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السبت 14  اغسطس 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

كان اليهود يتحرقون على اإلسالم واملسلمني إال أنهم لم يكونوا أصحاب حرب وضرب، بل كانوا أصحاب 
دس ومؤامرة، فكانوا يجاهرون باحلقد والعداوة، ويختارون أنواعا من احليل إليقاع األذى باملسلمني دون 
أن يقوموا للقتال مع ما كان بينهم وبني املسلمني من عهود ومواثيق، وأنهم بعد واقعة بني قينقاع، وقتل 

كعب بن األشرف خافوا على أنفسهم فاستكانوا والتزموا الهدوء والسكوت .  
ولكنهم بعد غزوه أحد جترأوا، فكاش����فوا بالعداوة والغدر، وأخذوا يتصلون باملنافقني واملشركني من 

أهل مكة سرا، ويعملون لصاحلهم ضد املسلمني.  
وصبر النبي ژ حتى ازدادوا جرأة وجسارة بعد واقعة الرجيع وبئر معونة، حتى 

قاموا مبؤامرة تهدف الى القضاء على النبي ژ .  
وبي����ان ذلك :  أنه ژ خرج إليهم في نف����ر من أصحابه، وكلمهم أن يعينوه 

في دي����ة الكالبيني اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري � وكان ذلك يجب 
عليهم حسب بنود املعاهدة � فقالوا :  نفعل يا أبا القاسم، اجلس ههنا حتى 

نقضي حاجتك .  فجلس إلى جنب جدار من بيوتهم ينتظر وفاءهم مبا 
وعدوا، وجل����س معه أبو بكر وعمر وعلي رضي اهلل عنهم وطائفة 

من أصحابه .  
وخال اليهود بعضهم إلى بعض، وسول لهم الشيطان الشقاء 
ال����ذي كتب عليهم، فتآمروا لقتل����ه ژ، وقالوا :  أيكم يأخذ هذه 
الرحى، ويصعد فيلقيها على رأسه يشدخه بها ؟  .  .  .  فقال أشقاهم 
عمرو بن جحاش :  أنا .  فقال لهم س����الم بن مشكم :  ال تفعلوا، 
فواهلل ليخبرن مبا هممتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا 

وبينه،  ولكنهم عزموا على تنفيذ خطتهم .  
ونزل س����يدنا جبريل من عند رب العاملني على رسوله 
ژ يعلمه مبا هموا به، فنهض مسرعا وتوجه إلى املدينة، 
وحلقه أصحابه فقالوا:  نهضت ولم نش����عر بك، فأخبرهم 

مبا همت به يهود .  
وما لبث رسول اهلل ژ أن بعث محمد بن مسلمة إلى 
بني النضير يقول لهم :   ) اخرجوا من املدينة وال تساكنوني 
بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك بها ضربت 
عنقه (  .  ولم يجد يهود مناصا من اخلروج، فأقاموا أياما 
يتجهزون للرحيل، بيد أن رئيس املنافقني - عبداهلل بن 
أب���ي - بعث إليهم أن اثبتوا ومتنع���وا، وال تخرجوا من 

دياركم، فإن معي ألفني يدخلون معكم حصنكم، فيموتون 
دونك���م  )لئن أخرجتم لنخرجن معكم وال نطيع فيكم أحدا 

أب���دا وإن قوتلتم لننصرنكم(   احلش���ر : 11   وتنصركم قريظة 
وحلفاؤكم من غطفان .  

وهناك عادت لليهود ثقتهم، واستقر رأيهم على املناوأة، وطمع 
رئيسهم حيي بن أخطب فيما قاله رأس املنافقني، فبعث إلى رسول 

اهلل ژ يقول :  إنا ال نخرج من ديارنا، فاصنع ما بدا لك .  
وال ش����ك أن املوقف كان حرجا بالنسبة للمس����لمني، فإن اشتباكهم 

بخصومه����م في هذه الفترة احملرجة من تاريخهم لم يكن مأمون العواقب، 
وق����د رأوا كلب الع����رب عليهم وفتكهم الش����نيع ببعوثهم، ث����م إن يهود بني 

النضي����ر كانوا على درجة من القوة جتعل استس����المهم بعيد االحتمال، وجتعل 
القتال معهم محفوفا باملكاره، إال أن احلال التي جدت بعد مأس����اة بئر معونة وما قبلها 

زادت حساسية املسلمني بجرائم االغتيال والغدر التي أخذوا يتعرضون لها جماعات وأفرادا، 

وضاعفت نقمتهم على مقترفيها، ومن ثم قرروا أن يقاتلوا بني النضير � بعد همهم باغتيال الرسول ژ 
� مهما تكن النتائج .  

فلما بلغ رس����ول اهلل ژ جواب حيي بن أخطب كبر وكبر أصحابه، ثم نهض ملناجزة القوم، فاستعمل 
على املدينة ابن أم مكتوم، وس����ار إليهم، وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء، فلما انتهى إليهم فرض عليهم 

احلصار .  
والتجأ بنو النضير إلى حصونهم، فأقاموا عليها يرمون بالنبل واحلجارة، وكانت نخيلهم 

وبساتينهم عونا لهم في ذلك، فأمر بقطعها وحتريقها، وفي ذلك يقول حسان :  
                    وه���ان ع���لى س��راة بني ل���ؤي 

                                     حري��ق بالبوي��رة م��ستط��ير
   البويرة  :  اسم لنخل بني النضير   وفي ذلك أنزل اهلل تعالى :   ) ما قطعتم 

من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن اهلل (   احلشر :  5   .  
واعتزلتهم قريظة، وخانهم عبداهلل بن أبي بن ابي سلول وحلفاؤهم 
من غطفان، فلم يحاول أحد أن يسوق لهم خيرا، أو يدفع عنهم شرا، 
ولهذا شبه سبحانه وتعالى قصتهم، وجعل مثلهم :   )كمثل الشيطان 

إذ قال لإلنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك (   احلشر :  16  . 
ولم يطل احلصار-فقد دام ست ليال فقط، وقيل :  خمس عشرة 
ليلة-حتى قذف اهلل في قلوبه����م الرعب، فاندحروا وتهيأوا 
لالستسالم وإللقاء السالح، فأرسلوا إلى رسول اهلل ژ :  نحن 
نخرج عن املدينة .  فأنزلهم على أن يخرجوا عنها بنفوسهم 

وذراريهم، وأن لهم ما حملت اإلبل إال السالح .  
فنزل����وا على ذلك، وخربوا بيوته����م بأيديهم، ليحملوا 
األبواب والشبابيك، بل حمل بعضهم األوتاد وجذوع السقف، 
ثم حملوا النساء والصبيان، وحتملوا على ستمائة بعير، 
فترحل أكثرهم وأكابرهم كحيي بن أخطب وسالم بن أبي 
احلقيق إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم 
منه����م رجالن فقط :  يامني بن عمرو وأبو س����عد بن وهب، 

فأحرزا أموالهما .  
وقبض رسول اهلل ژ س����الح بني النضير، واستولى 
على أرضهم وديارهم وأموالهم، فوجد من السالح خمسني 

درعا وخمسني بيضة، وثالثمائة وأربعني سيفا .  
وكانت أموال بني النضير وأرضهم وديارهم خالصة لرسول 
اهلل ژ، يضعها حيث يش����اء، ولم يخمس����ها ألن اهلل أفاءها 
عليه، ولم يوجف املس����لمون عليها بخيل وال ركاب، فقس����مها 
بني املهاجرين األولني خاصة، إال أنه أعطى أبا دجانة وس����هل بن 
حنيف األنصاريني لفقرهما .  وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة، 

ثم يجعل ما بقي في السالح والكراع عدة في سبيل اهلل .  
كانت غزوة بني النضير في ربيع األول سنة 4 من الهجرة، أغسطس 
625م، وأنزل اهلل في هذه الغزوة س����ورة احلشر بأكملها، فوصف طرد 
اليهود، وفضح مس����لك املنافقني، وبني أحكام الفيء، وأثنى على املهاجرين 
واألنص����ار، وبني جواز القطع واحلرق في أرض العدو للمصالح احلربية، وأن 
ذلك ليس من الفس����اد ف����ي األرض، وأوصى املؤمنني بالتزام التقوى واالس����تعداد 

لآلخرة، ثم ختمها بالثناء على نفسه وبيان أسمائه وصفاته .
وكان ابن عباس رضي اهلل عنه يقول عن سورة احلشر : قل:  سورة النضير.  

فضل ليلة القدر
ــدر، وهل هي ليلة محددة كما  ما فضيلة ليلة الق

يعتقد البعض انها ليلة السابع والعشرين؟
ليلة القدر هي أفضل ليلة في الس����نة، واالجر 
فيها والعمل الصالح خير وافضل من العمل في 
الف شهر ال تكون ليلة القدر فيه. وتتنزل املالئكة 
فيها قال تعالى )إنا انزلن����اه في ليلة القدر وما 
ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر 
تنزل املالئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر 
سالم هي حتى مطلع الفجر( ولذلك رغب النبي 

ژ في قيامها واالكثار من الدعاء.
وكان النبي ژ يقوم العشر األواخر من رمضان 
كما قالت عائش����ة رضي اهلل عنها »كان اذا دخل 
العشر احيا الليل، وايقظ اهله وشد املئزر« اخرجه 

احمد والشيخان.
ولم يحدد النبي ژ ليلتها من الشهر ترغيبا 
للعبادة في األيام العش����ر، وروى احمد باسناد 
صحيح عن اب����ن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال 
رسول اهلل ژ »من كان متحريها ليتحرها ليلة 
السابع والعشرين«، وقال بعض الفقهاء »انها ليلة 

الثالث والعشرين أو اخلامس والعشرين«.
وروى البخاري في فضلها عن ابي هريرة رضى 
اهلل عنه قال ان النبي ژ قال »من قام ليلة القدر 

إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه«.

الزكاة للزوج
ــا محتاج لقلة  ــورة احلال، وزوجه الزوجة ميس
ــل يجوز أن تعطي  ــؤولياته، فه مدخوله، وكثرة مس

املرأة زوجها زكاة مالها؟
اذا كانت الزوجة ميسورة بحيث جتب عليها 
الزكاة. وارادت ان تعطي زوجها زكاتها مختارة 
فجائز ذلك عند الشافعية واحلنابلة ولعلة الراجح، 
فحديث زينب زوجة عبداهلل بن مسعود رضي اهلل 
عنهم، حني سألت النبي ژ ومعها امرأة اخرى عن 
دفع زكاتها الزواجهما فقال صلوات اهلل وسالمه 
عليه »لهم����ا اجران، اجر القرابة، وأجر الصدقة« 
)البخاري 328/3 ومسلم 695/2( والن املنع امنا هو 
عمن جتب عليه نفقة من يعطيه الزكاة، والزوجة 
ال تلزمها نفقة زوجها، فهو كاألجنبي وكاالخ وغيره 
من االقارب الذين ال جتب نفقتهم، بل قال الفقهاء 
ان الدفع الى الزوج افضل من دفعها لغيره بشرط 
اال تنتفع الزوجة بطريق مباش����ر او غير مباشر 
مما تدفعه فاالولى ان تدفع له ما يس����د به دينه 
احل����ال، ومنع من ذلك احلنفية واملالكية باعتبار 

ان الزوجة تنتفع بزكاتها تعطيها زوجها.

نذر الصوم طوال العمر
ــي االثنني واخلميس  ــذرت الوالدة الصوم يوم ن
ــن مرض ألم  ــفي أحد إخواني م ــوال العمر ان ش ط
به، وشفي واحلمد هلل وقد استمرت الوالدة بوفائها 
بالنذر إلى يومنا هذا ولكنها تقوم أحيانا بعدم صيام 
ــفرها أو حضورها  ــك عند س ــض األيـــام وذل بع
ــقة عند  ــبات وهي جتد صعوبة ومش لبعض املناس
ــث انها مؤخرا قامت بقضاء  قضائها لتلك األيام حي
ــض الصعوبة  ــم ووجدت بع ــرين يوما وأمتته عش
ــأل  ــك، وإثر ذلك طلبت مني أن أس ــقة في ذل واملش
ــك األيام ملا تواجهه  ــن احلكم في عدم قضائها لتل ع
ــقة في ذلك خصوصا عند قضائها  من صعوبة ومش
ــن )58  أليام كثيرة، علما بأن الوالدة كبيره في الس
ــنة( وتعاني من بعض األمراض املزمنة كالضغط  س
ــا في ذلك وجزاك اهلل  ــكري. نرجو منك إفتاءن والس

خيرا.
إذا كان القضاء يش����ق عليه����ا للمرض وكبر 
السن وجتد صعوبة فال شيء عليها وإذا عجزت 
عن الصي��ام كله فيس����ق��ط عنه�ا وعليها كفارة 

ميني.

ابتالع النخامة
أثناء الصيام ينزل املخاط من األنف الى البلعوم 
ــاء الصيام او  ــان أثن ــل الى آخر اللس ــا يص وأحيان

الصاة فأبلعه، فما احلكم؟
ان النخامة سواء أكانت مخاطا نازال من الرأس، 
أم بلغما صاعدا من الباطن، بالسعال أو التنحن�ح 

� ما لم يفحش البلغم � ال يفطر مطلقا.
أما إذا أمكن طرحه، بأن جاوز احللق، ثم أرجعه 

وابتلعه، فإن عليه القضاء.

د.عجيل النشمي

فتوحات 
إسالمية

هو أمية بن خلف بن وهب بن حذامة بن جمح بن عمرو بن هصيص 
بن كعب بن لؤي. كان من أش����د أعداء النبي ژ، تفنن في تعذيب بالل 
وغيره. وعندما سلم بالل إلى غالميه قال لهما: هو لكما اصنعا به الذي 
شئتما، فخرجا به إلى بطحاء مبكة فبسطاه على رمضائها وجعال الّرحا 
على كتفيه قائلني: اكفر مبحمد، فما كان منه إال أن ازداد إميانا وتوحيدا، 
حتى مّر أبوبكر ÿ به فاش����تراه. وكان أمية بن خلف إذا رأى رسول 
اهلل ژ همزه وملزه، فأنزل اهلل تعالى فيه: )ويل لكل همزة ملزة، الذي 
جمع ماال وعّدده، يحسب أن ماله أخلده، كال لينبذن في احلطمة، وما 
أدراك ما احلطمة، نار اهلل املوقدة، التي تطلع على األفئدة، إنها عليهم 
مؤصدة، في عمد ممددة( س����ورة الهمزة. قال ابن اس����حاق: وحدثني 
عبداهلل بن أبي جنيح: ان أمية بن خلف كان أجمع القعود، وكان شيخا 
جليال جسيما ثقيال، فأتاه عقبة بن أبي معيط، وهو جالس بني ظهراني 
قوم����ه، مبجمرة يحملها، فيها نار ومجمر، حتى وضعها بني يديه، ثم 
قال: يا أبا علّي، استجمر، فإمنا أنت من النساء، قال: قّبحك اهلل وقّبح 

ما جئت به، قال: ثم جتهز فخرج مع الناس الى بدر.

مقتل أمية بن خلف

وروى ابن اسحاق عن عبدالرحمن بن عوف ÿ قال: كان أمية بن 
خلف لي صديقا مبكة، وكان اسمي: عبد عمرو، فتسميت حني أسلمت 
عبدالرحمن ونحن مبك����ة، فكان يلقاني أمية إذ نحن مبكة فيقول: يا 
عبد عمرو أرغبت عن اس����م سّماكه أبواك؟ فأقول: نعم، فيقول: فإني 
ال أع����رف الرحمن، فاجعل بيني وبينك ش����يئا أدعوك به، أما انت فال 
جتبني باس����مك األول، وأما أنا فال أدعوك مبا ال أعرف، قال: فكان إذا 
دعاني: يا عبد عمرو لم أجبه، قال: فقلت له: يا أبا علّي، اجعل ما شئت، 
قال: فأنت عبداإلله، قال: فقلت: نعم، قال: فكنت إذا مررت به، قال: يا 
عبد اإلله فأجيبه، فأحتدث معه. حتى إذا كان يوم بدر، مررت به وهو 
واقف مع ابنه علّي بن أمية، آخذ بيده، معي أدراع، قد اس����تلبتها فأنا 
أحمله����ا، فلما رآني قال لي: يا عبد عمرو فلم أجبه، فقال: يا عبداإلله، 
فقلت: نعم، قال: هل لك في فأنا خير لك من هذه األدراع التي معك، قال 
قلت: نعم، ها اهلل ذا! قال فطرحت األدراع من يدي، واخذت بيده ويد 
ابن����ه، هو يقول: ما رأيت كاليوم قط، أما لكم حاجة في اللنب؟ قال ثم 
خرجت أمشي بهما. قال ابن اسحاق: قال عبدالرحمن بن عوف، قال: قال 
لي أمية بن خلف، وأنا بينه وبني ابنه، آخذ بأيديهما: يا عبداإلله، من 
الرجل منكم املعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزة بن 
عبداملطلب، قال: ذاك الذي فعل بنا األفاعيل. قال عبدالرحمن: فواهلل إني 
ألقودهما إذ رآه بالل معي � وكان هو الذي يعذب بالال مبكة على ترك 
اإلسالم، فيخرجه الى رمضاء مكة إذا حميت، فيضجعه على ظهره، ثم 
يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: التزال هكذا أو 
تفارق دين محمد، فيقول بالل: أحد أحد � قال: فلما رآه، قال: رأس الكفر 
أمية بن خلف، ال جنوت إن جنا، قال: قلت: أي بالل، أبأسيري، قال: ال 
جنوت إن جنا، قال: قلت: أتسمع يا ابن السوداء، قال: ال جنوت إن جنا، 
قال: ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصاراهلل، رأس الكفر أمية بن خلف، 
ال جنوت إن جنا. قال: فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل املسكة وأنا 
أذب عنه قال: فأخلف رجل الس����يف، فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح 
أمية صيحة ما س����معت مثلها قط، قال: فقلت: اجن بنفسك، وال جناء 
بك فواهلل ما أغني عنك شيئا، قال: فهبروهما بأسيافهم، حتى فرغوا 
منهما، قال: فكان عبدالرحم����ن يقول: يرحم اهلل بالال، ذهبت أدراعي 
وفجعني بأسيري. وباإلضافة الى ما سبق فإن أمية كان رجال متكبرا 
متعجرفا، فقد قرأ رس����ول اهلل ژ مبكة سورة النجم فسجد وسجد 

من معه إال أمية فقد أخذ كفا من حصا، وقال: هذا يكفيني.

فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها أفضل البنات وخير نساء العالمين أمية بن خلف

بالل بن رباح

فاطمة الزهراء س����يدة نساء العاملني، البضعة النبوية، بنت 
رسول الهدى ژ من السيدة خديجة الطاهرة سيدة نساء قريش 
وأم املؤمنني، وهي زوج علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه، وأم 
احلسن واحلسني ريحانتي رسول اهلل ژ والسيدة زينب وأم 
كلثوم رضي اهلل عنهما، وكانت فاطمة الزهراء تكنى بأم أبيها، 
كما كانت أصغر بن����ات النبي ژ وأحبهن اليه، ولدت والكعبة 
يعاد بناؤها ورس����ول اهلل ژ في اخلامسة والثالثني من عمره. 
وقد نشأت في بيت النبوة ومهبط الوحي وتعلمت من دار أبويها 
م����ا لم تتعلمه طفلة غيرها في مكة م����ن آيات القرآن. وملا منت 
واش����تد عودها كانت تضمد جراح أبيها في غزوة أحد، وتقوم 

وحدها بشؤون بيتها دون ان يساعدها أحد.
وكان����ت الس����يدة فاطمة رضي اهلل عنها تق����ف بجوار ابيها 
املصطفى ژ حني يلقى عنت الكافرين وإيذاء املشركني في سبيل 
نش����ر الدعوة اإلسالمية. فقد كان الرسول ژ ساجدا في البيت 
العتيق يوما وحوله قوم م����ن طغاة قريش فجاء عقبة بن أبي 
معيط بسلى جزور »وروث جمل« فقذفه على ظهره الشريف فلم 

يرفع الرسول األعظم رأسه وكانت فاطمة بالقرب منه فتقدمت 
في شجاعة وثبات ورفعت الروث عن ظهر أبيها، ثم رفع رسول 
اهلل رأس����ه وقال: اللهم عليك بامل����أ من قريش، اللهم عليك أبي 
جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي 
معيط وأبي بن خلف، وبعد س����نوات كان هؤالء جميعا صرعى 
في القليب بجوار ماء بدر، وقد قالت السيدة عائشة رضي اهلل 
عنه����ا عن فاطمة الزهراء: »ما رأي����ت قط أحدا أفضل من فاطمة 
غير أبيها، وما رأيت أحدا كان أش����به كالما وحديثا برسول اهلل 
ژ من فاطمة، كانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها ورحب بها 
كما كانت تصنع هي به ژ، وما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من 

فاطمة إال ان يكون الذي ولدها ژ«.
وقد طويت آخر صفح����ة من تاريخ حياة فاطمة الزهراء في 
سنة احدى عشرة من الهجرة ولكن ظلت شخصيتها لها إجاللها 

عند املسلمني.
فهي عالوة على انها بضعة الرسول األعظم وحبيبته وريحانته 

تعتبر الصورة املثالية لأم الفاضلة والسيدة الكاملة.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

غزوة بني النضير
نقض المعاهدة إعالن للحرب

بالل بن رباح املؤذن يكنى أبا عبداهلل وقيل 
أبا عبد الكرمي وقيل أبا عبدالرحمن وقال بعضهم 
 ÿ يكنى أبا عمرو وهو مولى أبي بكر الصديق
اشتراه بخمس أواق وقيل بسبع أواق وقيل 
بتسع أواق ثم أعتقه وكان له خازنا ولرسول 
اهلل ژ مؤذنا شهد بدرا وأحدا وسائر املشاهد 

مع رسول اهلل ژ.
كان أول من أظهر اإلس���الم سبعة: رسول 
اهلل ژ وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب 
وبالل واملقداد فأما رسول اهلل ژ فمنعه اهلل 
بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه اهلل بقومه 
وأما سائرهم فأخذهم املشركون فألبسوهم أدرع 
احلديد وصهروهم في الشمس فما منهم إنسان 
إال وقد أتاهم على ما أرادوا إال بالل فإنه هانت 
عليه نفسه في اهلل وهان على قومه فأعطوه 
الولدان فجعلوا يطوفون به في ش���عاب مكة 

وهو يقول أحد أحد .  
وروى املنصور ع���ن مجاهد قال أول من 
أظهر اإلسالم س���بعة فذكر معنى حديث ابن 
مسعود إال أنه لم يذكر املقداد وذكر موضعه 
خبابا وذكر في سمية ما لم يذكر في حديث ابن 
مسعود وزاد في خبر بالل أنهم كانوا يطوفون 

به واحلبل في عنقه بني أخشبي مكة .  
قال ابن إس���حاق كان بالل مولى أبي بكر 
الصدي���ق ÿ لبعض بنى جم���ح مولدا من 
مولديهم قيل من مولدي مكة وقيل من مولدي 
السراة واسم أبيه رباح واسم أمه حمامة وكان 

صادق اإلسالم طاهر القلب وقال املدائني كان 
بالل من مولدي السراة .  

صفته

وكان فيما ذكروا آدم ش���ديد األدمة نحيفا 
طواال أجنى خفيف العارضني روى عنه عبداهلل 
ب���ن عمرو بن كعب بن عج���رة وكبار تابعي 

املدينة والشام والكوفة .  

رواية الحديث

وقال عل���ي بن عمر روى عن بالل جماعة 
من الصحابة منهم أبو بكر الصديق وعمر بن 
اخلطاب وأس���امة بن زيد وعبداهلل بن عمر 
وكعب ابن عجرة والبراء بن عازب وغيرهم 

رضي اهلل عنهم .  

من المبشرين بالجنة

وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك قال 
بلغني أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
قال لبالل :   »إني دخلت اجلنة فس���معت فيها 
خشفا أمامي «  . قال واخلشف الوطء واحلس 
 فقلت :  من هذا قيل بالل  قال فكان بالل إذا ذكر 

ذلك بكى .  

المؤذن

وذكر ابن أبي شيبة عن حسني بن علي عن 
شيخ يقال له احلفصي عن أبيه عن جده قال 

أذن بالل حياة رسول اهلل ژ ثم أذن ألبي بكر 
ÿ حيات���ه ولم يؤذن في زمن عمر فقال له 
عمر ما منعك أن تؤذن قال إني أذنت لرسول 
اهلل ژ حتى قبض ألنه كان ولي نعمتي وقد 
س���معت رسول اهلل ژ يقول :   »يا بالل ليس 
عمل أفضل من اجلهاد في سبيل اهلل «  ، فخرج 
مجاهدا .  ويقال إنه أذن لعمر إذ دخل الش���ام 
مرة فبكى عمر وغيره من املسلمني .  عن عطاء 
اخلراس���اني قال كنت عند سعيد بن املسيب 
فذكر بالال فقال كان شحيحا على دينه وكان 
يعذب على دينه فإذا أراد املشركون أن يقاربهم 
قال اهلل اهلل قال فلقي النبي ژ أبا بكر رضي 
اهلل عنه فقال لو كان عندي مال اشترينا بالال 
فانطلق العباس فقال لسيدته هل لك أن تبيعني 
عبد هذا قبل أن يفوتك خيره قالت وما تصنع 
ب���ه إنه خبيث وإنه قال ث���م لقيها فقال مثل 
مقالته فاشتراه العباس فبعث به إلى أبي بكر 
فأعتقه فكان يؤذن لرسول اهلل ژ فلما مات 
النبي ژ أراد أن يخرج إلى الشام فقال له أبو 

بكر بل تكون عندي فقال إن كنت 
أعتقتني لنفس���ك فاحبسني 

وإن كن���ت أعتقتن���ي هلل 
عز وجل فذرني أذهب 

إل���ى اهلل ع���ز وجل 
فق���ال أذهب فذهب 
إلى الشام فكان بها 

حتى مات .  




