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رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

هل اللبان يفطر؟
س��معت بعض الناس يقولون ان العلك ال يفطر، هل 

هذا صحيح؟
العلك او ما يس���مى باللبان اذا كان فيه طعم لم 
يتحل���ل منه ومضغه الصائ���م وأحس بطعم مميز 
ودخل جوفه فانه يفطر باجماع الفقهاء س���واء كان 
حلوا او مرا او تفتت اجزاء منه ودخل اجلوف، فإن 
دخول ذلك كله يفطر. وعلى الصائم في هذه احلالة 
القضاء عند بعض الفقهاء وعند غيرهم عليه القضاء 

والكفارة.
لكن اذا كان العلك قد حتلل منه كل طعمه ولم يبق 
منه ش���يء فانه مكروه وال يبطل الصوم، واملكروه 

األولى تركه.

ال يجوز تأخيره
ام��رأة عليها أي��ام من رمضان، فهل يج��وز لها ان 

تصوم األيام الست من شوال قبل قضاء ما عليها؟
املختار من أقوال الفقهاء في هذه املسألة هو كراهة 
ان تصوم تطوعا وعليها قضاء فرض، ألن الفرض 
والواجب ال يج���وز تأخيره وتقدمي النفل والتطوع 

عليه، وهذا مذهب املالكية والشافعية.
وذهب احلنفية الى ج���واز ذلك من غير كراهة، 
وقال احلنابل���ة: بحرمة التطوع قبل قضاء ما عليه 

من أيام.

من مات وعليه صيام
رجل كان مريضا في رمضان ولم يتمكن من الصوم 
واس��تمر مرضه وقدر اهلل له املوت، فهل يلزم أهله ان 

يصوموا عنه او يخرجوا عنه الفدية؟
ال يلزم الورثة الصوم عنه األيام التي أفطرها كما 
ال يلزمهم اخراج الفدية، ألن الصوم كان واجبا، ولم 
يتمكن من أدائه ملرضه حتى مات فيسقط حكمه مثل 
احلج ان لم يتمكن من ادائه فيسقط عنه، وهذا باتفاق 
الفقهاء. لكن احلكم يختلف لو ان هذا املريض شفي 
من مرضه، وكان بامكانه ان يصوم ولم يصم ثم مات 
فاملذاهب األربعة قالوا: ال يلزم ورثته الصوم عنه، 
ألن الصوم ال جتوز فيه النيابة، فهو عبادة ال يجوز 

ان ينوب فيها احد عن احد اثناء احلياة.

من دون رضا الزوجة
رجل متدين وصائم في رمضان لكن غلبته نفس��ه 
فعاشر زوجته في نهار رمضان فماذا يجب عليه وهل 

على زوجته شيء رغم انها لم تكن راضية؟
يجب على ه���ذا الرجل قضاء هذا اليوم وكفارة، 
وذلك مل���ا روى أبوهريرة ÿ ق���ال: أتى رجل الى 
النبي ژ فقال: هلكت، قال: وما شأنك؟ قال: وقعت 
عل���ى امرأتي في رمضان، قال: فهل جتد ما تعتق به 
رقبة؟ قال: ال، قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين 
متتابعني؟ قال: ال، قال: فهل تستطيع ان تطعم ستني 
مسكينا؟ قال: ال، قال: اجلس فأتى النبي ژ بعزق 
فيه متر، فقال: تصدق به، فقال: يا رسول اهلل ما بني 
البتيها أفقر منا، فضحك رسول اهلل ژ حتى بدت 
ثناياه، قال: فأطعمه اياهم. )فتح الباري 116/4 وحتفة 
األحوذي 45/2(، فالكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين 
متتابعني او اطعام ستني مسكينا. وقد اختلف الفقهاء 
في الكفارة هل هي عل���ى الترتيب او على التمييز. 
فذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة الى انها على 
الترتيب، وهذا عندنا أولى باالعتبار، وذهب املالكية 
الى انها على التمييز، اما بالنسبة الى الزوجة فيلزمها 
ما يلزم الزوج من القضاء وكذلك تلزمها الكفارة ان 
كانت راضية مختارة وهذا القول أقرب للصواب وهو 

قول احلنفية واملالكية واحلنابلة.

يفسد الصوم
ش��خص صائم وداعب زوجته فأن��زل، فماذا يجب 

عليه؟
إذا مت انزال بهذا الفع���ل وهو املداعبة او اللمس 
او ما الى ذلك فيجب عليه القضاء دون الكفارة عند 
جمهور الفقهاء � عدا املالكية � فيجب عندهم القضاء 

والكفارة.
اما اذا نزل املني منه مبجرد الفكر، ففيه اراء حيث 
ذهب احلنفية والشافعية الى انه ال يفسد الصوم ألنه 
يشبه االحتالم في هذه احلالة، وذهب املالكية الى انه 
يفسد الصوم، ويجب في هذه احلالة القضاء فقط، 
وهذا اذا لم يستدم الفكر او النظر فإن استدامها الى 
ان أن���زل فإن كان ذلك عادته فعليه الكفارة، وان لم 
يكن عادته فإن احلنابلة يفرقون بني النظر والفكر، 

ففي النظر يفسد الصوم دون الفكر فال يفسد.

د.عجيل النشمي

فتوحات 
إسالمية

هو العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمر بن 
هصيص بن كعب بن لؤي القرشي السهمي.

كان من الذين يتربصون الشر برسول اهلل ژ وأصحابه.
قال ابن كثير: قوله تعالى: )إن شانئك هو األبتر( الكوثر: 3، 
أي: إن مبغضك يا محمد، ومبغض ما جئت به من الهدى واحلق، 
والبرهان الساطع والنور املبني )هو األبتر( األقل األذل املنقطع 
ِذكره، قال ابن عباس ومجاهد: نزلت في العاص بن وائل، وقال 
يزيد بن رومان: كان العاص بن وائل إذا ُذكر رس���ول اهلل ژ 
يق���ول: دعوه فإنه رجل أبتر ال عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره، 

فأنزل اهلل هذه السورة.
وقال الس���دّي: كانوا إذا مات ذكور الرجل، قالوا: ُبتر، فلما 
مات أبناء رس���ول اهلل ژ قالوا: ُبتر محم���د، فأنزل اهلل: )إن 
ش���انئك هو األبتر( وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن األبتر الذي 
إذا مات انقطع ِذكره، فتوهموا جلهلهم أنه إذا مات بنوه انقطع 
ِذكره، وحاشا وكال، بل قد أبقى اهلل ِذكره على رؤوس األشهاد، 
وأوجب شرعه على رقاب العباد، مستمرا على دوام اآلباد، إلى 
يوم احملشر واملعاد، صلوات اهلل وسالمه عليه دائما إلى يوم 

التناد. )تفسير ابن كثير(.
وكان العاص شديد الكفر بدين اهلل تعالى، مستهزئا بشرعه، 
ومن ذلك: ما رواه مس���لم في )صحيحه( عن خباب بن األرت 
ق���ال: كنت رجال قينا )أي: ح���دادا(، وكان لي على العاص بن 
وائل دي���ن فأتيت��ه أتقاضاه، فق���ال: ال، واهلل ال أقضيك حتى 

تكفر مبحمد.
فقل���ت: والل�����ه ال أكفر مبحم�����د ژ حت�����ى مت��وت، ثم 

ُتبعث.
، ثم بعثت جئتني وسيكون لي  قال: فضحك، ثم قال: إذا ُمتُّ
ثم مال وولد فأعطيك حقك. فأنزل اهلل تبارك وتعالى: )أفرأيت 
ال���ذي كفر بآياتنا وقال ألوتنّي م���اال وولدا( إلى قوله عز وجل 

)ويأتينا فردا( مرمي: 77 � 80.
ومن ذلك أيضا ما رواه ابن إس���حاق قال: دعا رس���ول اهلل 
ژ قومه إلى اإلس���الم، وكلمهم فأبلغ إليهم، فقال له زمعة بن 
األسود، والنضر بن احلارث، واألسود بن عبد يغوث، وُأبي بن 
ث  خلف، والعاص بن وائل، لو ُجع���ل معك يا محمد َمَلك يحدِّ
عن���ك الناس ويرى معك! فأنزل اهلل تعالى في ذلك من قولهم: 
)وقالوا لوال ُأنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لُقضي األمر ثم ال 
ُينظرون، ولو جعلناه َمَلكا جلعلناه رجال وللبس���نا عليهم ما 

يلبسون( األنعام: 9.
قال ابن إس���حاق: فحّدثني يزيد بن روم��ان، عن عروة بن 
الزبي���ر، أو غيره من العلماء: أن جبريل أتى رس���ول اهلل ژ، 
وه���م يطوفون بالبيت، فقام وقام رس���ول اهلل ژ إلى جنبه، 
فمر به األس��ود بن املطل��ب، فرم��ى في وجهه بورقة خضراء، 

فعمي.
وم���ر به العاص بن وائل، فأش���ار إلى أخمص رجله فخرج 
على حمار له يريد الطائف، فربض به على ش���بارقة، فدخلت 

في أخمص رجله شوكة فقتلته.
قال اإلمام الطبري: نزل قوله تعالى: )إنا كفيناك املستهزئني( 
احلجر: 95، في العاص بن وائل الس���همي وجمع من أصحابه 

من قريش.

ميمونة بنت الحارث العاص بن وائل

أول شهيدة في اإلسالم

اسمها احلقيقي برة بنت احلارث بن حزن 
وقد س����ماها الرسول ژ ميمونة وهي ثاني 

زوجة من أمهات املؤمنني.
وقد تزوجت السيدة ميمونة � رضي اهلل 
عنه����ا � في اجلاهلية من مس����عود بن عمرو 
الثقفي ثم طلقها، فتزوجت من بعده آبارهم 
بن عبدالعزى العام����ري، فتوفي عنها وهي 
في السادس����ة والعشرين من عمرها. وكانت 
� رضي اهلل عنها � قد أس����لمت، وممن بايعن 
رسول اهلل ژ على االسالم قبل هجرته إلى 
املدينة، إال أنها بقيت في مكة ولم تهاجر الى 
املدين����ة، الى ان جاء النبي ژ وأصحابه الى 
مكة في شهر ذي القعدة من السنة السابعة 
للهجرة ألداء مناس����ك العمرة بعد أن منعهم 
املش����ركون من أدائها في صلح احلديبية في 
شهر ذي القعدة من العام السادس للهجرة. 
وسمعت الس����يدة ميمونة بقدوم النبي ژ 

ومعه ألفان من اصحابه.
جاءوا جميعا يحدوهم الشوق ألداء مناسك 
العمرة، وقد قال لهم الرسول ژ ورحم اهلل 

امرأ أرى القوم قوة من نفس����ه، وسمعت أن 
الصحابي اجلليل عبداهلل بن رواحة ÿ كان 
يقود ركب رسول اهلل ژ في داخل مكة وهو 
ينشد ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله.. 
خلوا فكل اخلير في رس����وله. وسمعت بأن 
الرس����ول ژ واصحابه قد دخلوا مكة آمنني 
محلقني رؤوسهم ومقصرين، دون أن يعترضهم 
أي خوف اال من خالقهم عزل وجل. س����معت 
ميمونة رضي اهلل عنها بكل ذلك، فأسرعت إلى 
اختها وشقيقتها أم الفضل زوجة العباس عم 
النبي ژ، وأخبرتها بأنها ترغب في الزواج 
من النبي ژ، لتش����رف بأن تكون من امهات 
املؤمن����ني، وأن رغبتها هذه نابعة من إميانها 
العميق بأن االسالم هو الدين، وبأن الرسول 

ژ قد أرسله اهلل رحمة للعاملني.
واخبرت أم الفضل الشقيقة الكبرى للسيدة 
ميمونة زوجها العباس عم النبي ژ بذلك. 

ووافق ژ على الزواج بالسيدة ميمونة.
وعقب زواجه بها ن����زل  قوله تعالى في 
سورة األحزاب )ال يحل لك النساء من بعد وال 

أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن 
إال ما ملكت ميينك وكان اهلل على كل ش����يء 
رقيبا( وعاشت رضي اهلل عنها في بيت النبوة، 
تنهل من العلم النبوي، وحتفظ عن الرسول 
ژ م����ا يقوله، وتنفذ ما يطلبه، وتبتعد عما 
نهي عنه، بعيدة عن كل ما من شأنه ان يكون 

بني الضرائر من خالف.
وروت عن رسول اهلل ژ ستة وسبعني 
حديثا، وقيل: ستة وأربعني حديثا، معظمها 
املرأة والزوج  يتعلق بالعبادات وبش����ؤون 

والبيت املسلم.
وعاش����ت رضي اهلل عنها تقية نقية، ال 
تبغي من وراء حياتها سوى طاعة اهلل تعالى 
ورسوله ژ، وكانت رضي اهلل عنها متمسكة 
أشد التمسك بأحكام دينها، وباتباع الرسول 
ژ ف����ي كل ما يأمر ب����ه أو ينهي عنه، وفيها 
قالت الس����يدة عائشة رضي اهلل عنها: رحم 
اهلل ميمونة، أم����ا إنها كانت واهلل من اتقانا 
هلل ومن أوصلنا للرحم رضي اهلل عنها وعن 

جميع امهات املؤمنني في جنات النعيم.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

غزوة أحد
النجاة في طاعة الرسول

هي سمية بنت خياط أم عمار بن ياسر، أول شهيدة استشهدت 
في اإلس���الم وهي ممن بذلوا أرواحهم إلع���الء كلمة اهلل عز وجل، 
وهي م���ن املبايعات الصابرات اخليرات الالت���ي احتملن األذى في 
ذات اهلل، كانت س���مية من األولني الذين دخلوا في الدين اإلسالمي 
وسابع سبعة ممن اعتنقوا اإلسالم مبكة بعد الرسول ژ وأبي بكر 

الصديق وبالل وصهيب وخباب وعمار ابنها.

إسالمها

كانت س���مية بنت خياط أمة ألبي حذيفة بن املغيرة بن عبداهلل 
بن عمر بن مخزوم، تزوجت من حليفه ياسر بن عامر بن مالك بن 
كنانة بن قيس العنس���ي، وكان ياسر عربيا قحطانيا مذحجيا من 
بن���ي عنس، اتى الى مكة هو وأخواه احلارث واملالك طلبا الخيهما 
الرابع عبداهلل، فرجع احلارث واملالك الى اليمن وبقي هو في مكة، 
وحالف ياسر اباحذيفة بن املغيرة بن عبداهلل بن عمر بن مخزوم، 
وتزوج من امته سمية واجنب منها عمارا، وفأعتقه ابوحذيفة وظل 
ياسر وابنه عمار مع ابي حذيفة الى ان مات، فلما جاء اإلسالم اسلم 

ياسر واخوه عبداهلل وسمية وعمار.

فداؤها

ُعّذب آل ياسر اشد العذاب من اجل اتخاذهم االسالم دينا وصبروا 
عل���ى األذى واحلرمان الذين القوه من قومهم، فقد مأل قلوبهم نور 
اهلل عز وجل، فعن عمار ان املش���ركني عذبوه عذابا شديدا فاضطر 
عمار إلخفاء اميانه عن املش���ركني واظهار الكفر، وقد انزلت آية في 

شأن عمار وهي قوله عز وجل: )إال من اكره وقلبه مطمئن باإلميان( 
وعندما اتى رس���ول اهلل ژ قال: »ما وراءك«؟ قال: ش���ر يا رسول 
اهلل، ما ُتركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، قال: »كيف جتد 

قلبك«؟ قال: مطمئنا باإلميان، قال: »فإن عادوا لك فعد لهم«.
بون باألبطح في رمضاء مكة وكان الرسول  وقد كان آل ياسر يعذَّ
ژ مير بهم ويدعو اهلل عز وجل أن يجعل مثواهم اجلنة وأن يجزيهم 
خير اجلزاء، فعن ابن اس���حاق ق���ال: حدثني رجال من آل عمار بن 
ياسر ان سمية ام عمار عذبها هذا احلي من بني املغيرة بن عبداهلل 
بن عمر بن مخزوم على االسالم وهي تأبى غيره حتى قتلوها، وكان 
رس���ول اهلل ژ مير بعمار وأمه وأبيه وه���م يعذبون باألبطح في 

رمضاء مكة، فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم اجلنة«.

استشهادها

نالت س���مية الشهادة بعد ان طعنها ابوجهل بحربة فماتت على 
اثرها فأصبحت أول شهيدة في اإلسالم، وملا ُقتل ابوجهل يوم 

بدر قال الرس���ول ژ لعمار بن ياس���ر »قتل اهلل قاتل 
أمك«. وحني استشهدت سمية كانت امرأة عجوزا 

فقيرة متمسكة بالدين االسالمي، ثابتة عليه ال 
يزحزحها عنه احد وكان اميانها الراس���خ في 

قلبها هو مصدر ثباتها وصبرها على احتمال 
األذى الذي القته على ايدي املشركني، رضي 
اهلل عنها وارضاها وجمعنا بها في مستقر 

رحمته.

شعرت قريش مبرارة الهزمية التي لقيتها في 
حربها مع املسلمني في غزوة بدر، وأرادت أن تثأر 
لهزميتها، حيث اس���تعدت ملالقاة املسلمني مرة 

أخرى ليوم متحو عنها غبار الهزمية.
ذهب صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل، 
وعبداهلل بن ربيعة إلى أبي سفيان يطلبون منه 
مال القافلة ليتمكنوا من جتهيز اجليش، ولقد كان 
ربح القافلة ما يقارب اخلمسني ألف دينار، فوافق 
أبوس���فيان على قتال املسلمني، وراحوا يبعثون 

احملرضني إلى القبائل لتحريض الرجال.
اجتمع من قريش ثالثة آالف مقاتل مستصحبني 

بنساء يحضضن الرجال عند حمي الوطيس. 
وخرج اجليش حتى بلغ مكان )ذو احلليفة( 

قريبا من أحد.
سمع رس���ول اهلل ژ بقدوم املشركني إليهم 

فاستش���ار أصحابه، فقال الش���يوخ: نقاتل هنا، 
وق���ال الرجال: نخرج للقائه���م، فأخذ النبي ژ 
برأي الرجال. لبس ژ حربته وخرج يريد لقاء 
املشركني، وتبعه من املدينة ألف رجل، وألن الشدائد 
متيز بني املخلصني واملنافقني، انس���حب عبداهلل 
بن أبي املنافق بثلث اجليش قائال: ما ندري عالم 

نقتل أنفسنا؟ 
وعسكر املسلمون عند جبل أحد، ووضع الرسول 
ژ خطة محكمة، وهي أنه وضع خمسني رجال على 
اجلبل قادهم عبداهلل بن جبير، وأمرهم الرسول 

ژ بعدم التحرك سواء في النصر أو الهزمية. 
وبدأت املعركة، وقات���ل حمزة بن عبداملطلب 
قتال األبطال، وكان جبير بن مطعم قد وعد غالمه 

وحشيا بأن يعتقه إن هو قتل حمزة. 
يقول وحشي: خرجت أنظر حمزة أتربصه 

حتى رأيته كأنه اجلمل األورق يهد الناس بسيفه 
هدا، فهززت حربتي، حتى إذا رضيت عنها دفعتها 
إليه فوقعت في أحش����ائه حتى خرجت من بني 
رجليه، وتركته وإياها حتى مات، وكان استشهاد 
حمزة نكبة عظيمة على املسلمني، إال انهم قاوموا 
وصمدوا أمام قتال املش����ركني، حتى دحروهم 
وأجبروهم علىالف����رار، ورأى الرماة من فوق 
اجلبل هزمية املشركني، وقال بعضهم: ما لنا في 
الوقوف حاجة. ونسوا وصية الرسول ژ لهم 
بأال يتركوا أماكنهم مطلقا، فذكرهم قائدهم بها، 
فلم يكترثوا مبقولته، وانشغلوا بجمع الغنائم. 
الحظ خالد بن الوليد نزول الرماة، فانطلق مع 
بعض املش����ركني والتفوا حول اجلبل، وفاجأوا 
املسلمني من اخللف، فانبهر املسلمون وهرعوا 
مس����رعني هاربني. وارتفعت راية املشركني مرة 

أخرى، فلما رآها اجليش عاودوا هجومهم، ولقد 
رمى أحد املش����ركني حجرا نحو الرس����ول ژ، 
فكس����رت رباعية الرسول ژ، كما أنه وقع في 
حفرة كان أبوعامر الراهب قد حفرها ثم غطاها 
بالقش والتراب، فش����ج رأس النبي ژ، وأخذ 
ميسح الدم قائال: كيف يفلح قوم خضبوا وجه 

نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. 
نادى الرسول في أصحابه قائال: هلموا إلي عباد 
اهلل.. هلموا إل���ي عباد اهلل. فاجتمع ثالثون من 
صحابة رسول اهلل ژ، فجمع جيشه ونظمه، وحلق 
باملشركني ليقلب نصرهم هزمية وفرحهم عزاء. 

فلما ابتعدوا أكثر فأكثر.. تركهم وعاد للمدينة.
وهكذا، أدركنا أن من خالف أمر الرسول ژ، 
فال يحسنب نفسه ناجيا من مصيره إال إذا شمله 

اهلل برحمته التي وسعت كل شيء علما.




