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رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

   

غزوة العشيرة هي إحدى غزوات الرسول 
ژ الت���ي وقعت في الس���نة الثانية للهجرة 
في املنطقة التابع���ة حملافظة ينبع وحتديدا 
غرب ينبع ال��نخل بعد قرية املبارك بحوالي 

2 كيلومتر شرقا.
فعندما تصل إلى مرك���ز التفتيش املقابل 
لقرية املبارك قادما من ينبع البحر جتد بعده 
على يس���ار الطريق قري���ة )القرية( أو قرية 
األشراف وقبل أن تصل إليها مباشرة تالحظ 
املقبرة الكبيرة على اليسار يوجد خلفها موقع 

العشيرة.

كيف حدثت غزوة العشيرة

خرج الرس���ول ژ في مائة وخمسني من 
املهاجرين يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى 
الشام، فاستعمل على املدينة أبا سلمة بن عبد 
األسد حسبما قال ابن هشام. وخرج في ثالثني 

بعيرا يتعاقبونها. 
فبلغ ذات العشيرة من ناحية ينبع فوجد 

العير فاتته بأيام. 
وهي التي خرج���وا لها يوم بدر ملا جاءت 
عائدة من الش���ام. وفيها: وادع بني مدلج من 
بني ضم��رة، ث���م رجع إلى املدينة، ولم يلق 

كيدا.
وقد مكث في العشيرة مع أصحابه رضوان 

اهلل عليهم جمادى األولى وليالي من جمادى 
اآلخرة.

تكنية الرسول ژ لعلي بأبي تراب

قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن محمد بن 
خيثم احملاربي، عن محمد بن كعب القرظي، عن 
محمد بن خيثم أبي يزيد عن عمار بن ياسر، 
ق���ال: كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقني في 
غزوة العشيرة فلما نزلها رسول اهلل ژ وأقام 
بها رأينا أناسا من بني مدلج يعملون في عني 
لهم وفي نخل، فقال لي علي بن أبي طالب: يا 
أبا اليقظان هل ل���ك في أن تأتي هؤالء القوم 
فننظر كيف يعملون؟ قال قلت: إن شئت قال 
فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعة ثم غشينا 
النوم. فانطلقت أنا وعلي حتى اضطجعنا في 
صور من النخل وفي دقعاء من التراب فنمنا، 
ف���واهلل ما أهبنا إال رس���ول اهلل ژ يحركنا 
برجله. وقد تتربنا من تلك الدقعاء التي مننا 
فيها، فيومئذ قال رسول اهلل ژ لعلي بن أبي 

طالب ما لك يا أبا تراب؟ 
ملا يرى عليه من التراب ثم قال: أال أحدثكما 

بأشقى الناس رجلني؟ 
قلنا: بلى يا رس���ول اهلل قال أحيمر ثمود 
ال���ذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على 
هذه � ووضع يده على قرنه � حتى يبل منها 

هذه. وأخذ بلحيته. 
قال ابن إسحاق: وقد حدثني بعض أهل العلم 
أن رس����ول اهلل ژ إمنا سمى عليا أبا تراب، أنه 
كان إذا عتب على فاطمة في شيء لم يكلمها، ولم 
يقل لها ش����يئا تكرهه إال أنه يأخذ ترابا فيضعه 
على رأسه. قال فكان رسول اهلل ژ إذا رأى عليه 
التراب عرف أنه عاتب على فاطمة فيقول ما لك 

يا أبا تراب.
وما ذكره ابن إسحاق من حديث عمار مخالف 
له إال أن يكون رسول اهلل ژ كناه بها مرتني مرة 

في املسجد ومرة في هذه الغزوة فاهلل أعلم. 

آثار لمسجد صلى فيه رسول اهلل ژ 

مما يلفت االنتباه أن هناك آثارا ملسجد قدمي 
يعتقد أن رسول اهلل ژ قد صلى فيه هو وصحابته 
رضوان اهلل عليهم وهو على تل صغير يشرف 

على قرية املبارك.
وغزوة العشيرة من غزوات الرسول ژ القليلة 
واحملدودة، يجهلها الكثير من املتقدمني بل إن أبناء 
املنطقة ال يعرفون موقع هذه الغزوة، وجتاهلتها 

كتب التاريخ.
كنت أعتقد أننا سنجد ما يعرفنا بتلك املوقعة 
كلوحة على الطريق أو سياج يحيط باملكان ولكننا 
لألسف وجدنا أرضا مهملة ال توحي لك بأهميتها 

التاريخية للمسلمني.

نح����ن هنا ال نوجه بتقديس املكان أو التبرك 
به ولكننا ندرك ب����أن هناك الكثير من الباحثني 
املهتمني بدراسة السيرة النبوية والذين يجهلون 
موقع هذه الغزوة والتي تعتبر تاريخ أمة باقية 

إلى قيام الساعة.

غزوة العشيرة

تاريخها: جماد األولى 2 هجرية.
مكانها: العشيرة )أو ذو العشيرة(.

موضع في منطقة ينبع كانت قرية عامرة بأسفل 
ينبع النخل ثم صارت محطة للحاج املصري وهي 
أول قرية مما يلي الساحل وقد اندرس هذا املوضع 

)يبعد تقريبا 120 كيلومترا عن املدينة(.
قوات املسلمني: 200 راكب وراجل.

ق����وات العدو: بنو مدل����ج واحالفهم من بني 
ضمرة وقافلة جتارية لقريش.

ه����دف الغزوة: الوصول الى العش����يرة على 
الطري����ق التجارية بني مكة والش����ام العتراض 
قافلة قريش اخلارجة من مكة نحو الشام بقيادة 
ابوسفيان وهي نفس القافلة التي كانت السبب 

في غزوة بدر الكبرى.
أح����داث الغزوة: افلت����ت القافلة قبل وصول 
املسلمني الى العشيرة، فأقام املسلمون بها شهرا 
ووادعوا بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة ثم 

رجعوا الى املدينة.

حبوب منع الحمل
س��ائلة تقول: ما حكم استعمال املرأة حلبوب منع 

احلمل ومن تأجيل دورتها الشهرية إلمتام الصوم؟
ه����ذا جائز اذا كان ال يترتب عليه ضرر وميكن 
لها تأخير الدورة المتام صوم الشهر كله ويكون 

ذلك مبشورة الطبيبة الثقة.

إفطار المرضع والحامل
س��ائل يقول: زوجتي حامل واآلن دخلت شهرها 
التاس��ع وقد اخبرتها الطبيبة انها يح��ق لها االفطار 

فهل هذا صحيح؟
االصل في املرضع واحلامل الصيام واالفطار يكون 
االستثناء باستشارة الطبيبة الثقة فإن وجدت في 
امرها التعب فيجوز لها ان تفطر ثم تقضي ما عليها 

من صيام بعد رمضان )فعدة من أيام أخر(.
وماذا عن املرضع هل يجوز لها الصوم؟

كما اسلفت تصوم املرضع او احلامل فإن وجدت 
مشقة ووجدت جهدا او تأثر لبنها بالقلة او ترتب 
على ذلك حرمان الطفل فإنه يجوز لها االفطار ثم 
القضاء وان استغنى الطفل برضاعة من لنب صناعي 

وغيره فيجب عليها الصيام.

الحمل المتتابع
واذا كان��ت املرأة في بداية حياتها الزوجية وجاءت 

الرضاعة واحلمل بالتتابع فماذا تفعل املرأة؟
تدفع عن نفس����ها فدية الصيام فإن متكنت من 
الصوم في اي����ام بعد رمضان صامت ما عليها من 

ايام.

ال يجب
هل يجب ان يفطر الصائم على متر؟

ال يجب ان يفطر االنسان على متر وامنا هي سنة 
عن الرسول ژ فقد روى انس بن مالك عن الرسول 
ژ: انه كان يفطر على رطبات قبل ان يصلي فإن 
لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن مترات حس����ا 

حسوات من ماء.

ال يبطل
اذا احتلم االنسان وهو نائم في نهار رمضان فهل 

يبطل صومه؟
ال يبطل الصوم باالحتالم في نهار رمضان الن 
النائ����م غير متعمد بل هو غير مكلف في نومه فال 

يكون الحتالمه اثر في فساد صومه.

الشهيد ال يعذب
هل الش��هيد ال يعذب بعد امل��وت مثل عذاب القبر 
واحلساب.. إلخ، وهل الذي يغرق او يحترق في النار 
يعتبر ش��هيدا حتى ولو كان غي��ر ملتزم مبنهج اهلل 

وبأوامره؟
ان الشهيد الذي يطلق عليه هذا االصطالح الشرعي 
الوارد في القرآن والس����نة هو املسلم الذي يجاهد 
جهادا يقصد به وجه اهلل ويريد به إعالء كلمة اهلل 
ورفع راية اإلسالم، ومطاردة الباطل، وبذل النفس 
في مرضاة اهلل، فمن قاتل ليحظى مبنصب او يظفر 
مبغنم او لكي يقال عنه انه شجاع او ينال شهرة 
فليس مبجاهد حقيقة، واذا قتل ال يكون شهيدا وال 
ينال ما ينال الشهداء من اجر وثواب ومقام رفيع 

عند ربهم جل وعال.
ودليل ذلك ما رواه ابوموسى االشعري ÿ قال: 
جاء رجل الى النبي ژ فقال: الرجل يقاتل للمغنم، 
كر، والرجل يقاتل ليرى مكانه  والرجل يقات����ل للذِّ
فمن في سبيل اهلل؟ فقال ژ: »من قاتل لتكون كلمة 

اهلل هي العليا، فهو في سبيل اهلل«.
واذا قتل في س����بيل اهلل وحده تبارك وتعالى 
كان شهيدا، وللشهداء عند ربهم منزلة كبيرة ومقام 
رفيع، والشهداء ال يعذبون في القبر بل هم أحياء عند 
ربهم يرزقون، يقول تعالى: )وال حتسنب الذين قتلوا 
في سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 
فرحني مبا آتاهم اهلل من فضله ويستبشرون بالذين 
ل����م يلحقوا بهم من خلفهم أالاَّ خوف عليهم وال هم 
يحزنون(، هذا عن الش����هيد الذي يقتل في ساحة 
القتال بني مسلمني يبتغون رفع راية االسالم وبني 
الكفار الذين يريدون رفع راية الباطل، اما الغريق 
واحملروق فيناالن اجر الش����هداء بشرط ان يكون 
كل منهما ملتزما بنهج اهلل واوامره، أما اذا لم يكن 
ملتزما مبنهج اهلل واوامره فال يسمى شهيدا وان 

مات في ساحة القتال.

د.خالد المذكور

فتوحات 
إسالمية

من أعداء اإلس����الم األلداء والذين حاولوا قدر اإلمكان صد 
املسلمني عن دينهم، وكان ممن علم احلق ولكن لم يؤمن به.

وكان عتبة ممن دعا عليه ژ بقوله: »اللهم عليك باملأل من 
قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بش����يبة بن 
ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هش����ام الله����م عليك بعقبة 
بن أبي معيط، اللهم علي����ك بأبي بن خلف أو أمية بن خل��ف 
ق��ال: عبداهلل: فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر جميعا ثم س����حبوا 
ال����ى القلي��ب غي����ر أب��ي أو أمي��ة فإن������ه كان رجال ضخم���ا 

فتقط���ع.
وكان عتبة بن ربيعة من قواد جيش املشركني يوم الفرقان 

يوم بدر، وانتهى به املطاف في قليب بدر مقتوال.
وق����د قام النبي ژ يخاطبهم بعد ثالثة أيام، روى مس����لم 
في صحيحه عن انس بن مالك ÿ، ان رس����ول اهلل ژ ترك 
قتلى بدر ثالث����ا، ثم أتاهم فقام عليه����م فناداهم فقال: »يا أبا 
جهل بن هش����ام يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة 
بن ربيعة أليس قد وجدمت ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت 
ما وعدني ربي حقا« فس����مع عمر ÿ قول النبي ژ فقال: يا 
رسول اهلل كيف يسمعون وأنى يجيبون وقد جّيفوا؟ قال ژ: 
»والذي نفس����ي بيده ما أنتم بأسمع ملا أقول منهم، ولكنهم ال 
يقدرون ان يجيب���وا« ثم أمر به���م فس����حب���وا، فألق���وا في 

قلي���ب ب��در.
وع����ن عكرمة، في قوله تعالى )وأنذر به الذين يخافون ان 
يحش����روا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي وال شفيع لعلهم 
يتقون( األنعام: 51. قال: جاء عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
ومطعم بن عدي واحلارث بن نوفل وقرظة بن عبد عمرو بن 
نوفل في أشراف من بني عبد مناف من الكفار الى أبي طالب، 
فقالوا: يا أبا طالب لو ان ابن اخيك يطرد عنه موالينا وحلفاءنا، 
فإمنا هم عبيدنا وعسفاؤنا، كان اعظم في صدورنا وأطوع له 
عندنا وأدنى التباعنا اياه وتصديقنا له! قال: فأتى أبو طالب 
 :ÿ النبي ژ فحدثه بالذي كلموه به، فقال عمر بن اخلطاب
لو فعلت ذلك حتى تنظر ما الذي يريدون وإالم يصيرون من 
قوله����م! فأنزل اهلل تعالى هذه اآلية: )وأنذر به الذين يخافون 
ان يحشروا الى ربهم ليس لهم من دونه ولي وال شفيع لعلهم 
يتقون، وال تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من 

شيء فتطردهم فتكون من الظاملني( األنعام:51 � 52.

هاجر أم العرب عتبة بن ربيعة

أبو سنان وهب األسدي

الس���يدة هاجر وهبها مل���ك مصر الى 
الس���يدة س���ارة � زوجة ابراهيم األولى � 
عندما هاجرا الى مصر، وملا أدركت س���ارة 
انها كبرت في الس���ن، ولم تنجب، وهبت 
هاج���ر لزوجها ليتزوجها، عس���ى اهلل ان 

يرزقه منها الولد.
وتزوج ابراهيم گ السيدة هاجر، وبدت 
عليها عالمات احلمل، ثم وضعت اسماعيل 
گ ووجدت الغيرة طريقها الى قلب السيدة 
سارة، فكأنها أحست أنها فقدت املكانة التي 
كانت لها في قلب زوجها من قبل، فطلبت منه 
ان يأخذ السيدة هاجر بعيدا عنها، فأخذها 
سيدنا ابراهيم گ الى صحراء مكة، بأمر 
من اهلل، وحلكمة يريدها عز وجل، وحدث 

ما حدث لها ولوليدها.
ومرت األيام بطيئ���ة ثقيلة، حتى نزل 
على هاجر وابنها اسماعيل بعض أناس من 
قبيلة »جرهم« وأرادوا البقاء في هذا املكان، 
ملا رأوا عندها املاء، فس���محت لهم بالسكن 

بجانبها، ومشاركتها في الشرب من ماء زمزم، 
واستأنست بهم، وشب الطفل الرضيع بينهم، 
وتعلم اللغة العربية منهم، وملا كبر تزوج 
امرأة منهم. فما أعظم كرم اهلل على عباده 
الطائعني، أرضعت األم الصغير بعدما در 
احلليب في أثدائها من جديد بعدما شربت 

من ماء زمزم نعمة ربها لها.
وجاءها قوم جرهم، هم أناس كانوا في 
رحلته���م فوجدوا عني ماء ف���ي ذاك املكان 
وامرأة وطفل هما أصحاب املكان، فاستحبوا 
العيش معها فاستأذنها في هذا فأذنت لهم 
به، فأنسها اهلل بوحدتها بقبيلة من البشر 
تسكن إليها وقالوا هم قبيلة من اليمن حينما 
أرو الطيور في السماء قرب املاء وكان هناك 
اختبار إلهي أشد صعوبة وعسرة على نفس 

الزوجة واألم مما سبق.
حينما رأى إبراهيم گ انه يذبح ولده 
اسماعيل في املنام واألكيد انه كان أمر شديد 
الصعوبة على قلب األم التي رضخت راضية 

مرة أخرى ألمر ربها فأطاعته بأن رضيت ان 
يذبح ابنها على يد أبيه وزوجها احلبيب، 
ثم أطاعت أمر زوجها وتركته يأخذ الصبي 
اسماعيل دون ان تعترض األم املربية بكلمة 
واحدة رغم متزق قلبها واحتراقه على فلذة 
كبده���ا وابن عمرها، أي ام���رأة هذه، وأي 
زوج���ة هذه، وأي أم هذه، يا لها من رائعة 

ليس لها مثيل.
وباقي القصة نعلمه جميعا حيث أنزل 
اهلل كبشا من السماء فداء السماعيل وثوابا 
عظيما وجزاء رائعا لكل من هاجر وابراهيم 

واسماعيل عليهم أفضل السالم.
ه���ذه هي هاجر أم الذبي���ح وأم العرب 
العدناني���ني، رحلت عن���ا بعدما تركت لنا 
مثاال رائعا للزوجة املطيعة، واألم احلانية، 
واملؤمنة القوية، فق���د أخلصت النية هلل 
تعال���ى، فرعاها في وحش���تها، وأّمنها في 
غيبة زوجها، ورزقها وطفلها من حيث ال 

حتتسب.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

غزوة العشيرة 
تجاهلتها كتب التاريخ

هو أول من بايع رسول اهلل ژ بيعة الرضوان وهو ابو سنان 
وهب بن محصن االسدي، امتاز بأولية خالدة،تكفيه شرفا وتوسعه 
كرميا، حيث كان اول من بايع رسول اهلل ژ بيعة الرضوان، اذ 
شاءت االقدار ان يكون اول من يبايع هذه البيعة العظيمة الكرمية 
هو ابو س���نان، فقد اقبل اوال على رس���ول اهلل ژ، وقال له في 
صدق واخالص، يا رس���ول اهلل ابسط يدك، ابايعك، فقال النبي: 
وما في نفسي؟ فأجابه ابو سنان: الفتح او الشهادة، فسر الرسول 
ژ من ذلك، وبسط يده فبايع بها ابا سنان، واقبل الصحابة من 
وراء ابي س���نان يبايعون الرسول قائلني: نبايعك يا رسول اهلل 
على ما بايعك عليه ابو س���نان، ويا له من وسام عظيم وشرف 
مجيد، ان يكون ابو سنان في طليعة املبايعني الذين بايعوا رسول 
اهلل ژ بيعة الرضوان، تلك البيعة التي يقول عنها احلق تبارك 

وتعالى في سورة الفتح: )ان الذين يبايعونك امنا يبايعون اهلل، 
يد اهلل فوق ايديهم فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه، ومن اوفى 

مبا عاهد عليه اهلل فسيؤتيه اجرا عظيما(الفتح: 10.
انه الصحابي اجلليل املناضل املقدام، املسارع الى الفداء 

والشهادة، ابو سنان وهب بن محصن االسدي، اخو 
البطل الشهيد عكاشة بن محصن االسدي الذي لقي 

الشهادة في حروب الردة، وقد سارع ابو سنان 
الى االسالم، وسبق الى اجلهاد مع رسول اهلل 

ژ فشهد معه غزوات بدر واحد واخلندق، 
وغزوة احلديبية.. وعاش ابو سنان مجاهدا 
مناضال، وفيا تقيا، حتى حلق بربه عند 

حصار املسلمني لبني قريظة.




