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االثنين 16 اغسطس 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

خرج رس����ول اهلل ژ في موكبه من املهاجرين واألنصار، حتى نزل على بئر من آبار قريظة يقال لها :  
بئر أنا وبادر املس����لمون إلى امتثال أمره، ونهضوا من فورهم، وحتركوا نحو قريظة، وأدركتهم العصر 
في الطريق فقال بعضهم : ال نصليها إال في بني قريظة كما أمرنا، حتى إن رجاال منهم صلوا العصر بعد 
العشاء اآلخرة، وقال بعضهم :  لم يرد منا ذلك، وإمنا أراد سرعة اخلروج، فصلوها في الطريق، فلم يعنف 

واحدة من الطائفتني .
هكذا حترك اجليش اإلسالمي نحو بني قريظة أرساال حتى تالحقوا بالنبي ژ، وهم ثالثة آالف، واخليل 

ثالثون فرسا، فنازلوا حصون بني قريظة، وفرضوا عليهم احلصار .
وملا اشتد عليهم احلصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثالث خصال : إما أن يسلموا ويدخلوا مع 
محمد ژ في دينه، فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم ونس����ائهم � وقد قال لهم :  واهلل، لقد تبني لكم 
أنه لنبي مرسل، وأنه الذي جتدونه في كتابكم � وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم، ويخرجوا إلى 
النبي ژ بالس����يوف مصلتني، يناجزونه حتى يظف����روا بهم، أو يقتلوا عن آخرهم، وإما أن يهجموا على 

رسول اهلل ژ وأصحابه، ويكبسوهم يوم السبت، ألنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه، فأبوا 
أن يجيبوه إلى واحدة من هذه اخلصال الثالث، وحينئذ قال س����يدهم كعب 

بن أس����د � في انزعاج وغضب :  ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة 
واحدة من الدهر حازما . ولم يبق لقريظة بعد رد هذه اخلصال 

الثالث إال أن ينزلوا على حكم رس����ول اهلل ژ ، ولكنهم 
أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من املسلمني، لعلهم 

يعرفون ماذا س����يحل به����م إذا نزلوا على حكمه، 
فبع�ثوا إلى رس������ول اهلل ژ أن أرس��ل إلينا 

أبا لبابة نستشيره، وكان حليفا لهم، وكانت 
أمواله وولده في منطقتهم، فلما رأوه قام 

إليه الرجال، وجهش النساء والصبيان 
يبكون في وجهه، ف����رق لهم، وقالوا :  
يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم 
محمد ؟  قال :  نعم، وأش����ار بيده إلى 
حلقه، يقول :  إنه الذبح، ثم علم من 
فوره أنه خان اهلل ورسوله فمضى 
على وجهه، ولم يرجع إلى رسول اهلل 
ژ حتى أتى املسجد النبوي باملدينة، 
فربط نفسه بسارية املسجد، وحلف 
أال يحله إال رسول اهلل ژ بيده، وأنه 

ال يدخل أرض بني قريظة أبدا،  فلما بلغ 
رسول اهلل ژ خبره وكان قد استبطأه 

قال :   » أما إنه لو جاءني الس����تغفرت له، 
أم����ا إذ قد فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه 

من مكانه حتى يتوب اهلل عليه «  .
ورغم ما أش����ار إليه أبو لبابة قررت قريظة 

النزول على حكم رسول اهلل ژ، وقد كان باستطاعة 
اليهود أن يتحملوا احلصار الطويل، لتوافر املواد الغذائية 

واملياه واآلبار ومناعة احلصون، وألن املسلمني كانوا يقاسون 
البرد القارس واجلوع الش����ديد وهم في العراء، مع شدة التعب 

الذي اعتراهم، ملواصلة األعمال احلربية من قبل بداية معركة األحزاب، 
إال أن حرب قريظة كانت حرب أعصاب، فقد قذف اهلل في قلوبهم الرعب، وأخذت 

معنوياتهم تنهار، وبلغ هذا االنهيار إلى نهايته بعد أن تقدم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام 
رضي اهلل عنهما، وصاح علي: يا كتيبة اإلميان، واهلل ألذوقن ما ذاق حمزة أو ألفتحن حصنهم .

وحينئذ بادروا إلى النزول على حكم رس����ول اهلل ژ، وأمر رسول اهلل ژ باعتقال الرجال، فوضعت 
القيود في أيديهم حتت إشراف محمد بن مسلمة األنصاري، وجعلت النساء والذراري مبعزل عن الرجال 
في ناحية، وقامت األوس إلى رسول اهلل ژ فقالوا :  يا رسول اهلل، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، 
وهم حلفاء إخواننا اخلزرج، وهؤالء موالينا، فأحسن فيهم، فقال : » أال ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم ؟  «  
قالوا :  بلى .  قال :   »فذاك إلى س����عد بن معاذ «.  قالوا :  قد رضينا . فأرسل إلى سعد بن معاذ، وكان في املدينة 

لم يخرج معهم للجرح الذي كان قد أصاب أكحله في معركة األحزاب .
فأركب حمارا، وجاء إلى رس���ول اهلل ژ، فجعلوا يقولون، وهم كنفيه :  يا س���عد، أجمل في مواليك، 
فأحس���ن فيهم، فإن رسول اهلل قد حكمك لتحسن فيهم، وهو س���اكت ال يرجع إليهم شيئا، فلما أكثروا 

عليه قال :  لقد آن لسعد أال تأخذه في اهلل لومة الئم، فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى املدينة فنعى 
إليهم القوم .

وملا انتهى سعد ÿ إلى النبي ژ قال للصحابة: »قوموا إلى سيدكم «، فلما أنزلوه قالوا :  يا سعد، إن 
هؤالء قد نزلوا على حكمك . قال :  وحكمي نافذ عليهم ؟  قالوا :  نعم . قال :  وعلى املس����لمني ؟ قالوا :  نعم، قال :  
وعلى من ههنا ؟  وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول اهلل ژ إجالال له وتعظيما . قال :  » نعم، وعلي «. 
قال :  فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال، وتسبي الذرية، وتقسم األموال، فقال رسول اهلل ژ:   »لقد حكمت 

فيهم بحكم اهلل من فوق سبع سماوات «  .
وكان حكم س����عد ÿ في غاية العدل واإلنصاف، فإن بني قريظة باإلضافة إلى ما ارتكبوا من الغدر 
الشنيع، كانوا قد جمعوا إلبادة املسلمني ألفا وخمسمائة سيف، وألفني من الرماح، وثالثمائة درع، وخمسمائة 
ترس، وحجفة، حصل عليها املسلمون بعد فتح ديارهم . وأمر رسول اهلل ژ فحبست بنو قريظة في دار 
بنت احلارث امرأة من بني النجار، وحفرت لهم خنادق في س����وق املدينة، ثم أمر بهم، فجعل يذهب بهم 

إلى اخلنادق أرساال أرساال، وتضرب في تلك اخلنادق أعناقهم .
فقال من كان بعد في احلبس لرئيس����هم كعب بن أسد :  ما تراه يصنع 
بنا ؟  فق����ال :  أفي كل موطن ال تعقلون ؟  أما ترون الداعي ال ينزع ؟  
والذاه����ب منك����م ال يرجع ؟  هو واهلل القت����ل وكانوا ما بني 
الستمائة إلى السبعمائة، فضربت أعناقهم . وهكذا مت 
اس����تئصال أفاعي الغدر واخليانة، الذين كانوا قد 
نقضوا امليث����اق املؤكد، وعاونوا األحزاب على 
إبادة املسلمني في أحرج ساعة كانوا ميرون 
بها في حياتهم، وكانوا قد صاروا بعملهم 
ه����ذا من أكابر مجرم����ي احلروب الذين 

يستحقون احملاكمة واإلعدام .
وقت���ل مع ه���ؤالء ش���يطان بني 
النضير، وأحد أكابر مجرمي معركة 
األحزاب حيي بن أخطب والد صفية 
أم املؤمنني رضي اهلل عنها كان قد 
دخ���ل مع بني قريظة في حصنهم 
حني رجعت عنهم قريش وغطفان، 
وفاء لكعب بن أسد مبا كان عاهده 
عليه حينما جاء يثيره على الغدر 
واخليانة أيام غزوة األحزاب، فلما 
أتي به وعليه حلة قد ش���قها من كل 
ناحية بقدر أمنلة لئال يسلبها مجموعة 
يداه إلى عنقه بحبل، قال لرسول اهلل 
ژ:  أما واهلل ما ملت نفسي في معاداتك، 
ولكن من يغال���ب اهلل يغلب . ثم قال :  أيها 
الناس، ال بأس بأمر اهلل، كتاب وقدر وملحمة 
كتبها اهلل على بني إسرائيل، ثم جلس، فضربت 
عنقه . وقتل من نسائهم امرأة واحدة كانت قد طرحت 
الرحى على خالد بن س���ويد فقتلت���ه، فقتلت ألجل ذلك. 
وكان قد أمر رس���ول اهلل بقتل م���ن أنبت، وترك من لم ينبت، 
فكان مم���ن لم ينبت عطية القرظي، فترك حيا فأس���لم وله صحبة. 
واس���توهب ثابت بن قيس، الزبير بن باطا وأهل���ه وماله � وكانت للزبير يد 
عند ثابت � فوهبهم له رس���ول اهلل ژ، فقال له ثابت بن قيس :  قد وهبك رسول اهلل ژ إلي، 
ووه���ب لي مالك وأهلك فهم لك . فقال الزبير بعد أن علم مبقتل قومه :  س���ألتك بيدي عندك يا ثابت إال 
أحلقتن���ي باألحبة، فضرب عنقه، وأحلقه باألحبة من اليهود، واس���تحيا ثابت من ولد الزبير بن باطا 
عبدالرحمن بن الزبير، فأس���لم وله صحبة . واستوهبت أم املنذر سلمى بنت قيس النجارية رفاعة بن 
س���موأل القرظي، فوهبه لها فاستحيته، فأسلم وله صحبة. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول، 
فحقن���وا دماءه���م وأموالهم وذراريهم . وخرج تلك الليلة عمرو بن س���عدي � وكان رجال لم يدخل مع 
بني قريظة في غدرهم برسول اهلل ژ فرآه محمد بن مسلمة قائد احلرس النبوي، فخلى سبيله حني 
عرفه، فلم يعلم أين ذهب . وقسم رسول اهلل ژ أموال بني قريظة بعد أن أخرج منها اخلمس، فأسهم 
للفارس ثالثة أسهم، س���همان للفرس وسهم للفارس، وأسهم للراجل سهما واحدا، وبعث من السبايا 

إلى جند حتت إشراف سعد بن زيد األنصاري فابتاع بها خيال وسالحا .

شروط الزكاة
لدي مبلغ معني من امل��ال رصدته لبناء بيت، مدة 
بنيان البيت س��نة انتهت هذه املدة واملبلغ حال عليه 
احل��ول، هل املبلغ جتب عليه ال��زكاة بالرغم من انه 

مرصود للبناء ومحدد مدته واملبلغ أيضا؟
مادام املبلغ موجودا ولم تبدأ بالبناء، أو تقدمه 
الى املقاول أو تبرم عقدا باملبلغ مع مقاول أو بدأت 
بالعمل، فإن املال جتب فيه الزكاة إذا مضى عليه 

حول وتوافرت بقية شروط وجوب الزكاة.

العبرة بوصولها إلى الحلق
ما حكم القطرة إذا وضعها الصائم في عينه.. هل 

تفطر؟
 إذا وضع الصائم قطرة العني، وأحس بها في 
حلقه فإن صومه يبطل، أما إذا لم تصل الى حلقه 

ولم يحس بها فانه لم يفطر.
وذهب احلنفية والش���افعية الى انها ال تفطر 
ولو احس بها الصائم في حلقه، ألن العني ليست 

جوفا وليست منفذا مفتوحا.

األيام البيض
م��ا األيام البيض؟ وهل ورد فيها حديث يبني انها 

مشروعة؟ وملاذا سميت بذلك؟
من الس���نة صيام األيام البي���ض، وصيامها 
مس���تحب، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر 
واخلامس عشر من كل شهر عربي، ملا روى أبوذر 
ÿ ان النب���ي ژ قال له: »ي���ا أبا ذر، إذا صمت 
من الش���هر ثالثة أيام، فصم ثالث عشرة واربع 
عش���رة وخمس عشرة« )الترمذي: 125/3(. وقال 
حديث حسن وسميت األيام البيض لشدة بياض 

الهالل فيها.

قضاء اليوم
ما حكم من نزل عليها دم احليض قبيل املغرب؟

من نزل عليها دم احليض قبل آذان املغرب فإن 
صومها فاس���د ويجب عليها ان تقضي هذا اليوم 

وما يليه من أيام احليض.

التطير من الجاهلية
رجل قال لزوجته أنت فقر وأنت سبب النحس، ثم 
قال لها: س��وف أطلقك بالثالث واحدة منهن رجعية، 
وطلقها فعال بالث��الث واحدة منهن رجعية فما حكم 

الشرع؟
أما انه ينس���ب الشؤم لها والنحس فهذا مما ال 
يجوز ان يصدر من مس���لم: ألن التطير من فعل 
اجلاهلية، قال ژ: »ال عدوى وال طيرة، وال هامة، 
وال صفرة« )رواه البخاري ومس���لم(. والواجب 
ان يتوب الى اهلل من هذا القول، ويجب ايضا ان 

يعتذر الى زوجته من هذا الكالم.
أما بالنس���بة للطالق فإذا كانت عبارته األولى 
سوف أطلقك فإن الطالق ال يقم مبجرد هذه العبارة، 

ألن الطالق يقع بلفظ حال ومنجز.
ولكن ملا طلقها فع���ال في مجلس واحد بثالث 
تطليقات إحداهن رجعية، فإن كانت العدة مازالت 
لم تنته فله ان يراجعها، وإن كانت قد انتهت فال 
رجع���ة إال إذا رضيت ويكون بعقد جديد، هذا إذا 
كان لم يس���بق له الط���الق أو طلق واحدة وهذه 

الثانية.

توفي في رمضان
توف��ي والدنا في رمض��ان وكان مريضا من قبل 
رمضان واس��تمر مرضه ملا بعد رمضان، ثم توفي، 

فهل علينا ان نصوم عنه رمضان؟
اتفق الفقهاء على ان من مات وعليه صوم فاته 
مبرض او سفر، او نحوهما من األعذار، ولم يتمكن 
من قضاء ما عليه حتى مات فال ش���يء عليه، وال 
يصوم عنه غيره، وال يطعمون عنه لقول النبي ژ 
»إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم« البخاري 
251/13 ومسلم 975/2، وأما من مات بعد ان مرت 
عليه ايام كان بامكانه ان يصوم، فيطعم عنه لكل 
يوم مس���كني، وهذا عند جمهور الفقهاء لكن عند 
الش���افعية انه يصام عنه سواء في هذا من فاته 

الصيام بعذر كاملرض او بغير عذر.

د.عجيل النشمي

فتوحات 
إسالمية

إنه���ا قصة فتى آمن، فصبر وثبت، فآمنت معه قريته. لقد كان غالما نبيهًا، 
ولم يكن قد آمن بع���د. وكان يعيش في قرية ملكها كافر يدعي األلوهية. وكان 
للملك س���احر، وعندما تقدم العمر بالساحر، طلب من امللك أن يبعث له غالما 
يعلمه السحر بعد موته. فاختير هذا الغالم وأرسل للساحر. فكان الغالم يذهب 
للساحر ليتعلم منه، وفي طريقه كان مير على راهب. فجلس معه مرة وأعجبه 
كالمه. فصار يجلس مع الراهب. وكان الساحر يضربه إن لم يحضر. فشكا ذلك 
للراهب. فقال له الراهب: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك 
فقل حبسني الساحر. وكان في طريقه، فإذا بحيوان عظيم يسد طريق الناس. 
فقال الغالم في نفسه، اليوم أعلم أيهما أفضل، الساحر أم الراهب. ثم أخذ حجرا 
وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى 
ميضي الناس. ثم رمى احليوان فقتله. فتوجه الغالم للراهب وأخبره مبا حدث. 
فقال له الراهب: أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فال تدل علي. 
وكان الغالم بتوفيق م���ن اهلل يبرئ األكمه واألبرص ويعالج الناس من جميع 
األمراض. فس���مع به أحد جلساء امللك، وكان قد فقد بصره. فجمع هدايا كثيرة 
وتوجه بها للغالم وقال له: أعطيك هذه الهدايا إن ش���فيتني. فأجاب الغالم: أنا 
ال أش���في أحدا، إمنا يشفي اهلل تعالى، فإن آمنت باهلل دعوت اهلل فشفاك. فآمن 
جليس امللك، فشفاه اهلل تعالى. فذهب جليس املجلس، وقعد بجوار امللك. فقال 
ل���ه امللك: من رد عليك بصرك؟ فأجاب اجلليس بثقة املؤمن: ربي. فغضب امللك 
وقال: ولك رب غيري؟ فأجاب املؤمن: ربي وربك اهلل. فثار امللك، وأمر بتعذيبه. 
فلم يزالوا يعذبونه حتى دل عل���ى الغالم. أمر امللك بإحضار الغالم، ثم قال له 
مخاطبا: يا بني، لقد بلغت من السحر مبلغا عظيما، حتى أصبحت تبرئ األكمه 
واألبرص وتفعل وتفعل. فقال الغالم: إني ال أشفي أحدا، إمنا يشفي اهلل تعالى. 
فأمر امللك بتعذيبه. فعذبوه حتى دل على الراهب. فأحضر الراهب وقيل له: ارجع 
عن دينك. فأبى الراهب ذلك. وجيء مبنشار، ووضع على مفرق رأسه، ثم نشر 
فوقع نصفني. ثم أحضر جليس امللك، وقيل له: ارجع عن دينك. فأبى. ففعل به 
كما فعل بالراهب. ثم جيء بالغالم وقيل له: ارجع عن دينك. فأبى الغالم. فأمر 
امللك بأخذ الغالم لقمة جبل، وتخييره هناك، فإما أن يترك دينه أو أن يطرحوه 
من قمة اجلبل. فأخذ اجلنود الغالم، وصعدوا به اجلبل، فدعى الفتى ربه: اللهم 
اكفنيهم مبا شئت. فاهتز اجلبل وسقط اجلنود. ورجع الغالم ميشي إلى امللك. 
فقال امللك: أين من كان معك؟ فأجاب: كفانيهم اهلل تعالى. فأمر امللك جنوده بحمل 
الغالم، والذهاب به لوسط البحر، ثم تخييره هناك بالرجوع عن دينه أو إلقائه. 
فذهبوا به، فدعا الغالم اهلل: اللهم اكفنيهم مبا شئت. فانقلبت بهم السفينة وغرق 
من كان عليها إال الغالم. ثم رجع إلى امللك. فسأله امللك: أين من كان معك؟ فأجاب 
الغالم املتوكل على اهلل: كفانيهم اهلل تعالى. ثم قال للملك: إنك لن تستطيع قتلي 
حتى تفعل ما آمرك به. فقال امللك: ما هو؟ فقال الفتى املؤمن: أن جتمع الناس في 
مكان واحد، وتصلبني على جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي، وتقول »بسم اهلل 
رب الغالم« ثم ارمني، فإن فعلت ذلك قتلتني. استبشر امللك. فأمر بجمع الناس، 
وصلب الفتى أمامهم. ثم أخذ سهما من كنانته، ووضع السهم في القوس، وقال: 
باس���م اهلل رب الغالم، ثم رماه فأصابه فقتله. فصرخ الناس: آمنا برب الغالم. 

فأمر امللك باألخدود فشق واضرمت فيه النار وألقى فيه كل من آمن.

سارة زوجة الخليل إبراهيم گ  أصحاب األخدود

أول سفير في اإلسالم

سارة وهي زوجة النبي ابراهيم وأم 
الذي  أبوالنبي يعقوب  النبي إسحاق 
ينحدر من نسله أنبياء بني إسرائيل، 
وسارة باألصل اسم كنعاني، ويعني 
بالعربية »البهج والسرور«، اسم سارة 
اسم كنعاني معناه »أميرة« وكانت زوجة 

إبراهيم سارة أجمل نساء عصرها.

وفاة سارة

توفيت س���ارة على عمر 127 سنة، 
وماتت س���ارة في قري���ع أربع، وهي 
حب���رون، ف���ي أرض كنع���ان، فأقبل 
ابراهيم يبكي سارة، وقام ابراهيم من 
أمام ميته وكلم بن���ي حّث قائال: »أنا 
نزيل ومقيم عندكم، أعطوني ملك قبر 
عندكم فأدف���ن ميتي من أمام وجهي« 
فأجاب بنوحّث ابراهيم قائلني له: »أال 
اسمعن يا س���يدي، أنت زعيم هلل في 
وسطنا، في أفضل قبورنا ادفن ميتك، 
فليس أحد منا يرفض لك قبره لتدفن 

فيه ميتك«، فقام ابراهيم وش���كر أهل 
البلد، أي لبني حّث، وكلمهم قائال: »إن 
طابت نفوسكم بأن أدفن ميتي من أمام 
وجهي، فاسمعوا لي وأسألوا لي عفرون 
بن س���حر � حاكم املدين���ة الكنعاني � 
ان يعطيني مغ���ارة املكفيلة التي له 
في طرف حقله في وسطكم، يعطيني 
إياها بثمنها الكامل لتكون لي ملك قبر 
وتذكر بعض الروايات ان ابراهيم اشترى 
املكفيل��ة من عف��رون ب� 400 ش���اقل 
فضي، والشاقل هي العملة الكنعانية 
املتعامل بها في فلسطني في ذلك الزمن. 
وكان عفرون جالس���ا في وسط بني 
حث، فأجاب عفرون احلثي ابراهيم على 
مسامع بني حث، أمام كل من دخل باب 
مدينته قائال: »ال يا سيدي، اسمع لي، 
احلقل قد وهبته لك، واملغارة التي فيه 
ايضا وهبتها لك مني، على مشهد بني 
قومي وهبتها لك، ادفن ميتك«، فشكره 
ابراهيم أمام أهل البلد، وكلم عفرون على 

مسامعهم قائال: »أسألك أن تسمع لي، 
أعطيك ثمن احلقل، فخذه مني فأدفن 
ابراهيم  ميتي هناك«، فأجاب عفرون 
وقال له: »يا سيدي اسمع لي: أرضي 
تساوي اربعمائة مثقال فضة، ما عسى 
ان تكون بيني وبينك؟ ادفن«. فلما سمع 
ابراهيم ذلك منه، وزن له الفضة التي 
ذكرها على مسامع بني حث، اربعمائة 
مثقال فضة، مما هو رائج بني التجار، 
فحقل عف���رون الذي في املكفيلة التي 
جتاه احلقل واملغارة التي فيه، وكل ما 
فيه من الشجر بجميع حدوده احمليطة 
به، ذلك كله أصبح ملكا إلبراهيم مبشهد 
بني ح���ث وكل من دخل باب مدينته، 
وبعد ذلك دفن ابراهيم سارة امرأته في 
مغارة حقل املكفيلة جتاه ممرا، وهي 
حبرون، في أرض كنعان، وأصبح احلقل 
واملغارة التي في���ه إلبراهيم ملك قبر 
من عند بني حث، وهي بنت االنساب 

واألشراف في اربد.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم في السعير

غزوة بني قريظة 
نقضوا العهد فاستحقوا القتل

هو أول من اطلق عليه لقب »املقرئ«، وهو كذلك اول س����فراء 
االس����الم، انه مصعب ب����ن عمير، الذي قال عنه الرس����ول ژ »ما 
رأيت مبكة احس����ن ملة وال ارق حلة وال انعم نعمة من مصعب بن 

عمير«.
وفي كتابه »ش����هداء العقيدة«، يقول عطية الدسوقي عمر: كان 
مصعب بن عمير من اغنى فتيان قريش، وكان وس����يما، وكان من 
اجل اسر قريش، واعالهم نسبا وشرفا، وحينما بعث اهلل عز وجل 
رسوله ژ بالرسالة رق قلب مصعب لالسالم، وهدته رجاحة عقله 
اليه فآمن باهلل، ومبا انزل على رسوله، وحينما اسلم مصعب غضب 
عليه اهله، وطردوه من عزهم وغناهم، وعاش مصعب في شظف 
العيش، لكنه كان س����عيدا بعقيدته واسالمه، ولم يبال بغنى اهله 

شيئا، فلقد تفتح قلبه باالميان.
ويضي����ف عطية: والقى مصعب مع اخوانه في اهلل االذى على 

ايدي قريش، وهاجر الى احلبش����ة في الهجرة االولى مع املسلمني 
لكي يتجنب اذى قريش، وعندما بايع اهل يثرب الرسول في بيعة 
العقبة األولى كان مصعب هو املعلم »السفير« الذي اختاره الرسول 
ژ ليعلم اهل يثرب االسالم، واليه يرجع الفضل االكبر في اسالم 

سادات يثرب وعلى رأسهم سعد بن معاذ زعيم االنصار وسيدهم، 
وكان يسمى مصعب بن عمير املقرئ في املدينة.

وف����ي غزوة ب����در، دفع رس����ول اهلل ژ لواء 
املهاجرين االعظم الى مصعب بن عمير لشجاعته 

وبسالته وسبقه في االسالم، وحينما خرج 
الرسول ژ لقتال املشركني في احد اعطى 
لواء املس����لمني ملصعب بن عمير، الذي 
ابلى في هذه املعركة بالء حس����نا حتى 

استشهاده.




