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بناء المسجد  -1  

وأول خطوة خطاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد ذلك هو إقامة المسجد النبوي. ففي 
المكان الذي بركت فيه ناقته أمر ببناء هذا المسجد، واشتراه من غالمين يتيمين كانا 

فسه، فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول:يملكانه، وساهم في بنائه بن  

فاغفر لألنصار والمهاجرة ...اللهم ال عيش إال عيش اآلخرة   

 وكان يقول:

هذا أبر ربنا وأطهر ...هذا الحمال ال حمال خيبر   

 وكان ذلك مما يزيد نشاط الصحابة في البناء حتى إن أحدهم ليقول:

ضلللذاك منا العمل الم ...لئن قعدنا والنبي يعمل   

وكانت في ذلك المكان قبور المشركين، وكان فيه خرب ونخل وشجرة من غرقد، فأمر رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجرة 

فقطعت، وصفت في قبلة المسجد، وكانت القبلة إلى بيت المقدس، وجعلت عضادتاه من 
اللبن والطين، وجعل سقفه من جريد النخل، وعمده الجذوع،  حجارة، وأقيمت حيطانه من

وفرشت أرضه من الرمال والحصباء، وجعلت له ثالثة أبواب، وطوله مما يلي القبلة إلى 
 مؤخرة مائة ذراع، والجانبان مثل ذلك أو دونه، وكان أساسه قريبا من ثالثة أذرع.

بالجريد والجذوع، وهي حجرات أزواجه وبنى بيوتا إلى جانبه، بيوت الحجر باللبن، وسقفها 
 صلى هللا عليه وسلم، وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها من بيت أبي أيوب



ولم يكن المسجد موضعا ألداء الصلوات فحسب، بل كان جامعة يتلقى فيها المسلمون تعاليم 
لما نافرت اإلسالم وتوجيهاته، ومنتدى تلتقي وتتالف فيه العناصر القبلية المختلفة التي طا

بينها النزعات الجاهلية وحروبها، وقاعدة إلدارة جميع الشؤون وبث اإلنطالقات، وبرلمانا لعقد 
 المجالس اإلستشارية والتنفيذية.

وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين الالجئين الذين لم يكن لهم 
 هناك دار وال مال وال أهل وال بنون.

ئل الهجرة شرع األذان، النغمة العلوية التي تدوي في اآلفاق، كل يوم خمس مرات، وفي أوا
والتي ترتج لها أنحاء عالم الوجود. وقصة رؤيا عبد هللا بن زيد بن عبد ربه بهذا الصدد 

 معروفة. رواها الترمذي وأبو داود وأحمد وابن خزيمة

 المؤاخاة بين المسلمين:

وكما قام النبي صلى هللا عليه وسلم ببناء المسجد مركز التجمع والتالف، قام بعمل آخر من 
ة بين المهاجرين واألنصار. قال ابن القيم: ثم آخى أروع ما يأثره التاريخ، وهو عمل المؤاخا

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين المهاجرين واألنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 
تسعين رجال، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من األنصار، آخى بينهم على المواساة، 

فلما أنزل هللا عز وجل: َوُأوُلوا ويتوارثون بعد الموت دون ذوي األرحام، إلى حين وقعة بدر، 
لى ِبَبعأٍض ]األنفال:  حاِم َبعأُضُهمأ َأوأ َرأ [ رد التوارث، دون عقد األخوة. وقد قيل إنه آخى 75األأ

والثبت األول، والمهاجرون كانوا مستغنين  ...بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية 
قد مؤاخاة بخالف المهاجرين مع األنصار بأخوة اإلسالم وأخوة الدار وقرابة النسب عن ع

أهـ.« 2»  



أن تذوب عصبيات الجاهلية، فال حمية إال  -كما قال محمد الغزالي -ومعنى هذا اإلخاء
لإلسالم، وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فال يتقدم أحد أو يتأخر إال بمروءته 

 وتقواه.

عقدا نافذا، ال لفظا فارغا، وعمال يرتبط  وقد جعل الرسول صلى هللا عليه وسلم هذه األخوة
 بالدماء واألموال، ال تحية تثرثر بها األلسنة وال يقوم لها أثر.

لقد أشرف رسول هللا )ص( على هذه المؤاخاة بنفسه، وقال: ))تآخوا في هللا أخوين أخوين(( 
جميال تبح األصوات فيه، وال ينتج عنه إال الصدقة النادرة ولم يكن األمر وعظا عاما، وكالما 

والمرتبطة بالمن واألذى. إنما كانت خطوة عملية حية، قام رسول هللا )ص( بتنفيذها وتحديد 
 التآخي المباشر بين كل أخ مهاجر وأخ أنصاري 

وكانت عواطف اإليثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه األخوة وتمأل المجتمع الجديد 
« .1»بأروع األمثال   

فقد روى البخاري أنهم لما قدموا المدينة آخى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين عبد 
مالي. نصفين، الرحمن وسعد ابن الربيع، فقال لعبد الرحمن: إني أكثر األنصار ماال، فأقسم 

 ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي، أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها، قال:

بارك هللا لك في أهلك ومالك، وأين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فما انقلب إال ومعه 
عليه  فضل من أقط وسمن، ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى هللا

« .2»قال: نواة من ذهب « كم سقت إليها؟»قال: تزوجت. قال: « مهيم؟»وسلم   

وروي عن أبي هريرة قال: قالت األنصار للنبي صلى هللا عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا 
« .3»فقالوا: فتكفونا المؤنة، ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا « . ال»النخيل. قال:   



دلنا على ما كان عليه األنصار من الحفاوة البالغة بإخوانهم المهاجرين، ومن التضحية وهذا ي
واإليثار والود والصفاء، وما كان عليه المهاجرون من تقدير هذا الكرم حق قدره، فلم يستغلوه 

 ولم ينالوا منه إال بقدر ما يقيم أودهم.

حكيمة، وحال رائعا لكثير من وحقا فقد كانت هذه المؤاخاة حكمة فذة، وسياسة صائبة 
 المشاكل التي كان يواجهها المسلمون، والتي أشرنا إليها.

 ميثاق التحالف اإلسالمي:

وكما قام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعقد المؤاخاة بين المؤمنين، قام بعقد معاهدة أزاح 
اال لتقاليد الجاهلية، وهاك بها كل ما كان من حزازات الجاهلية، والنزعات القبلية، ولم يترك مج

 بنودها ملخصا:

بين المؤمنين والمسلمين من قريش  -صلى هللا عليه وسلم -هذا كتاب من محمد النبي
 ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم، وجاهد معهم:

أنهم أمة واحدة من دون الناس. -1  

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، وهم يفدون عانيهم -2  

لمعروف والقسط بين المؤمنين، وكل قبيلة من األنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
 األولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

نين ال يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.وأن المؤم -3  

ظلم أو إثم أو عدوان « 1»وأن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم، أو ابتغى دسيعة  -4
 أو فساد بين المؤمنين.

وأن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم. -5  



وال يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. -6  

ا على مؤمن.وال ينصر كافر  -7  

وأن ذمة هللا واحدة يجير عليهم أدناهم. -8  

وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر واألسوة، غير مظلومين وال متناصرين عليهم. -9  

وأن سلم المؤمنين واحدة، وال يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل هللا إال على  -10
 سواء وعدل بينهم.

على بعض بما نال دماءهم في سبيل هللا. وأن المؤمنين يبيء بعضهم -11  

وأنه ال يجير مشرك ماال لقريش وال نفسا، وال يحول دونه على مؤمن. -12  

قتال عن بينة فإنه قود به، إال أن يرضى ولي المقتول.« 2»وأنه من اعتبط مؤمنا  -13  

وأن المؤمنين عليه كافة وال يحل لهم إال قيام عليه. -14  

ؤمن أن ينصر محدثا وال يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة وأنه ال يحل لم -15
 هللا وغضبه يوم القيامة، وال يؤخذ منه صرف وال عدل.

وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى هللا عز وجل وإلى محمد صلى هللا  -16
« .3»عليه وسلم   

 معاهدة مع اليهود

وجاءت هذه المعاهدة ضمن المعاهدة التي تمت بين المسلمين أنفسهم، والتي مر ذكرها 
 قريبا. وهاك أهم بنود هذه المعاهدة:

 بنود المعاهدة



إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم،  -1
بني عوف من اليهود. كذلك لغير  

وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم. -2  

وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة. -3  

وإن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون اإلثم. -4  

.حليفهوإنه لم يأثم امرؤ ب -5  

وإن النصر للمظلوم. -6  

حاربين.وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا م -7  

وإن يثرب حرام جوفها ألجل هذه الصحيفة. -8  

وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى هللا  -
 عز وجل، وإلى محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

وإنه ال تجار قريش وال من نصرها. -10  

كل أناس حصتهم من جانبهم الذي  على ....وإن بينهم النصر على من دهم يثرب -11
 قبلهم.

« .1»وإنه ال يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم  -12  

إن  -وبإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية، عاصمتها المدينة ورئيسها
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والكلمة النافذة والسلطان الغالب فيها  -صح هذ التعبير

سلمين، وبذلك أصبحت المدينة عاصمة حقيقية لإلسالم.للم  

 


