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رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

عقد يهود بني النضير العزم على االنتقام من 
النبي ژ وأصحابه الذين أخرجوهم من ديارهم 
من املدينة، وجعلوا همهم أن يجعلوا جبهة قوية 
تتصدى أمام الرس���ول ژ وأصحابه رضي اهلل 

عنهم.
انطلق زعماء بني النضير إلى قريش يدعونها 
إلى محاربة املس���لمني، فنجحوا ف���ي عقد اتفاق 

بينهما.
ولم يكتف بنو النضير بتلك االتفاقية، وإمنا 
انطلق���وا أيضا إلى بني غطف���ان يرغبونهم في 
االنضمام إليهم وإلى قريش، وأغروهم بثمار السنة 

من نخيل خيبر إذا مت النصر بنجاح.
وهكذا انطلق جيش قوامه عشرة آالف مقاتل 
يقودهم أبو س���فيان بن حرب، وذلك في السنة 

اخلامسة من الهجرة من شهر شوال.
ملا علم الرس���ول الكرمي ژ باألمر، استش���ار 
أصحابه وقادته في احلرب، فأشار عليه سلمان 
الفارس���ي ÿ بحفر خندق في مشارف املدينة، 
فاستحسن الرسول ژ والصحابة رأيه، وعملوا 

به.
كما أن يهود بني قريظة مدوا لهم يد املساعدة 
من معاول ومكاتل مبوج���ب العهد املكتوب بني 

الطرفني.
كان الرسول ژ وأصحابه يتفقدون سير العمل، 
فوجدوا صخرة كبيرة كانت عائقا أمام الصحابي 
اجلليل سلمان الفارس���ي، حيث كسرت املعاول 
احلديدية، فتقدم الرسول الكرمي ژ من الصخرة 
وقال: »باسم اهلل« فضربها فتصدعت وبرقت منها 
برقة مضيئة  فقال: »اهلل أكبر.. قصور الشام ورب 
الكعبة« ثم ضرب ضربة أخرى، فبرقت ثانية، فقال: 

»اهلل أكبر.. قصور فارس ورب الكعبة«.
واستطاع املسلمون إنهاء حفر اخلندق بعد مدة 

دامت شهرا من البرد وشظف العيش.
بدت طالئع جيوش املشركني مقبلة على املدينة 
من جهة جبل أحد، ولكنهم فوجئوا بوجود اخلندق، 

حيث إنهم ما كانوا متوقعني هذه املفاجأة.
لم يجد املشركون سبيال للدخول إلى املدينة، 
وبقوا ينتظرون أياما وليالي يقابلون املس���لمني 
م���ن غير حترك، حتى جاء حيي بن أخطب الذي 
تسلل إلى بني قريظة، وأقنعهم بفسخ االتفاقية 
بني بني قريظة واملسلمني، وملا علم الرسول عليه 
الصالة والسالم باألمر أرسل بعض أصحابه ليتأكد 
من صحة ما قيل، فوجده صحيحا. وهكذا أحيط 
املسلمون باملشركني من كل حدب وصوب، إال أن 
الرسول ژ وأصحابه لم ييأسوا من روح اهلل، 

ألنهم كانوا على يقني بأن عني اهلل ترعاهم.
استطاع عكرمة بن أبي جهل وعدد من املشركني 
التس���لل إلى داخل املدين���ة، إال أن عليا كان لهم 
باملرص���اد، فقتل من قتل، وهرب من هرب، وكان 

من جملة الهاربني عكرمة.
وأخيرا، جاء نصر اهلل للمؤمنني. فقد تفككت 
روابط جيش املشركني، وانعدمت الثقة بني أطراف 
القبائل، كما أرسل اهلل ريحا شديدة قلعت خيامهم، 
وجرفت مؤنهم، وأطفأت نيرانهم، فدب الهلع في 

نفوس املشركني، وفروا هاربني إلى مكة.

وحني أش���رق الصبح، لم يجد املسلمون أحدا 
من جيوش العدو احلاشدة، فازدادوا إميانا، وازداد 

توكلهم على اهلل الذي ال ينسى عباده املؤمنني.
وهكذا لم تكن غزوة األحزاب معركة ميدانية 
وس���احة حرب فعلية، بل كانت معركة أعصاب 
وامتحان نفوس واختبار قل���وب، ولذلك أخفق 

املنافقون وجنح املؤمنون في هذا االبتالء.
ون���زل قول اهلل تعالى: )م���ن املؤمنني رجال 
صدقوا م���ا عاهدوا اهلل علي���ه فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال ليجزي 
اهلل الصادقني بصدقهم ويعذب املنافقني إن شاء 
أو يت���وب عليهم إن اهلل كان  غفورا رحيما ورّد 
اهلل الذي���ن كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى 
اهلل املؤمنني القتال وكان اهلل قويا عزيزا وأنزل 
الذين ظاهروه���م من أهل الكتاب من صياصيهم 
وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون 

فريقا( األحزاب: 23 � 26.

غزوة الخندق

تاريخه���ا: ش���وال 5 ه���� )واس���تمرت قرابة 
الشهر(.

مكانها: املدينة املنورة.
اشار سلمان الفارسي ÿ بحفر اخلندق الذي 
امتد من احلرة الشرقية الى احلرة الغربية بطول 
3 كلم الن املدينة محصنة من الش���رق والغرب 
باحلرتان ومن اجلنوب بالنخيل وجزء من احلرة 

وبني قريظة.

مواصفات الخندق

طوله: 3000 متر تقريبا.

عرضه: 7 الى 10 امتار.
عمقه: 3 الى 5 امتار.

عدد العاملني: 1500 رجل.
نصيب الفرد: 2.5 متر طوال.

مدة احلفر: 6 ايام.
مالحظة: هناك اختالف في مواصفات اخلندق 

السابقة وهذه اقرب الى املعقول.
ق���وات املس���لمني: 3000 رجل وقي���ل 1500 

رجل.
قوات العدو: 10000 رجل من قريش وغطفان 

وغيرهم.
هدف الغزوة: الدفاع عن املدينة ضد االحزاب 
الذين قدموا للقضاء على االس���الم واملس���لمني 
فيها بعد ان حرضهم نفر من يهود النضير على 

ذلك.

أحداث الغزوة

اس���لم نعيم بن مسعود ÿ دون علم قومه 
وتقدم لرسول اهلل ژ ليأمره مبا شاء فطلب منه 
ان يخذل بني االحزاب ففعل وجنح في الوقيعة 
بني يهود بني قريظة وقريش وغطفان، فأصابهم 

اليأس.
أرسل اهلل على االحزاب ريحا شديدة وامطارا 
ورعدا واشتدت العاصفة فاقتلعت اخليام وكفأت 
الق���دور ودخل الرعب ف���ي قلوبهم فرحلوا عن 

املدينة.

نتائج الغزوة

1- استشهاد 6 من املسلمني.
2- قتل 3 من املشركني.

3- فش���ل االحزاب في القضاء على االسالم 
واملسلمني في املدينة.

حكم وعبر في غزوة الخندق

1 � إن حفر اخلندق يدخل في مفهوم املسلمني 
لقوله تعالى: )وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة( 
فينبغي على املسلمني اتخاذ وسائل القوة املتاحة 
مهم���ا كان مصدرها، ألن احلكمة ضالة املؤمن ، 

فحيثما وجدها التقطها.
2- لقد ضرب الرسول ژ املثل األعلى للحكام 
واحملكومني في العدالة واملساواة وعدم االستئثار 
بالراحة يوم وقف جنبا إلى جنب مع أفراد جيشه 
ليعمل بيده في حف���ر اخلندق. وهذه هي صفة 
العبودية احلقة التي جتلت في شخصية الرسول 

ژ.
3- أعطى الرس���ول ژ مثال آخر على رأفته 
باملؤمنني ، يوم شاركهم في حفر اخلندق ويوم 
أشركهم معه في طعام جابر ÿ، ولم يستأثر به 
مع قلة من الصحابة. وفي ضوء هذه املعاني يفهم 
قول اهلل تعالى : )لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنتم حري���ص عليكم باملؤمنني 

رؤوف رحيم(التوبة: 128.
4- إن مجموعة املعج���زات التي أجرها اهلل 
على يد نبيه محمد ژ أيام اخلندق ، سواء التي 
 ÿ كانت في حفر اخلندق أو تكثير طعام جابر
أو الرياح التي كانت نقمة على املش���ركني ، هي 
مجموعة أخرى في سلسلة املعجزات الكثيرة التي 
أيد اهلل بها نبيه ، ليقطع احلجة لدى املعاندين 
من املنافقني واملشركني وكل صنف من أصناف 

أعداء الدين.
5- إن احلكم���ة في استش���اراته ژ لبعض 
أصحابه في الصلح الذي اقترحته غطفان على 
الرسول ژ، هو أن الرسول ژ كان يريد أن يطمئن 
إلى مدى ما يتمتع به أصحابه من القوة املعنوية 
واالعتماد على نصر اهلل وتوفيقه على الرغم من 
ذلك الذي فوجئوا به من اجتماع أشتات املشركني 
عليهم في كثرة ساحقة ، إلى جانب خذالن بني 

قريظة للمسلمني ونقض مواثيقهم معهم.
6- أما الداللة التشريعية في هذه االستشارة ، 
فهي محصورة في مجرد مشروعية مبدأ الشورى 
ف���ي كل ما ال نص في���ه. وهي بعد ذلك ال حتمل 
أي دالل���ة على جواز صرف املس���لمني أعداءهم 
عن ديارهم إذا ما اقتحموها ، باقتطاع شيء من 
أرضهم أو خيراتهم لهم. إذ إن مما هو متفق عليه 
في أصول الشريعة اإلسالمية أن الذي يحتج به 
من تصرفاته ژ إمنا هو أقواله ، وأفعاله التي 
ق���ام بها ، ثم لم يرد اعتراض عليها من اهلل في 

كتابة العزيز.
وليس في هذه االستش���ارة دليل على جواز 
دفع املسلمني اجلزية إلى أعدائهم. أما إذ أجلئوا 
إلى اقتطاع جزء م���ن أموالهم فعليهم التربص 

بأعدائهم السترداد حقهم املسلوب.
7- عندما شغل املشركون الرسول ژ وأصحابه 
عن صالة، صلوها قضاء بعد املغرب ، وفي هذا 

دليل على مشروعية قضاء الفائتة.

الصيام قبل فرض رمضان
كيف كان الصوم قبل فرض رمضان؟

كان الرسول ژ يصوم عاشوراء في مكة فلما 
قدم املدينة، اخذ يصوم من كل ش����هر ثالثة أيام 
وصام عاشوراء ووجد اليهود في املدينة يصومونه 
فس����ألهم عن س����بب صيامهم له فقالوا: هذا يوم 
صالح جنى اهلل فيه موس����ى م����ن الغرق، فقال 
رسول اهلل ژ أنا أحق مبوسى منكم، فصامه وأمر 
بصيامه، وعندما نزل األمر بصيام رمضان بقوله 
تعالى )يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون( أصبح 
صيام يوم عاشوراء مستحبا، وأصبح صيام شهر 

رمضان واجبا.

الطيب
هل يجوز للصائم ان يضع طيبا؟

نعم يجوز للصائم ان يضع الطيب وان يكتحل 
وان يغتسل وان يستاك بل ان الرسول ژ رغب 
في االكثار من استعمال السواك في رمضان وفي 

غيره من سائر األيام.

توزيع الزكاة
هل يج��زئ اعطاء ال��زكاة لبيت ال��زكاة ليتولى 
توزيعه��ا من غي��ر علم صاحب امل��ال جلهة ما على 

اعتبار ثقته بهذه اجلهة؟
اذا اعطى املزكي بيت الزكاة أو أي هيئة خيرية 
أخرى جتمع الزكاة فهو يوكل هذه اجلهة في توزيع 
زكات����ه مبعرفة بيت ال����زكاة أو أي هيئة أخرى، 

ويجزئه عن توزيع زكاته بنفسه.

صومه صحيح
إذا اصبح الصائم جنبا، فهل صيامه صحيح، وان 

ظل طوال اليوم من دون غسل؟
ذهب جمهور الفقهاء الى ان الصائم اذا اصبح 
جنبا يكون صومه صحيحا واستدلوا بقوله تعالى 
)احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم( واآلية 
الكرمية تقتضي إباحة الوطء ليلة الصيام الى وقت 
طلوع الفجر وذلك يقتضي بالضرورة ان يصبح 
جنبا، واستدلوا كذلك بحديث عائشة وأم سلمة 
ان النبي ژ كان يصبح جنبا من غير احتالم ثم 

يصوم في رمضان.
اما ان يظل طوال اليوم من دون غس����ل فكيف 
يصلي، والصائم ينبغي عليه ان يصلي ألنه لو 
سأل نفس����ه ملاذا صام فيقول استجابة ألمر اهلل 
تعالى، وكذلك الصالة امنا تؤدى اس����تجابة ألمر 
اهلل تعال����ى فكيف تفرق بني األمرين هذه بدهية 

عقلية يعرفها حتى الطفل الصغير.

صيام الفوائت
زوجتي حامل وعليها بع��ض األيام من رمضان 

املاضي وقد دخل علينا رمضان اآلن فماذا تفعل؟
هذه الزوجة م����ن أصحاب األعذار الذين أجاز 
لهم الشرع رخصة اإلفطار وميكنها ان جتمع هذه 
األي����ام لتؤديها في األوقات التي يكون عذرها قد 

زال فيها بعد رمضان.
وهل يجوز ان ادفع عنها فدية؟

هي ليس عليها فدية والذي عليها هو الصيام 
وامنا تنتظر حتى تنهي حملها ورضاعتها وتصوم 

ما عليها من ايام؟

نسيان الصيام
أفط��رت بع��ض األي��ام م��ن رمض��ان املاضي 
ونصحن��ي الطبيب بعدم الصي��ام فصمت اال ثاثة 

ايام وانا ناسية اآلن هل أديتها ام ال؟
كان عليك ان تؤدي الثالثة ايام التي عليك قبل 

دخول رمضان وتبرئي ذمتك امام اهلل.
وعل��ي صيام كفارة اآلن فماذا أفعل بعد ان دخل 

علينا رمضان؟
ميكنك ان تطعمي عشرة مساكني بدال من صيام 

الكفارة.
سافرت في أول يوم رمضان وكنت صائما وكان 
أهل البلد الذي ذهبت إليه غير صائمني فماذا افعل؟

الواج����ب عليك ان تتم صيام����ك اال اذا اخذت 
بالرخصة وافطرت لتقضي هذا اليوم بعد انتهاء 

الصيام.

فتوحات 
إسالمية

قال تعالى: )ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا 
لهم كونوا قردة خاسئني( البقرة: 65.

وقال جل ش����أنه: )أو نلعنهم كما لعنا أصحاب الس����بت( 
النساء: 47.

وقال تعالى: )واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ 
يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم ال 
يسبتون ال تأتيهم كذلك نبلوهم مبا كانوا يفسقون، وإذ قالت أمة 
منهم لم تعظون قوما اهلل مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا 
معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون، فلما نس���وا ما ذكروا به أجنينا 
الذين ينهون عن الس���وء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس مبا 
كانوا يفس���قون، فلما عتوا عما نهوا عن���ه قلنا لهم كونوا قردة 

خاسئني( األعراف: 163 � 166.
أصحاب هذه احلادثة، جماعة من اليهود، كانوا يسكنون في 
قرية ساحلية، اختلف املفس���رون في اسمها، ودار حولها جدل 
كثير، أما القرآن الكرمي فال يذكر االس���م ويكتفي بعرض القصة 

ألخذ العبرة منها.
أخرج ابن جرير، وابن أبي حامت، وأبوالش���يخ عن ابن عباس 
في قوله )واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر..( قال: 
إن اهلل إمنا افترض على بني إسرائيل اليوم الذي افترض عليكم 
يوم اجلمعة، فخالفوا الى يوم السبت فعظموه وتركوا ما أمروا 
به، فلما ابتدعوا السبت ابتلوا فيه، فحرمت عليهم احليتان، وهي 
قرية يق���ال لها مدين أيلة والطور، فكانوا إذا كان يوم الس���بت 
ُشّرعت لهم احليتان ينظرون إليها في البحر فإذا انقضى السبت 
ذهبت فلم تر حتى مثله من السبت املقبل، فإذا جاء السبت عادت 
ش���رعا، ثم إن رجال منهم أخذ حوتا فحزمه بخيط ثم ضرب له 
وتدا في الس���احل وربط���ه وتركه في املاء، فلم���ا كان الغد جاء 
فأخذه وأكله س���را، ففعلوا ذلك وه���م ينظرون وال يتناهون إال 
بقية منهم، فنهوهم حتى إذا ظهر ذلك في األسواق عالنية قالت 
طائفة للذين ينهونهم: )لم تعظون قوما اهلل مهلكهم أو معذبهم 
عذابا ش���ديدا قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون( في سخطنا 
أعمالهم )ولعلهم يتقون( فكانوا أثالثا، ثلثا نهى، وثلثا قالوا: )لم 
تعظ���ون( وثلثا أصحاب اخلطيئة، فما جنا إال الذين نهوا وهلك 
س���ائرهم، فأصبح الذين نهوا ذات غداة في مجالسهم يتفقدون 
الناس ال يرونهم، وقد بات���وا من ليلتهم وغلقوا عليهم دورهم، 
فجعلوا يقولون: إن للناس شأنا فانظروا ما شأنهم، فاطلعوا في 
دورهم فإذا القوم قد مس���خوا يعرفون الرجل بعينه وإنه لقرد، 

واملرأة بعينها وإنها لقردة.

صفورا زوجة موسى گ أصحاب السبت

أول دار للقضاء

زوجة نبي اهلل موسى گ، خرجت 
هي وأختها »ليا« تسقيان األغنام ولكن 
حياءهم���ا منعهما من التزاحم على بئر 
املياه مع الرجال، فانتظرت هي وأختها 
حتى ينتهوا، فإذا بشاب مفتول العضالت 
قوي البنيان، ميتلئ شهامة ورجولة يدنو 
منهما ويسألهما عما بهما، انه »موسى« 
الهارب من بطش فرعون وجنوده، فأجابت 
احدى الفتاتني )ال نس���قي حتى يصدر 
الرعاء وأبونا شيخ كبير(، وفهم موسى 
ان املرأتني ال تقويان على مزاحمة الرجال 
وان ليس لهما اخوة رجال يقومون بحمل 
األعباء عنهما وأبوهما شيخ كبير، فلم 
يتأخر موسى گ عن جندتهما فسقى 
لهما، وانصرف الى ظل شجرة يستظل من 
احلر الشديد وقد أنهكه اجلوع والعطش، 
وتوجه بالدعاء الى اهلل سبحانه وتعالى 
)رب إني مل���ا أنزلت إلي من خير فقير( 
ويس���تجيب اهلل للقلب الغريب، حتى 

أتته صفورا على اس���تحياء وقالت )إن 
أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا(، 
فسعد بذلك موسى، وطلب منها ان تسير 
خلفه لترشده الى الطريق، فال يجوز ان 
يتعقب امرأة، وأنس موسى الى الشيخ 
الصالح، وتش���ير معظم الروايات الى 
انه »يثرون« ابن أخي شعيب گ ودار 
احلديث بينهما، ويش���ير الكاتب أحمد 
خليل جمعة الى ان موس���ى قص على 
الرجل الصالح أخباره مع فرعون مصر 
وانه قتل رجال من بني قومه، وهو مهدد 
منهم، فقال له: )ال تخف، جنوت من القوم 
الظاملني(، فال سلطان لفرعون على بالدنا، 

فهذه البقعة خارج مملكته. 
أما صفورا فأش���ارت الى والدها ان 
يستأجر موس���ى، فقالت ألبيها )يا أبت 
استأجره إن خير من استأجرت القوي 
األمني(، فرأى الشيخ ان موسى سيكفي 
ابنتيه مؤن���ة العمل وأحس من اقتراح 

ابنته مبيلها الفطري جتاه موسى، فقال 
له: )إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتني 
على أن تأجرني ثماني حجج فإن أمتمت 
عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك 
س���تجدن�ي إن شاء اهلل من الصاحلني(

القصص:27.
وتزوج موسى من صفورا ابنة يثرون 
وعاش معها عشر سنوات يدير شؤون 
حياتهم وكان مثال االخالص واألمانة، 
الى ان حترك بداخله احلنني الى الوطن، 
فاستعد هو وزوجته للرحيل الى مصر، 
حتى وصل الى طور سيناء، فتركها يبحث 
عن الطريق الصحيح بعد ان رأى النار 

تشير اليه.
ومن هنا بدأت صفورا مرحلة جديدة 
بتكليف اهلل س���بحانه وتعالى ملوسى 

برسالة احلق.
وستظل مثاال وقدوة للحياء ورجاحة 

العقل، ونبراسا للمؤمنات.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم في السعير

 غزوة الخندق
طلب عون اهلل فتحطمت الصخرة

يع���د عثمان بن عفان ÿ أول من اتخ���ذ دارا للقضاء، فقد كان 
القضاء في عهد أبي بكر الصديق وعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما 
في املس���جد، في حني فصل عمر بن اخلط���اب القضاء عن الوالية، 
وعني للقضاء اش���خاصا غير الوالة، وفصل بني السلطتني فولى أبا 
الدرداء معه قضاء املدينة، وولى القاضي ش���ريحا قضاء البصرة، 
وأبا موسى األشعري قضاء الكوفة، وعثمان بن قيس بن أبي العاص 
مبصر، ويروى انه قال لواحد من قضاته »رد عني الناس في الدرهم 
والدرهمني« ، الذي يبني أهمي���ة وظيفة القضاء »وملا كانت وظيفة 
القضاء ذات خطر وشأن، جاءت السنة بأحاديث كثيرة في الترغيب 
عن القضاء والزهد فيه، بقصد ابعاد من حتدثه نفس���ه الدخول فيه 
ممن هو ليس من أهله، سواء العالم اجلائر أو اجلاهل الذي ال يحسن 
تطبيق االحكام على الوقائع«، ومن هذا ما روى ان الرسول صلوات 

اهلل عليه قال: القض���اة ثالثة »قاضيان في النار وقاض في اجلنة، 
قاض عمل باحلق في قضائه فهو في اجلنة، وقاض علم احلق فجار 
متعمدا فذلك في النار، وقاض قضى بغير علم واس���تحيا ان يقول 

اني ال أعلم فهو في النار«.
ان األصل ف���ي القضاء العالني���ة، فيقول: »والذي 

كان عليه قضاء الرس���ول واخللفاء من بعده، هو 
العالنية في املسجد أو في مكان عام، ال مينع احد 

من دخوله، فاألصل في القضاء االسالمي هو 
العالنية، حتى تكون الدعوى معلومة، فيدخل 
في اخلصومة من يج���د انها تتعدى اليه، 
أو له بها عالقة، وحتى يحصل االطمئنان 

والردع والزجر.

د.خالد المذكور




