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األحد 15 اغسطس 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

 قال ابن إسحاق: وكان من حديث بني قينقاع 
أن رسول اهلل  ژ  جمعهم بسوق »بني قينقاع«، 
ثم قال: يا معش����ر يهود، احذروا من اهلل مثل 
ما نزل بقريش من النقمة وأسلموا، فإنكم قد 
عرفتم أني نبي مرسل، جتدون ذلك في كتابكم 
وعهد اهلل إليكم، قالوا: يا محمد، إنك ترى أنا 
قومك؟ ال يغرنك أنك لقي����ت قوما ال علم لهم 
باحلرب، فأصبت منهم فرصة، إنا- واهلل- لئن 

حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس.

 ما نزل فيهم 

قال ابن إس����حاق: حدثني مولى آلل زيد بن 
ثابت، عن سعيد بن جبير، أو عن عكرمة عن 
ابن عباس، قال: ما نزل هؤالء اآليات إال فيهم: 
)قل للذين كفروا س����ُتغلبون وحتشرون إلى 
جهن����م وبئس املهاد، قد كان لكم آية في فئتني 
التقتا فئة تقاتل في سبيل اهلل وأخرى كافرة 
يرونهم مثليهم رأي العني واهلل يؤيد بنصره 
من يش����اء إن في ذلك لعبرة ألولي األبص��ار( 

آل عمران )12 � 13(.

  كانوا أول من نقض العهد

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة: أن »بني قينقاع« كانوا أول يهود نقضوا 
ما بينهم وبني رس����ول اهلل ژ وحاربوا فيما 

بني بدر وأحد. 

  سبب الحرب بينهم وبين المسلمين

قال ابن هشام: وذكر عبداهلل بن جعفر بن 
املسور بن مخرمة، عن أبي عون قال: كان من أمر 
»بني قينقاع« أن امرأة من العرب قدمت بجلب 
لها، فباعته بسوق »بني قينقاع«، وجلست إلى 
صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها، 
فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى 
ظهرها، فلما قامت انكشفت سوأتها، فضحكوا 
بها، فصاحت. فوثب رجل من املس����لمني على 
الصائغ فقتله، وكان يهوديا، فشد اليهود على 
املسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل املسلم املسلمني 
على اليهود، فغضب املس����لمون، فوقع الشر 

بينهم وبني »بني قينقاع«. 

  ما كان من ابن أبي سلول مع الرسول

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن 

قتادة، قال: فحاصرهم رسول اهلل  ژ  حتى 
نزلوا على حكمه، فقام إليه عبداهلل بن أبي ابن 
س����لول حني أمكنه اهلل منهم، فقال: يا محمد، 
أحسن في موالي، وكانوا حلفاء اخلزرج، قال: 
فأبطأ عليه رس����ول اهلل  ژ، فقال: يا محمد 
أحسن في موالي قال: فأعرض عنه. فأدخل يده 
في جيب درع رسول اهلل ژ  »قال ابن هشام: 

وكان يقال لها: ذات الفضول«. 

قال ابن إس����حاق: فقال له رسول اهلل ژ: 
»أرسلني«، وغضب رسول اهلل  ژ  حتى رأوا 
لوجهه ظلال، ثم قال: »ويحك أرس����لني«، قال: 
ال - واهلل - ال أرسلك حتى حتسن في موالي، 
أربع مائة حاسر وثالثمائة دارع قد منعوني من 
األحمر واألسود، حتصدهم في غداة واحدة، إني 
–واهلل- امرؤ أخشى الدوائر، قال: فقال رسول 

اهلل ژ: )هم لك(. 

 مدة حصارهم

قال ابن هشام: واس���تعمل رسول اهلل ژ  
على املدينة في محاصرته إياهم بشير بن عبد 
املنذر، وكانت محاصرته إياهم خمس عش���رة 

ليلة. راجع سيرة ابن هشام )115-113/3(. 

 التسليم والجالء

وبعد احلصار نزلوا على حكم رسول اهلل 
ژ في رقابهم وأموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر 
بهم فكتفوا. وكان من ابن أبي ما كان، ثم أمرهم 
النب���ي أن يخرجوا من املدينة وال يجاوره بها 
فخرجوا إلى أذرعات الشام، فقل أن لبثوا فيها 
حتى هلك أكثرهم، وقبض رسول اهلل أموالهم 
فأخذ منها ثالث قسي ودرعني وثالثة أسياف 
وثالثة رماح وخمس غنائمهم، وكان الذي تولى 
جمع الغنائم محمد بن مسلمة. راجع »الرحيق 

املختوم« ص217.

 تبرؤ ابن الصامت من حلفهم 

وما نزل فيه وفي ابن أبي 

قال ابن إس���حاق: وحدثني أبي إسحاق بن 
يسار، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، 
قال: ملا حاربت »بنو قينقاع« رس���ول اهلل ژ  
تشبث بأمرهم عبداهلل بن أبي ابن سلول، وقام 
دونهم. قال: ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول 
اهلل ژ، وكان أح���د بني عوف، لهم من حلفه 
مثل الذي لهم من عبداهلل بن أبي، فخلعهم إلى 
رس���ول اهلل ژ  وتبرأ إلى اهلل - عز وجل - 
وإلى رسوله  ژ  من حلفهم، وقال: يا رسول 
اهلل، أتولى اهلل ورسوله  ژ واملؤمنني، وأبرأ 

من حلف هؤالء الكفار وواليتهم. 
ق���ال: ففيه، وفي عبداهلل بن أبي نزلت هذه 
القصة من املائدة: )يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 
وم���ن يتولهم منكم فإنه منهم إن اهلل ال يهدي 
القوم الظاملني فترى الذين في قلوبهم مرض(. 
أي لعبداهلل بن أبي، وقوله: إني أخشى الدوائر 
)يس���ارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا 
دائرة فعس���ى اهلل أن يأتي بالفتح أو أمر من 
عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمني 
ويقول الذين آمنوا أهؤالء الذين أقسموا باهلل 

جهد أميانهم( املائدة )51 - 53(.

لم أصم من قبل
ما احلكم الش��رعي للعمل الذي قمت به في شهر 
رمض��ان وذلك قبل 3 س��نوات، حيث انني وبعد ان 
كنت في ظل جهل وضياع اريد ان اكفر عما اقترفته 
يداي في حرمة شهر رمضان املبارك فقد استمنيت 
في نهار رمض��ان ولم اكن في وعي مما عملته وانا 
ندمت منذ ذلك اليوم ندما شديدا وهذا الذنب مازال 
ال��ى اآلن يؤرقني في منام��ي وال اعرف كيف احلل 

والعمل الكفر عن ذنبي؟
ما دمت تشعر بتأنيب فهذا دليل صدق التوبة 
ان شاء اهلل، واما احلكم الشرعي فان االستمناء 
بالكف او باللمس او بالتقبيل ونحو ذلك، يفطر، 
لكن هل على الفاعل كفارة، جمهور الفقهاء ان عليه 
القضاء، فقط وال كفارة عليه، وعند املالكية عليه 
القضاء والكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم 
يجد فصيام ش����هرين متتابعني، فان لم يستطع 

فيطعم ستني مسكينا.
ودليل من قال عليه الكف����ارة مع القضاء انه 
تسبب في االنزال عمدا: فيشبه من انزل باجلماع 
فتكون عليه كفارة اجلماع، والراجح رأي اجلمهور 

للفارق بني اجلماع وغيره صورة ومعنى.

تعب شديد
امرأة صامت ولكنها ش��عرت اثن��اء النهار بتعب 
ش��ديد يصعب عليها االس��تمرار في الصوم فهل 

يجوز لها ان تفطر، واذا افطرت ماذا يجب عليها؟
اذا تعب����ت تعبا ش����ديدا بحي����ث تتضرر لو 
اس����تمرت في الصوم، او غلب عل����ى ظنها ذلك، 

فلها ان تفطر.
بل يجب الفطر اذا خافت على نفسها، الن حفظ 
النفس واجب وتعتبر في هذه احلالة كاملريضة 
تفطر لسبب املرض، لكن ال يجوز لهذه املرأة ان 
تفطر اليوم التال����ي بناء على تعبها اليوم االول 
ويكون حكمها حكم اصحاب املهن الشاقة وعليها 
ان تنوي الصيام في الليل وتستمر على صومها 
حتى تلحقها املشقة وحتس بالتعب فتفطر حينئذ 
ويجب عليها فيما س����بق ان تقض����ي هذا اليوم 

فيما بعد.

زكاة متأخرة
شخص عليه زكاة مال عن سنوات مضت ويرغب 
اآلن في س��داد ما عليه م��ن زكاة، ولكنه اآلن مدين 
لش��خص، فهل يجب س��داد الدين قبل سداد الزكاة 

املتأخرة، ام الزكاة مقدمة؟
االصل ان الدين يسقط الزكاة، ان كان قد استوعب 

الدين مقدار الزكاة او انقصها عن النصاب.
والدي����ن الذين مينع وجوب الزكاة، هو الدين 
الذي له مطالب من العباد سواء كان دينا هلل كزكاة 
يطالب به احلاك����م، او كان دينا للعباد خالصا،  
وسواء اان دينا للعباد خالصا، وسواء كان حاال او 
مؤجال، اما الدين الذي ليس له مطالب من العباد 
وهو دين اهلل مث����ل دين النذر والكفارة وصدقة 

الفطر، فانه ال مينع من وجوب الزكاة.
ومن جهة اخرى، فان الدين الذي يسقط الزكاة 
� يش����ترط اال يكون للمزكي مال آخر يقضي منه 
الدي����ن، فان كان له مال آخر، فيقضي الدين منه، 

ويخرج الزكاة.
وبالنسبة حملل السؤال فإن الزكاة ال تسقط، 
وان كان علي����ه دين، الن الدين امنا يعتبر مانعا 
من الزكاة اذا استقر في ذمة الشخص قبل وجوب 
الزكاة، فأما ان وجب بع����د وجوب الزكاة، النها 
وجبت في ذمته، فال يسقطها ما حلقه من الدين 

بعد ثبوتها.
وعلى ذلك فتجب على السائل الزكوات املاضية، 
ويقدم الدين هنا فيدفع الدين احلال، وتبقى الزكاة 

في ذمته حتى يدفعها.

العدسات الالصقة
هل يجوز اس��تخدام العدس��ات الطبية في نهار 
رمضان، حيث لدي ضعف بالنظر، فهل استخدامها 

يعتبر من املفطرات؟
 ال بأس باستخدامها ما لم يكن وضعها يشتمل 
على مواد سائلة تنزل من العني إلى احللق فتبلعها، 

فتفطر في هذه احلالة فقط.

د.عجيل النشمي

فتوحات 
إسالمية

عبداهلل بن أبي ابن سلول رأس املنافقني، وأحد املبغضني بشدة 
للنبي ژ، وكان قد دخل في اإلسالم حفاظا على نفسه وماله.

أما س���بب العداوة: فلقد كان قوم���ه قبل هجرة النبي ژ إلى 
املدينة يريدون أن يلبسوه التاج ليكون سيدا عليهم، فلما هاجر 
النب���ي ژ تركوه، فاعتبر ان النبي ژ س���لبه امللك فحقد عليه 
من حينها، ولبس ثوب النفاق، وراح يخذل املسلمني من موقعة 

الى أخرى.
ومن األمثلة على نفاقه وإيذائ���ه للنبي ژ وأصحابه رضي 

اهلل عنهم:
حني اجتمع زعماء قريش ممن لم يقتلوا في غزوة بدر، وقرروا 
ان يأخذوا بالثأر من محمد وأصحابه، وجهزوا جيشا قويا لذلك، 
وخرجوا من مكة متوجهني الى املدينة، وكان عددهم 3 آالف مقاتل، 
فبلغ ذلك النبي ژ فاستش���ار أصحابه، وخّيرهم بني اخلروج 
ملالقاتهم وقتالهم، أو البقاء ف���ي املدينة، فإن دخلوا عليهم فيها 
قاتلوهم، فكان رأي بعض شيوخ من املسلمني، عدم اخلروج من 
املدينة، وكان عبداهلل بن أبي ابن س���لول من أصحاب هذا الرأي، 
غير ان كثيرا من الصحابة ممن لم يكن لهم شرف القتال في بدر 
رغبوا في اخلروج، وقالوا: يا رسول اهلل اخرج بنا الى أعدائنا، 
ال ي���رون انا خفناه���م وضعفنا.. ولم يزل أصح���اب هذا الرأي 
برس���ول اهلل ژ حتى وافقهم على ما أرادوا، فدخل بيته فلبس 

درعه وأخذ سالحه.
وظ���ن الذين أحلوا على رس���ول اهلل ژ باخل���روج انهم قد 
اس���تكرهوه على ما ال يريد، فندموا على ما كان منهم، وملا خرج 
عليهم قالوا: اس���تكرهناك يا رس���ول اهلل ولم يكن لنا ذلك، فإن 
شئت فاقعد، فقال رسول اهلل ژ: »ما ينبغي لنبي إذا لبس ألمته 

)أي: درعه( ان يضعها حتى يقاتل«.
وخرج النبي ژ من املدينة في ألف من أصحابه، وذلك من شهر 
شوال، حتى إذا كانوا بني املدينة وأحد، تراجع عبداهلل بن أبي بن 
سلول بثلث اجليش، وعامتهم من شيعته وأصحابه املنافقني وهو 
يقول: عصاني وأطاع الول���دان، ومن ال رأي له، وما ندري عالم 
نقتل أنفسنا؟ وحلقهم عبداهلل بن حرام يناشدهم اهلل أال يخذلوا 
نبيهم، فلم يستجيبوا لندائه، فنزل قوله تعالى: )وليعلم الذين 
نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل اهلل أو ادفعوا قالوا لو 
نعلم قتاال التبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم لإلميان يقولون 

بأفواههم ما ليس في قلوبهم واهلل أعلم مبا يكتمون(.
وفي عزوة بني املصطلق اس���تغل عبداهلل بن أبي خالفا بني 
غالمني تنازعا، عن جابر ÿ قال: كسع رجل من املهاجرين رجال 
من األنص���ار، فقال األنصاري: يا لألنص���ار، وقال املهاجري: يا 
للمهاجرين، فسمع ذلك النبي ژ فقال: »ما بال دعوى اجلاهلية« 
فقيل: رجل من املهاجرين: كس���ع رجال من األنصار، فقال النبي 
ژ: »دعوها، فإنها منتنة«، قال جابر: وكان املهاجرون حني قدموا 
املدينة أقل من األنصار، ثم إن املهاجرين كثروا، فبلغ ذلك عبداهلل 
بن أبي بن س���لول، فقال: فعلوها، واهلل لئن رجعنا الى املدينة 

ليخرجن األعز منها األذل.
 وف���ي رواية: راح يردد قائال: واهلل إننا على حد قول القائل: 

سمن كلبك يأكلك!
فس���مع ذلك عمر، فأتى النبي ژ فقال: يا رسول اهلل، دعني 
أضرب عنق هذا املنافق، فقال النبي ژ: »يا عمر، دعه ال يتحدث 

الناس أن محمدا يقتل أصحابه«. )متفق عليه(.

امرأة أيوب گ  عبداهلل بن أبّي ابن سلول

خبيب بن عدي

امرأة أشار إليها القرآن الكرمي مرتني دون 
أن يذكر اس����مها، كلتاهما جاءتا في سياق 
احلديث عن أيوب النبي عليه السالم، وذكرت 

فيهما بصفتها »أهله«، أي زوجته.
ذكرت في الق���رآن ضمنا حيث جاءت 
قصة أيوب في القرآن الكرمي في عدة آيات 
ومن ذلك قوله تعالى: )وأيوب إذ نادى ربه 
أني مس���ني الضر وأنت أرحم الراحمني( 
)األنبياء 83(. وجاء في تفسير القرآن في 
شرح اآليات التي حتدثت عن أيوب گ 
وابتالئه وصبره وكذلك في كتب األخبار 
والسير أن زوجة أيوب كانت وفية مخلصة 
لزوجها عاش���ت معه وفية بإخالص في 
السراء والضراء وصبرت على فقر ومرض 
زوجها مدة طويلة، وقفت بجانبه ولم تتخل 
عنه حلظة بع���د ابتالئه إلى أن أنعم اهلل 
تعالى عليه بالش���فاء. وأعاد إليه صحته 

وماله.
وكان اهلل تعالى قد أنعم على أيوب بنعم 
كثيرة فبسط عليه في الدنيا فكان ميتلك 
أراض واسعة بالشام وكان له من أصناف 
املال كله من اإلبل والبقر والغنم واخليل 
واحلمير م����اال يكون لرجل أفضل منه في 
العدة والكثرة وأنعم اهلل عليه باملال والولد 
وأسبغ عليه من الصحة والعافية فكانت 

النعمة تامة على أيوب.
وقد ابتلى اهلل تعالى أيوب گ بأن أرسل 
إليه نارا اجتاحت أرزاقه وقضت عليه، فلم 
يهتز إميانه ويقينه باهلل تعالى، بل صبر 
واحتسب كعبد ش����كور راض بحكم اهلل 
تعالى ومبشيئته، وأصبح مضرب األمثال 

في صبره، حتى ليقال »صبر أيوب«.
وزادت علي����ه احملن بأن ابتاله الرحمن 
باملرض، فهزل جسمه، وشحب لونه، ونزت 
جروحه وقروح����ه، فصبر، وصبرت معه 
زوجته مؤمنة راضية بكل ما يأتي من اهلل 
سبحانه.. وملا ضاقت بهما أسباب العيش 
صارت تخدم عند الناس لتقدم لقمة العيش 
لزوجها العليل، وكانت صابرة محتسبة.

وقالت لزوجه����ا ذات يوم: »ادع اهلل يا 
رج����ل أن يرفع عنك الض����ر، ومين عليك 
بالشفاء«، فقال لها أيوب: »واهلل يا امرأة 
إني ألس����تحي من ربي أن أطلب منه ذلك، 
وهو العليم اخلبير بحالي وبشؤون عباده، 
ولو ش����اء لرفع املرض عني«... ثم كررت 
عليه طلبها م����رارا، فغضب من إحلاحها، 
وظن أن إميانها باهلل قد ضعف، وصبرها 
على نوائب الدهر قد نفد، فأنذرها: إن شفاه 
اهلل من مرضه، وأخرجه من محنته، وأعاد 
إليه صحته وقوته ليضربنها مئة سوط، 

وعزم على أال يأكل م����ن يدها طعاما، وال 
يذوق شرابا، وال يطلب منها شيئا، حتى 

يقضي اهلل أمره.
وبات أيوب گ وحيدا، فتفاقمت آالمه 
وأوجاعه اجلس����مية والنفسية، وأصبح 
وحيدا ال مؤنس ل����ه، فدعا ربه في حلظة 
ضيق ويأس وضع����ف، ونادى ربه قائال: 
)أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمني(، 
فاس����تجاب له ربه وكشف ما به من ضر: 
»وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا 
إليه: )اركض  وذكرى للعابدين«، وأوحى 

برجلك هذا مغتسل بارد وشراب(. 
فاغتسل أيوب باملاء، وشرب كما أمره 
ربه، فعافاه اهلل من مرضه، وأعاد له القوة 
والصحة اجلمال، فلما رأته زوجته »رحمة« 
أنكرته ولم تعرفه، ولكنها حني أقبلت عليه 
وحتادثا عرفته، وأخذت تبكي هلل ش����كرا 
له ب����أن مّن على زوجها بالش����فاء، فنظر 
إليها زوجها معاتب����ا إياها على إحلاحها، 
ثم احتار كيف يبر بقسمه، ويضرب املرأة 
التي حنت عليه ورعته في مرضه، وصبرت 
على ابتالئها معه، فأوحى إليه اهلل تعالى 
بفتوى يبر بها قسمه، فقال له )وخذ بيدك 
ضغثا فاض����رب به وال حتنث إنا وجدناه 

صابرا نعم العبد إنه أواب( )ص 44(.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم في السعير

غزوة بني قينقاع
الغدر والخيانة  طبائع اليهود

انه من أوس املدينة وانصارها تردد على رس���ول اهلل ژ مذ هاجر 
اليهم وآمن باهلل رب العاملني. كان عذب الروح، ش���فاف النفس، وثيق 
االميان، ريان الضمير. أسلم خبيب قلبه وأمره ومصيره هلل رب العاملني. 
ساومه املش���ركون على اميانه اذ هو كفر مبحمد ومن قبل بربه الذي 
آمن به ولكن اميان خبيب كالشمس قوة وبعدا ونارا ونورا كان يضيء 
كل م���ن التمس من الضوء ويدف���ئ كل من التمس منه الدفء اما الذي 
يقترب منه ويتحداه فإنه يحرقه ويسحقه. قاد الكفار البطل الى مصيره 
وخرجوا به الى مكان يسمى »التنعيم« حيث يكون هناك مصرعه. ما 
ان بلغوه حتى استأذنهم خبيب في ان يصلي ركعتني، وأذنوا له ظانني 
انه قد يجري مع نفسه حديثا ينتهي باستسالمه واعالن الكفران باهلل 
وبرس���وله وبدينه. صلى خبيب ركعتني في خشوع وسالم وإخبات 
وتدفقت في روحه حالوة االميان، فود لو ظل يصلي ويصلي ويصلي 
ولكنه التفت صوب قاتليه وقال لهم: »واهلل لو ان حتسبوا ان بي جزعا 
من املوت الزددت صالة« ثم ش���هر ذراعيه نحو الس���ماء وقال: »اللهم 

أحصهم عددا واقتلهم بددا«.
ثم تصفح وجوههم في عزم وراح ينشد:
مس���لما أقت���ل  ح���ني  أبال���ي  ولس���ت 

عل���ى اي جن���ب كان ف���ي اهلل مصرع���ى
يبارك على أوصال شلو ممزع الول مرة  وذلك في ذات اإلله وان يشأ 

في تاريخ العرب يصلبون رجال ثم يقتلونه فوق الصليب. لقد اعدوا 
من جذوع النخل صليبا كبيرا اثبتوا فوقه خبيبا وشدوا فوق اطرافه 
وثاقه واحتشد املشركون في ش���ماتة ظاهرة ووقف الرماة يشحذون 
رماحهم. لم تغمض عيناه ولم تزايل السكينة العجيبة املضيئة وجهه 
وبدأت الرماح تنوش���ه والسيوف تنهش حلمه. اقترب منه احد زعماء 
قريش وقال له: أحتب ان محمدا مكانك وانت س���ليم معافى في أهلك؟ 
انتفض خبيب كاإلعصار وصاح في قاتليه: واهلل ما احب اني في اهلي 
وولدي ومعي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول اهلل بشوكة. كان 
خبيب عندما رفعوه الى جذوع النخل التي صنعوا منها صليبا وعندما 
شدوا عليه الوثاق قد ميم وجهه شطر السماء وابتهال الى ربه العظيم 

قائال: »اللهم انا قد بلغنا رسالة رسولك فبلغه الغداة ما يصنع 
بنا« واستجاب اهلل دعاءه، فبينما الرسول في املدينة اذ 

غمره احساس وثيق بان اصحابه في محنة وتراءى له 
جثمان احدهم معلقا ومن فوره دعا ژ املقداد بن 

عمرو والزبير بن العوام فركبا فرسيهما ومضيا 
يقطع���ان االرض وثبا، وجمعهما اهلل باملكان 
املنش���ود وانزال جثمان صاحبهما »خبيب« 
حيث كانت بقعة طاهرة من االرض في انتظاره 

لتضمه حتت ثراها الرطيب.




