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رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

اعترض املسلمون قافلة أبي سفيان القادمة من الشام وكان السبب الذي دفع املسلمون العتراض القافلة 
هو اس����ترجاع أموالهم التي نهبتها منهم قريش قبل وأثناء هجرتهم إلى املدينة، ألن اغلب املهاجرين تركوا 
أموالهم في مكة أو أخذتها منهم قريش بالقوة. وصل اخلبر إلى املسلمني بأن قافلة أبي سفيان بن حرب قدمت 
من الش����ام، وحتمل أمواال وجتارة لقريش، وقدر عدد الرجال بها ما بني ثالثني إلى أربعني رجال من قريش، 
منهم مخرمة بن نوفل، وعمرو بن العاص   فلما وصل اخلبر إلى الرسول ژ محمد ندب املسلمني إليهم، وقال 
  :   هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل اهلل ينفلكموها  .   فبدأ الناس يستعدون لالنطالق، البعض 
جهز سالحا والبعض األخر لم يجهز سالحا بل وسيلة نقل من ناقة وخالفه، إذ أنهم لم يعتقدوا باحتمالية 
قيام احلرب.   وكان أبو سفيان حينما اقترب من احلجاز راح يتحسس األخبار ممن كان يلقى من املسافرين 
والقوافل، تخوفا على أموال قريش من املسلمني  .   ووصله من بعض املسافرين   أن محمدا قد استنفر املسلمني 
للقافلة، فأخذ حذره، واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري، فبعثه إلى مكة، ليستنفر قريشا للدفاع عن أموالهم، 

وليخبرهم بأن محمدا قد يهاجم القافلة  .   فانطلق ضمضم سريعا إلى مكة.
ما أن وصل ضمضم إلى مكة حتى جدع بعيره، وحول رحله، وش����ق قميصه، ووقف فوق بعيره ببطن 
الوادي وهو يصرخ  :   يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، 

ال أرى أن تدركوها، الغوث الغوث.

استعداد قريش للخروج

بدأت قريش بتجهيز س����الحها ووابلها ورجالها للقتال، وقالوا  :   أيظن 
محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن احلضرمي، كال واهلل ليعلمن غير 

ذل����ك  .   واتفقوا أن يخرج جميع رجالها وس����اداتها إلى محمد، فمن 
تخلف أرس����ل مكانه رجال آخر، فلم يتخلف أحد من أشرافها عن 

اخلروج   إال أبو لهب، حيث أرسل العاصي بن هشام ابن املغيرة 
ب����دال عنه، وذلك لكون العاصي مدينا له بأربعة آالف درهم، 

فاستأجره أبو لهب بها.
وحاول أمية بن خلف التخلف، فقد كان ش����يخا ثقيال، 
فأتاه عقبة بن أبي معيط، وهو جالس بني ظهراني قومه، 
مبجم����رة يحملها، ووضعها بني يديه قائ����ال  :   يا أبا علي، 
استجمر، فإمنا أنت من النساء، فرد عليه أمية  :   قبحك اهلل 
وقبح ما جئت به، ثم جهز سالحه وفرسه وخرج مع الناس.   
عند بدء التحرك تخوف البعض بسبب احلرب بني قريش 
وبني بني بكر بن عبد مناة بن كنانة، إذ اعتقدوا ان يغدر 

بهم بنو بكر وهم منشغلون مبالقاة املسلمني. فقال سراقة 
بن مالك بن  جعش����م املدجلي، وهو أحد أشراف بني كنانة  :   

أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه. 
يؤمن الكثير من املس����لمني بأن من أجار قريشا من بني بكر لم 

يكن سراقة بل كان إبليس، الشيطان، وهم يعتقدون أنه تقمص 
شكل سراقة وقال ما قال لقريش.

هنا بعث محمد ژ بسبس بن اجلهني، )من بني ساعدة(، وعدي بن 
أبي الزغباء اجلهني، )من بني النجار(، مبهمة استكشافية إلى بدر ليحضرا 

له أخبار قافلة أبي سفيان بن حرب.
وصل خبر خروج جيش املش����ركني إلى املسلمني، ولم يكن خروج املسلمني لقتال 

املشركني خيارا مطروحا في األصل، بل كان اخلروج من أجل الغنيمة بالقافلة. كما أن األنصار في 
بيعة العقبة اشترطوا حماية النبي محمد ژ في املدينة فقط وتبرؤا من ذلك حتى دخوله اليهم في املدينة 
حيث قالوا له وقتها: يا رسول اهلل إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا، فأنت في ذمتنا 
مننعك مما مننع منه أبناءنا ونساءنا فقام النبي محمد باستشارة من معه، فتكلم كل من أبي بكر وعمر بن 
اخلطاب، ثم قام املقداد بن األس����ود فقال: يا رس����ول اهلل امض ملا أراك اهلل فنحن معك، واهلل ال نقول لك كما 
قالت بنو إسرائيل ملوسى: »اذهب أنت وربك فقاتال، إنا ههنا قاعدون »ولكن اذهب أنت وربك فقاتال إنا معكما 
مقاتلون فوالذي بعثك باحلق لو سرت بنا إلى برك الغماد جلالدنا معك من دونه حتى تبلغه ثم وجه النبي 
كالمه إلى األنصار قائال:أشيروا علي أيها الناس، فقال له سعد بن معاذ: واهلل لكأنك تريدنا يا رسول اهلل؟ 

فقال النبي محمد: أجل
فقال سعد: فقد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن ما جئت به هو احلق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، 
على السمع والطاعة فامض يا رسول اهلل ملا أردت فنحن معك، فوالذي بعثك باحلق لو استعرضت بنا هذا 
البحر فخضته خلضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في احلرب 

صدق في اللقاء. لعل اهلل يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة اهلل. 

فقال النبي محمد ژ: س����يروا وأبش����روا، فإن اهلل قد وعدني إحدى الطائفتني واهلل لكأني اآلن أنظر إلى 
مصارع القوم أكمل بعدها املسلمون طريقهم من ذفران، فمروا مبنطقة تسمى األصافر، ثم إلى بلد تسمى الدبة 

ثم جعلوا كثيبا عظيما كاجلبل العظيم يسمى احلنان على ميينهم، ونزلوا قريبا من بدر.
وانطلق بعدها النبي محمد ژ وأبو بكر الصديق حتى وصال إلى سفيان الضمري، أحد شيوخ العرب في 
املنطقة، فسأله النبي محمد ژ عن قريش، وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم فقال الضمري: ال أخبركما 

حتى تخبراني ممن أنتما؟ فقال له: إذا أخبرتنا أخبرناك
فقال الضمري: أذاك بذاك؟ ليجيبه محمد: نعم. فقال الضمري: فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم 
كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني، فهم اليوم مبكان كذا وكذا، )وهو املكان الذي وصله املسلمون فعال( 
وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم مبكان كذا وكذا للمكان الذي 
فيه قريش. فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقاال: نحن من ماء، ثم انطلقا فلما عادا إلى معسكر املسلمني، 
خرج علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، إلى ماء بدر فأسروا غلمان لقريش يحضرون 
املاء منهم أسلم، وهو غالم بني احلجاج وعريض أبو يسار، وهو غالم بني العاص بن سعيد، فأعادوهم إلى 
معس����كر املسلمني، وكان النبي محمد يصلي، فاس����تجوبوهما فقاال: نحن سقاة قريش، بعثونا نسقيهم من 
املاء. فلم يصدقوهما وضربوهما. فأضطر الرجالن للكذب وقول أنهما ملك ألبي سفيان، ليطمع 
املسلمون بأفدية فال يضربوهم. فلما أنهى النبي محمد ژ صالته قال لعلي وأصحابه: 
إذا صدقاك����م ضربتموهما، وإذا كذباكم تركتموهما، صدقا، واهلل إنهما لقريش 
أخبراني عن قريش؟ ق����اال: هم واهلل وراء هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة 
القصوى � والكثيب العقنق����ل � فقال لهما النبي محمد ژ: كم القوم؟ 
قاال: كثير قال: ما عدتهم؟ قاال: ال ندري؛ قال: كم ينحرون كل يوم؟ 
قاال: يوما تس����عا، ويوما عشرا، فقال: القوم فيما بني التسع مئة 
واأللف. ثم قال لهما: فمن فيهم من أشراف قريش؟ قاال: عتبة 
بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأبو البختري بن هشام وحكيم 
ب����ن حزام، ونوفل بن خويلد، واحلارث بن عامر بن نوفل، 
وطعيمة بن عدي بن نوفل والنضر بن احلارث وزمعة بن 
األسود، وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف، ونبيه ومنبه 
ابنا احلجاج، وسهيل بن عمرو، وعمرو بن عبد ود. فخرج 
النبي محمد ژ إلى املسلمني وقال لهم: هذه مكة قد ألقت 
إليكم أفالذ كبدها. هروب أبو سفيان بالقافلة وطلبه من 
قريش العودة استطاعت »العيون اإلسالمية« أن ترصد 
عملية هروب العير، وأرس����ل أبو س����فيان إلى قريش أن 
القافلة قد جنت، وال حاجة لهم في قتال أهل يثرب، لكن أبا 
جهل أبى إال القتال، وقال قولته املش����هورة: »ال نرجع حتى 
نرد بدرا فنقيم ثالثا ننحر اجلزر، ونطعم الطعام، ونشرب 
اخلمر، وتعزف القيان علينا، فلن تزال العرب تهابنا أبدا«، لكن 

»بني زهرة« لم تستجب لهذه الدعوة فرجعت ولم تقاتل.

المعركة

وصل املشركون إلى بدر ونزلوا العدوة القصوى، أما املسلمون فنزلوا 
بالعدوة الدنيا. وقام املسلمون ببناء عريش للرسول ژ على ربوة، وأخذ لسانه 
يلهج بالدعاء قائال: »اللهم هذه قريش قد أتت بخيالئها تكذب رس����ولك، اللهم فنصرك 
الذي وعدتني؟ اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم فلن تعبد في األرض«. وسقط ردائه عن منكبيه، 

فقال له أبو بكر: »يا رسول اهلل، إن اهلل منجز ما وعدك«.
قام املس����لمون بردم آبار بدر بعد أن استولوا عليها وشربوا منها - حتى ال يتمكن املشركون من الشرب 
منها. وقبل أن تبدأ املعركة، تقدم ثالثة من رجال قريش وهم: عتبة بن ربيعة، وأخوه شيبة، وولده الوليد 
يطلبون من يبارزهم من املس����لمني. فتقدم ثالثة من األنصار، فصرخ����وا بهم قائلني: »يا محمد، أخرج إلينا 
نظراءنا من قومنا من بني عمنا« فقدم الرسول ژ عبيدة بن احلارث، وحمزة بن عبد املطلب، وعلي بن أبي 
طالب. فبارز حمزة شيبة فقتله، وبارز علي الوليد فقتله، وبارز عبيدة عتبة فجرحا بعضهما، فهجم حمزة 
وعلي على عتبة فقتاله. واشتدت رحى احلرب، وحمي الوطيس. وقد ذكر في القرآن أن اهلل أمد جيش املسلمني 
باملالئكة: )بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ميددكم ربكم بخمسة آالف من املالئكة مسومني( 
وهكذا انتهت املعركة بنصر املسلمني وهزمية املشركني، حيث قتل من املشركني سبعون وأسر منهم سبعون 
آخرون. أما شهداء املسلمني فكانوا أربعة عشر شهيدا. ولقد رمى املسلمون جثث املشركني في البئر، أما األسرى 
فقد أخذ الرسول أربعة آالف درهم عن كل أسير امتثاال ملشورة أبي بكر، أما من كان ال ميلك الفداء فقد أعطه 

عشرة من غلمان املسلمني يعلمهم القراءة والكتابة.

الصوم مع أهل البلد
 أعي��ش ف��ي أميركا فه��ل يجب أن أص��وم مع أهل 
الكوي��ت، وما حك��م اقتراض مبلغ من امل��ال عن طريق 
البن��وك الربوية من أجل ش��راء بيت ف��ي أميركا، وهل 
يجوز لن��ا تأدية صالة اجلمعة في صال��ة ألعاب ملحقة 

باملسجد؟ وهل يجب أداء ركعتني حتية للمسجد؟
األصل أن يكون لكم جماعة وأمير تلتزمون بتوجيهه 
وحكم���ه في القضايا الش���رعية العبادية، وأنتم في 
أميركا في أي والي���ة منها هي بلدكم تصومون على 
رؤية الهالل فإن غم عليكم أكملتم العدة أو تصوموا 
برؤي���ة أقرب بلدة لكم، فإن لم يك���ن جماعة وأمير، 
فتصوموا مع صوم أغلبك���م، أو أقرب بلدة لكم بعد 
التح���ري واالجتهاد في الرؤي���ة، وال أرى ان يصوم 
كل واحد مع وطنه األصلي لبعده وملا فيه من تفرق 
الكلم���ة، واختالفكم في األعياد، وه���ذا ما ال ينبغي، 
وخصوصا العيد يلزمكم الفطر فيه مع جماعة البلدة 
إذا اعلنوا الفطر، وال يجوز أن يكون لكل جماعة عيدها، 
وعل���ى كل حال فالصوم صحيح جلميعكم، وينبغي 
ان تبذلوا جهودا غير عادية حلل هذه االشكاالت في 
أعز مظهر وأعظم شعيرة، وهو الوحدة واالتفاق في 
بدء الصوم والفطر، ويطرح ذلك املوضوع في ندوات 

فقهية يحضرها املختصون الشرعيون.
ويحرم قطعا أخذك هذا القرض من البنوك الربوية 
وهو قرض ربوي ينالك منه احلرب من اهلل ورسوله 
ول���ن تفلح في الدنيا وال في اآلخرة، فهذا الربا نزلت 
فيه أش���د آية في كتاب اهلل، )فأذنوا بحرب من اهلل 
ورسوله( وال يعتبر شراء البيت ضرورة تبيح الربا، 
وكيف لو كنت في بلدك، فكيف في بلد أنت فيه وافد 
للدراسة، ومرحتل عنه، وذلك في االستئجار مندوحة 

وسعة، ولو كلفك من املال الكثير.
أما صالتكم في صالة ألعاب، وهي صالة اجلمعة 
فيفهم من الس���ؤال ان الصالة تابعة للمس���جد وهو 
صغير، فإن كان كذلك فالركعتان مطلوبتان، وإن كانت 
صالتكم في الصالة فقط دون التحاقها مبسجد فهي 
مسجدكم ومصالكم كما لو كنتم في خيام أو غيرها، 
فمن الس���نة أن تصلوا ركعتني حتية هذا املكان وهو 

املسجد بالنسبة لكم.

التيمم للضرورة
ش��اب أصيب في ح��ادث مروري م��روع وجروحه 
كثيرة وقد توفي، فهل يجوز أن نيممه بدل غس��له، ألن 

في غسله سيالن الدم؟
إذا أمكن أن يغسل رغم جروحه فيغسل، وإن سال 
الدم ألنه يسيل باملاء أو من دونه ثم يقف، فإن خشي 
تقطع أوصاله الهترائها فيجوز أن ُييمم، وهذا قد يكون 

في حالة االحتراق، ويندر في حوادث املرور.

حكم اإلفطار في المسجد
جماعة في املسجد اعتادوا صيام أول كل خميس من 
الش��هر العربي، وس��ؤالهم عن مدى شرعية اإلفطار في 
املسجد بإحضار أصناف كثيرة من الرز واملرق وغيره، 

هل هذا جائز؟
يجوز أن يحضروا ما شاءوا من طعام إلفطارهم 
على أن يحافظوا على نظافة املسجد، من بقايا الطعام، 
وم���ن رائحة كريهة كالث���وم والبصل، فقد صح عن 
عبداهلل بن احلارث بن جزء الزبيدي، قال: »كنا نأكل 
على عهد النبي ژ في املس���جد اخلبز واللحم« )ابن 

ماجة 1097/2 باسناد حسن(.
وهذا مذهب الش���افعية، وكره ذلك احلنفية، وكذا 
املالكي���ة في مس���جد احلاضرة، أما مس���جد البادية 
فيجوز بال كراهة، ومنع احلنابلة األكل في املس���جد، 
واحلجة مع الشافعية للرواية املذكورة، وأما األكل في 
املسجد بالنسبة للمعتكف فالكل يجيزه بل استحبه 

املالكية.

الزكاة لغير المسلم
شاب مسلم مقتدر وميس��ور احلال ووالده متوفى، 
ولكن جده موجود وهو فقير وغير مس��لم، فهل يجوز 
أن يدفع له مساعدة من أمواله، وإذا كان اجلد مسلما هل 

يجوز أن يدفع له زكاة أمواله؟
جمهور الفقهاء � عدا املالكية � يرون وجوب � وليس 
جواز � نفقة اجلد الفقير على حفيده الغني، سواء كان 
اجلد من جهة األب أو األم، ولو كان غير مسلم لقوله 

تعالى: )وصاحبهما في الدنيا معروفا( لقمان:15.
وال شك ان من املعروف القيام بسد حاجة األب واجلد 
مبنزلته، ب���ل ذهب اجلمهور � عدا املالكية � الى أبعد 
من وجوب النفقة احملتاج اليها في املأكل واملشرب الى 
وجوب اعفاف اجلد بتزويجه ألنه من حاجاته املهمة 

كالنفقة بل جتب عندهم نفقة زوجته ايضا.

د.عجيل النشمي

فتوحات 
إسالمية

هو عقبة بن ابي معيط بن ابي عمرو بن امية بن عبد شمس 
بن عبد مناف كان من شياطني قريش.

كان من االعداء األل���داء الذين وقفوا في وجه الدعوة، وروى 
البخاري في صحيحه عن عروة قال: قلت لعبداهلل بن عمرو بن 
العاص: اخبرني بأشد شيء صنعه املشركون برسول اهلل ژ؟ 
قال: بينما رس���ول اهلل ژ يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن 
ابي معيط فأخذ مبنكب النبي ژ ولوى ثوبه في عنقه، فخنقه به 
خنقا شديدا، فأقبل ابوبكر ÿ فأخذ مبنكبه ودفعه عن رسول 
اهلل ژ، وق���ال: )أتقتلون رجال ان يق���ول ربي اهلل وقد جاءكم 

بالبيانات من ربكم(.
ومن أفظع إي���ذاء هذا الكافر للنبي ژ م���ا رواه عبداهلل بن 
مس���عود ÿ قال: ما رأيت رسول اهلل ژ دعا على قريش غير 
يوم احد فإنه كان يصلي ورهط من قريش جلوس وسال جزور 
قريب منه، فقالوا، من يأخذ هذا الس���ال فيلقيه على ظهره؟ قال: 
فق���ال عقبة بن ابي معيط: انا، فأخذه فألقاه على ظهره فلم يزل 
ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي اهلل عنها فأخذته عن ظهره فقال 
رس���ول اهلل ژ: »اللهم عليك املأل من قريش اللهم عليك بعتبة 
ابن ربيعة، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل 
بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن ابي معيط، اللهم عليك بأبي بن 
خلف أو أمية بن خلف، قال عبداهلل: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر 
جميعا ثم س���حبوا إلى القليب غير اب���ي او امية فإنه كان رجال 

ضخما فتقطع«. متفق عليه.
وكان ابي بن خلف وعقبة بن ابي معيط متصافني فكان عقبة 
قد جلس الى رسول اهلل ژ وسمع منه فبلغ ذلك ابيا فأتى عقبة 
فقال له: ألم يبلغني انك جالست محمدا وسمعت منه وجهي من 
وجهك حرام أن أكلمك، وان انت جلس���ت إليه او سمعت منه أو 
لم تأته فتتفل في وجهه ففعل ذلك عدو اهلل عقبة بن ابي معيط 

لعنه اهلل.
فأنزل اهلل قوله )ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني 
اتخ��ذت م�ع الرسول سبيال( إلى قوله تعالى )لإلنسان خذوال( 

الفرقان 27 � 29.
وفي رواية ألبي نعيم في »الدالئل« بإسناد صحيح عن طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال له ژ: »إن وجدتك خارجا من 
جبال مكة اضرب عنقك صبرا« فلما كان يوم بدر وخرج اصحابه 
ابى ان يخرج فقال له أصحابه: اخرج معنا قال وعدني هذا الرجل 
ان وجدن���ي خارجا من جبال مكة ان يضرب عنقي صبرا فقالوا: 
لك جمل احمر ال يدرك فلو كانت الهزمية طرت عليه فخرج معهم 
فلما هزم اهلل املشركني قصر به جمله في جدد من االرض فأخذه 
رسول اهلل ژ اسيرا في سبعني من قريش وقدم إليه ابومعيط 
فقال: تقتلني من بني هؤالء؟ فقال ژ: نعم، مبا بصقت في وجهي 

فأنزل اهلل في أبي معيط )ويوم يعض الظالم على يديه...(.

مريم البتول العذراء والدة المسيح گ عقبة بن أبي معيط

علي بن أبي طالب ÿ صاحب الراية

قدمت سورة التحرمي صورة لذوات العقل 
واحلكمة والبصيرة والرضا والتوجه الى اهلل، 
وذلك في سبع عشرة كلمة ومتثل الشخصية 
الفاضلة والكمال االنساني. إنها مرمي ابنة عمرات، 
قال تعالى )ومرمي ابنة عمران التي أحصنت 
فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات 
ربها وكتبه وكانت من القانتني( التحرمي: 12.

أمها امرأة صاحلة نقي����ة تعيش في بيئة 
صاحلة يسوس����ها األنبياء من بني اسرائيل 
كزكريا گ، أسرة شريفة اصطفاها اهلل وأمد 
أفرادها بعونه وجعلهم في موضع حفظ من 
وساوس الش����يطان ودنس النزوات واألهواء 
فقد رضوا عن اهلل واختاروا مرضاته فأثنى 
اهلل عليه����م في كتابه العزي����ز فقال: )ان اهلل 
اصطفى آدم ونوح����ا وآل إبراهيم وآل عمران 

على العاملني( آل عمران: 33.
م����ن آل عمران كانت مرمي البتول الطاهرة 
العفيفة الذكية القانعة، فهي فتاة مكتملة النمو 
س����ليمة النية نابضة بالرقة واحليوية ولكن 

عقلها السليم كان عاصمها من الزلل فلم يصل 
اليها احد من الرجال فكانت قدرة اخلالق سبحانه 
وتعالى برهانا على عفتها في املعجزة االلهية 
ان نفخ جبريل بأمرنا عن طريق جيب درعها 
روح عيس����ى گ وتنزلت املالئكة على مرمي 
تأمرها مبداومة التهجد والصالة والعبادة فقد 
كفاها اهلل مؤون����ة الرزق، وكانت كلما فكرت 
ف����ي حملها ذكرت )ان اهلل يخلق ما يش����اء(، 
وتستسلم مرمي ألمر اهلل وتبتعد عن األنظار 
حاملة جنينها، وتأتي ساعة الوضع وتضطرب 
ورغم بشرى املالئكة لها اال انها تتمنى املوت 
وتلجأ الى مكان بعيد وتتش����بث بجذع نخلة 
ويخرج عيسى الى الدنيا آمرا وموجها يتكلم 

بكالم الرجال ومنطق األنبياء.
ونرى اآليات الت����ي نزلت فيها )قالت أنى 
يكون لي غالم ولم ميسسني بشر ولم أك بغيا 
قال كذلك قال ربك هو علّي هني ولنجعله آية 
للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته 
فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها املخاض الى 

جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت 
نس����يا منسيا فنادها من حتتها أال حتزني قد 
جعل ربك حتت سريا وهزي اليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري 
عين����ا فإما ترين من البش����ر أحدا فقولي اني 
نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا( 

مرمي: 20 � 26.
ح����ني أتت مرمي بابنها ال����ى قومها حتمله 
اتهموها بأبشع التهم فيقول عز وجل: )فأتت 
به قومها حتمله قالوا يا مرمي لقد جئت شيئا 
فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما 
كانت أمك بغيا فأشارت اليه قالوا كيف نكلم 
م����ن كان في املهد صبيا( مرمي: 27 � 29، وهنا 
ينطق املس����يح گ مبرئا أمه مبينا رسالته، 
وتتوقف اآليات عن الكالم عن مرمي لتبدأ الكالم 
عن عيس����ى وقومه، والتكرمي لها بذكرها في 
آيات القرآن الكرمي أبلغ صورة في قوله تعالى: 
)وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتني(، 

واستحقت ان تكون من نساء العاملني.

تعجب علي بن اب���ي طالب � كرم اهلل 
وجهه � عندما رأى النبي ژ وخديجة رضي 
اهلل عنها يسجدان، وسألهما ملن تسجدان؟ 
واخبره النبي ژ انهما يسجدان هلل وان 
اهلل بعثه نبيًا لهذه االمة، وامره ان يدعو 
الناس الى دينه فآمن علي ÿ وشهد ان 
ال إله اال اهلل وان محمدا رسول اهلل وكان 

هو اول من آمن من الصبيان.
بدأت الدعوة الى دين اهلل سرا واستمرت 
س���رية ملدة ثالث س���نوات ثم آن االوان 
للعالنية واجلهر بالدعوة واجته الرسول 
ژ في البداية الى اهله وعشيرته، كما امره 
اهلل تعالى )وأنذر عشيرتك األقربني( فدعا 
اهله الى طعام في بيته، وبعد ان انتهوا قال 
لهم: »ما أعلم انسانا في العرب جاء قومه 
بأفضل مما جئتكم به، فقد جئتكم بخيري 

الدنيا واآلخرة، وقد امرني ربي ان ادعوكم 
إل���ى اهلل، فأيكم يؤازرني على هذا االمر؟ 
فأعرضوا جميعا، وقال عمه ابو لهب: تبا 
لك ألهذا جمعتنا؟« وفيه نزل قوله تعالى: 
)تبت يدا أبى لهب وتب ما أغنى عنه ماله 
وما كسب(، لكن عليا بن ابي طالب نهض 
وقال: انا يارسول اهلل عونك، انا حرب على 
من حاربت، فس���خروا جميعا منه، فكيف 
لصبي صغير ان يقول هذا الكالم الكبير؟ 
وحني دبرت قريش مؤام���رة لقتل النبي 
ژ، وعلم مبوعد التنفيذ، اس���تعد النبي 
وابو بكر للهجرة وطلب من علي ان ينام 
في فراشه، ففعلها علي في شجاعة وجرأة 
ونام في فراش النبي ژ، واستحق لقب 

اول فدائي في االسالم عن جدارة.
وشهد علي مع النبي ژ كل الغزوات 

وكان البطل الفذ في كل املواقف وفي غزوة 
خيبر قال النبي ژ: »ألعطني هذه الراية 
رجال يحب اهلل ورس���وله يفتح اهلل على 
يدي���ه«، ومتنى كل واحد من الصحابة ان 
يكون هو ولكن النبي دعا عليا بن ابي طالب 
واعطاه الراية وقال له: »امش وال تلتفت 
حتى يفتح اهلل عليك، فسار علي خطوات ثم 

وقف ولم يلتفت وقال: يا رسول اهلل على 
ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم 

حتى يش���هدوا ان ال إله اال 
اهلل وان محمدا رسول 

اهلل، فاذا فعلوا فقد 
منعوا منك دماءهم 
واموالهم اال بحقها 
وحس���ابهم على 

اهلل.

أنزل فيهن قرآن هم يف السعري

غزوة بدر الكبرى 
معلم ودستور للدعاة والمصلحين

األوائل




