي عددامر (4سبرئددة ذمددة أبددي البددراء((
 أنفسهم . 

   محنة بئر معونةل االثار االيجابيةالمطلب الثاني : 
مهما بلغت محنة بئر معونة من الم عميق وجرا مدؤثر لكنهدا لدم تخلدو مدن المدور االيجابيدة    

 منها كما يأتي :
 أواًل:  تمييز المعاهد من المعاند

أن ميز اهلل ورسوله والمؤمنون المعاهد من المعاند وعلمت نوايا المشركون أمثال النفدر مدن      
لنبدددي ، فيمدددا حدددافظ بندددي عدددامر علدددى العهدددد الدددذي أعطددداه رعددل والقدددارة الدددذين غددددروا بأصدددحاب ا

كبيرهم أبو البراء للنبي بحماية أصحابه فلدم يشداركوا فدي غددر أصدحاب النبدي مدع رعدل وعصدية 

                                                 

 .1/350،  لمصدر السابق(  الواقدي ، ا(1
 .1/351،  لسابقصدر ا( الواقدي، الم(2
( ابن ابي عاصم ، االحاد والمثاني، تحقيق : باسم فيصل احمد الجوابرة ، دار الراية ، سالرياض : (3

؛ وينظر : ابن كثير ، جامع المسانيد والسنن  ،تحقيق : عبد الملك بن عبد اهلل 125/ 3،  1( ط1991
 .  7/158،  2( ط1998الدهيش ، دار خضر للطباعة والنشر ، سبيروت : 

 .1/351،  مصدر السابق( الواقدي ، ال(4
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،كما اختار اهلل تعالى من الصحب الكدرام شدهداء فدي بعثدة بئدر معوندة فأبددلهم اهلل دارًا خيدرًا مدن 
 دارهم وأهًل خيرًا من أهلهم.

 الدعوة الى اهلل حتى أخر رمقثانيًا : 
ومددن االيجابيددات التددي أنتجتهددا المحنددة تددأثر عدددد لدديس بالقليددل مددن المشددركين بالصددحابة الددذين  

غددددروا والدددذين أبدددا معظمهدددم أن يمدددوت دون يددددعوا الدددى اهلل بطريقتددده الخاصدددة ، فهدددذا جبدددار بدددن 
، وقدد كاندت هدذه  ( يسلم لما رأى مدن تصدرف عدامر حدين القتدلسلمى قاتل عامر بن فهيرة س

الفعال مفتاحًا لقلوب المشركين الى االسالم فالصبر والفدداء والفدرا بدالموت كلهدا دروس أقامهدا 
 الصحابة المغدورين في سبيل الدعوة الى اهلل .

 ثالثًا : تمسك المسلمون بالعهد حتى في أحلك الضروف
بالعهدد الدذي قطعده  النبديومن الفوائد التي بدت واضدحة عندد المشدركين كدذلك هدو وفداء      

للعامريين على الرغم من فاجعة بئر معونة وما تسبب به بعدض أفدراد بندي عدامر ،فأنده لدم يقبدل 
وكان لهما مدن   -بقصد الثأر  -ما فعله عمرو بن امية الضمري حين اقدم على قتل العامريين

لقدد قتلدت قتيلدين » :قدال رسدول اهللالنبي عهد امان على الرغم من عدم معرفة عمدرو بدذلك ، 
وهددذا موقددف رفيددع فقددد ودى ذينددك الددرجلين العددامريين الددذين قتلهمددا عمددرو بددن أميددة «  لديَنهمددا

الضددمري لكونهمددا يحمددالن عقددًدا مندده  ولددم يؤاخددذهما بمددا فعددل بعددض أفددراد قومهمددا، وهددذا يمثددل 
ن أمية جزاء مدن وقد كان بإمكان النبي أن يعتبر عمل عمرو ب، منتهى القمة في الوفاء بالعهود

االنتقددام الددذي ينبغددي أن يواجدده بدده المجرمددون المعتددددون، ولكددن مددا ذنددب البريدداء حتددى يؤخدددذوا 
 ( . 1س بجريرة المعتدين من قومهم

 رابعًا : أوجدت المحنة انقسام داخل قبيلة بني عامر 
امر أوجدددت المحنددة خددالف بددين قبيلددة بنددي عددامر أنفسددهم لصددالح االسددالم نتيجددة غدددر عدد       

بددن الطفيددل بالصددحابة وعدددم رضددى أبددو البددراء زعدديم القبيلددة بفعددل ابددن أخيدده عددامر وبددذلك تطددور 
 هذا الخالف ليصل الدى درجدة القتدال ،أضدف الدى ذلدك حصدول بندي عدامر علدى دعدوة النبدي

قيدددل للنبدددي: العدددن بنددي عدددامر، فقدددال: سسلدددم أكب عَّدددثك لََّعانددًا(( وقدددال: سساللهدددم أهدددد بندددي  يددة فقددددابالهد

                                                 

( ، 2008الصالبي ، السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل احداث ، دار المعرفة سبيروت : محمد ( علي(1
 .540،  8ط
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سدددالم بندددي عدددامر وعدددين النبدددي قائددددًا علددديهم مدددن (1سمر(( ثالثددداً عدددا ، وحصدددول القبدددول مدددن اهلل وا 
 (،فيالها من فائدة عظيمة نتجت عن محنة مريرة .2سأنفسهم وأعطاه

 المبحث الرابع : حادثة آالفك 
يتكون هذا المبحث من مطلبدين الول محندة حادثدة آالفدك وفيهدا شدرا تفصديلي للحادثدة وقدوة    
رهددا علددى النبددي وال أبددي بكددر بصددورة خاصددة وعلددى المسددلمون بصددورة عامددة ، أمددا المطلددب تأثي

 الثاني : فيتكون من الفوائد التي أنتجها هذه المحنة العظيمة .
 المطلب األول : محنة حادثة آالفك

للتعددددرف علددددى أسددددباب حادثددددة االفددددك ومحنتهددددا المريددددرة علددددى النبددددي وال بكددددر الصددددديق        
 بد من معرفة تفاصيل هذه الحادثة ومجرياتها وهي كما يأتي : والمسلمون ال

 أواًل : سبب الحادثة ومبدأها
كدددان مدددن عدددادة النبدددي مدددع نسدددائه أذا أراد السدددفر أن يقدددرع بدددين نسدددائه وأيهدددا وقعدددت عليهدددا       

القرعددددة ذهبددددت معدددده فأصددددابت القرعددددة أم المددددؤمنين عائشددددة سرضددددي اهلل عنهددددا( فلمددددا انقضددددت 
،والجدديش يتهيدد  (4ست فالتمسددت العقددد فددي صدددرها فلددم تجددده فددذهبت تبحددث عندده،قامدد(3الغددزوةس

للرحيل فأقبل الرهط الدذين يحملدون الهدودي فحملدوه علدى البعيدر ولدم يتنبهدوا الدى انده فدار  بسدبب 
، فضال على أن أم المدؤمنين عائشدة كاندت جاريدة حديثدة السدن خفيفدة (5سخفة وزن النساء أنذاك

وجددددت عقددددها وبقيدددت فدددي مكدددان المعسدددكر ضدددنًا منهدددا أنهدددم سددديفتقدوها الدددوزن ، فسددداروا بعددددما 
،سس وكددان صددفوان بددن المعطددل (6سامددت فددي مكانهددافيرجعددون الددى مكددان المعسددكر فلمددا تددأخروا ن

وكدان  ئهداحدين رآ هافرأى سواد دنسان نائم فعرف هامن وراء الجيش فأصبح عند منزل ()السلمي

                                                 

 .  7/158،  المصدر السابق؛ وينظر : ابن كثير ، 125/ 3،  مصدر السابق( ابن ابي عاصم ، ال(1
،  1نة المنورة  ، تحقيق :فهيم محمد شلتوت ،دار الفكر ، سقم : د/ت( ، ط( ابن شبة ، تاريل المدي(2
2/285. 
 .4/1774،  المصدر السابق(  البخاري ،(3
(  دسحاق بن راهويه ، المسند ، عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي ، مكتبة االيمان ، سالمدينة المنورة (4
 .  2/516، 1( ط1991:

 .4/1774، ابقالمصدر الس(  البخاري ، (5
 .4/1774،  المصدر السابق(  البخاري ، (6
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 هددددافخمددددرت وجه هدددداباسددددترجاعه حددددين عرف -منين أم المددددؤ  – قبددددل الحجدددداب فاسددددتيقظت ئهددددارآ
ثدم انده  ،(2سواهلل ما تكلمنا بكلمة وال سمعت منه كلمة غير استرجاعه((سس قالت :،(1س بها((بجلبا

 .(3سالجيش في الظهيرة واحتى وصل هاأناا راحلته لها وركبت وانطلق ب -اي صفوان  –
 ثانيًا :موقف أهل المدينة والنبي من هذه الحادثة

حمندة كلقد اختلف موقف أهل المدينة من هذه الحادثة فمنهم مدن خداض فدي حيدث االفدك       
وكدددان عبدددد اهلل بدددن أبدددي يسدددتمعه  ،)*(ومسدددطح بدددن أثاثدددة ،)*(وحسدددان بدددن ثابدددت ،)*(بندددت جحدددش

، وصددادف أن مرضددت أم المددؤمنين فلددم تلمددس مددن نبددي اهلل رعايتدده المعهددودة (4سويستوشدديه ويقددره
أهل االفك حتى سمعته من دحدى قريبات والدها أبي بكر الصدديق عدن  لها وهي ال تدري بخبر

 ، فقدررت حينهدا أن تدذهب الدى والدديها لتتأكدد مدن الخبدر فاسدتأذنت النبدي (5سطريدق المصدادفة
 فأذن لها فذهبت الى والدتها فسألتها فأدت الخبر ونصحتها بالصدبر فباتدت بليلدة سدوء ال يرقدأ

ي ظدل هدذه المحندة المريدرة ولدم يكدن حدال النبدي بأفضدل مدن حدال ،فد(6سلها دمدع وال تكتحدل بندوم
أل أبدددي بكددددر وأم المددددؤمنين فقددددد أبطددددأ عليدددده الددددوحي وأكثددددر عليدددده الندددداس حتددددى قددددام فددددي الندددداس 

سسيدا معشدر المسدلمين مدن يعدذرني مدن رجدل قدد بلغندي عنده أذاه فدي أهلدي واهلل مدا علمدت :،فقال
عليدده دال خيددرا ومددا يدددخل علددى أهلددي دال معددي  علددى أهلددي دال خيددرا ولقددد ذكددروا رجددال مددا علمددت

                                                 

 .6/194،  المصدر السابق(  احمد ، (1
 .6/194،  المصدر السابق(  احمد ، (2
 .6/194،  المصدر السابق(  احمد ، (3
حمنة بنت جحش : زوجة مصعب بن عمير صحابية كانت تسقي العطشى وتداوي الجرحى في احد  )*(

 . 511-1/509. الصالبي ، المصدر السابق ،  ئذ فقدت زوجها واخوها وخالهاومن المحتسبات يوم
حسان بن ثابت : الخزرجي االنصاري شاعر االنصار والرسول واحد المخضرمين في الجاهلية وقبل  )*(

هد . خير الدين بن محمود الزركلي ،االعالم 54االسالم اشتهر بمدافعته عن النبي والمسلمين وتوفي سنة 
 . 2/175، 15( ط 2002العلم للماليين ، سبيروت :  ،دار
مسطح بن اثاثة : الهاشمي القرشي صحابي من الشجعان شهد بدرًا والمشاهد مع النبي وكانت امه  )*(

 .7/215هد .الزركلي ، المرجع نفسه ،34بنت خالة ابي بكر الصديق توفي 
 .4/1774،  المصدر السابق(  البخاري ، (4
 .4/1774،  المصدر السابق(  البخاري ، (5
 .6/194،  مصدر نفسه(  احمد ، ال(6
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،فقال الوسيون نحدن نعدذرك فيده أن كدان مدن الوس وأن كدان مدن الخدزري أمرتندا فضدربنا (1س((
عنقدده فدداعترض رجددل مددن الخددزري ذاك الن المقصددود عبددد اهلل بددن أبددي وهددو مددن الخددزري فعلددت 

 .(2سالصوات واختلف القوم حتى تدارك ذلك رسول اهلل فسكتوا
 ثالثًا : ثبوت براءة أم المؤمنين عائشة ورفع شأنها

فدي هددذا الموقددف العصدديب الددذي أحدداط بالمسدلمين دحاطددة المعصددم بالسددوار قددرر النبددي          
ولول مرة منذ ابتدأ المحنة أن يسأل أم المؤمنين عائشدة سرضدي اهلل عنهدا(، فقدال: سسأمدا بعدد يدا 

ن كندت ألممدت بدذنب فاسدتغفري عائشة دنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كندت  بريئدة فسديبرئك اهلل وا 
،فلمدا سدمعت أم المدؤمنين هدذا (3ساهلل وتوبي دليه فإن العبدد دذا اعتدرف ثدم تداب تداب اهلل عليده ((

الكدددالم قالدددت لوالدددديها أجيبدددوا رسدددول اهلل فقدددالوا واهلل مدددا نددددري مدددا نجيدددب فقالدددت : اهلل يعلدددم أنندددي 
، وكاندت أم المدؤمنين (5سواهلل المسدتعان علدى مدا تصدفون (( ، وقالت : سس فصدبر جميدل(4سبريئة

ال تتوقدع أن يندزل اهلل فيهدا أيدات كريمددات تثبدت برائتهدا  يرتلهدا المسددلمون الدى يدوم القيامدة، وكددل 
، فمددا بددرا النبددي مكاندده حتددى انددزل اهلل (6سمددا كانددت ترجددوه أن يددرى رسددول اهلل فيهددا رؤيددة تبرأهددا

فددددوق سددددبع سددددموات ففددددرا النبددددي ببرأتهددددا وفددددرا أل أبددددي بكددددر  بددددراءة أم المددددؤمنين عائشددددة مددددن
، ثم أنزل اهلل تعالى عشرة أيات كريمات تقرأ من حين نزلت حتدى يدرث اهلل الرض (7سوالمؤمنين

ومددن عليهددا تبددرأ عائشددة رضددي اهلل عنهددا وتؤكددد اندده أفددك وأكددد اهلل فيدده اندده خيددر للنبددي ولل أبددي 
اهلل تعالى فيمن لم يخوض في حدديث االفدك كدال أبدو أيدوب بكر بما فيهم ام المؤمنين كما أشاد 

وغيددره مددن المددؤمنين وتوعددد مددن افتددرى بالعددذاب وانددزل كددذلك أحكامددا تخددص قددذف المحصددنات 
،وهددذه هددي قصددة االفددك الليمددة التددي مددرت علددى أل أبددي بكددر وعلددى الرسددول وعلددى عامددة (8س

                                                 

 . 116-8/115، المصدر السابق(  مسلم ، (1
 . 116-8/115، المصدر السابق(  مسلم ، (2
 .4/1774،  المصدر السابق( البخاري ،(3
 .4/1774،  المصدر السابق(  البخاري ، (4
 .18ية : (  يوسف ، ال(5
 .4/1774،  السابق المصدر(  البخاري ، (6
 المصدر نفسه ، والموضع نفسه .(  البخاري ، (7
 .22: ية(  يوسف ، ال(8
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ا من الثار االيجابية مدا لهدا وهدو المسلمين بكدر شديد وحزن عميم غير أن هذه المحنة كان له
 ما سنأخذه في المطلب الثاني من هذا المبحث .

 محنة حادثة االفكل االثار االيجابيةالمطلب الثاني : 
على الرغم مدن قسداوة وصدعوبة هدذه المحندة علدى النبدي وال أبدي بكدر الصدديق والمسدلمون      

ضددال وشددرفا و أخالقددًا ، أضددف الددى وهددو مددن هددو ف ال سدديما أن المسددالة تتعلددق بعددرض النبددي
ذلك ن المجتمدع العربدي والدذي هدو جدزء مدن المجتمدع الشدرقي حسداس جددًا تجداه هدذه المسدالة ، 

 ولكن هذه المحنة أنتجت لنا العديد من الفوائد منها:
 أواًل : اعتبار المحنة خير للنبي وأهله وال أبي بكر الصديق

فددك الددذين جدداء بدده أهلدده هددو خيددر ولعددل مددن الخيريددة هددو تأكيدد اهلل سددبحانه وتعددالى أن اال       
تبرئددة أم المددؤمنين عائشددة ممددا قددال أهددل الفسددق واالفددك وال يشددك فددي براءتهددا مؤمن،كمددا أن مددن 
الخيريدددة أن بقدددت أيدددات تتحددددث عدددن أل أبدددي بكدددر  وعدددن أم المدددؤمنين عائشدددة حيدددث وعددددها اهلل 

مددا أعددال منددازلهم ومكددانتهم عنددد المسددلمين بددالرزق الكددريم والمغفددرة فضدداًل علددى أعددالن البددراءة م
 وخلد ذكرهم بقرآن يتلى صباا مساء الى قيام الساعة.

 ثانيًا : ميز اهلل وعباده الخبيث من الطيب
مددددن الثددددار االيجابيددددة لهددددذه المحنددددة أن ميددددز اهلل الخبيددددث مددددن الطيددددب فددددالمؤمنون ضددددنوا       

أمثددددال أل أبددددو أيددددوب النصدددداري،  بأنفسددددهم خيددددرًا وابتعدددددوا عددددن الخددددوض فددددي هددددذا الحددددديث ،
المندددافقين عبدددد اهلل بدددن أبدددي بدددن أبدددي  زعددديموالمندددافقون خاضدددوا فدددي هدددذا الحدددديث ونشدددروه أمثدددال 

السددلول وغيددره ممددن خاضددوا بهددذا المر،كمددا أن مددن االيجابيددات تهددذيب النفددوس المؤمنددة التددي 
جحدش ومسدطح خاضت في حديث آالفك ولم تتلطل بالنفداق مثدل حسدان بدن ثابدت وحمندة بندت 

بددن أثاثددة حيددث عدداتبهم اهلل علددى صددنيعهم الددذي ينددافي أخددالق المددؤمنين وحددذرهم مددن أن يعددودوا 
 لمثله.

 ثالثًا : نزول تشريع رباني يخص قذف المحصنات
ومن الثار االيجابية كدذلك أن نزلدت تشدريع ربداني يخدص قدذف المحصدنات وهدو اشدتراط       

علدى أنهدم رأوا رؤيدا العدين أن الفاحشدة قدد حددثت ، كمدا أن يجلب القاذف أربعة شهداء يشهدون 
ترتب على الكاذب المفتري الجلد ثمانون جلدة جزاًء بما اقترفه لسانه وذلك لكدي ال يعدرض أهدل 

 الفسق والفجور على أعراض الناس وشرفهم من دون دليل واضح .
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 رابعًا : ظهور نفاق أبن أبي أمام قومه الخزرج
اليجابية ظهور نفاق عبدد اهلل بدن أبدي بدن أبدي السدلول ظهدورًا واضدحًا أمدام أن من االثار ا      

من كان مخدوع به من الصحابة الذين ثبت أيمانهم أمثدال بعدض الخزرجيدون وعلدى رأسدهم سديد 
وال سيما انه كان يمثل الزعامة في الخدزري ،فقدد قدال ابدن دسدحاق :  ()الخزري سعد بن عبادة

هدم الدذين يعاتبونده  -يقصد الخزري قوم ابن أبي  –حدث كان قومه وجعل بعد ذلك دذا أحدث ال
ويأخذوندده ويعنفوندده فقددال رسددول اهلل لعمددر: كيددف تددرى يددا عمددرى أمددا واهلل لددو قتلتدده يددوم قلددت لددي 
اقتله لرعدت له أنف، ولدو أمرتهدا اليدوم بقتلده لقتلتده قدال عمدر: قدد واهلل علمدت لمدر رسدول اهلل 

بدي وأمثالده للدزمن حتدى أذا مدن حكمدة النبدي الكدرم حيدث تدرك ابدن ،وهد(1سأعظم بركة مدن أمدري
 يكشفوا عن أنفسهم ويكشفوا للمسلمين فال يعود لهم هيمنة على قرار قبائلهم . 

 الخاتمة  
 :مما تقدم يتبين لنا عدة أمور منها     

ا أمورًا . تبيان أن ليست كل محنة تنطوي على نتائج سلبية بحتة فقد تحوي المحنة في طياته1
 ايجابيًا لكنها تشترط الصبر على المحنة لكي تكون المحنة السلبية منحة ايجابية.

. أن الشخاص الذين يمرون بتجارب صعبة يكونون اكبر قدرة من غيرهم في تحمل 2 
الصعاب وهذا ما نجده حاضر بشكل واضح في مجتمع الصحابة حيث عملت هذه المحن 

ت جيل قوي قادر على حمل مسؤولية الرسالة الثقيلة قام على تصليب عود الصحابة فأنتج
 بتأدية المانة الى أصقاع العالم بكل قدرة وتفاني .

.أن للمحن فوائد دنيوية مثل دعزاز دين اهلل و تنقية صفوف المسمون ولها فوائد أخروية يلقها 3
الصديقين والنبياء المسلمون في الدار الخرى مثل مغفرة الذنوب ورفع الدرجات وبلو  منازل 

 وهي منازل الشهداء.
.لقد كان من نتائج محنة تغيير القبلة أمورًا عدة منها: تمييز المسلمون عن غيرهم من أهل 4

الديان وتولي النبي القبلة التي يرضها وكشف اليهود والمنافقون وكيدهم للمسلمين ومعرفة من 
 يتبع النبي مما يخالفه.

                                                 

 . 2/293، مصدر السابق(  ابن هشام ، ال(1
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كثير من النتائج منها تمييز الخبيث من الطيب ، ومعرفة  .نتج عن محنة غزوة احد5 
المسلمين أن النصر بإتباع تعليمات النبي والخسارة مع مخالفته ، كما أن ضعف العصبية 
القبلية باتجاه العقيدة الدينية نتيجة أخرى للمحنة فضال عن اصطفاء اهلل لشهداء ليسكنهم فسيح 

ي أن االسالم دين ال يتوقف بوفاة احد حتى لو كان هذا جناته ، كما أنها أعطت درسا عمليا ف
 الحد النبي المصطفى فهو دين عام للناس كافة وليس خاص بقبيلة أو لزمان معين.

. وكان من نتيجة محنة آالفك التي حلت بالنبي وأهل بيته أن برء اهلل أم المؤمنين مما نسب 6
ح اهلل عز وجل ، كما أنها نتجت عن لها بهيات كريمات خالدات وكان خيرا لهم كما أوض

 نزول تشريع ديني يخص قذف المحصنات . 
. ومن النتائج أن هذا الدين قام بالتضحيات فكون أساسًا راسخًا ال يتزعزع وقد عال شان 7

 .المضحين فأصبحوا سادة المسلمين بعد أن كان موالي أو عبيد وهي خالصة ذا أهمية كبيرة 
ى بسهولة وان المم التي بلغت مكانة عالية من الرقي والتطور والعزة . كما أن المجد ال يبن8

دفعت ثمن هذه المور من فالذات أكبادها الذين صاغوا بأرواحهم حروف مجدها وعالها وهم 
  من هم خير امة أخرجت للناس كما بينها اهلل في كتابه العزيز .

 the plight of Muslims in Medina and its positive impact on the 

)h 6-2Islamic community from (  

Nektal Yousif Mohsen 

Abstract 

      The plight of Muslims in Medina began with the migration 

of the Prophet peace be upon him for several reasons, 

including: What is related to the religious diversity that 

characterized the Medina, including the conflicting interests of 

some groups with Muslims inside and outside Medina, in the 

plight of changing the kiss of prayer from Jerusalem to The 

Kaaba, these categories showed their hatred through the 

exploitation of any position passes by Muslims to create 

sedition and abuse of Muslims by word or even act, but the 

ordeal had a positive aspects of the lot and which I mentioned 

tel:2-6
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in the first topic, and in the battle of one surfaced those 

intentions through What he did M by the leader of the 

hypocrites Abdullah bin Abi bin Abi Abul-Saloul from the 

return of a third of the army to let the Muslims in the war with 

their enemies and completed the role of Abu Amer monk 

named by the Prophet Abu Amer, the bastard where the people 

of the city, but Abi to follow the Prophet Vlq and joined him 

and fought with him and his followers The infidels against the 

people of the city and the end of the battle to what ended it 

smeared the hypocrites in the city were helping the polytheists 

on the believers, but the trials that resulted from the invasion of 

one of the pros were such as the disadvantages of the result of 

the ordeal, Its impact on the Muslim community And the 

Prophet and Abu Bakr in particular, but that the ordeal 

involved positive results, such that this ordeal is good for the 

Prophet and the father of Abu Bakr Siddiq and not a prohibited 

evil, and finally was the killing of Muslims in the event of a 

well-suffering a great tribulation, The ordeal has involved 

positives such as the Islam of some killers and the division of 

the Bani Amer tribe on their own and other pros that 

accompanied the bitterness of the plight. 

 
 

 

 


