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التقوى

 هانـي طاهـر

 � 
هللا  Yَُسوَ¡   َّ�.َ  ٍ̀ ِشَها 
ْبِن  عن 
 �َجِزيَرِ ِفي  Oِيَناِ�  َيْجَتِمُع  َال  َقاَ¡: 
َفَفَحَص   : ٍ̀ ِشَها 
ْبُن  َقاَ¡   . ِ̀ 
ْلَعَر
 iَُحتَّى .ََتا ِ̀ ا َعْن zَِلَك ُعَمُر ْبُن 
ْلَخطَّ

لثَّْلُج َ�
ْلَيِقُني َ.�َّ Yَُسوَ¡ 
هللا � َقاَ¡ 
 ِ̀ 
ْلَعَر  �َجِزيَرِ ِفي  Oِيَناِ�  َيْجَتِمُع  َال 

َفَأْجَلى َيُهوOَ َخْيَبَر. (
ملوطأ)
قوُ¡ 
لرسو¡ � هذ
 ليس .مر
، بل 
َخَبٌر عما سيحد½  .نه   q.  ..�نبو�
بفعل   Hِبالقيا  
.مر �ليس  مستقبال، 
ما. �حاشا لرسو¡ 
هللا � .� يأمر 
مبنع   �.  ،iبلد من  .حد   L
بإخر
 �Yلتجا
  �. منطقة   �Yياw من  .حد 
.قاYبه   �Yياw  �. فيها  
لسياحة   �.

�.صدقائه. 
 NYلنصا
� Oليهو
�قد ظّل 
لوثنيو� �

ألماكن  Õتلف  يسكنو�   jملجو
�

 ،�
جلزير  Hعمو� 
ليمن �  wحلجا
  �
.مر   � 
لرسو¡   �. قّط   Oيِر  &�
�ظّل  بيته.  من  .حد   L
بإخر َعَمِليًّا 
 �. ح¹  خلفائه،  عهد   ��  
هذ

لذq طعن عمر Yضي 
هللا عنه كا� 
 ¡
w وسيا، �& يكن مسلما. �الÏ
 iهذ  �� 
ليمن   �  Oليهو
 من   Rكث
 �
جلزير من  جز�  
ليمن � 
للحظة، 
ع,  
ملسلمو�  يْسَع   &� 
لعربية.. 
 qلذ
تاY«هم إلخر
L كافر من بيته 


لر�
ية.  iّجة هذ¯ �
جلزير �
عهد   � خي,   Oيهو .سا�   ،�z�
�ّقعوها  
ل�  
التفاقية  جلوهر  عمر 
عمُر  ر  ففكَّ  ،� 
هللا  Yسو¡  مع 
 kهنا  �. علم  �ملا  �جالئهم،   �
يبقى �  لن  بأنه   � للرسو¡   �نبو�


جلزيـر� Oينـا� 
طمأّ�. 

م�J ZجالH يهوT خي�
عن ®á بن سهل بن .Ó حثمة قا¡: 
 Ó. �� ثيYحلا

فع Y قبل ُمَظهِّر بن.
 � 
بأعالL من 
لشاH عشرً� ليعملو
.Yضه، فلما نز¡ خي, .قاH ֲדا ثالثا، 
لألعالL �حرَّضوهم   Oُيهو فدخلت 
على قتل ُمَظهِّر �Oّسو
 �م سكينني 
خي,،  من   
خرجو فلما  ثالثا،   �.
�كانو
 بَثباYَ �ثبو
 عليه فبَعجو
 بطنه 

نصرفو
 �� خي, فز�Oִדم  ¶ ،iفقتلو
 ،Hبالشا  
حلقو ح¹  �َقوִَّדم   Oُيهو
�جا� عمر بن 
خلطا` 
خل, بذلك، 
فقا¡: �u خاLY �� خي, فقاِسٌم ما 
كا� ֲדا من 
ألمو
¡، �حاOٌّ حد�Oَها 
عنها.   Oَيهو �ُمْجٍل  .Yَفها   �ٌYمو�
 ،٥٠٩  ¥  ٤  L 
لعما¡،  (كنـز 
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 من Oعد 
�Yثا. 
ليهوO قد  �يبد� .� 
 iهذ فجا�+  zلك،  قبل  
ملشاكل 
 OY� .نه  مع  
ملوقف،  لتشعل  
حلاOثة 
 

عتد� .4م   Oملجر .جالهم  .نه  .يضا 
 +
Y,م  OY�� 
هللا،  عبد  
بنه  على 
 � حدثت  �لعلها  .يضا.   Nخر.
.�قا+ متقاYبة جد
 فأOّ+ كلُّها بعمَر 
.� ®سم 
ملوقف. 
ملهم .نه ال بد .� 
يكو� هناk م,Y إلجالئهم، �& يكن 
 ،�
لسبب هو حرمة بقائهم � 
جلزير
�ما   � 
هللا  Yسو¡  ألجالهم  ��ال 
صاحلهم على 
لثماY، .� ألجالهم .بو 
 Hبكر، .� ألجالهم عمر من .�¡ يو

� خالفته. 

بد�ية �لقضية
يهوO خي, حتالفو
 مع غطفا� للقضا� 
على 
ملسلمني، فهاxهم 
لرسو¡ �، 
�خرها،  ح¹  حصو4م  يفتتح  �ظّل 
مقابل   Hالستسال
 على   
فو
فقو

ضيهم Y.� OياYهم   �.  q. 
لرحيل.. 
للمسلمني؛  ِملكا   +Yصا �Yw�عهم 
- �Yأل
 iلرسو¡ � هذ
 رهم  فأجَّ


ل� كانت �م- مقابل نصف ÐاYها، 

 ÏرOَّ عما¡ عند 
لرسو¡ �Yصا 
�ֲדذ
يْفِصَلهم   �. فيستطيع  .Yضه،   �  �
 q. ..لك مناسباz N.Y ¹من عملهم م
يستطيع .� ُيخرجهم منها م¹ شا�. 


إلحسا�.   Nحّق سو q. �ليس �م 

ته Oليل قاطع على نقض z ّد¯ 
�هذ
 �
ملسلمني من جزير Rغ L
مقولة �خر


لعر` .� منعهم من Oخو�ا. 

ملهم .� عمر قرY طرOهم من 
لعمل.. 
 Yقر q. ..لعمل
 �Rنه .4ى تأش. q.

ملسلمني (خي,)،  �Y. جهم من
�خر

ألعما¡  من   Oبعد  
قامو  �.  Oمبجر
 .
� جدRل� ال توَصف باخلط

لعد
ئية 
فقد .خرL مسلم � صحيحه َعْن َعْبِد 
َخْيَبُر  
ْفُتِتَحْت  ا  َلمَّ َقاَ¡  ُعَمَر  ْبِن  
هللا 
َسَأَلْت َيُهوYَ Oُُسوَ¡ 
هللا � َ.ْ� ُيِقرَُّهْم 
َما  ِنْصِف  َعَلى   
َيْعَمُلو  �ْ.َ َعَلى  ِفيَها 
َفَقاَ¡   _ِYَّْلز
�َ 
لثََّمِر  ِمْن  ِمْنَها   Lََخَر
Yَُسوُ¡ 
هللا � .ُِقرُُّكْم ِفيَها َعَلى zَِلَك 

لنّص  من  فو
ضح  (مسلم).  ِشْئَنا  َما 
عما¡  بني  عمل  
تفاقية   +Yصا .4ا 

�بني صاحب 
لعمل.
.ما قبل عد�
4م �حتالفهم مع غطفا� 
�لَيهم:   � 
هللا  Yَُسوُ¡  "َكَتَب  فقد 
ُمَحّمٍد  ِمْن  
لّرِحيِم  
لّرْحَمِن  
هللا  ِبْسِم 
Yَُسوِ¡ 
هللا � َصاِحِب ُموَسى َ�َ.ِخيِه 

ْلُمَصّدُ/ ِلَما َجاَ� ِبِه ُموَسى... �ِّني �َ
ِفيَما  َتِجُد�َ�  ِبَاهللاِّ.....َهْل  .َْنُشُدُكْم 
ِبُمَحّمٍد؟   
ُتْؤِمُنو  �ْ.َ َعَلْيُكْم  
هللاُّ  .َْنَزَ¡ 
َفِإْ� ُكْنُتْم َال َتِجُد�َ� zَِلَك ِفي ِكَتاِبُكْم 
ِمْن  
لّرْشُد  َتَبّيَن  َقْد  َعَلْيُكْم.   iَُكْر َفَال 
َنِبّيِه".  َ��َِلى  
هللا  �َلى  َفَأOُْعوُكْم  
ْلَغّي 

(Hبن هشا
 �Rس)
.ما بعد حتالفاִדم 
لعد�
نية فقد "َ.ْقَبَل 
 Oٍ
Yَُسوُ¡ 
هللا َ� ِبَجْيِشِه َحّتى َنَزَ¡ ِبَو
َ�َبْيَن  َبْيَنُهْم  َفَنَزَ¡  
لّرِجيُع،  َلُه  ُيَقاُ¡ 
 
َغَطَفاَ�، لَِيُحوَ¡ َبْيَنُهْم َ�َبْيَن َ.ْ� ُيِمّد�
َ.ْهَل َخْيَبَر، َ�َكاُنو
 َلُهْم ُمَظاِهِريَن َعَلى 

يهود خيv حتالفوا مع غطفان للقضاء على املسلمني، 
فهاzهم الرسول �، وظّل يفتتح حصونهم حx آخرها، 
فوافقوا على االستسالم مقابل الرحيل.. أي أن ديارهم 
رهم  وأراضيهم وزروعهم صارت ِملكا للمسلمني؛ فأجَّ
الرسول � هذه األرض -الd كانت eم- مقابل نصف 
�ارها، وبهذا صاروا �رَّد عمال عند الرسول � V أرضه، 
فيستطيع أن يْفِصَلهم من عملهم مx رأى ذلك مناسبا.. 
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التقوى


هللا  Yَُسوُ¡  َ�َحاَصَر   .� 
هللا  Yَُسوِ¡ 

ْلَوِطيِح  ِحْصَنْيِهْم  ِفي  َخْيَبَر  َ.ْهَل   �
ِباْلَهَلَكِة   
.َْيَقُنو  
zَ� َحّتى  
لّسَالِلِم، �َ
َلُهْم  َيْحِقَن   /ْ+َ,َ ُيَسّيَرُهْم   �ْ.َ  iَُسَأُلو
TَِماHَُهْم َفَفَعَل . َ�َكاَ� Yَُسوُ¡ 
هللا � 
 �َ�َنَطاَ 
لّشّق  ُكّلَها:   ¡َ

ْألَْمَو  wََحا َقْد 
َما  �ّال  ُحُصوِنِهْم  َ�َجِميَع  
ْلَكِتيَبَة �َ
َكاَ� ِمْن zَْيِنك 
ْلِحْصَنْيِن. َفَلّما َسِمَع 
 ،
َصَنُعو َما   
َصَنُعو َقْد   kََفَد َ.ْهُل  ِبِهْم 
َبَعُثو
 �َلى Yَُسوِ¡ 
هللا � َيْسَأُلوَنُه َ+ْ/ 
ُيَسّيَرُهْم َ,َ+ّ/ َيْحِقَن TَِماHَُهْم َ,ُيَخّلو� 
َلُه �ْألَْمَو�َ? َفَفَعَل. َ�َكاَ� ِفيَمْن َمَشى 
zَِلَك  ِفي  َ�َبْيَنُهْم   �َ 
هللا  Yَُسوِ¡  َبْيَن 
ُمَحّيَصُة ْبُن َمْسُعوOٍ، َ.ُخو َبِني َحاYَِثَة 
 
َفَلّما َنَزَ¡ َ.ْهُل َخْيَبَر َعَلى zَِلَك َسَأُلو
 ¡ِ
Yَُسوَ¡ 
هللا � َ.ْ� ُيَعاِمَلُهْم ِفي 
ْألَْمَو
ِبَها  َ.ْعَلُم  َنْحُن   :
َ�َقاُلو 
لّنْصِف  َعَلى 
Yَُسوُ¡  َفَصاَلَحُهْم  َلَها؛  َ�َ.ْعَمُر  ِمْنُكْم 

 ِشْئَنا zَ� لّنْصِف َعَلى .َّنا

هللا � َعَلى 
َفَصاَلَحُه  َ.ْخَرْجَناُكْم،  ُنْخِرَجُكْم   �ْ.َ
َ.ْهُل َفَدkَ َعَلى ِمْثِل zَِلَك َفَكاَنْت َخْيَبُر 

َ�َكاَنْت  
ْلُمْسِلِمَني  َبْيَن  َفْيًئا 
َفَدkُ َخاِلَصًة ِلَرُسوِ¡ 
هللا � ، 
ِألَّنُهْم َلْم َيْجِلُبو
 َعَلْيَها ِبَخْيِل 
 Hبن هشا
 �Rس) . ٍ̀ َ�َال Yَِكا

(٢ ¥ ٣٣٧ L
مع  
تفاقية  كانت   ،�z�
عن   
يرحلو  �.  � 
لرسو¡ 
 
�هذ كلها،   �Yأل
  iهذ

كا�  حيث   ،Yملتكر
 غدYهم  بسبب 
 +Yغد 
ل�  
لقبائل  من   Oيهو فيهم 
 iملدينة �ُ.جليت. �بعد هذ
سابقا � 

التفاقية على 
إلجال� ُعقد+ 
تفاقية 
مقابل   �Yأل
 
عة Yw  q. مز
Yعة.. 
 Hيلتز ال  �حني  ÐاYها..  من  جز� 
فال  
ملز
Yعة   Ô�بشر 
آلخر  
لطر� 
مانع من �4ا� 
التفاقية معه.. �هذ
 ما 

قاH به عمر. 

هل من شبها4 +خرV لدV �لقائلني 
مبنع غK �ملسلمني من Tخو? مكة؟

 �تبيَّن .� حديث: "ال Åتمع � 
جلزير
 .�نبو� �ال  ليس  Oينا�"  
لعربية 
 �.نه .مٌر، فاجلزير ¶ على فر� 

لعربية ليست مكة �
ملدينة على 
ينطبق  ال  
حلديث � حا¡،  كل 
عليهما، فليس هنالك .q حديث 

.+
«ص مكة �
ملدينة بالذ
 �فكر .تت  .ين  من   :¡

لسؤ�

مكة  Oخو¡  من  
ملسلمني   Rغ منع 

ملدينة حصر
؟ �


لتالية:  
آلية  خطًأ  فهم  
لبعض  لعل 
﴿َيا .َيَُّها 
لَِّذيَن �َمُنو
 �ِنََّما 
ْلُمْشِرُكوَ� 

ْلَمْسِجَد 
ْلَحَر
Hَ َبْعَد  
َنَجٌس َفَال َيْقَرُبو
َفَسْوَ�  َعْيَلًة  ِخْفُتْم   �ْ�ِ�َ  
َهَذ َعاِمِهْم 
ُيْغِنيُكُم 
هللا ِمْن َفْضِلِه﴾ (
لتوبة ٢٨).. 
فظنَّ .ّنها متنع كل مشرk من Oخو¡ 

ملسجد 
حلر
H باعتباiY جنًسا، مع .ّ� 
��ال  ماOية؛  ال  معنوية  هنا  
لنجاسة 
كيف Åوw لنا 
لز�
L من 
لكتابيا+ 

�هّن جنسا+ ماOيًّا؟ 
 OرÏ من  متنع  
آلية   �. فر�  �على 
على   Yمقصو فيها  فاملنع  
لدخو¡، 

ملشرفة  
لكعبة   q.  ..H

حلر 
ملسجد 
�ال  كلها  مكة  �ليس  حو�ا،  �ما 
يسهل  ال  عملية  ناحية  �من  
ملدينة. 

ملكي  Hحلر

ملسلمني ��  Rخا¡ غO�

خلال�  
.صال، لذ
 لن ُيب� على هذ
.نه ال Oليل  نبّين هنا   �ْ. 
ملهم  شي�. 

ملسلمني من Oخو¡  Rقط على منع غ
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مكة �
ملدينة. 

ملسلمني  Rآلية ال متنع غ
 iبيد .� هذ
بل   ،H

حلر 
ملسجد  Oخو¡   OرÏ من 

لوثنية  شعائرهم  مماYسة  من  متنعهم 
"َكاَنْت  فقد  فيه؛   �ً
عر  �
كالطو
�" (مسلم). ً
ُ̀ َتُطوُ� ِباْلَبْيِت ُعَر 
ْلَعَر
�قد بعث "Yَُسوُ¡ 
هللا َصلَّى 
هللا َعَلْيِه 
�: َال ٌ�َ
َ�َسلََّم َعِليًّا َفَأَمَرiُ َ.ْ� ُيَؤzَِّ� ِبَبَر
َيُطوُ�  َ�َال   ،kٌُمْشِر  Hِْلَعا
 َبْعَد  َيُحجُّ 
.ّنه   q.  ..(qYلبخا
) ُعْرَياٌ�"  ِباْلَبْيِت 
 iل� فيها هذ
 ��
� برYبعد نز�¡ سو
َفَال  َنَجٌس  
ْلُمْشِرُكوَ�  (�ِنََّما  
آلية 
َعاِمِهْم  َبْعَد   Hَ

ْلَحَر 
ْلَمْسِجَد   
َيْقَرُبو
حجِّ  من   � 
لرسو¡  َمَنع   ،(
َهَذ
 

ملشركني �ِمن طو
فهم �
لذq كانو
�، �& مينعهم من Oخو�م ً
مياYسونه عر
 Hِْلَعا
 
مكة، ��ال لقا¡: َال يأ¸ َبْعَد هذ
ُمْشِرkٌ �� مكة �ال 
ملدينة مهما كا� 
�. كما .ّ� Yيئه، ح¹ لو للزياÏ سبب

ملشركني ظّلو
 يسكنو� مكة �
ملدينة 
�& ُيكَرi .حد على 
إلميا� قّط، ألنه 

يِن﴾ .صال.  ﴿َال ِ�ْكَر
iَ ِفي 
لدِّ

ألحاOيث � 
آلية   iهذ كانت   
z��
�قامة  
ل� تفسرها متنع 
ملشركني من 
 ،H
شعائرهم 
لشركية � 
ملسجد 
حلر
كل  حكمها  يشمل  عامة  �ية   kفهنا
 �ّ.�﴿ تعا�  قوله  �هو  
ملساجد، 
 ﴾

ْلَمَساِجَد هللا َفَال َتْدُعو
 َمَع 
هللا َ.َحًد


هللا  Rغ �Oجلن ١٩)، فال ُيسمح بعبا
)

O .� يسجد Y. � .q مسجد. فمن 
 q. � �. H

ملسجد 
حلر � Hلألصنا
ال   
هذ لكن  له،  نسمح  فلن  مسجد 
 �.  H

حلر للمسجد  wياYته  ِمن  َيمنع 
 ،�
ملشاهد� �Yلزيا
 Oمسجد ملجر qأل
لالستما_   �. عمليا،  zلك  ر  تيسَّ  ��

�� jYO .� خطبة.

�آلية   Kغ  Vخر+ نصو�  من  هل 
,�حلديث �لسابق؟ 

كال، بل هو فهم خاطئ لر
ٍ� .� ملن 
.تى بعدi من بعض 
لفقها�، فقد يتوهم 
"َألُْخِرَجنَّ  
لتالية:  
لر�
ية  من  
لبعض 
 ِ̀ 
ْلَعَر  �َجِزيَرِ ِمْن   NYَلنََّصا
�َ  Oَْلَيُهو

َحتَّى َال َ.Oََ_ ِ�الَّ ُمْسِلًما" .نه .مٌر، مع 
 �
جلزير  �ّ.  �
ملع� .يضا..   �نبو� .4ا 
 q. من  قريب  عّما  ستخلو  
لعربية 


ألبد.  �� NYلنصا
� Oلليهو �Yبؤ

أو  احلرام  املسجد   V أن يسجد لألصنام أراد  من 
V أي مسجد فلن نسمح له، لكن هذا ال َمينع ِمن 
زيارته للمسجد احلرام أو ألي مسجد جملرد الزيارة 
ر ذلك عمليا، أو لالستماع إ]  واملشاهدة، إن تيسَّ

درس أو خطبة.

 �حيا من   �Rألخ
 
للحظة  
ية �Y .ما 
َ.ْكُتْب   ٍ̀ ِبِكَتا 
ْئُتوِني "  :� 
لرسو¡ 
 .... 
.ََبًد  iَُبْعَد  
َتِضلُّو َلْن  ِكَتاًبا  َلُكْم 
 
َ.ْخِرُجو ِبَثَالٍ½  َمْوِتِه  ِعْنَد  َ�َ.ْ�َصى 
 
ِ̀ َ�َ.ِجيُز� 
ْلَعَر �
ْلُمْشِرِكَني ِمْن َجِزيَرِ

ْلَوْفَد ِبَنْحِو َما ُكْنُت ُ.ِجيُزُهْم َ�َنِسيُت 

لر�
يُة  ينقضها   qفالذ 
لثَّالَِثَة"، 
َفَفَحَص   " مالك:  أ  موطَّ من  
لسابقة 
 iَُحتَّى .ََتا ِ̀ ا َعْن zَِلَك ُعَمُر ْبُن 
ْلَخطَّ
َقاَ¡   �َ 
هللا  Yَُسوَ¡   َّ�.َ 
ْلَيِقُني �َ 
لثَّْلُج 
 .." ِ̀ 
ْلَعَر �َال َيْجَتِمُع Oِيَناِ� ِفي َجِزيَرِ
ح¹  �ع  قد  يكن   & عمر   �.  q.
 
ֲדذ �ع  قد  يكو�  فكيف   ،�بالنبو�

ألمر 
لذq ُيحكى .� 
لرسو¡ � قد 
بينما  به قبيل حلظا+ من �فاته،  .مر 
يشيع .عد
� عمر .نه منع 
لرسو¡ � 

للحظة..   iهذ عند  شي�  كتابة  من 
أ ت,ª عمر Yضي 
هللا عنه  فر�
ية 
ملوطَّ


لتهمة 
لو
هية.  iمن هذ


