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انتصارات إسالمية

إسالمية

كتبة الوحي

معركة حارم ..مفخرة نور الدين الشهيد
يف احل���ادي والع�رشين من
رم�ضان �سنة  559هـ انت�رص
امل�سلمون على الفرجنة يف
معركة ح��ارم ،بقيادة نور
الدين حممود زنكي ،امللقب
بال�شهيد.
�أذن الله لأم��ة الإ�سالم �أن ال
ت���زول م��ا دام���ت ال�سموات
والأر���ض ،مهما بلغ بها من
ال�ضعف والهوان ،وذلك ب�أن
يهيئ الله لها رجا ًال يحملون
الراية وي�سريون بها الى بر
الأمان ،ثم تنتك�س بعد ذلك
وت��ع��ود ال��ك��رة ،وك��م��ا قال
تعالى« :وان عدمت عدنا»،
فهي ال�سنن �سارت على الأمم
ال�سابقة وت�سري على �أمة
الإ�سالم .ومن ه���ؤالء القادة
العظام الذين �أ�ضاءت بهم
�سماء �أم��ة الإ���س�لام القائد
املجاهد نور الدين حممود
زنكي.
مل يعب�أ نور الدين بهزميته
�أم����ام ال��ف��رجن��ة �سنة 558
ه��ـ ،يف معركة البقيعة،
التي باغتوه فيها و�أوقعوا
بامل�سلمني مقتلة عظيمة وهم
�آم��ن��ون ،حيث هجم عليهم
الفرجنة حتى قبل �أن يتمكنوا
من ركوب اخليل �أو �أخذ ال�سالح،
و�أكرثوا فيهم القتل والأ�رس ،فنزل
ن��ور ال��دي��ن عند بحرية «قد�س»
بالقرب من حم�ص يف مو�ضع يبعد
�أربعة فرا�سخ عن مكان املعركة،
وحلق به من جنا من اجلند حتى
اجتمعوا به .فقال يومئذ« :والله ال
�أ�ستظل ب�سقف حتى �آخذ بث�أري وث�أر
الإ�سالم».
كان الفرجنة قد عزموا على التوجه
الى حم�ص بعد انت�صارهم؛ لأنها
كانت �أق��رب البالد اليهم ،وملا

منوعات

بلغهم ن���زول ن��ور ال��دي��ن بينها
وبينهم ق��ال��وا: مل يفعل ه��ذا اال
وعنده قوة مينعنا بها ،فرا�سلوه
يطلبون منه ال�صلح ،فلم يجبهم
فعادوا الى بالدهم.
بعد ذلك ب��د�أ نور الدين بتجهيز
قواته ،ا�ستعداد ًا ملواجهة الفرجنة
والأخ����ذ ب��ال��ث���أر ،وات��خ��ذ جميع
الأ�سباب املادية واملعنوية من
التجهيز واالعداد ،وتهيئة نفو�س
املجاهدين ع��ن ط��ري��ق العلماء
والدعاة.
جاء يف كتاب «الكامل يف التاريخ»

شخصيات وألقاب

وما ينطق عن الهوى ..محامي الفقراء
لم يعبد األصنام في الجاهلية

أبو ذر الغفاري يمشي
ويموت ويبعث وحده
�أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري،
ول���د يف قبيلة غ��ف��ار ب�ين مكة
واملدينة ،وقد ا�شتهرت بال�سطو،
كان يقول ال �إله �إال الله يف اجلاهلية
وال يعبد الأ�صنام ،قدمي الإ�سالم،
فقد �أ�سلم بعد �أربعة فكان خام�س ًا،
و�أح��د الذين جهروا بالإ�سالم يف
مكة قبل الهجرة ،وكان من كبار
ال�صحابة .ع��رف �أب��و ذر ر�ضي
الله عنه بالزهد يف الدنيا غري
متعلق بها ال ي�أخذ منها �إال كما
ي�أخذ امل�سافر من ال��زاد� ،شديد
التوا�ضع ،يدافع عن الفقراء ،ويطلب من الأغنياء �أن يعطوهم حقهم
من الزكاة ،لذلك �سمي حمامي الفقراء ،قال عنه الر�سول �صلى الله
عليه و�سلم« :ما تقل الغرباء وال تظل اخل�رضاء على ذي لهجة �أ�صدق
و�أوفى من �أبي ذر �شبيه عي�سى ابن مرمي» ،فقام عمر بن اخلطاب،
فقال يا نبي الله� ،أفنعرف ذلك له ،قال« :نعم فاعرفوا له».
كان �أبو ذر الغفاري حري�ص ًا على اجلهاد رغم ال�صعوبات ،ويف ال�سنة
التا�سعة من الهجرة ،كانت �أي��ام ع�رسة وقيظ ،قال عبد الله بن
م�سعود ،ملا �سار ر�سول الله �إلى تبوك ،جعل ال يزال يتخلف الرجل
فيقولون ،يا ر�سول الله ،تخلف فالن ،فيقول« :دعوه �إن يك فيه خري
ف�سيلحقه الله بكم و�إن يك غري ذلك فقد �أراحكم الله منه» ،حتى قيل،
يا ر�سول الله ،تخلف �أبو ذر ،و�أبط�أ به بعريه ،فقال ر�سول الله:
«دعوه� ،إن يك فيه خري ف�سيلحقه الله بكم و�إن يك غري ذلك فقد �أراحكم
الله منه» ،ويغدو النبي �صلى الله عليه و�سلم �إلى تبوك ،ويت�أخر
�أبو ذر عن اجلي�ش لبطء بعريه فيرتكه ،ويحمل متاعه على ظهره،
ليلحق بالنبي فخرج يتبعه ما�شي ًا ،ونزل ر�سول الله يف بع�ض منازله
ونظر ناظر من امل�سلمني ،فقال يا ر�سول الله ،هذا رجل مي�شي على
الطريق ،فقال ر�سول الله« :كن �أبا ذر» ،فلما ت�أمله القوم ،قالوا
يا ر�سول الله ،هو والله �أبو ذر ،فقال �صلى الله عليه و�سلم« :رحم
الله �أبا ذر مي�شي وحده وميوت وحده ويبعث وحده» .حتقق النبوءة
ف�رضب الدهر من �رضبه ،وم�ضت ال�سنون الطوال وانتقل النبي �إلى
الرفيق الأعلى وتولى �أبو بكر ،ثم عمر ،ثم عثمان ،لتتحقق نبوءة
النبي �صلى الله عليه و�سلم ،وعندما ذهب �أبو ذر �إلى الربذة « 200كم
�رشق املدينة املنورة» وجد �أمريها غالم ًا �أ�سود عينه عثمان بن عفان
ر�ضي الله عنه ،وملا �أقيمت ال�صالة ،قال الغالم لأبي ذر ،تقدم يا
�أبا ذر ،وتراجع الغالم �إلى اخللف ،فقال �أبو ذر ،بل تقدم �أنت ،ف�إن
ر�سول الله �أمرين �أن �أ�سمع و�أطيع و�إن كان عبد ًا �أ�سود ،فتقدم الغالم
و�صلى �أبو ذر خلفهّ .
وظل �أبو ذر مقيم ًا يف الربذة هو وزوجته وغالمه
حتى مر�ض مر�ض املوت فلما ح�رضه املوت �أو�صى امر�أته وغالمه� ،إذا
مت فاغ�سالين وكفناين ،ثم احمالين ،ف�ضعاين على قارعة الطريق،
ف�أول ركب ميرون بكم ،فقولوا ،هذا �أبو ذر .وفاته فلما مات فعلوا به
كذلك ،فاطلع ركب من �أهل الكوفة ،وفيهم عبد الله بن م�سعود ر�ضي
الله عنه ،فما علموا به حتى كادت ركائبهم تط�أ �رسيره ،فا�ستهل ابن
م�سعود عنه يبكي ،ويقول� ،صدق ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم
قال« :يرحم الله �أبا ذر مي�شي وحده وميوت وحده ويبعث وحده»،
فنزل ابن م�سعود فتولى دفنه .ويف رواية للبيهقي يف دالئل النبوة� ،أن
�أم ذر بكت ملا ح�رضت الوفاة �أبا ذر ،فقال لها ،ما يبكيك؟ قالت ،وما
يل ال �أبكي ،و�أنت متوت بفالة من الأر�ض ،وال يد يل بدفنك ،ولي�س
عندي ثوب ي�سعك ،ف�أكفنك فيه ،قال فال تبكي و�أب�رشي ،ف�إين �سمعت
ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم يقول لنفر من �أ�صحابه و�أنا فيهم:
«ليموتن رجل منكم بفالة من الأر�ض ي�شهده ع�صابة من امل�ؤمنني»،
ولي�س من �أولئك النفر �أحد �إال وقد مات يف قرية �أو جماعة ،و�إين �أنا
الذي �أموت بفالة والله ما كذبت وال ُكذِ بت ،لقد ب�رشها ر�ضي الله
عنه مبقدم من يعينها على دفنه ،لأن النبي �صلى الله عليه و�سلم قال
متنبئ ًا عن ذلك الذي ميوت بفالة ب�أنه «ي�شهده ع�صابة من امل�ؤمنني».
تويف �أبو ذر الغفاري ر�ضي الله عنه بالربذة �سنة 32هـ 652 /م،
كما �أخرب النبي حممد �صلى الله عليه و�سلم ،وهو الذي ال ينطق عن
الهوى ،مبوت �أبي ذر وحيد ًا ،وكما �أخربه مبقدم جماعة من امل�ؤمنني
يتولون جتهيزه ودفنه.

ال�سنة،
البن الأثري « :308/9يف هذه َّ
يف �شهر رم�ضان ،فتح نور الدين
حممود بن زنكي َقلعة ح��ارم من
الفرجن؛ و�سبب ذلك �أن نور الدين
ملا عاد منهزم ًا من البقيعة ،حتت
ح�صن الأك��راد ،كما ذكرناه َقبل،
فرق الأموال وال�سالح ،وغري ذلك
من الآالتَ ،فعاد الع�سكر ك�أنهم
مل ي�صابوا و�أخ��ذوا يف اال�ستعداد
للجهاد والأخذ بث�أره».
ويف العام التايل خرج الفرجنة من
«ع�سقالن» لقتال �أ�سد الدين �شريكوه
مب�رص ،فا�ستغل نور الدين فر�صة

خروجهم ،ورا�سل الأم���راء يطلب
العون والن�رصة ،فجاءوا من كل
َف ّج ،وطلب من العلماء �أن يحثوا
امل�سلمني على اجلهاد يف �سبيل
الله.
فلما اجتمعت اجليو�ش �سار نحو
«حارم» ،وهو ح�صن يف بالد ال�شام
من جهة حلب ،يف �شهر رم�ضان من
ه��ذه  559ه��ـ ،فحا�رصها ون�صب
املجانيق عليها ،ثم تابع الزحف
للقاء الفرجنة ،الذين جتمعوا
قريب ًا م��ن ال�ساحل م��ع �أمرائهم
وفر�سانهم بزعامة �أمري �أنطاكية.

وثق به الرسول وأسند إليه حلقات العلم
ج����اء يف ك���ت���اب «ع��ي��ون
الرو�ضتني يف �أخبار الدولتني
ال���ن���وري���ة وال�����ص�لاح��ي��ة»
ِ
وبلغني �أن نور
« :419 / 1
رحمه الله تعالى،
الدين،
ّ
َ
ملا التقى الجَْ ْم َع ِ
ان �أَو قُ بيله
انْ َفرد حتت تل حارم و�سجد
وم��رغ وجهه
لربه عز َوجل
َّ
َ
وت�رضع وقال :يا رب ه�ؤالء
عبيدك وهم �أوليا�ؤك وه�ؤالء
عبيدك وهم �أعدا�ؤك ،فان�رص
�أولياءك على �أعدائك ،ي�شري
ال��ى �أن��ك يا رب ان ن�رصت
امل�سلمني فدينَك ن�رصتَ ،فال
متنعهم الن�رص ب�سبب حممود
ان كان غري م�ستحق للن�رص.
وبلغني �أَنه َقال :اللهم ان�رص
دينك وال تن�رص حممود ًا،
من هو حممود الكلب حتى
ين�رص.
وب����د�أ ال��ق��ت��ال والتحمت
ال�صفوف ،فهجم الفرجن يف
البداية على ميمنة اجلي�ش
الإ���س�لام��ي ح��ت��ى تراجعت
امل��ي��م��ن��ة ،وب����دا وك�أنها
انهزمت ،وكانت تلك خطة
ات ِفق عليها
من قبل امل�سلمني ُّ
لكي يلحق فر�سان الفرجن
فلول امليمنة ،لتنقطع ال�صلة بينهم
وبني امل�شاة من قواتهم ،فيتفرغ
امل�سلمون للق�ضاء على امل�شاة،
فاذا رجع الفر�سان مل يجدوا �أحد ًا
من امل�شاة الذين كانوا يحمون
ظهورهم.
وبهذه اخلطة �أحاط بهم امل�سلمون
من كل جانب ،و�أحلقوا بهم هزمية
��درت
م��دوي��ة ،وخ�سائر فادحة قُ ِّ
بع�رشة �آالف قتيل ،ومثل هذا العدد
�أو �أكرث من الأ�رسى ،وكان من بني
الأ��سرى �أم�ير «�أنطاكية» ،و�أمري
«طرابل�س».

ورد ذكرها في القرآن  13مرة

بيت المقدس ..البلدة الوحيدة

على األرض التي سماها رب العزة

يقول الله تعالى يف �سورة الإ�رساء:
«�سبحان الذي �أ�رسى بعبده ليال من
امل�سجد احلرام �إلى امل�سجد الأق�صى
الذي باركنا حوله لرنيه من �آياتنا
�إنه هو ال�سميع الب�صري» ،وكذلك
يقول تعالى يف �سورة الأنبياء:
يح َع ِ
ترِ ي
ا�صفَةً جَ ْ
َ
«و ِل ُ�س َل ْي َمانَ الرِّ َ
بِ �أَ ْمرِ ِه �إ َِلى ْ أَ
َ
ِ
ّ
ال ْر ِ
يها
ب
ي
ت
ال
�ض
اركْ نَا ِف َ
َ
َ
ين» ،وقال
َوكُ �� َنّ��ا بِ كُ ِّل �شَ ْي ٍء عَ��المِ ِ � َ
«و ِ
التّنيِ
تعالى يف �سورة التنيَ :
ُون َو ُطورِ ِ�س ِ
الز ْيت ِ
يننيَ َو َه َذا الْ َب َل ِد
َو َّ
ْ أَ
ال ِمنيِ ».
يقول الدكتور حممد ر�أف��ت عثمان
ع�ضو هيئة كبار العلماء بالأزهر:
املدينة املق�صودة بتلك الآيات هي
بيت املقد�س �أو القد�س كما نعرفها
نحن الآن وهي املدينة الوحيدة التي
�سماها الله من فوق �سبع �سماوات
ومل ي�سم القر�آن غريها ،فالذي �سمى
امل�سجد احل��رام وامل�سجد الأق�صى
امل��ب��ارك ه��و رب ال��ع��زة واجل�لال
�سبحانه وتعالى يف القر�آن الكرمي.
�سكن الأنبياء

وي�ضيف :وقد ذكرت القد�س �أو بيت
املقد�س �أو الأر����ض املقد�سة يف
فل�سطني يف ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي ثالث
ع�رشة مرة كلها ارتبطت ب�أنها الأر�ض
املقد�سة التي باركها الله لأنها كانت
�سكن الأنبياء واملر�سلني وقد اتفق
امل�ؤرخون على �أن اليبو�سيني وهم
من القبائل الكنعانية التي خرجت
من اجلزيرة العربية �إلى فل�سطني
هم �أول َم ْن �أ�س�س مدينة القد�س ،فقد
مت اكت�شاف قبور تعود �إلى الع�رص
الربونزي املبكر �سنة 2000 - 3200
قبل امليالد ،و�سورها يف الع�رص
الربونزي املت�أخر �سنة – 1550
 1000قبل امليالد وي�ؤكد م� ّؤرخون � ّأن
حتديد زمن بناء القد�س غري معروف
وال ي�ستطيع م� ّؤرخ حتديده وبداية
وجودها مرتبطة بامل�سجد الأق�صى
الذي بني بعد امل�سجد احلرام بـ 40

املكانة

وبعد ظهور الإ�سالم ظهرت املكانة
العظيمة لبيت املقد�س ،لقد هاجر
الأنبياء هجرات متعددة �إل��ى مدن
وقرى خمتلفة ،و�إذا ا�ستعر�ضنا هذه
الهجرات يفاج�أ الإن�سان �أنها فرار ًا
من مدن ظاملة �إلى مدن وجد فيها
الأم��ان ولقد ارتبطت مكة مع بيت
املقد�س بالهجرة ،ومبعنى الهجرة
وبهجرة الأنبياء ما بني مكة ،وبيت
املقد�س منذ �آدم عليه ال�سالم وختمت
برحلة الإ�رساء للنبي حممد فالهجرة
الأولى :كانت هجرة �إبراهيم ولوط
عليهما ال�سالم م��ن ال��ع��راق �إلى
جَ َّ
َ��اه
فل�سطني ق��ال تعالى:
«وَن�� ْي��ن ُ
�ض َّ
ال ْر ِ
يها
َو ُلوط ًا �إ َِلى َْ أ
اركْ نَا ِف َ
ال ِتي َب َ
ُ
ِ
ِلل َْعالمَ ِ نيَ » كَ ما �أ��ْسررْ ِ َي بال َنّبِ ِّي منَ
المَْ
ِ
�سجد الحَْ َرام �إ َِلى المَْ ِ
�سج ِد الأَقْ �صَ ى
للتخفيف عنه بعدما �سخر منه الكفار
لت�أخر الوحي والهجرة الثانية :هي
هجرة مو�سى عليه ال�سالم من م�رص
�إلى فل�سطني م�صداق ًا لقوله تعالى:

في اإلسالم

كان ال�صحابي اجلليل الأرقم بن �أبي الأرقم من الأولني ال�سابقني
�إلى الإ�سالم ،فقد كان �إ�سالمه قدمي ًا ،وهو الذي ا�ستخفى الر�سول
 �صلى الله عليه و�سلم  -يف داره وامل�سلمون معه ،فكانت داره�أول دار للدعوة �إلى الإ�سالم.
ويقول الدكتور حممد متويل من�صور  -الأ�ستاذ بجامعة الأزهر -
هو عبد مناف بن �أ�سد بن عبدالله بن عمرو بن خمزوم وكنيته �أبو
عبدالله ،وروى احلاكم يف ترجمته يف امل�ستدرك �أنه �أ�سلم �سابع
�سبعة ،وقيل بل عا�رش من �أ�سلم مبكة ،وكان  -ر�ضي الله عنه -
يف ال�ساد�سة ع�رشة من عمره يوم �أ�سلم.
وذكرت كتب الرتاجم �أن �إ�سالمه كان على يد �أبي بكر ال�صديق،
فعن عائ�شة  -ر�ضي الله عنها  -قالت :خرج �أبو بكر يريد ر�سول
الله ،وكان له �صديق ًا يف اجلاهلية ،فلقيه فقال :يا �أبا القا�سم
فقدت من جمال�س قومك واتهموك بالعيب لآبائها و�أمهاتها،
فقال ر�سول الله� :إين ر�سول الله �أدعوك �إلى الله عز وجل فلما
فرغ ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم من كالمه �أ�سلم �أبو بكر
فانطلق عنه ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم وما بني الأخ�شبني
�أحد �أكرث �رسور ًا منه ب�إ�سالم �أبي بكر وم�ضى �أبو بكر وراح لعثمان
بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبري بن العوام و�سعد بن �أبي
وقا�ص ف�أ�سلموا ،ثم جاء الغد عثمان بن مظعون و�أبو عبيدة بن
اجلراح وعبد الرحمن بن عوف و�أبو �سلمة بن عبد الأ�سد والأرقم
بن �أبي الأرقم ف�أ�سلموا  -ر�ضي الله عنهم.
مركز الدعوة

بالد في القرآن

عام ًا ،وتذكر امل�صادر التاريخية
�أن��ه��ا كانت منذ ن�ش�أتها �صحراء
خالية من �أودية وجبال ،وقد كانت
�أولى الهجرات العربية الكنعانية
�إل��ى �شمال �شبه اجلزيرة العربية
قبل امليالد بنحو ثالثة �آالف عام،
وا�ستقرت على ال�ضفة الغربية لنهر
ّ
الأردن ،وو�صل امتدادها �إلى البحر
املتو�سط ،و�سميت الأر�ض من النهر
�إلى البحر�« ،أر�ض كنعان» ،و�أن�ش�أ
ه�ؤالء الكنعانيون مدينة «�أور�سامل»
وقد اتّ خذ �أبناء القبائل العرب ّية
الأول���ى م��ن املدينة م��رك��ز ًا لهم،
«وا�ستوطنوا فيها وارتبطوا برتابها،
وهذا ما جعل ا�سم املدينة «يبو�س».
�صدوا عنها غارات امل�رصيني،
وقد ّ
و�صدوا عنها �أي�ض ًا قبائل العربانيني
ّ
التائهة يف �صحراء �سيناء ،كما
�صد الغزاة عنها �أزمان ًا
جنحوا يف ّ
طوا ًال.

األرقم أول دار للدعوة

الَ ْر َ
���ض المْ ُ َق َّد َ�س َة
َ��و ِم ا ْد ُخلُوا ْ أ
َ
«يا ق ْ
َّ
َ
ال ِتي كَ ت ََب ال َل ُّه َلكُ ْم وَال تَ ْرتَ ُّدوا َعلى
�أَ ْد َبارِ كُ ْم َف َت ْن َق ِل ُبوا َخا�سرِ ِ ينَ ».
و�أمر كليم الله مو�سى  -عليه ال�سالم
 قومه بدخول الأر�ض املقد�سة منال�شام؛ ليدخلوها فاحتني ،ويقاتلوا
ويطهروا الأر�ض
الكفرة :العمالقة،
ِّ
املقد�سة من رج�سهم ،لكنهم نكلوا،
وق�صتهم معروفة م�شهورة؛ وهي يف
�سورة املائدة.
قدمي الزمان

وملا مل يكتب ملو�سى -عليه ال�صالة
وال�سالم -دخولها ،ب�سبب نكو�ص
قومه عن اجلهاد وتخاذلهم� ،شكا
�ضعفه �إل��ى رب��ه« :قَ��الَ َر ِّب إِ� ِيّن ال
�أَ ْملِكُ �إِ ّالَ نَ ف ِْ�سي وَ�أَ ِخي َفافْ ُر ْق َب ْي َننَا
َ��و ِم الْ ��ف ِ
ين» .وقد
َ��ا���س ِ��ق� َ
َوبَ��ْي�نَْ الْ ��ق ْ
كانت �أر�ض مدينة القد�س يف قدمي
ال��زم��ان ���ص��ح��راء حت��ي��ط ب��ه��ا من
جهاتها الثالث ال�رشقية واجلنوبية
والغربية الأودي���ةّ � ،أم��ا جهاتها
ال�شمالية وال�شمالية الغربية
فكانت مك�شوفة وحتيط بها كذلك
اجلبال التي �أقيمت عليها املدينة،
وهي جبل موريا «ومعناه املختار»
ال��ق��ائ��م عليه امل�سجد الأق�صى
املبارك ،ويرتفع نحو  770مرت ًا،
و�أعلى نقطة فيه ال�صخرة التي تقع
فوقها قبة ال�صخرة امل�رشفة التي
ت�شكل نقطة قلب امل�سجد الأق�صى
املبارك ،وجبل «�أكر» ،حيث توجد
كني�سة «القيامة» ،وجبل «نربيتا»،
عرف بجبل
وجبل «�صهيون» الذي ُي َ
داوود يف اجلنوب الغربي من القد�س
القدمية .وقد قُ ِّدرت م�ساحة املدينة
بـحوايل كيلومرت مربع ،ويحيط
بها �سور منيع على �شكل مربع يبلغ
ارتفاعه  40قدم ًا وعليه  34برج ًا
متنظم ًا ،ولهذا ال�سور �سبعة �أبواب
هي :اخلليل ،اجلديد ،العامود،
ال�ساهرة ،املغاربة ،الأ�سباط،
النبي داوود.

عندما ب��د�أ الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -ن�رش الإ�سالم
اختار الدار التي ميتلكها الأرق��م على جبل ال�صفا لقربها من
الكعبة لتكون مركز ًا للدعوة ويجتمع فيها بامل�سلمني �رس ًا
ليعلمهم القر�آن الكرمي و�رشائع الإ�سالم خوف ًا من بط�ش الكفار
بالع�صبة القليلة امل�ؤمنة من الرجال الذين �أ�سلموا باخلفاء،
�إذ كانت بعيدة عن �أعني امل�رشكني وتفكريهم ،وهي مبعزل عن
املرتب�صني بامل�سلمني يف مكة ،وبقي الر�سول � -صلى الله عليه
و�سلم  -مدة ثالث �سنوات يدعو النا�س �إلى الإ�سالم ب�شكل �رسي يف
دار الأرقم ،وحني ازداد ا�ضطهاد امل�رشكني للنبي  -عليه ال�صالة
وال�سالم  -و�أ�صحابه� ،أخذوا يختفون فيها ويقيمون �صالتهم
وحمادثاتهم ال�رسية ،ويتعلمون القر�آن ويتلقون عن الر�سول -
�صلى الله عليه و�سلم  -كل جديد من الوحي ويتدار�سه معهم
وي�أمرهم با�ستظهاره وفهمه ،وفى هذه الدار �أ�سلم كبار ال�صحابة
و�أوائ��ل امل�سلمني حتى بلغوا �أربعني فردا ،فخرجوا يجهرون
بالدعوة �إلى الله.
ذكر امل�ؤرخون �أن من �أهم �أ�سباب اختيار الر�سول � -صلى الله
عليه و�سلم  -لدار الأرقم مقرا له  -عليه ال�صالة وال�سالم � -أنه
كان من الذين يعرفون الكتابة والقراءة ،واتخذه الر�سول -
�صلى الله عليه و�سلم  -كاتب ًا حتى يتي�رس له  -عليه ال�صالة
وال�سالم  -كتابة ما ينزل عليه فور نزوله وال �سيما �أثناء وجوده
يف دار الأرقم.
كما �أن الوثائق وال�صحف التي كتب عليها �سور من القر�آن الكرمي
وكانت متداولة بني القلة امل�سلمة يف مكة كتبت يف داره.
وكان الأرقم م�صدر ثقة للنبي � -صلى الله عليه و�سلم  -ولذا �أ�سند
�إليه مهمة القيام على حلقات العلم والتثقيف والذكر وقراءة
القر�آن الكرمي التي كانت تدار يف داره ل�سبقه يف الإ�سالم وعدم
انقطاعه عن جمل�س الر�سول  -عليه ال�صالة وال�سالم  -و�إتقانه
التالوة والعلم مبالب�سات الأحوال التي نزلت الن�صو�ص فيها،
والفهم مبعاين القر�آن و�ألفاظه واملعرفة مبفاهيم الإ�سالم
و�رشائعه .وبعد انت�شار الإ�سالم �سميت دار الأرقم «دار الإ�سالم»
لأن النواة الأولى التي ت�شكل منها الدين احلنيف كانت يف هذا
البيت املبارك الذي �أوقفه الأرقم ،غري �أن �أحفاده بعد ذلك باعوه
لأبي جعفر املن�صور.
وا�شتهر الأرقم  -ر�ضي الله عنه  -باحلكمة والعقل والورع ،وقال
عنه البخاري« :له �صحبة» ،وذكره بن �إ�سحاق ومو�سى بن عقبة
فيمن �شهد بدرا.
عدله وورعه

ظهر عدله وورعه يف الكثري من املواقف ويروى �أن الر�سول -
�صلى الله عليه و�سلم  -ا�ست�شهده على واقعة �شق القمر املروية،
فيما �أخرجه احلافظ �أبو نعيم عن ابن عبا�س يف قوله تعالى:
«اقرتبت ال�ساعة وان�شق القمر» «القمر ،»1 ،قال ابن عبا�س:
اجتمع امل�رشكون �إلى ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم ،منهم
الوليد بن املغرية ،و�أبو جهل بن ه�شام ،والعا�ص بن وائل،
والعا�ص بن ه�شام ،والأ�سود بن عبد يغوث ،والأ�سود بن املطلب
بن �أ�سد بن عبدالعزي ،وزمعة بن الأ�سود ،والن�رض بن احلارث،
ونظرا�ؤهم كثري ،فقالوا للنبي � -صلى الله عليه و�سلم � :-إن كنت
�صادق ًا ،ف�شق لنا القمر فرقتني ن�صف ًا على �أبي قبي�س ون�صف ًا على
قعيقعان ،فقال لهم النبي � -صلى الله عليه و�سلم �« :-إن فعلت
هل ت�ؤمنون؟» ،قالوا :نعم ،وكانت ليلة بدر ،ف�س�أل الله عز
وجل �أن يعطيه ما �س�ألوا ،ف�أم�سى القمر وقد �سلب ن�صف ًا على �أبي
قبي�س ون�صف ًا على قعيقعان ،ور�سول الله � -صلى الله عليه و�سلم
 ينادي« :يا �أبا �سلمة بن عبد الأ�سد والأرقم بن الأرقم ا�شهدا».وخ��رج مهاجر ًا �إل��ى املدينة ف�آخى الر�سول  -عليه ال�صالة
وال�سالم  -بينه وبني زيد بن �سهل  -ر�ضي الله عنهما  -و�شهد
بدر ًا و�أحد ًا واخلندق والغزوات كلها ،ومل يتخلف عن اجلهاد،
و�أعطاه الر�سول � -صلى الله عليه و�سلم  -دار ًا باملدينة يف بني
زريق ،وا�ستعمله على ال�صدقة.
ويروى �أنه ذات يوم �أراد زيارة بيت املقد�س ،فتجهز وذهب
�إلى النبي الكرمي يودعه ،فقال له النبي« :ما يخرجك يا �أبا
عبدالله� ،أحاجة �أم جتارة؟» ،فقال له الأرقم :يا ر�سول الله ب�أبي
�أنت و�أمي� ،إين �أريد ال�صالة يف بيت املقد�س ،فقال له الر�سول:
«�صالة يف م�سجدي هذا خري من �ألف �صالة فيما �سواه �إال امل�سجد
احل��رام» ،فجل�س الأرق��م ،وعاد �إلى داره مطيع ًا للنبي ومنفذ ًا
لأوامره.
و�صية

بقي الأرقم  -رحمه الله  -على عهده وجهاده يف �سبيل الله ال
يبخل مباله وال نف�سه ،وملا ا�ست�شعر قرب �أجله يف عهد معاوية
بن �أبي �سفيان� ،أو�صى ب�أن ي�صلي عليه �سعد بن �أبي وقا�ص -
ر�ضي الله عنه  -ومات �سنة 55هـ ،وكان �سعد غائب ًا عن املدينة
�آنذاك ،ف�أراد مروان بن احلكم �أمري املدينة �أن ي�صلي عليه فرف�ض
عبيد الله بن الأرقم ،فقال مروان� :أيحب�س �صاحب ر�سول الله
لرجل غائب؟ ورف�ض ابنه عبيد الله بن الأرقم �أن ي�صلي عليه �أحد
غري �سعد بن �أبي وقا�ص ،وتبعه بنو خمزوم على ذلك ،حتى جاء
�سعد ،و�صلى عليه.

