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يف مسجد بيت الفتوح بلندن
حممدا عبده ورسوله .أما بعد فأعوذ ابهلل من
أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك لـه ،وأشهد أن ً
الرحيم * مالك يـوم ِ
اْلم ُد هلل ر ِ
الدين *
الر ْمحَن َّ
مني * َّ
الر ْمحَن َّ
بس ِم هللا َّ
ب الْ َعالَ َ
َ َْ
الشيطان الرجيمْ .
الرحيم * َْ ْ َ
ِ َّ ِ
َّإَّي َك نـَعب ُد و َّإَّي َك نَستَعني * اه َ ِ
ض ِ
وب َعلَْي ِه ْم
ت َعلَْي ِه ْم َغ ِْري الْ َم ْغ ُ
ْ ُ ْ
ين أَنْـ َع ْم َ
قيم * صَراط الذ َ
ُْ َ
دان الصَار َط الْ ُم ْستَ َ
َوال الضَّالِني .آمني.
اْلديث عن الصحابة البدريني الذي هو مستمر منذ فرتة ال أبس هبا .وأول من
سوف أستأنف اليوم
َ
أذكره اليوم هو قتادة بن النعمان  .كان من األنصار من اخلزرج من بين ظفر .اسم والده نعمان بن
أخا أليب سعيد
زيد ،ووالدته أنيسة بنت قيس .كنيته أبو عمر ،ويقال أبو عمرو وأبو عبد هللا أيضا .كان ً

اخلدري من أمه .كان من الصحابة السبعني الذين حضروا بيعة العقبة .لكن ابن إسحاق قال إنه مل يكن
من بني الصحابة الذي ابيعوا بيعة العقبة ،أو أن ابن إسحاق مل يذكره من بينهم.
بدرا وأحدا واخلندق وسائر
كان قتادة  من الرماة الذين عينهم الرسول  .قد حضر مع النيب ً 
الغزوات بعدها .أصابه سهم يف عينه يوم أحد فخرجت حدقته ،فجاء النيب صىلى هللا عليه وسلم وقال َّي
رسول هللا قد أصابين سهم وخرجت حدقة عيين ،وإين أحب زوجيت جدا ،وأخشى أهنا إن رأت عيين
هكذا تبدأ تكرهين .فأخذ رسول هللا  اْلدقة يف يده ووضعها يف عيين ،فثبتت يف مكاهنا ورجع بصري،
وكانت عيين هذه أقوى و َّ
أحد بصرا من األخرى يف شيخوخيت.
وقيل يف رواية أن رسول هللا  بزق يف عينه فصارت أمجل من العني األخرى.
ُهديت لرسول هللا  قوس ،فآاتين إَّيها يوم أحد،
وقد ذكر قتادة بنفسه تفاصيل هذه الواقعة فقال أ ْ
فكنت أرمي هبا السهام وأان أمام رسول هللا  حىت انكسر وترها ،فوقفت أمام وجه رسول هللا .
وقفت
يُذكر عاد ًة أن طلحة قام أمام وجه رسول هللا صلى هللا وسلم يدافع عنه ،لكن قتادة أيضا يقولُ :
سرتا أمام وجه رسول هللا  ،وكلما جاء إليه سهم تقدمت إليه بوجهي ألصبح ُجنةً أمام وجهه املبارك.
ً
ومل يبق عندي سهم أطلقه ،فأصاب سهم عيين فخرجت حدقتها وتدلت على خدي .ملا انفض مجع
أمسكت حدقيت يف يدي وجئت رسول هللا  .فلما رآها رسول هللا  يف يدي دمعت عيناه
الكفار
ُ

فقال" :اللهم إن قتادة قد أوجه نبيك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه وأحدمها نظرا" ،فكانت أحسن عينيه
وأحدمها نظرا..
فالقصة اليت سردها قتادة بنفسه مل يرد فيها أنه كان حيب زوجته جدا فخاف أن تكرهه بسبب عينه
املصابة ،كما هو مذكور يف القصة األوىل اليت أوردها املؤرخون ،فلعل البعض ذكر هذا األمر تزيينا للقصة
أو خطأً منه .على كل حال خرجت حدقة عينه أثناء القتال ،فأعادها النيب  ،فثبتت وعاد بصرها على
ما يرام ،ومن أجل ذلك اشتهر قتادة بلقب بذي العني.
شهد قتادة مع رسول هللا  كل الغزوات مبا فيها بدر وأحد واخلندق .وكانت راية بين ظفر يف يده يوم
فتح مكة .تويف قتادة  يف العام ال  23اهلجري وعمره  65عاما ،وصلى عليه سيدان عمر  يف
املدينة .وعند الدفن نزل يف ْلده أخوه من أمه أبو سعيد اخلدري وحممد بن مسلمة واْلار بن َخَزَمة،
ويف رواية أن سيدان عمر أيضا كان بني النازلني يف ْلده.
عاصم بن عمر ،وكان عاملا ابألنساب ،أي خبريا مبعرفة األسر واألعراق والقبائل،
وكان من أحفاد قتادة ُ
وقد نقل عنه ابن إسحاق كثريا.
صنعت من شجرة " نَـْبع" اليت كانت
ويف رواية :كانت عند رسول هللا  قوس امسها الْ َكتُومُ ،وكانت
ْ
تصنع منها السهام ،وانكسرت هذه القوس يف يد قتادة يوم أحد من كثرة االستعمال.
وقال قتادة بن النعمان  كانت يف األنصار أسرة تسمى بين أُبَِْريق ،وكان فيها ثالثة إخوة :بشر ،وبُشري
شعرا يهجو به أصحاب رسول هللا  ،مث يعزو شعره إىل بعض العرب.
ومبشر .وكان بُشري منافقا يكتب ً
كان يتظاهر ابإلسالم ولكن أعماله مل تكن حسب ادعائه.
شعر هذا الشقي السيئ الباطن الذي هو من بين
شعره صحابة رسول هللا  قالوا وهللا إنه ُ
فلما مسع َ
أبريق .وكانت بنو أبريق يف اجلاهلية واإلسالم أيضا يف فقر وفاقة ،ومل يتغريوا شيئا .كانوا ال يعملون شيئا
وال يبذلون جهدا لذا كانوا يف غاية البؤس والفقر.
وكان الناس إمنا طعامهم ابملدينة التمر والشعري .وكان الرجل إذا كان له يسار ،فقدمت ضافطة من
الشام (أي اتجر الغالل بدقيق انعم أبيض) فابتاع الرجل منها ،فخص به نفسه ،فأما العيال فإمنا
طعامهم التمر والشعري.
فقدمت ضافطة من الشام ،فابتاع عمي محالً من الدرمك (أي الدقيق األبيض) ،فجعله يف مشربة
له ،ويف املشربة سالح له :درعان ،وسيفاه ،وما يصلحهما ،فعدي عليه من حتت الليل ،فنُقبت
املشربة وأُخذ الطعام والسالح ،فلما أصبح أاتين عمي رفاعة ،فقال َّي ابن أخي تعلم أنه قد عدي

علينا يف ليلتنا هذه ،فنقبت مشربتنا ،ف ُذهب بطعامنا وسالحنا .قال :فتحسسنا يف الدار ،وسألنا،
فقيل لنا :قد رأينا بين األبريق استوقدوا يف هذه الليلة ،وال نرى فيما نراه إال على بعض طعامكم
(أي يطبخون الطعام املسروق ويفرحون) .قال :وقد كان بنو األبريق قالوا :وحنن نسأل يف الدار
وهللا ،ما نرى صاحبكم إال لبيد بن سهل -رجل منا له صالح وإسالم -فلما مسع ذلك لبيد اخرتط
سيفه ،وقال :أان أسرق؟! وهللا ليخالطنكم هذا السيف ،أو لتبينن هذه السرقة ،قالوا :إليك عنا أيها
الرجل! فوهللا ما أنت بصاحبها .فسألنا يف الدار حىت مل نشك أهنم (أي بنو أبريق) أصحاهبا .فقال
فذكرت ذلك له .قال قتادة فأتيت رسول هللا ،
يل عميَّ :ي ابن أخي ،لو أتيت رسول هللا ،
َ
فذكرت ذلك له ،فقلتَّ :ي رسول هللا ،أهل بيت منا أهل جفاء ،عمدوا إىل عمي رفاعة بن زيد،
ُ
فنقبوا مشربة له ،وأخذوا سالحه وطعامه ،فلريدوا سالحنا ،وأما الطعام فال حاجة لنا به .فقال رسول
هللا  :سأنظر يف ذلك .فلما مسع ذلك بنو أبريق أتوا رجالً منهم يقال له :أسري بن عروة ،فكلموه
يف ذلك ،واجتمع إليه انس من أهل الدار ،فأتوا رسول هللا  ،فقالواَّ :ي رسول هللا ،إن قتادة بن
وعمه عمدوا إىل أهل بيت منا بيت إسالم وصالح يرموهنم ابلسرقة عن غري بينة ،وال ثبت.
النعمان َّ
عمدت إىل أهل بيت ذكر منهم إسالم وصالح
قال قتادة فأتيت رسول هللا  فكلمته ،فقالَ " :
فرجعت( ،إذ كان صاْلا طيب الطبع) ولوددت أين
ترميهم ابلسرقة ،على غري ثبت ،وال بينة"! قال
ُ
سببت
خرجت من بعض مايل ،ومل أكلم رسول هللا  يف ذلك( ،فقد قالت يل نفسي إين عبثا قد ُ

اإلزعاج للنيب  ، إذ لو كان مايل قد ضاع ملا كان يف ذلك حرج لكن كان جيب أال أزعج النيب
 )فأاتين عمي رفاعة ،فقالَّ :ي ابن أخي ،ما صنعت؟ فأخربته ما قال يل رسول هللا  ،فقال:

ِ
هللا املستعان .فلم نلبث أن نزل القرآن :إِ َّان أَنْـزلْنَا إِلَي َ ِ
ني الن ِ
َّاس ِمبَا أ ََر َاك
اب ِاب ْْلَِق لتَ ْح ُك َم بَْ َ
َ ْ
ك الْكتَ َ
ِ ِِ
ِ
اَّللَ أي مما قلت
استَـ ْغ ِف ِر َّ
َّ
اَّللُ َوَال تَ ُك ْن لْل َخائن َ
يما وقد ورد أن املراد منهم بنو أبريق َ و ْ
ني َخص ً
ِ
يما.
لقتادة إِ َّن َّ
اَّللَ َكا َن َغ ُف ًورا َرح ً
َّ ِ
ِ
ِ
يما * يَ ْستَ ْخ ُفو َن ِم َن الن ِ
َّاس
ين ََيْتَانُو َن أَنْـ ُف َس ُه ْم إِ َّن َّ
اَّللَ َال ُِحي ُّ
ب َم ْن َكا َن َخ َّو ًاان أَث ً
َ وَال ُُتَاد ْل َع ِن الذ َ
وَال يستخ ُفو َن ِمن َِّ
اَّللُ ِمبَا يَـ ْع َملُو َن ُِحميطًا * َها
ضى ِم َن الْ َق ْوِل َوَكا َن َّ
اَّلل َو ُه َو َم َع ُه ْم إِ ْذ يـُبَـيِتُو َن َما َال يَـ ْر َ
َ َ َْ ْ
َ
اْلَيَاةِ ُّ
اَّللَ َعْنـ ُه ْم يَـ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة أ َْم َم ْن يَ ُكو ُن َعلَْي ِه ْم َوكِ ًيال
أَنْـتُ ْم َه ُؤَال ِء َج َادلْتُ ْم َعْنـ ُه ْم ِيف ْ
الدنْـيَا فَ َم ْن ُجيَ ِاد ُل َّ
ِ
يما * َوَم ْن يَـ ْع َم ْل ُسوءًا أ َْو يَظْلِ ْم
اَّللَ َِجي ِد َّ
* َوَم ْن يَـ ْع َم ْل ُسوءًا أ َْو يَظْلِ ْم نَـ ْف َسهُ ُمثَّ يَ ْستَـ ْغ ِف ِر َّ
اَّللَ َغ ُف ًورا َرح ً
ْسب إِْْثًا فَِإَّمنَا يك ِ
ِ
ِ
ْسبُهُ َعلَى نَـ ْف ِس ِه َوَكا َن َّ
اَّللَ َِجي ِد َّ
نَـ ْف َسهُ ُمثَّ يَ ْستَـ ْغ ِف ِر َّ
َ
يما * َوَم ْن يَك ْ
اَّللُ
اَّللَ َغ ُف ًورا َرح ً
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اان َوإِْْثًا ُمبِينًا
احتَ َم َل ُهبْتَ ً
ب َخطيئَةً أ َْو إِْْثًا ُمثَّ يَـ ْرم بِه بَ ِريئًا فَـ َقد ْ
يما * َوَم ْن يَكْس ْ
يما َحك ً
َعل ً

يقال إن يف ذلك إشارة إىل قول بين أبريق إن لبيد بن سهل سرق.
ولَوَال فَضل َِّ
ِ
ك ور ْمحتُه َهل َّمت طَائَِفةٌ ِمْنـهم أَ ْن ي ِ
ك
ضلُّ َ
ضُّرونَ َ
وك َوَما يُضلُّو َن إَِّال أَنْـ ُف َس ُه ْم َوَما يَ ُ
اَّلل َعلَْي َ َ َ َ ُ َ ْ
ُْ ُ
َْ ُْ
اَّللِ علَي َ ِ
ك الْ ِكتاب و ِْ
يما
ِم ْن َش ْيء َوأَنْـَزَل َّ
ك َما َملْ تَ ُك ْن تَـ ْعلَ ُم َوَكا َن فَ ْ
ْمةَ َو َعلَّ َم َ
ض ُل َّ َ ْ
ك َعظ ً
اْلك َ
اَّللُ َعلَْي َ َ َ َ
ِ
ِ ِ
ني الن ِ
ك
َّاس َوَم ْن يَـ ْف َع ْل ذَل َ
ص َالح بَْ َ
ص َدقَة أ َْو َم ْع ُروف أ َْو إِ ْ
* َال َخ ْ َري ِيف َكثري م ْن ََْن َو ُاه ْم إَِّال َم ْن أ ََمَر بِ َ
ابتِغاء مر ِ ِ
ِ
اَّلل فَسو َ ِ ِ
يما
ْ َ َ َْ َ
ف نـُ ْؤتيه أ ْ
ضاة َّ َ ْ
َجًرا َعظ ً
ابختصار يف هذه اآلَّيت مطالب أخرى كثرية ،لكن إذا اعتربان أنه قد خطر بباهلم بعد مدة قصرية
أن هذه اآلَّيت نزلت فيهم ،فقد كشف هللا اْلقيقة على النيب  مما أدى إىل أن بين أبريق الذين
كانوا يُشك فيهم سلموا أبهنا نزلت فيهم حصرا واعرتفوا جبرميتهم وأتوا مبا سرقوه من السالح وغريه
فرده إىل رفاعة صاحب السالح.
إىل رسول هللا َّ 
شيخا قد عسا يف اجلاهلية ،وكنت أرى إسالمه مدخوالً( ،أي كنت أظن أنه
قال قتادة :كان عمي ً
أسلم لكن إميانه ليس قوَّي) فلما أتيُته ابلسالح ،قالَّ :ي ابن أخي ،هو يف سبيل هللا ،فعرفت أن
صحيحا( .وتبني يل أن إميانه قوي وصحيح وأين عبثا كنت أشك يف ضعف إميانه)
إسالمه كان
ً
فلما نزل القرآنْ ،لق بشري ابملشركني ،وهو أخوهم الذي مر ذكره أنه كان يُ َشك فيه أنه منافق،
الرس َ ِ ِ
ِ
ني
ول م ْن بَـ ْعد َما تَـبَ َّ َ
فنزل على سالفة ابنة سعد بن ُش َهيد ،فأنزل هللا تعاىل فيهَ  :وَم ْن يُ َشاق ِق َّ ُ
ِ
ِِ
ضالال بَعِي ًدا فلما نزل
ض َّل َ
ني إىل قولهَ  :وَم ْن يُ ْش ِرْك ِابهلل فَـ َق ْد َ
لَهُ ا ْهلَُدى َويَـتَّبِ ْع َغ ْ َري َسبِ ِيل الْ ُم ْؤمن َ
على سالفة وابتعد عن اإلسالم رماها حسان بن اثبت  أببيات من شعر ،فأخذت رحله فوضعته
أهديت إيل شعر حسان! (أي أنه هجاك
فرمت به يف األبطح ،مث قالت:
على رأسها ،مث خرجت ْ
َ

حسان بن اثبت فأشركين يف اهلجو بسببك) ما كنت أتتيين خبري لذا لن أضع رحلك عندي .هذه
كانت عاقبة هذا املنافق أو املشرك.
وعن أيب سعيد اخلدري  قال :ابت قتادة بن النعمان  يقرأ الليل كله بسورة اإلخالص ،فذكر
عدل نصف القرآن ،أو ثلثه" ،وهذا هو اْلق ألن
ذلك للنيب  فقال" :والذي نفسي بيده ،لَتَ ُ
وحدانية هللا تعاىل هو القرآن أصال وهذا ما يعلِمه القرآن.
ول هللاِ  أَنَّه قَ َال :إِ َّن ِيف ْ ِ
َعن أَِيب سلَمةَ  قَ َالَ :كا َن أَبو هريـرَة ُحي ِدثـُنَا َعن رس ِ
اعةً َال
اجلُ ُم َعة َس َ
ُ
ُ ُ َْ َ َ
ْ
ْ َُ
ََ
ِ
ِ
آاتهُ إِ ََّّيهُ .قَ َالَ :وقَـلَّلَ َها أَبُو ُهَريْـَرَة بِيَ ِدهِ ،قَ َال :فَـلَ َّما
ص َالة يَ ْسأ َُل هللاَ َخ ْ ًريا إَِّال َ
يـُ َواف ُق َها ُم ْسل ٌم َو ُه َو ِيف َ
ِ ِ
ِ
اع ِة أَ ْن يَ ُكو َن ِعْن َدهُ ِمْنـ َها ِعْل ٌم،
ت أ ََاب َسعِيد فَ َسأَلْتُهُ َع ْن َه ِذهِ َّ
الس َ
ت َوهللا لَْو جْئ ُ
يف أَبُو ُهَريْـَرةَ قُـْل ُ
تُـ ُو َ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ني الَِّيت أ ََر َاك تـُ َق ِوُم؟ قَ َالَ :ه ِذ ِه
تََّ :ي أ ََاب َسعيدَ ،ما َهذه الْ َعَراج ُ
فَأَتَـْيـتُهُ فَأَج ُدهُ يـُ َق ِوُم َعَراج َ
ني ،فَـ ُقْل ُ

ول ِ
ِ
ص ُر ِهبَا فَ ُكنَّا نـُ َق ِوُم َها َو ََنْتِ ِيه ِهبَا فَـَرأَى
ني َج َع َل هللاُ لَنَا فِ َيها بَـَرَكةًَ ،كا َن َر ُس ُ
هللا ُِ حيبُّـ َها َويَـتَ َخ َّ
َعَراج ُ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
ب ِ ِ ِ
ِ
ك الْ َعر ِاج ِ َّ
ص َالتِِه
َح ُد ُك ْم ِيف َ
َُ
ني فَ َحكهُ َوقَ َال :إ َذا َكا َن أ َ
صاقًا يف قْبـلَة الْ َم ْسجد َويف يَده ُع ْر ُجو ٌن م ْن تْل َ َ
ت قَ َد ِم ِه َّ
(ألن املرءَ حيضر أمام ربه لذا قال
ص ْق َع ْن يَ َسا ِرهِ أ َْو َْحت َ
ص ْق أ ََم َامهُ فَِإ َّن َربَّهُ أ ََم َامهُ َولْيَـْب ُ
فَ َال يَـْب ُ
ال يبصق أمامه ،وأرى أنه مل تكن نزلت األحكام ابلتفصيل إىل ذلك اْلني لذا قيل يف الرواية "وليبصق
عن يساره أو حتت قدميه" .وردت هذه الرواية يف صحيح البخاري أيضا ،وكان املسجد يف ذلك
الوقت ترابيا لذا أمر  بدفن البصاق ولكن األصل هو كما ورد يف رواية أخرى أن على املرء أن
طرف ردائه إذا دعت اْلاجة ،وأما اآلن فهناك مناديل وحمارم ويف املساجد
يبصق أو ينظف أنفه يف َ
سجادات فال جيوز البصاق هناك على األرض وإمنا كان ذلك جائزا مؤقَّتا يف حاالت معينة ،مث
ِ
ُّ
طرف ردائه
وضح النيب  وأخرب أبنه إذا اضطر أحد إىل تنظيف أنفه أو البصاق فعليه أن أيخذ َ
الس َماءُ ِم ْن
ت َّ
اج ْ
ويرد بعضه على البعض بعد التنظيف وينظف الرداء بعد اخلروج) قَ َال الراويُ :مثَّ َه َ
ِ
ك اللَّيـلَ ِة فَـلَ َّما خرج النَِّيب  لِص َالةِ الْعِ َش ِاء ْاآل ِخرِة بـرقَت بـرقَةٌ فَـرأَى قَـتَادةَ بن النـُّعم ِ
ان فَـ َق َالَ :ما
َ َ َ ُّ
تْل َ ْ
َ
َ َْ َْ
َ ََ ْ َْ َ
اهد َّ ِ ِ
ول هللاِ أ َّ ِ
ِ
ت أَ ْن أَ ْش َه َد َها ،قَ َال :فَِإ َذا
ت ََّي َر ُس َ
ُّ
َن َش َ
َحبَـْب ُ
السَرى ََّي قَـتَ َادةُ؟ قَ َالَ :عل ْم ُ
يل فَأ ْ
الص َالة قَل ٌ
ف أ َْعطَاه الْعرجو َن وقَ َال :خ ْذ ه َذا فَسي ِ
ك َع ْشًرا
صَر َ
ضيءُ أ ََم َام َ
ت َح َّىت أ َُمَّر بِ َ
ت فَاثْـبُ ْ
صلَّْي َ
ك ،فَـلَ َّما انْ َ
َ
ُ َ َُ
ُ ُْ ُ َ
ك ع ْشرا فَِإذَا دخْلت الْبـيت وتَـراءيت سوادا ِيف زا ِوي ِة الْبـي ِ
اض ِربْهُ قَـْب َل أَ ْن يَـتَ َكلَّ َم فَِإنَّهُ َشْيطَا ٌن،
ت فَ ْ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ ً َ َ َ ْ
َو َخْل َف َ َ ً
ب ه ِذهِ الْعر ِاج ِ ِ
ِ
ك( ،أعطاان النيب  إَّيها أو كنا نعطيه
ني ل َذل َ
قَ َال :فَـ َف َع َل ،قال أبو سعيد :فَـنَ ْح ُن ُحن ُّ َ َ َ َ
العراجني ،وكان يستخدمها مث يردها إلينا أو يهدينا إَّيها ،وفيها بركات كثرية لنا ،لذا أقومها) قَ َال
اجلُ ُم َع ِة فَـ َه ْل ِعْن َد َك ِمْنـ َها ِعْل ٌم؟
اع ِة الَِّيت ِيف ْ
ت ََّي أََاب َسعِيد ،إِ َّن أ ََاب ُهَريْـَرَة َح َّدثـَنَا َع ْن َّ
الس َ
أبو سلمة :قُـْل ُ
(كان قد ذهب ليسأله هذا السؤال ولكن حني رأى العراجني بدأ ذكرها ضمنا واآلن عاد إىل سؤاله
ِ ِ ِ
الساع ِة الَِّيت ِيف ْ ِ
ت
األصلي فقال :إِ َّن أ ََاب ُهَريْـَرَة َح َّدثَـنَا َع ْن َّ َ
اجلُ ُم َعة فَـ َه ْل عْن َد َك مْنـ َها عْل ٌم؟) فَـ َق َالَ :سأَلْ ُ
ِ
ِ
ِ
يت لَْيـلَةَ الْ َق ْد ِر.
النِ َّ
ت قَ ْد أ ُْعل ْمتُـ َها ُمثَّ أُنْسيتُـ َها َك َما أُنْس ُ
َّيب َ عْنـ َها فَـ َق َال :إِِين ُكْن ُ
يقول أبو سلمة قَ َال ُمثَّ خرج ِ ِ ِ ِ
اَّللِ بْ ِن َس َالم.
ت َعلَى َعْب ِد َّ
ت م ْن عْنده فَ َد َخْل ُ
ََ ْ ُ
ِ
رت هنا ،ولقد وردت رواَّيت شىت
ورد ذكر الساعة يوم اجلمعة يف رواية مسند أمحد بن حنبل اليت ذُك ْ
عن هذه الساعة ،وكلها تتلخص يف ثالثة أوقات هلا أو هي ثالثة أمور خمتلفة .أوهلا أن هذه الساعة
أتيت أثناء اجلمعة ،واثنيها أهنا أتيت يف آخر ساعات النهار .واثلثها أهنا أتيت بعد صالة العصر.
ِِ
اَّللِ  ذَ َكر يـوم ْ ِ
فأذكر لكم هذه الرواَّيت ههناَ .ع ْن أَِيب ُهَريْـَرةَ أ َّ
اعةٌ َال
ول َّ
َن َر ُس َ
اجلُ ُم َعة فَـ َق َال فيه َس َ
َ َْ َ
ِ
ِ
ِ
َش َار بِيَ ِد ِه يـُ َقلِلُ َها.
صلِي يَ ْسأ َُل َّ
اَّللَ تَـ َع َاىل َشْيـئًا إَِّال أ َْعطَاهُ إِ ََّّيهُ َوأ َ
يـُ َواف ُق َها َعْب ٌد ُم ْسل ٌم َو ُه َو قَائ ٌم يُ َ

أي أن وقت هذه الساعة قليل جدًّا.
اَّللِ بْ ُن ُع َمَر
وسى ْاألَ ْش َع ِر ِي قَ َال قَ َال ِيل َعْب ُد َّ
مث هناك رواية يف صحيح مسلم َع ْن أَِيب بـُْرَد َة بْ ِن أَِيب ُم َ
اجلمع ِة قَ َال قُـْلت نَـعم َِمسعته يـ ُق ُ ِ
اَّللِ ِ يف َشأْ ِن س ِ
ِ
َمسعت أَاب َك ُحي ِد ُ َعن رس ِ
ت
ول َّ
َ َ
ول َمس ْع ُ
أَْ َ َ َ
اعة ُْ ُ َ
ُ َ ْ ُْ ُ َ
ْ َُ
ول ِ
اَّللِ
ني أَ ْن َْجيلِس ِْ
الص َالةُ.
ب
ا
م
ي
ه
ق
ـ
ي

ُ
ول َّ
َر ُس َ
ضى َّ
ُ
اإل َم ُام إِ َىل أ َْن تـُ ْق َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
اب َِّ
مث هناك رواية أخرى عن عب ِد َِّ
اَّللِ  جالِس إِ َّان لَنَ ِج ُد ِيف كِتَ ِ
اَّلل
ول َّ
ت َوَر ُس ُ
اَّلل بْ ِن َس َالم قَ َال قُـْل ُ
َ ْ َْ
َ ٌ
ِ
اجلمع ِة ساعةً َال يـوافِ ُقها عب ٌد مؤِمن يصلِي يسأ َُل َّ ِ
اجتَهُ قَ َال َعْب ُد
اَّللَ ف َيها َشْيـئًا إَِّال قَ َ
ضى لَهُ َح َ
ِيف يَـ ْوم ُْ ُ َ َ َ ُ َ َ َْ ُ ْ ٌ ُ َ َ ْ
ول َِّ
َِّ
اعة ِه َي؟
يل َر ُس ُ
ت أ ُّ
َش َار إِ ََّ
اَّلل فَأ َ
َي َس َ
ض َس َ
ض َس َ
اعة .قـُْل ُ
ص َدقْ َ
اعة ،فَـ ُقْل ُ
ت أ َْو بَـ ْع ُ
اَّلل  أ َْو بَـ ْع ُ
ت َ
آخر س ِ
ِ ِ
ص َالة؟ قَ َال بَـلَى إِ َّن
ت إِ َّهنَا لَْي َس ْ
ت َس َ
قَ َال ه َي ُ َ َ
َّها ِر (أي عند غروب الشمس) قُـْل ُ
اعةَ َ
اعات النـ َ
الْ َعْب َد الْ ُم ْؤِم َن إِ َذا َ َّ
الص َالةِ.
الص َالةُ فَـ ُه َو ِيف َّ
س َال َْحيبِ ُسهُ إَِّال َّ
صلى ُمثَّ َجلَ َ
أي إ ْن انشغل املؤمن ابلذكر اإلهلي فهي حالة مشاهبة للصالة اليت تنتج منها حالة الدعاء.
اَّللِ  قَ َال إِ َّن ِيف ْ ِ
مث هناك رواية أخرى َع ْن أَِيب ُهَريْـَرةَ أ َّ
اعةً َال يـُ َوافِ ُق َها َعْب ٌد ُم ْسلِ ٌم
ول َّ
َن َر ُس َ
اجلُ ُم َعة َس َ
ِ
ِ
ص ِر.
يَ ْسأ َُل َّ
اَّللَ َعَّز َو َج َّل ف َيها َخ ْ ًريا إَِّال أ َْعطَاهُ إِ ََّّيهُ َوه َي بَـ ْع َد الْ َع ْ
فهنا ذكر يوم اجلمعة إال أن الساعة أتيت بعد العصر ،وهي رواية مسند أمحد بن حنبل.
مث ورد يف رواية أن أاب سلمة ملا سأل النيب  عن هذه الساعة قال :آخر ساعات النهار .أي أن
هذه الساعة أتيت يف آخر ساعات النهار.
موضحا هذا األمر ومفسًرا إَّيه:
يقول سيدان املصلح املوعود 
ً
هناك تشابه بني اجلمعة ورمضان وهو أن اجلمعة يوم استجابة الدعاء وكذلك رمضان أيضا شهر
استجابة الدعاء .يقول رسول هللا  عن اجلمعة أن من أييت املسجد للصالة وجيلس منشغال ابلذكر
اإلهلي بصوت خافت وينتظر قدوم اإلمام ،مث يستمع خلطبة اإلمام بكل طمأنينة ،ويشرتك يف صالة
كل
اجلماعة ،فستنزل عليه بركات خاصة من هللا تعاىل .وأتيت يف يوم اجلمعة ساعةٌ يستجاب فيها ُّ
دعاء يدعو به اإلنسان.
ِِ
اَّللِ  ذَ َكر يـوم ْ ِ
َع ْن أَِيب ُهَريْـَرةَ أ َّ
اعةٌ َال يـُ َوافِ ُق َها َعْب ٌد ُم ْسلِ ٌم َو ُه َو قَائِ ٌم
ول َّ
َن َر ُس َ
اجلُ ُم َعة فَـ َق َال فيه َس َ
َ َْ َ
َش َار بِيَ ِد ِه يـُ َقلِلُ َها.
صلِي يَ ْسأ َُل َّ
اَّللَ تَـ َع َاىل َشْيـئًا إَِّال أ َْعطَاهُ إِ ََّّيهُ َوأ َ
يُ َ
هو حديث البخاري الذي سبق ذكره وكان رواية أيب هريرة.

ال بد من تفسري هذا اْلديث يف ضوء القانون اإلهلي ،تستجاب األدعية اليت تكون مطابقة لسنة
هللا وللقانون اإلهلي ،وال تستجاب اليت كانت خمالفة لسنة هللا وقوانينه .ابختصار ،ال يستجاب إال
تلك الدعوات اليت تكون متوافقة مع سنة هللا تعاىل وتكون جائزة وخاضعة لقوانني هللا تعاىل.
أمرا سهال .وذلك ألن وقت اجلمعة يبدأ من األذان
إهنا نعمة عظمى كما أن اْلصول عليها ليس ً
ِ
يس الوقت بني هذين
الثاين للجمعة أو قبله بقليل ويستمر إىل التسليم يف ختام صالة اجلمعة .لو ق َ
اْلدين وكانت خطبة اجلمعة قصرية فسيكون مقدار هذا الوقت على أقل تقدير نصف ساعة تقريبا،
ولكن إن كا نت اخلطبة طويلة فيمكن أن ميتد هذا الوقت إىل ساعة أو ساعة ونصف .وخالل فرتة
الساعة أو الساعة وال نصف هذه أتيت ساعة اجلمعة املذكورة اليت إذا دعا فيها اإلنسان استجيب
دعاؤه .ولكن اإلنسان ال يعلم خالل فرتة التسعني دقيقة هذه هل كانت ساعة االستجابة هي
الدقيقة األوىل أو الثانية أو الثالثة ،بل ال يستطيع اإلنسان القول إىل آخر هذه الدقائق التسعني أن
هذا هو وقت استجابة الدعاء .فال بد من حتري هذه الساعة اليت يستجاب فيها كل دعاء يف هذه
الدقائق التسعني ،ولن ينجح يف البحث عن فرصة استجابة الدعاء إال ذلك الشخص الذي يظل
كزا على الدعاء تسعني دقيقة متواصلة .وال يقدر كل واحد على االنشغال ابلدعاء بشكل متواصل
مر ًّ
طيلة تسعني دقيقة مع اْلفاظ على الرتكيز ،ألنه أمر صعب للغاية.
لقد كتب املصلح املوعود  أن بعض الناس ال يستطيعون اْلفاظ على تركيزهم خلمس دقائق ،بل
تطيش نظرهتم هنا وهناك أحياان ،فمثال جئت هنا للصالة فالحظت قبل اخلطبة أن بعض الناس
كانوا يصلون السنن وكانت نظرهتم تطيش هنا وهناك فجأة .إن أداء السنن ال يستغرق إال دقيقة
ونصف أو دقيقتني فحسب ،وإذا كان الناس ينظرون ميينا مرة ويسارا مرة أخرى أو إىل األرض اترة
وإىل السماء اترة أخرى يف هذا الوقت الوجيز أيضا ويتعذر عليهم الرتكيز لدقيقة ونصف أو دقيقتني
فقط فإن القيام ابلدعاء وذكر هللا إىل تسعني دقيقة مع الرتكيز إىل جهة واحدة ليس أبمر سهل.
أقول :إ ًذا ،لقد ذُكرت تلك الساعة ولكن هناك حاجة إىل الرتكيز ،وهذا األمر يتطلب جهدا،
ويكون اإلنسان حباجة إىل اجملاهدة هلا.
فباختصار ،جيب على اإلنسان أن ينهمك يف الدعاء يف هذه املدة دون أن يطيش تركيزه ،إذ ال بد
من ذلك .وكما قال املصلح املوعود  ،هذا ليس أبمر سهل ،بل هناك حاجة إىل جهد كبري
للحصول على بركات يوم اجلمعة.

والصحايب اآلخر الذي سأذكره اآلن ،امسه عبد هللا بن مظعون القرشي اجلمحي ،وأمه سخيلة بنت
العنبس .وكان أخو عثمان بن مظعون وقدامة بن مظعون والسائب بن مظعون .كان هؤالء اإلخوة
أخوال عبد هللا بن عمر  ألن عمر  تزوج أختهم زينب بنت مظعون.
هناك رواية عن يزيد بن رومان أن عبد هللا بن مظعون وقدامة بن مظعون أسلما قبل أن يدخل النيب
 دار األرقم ويبلغ الدعوَة من هناك .كان عبد هللا بن مظعون وإخوته الثالثة أي قدامة بن مظعون
وعثمان بن مظعون والسائب بن مظعون ممن هاجروا إىل اْلبشة .وعندما بلغهم يف أثناء اإلقامة يف
ذكرت هذا األمر من قبل أيضا يف بيان سرية بعض
اْلبشة أن قريشا أسلموا ،عادوا إىل مكة .وقد
ُ

الصحابة اآلخرين ،وقلت أنه ملا بلغت معاانة املسلمني منتهاها أمرهم النيب  أن يهاجروا إىل
اْلبشة ،وقال أن ملك اْلبشة ملِك عادل وال يُظلَم أحد يف ُملكه .يف ذلك الزمن كانت يف اْلبشة
حكومة مسيحية قوية مستتبةٌ ،وكان امللك يُسمى "النجاشي".
ابختصار ،هاجر إىل اْلبشة يف شهر رجب من العام اخلامس من النبوة أبمر من النيب  أحد عشر
رجال وأربع نساء .وكان من حسن حظ هؤالء املهاجرين أهنم عندما خرجوا من مكة مسافرين إىل
اجلنوب ووصلوا إىل الشعيبة ،وهو مرفأ السفن ،وجدوا سفينة ُتارية موشكة على االنطالق إىل
اْلبشة فركبوها أبمن وسالم وانطلقت السفينة.
بعد الوصول إىل اْلبشة حظي املسلمون حبياة األمن والسالم وَنوا بفضل هللا تعاىل من مظامل قريش.
ولكن ،وكما يقول بعض املؤرخني ،وقد ذكرته من قبل أيضا ،عاد املسلمون إىل مكة بعد أن بلغهم
أن قريشا أسلموا .ومل يكن قد مضت فرتة طويلة على وصول املسلمني إىل اْلبشة حني بلغهم بطريقة
ما أن قريشا أسلموا مجيعا وصارت مكة آمنةً متاما .كانت نتيجة هذا اخلرب أن معظم املهاجرين
املسلمني عادوا إليها دون أن يتحققوا من صحة اخلرب .وعندما وصلوا قرب مكة علموا أن اخلرب كان
كاذاب ،بل كانت هذه خطة الكفار إلعادة املهاجرين من اْلبشة إىل مكة .فبالنتيجة واجه هؤالء
املهاجرون مشكلة كبرية ،ومل يبق أمامهم سبيل إال أن عاد بعضهم من هناك إىل مكة واستجار
بعضهم بشخص ذي نفوذ يف مكة ،ولكن هذا املالذ أيضا مل يكن ليبقى طويال .اشتدت مظامل
قريش أكثر من ذي قبل ،ومل يبق لدى املسلمني مكان آمن .وما دام النيب  كان قد أمرهم أن
يهاجروا من مكة ،فبدأ املسلمون اآلخرون أيضا يستعدون للهجرة سرا ،وكلما وجد أحد فرصة خرج
منها مهاجرا إىل اْلبشة ،وهكذا بدأت اهلجرة حىت بلغ عدد املهاجرين إىل اْلبشة مائة نسمة ،منهم
 18سيدة ،والبقية رجال .وكانت هذه هي اهلجرة الثانية.

ابختصار ،لقد ورد عن عبد هللا بن مظعون أنه كان قد عاد بعد اهلجرة األوىل إىل اْلبشة مث هاجر
إليها مرة اثنية ،مث هاجر منها إىل املدينة فيما بعد.
عندما وصل عبد هللا بن مظعون املدينةَ مهاجرا آخى النيب  بينه وبني سهل بن عبيد هللا األنصاري.
ويف رواية أنه  آخى بينه وبني عتبة بن عامر رضي هللا عنهما .شهد عبد هللا بن مظعون مع إخوته
قدامة بن مظعون ،والسائب بن مظعون بدرا وأُحدا واخلندق واملشاهد األخرى .تويف عبد هللا بن
مظعون يف ال ثالثني من اهلجرة عن عمر يناهز ستني عاما ،يف عهد عثمان  .ندعو هللا تعاىل أن
يرفع درجات الصحابة  ابستمرار.

