
17
الجمعة 13  اغسطس 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

جرت أحداث هذه الغزوة في شهر 
شعبان من السنة اخلامسة للهجرة، 
وس���ببها أنه ملا بلغ رسول اهلل ژ 
أن احل���ارث بن أبي ض���رار � رأس 
وسيد بني املصطلق � سار في قومه 
وبعض من حالفه من العرب، يريدون 
حرب رسول اهلل ژ، وق��د ابتاع��وا 
خي��ال وسالح��ا، وتهيأوا للخ��روج، 
حينها بعث رس���ول اهلل ژ بريدة 
بن احلصيب األسلمي، ليستطلع له 
خبر القوم، فأتاهم حتى ورد عليهم 
ماءهم، وقد تألبوا وجمعوا اجلموع، 
ولقي احلارث بن أبي ضرار وكلمه، 
ورجع إلى رسول اهلل فأخبره خبرهم، 
فندب رسول اهلل الناس، فأسرعوا في 
اخلروج، وخرج معه سبعمائة مقاتل 
وثالثون فرس���ا، وكان منهم جماعة 

من املنافقني.
وبلغ احلارث بن أبي ضرار ومن 
معه مسير رسول اهلل إليه، فخافوا 
خوفا ش���ديدا، وتفرق عنهم من كان 
معهم من العرب، وانتهى رسول اهلل 
إلى املريسيع وهو مكان املاء، فضرب 
عليه قبته، ومعه عائشة وأم سلمة، 
وتهيأ رسول اهلل ژ وأصحابه ملالقاة 

القوم.
وجعل راية املهاجرين مع أبي بكر 
الصديق، وراية األنصار مع سعد بن 
عبادة، ثم أمر رسول اهلل ژ عمر بن 
اخلطاب رضي اهلل عنه، فنادى في 
الناس: قولوا ال إله إال اهلل، متنعوا 

بها أنفسكم وأموالكم.
والصحيح من روايات هذه الغزوة 
كما يذكر اإلمام ابن القيم وأهل السير 
أنه لم يكن بينهم قتال، وإمنا أغاروا 
املاء، وس���بوا ذراريهم،  عليهم عند 
وأمواله���م، ويؤيد هذا م���ا ثبت في 
الصحيح »أن النب���ي ژ أغار على 
بني املصطلق وهم غارون � أي غافلون 
� وأنعامهم تس���قى على املاء، فقتل 
مقاتلتهم، وس���بى ذراريهم، وأصاب 
البخاري  يومئ���ذ جويري���ة« رواه 

ومسلم.
وتزوج النب���ي ژ جويرية بنت 
احلارث، وهي بنت خمس وعشرين 

سنة.
وكان السبب في زواجه منها أنه 

ملا قسم ژ السبايا، وقعت جويرية 
في س���هم ثابت بن قي���س، وأرادت 
جويرية من رس���ول اهلل أن يقضي 
عنها مكاتبتها، ففعل ذلك رسول اهلل 
وتزوجها، وبس���ببها فك املسلمون 

أسراهم من قومها.
وكانت رضي اهلل عنها ذات صبر 
وعبادة، فعن ابن عباس قال: »خرج 

رس���ول اهلل ژ من عن���د جويرية 
وكان اسمها برة، فحول اسمها )إلى 
جويرية(، فخرج وهي في مصالها 
ورجع وهي في مصالها فقال: لم تزالي 
في مصالك هذا، قالت: نعم، قال: قد 
قلت بعدك أربع كلمات ثالث مرات لو 
وزنت مبا قلت لوزنتهن، سبحان اهلل 
وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفس���ه، 

وزنة عرش���ه، ومداد كلماته« رواه 
أبو داود.

وكان الهدف من زواج رسول اهلل 
من جويرية بنت احلارث الطمع في 
إسالم قومها، وقد حتقق هذا الهدف 
السامي، فأعز اهلل املسلمني بإسالم 

قومها.
وكشفت هذه الغزوة حقد املنافقني 

على الفئة املؤمنة، فما إن علموا بأن 
املس���لمني انتصروا في املريس���يع، 
حتى س���عوا في إثارة العصبية بني 
املهاجرين واألنصار، ومن تلك املواقف 
التي اشتهرت ما رواه جابر رضي اهلل 
عنه، حيث قال: »كنا في غزاة فكسع � 
وهو ضرب دبر غيره بيده أو رجله � 
رجل من املهاجرين رجال من األنصار، 
فقال األنصاري: ي���ا لألنصار، وقال 

املهاجري: يا للمهاجرين.
وقال جاب���ر وكانت األنصار حني 
قدم النبي ژ أكثر ثم كثر املهاجرون 
بعد، فقال عبداهلل بن أبي أو قد فعلوا، 
واهلل لئن رجعنا إلى املدينة ليخرجن 
األعز منها األذل، فقال: عمر بن اخلطاب 
رضي اهلل عنه: دعني يا رسول اهلل 
أضرب عنق هذا املنافق، قال النبي ژ 
دعه ال يتحدث الناس أن محمدا يقتل 
أصحابه« رواه البخاري. وقد باءت 
محاولتهم الدنيئة هذه بالفشل، فلم 

يتمكنوا من فعل ما أرادوا.
ثم سعوا إلى إيذاء رسول اهلل ژ 
في نفس���ه وأهل بيته، فشنوا حربا 
نفسية مريرة من خالل حادثة االفك 
التي اختلقوها على أهل بيت الرسول 
ژ، وقد حتدثن���ا عن تفاصيل هذه 

احلادثة في مقال مستقل.
ولن��ا أن نستفي��د م��ن هذه الغزوة 
دروس�����ا وعظات، نستخلصها من 
احل�����وادث املصاحبة لهذه الغزوة، 
وخاصة حادثة االف���ك التي أظهرت 
خطر املنافقني وجرأتهم، حتى نالوا 
من ع��رض رسول الل��ه ژ، ث��م ما 
ينبغي على املؤمن فعله عند سماع 
الش���ائعات من حفظ اللسان وعدم 
اخلوض فيها، يضاف إلى ذلك الصبر، 
وعدم التعجل في األمور عند االبتالء، 
أس���وة بالنبي ژ، كما برز في هذه 
الغزوة خلق العفو والتسامح، وجتسد 
ذلك في موقفه م���ع اليهود وخاصة 
مع رأس املنافقني عب���داهلل بن أبي 

ابن سلول.
ومما يش���ار إليه في أحداث هذه 
الغزوة نزول سورة املنافقون، التي 
كشفت أخبار املنافقني، وأشارت إلى 
بعض احلوادث واألقوال التي وقعت 

منهم، وفضحت أكاذيبهم.

األيام الفائتة
يتحتم على املرأة قضاء أيام الصيام التي تفوتها 
في رمضان، وال يتحتم ذلك بالنسبة لتأدية الصالة 

فما احلكمة من ذلك؟
األصل ان املسلمة واملسلم يلتزمان بأداء العبادة 
سواء أظهرت لهما احلكمة أم لم تظهر، وبالنسبة 
لهذا الس���ؤال فإن احلكم���ة الظاهرة من هذا هي 
التخفيف على املرأة وهذا فضل من الشارع احلكيم، 
فالصالة تتكرر في اليوم خمس مرات، ولو طلب 
من املرأة قضاء كل ما فاتها من صلوات لشق ذلك 
عليها، ولكن الصوم اذا فاتها فانها ايام معدودة 
ميكنه���ا ان تقضيها في اي يوم من أيام الس���نة 

وهذا ال مشقة فيه.

هل نصلي عن الميت؟
رج��ل توفي في رمضان وعلي��ه بعض األيام لم 
يصمها ول��م يصلها فهل يجوز ان نصوم ونصلي 

عنه؟
اما الصالة فال تصح النيابة فيها عند املذاهب 
األربعة، وأما الصوم فعند الشافعية قوالن: احدهما 
وهو األظهر جت���وز النيابة في الصوم، فيصوم 
ولي املتوفي عنه لقول النبي ژ »من مات وعليه 
صوم صام عنه وليه« )البخاري 14، 19 ومسلم 
803/2(، والثاني: ال تصح النيابة فيه ألنه عبادة 
بدنية ال تدخله���ا النيابة في حال احلياة وكذلك 

بعد الوفاة.
لك���ن النيابة في احلج جائزة قال بها جمهور 
الفقهاء احلنفية والش���افعية واحلنابلة ويقيد 
جواز النيابة بالع���ذر، بأن يكون مريضا مرضا 
ال يرجى الش���فاء منه، او كبيرا، هذا بالنس���بة 
للنيابة في حال حياة الشخص، وأما بعد الوفاة 
بالنس���بة للحج فتصح النيابة فيه عند املذاهب 
األربعة، لكن بعضهم قال: ال يجب اال اذا أوصى 
بأن يحج عنه، وه���ذا مذهب احلنفية واملالكية، 
فإن لم يوص جاز التبرع باحلج عنه، واملالكية 
كرهوا هذا والشافعية أوجبوا احلج ملن مات ولم 
يحج، فيحج عنه نيابة من تركته، ملا روى بريدة 
قال: أتت النبي ژ امرأة فقالت: يا رس���ول اهلل، 
ان أمي ماتت ولم حتج، فقال لها النبي ژ حجي 

عنها )مسلم 805/2(.

اإلفطار دون سبب
املا حكم الش��خص ال��ذي أفطر يوم��ا من رمضان 
دون س��ب��ب وليس مريض��ا، وماذا يترتب على هذا 

الفطر؟
من أفطر مختارا دون سبب جتب عليه الكفارة 
عند احلنفية واملالكية واستدلوا مبا ورد من حديث 
أب���ي هريرة قال: »بينما نحن جلوس عند النبي 
ژ اذ جاءه رجل، فقال: يا رسول اهلل هلكت، قال: 
مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال 
رس���ول اهلل ژ: هل جتد رقبة تعتقها؟ قال: ال، 
قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعني؟ 
قال: ال، قال: فهل جتد اطعام ستني مسكينا؟ قال: 
ال، ق���ال: فمكث النبي ژ فبقينا نحن على ذلك، 
حتى أتى النبي ژ بعزق فيها متر والعزق: هو 
املكتل او القفة، قال: أين السائل؟ فقال: أنا، قال: 
خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا 
رسول اهلل، فواهلل ما بني البتيها � يريد احلرتني 
� أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي ژ 
حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. )البخاري 

163/4 ومسلم 781/2(.
وذهب الش���افعية واحلنابلة إلى عدم وجوب 
الكفارة، ألن احلديث الس���ابق ورد في اجلماع، 
وما عداه ليس في معناه، ولعدم وجود نص في 
وجوب الكفارة، وال يصح قياس األكل على اجلماع 
للفارق بينهما، ولعل أدلة الش���افعية واحلنابلة 

أقوى من غيرهم.

نزيف الفم
إذا ح��دث نزيف في الفم نتيجة قلع الضرس ولم 
يتوقف حتى دخل وق��ت الصيام هل يصح الوضوء 
والصالة والصيام؟ وإذا خف النزيف في اليوم التالي 
فأصبح دم��ا قليال ويحدث البل��ع أحيانا فهل يصح 

الصوم؟ إذا تعمدت البلع هل علي كفارة؟
النزيف قبل دخول وقت اإلمس���اك ال يترتب 
عليه حكم وأما بعد اإلمساك فإن وصل شيء من 
الدم وكان غالبا على اللعاب أي احللق وابتلعه 
فإنه يفطر وأما إذا جتمع في فمه ومجه ولم يبتلع 

شيئا منه فإنه ال يفطر.

د.عجيل النشمي

فتوحات 
إسالمية

مسيلمة الكذاب هو أحد الذين ادعوا 
النبوة، وسمى نفسه »رحمان اليمامة« 
فكساه اهلل جلباب الكذب واشتهر به، فال 
يقال إال مسيلمة الكذاب، وصار يضرب 
به املث����ل في الكذب بني أهل احلضر من 
أهل املدر، وأهل الوب����ر من أهل البادية 

واألعراب.
عن ابن عباس ÿ قال: قدم مسيلمة 
الكذاب على عهد رسول اهلل ژ املدينة 
فجعل يقول: ان جعل لي محمد األمر من 
بعده تبعته، وقدمها في بش����ر كثير من 
قومه، فأقبل إليه رسول اهلل ژ ومعه 
ثابت بن قيس بن شماس � وفي يد رسول 
اهلل ژ قطع����ة جريد � حتى وقف على 
مسيلمة في أصحابه فقال: »لو سألتني 
هذه القطعة ما اعطيتكها، ولن تعدو أمر 
اهلل فيك، ولئن أدب����رت ليعقرنك اهلل، 
وإني ألراك ال����ذي أريت فيك ما رأيت«. 

متفق عليه.
 ÿ والرؤيا هي ما رواه أبوهريرة
قال: ان رس����ول اهلل ژ قال: »بينما أنا 
نائم رأيت في يدي س����وارين من ذهب 
فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في املنام ان 
انفخهما، فنفختهما، فطارا فأولتهما كذابني 
يخرجان بعدي، فكان احدهما العنسي، 
واآلخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة«. 

متفق عليه.
ولقد وفد على مسيلمة الكذاب عمرو 
بن العاص، بعد بعثة رس����ول اهلل ژ 
وقبل ان يسلم عمرو، وكان صديقا له في 
اجلاهلية، فقال مسيلمة: ماذا أنزل على 
صاحبكم في هذه املدة؟ فقال عمرو: لقد 
أنزل عليه سورة وجيزة، قال: وما هي؟ 
فقال: سورة العصر، وتالها عليه، فقال 
مسيلمة: وأنا لقد أنزل علّي مثلها ثم قال: 
»يا وبر يا وبر، إمنا أنت أذنان وصدر، 
وسائرك حفر نقر« ثم قال: كيف ترى يا 
عمرو؟ فقال له عمرو: واهلل إنك لتعلم 
اني أعلم انك تكذب. )تفسير ابن كثير/
س����ورة يونس( وله أيضا )في تفسير 

سورة يس( قال:
وملا اش����تد امر مسيلمة الكذاب بعث 
اليه رسول اهلل ژ حبيب بن زيد يدعوه 
للرجوع عن غّيه، فجعل مسيلمة يسأل 
حبيبا فيقول: أتش����هد ان محمدا رسول 
اهلل؟ فيقول حبيب: نعم، ثم يقول: أتشهد 

اني رسول اهلل؟ فيقول حبيب: ال اسمع، 
في اذني صمم. فجعل مسيلمة اللعني يأمر 
السياف ان يقطع حبيبا عضوا عضوا، 
وكلما سأله لم يزده عن ذلك حتى مات 
ب����ني يديه وهو يقول: أش����هد ان محمدا 

رسول اهلل.
واشتد امر مسيلمة فراح يشرع األحكام 
لقوم����ه، من ذلك انه وف����د على متنبئة 
تدعى »س����جاح« فأعجبه جمالها فقرر 
ان يتزوجها، فجعل مهرها ان اسقط عن 
قومها وجوب صالتي الصبح واملغرب 

حسب ادعائه.
وعن نعيم بن مسعود قال: ان رسوَلْي 
مسيلمة قدما على رسول اهلل ژ فقال 
رسول اهلل ژ »لوال ان الرسل ال تقتل 
لضرب����ت أعناقكما«، وكتب معهما: »من 
محمد رس����ول اهلل الى مسيلمة الكذاب، 
اما بعد: فإن األرض هلل يورثها من يشاء 

من عباده والعاقبة للمتقني«.
قال: وقال رس����ول اهلل ژ »ال تقوم 
الساعة حتى يخرج ثالثون كذابا كلهم 
يزعم انه نبي«. رواه الطبراني وأبوداود 
مختصرا، وق����ال الهيثمي في »املجمع«: 
رواه الطبراني من طريق ابن اس����حاق 
قال: حدثني شيخ من أشجع، ولم يسمعه 
وسماه أبوداود: سعد بن طارق، وبقية 

رجاله ثقات.
وملا حلق رس���ول اهلل ژ بالرفيق 
األعلى ازداد بالء مسيلمة، فما كان من 
أبي بكر اال ان جهز له جيش���ا بقيادة 
خالد بن الوليد ÿ في جمع كثير من 
الصحابة، فقاتلوه قت���اال مريرا حتى 
خذله اهلل تعالى، وقتل على يد وحشي 

.ÿ بن حرب
روى البخاري في صحيحه عن وحشي 
ÿ قال: »ملا ُقبض رسول اهلل ژ فخرج 
مسيلمة الكذاب قلت: ألخرجن الى مسيلمة 
لعلي اقتله فأكافئ به حمزة. قال: فخرجت 
م����ع الناس فكان من أم����ره ما كان، قال 
فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل 
أورق ثائر الرأس، قال: فرميته بحربتي، 
فأضعها بني ثدييه حتى خرجت من بني 
كتفيه. قال: ووثب اليه رجل من األنصار 
فضربه بالسيف على هامته. قال: فقالت 
جارية على ظهر بيت: واأمير املؤمنني، 

قتله العبد األسود«.

أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي اهلل عنها مسيلمة الكذاب

صاحبة أول مستشفى ميداني

انها خديجة بنت خويلد بن أس����د بن عبدالعزى بن قصي، 
فهي تلتقي مع النبي ژ في جده الرابع قصي بن كالب.. وكان 
أبوها خويلد من أغنياء مكة ومن رجالها املرموقني، واملعروفني 
باملروءة والشرف.. أما امها فهي فاطمة بنت زائدة من بني عامر 

بن لؤي فهي قرشية أيضا.
وكانت رضي اهلل عنها ذات مال، فاس����تغلت هذا املال في 
التجارة، وكانت ثاقبة البصيرة، خبيرة بأغوار الرجال، تعرف 
طبائعهم، ومتيز بني الصادق وغير الصادق، فكانت تستأجر 

من تختاره منهم للتجارة في مالها بأجر معني تعطيه له.
وفي مجلس من املجالس التي ضمت الرسول ژ وعمه أبا 
طال����ب قال أبوطالب للنبي ژ يا ابن أخي أنا رجل ال مال لي، 
وقد اش����تد الزمان علينا، وأحلت علينا سنون منكرة، وليس 
لن����ا مال وال جتارة، وهذه عي����ر قومك � أي: جتارة قومك � قد 
حضر خروجها الى الش����ام، وخديجة تبعث برجال من قومك 
يتجرون في مالها، ويصيبون منافع، فلو جئتها لفضلتك على 

غيرك ملا يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك.
وبلغه����ا هذا احل����وار الذي دار بني أبي طال����ب وابن اخيه 
محمد ژ فبادرت باإلرس����ال إليه مل����ا عرفت عنه من الصدق 
واألمان����ة، وعرضت عليه ان يخرج للتج����ارة في مال لها الى 
الشام، وان تعطيه من األجر أكثر مما تعطي لغيره، فقبل ژ 

هذا العرض.
ثم خرج ژ الى بالد الشام، ومعه غالم للسيدة خديجة اسمه 
ميسرة، وربح ژ في تلك التجارة ربحا عظيما خالل عرضها 

في بالد الشام، ثم عاد الى مكة، ومعه ميسرة الذي سارع الى 
س����يدته خديجة رضي اهلل عنها فقص عليها ان جتارتها في 

هذه املرة قد ربحت ربحا لم تربحه من قبل.
واستقبلت الس����يدة خديجة محمدا ژ بالسرور والشكر 

على الربح الوفير الذي عاد اليها من جتارتها.
ولكن هذا الشكر والسرور الذي قابلت به السيدة خديجة 
رضي اهلل عنها رسول اهلل ژ لم يكونا كافيني بالنسبة لها، 
فقد مال قلبها ال����ى النبي ژ ومتنت لو انه � ژ � كان زوجا 
لها، ألنها لم تر في حياتها كلها مثاال أو ش����بيها له في صدقه 
وفي أمانته، وفي حيائه واستقامته، وفي رجولته وبهاء هيئته 

وفي شرف نسبه وكمال مروءته.
وفي أحد األيام وهي تفكر في الطريقة التي بها يتم الزواج 
بالرس����ول ژ جاءت لزيارتها صديقتها السيدة نفيسة بنت 
منيه، وخالل حديث السيدة خديجة معها كاشفته��ا برغبتها 

في الزواج من محمد بن عبداهلل ژ.
ويسرت لها نفيسة األمر، واجتهت الى النبي ژ لتقول له: 
يا محمد ما الذي مينعك من الزواج؟ فقال لها ژ ليس عندي 
م����ن املال ما أتزوج به، فقالت له: فإن دعيت الى املال واجلمال 
والشرف والكفاءة أال جتيب؟ فقال لها ژ ومن هذه فقالت له: 
انها خديجة بنت خويلد ذات الشرف واملال واجلمال، فقال لها 
ژ اني أقب����ل الزواج بها ولكن كيف يتم ذلك؟ فأجابته: اترك 
ذلك لي، وأسرعت نفيسة لتبشر السيدة خديجة بقبول محمد 

بن عبداهلل ژ الزواج بها.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

غزوة بني المصطلق
فضحت أكاذيب المنافقين

رفيدة االسلمية صحابية جليلة من بني اسلم اشتهرت رضي 
اهلل عنها بتضميد اجلروح لذا كانت تصحب جيوش املسلمني 

املقاتلني ضد املشركني وذلك لكي تعالج اجلرحى.
كانت صاحبة اول مستشفى ميداني وكانت معروفة مبهارتها 
في الطب والعقاقير واالدوية وتصنيعها واجلروح وتضميدها 

والكسور وجتبيرها.
كما تواتر انه اقيمت لها خيمة خاصة وبارزة في مس����جد 

النبي ژ كمستشفى لعالج املرضى واملصابني بجروح.
تعتبر خيمة رفيدة االس����لمية على الرغم من بدائيتها اول 

مستشفى في االسالم.
اما النفقات واملصروفات فقد كانت من مالها اخلاص وجهدها 
الذاتي ال تأخذ على ذلك اجرا او عوضا بل كانت تنفق وتبتغي 

االجر من اهلل تعالى.
هذه الصحابية اجلليلة وهبت نفسها هلل ورسوله وكانت 
لها مواقف مشهورة في الدفاع عن العقيدة والذود عن االسالم 

واجلهاد في سبيل اهلل.
تروي كتب السيرة ان رسول اهلل ژ عندما اصيب الصحابي 
س����عد بن معاذ بسهم في غزوة اخلندق امر بايداعه في خيمة 

رفيدة حتى يتمكن من زيارته واالطمئنان على حالته.
كت����ب التاريخ صفحة ناصعة البياض للصحابية اجلليلة 
رفيدة رضي اهلل عنها وهي صفحة مليئة باجلهاد والتضحية 

والفداء.
وكانت في الوقت نفسه قدوة حسنة، واسوة 

عظيمة لزوجاتنا وبناتنا في هذا امليدان بعد 
ان ضربت لهن املثل النبيل ليقتدين بها في 

ذلك العمل اجللي����ل رضي اهلل عنه���ا 
وارضاه����ا. لذا تعتب����ر خيمة رفيدة 
االسلمية على الرغم من بدأيتها اول 
مستشفى في االسالم واول ممرضة 

في االسالم.




