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الجمعة 20  اغسطس 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

هذه الغ���زوة حركة مطاردة ضد فصيلة من 
بني فزارة قامت بعمل القرصنة في لقاح رسول 

اهلل ژ.
وهي اول غزوة غزاها رس���ول اهلل ژ بعد 
احلديبية، وقبل خيبر، ذكر البخاري انها كانت 
قبل خيبر بثالث، وروى ذلك مس���لم مسندا من 
حديث سلمة بن االكوع، وذكر اجلمهور من اهل 
املغازي انها كانت قبل احلديبية، وما في الصحيح 

اصح مما ذكره اهل املغازي.
وخالصة الروايات عن سلمة بن االكوع بطل 
هذه الغزوة انه قال: بعث رسول اهلل ژ بظهره 
مع غالمه رباح، وانا معه بفرس ابي طلحة، فلما 
اصبحنا اذا عبدالرحم���ن الفزاري قد اغار على 
الظهر، فاس���تاقه اجمع، وقتل راعيه، فقلت: يا 
رب���اح، خذ هذا الفرس فأبلغه أبا طلحة، وأخبر 
رس���ول اهلل ژ، ثم قمت على أكمة، واستقبلت 
املدينة، فناديت ثالثا: يا صباحاه، ثم خرجت في 

آثار القوم أرميهم بالنبل وأرجتز، وأقول:
األكوع اب�����ن  أن�ا  »خ�ذه���ا« 

والي����وم ي������وم ال����رض���ع
فواهلل مازلت ارميهم واعقر بهم، فإذا رجع الّي 
فارس جلست في اصل الشجر، ثم رميته فتعفرت 
به، حتى اذا دخلوا ف����ي تضايق اجلبل علوته، 
فجعلت ارديهم باحلجارة، فما زلت كذلك اتبعهم 
حتى ما خلق اهلل تعالى من بعير من ظهر رسول 
اهلل ژ اال خلفته وراء ظهري، وخلوا بيني وبينه، 
ثم اتبعته����م ارميهم، حتى ألقوا اكثر من ثالثني 
بردة، وثالثني رمحا يس����تخفون، وال يطرحون 
شيئا اال جعلت عليه آراما من احلجارة، يعرفها 
رس����ول اهلل ژ واصحابه، حتى أتوا متضايقا 
من ثنية، فجلسوا يتغدون، وجلست على رأس 
قرن، فصعد إلّي منهم اربعة في اجلبل، قلت: هل 
تعرفونني؟ انا سلمة بن االكوع، ال اطلب رجال 
منكم اال ادركته، وال يطلبني فيدركني، فرجعوا، 
فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول اهلل 
ژ يتخللون الشجر، فإذا أولهم أخرم، وعلى اثره 
ابوقتادة، وعلى اثره املقداد بن االس����ود، فالتقى 
عبدالرحمن واخرم، فعقر بعبدالرحمن فرس����ه، 
وطعنه عبدالرحمن فقتله، وحتول على فرسه، 
وحلق ابوقتادة بعبدالرحمن فطعنه فقتله، وولى 
القوم مدبرين، فتبعتهم اعدو على رجلي، حتى 
يعدلوا قبل غروب الشمس الى شعب فيه ماء يقال 
له: ذو قرد )أي اعُف( ليشربوا منه، وهم عطاش، 
فأجليتهم عنه، فما ذاق����وا قطرة منه، وحلقني 
رس����ول اهلل ژ واخليل عشاء، فقلت: يا رسول 

اهلل، ان القوم عطاش، فلو بعثتني في مائة رجل 
استنقذت ما عندهم من السرح، وأخذت بأعناق 

القوم، فقال: »يا بن االكوع، ملكت فاسجح«. 
وقال رس���ول اهلل ژ: »خير فرساننا اليوم 
ابوقتادة، وخير رجالتنا سلمة« صحيح مسلم 
)1439/3( )1807(، كتاب اجلهاد والس���ير، باب 
غزوة ذي قرد، وأعطاني س���همني، سهم الراجل 

وس���هم الفارس، واردفني وراءه على العضباء 
راجعني الى املدينة.

استعمل رسول اهلل ژ على املدينة في هذه 
الغزوة ابن ام مكت���وم، وعقد اللواء للمقداد بن 
عمرو، راجع »الرحيق املختوم« ص 331 و332.

الفوائد املس���تفادة من غ���زوة الغابة او ذي 
قرد.

1 - بيان تسمية هذه الغزوة بغزوة ذي قرد، 
وذلك الن املاء الذي نزل به رسول اهلل ژ يقال 

له ماء ذو قرد.
2 - بيان فضيلة سلمة بن االكوع وابي قتادة 
لقول الرسول ژ »خير فرساننا ابوقتادة، وخير 
رجالنا سلمة بن االكوع« صحيح مسلم )1439/3( 
)1807(، كتاب اجلهاد والس���ير، باب غزوة ذي 

قرد.
3 - تأكد ع���داوة عيينة ب���ن حصن وبيان 

خبثه.
4 - تقري���ر بطول���ة س���لمة ب���ن االك���وع 

وشجاعته.
لقد اجتمعت في الصحابي اجلليل س���لمة 
بن االكوع مهارات اهلته لتحقيق هذه النتائج 
السريعة املذهلة وهي: قوة االميان باهلل تعالى 
ورسوله ژ، ومن اجل هذا بذل كل طاقته التي 
وهبها اهلل تعالى له، ويتمتع ثانيا بالشجاعة 
النادرة، فهو لم يهب االعداء، ويتمتع بتدريب 
عالي املستوى من الرياضة البدنية، فهو يعدو 
سريعا للحاق بالعدو على قدميه طول النهار، 
وفي ارض جبلية وعرة، وجنده يتمتع بالصبر 
وقوة االحتمال، فقد ظل يوما كامال مصابرا للعدو  
متتبعا له حت���ى ضاق به عدوه ذرعا، وجنده 
بارعا في املهارة احلربية، وذلك في سرعة التنقل 
بني الظهور واالختفاء حسب احتياجات املعركة، 
وكذلك كان راميا باهرا قلما يخطئ سهمه، راجع 

»التاريخ االسالمي« للحميدي )15/7 � 17(.
غزوة ذي قرد

تاريخها: جمادي االولى 6 ه�.
مكانها: ذو قرد جبل اسود بأعلى وادي النقمى 

شمال شرق املدينة على قرابة 35 كلم.
»الغابة موضع في شمال غرب املدينة يبعد 

6 كلم عن احلرم تعرف باخلليل«.
قوات املسلمني: 500 الى 700 رجل.

قوات العدو: 40 راكبا تقريبا.
هدف الغزوة: مطاردة عيينة بن حصن الفزاري 
مع جماعة من غطف���ان الذين اغاروا على لقاح 
»حوامل االبل ذات اللنب« رسول اهلل ژ بالغابة 
وقتلوا حارسها واحتملوا امرأته مع االبل وفروا 

نحو جند.
أحداث الغزوة: ابصر سلمة بن االكوع بالعدو 
فأنذر املسلمني وطارد العدو وحده حتى حلق به 
املسلمون واستطاعوا تخليص بعض االبل واملرأة 
بعد ان وصلوا في مطاردتهم الى ماء بذي قرد، 
وقد استشهد اثنان من املسلمني وقتل اثنان من 

املشركني وهرب الباقون ببعض االبل.

الزكاة ومحو الذنوب
هل صحيح ان شهر رمضان يكّفر وميحو الذنوب 

السابقة؟ 
أخي السائل: يقول الرسول ژ »من صام رمضان 

إميانا واحتسابا ُغفر له ما تقدم من ذنبه«.
وفي هذا احلديث تصريح بأن شهر رمضان ميحو 
الذنوب الس����ابقة، لكن بشرطني: األول ان يصومه 
مصدقا به بنية خالص����ة امتثاال ألمر اهلل تعالى، 
والثاني ان يصومه محتسبا أي طالبا للثواب غير 
مس����تثقل لصيامه وال مس����تطيل أليامه وال كاره 
ملا يصيبه من أذى اجلوع والعطش بل يحتس����ب 
النصب والتعب في طول أيامه وال يتمنى س����رعة 

انقضائه.
واحلديث ش����امل لكل ذنب لكن خصه جمهور 

الفقهاء بالصغائر دون الكبائر.

صالة التراويح
صالح التراويح في رمضان هل هي عشرون ركعة 

أم ثماني ركعات؟
الثابت عن النبي ژ انه كان يصلي في الليل وال 
يزيد في رمضان وال غيره عن احدى عشرة ركعة 
يعني كان يصلي ثماني ركعات ثم ركعتي الشفع 
وركع����ة الوتر، وكان املس����لمون في زمن عمر بن 
اخلطاب ÿ يصلون في رمضان بثالث وعشرين 

ركعة.
صالة التراويح في رمضان مناجاة هلل سبحانه 
وتعال���ى وهي من أعمال اخلي���ر غير الواجبة، 
وليس هناك ما مينع من صالتها عشرين ركعة 

أو أقل.

التتابع في القضاء
هل يجللب التتابع في قضاء رمضللان؟ مبعنى ان 

يصومها املرء متتالية؟
ال يجب التتابع في قضاء صيام شهر رمضان، 
عل����ى الراجح من قول العلماء فيجوز ان يصومها 

بأيام متفرقة.

عليها أن تفدي
الوالدة كانت حامال في الشللهر السللابع في شهر 
رمضان املاضي، وفي الوقت نفسلله كانت تعاني من 
السللكري، وكانت تأخذ االنسللولني مرتني في اليوم 
السابعة صباحا والسابعة مساء، لذا نصحتها الطبيبة 
بعللدم الصوم، وذلك من أجل صحتها وصحة اجلنني، 
فأفطرت رمضان كله، واآلن اريد ان اسأل: هل يجب 
عليهللا ان تعيد صوم رمضان مللرة أخرى؟ مع العلم 
انني سمعت السؤال نفسه عند أحد الدعاة حيث نصح 
األخللت بعدم الصوم ألنه ليس مفروضا عليها، وقال: 
يجللب عليها ان تتصدق مبالها بعللدد أيام الفطر، أي 
اطعام ثالثني مسللكينا، فهل هذا صحيح؟ وماذا يجب 

ان تفعل الوالدة في هذه احلالة؟
إذا كانت والدتك قد حتسنت صحتها وأصبحت 
ق����ادرة على الصوم فعليه����ا القضاء بصيام ما قد 
أفطرته من أيام رمضان املاضي، أما إذا كانت مازالت 
صحتها ال متكنها من الصوم واألطباء ينصحونها 
بعدم الصوم، فإن الشريعة اإلسالمية شريعة سمحة، 
ولم توجب على العاجز صياما، بل عليها ان تفدي، 
وذل����ك ان تطعم عن كل ي����وم أفطرته في رمضان 
مس����كينا مبقدار 2.5 كيلوغرام من قوت البلد من 

األرز أو احلنطة ونحو ذلك.

االغتسال صباحًا
ما حكم صحة الصيام إذا عاشر الرجل زوجته ليال 

لكنه لم يغتسل إال في اليوم التالي صباحا؟
الصيام صحيح، وذلك ألنه ليس من ش����روط 

صحة الصوم الطهارة من اجلنابة قبل الفجر.

الزكاة على األخ
لي اخ متزوج وله ابنللاء لكنه فقير وال يعمل فهل 

يجوز ان اعطيه من زكاة الفطر او زكاة املال؟
نعم، إعطاؤك ألخيك صدقة الفطر جائز، وفيه 

اجران: اجر الصدقة، واجر صلة الرحم.

صيامه صحيح
ما معنى قول رسول اهلل ژ »اذا نسي الصائم فأكل 

أو شرب فليتم صومه، فامنا اطعمه اهلل وسقاه«؟
معنى هذا احلديث ان الصائم اذا اكل او ش����رب 
ناسيا فصيامه صحيح وال يجب عليه القضاء وبهذا 
قال جمهور العلماء ان من اكل او شرب ناسيا فليتم 

صومه وال قضاء عليه.

د.خالد المذكور

فتوحات 
إسالمية

هو الولي����د بن املغيرة بن عب����داهلل بن عمر بن 
مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 

القرشي املخزومي.
ويع����د الوليد بن املغيرة م����ن الذين حملوا راية 
العداء لإلسالم واملس����لمني وحاول بشتى الوسائل 
الوقوف في وجه اإلسالم. فمن ذلك طلبه مع جماعة 
من مشركي قريش من النبي ژ ان يشق لهم القمر، 
فدعا النبي ژ ربه فاس����تجاب ل����ه، ورغم ذلك بقي 

على عناده وكفره.
عن أنس ÿ قال: س����أل أهل مكة النبي ژ آية، 
فانش����ق القمر مبكة مرتني، فقال رس����ول اهلل ژ: 
»اشهدوا«. ونزل قوله تعالى: )اقتربت الساعة وانشق 
القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر( 

رواه مسلم.
وفي رواية عن ابن مسعود قال: انشق القمر على 
عهد النبي ژ فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة، 
فقالوا: انتظروا ما يأتيكم به الس����فار فإن محمدا ال 
يستطيع ان يسحر الناس كلهم، فجاء السفار فسألوهم 
فقالوا: نعم، قد رأيناه فأن����زل اهلل تعالى: )اقتربت 
الساعة وانشق القمر( اآلية. اخرجه ابن جرير، وابن 
املنذر، وابن مردويه، وأب����و نعيم والبيهقي كالهما 

في )الدالئل(.
وحاول الوليد أيضا مع جمع من صحبه ان يعرضوا 
على النبي ژ ان يعبد آلهتهم يوما ويعبدوا اهلل يوما 

آخر، فباءت محاولتهم بالفشل.
قال ابن هشام: واعترض رسول اهلل ژ، وهو يطوف 
بالكعبة – فيما بلغني – األسود بن املطلب، والوليد بن 
املغيرة، وأمّية بن خلف، والعاص بن وائل السهمي، 
وكانوا ذوي أسنان في قومهم، فقالوا: يا محمد، هُلّم 
فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت 
في األمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد، كّنا قد 
أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد، 
كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل اهلل تعالى فيم: )قل 
يأيها الكافرون. ال أعبد ما تعبدون. وال أنتم عابدون 
ما أعبد. وال أن����ا عابد ما عبدمت. وال أنتم عابدون ما 

أعبد. لكم دينكم ولي دين( سورة الكافرون.
أي: إن كنتم ال تعبدون اهلل، إال أن أعبد ما تعبدون، 
ف����ال حاجة لي بذلك منكم، لك����م دينكم جميعا، ولي 

ديني.
وهو القائل عن القرآن الذي ُأنزل على النبي ژ 

انه سحر.
فلق����د اجتمع إليه نفر من قريش، وكان ذا س����ّن 
فيهم، وقد حضر املوسم فقال لهم: يا معشر قريش، 
إنه قد حضر هذا املوس����م، وإن وفود العرب ستقدم 
عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا 
فيه رأيا واحدا، وال تختلفوا فيكّذب بعضكم بعضا، 

وي����رد قولكم بعضه بعضا، قال����وا: فأنت يا أبا عبد 
شمس، فقل وأقم لنا رأيا نقول به، قال: بل أنتم فقولوا 
أسمع، قالوا: نقول كاهن، قال: ال واهلل ما هو بكاهٍن، 
لقد رأينا الكّهان فما هو بزمزمة الكاهن وال سجعه، 
قالوا: فنقول: مجنون، قال: ما هو مبجنون، لقد رأينا 
اجلنون وعرفن����اه، فما هو بخنقه، وال تخاجله، وال 
وسوسته، قالوا: فنقول: شاعر، قال: ما هو بشاعٍر، لقد 
عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه 
ومبسوطه، فما هو بالشعر، قالوا: فنقول: ساحر، قال: 
ما هو بساحٍر، لقد رأينا السّحار، وسحرهم، فما هو 
بنفثهم وال عقدهم، قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ 
ق����ال: واهلل إن لقوله حلالوة، وإن أصله لعذق، وإن 
فرعه جلناة – قال ابن هشام: ويقال لغدق – وما أنتم 
بقائلني من هذا ش����يئا إال ُعرف أنه باطل، وإن أقرب 
القول فيه ألن تقولوا هو ساحر، جاء بقوٍل هو سحر 
يفّرق به بني املرء وأبيه، وبني املرء وأخيه، وبني املرء 
وزوجته، وبني املرء وعشيرته. فتفّرقوا عنه بذلك، 
فجعلوا يجلسون بسبل الناس حني قدموا املوسم، ال 

مير بهم أحد إال حّذروه إياه، وذكروا لهم أمره.
فأنزل اهلل تعالى في الوليد بن املغيرة وفي ذلك 
من قوله: )َذرني ومن خلقت وحيدا. وجلعت له ماال 
ممدودا. وبنني ش����هودا. ومّهدت له متهيدا. ثم يطمع 
أن أزي����د. كاّل إنه كان آلياتنا عني����دا(: أي خصيما. 

املدثر: 11 – 16.
قال ابن هشام: عنيد: معاند مخالف. قال رؤبة بن 

العجاج: )من الرجز(.
وحن ضرابون رأس الُعّنٍد

وهذا البيت في أرجوزة له.
)سأرهقه صعودا. إنه فّكر وقّدر. فُقتل كيف قّدر. 
ثم ُقتل كيف قّدر. ثم نظر. ثم عبس وبس����ر( املدثر: 

.22 – 17
قال ابن هش����ام: بس����ر: كره وجهه. قال العجاج: 

)من الرجز(.
ُمّضبر اللحيني بسرا منهسا

يص����ف كراهية وجهه. وه����ذا البيت في أرجوزة 
له.

)ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إال سحٌر يؤثر. إن 
هذا إال قول البشر( املدثر: 23 – 25.

)سيرة ابن هشام 317/1(.
ذكر ابن اس����حاق: ان الوليد مل����ا حضرته الوفاة 
أوصى بنيه الثالثة قائال: أوصيكم بدمي في خزاعة 
فال تطلب����وه، واهلل إني ألعلم أنهم منه براء، ورباي 
في ثقيف فال تدعوه حتى تأخذوه، وعقري عند أبي 

أزيهر فال يفوتكم به.
وكان أبوأزيهر قد زّوج الوليد بنتا له ثم أمسكها 

عنه، فلم يدخل عليه حتى مات.

امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم  الوليد بن المغيرة

أول قبلة في اإلسالم

ق���ال تعال���ى )وضرب اهلل 
مثال للذين آمنوا امرأة فرعون 
إذ قالت رّب ابِن لي عندك بيتا 
في اجلن���ة وجنني من فرعون 
وعمله وجنني من القوم الظاملني 

� التحرمي: آية 11(.
وهذه املرأة هي آس���يا بنت 
مزاحم امرأة فرعون وكان فرعون 
اعتى اهل االرض فلم يضرها او 
يثنيها كف���ر زوجها عن عبادة 

ربها:
النهدي عن  ابي عثمان  عن 
سلمان قال كانت امرأة فرعون 
تعذب في الشمس فإذا انصرف 
عنها اظلتها املالئكة بأجنحتها 
وكانت ت���رى بيتها في اجلنة، 
وكانت تسأل من غلب؟ فيقال 
غلب موس���ي وهارون فتقول 
آمن���ت برب موس���ي وهارون 
فأرسل اليها فرعون فقال انظروا 
اعظم صخرة جتدونها فان مضت 

على قولها فألقوها عليها وان 
رجعت ع���ن قولها فهي امرأتي 
فلم���ا اتوها رفعت بصرها الى 
السماء فأبصرت بيتها في اجلنة 
فمضت عل���ى قولها وانتزعت 
روحه���ا وألقيت الصخرة على 
جسد ليس فيه روح وقيل في 
قوله���ا »رب ابن لي عندك بيتا 
في اجلنة« اختارت اجلار قبل 
الدار وقد ورد شيء من ذلك في 
حديث مرفوع وقال ابو جعفر 
الرازي عن الربيع بن انس عن 
ابي العالية قال كان اميان امرأة 
فرعون قبل اميان امرأة خازن 
فرعون وذلك انها جلست متشط 
ابنة فرعون فوقع املشط من يدها 
فقالت تعس من كفر باهلل فقالت 
لها بنت فرع���ون ألك رب غير 
ابي؟ فقالت ربي ورب ابيك اهلل 
فلطمتها بنت فرعون واخبرت 
اباها فعذبها فرعون وقتل اوالدها 

وسمعت امرأة فرعون كالم ابن 
املاش���طة االكبر وتبشيره لها 
ثم كالم االصغ���ر فآمنت امرأة 
فرعون وقبض اهلل روح امرأة 
خازن فرعون وكشف الغطاء عن 
ثوابها ومنزلتها وكرامتها في 
اجلنة المرأة فرعون حتى رأت 
فازدادت اميانا ويقينا وتصديقا 
فأطلع اهلل فرعون علي اميانها 
فقال للمأل ما تعلمون من آسية 
بنت مزاحم؟ فأثنوا عليها فقال 
لهم انها تعبد غيري فقالوا له 
اقتلها فأوتدها اوتادا فشد يديها 
ورجليها فدعت آسية ربها فقالت 
رب ابن لي عندك بيتا في اجلنة 
فوافق ذلك ان حضرها فرعون 
فضحكت ح���ني رأت بيتها في 
اجلنة فقال فرعون اال تعجبون 
ان���ا نعذبها وهى  من جنونها 
تضحك فقبض اهلل روحها في 

اجلنة.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

غزوة الغابة أو غزوة ذي قرد
بطالن نذر المعصية ونذر ما ال ُيملك

من املعلوم ان النب����ي ژ ظل يتوجه في 
صالته ش����طر بيت املقدس حت����ى نزل قول 
اهلل تعالى: )قد نرى تقلب وجهك في السماء 
فلنولين����ك قبلة ترضاها فول وجهك ش����طر 
املسجد احلرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم 
ش����طره( البقرة: 144، فكان����ت اول قبلة في 
االسالم بيت املقدس ولم يكن استقبال النبي 
ژ لبيت املقدس في صالته اس����تمالة الهل 
الكتاب � اليهود والنصارى � الذين يعظمون 
بيت املقدس وامنا كان التوجه لغايات اخرى 
منها: ان بيت املقدس م����كان طاهر بعيد عن 
االصنام، وله قيمة دينية عند اهلل، ان مدينة 
القدس ستكون محل حتقيق االقرار الذي اخذه 

اهلل على االنبياء ليصدقوا محمدا ژ.
 كما ورد في قوله سبحانه: )واذ اخذ اهلل 
ميثاق النبيني ملا آتيتك����م من كتاب وحكمة 
ثم جاءكم رسول مصدق ملا معكم لتؤمنن به 
ولتنصرن����ه قال أأقررمت وأخ����ذمت على ذلكم 
اصري قالوا اقررنا قال فاش����هدوا وانا معكم 

من الشاهدين(آل عمران: 81.

صلة روحية

وتتمثل تلك الصلة في معجزة االسراء واملعراج، 
حيث اس���ري بسيدنا محمد ژ من املسجد احلرام 
مبكة املكرمة الى املس���جد االقصى مبدينة القدس، 
ثم عرج به منه الى س���درة املنتهى، قال سبحانه: 
)سبحان الذي اسرى بعبده ليال من املسجد احلرام 
الى املس���جد االقصى الذي باركنا حوله لنريه من 
آياتنا انه هو السميع البصير( االسراء: 1، بركة في 

االرض وبركة في السموات وبركة فيمن يؤمن 
ويس���لم وجهه الى اهلل دون شرك او 

جحود. ان اسراء النبي محمد ژ من 
مكة الى بيت املقدس يوضح ان 

بيت املقدس قد احلق بالدين 
اجلديد، وه���ذا يوضح ان 
رسالة محمد ژ مهيمنة 
على كل البقاع االرضية، 

وكل مقدسات البقاع.




