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فاتح ومدينة

دمشق بين أبي عبيدة وخالد

كانت ت�سمى داما�سكي يف الع�صور
القدمية باللغة الهريوغليفية،
و�أط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا الأرام����ي����ون
دمياق�شو ،وكانت تعرف ب�أنها
املدينة الأكرث وفرة يف املياه،
انها دم�شق ،والتي يعود تاريخ
ان�شائها ال��ى العام  200قبل
امليالد على يد الأ�شوريني وقد
قال بع�ض املف�رسين يف قوله
اد َّ
ات الْ ِع َم ِ
تعالىِ « :ا َر َم َذ ِ
ال ِتي لمَ ْ
ُي ْخلَقْ ِم ْثل َُها فيِ الْ بِ لاَ ِد»�« ،سورة

الفجر :الآي��ت�ين  ،»8 - 7ب�أن
ذات العماد هي دم�شق حا�رضة
الغوطة العظمى ،وك��ان فيها
على ما قيل �أربعمئة �ألف عمود.
ي��ق��ول ال��دك��ت��ور ن����صر فريد
وا�صل ،مفتي الديار امل�رصية
الأ�سبق :يف منت�صف ربيع الأول
العام الرابع ع�رش من الهجرة
فكر امل�سلمون يف التوجه الى
دم�شق ،خا�صة �أن الروم كانوا
قد حت�صنوا بها و�أمر �أبو عبيدة

رجال نزل فيهم قرآن

أشاد القرآن الكريم بما فعله

صهيب الرومي تنازل
عن ماله حتى يهاجر
في سبيل اهلل
�صهيب الرومي� ،صحابي جليل من �صحابة النبي �صلى
الله عليه و�سلم� ،أ�سلم مبكر ًا يف دار الأرق��م ،وجهر
ب�إ�سالمه ،ولقي يف ذلك تعذيبا من قري�ش ،وحارب �إلى
جوار النبي يف كل غزواته وحروبه.
هو �صهيب بن �سنان بن مالك� ،أبو يحيى ،و�أمه من
بني مالك بن عمرو بن متيم ،و�سمي ب�صهيب الرومي
لأن قوات من جي�ش الروم �سبوه �صغرياً ،وكان والده
حاكم «الأبلة» ،فقد واله عليها ملك الفر�س ك�رسى،
فهو من العرب الذين نزحوا �إلى العراق قبل الإ�سالم
بعهد طويل ،وله ق�رص كبري على �شاطئ الفرات ،فعا�ش
�صهيب طفولة ناعمة �سعيدة� ،إلى �أن �سبي بهجوم رومي
على بلدته ،وق�ضى بقية طفولته و�صدر �شبابه يف بالد
الروم ،و�أخذ ل�سانهم ولهجتهم ،وباعه جتار الرقيق
لعبد الله بن جدعان يف مكة ،و�أعجب �سيده اجلديد
بذكائه ون�شاطه و�إخال�صه ،ونتيجة �إعجاب �سيده
بذكائه ون�شاطه و�إخال�صه �أعتقه وحرره و�أخذ يتاجر
معه حتى �أ�صبح لديه املال الكثري.
وبعث
و�أق��ام �صهيب مبكة �إل��ى �أن مات ابن جدعان ُ
النبي حممد �صلى الله عليه و�سلم ف�أ�سلم ،ويقول عمار
بن يا�رس :لقيت �صهيب بن �سنان على باب دار الأرقم،
ور�سول الله فيها ،فقلت له :ماذا تريد؟ ف�أجابني :ماذا
تريد �أنت؟ قلت له� :أريد �أن �أدخل على حممد ،ف�أ�سمع
ما يقول .قال :و�أنا �أريد ذلك .فدخلنا على ر�سول الله
فعر�ض علينا الإ�سالم ،ف�أ�سلمنا ثم مكثنا على ذلك حتى
�أم�سينا ،ثم خرجنا ،ونحن م�ستخفيان .فكان �إ�سالمهما
بعد ب�ضعة وثالثني رجالً .وروى عن ر�سول الله �صلى
الله عليه و�سلم �أنه قال« :ال�سباق �أربعة� :أنا �سابق
العرب ،و�صهيب �سابق الروم ،وبالل �سابق احلب�شة،
و�سلمان �سابق الفر�س».
وحينما �أراد �صهيب الهجرة من مكة �إلى املدينة يف
ن�صف �شهر ربيع الأول تبعه نفر من �أهل قري�ش ،فنزل
عن راحلته ثم قال :يا مع�رش قري�ش لقد علمتم �أين من
�أرماكم رجالً ،و�أمي الله ال ت�صلون �إيلّ حتى �أرمي بكل
�سهم معي يف كنانتي ثم �أ�رضبكم ب�سيفي ما بقي يف يدي
منه �شيء ،فافعلوا ما �شئتم ،ف�إن �شئتم دللتكم على
مايل وخليتم �سبيلي .فقالوا «نعم» ،ففعل.
فقدم املدينة وهو رمد قد �أ�صابته جماعة �شديدة ،فلما
و�صل قباء وجد بها النبي حممد مع �أب��ي بكر وعمر
ف�أقبل ي�أكل التمر فقال النبي حممد« :ت�أكل الرطب
و�أنت رمد» ،فقال� :إمنا �آكله ب�شق عيني ال�صحيحة.
فتب�سم النبي حممد ثم قال �صهيب لأبي بكر :وعدتني �أن
ن�صطحب فخرجت وتركتني .وقال للنبي :وعدتني يا
ر�سول الله �أن ت�صاحبني فانطلقت وتركتني ف�أخذتني
قري�ش فحب�سوين فا�شرتيت نف�سي و�أهلي مبايل فقال
له النبي �صلى الله عليه و�سلم« :ربح البيع �أبا يحيى،
ربح البيع» ،وهنا نزلت فيه �آية من القر�آن الكرمي وهي
«و ِم َن ال َن ِ
ْ�س ُه
قول الله �سبحانه تعالىَ :
ّا�س َمن َي�شرْ ِ ي نَ ف َ
ِ
ِ
�ض ِ
وف بِ الْ ع َباد»�« ،سورة
ات الل ِّه َوالل ُّه َر ؤُ� ٌ
اب ِتغَ اء َم ْر َ
ْ
البقرة».
وك��ان �صهيب ج��وادا كرمي العطاء ،ينفق كل عطائه
من بيت املال يف �سبيل الله ،يعني املحتاج ويغيث
املكروب ،ويطعم الطعام على حبه م�سكينا ويتيم ًا
و�أ�سرياً.

بن اجل��راح ،ر�ضي الله عنه،
اجلنود بالتحرك الى دم�شق،
وكان قائد اجليو�ش بعد �أن واله
�أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب،
ر�ضي الله عنه ،بد ًال من خالد
بن الوليد ،ر�ضي الله عنه،
فنزلوا على مكان ي�سمى َم ْرج
ال�صفّر ،وقد �أتاه اخلرب بقدوم
مددهم من حم�ص ،وجاءه اخلرب
ب�أنه قد اجتمع طائفة كبرية من
الروم بفحل من �أر�ض فل�سطني،

وهو ال يدري ب�أي الأمرين يبد�أُ،
فكتب ال��ى عمر يف ذل��ك فجاء
اجل��واب� :أن اب��د�أ بدم�شق ف�إنها
ح�صن ال�شام� ،سار �أبو عبيدة
من مرج ال�صفر ،قا�صد ًا دم�شق،
وقد جعل خال َد بن الوليد يف
القلب ،وركب �أبو عبيدة وعمرو
بن العا�ص يف املجنبتني ،وعلى
اخليل عيا�ض بن غنم ،وعلى
الرجالة �رشحبيل بن ح�سنة،
فقدموا دم�شق ،وحا�رصوها

شهد العقبة وبدراً ولقبه عمر بن الخطاب بسيد المسلمين

�سبعني ليلة ،وقيل �أربعة �أ�شهر
وا�ستمر �صمود الروم يف دم�شق
ويطلبون امل���دد م��ن حم�ص،
ولكن �أب��ا عبيدة جنح يف منع
و�صول امل��دد الى املتح�صنني
فلما �أيقن �أهل دم�شق �أنه ال ي�صل
اليهم مدد �شعروا بالي�أ�س وجاء
وع�سرُ القتال على
ف�صل ال�شتاء َ
الطرفني حتى و�صل خلالد خرب
قيام بطريق ال��روم يف دم�شق
بتنظيم حفل كبري ب�سبب ميالد
طفل جديد له.
وك��ان �أم�ير اجلهاد خالد يرى
بخربته الع�سكرية ال��ف��ذة �أن
هذه املدينة لن ت�سقط اال بثغرة
فا�ستغل خ�بر احل��ف��ل  ،وقام
هو وكتيبة خا�صة منتقاة من
�صفوة املجاهدين بت�سلق �أ�سوار
املدينة وانحدروا على احلرا�س
ال�سكارى فقتلوهم ثم فتحوا
الباب ال�رشقي للمدينة ،ودخل
امل�سلمون من هذه الناحية.
ملا �سمع �أهل املدينة التكبري
�أ�صابهم الفزع ال�شديد ،ومل
يدروا ما اخلرب ،ف�أ�رسع �أهل كل
باب يطلبون من الأمري امل�سلم
املحا�رص لهم ال�صلح وال�سالم،
وكان امل�سلمون من قبل يدعونهم
ال����ى ذل����ك وه����م ي��رف�����ض��ون،
ف�أجابهم القائد العام �أبو عبيدة
لعقد ال�صلح وهو ال ي��دري �أن
خالد قد فتح املدينة من ناحية
ال�رشق ،والتقى ال�صحابة يف
و�سط املدينة ه���ؤالء فاحتون
منت�رصون وه����ؤالء م�ساملون
م�����ص��احل��ون ي����وم  15رج��ب
�سنة  14هـ.

مسجد القرويين

أول جامعة في التاريخ
يعد م�سجد القرويني من �أ�شهر
م�ساجد املغرب ،بني يف رم�ضان
من �سنة  245هجرية املوافق
لعام  859ميالدي يف عهد دولة
الأدار�سة �إحدى الدول ال�شهرية
التي حكمت امل��غ��رب .وقامت
ببنائه ال�رشيفة فاطمة الفهرية
امللقبة ب�أم البنني وت�شري عدة
م�صادر تاريخية �إلى �أن الفهرية
التي تطوعت لبنائه و�إقناع
ال�سلطان الإدري�سي يحيى الأول
ب�أهميته وهبت ك��ل م��ا ورثته
لبناء هذا امل�سجد وظلت �صائمة
حمتب�سة �إل��ى �أن انتهت �أعمال
البناء و�صلت يف امل�سجد �شكرا
لله.
وحظي م�سجد القرويني ب�شهرة
عاملية لأنه يعترب �أول جامعة يف
العامل ،فبعد انتهاء �أعمال البناء
به وات��خ��اذه م�سجدا تقام فيه
ال�صالة ،اختار عدد من العلماء
اتخاذ امل�سجد مقرا لدرو�سهم،
ف�أن�ش�أوا حلقات علمية لهم يف
م�سجد القرويني وكان يجتمع من
حولهم طالب العلم رجاال ون�ساء
طالبا ووالة وق�ضاة وحرفيني
من �أعمار خمتلفة ،ومل يقت�رص
التدري�س على العلوم الدينية،
ب��ل ات�سع لي�شمل باقي علوم
احلياة من �أدب وعلم وح�ساب
وجغرافيا وتاريخ وطب .،ومع
حتول امل�سجد الى
مرور الزمن
ّ
جامعة علمية �شاملة تخرج منها
فقهاء وق�ضاة وعلماء جابوا
الأر����ض بعلومهم ،وب��ازده��ار
جامع القرويني ازده��رت فا�س

إسالمية

كتبة الوحي

بنته أم البنين على نفقتها

وامتد ا�شعاعها العلمي لي�صل
ال���ى جميع �أ���ص��ق��اع الأر�����ض،
وحتولت فا�س منذ عهد الأدار�سة
�إل��ى مركز علمي يناف�س مراكز
علمية ذائ��ع��ة ال�صيت .واهتم
حكام املغرب ووالة مدينة فا�س
بعمارة م�سجد القرويني حيث
قاموا بتو�سعة امل�سجد وترميمه
على فرتات زمنية خمتلفة .ففي
عهد دول��ة امل��راب��ط�ين «القرن
12م» �شهد امل�سجد تو�سعة
كبرية ومت بناء القباب اجلب�سية
املنت�رشة بالقاعة الرئي�سية
لل�صالة ،وقبل املرابطني قام
الأم����راء ال��زن��ات��ي��ون با�ضافة
�صومعة عالية وح��وايل � 3آالف
مرت مربع �إلى امل�سجد عام 956م
وال تزال هذه ال�صومعة قائمة �إلى
الآن ،وتعد �أقدم منارة مربعة يف
بالد املغرب العربي .كما عرف
م�سجد القرويني عدة �إ�ضافات
يف فرتات خمتلفة خا�صة قاعات
الدرو�س وخزانة اجلامع ،وكانت
�أه��م ا�ضافة تلك التي ق��ام بها
املرابطون ،حيث غيرّ وا من �شكل
امل�سجد و�أدخلوا تعديالت كثرية
يف عمارته وزخرفته وال تزال
ب�صمات احلرفيني واملعماريني
الذين تفننوا يف �صنع القباب
وو���ض��ع الأق��وا���س ونق�ش �آي��ات
القر�آن والأدعية بارزة ،لت�شهد
على ت��ط��ور وازده����ار املعمار
واحل���رف يف عهد املرابطني.
ومل يقت�رص اهتمام املرابطني
مب�سجد القرويني على الناحية
العمرانية ،بل �إنهم اهتموا مبا

منوعات

يقدم يف امل�سجد من علوم ،حيث
ت�شري �أغلب امل�صادر التاريخية
�إلى �أن القرويني انتقل من مرحلة
اجل��ام��ع �إل���ى مرحلة البداية
اجلامعية يف عهد املرابطني،
الذين حثوا العلماء على اتخاذ
امل�سجد مقرا لدرو�سهم ،و�شيدوا
اخل��زان��ات والقاعات العلمية
لهذا الغر�ض .ومل يتوقف جامع
القرويني ع��ن تقدمي الدرو�س
حتى عند الأزم����ات الداخلية
وعند ظروف احلرب ،فقد كانت
للم�سجد م���وارده اخلا�صة من
ُدور ال��وق��ف املنت�رشة حوله
والتي وفّ ��رت له �أم��وال الالزمة
لت�سيريه ،كما كانت له مكانة
علمية مميزة فر�ضت على حكام
املدينة املتعاقبني االهتمام
الفائق به ،فجامع القرويني �سبق
الزيتونة بتون�س والأزهر مب�رص
وجامعات �أوروبا يف خدمة طالب
العلم وتقدمي العلم لهم .وكان
جلامع القرويني دوره ال�سيا�سي
واالقت�صادي احل�ضاري ،حيث
مت اتخاذ ال��ق��رارات ال�سيا�سية
احلا�سمة داخله ،وكتب عرائ�ض
ووثائق البيعة واحلرب وال�سلم
علما�ؤه وطلبته ،وكانت �أوقافه
تكفي جميع املغاربة عند ح�صول
�أية �أزم��ة اقت�صادية .ويف فرتة
اال�ستعمار لعب جامع القرويني
دورا حا�سما يف قيام ثورة �ضد
اال�ستعمار الفرن�سي للمغرب،
فتم حب�س علماء وطلبة القرويني
ب�سبب دوره����م يف املقاومة
وتعبئة الفدائيني للجهاد.

أب ُّي بن َكعب
َ
جمع القرآن في حياة
النبي وحفظه عنه

من الله علينا ببعثة �سيدنا حممد �صلى الله عليه و�سلم،
َّ
حيث �أن��زل عليه �أف�ضل كتبه ،ليكون د�ستور ًا للأمة
وهداية للخلق ونور ًا ي�ست�ضاء به ،ومعجزة للر�سول
�صلى الله عليه و�سلم ،والقر�آن الكرمي كتاب ختم الله
به الكتب ،و�أنزله على نبي ختم به الأنبياء ،بر�سالة
عامة خالدة ختم بها الر�ساالت ،فالقر�آن الكرمي كالم
رب العاملني ،وهو الوحي الإلهي والنور املبني،
وامل�صدر الأول للت�رشيع الإ�سالمي احلكيم ،واملعجزة
الناطقة اخلالدة �إلى يوم الدين ،وهو كله ف�ضل وخري،
وبركة وهداية للم�سلمني ،م�صداق ًا لقول ربنا العظيم:
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فاطر ،30 - 29 ،وقال �صلى الله عليه و�سلم«:من قر�أ
حرف ًا من كتاب الله تعالى فله به ح�سنة ،واحل�سنة
بع�رش �أمثالها ،ال �أقول «�أمل» حرف ،ولكن �ألف حرف،
والم حرف ،وميم حرف»� ،أخرجه الرتمذي.
«ي ْتلُونَ ُه
أنهم:
وذكر عز وجل �أن من �صفات امل�ؤمنني �
َ
َح َّق ِتال ََو ِت ِه»« ،البقرة ،»121 ،ومن حق تالوته� :أن
ال جمود ًا كما �أُنزل ،وعلى الطريقة التي تلقاها
ُيقر�أ مرت ً
ال�صحابة ر�ضي الله عنهم ،-من ر�سول الله �صلى الله
عليه و�سلم ،ثم عنهم �أئمة القراءة ،حتى و�صل �إلينا
الذكْ َر
كام ً
ال �سامل ًا على تلك الكيفية�« :إ َِّنا نَ ْح ُن نَ َّزلْ نَا ِّ
َو�إ َِّن��ا لَ ُه لحَ َ ِ
ون»« ،احلجر ،»9 ،وللقر�آن الكرمي
اف ُظ َ
منزلة قد�سية رفيعة ،وف�ضائل جليلة مهيبة ،من�ش�ؤها
�أنه كالم احلق �سبحانه وتعالى الذي ال ي�أتيه الباطل
من بني يديه وال من خلفه ،وهو العا�صم من ال�ضالل ملن
مت�سك به ،واعت�صم بحبله املتني .و�سنتحدث يف مقالنا
ٌ
بي بن
هذا عن �صحابي جليل ،و�إمام كبري هو ال�صحابي �أ ّ
كعب ر�ضي الله عنه فهو �سيد القراء ،كما و�صفه الإمام
الذهبي�« :سيد القراء ،جمع القر�آن يف حياة النبي �صلى
الله عليه و�سلم ،وعر�ض على النبي �صلى الله عليه
و�سلم وحفظ عنه علم ًا مباركاً ،وكان ر�أ�س ًا يف العلم
والعمل ،ر�ضي الله عنه».
حياته

�أُ َب ُّي بن كَ ْعب بن قَ ْي�س بن ُع َب ْيد بن زيد بن معاوية بن
عمرو بن مالك بن النجار الأن�صاري اخلزرجيَ .و�أُ ُّم
ُ
��ي -ر�ضي الله عنه� -صهيلة بنت الأ�سود بن حرام
�أ َب ّ
بن عمرو بن زي��د مناة بن ع��دي بن عمرو بن مالك
بن النجار ،جتتمع هي و�أب���وه يف عمرو بن مالك
بن النجار ،وهي عمة �أبي طلحة زيد بن �سهل بن الأ�سود
بن حرام الأن�صاري زوج �أم �سليم ،وله كنيتان� :أبو
املنذر؛ كناه بها النبي� -صلى الله عليه و�سلم ،و� ُأبو
الطفيل ،كنّاه بها عمر بن اخلطاب ر�ضي الله عنه بابنه
الطفيل ،و�شهد العقبة وبدراً ،وكان عمر ر�ضي الله عنه
يقول�« :أُ َب ُّي �سيد امل�سلمني».
ُ
��ي ر�ضي الله عنه كان �أحد كتبة
ومن املعلوم �أن �أ َب ّ
الوحي للر�سول �صلى الله عليه و�سلم ،وكان ر�ضي الله
عنه يختم القر�آن يف ثمانية �أيام ،كما كان ر�ضي الله
عنه حري�ص ًا على تعليم �أبناء امل�سلمني القر�آن الكرمي
�سبب �سعادتهم يف الدنيا والآخرة.
قال �أبو نعيم :اختلف يف وقت وفاة �أُ َب ّي ،فقيل :تويف
�سنة اثنتني وع�رشين يف خالفة عمر ،وقيل� :سنة ثالثني
�أو �سنة اثنتني وثالثني يف خالفة عثمان ،قال :وهو
ال�صحيح ،لأن زِ َّر بن حبي�ش لقيه يف خالفة عثمان،
وقيل :لأن عثمان -ر�ضي الله عنه� -أم��ره ب�أن يجمع
القر�آن�« ،أ�سد الغابة يف معرفة ال�صحابة .»66-64/1
• مسجد القرويني

