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االثنين 23  اغسطس 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

بعد االنتهاء من حروب الردة وتسيير خالد من 
اليمامة إلى العراق في ســـنة 13هـ جهز الصديق 
اجليوش إلى الشام، فبعث عمرو بن العاص إلى 
فلسطني، وسير يزيد بن أبي سفيان وأبا عبيدة 
ابن اجلراح وشرحبيل بن حسنة، رضي اهلل عنهم 
أجمعني، آمرا إياهم أن يسلكوا تبوك إلى البلقاء، 
وكان عدد كل لواء من هذه األلوية األربعة ثالثة 

آالف، ثم توالت النجدات فيما بعد.
وصل األمراء إلى الشام، فنزل أبوعبيدة اجلابية 
على طريق دمشق، ونزل يزيد البلقاء مهددا بصرى، 
ونزل شرحبيل األردن بأعلى الغور فوق طبرية 
ونهر األردن، وقيل نزل في بصرى، أما عمرو فقد 

وصل إلى وادي عربة.
عـــني الصديق لكل منهم الوالية التي يتوالها 
بعد الفتح، فجعل لعمرو فلسطني، وليزيد دمشق، 

وألبي عبيدة حمص، ولشرحبيل األردن.
سار األمراء إلى أهدافهم، وعكرمة ردء للناس، 
فبلغ الروم ذلك فكتبوا إلى هرقل، فجاء من حمص 
وأعد اجلند وجمع العساكر وأراد أن يشغل قواد 
املســـلمني بعضهم عن بعض لكثرة جنوده، أراد 
أن يحاربهم متفرقني لكن عمرا تنبه لألمر، خاصة 
بعد أن أرسل هرقل تذارق في تسعني ألفا، وبعث 
جرجة نحو يزيد بن أبي سفيان فعسكر بإزائه، 
وبعث الدراقص فاســـتقبل شرحبيل بن حسنة، 
وبعث الفيقار في ســـتني ألفا نحـــو أبي عبيدة، 
فهابهم املســـلمون خاصة أن جميع ألويتهم تعد 
واحدا وعشـــرين ألفا، باستثناء عكرمة فهو في 
ستة آالف أيضا، فاملجموع سبعة وعشرون ألفا، 
فســـأل اجلميع بكتب مستعجلة عمرا: ما الرأي؟ 
فراسلهم أن الرأي االجتماع، كما كتب األمراء إلى 
أبـــي بكر مبثل ما كاتبوا به عمرا فكتب إليهم: أن 

اجتمعوا فتكونوا عسكرا واحدا.
بلغ ذلك هرقل فكتب إلى بطارقته أن اجتمعوا 
لهم، وانزلوا بالروم منزال فسيحا فيه ماء، ويكون 
ضيق املهرب جلنوده، وجعل على الناس التذارق، 
وعلى املقدمـــة جرجة، وعلـــى مجنبتيه باهان 
والدراقص، وعلى احلرب الفيقار، ففعلوا فنزلوا 
الواقوصةـ  وهي على ضفة اليرموكـ  وصار الوادي 
خندقا لهم، وانتقل املسلمون من عسكرهم الذي 
اجتمعوا فيه فنزلوا عليهم بحذائهم على طريقهم، 
فقال عمرو: أيها الناس أبشـــروا، حصرت الروم 
وقلما جاء محصور بخيـــر، إذ أن الروم تتحرك 
في منبطح فسيح من األرض حتيط به من ثالث 

جهات اجلبال املرتفعة، فهم محصورون.

وبقي املســـلمون أمامهم صفر من سنة ثالث 
عشرة وشـــهري ربيع ال يقدرون من الروم على 
شيء، وال يخلصون إليهم، الواقوصة من ورائهم، 
واخلندق من أمامهم، وال يخرجون خرجة إال نصر 
املسلمون عليهم، حتى إذا انقضى ربيع األول كتب 
أبو بكر الصديق إلى خالد ليلحق بهم من العراق، 

وقد قال في ذلك: خالد لها، واهلل ألنســـني الروم 
وساوس الشيطان بخالد بن الوليد.

وقطع خالد املســـافة بجيشه في خمسة أيام، 
وفرح املسلمون بخالد، واشتد غضب الروم مبجيئه، 
وقال هرقل لقواده: أرى من الرأي أال تقاتلوا هؤالء 
القوم، وأن تصاحلوهم، فواهلل ألن تعطوهم نصف 

ما أخرجته الشـــام، وتأخـــذوا نصفه، وتقر لكم 
جبال الروم، خير لكم من أن يغلبوكم على الشام، 

ويشاركوكم في جبال الروم، ولكنهم أبوا.
واتخذ الطرفان استعداداتهما، الروم في أربعني 
ومائتي ألف، منهم ثمانون ألفا مقيدون بالسالسل 
كيال يفروا من املعركة، واملسلمون سبعة وعشرون 
ألفا ممن كان مقيما، إلـــى أن قدم إليهم خالد في 
تسعة آالف فبلغوا ســـتة وثالثني ألفا، ومرض 
الصديق في هذه األثناء وتوفي للنصف من جمادى 

اآلخرة قبل الفتح بعشر ليال.
وعرض خالد على األمراء أن يكونوا جيشـــا 
واحدا ويتداولوا اإلمارة يوما بعد يوم، فوافقوا 
وأمروه هو أوال، وعلم خالد أن القتال كل بفرقته 
ســـيطول، وفيه إضعاف للجهـــود فعبأ اجليش 
وقسمه إلى أربعني كردوسا )أي: كتائب كبيرة( 
كل كردوس ينقســـم إلى: قلب وميمنة وميسرة، 
وجعل القاضي أبا الدرداء، والقاص أبا ســـفيان، 
وعلى الغنائم ابن مسعود، وقارئ سورة األنفال 
املقداد بن عمرو، وشهد املعركة ألف من أصحاب 

رسول اهلل ژ.
وأمر خالد الكراديس كلها أن تنشـــب القتال، 
وحينئـــذ وصل البريد إلى خالـــد بوفاة أبي بكر 
الصديق وتأمير أبي عبيدة فأخذ الكتاب وجعله في 
كنانته وخاف إن أظهر األمر أن يضعف معنويات 

اجلند.
ونشـــب القتال بجد في اليوم األول، وزحف 
الروم بأعدادهم الكثيرة فردهم املسلمون، وفي هذا 
اليوم كثرت اجلراح من كثرة السهام، واعور من 
املسلمني سبعمائة فارس، فسمي ذلك اليوم يوم 
التعوير، وفي اليوم الثاني وقف عكرمة وقال: من 
يبايع على املوت؟ فبايعه أربعمائة من الرجال، 
فقاتلوا حتـــى أصيبوا جميعا بجراحات، ودامت 
املعركة يوما وبعض اليوم، وكان الهجوم األخير 
عاما على الروم، واقتحم خالد وجيشـــه خندق 
الروم فتســـاقطوا في الوادي، وتهافت منهم في 

الوادي ثمانون ألفا.
وانتهـــت املعركة باستشـــهاد ثالثة آالف من 
املســـلمني، وقتل من الروم مائة وعشرون ألفا، 
وارحتل هرقل من حمص مودعا ســـورية وداعه 
األخير، وقال: ســـالم عليك يا سورية، سالما ال 

لقاء بعده.
وبعـــد املعركة أعلن خالد مضمـــون الكتاب، 
واعتزل اإلمارة، ووالهـــا مكانه أبا عبيدة رضي 

اهلل عن اجلميع. 

ارتكاب المعاصي
هل يفط��ر الصائم اذا وقع ف��ي املعاصي في نهار 

رمضان؟
ان من ارتكب املعاصي في رمضان، يتحمل اثما 
مضاعفا، النتهاكه حرمة الشهر وعليه املسارعة في 
التوبة الى اهلل تعالى باالقالع عن الذنب والندم على 
ما عمله والعزم على عدم العودة الى ذنبه مستقبال، 
اما بالنســـبة لصومه فإنه صحيح ومجزئ، ما دام 

لم يفعل ما يوجب بطالن صومه.

بعد االفطار
ه��ل يجوز معاش��رة ال��زوج لزوجته اثناء ش��هر 

رمضان اي بعد االفطار؟
يجوز للزوج في ليالي شـــهر رمضان، اي بعد 
االفطار وقبل الفجر، ان يجامع زوجته، الن الصيام 
عن شـــهوتي البطن والفرج من الفجر الى غروب 
الشمس، قال تعالى )احل لكم ليلة الصيام الرفث 

الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن(.

الشعور بالتعب
منذ 5 س��نوات وفي شهر رمضان املبارك افطرت 
4 اي��ام وليس لي ع��ذر غير التعب، فه��ل يجب علي 

القضاء؟ وهل علي كفارة وما هي؟
عليك 3 امور: االمر االول: التوبة الى اهلل سبحانه، 
والنـــدم على ما فعلت من التقصير واالفطار بغير 
عذر شرعي، وعليك التوبة الى اهلل من اجل التأخير، 
النك اخرت القضاء، والواجب ان تقضي قبل رمضان 
الذي بعد رمضان الذي افطرت فيه، والتوبة الزمة 
من كل ذنب، وهي: النـــدم على املاضي من الذنب، 
واالقـــالع عنه، والعزم الصادق على اال تعود اليه، 
كما قال ســـبحانه: )وتوبوا الـــى اهلل جميعا ايها 
املؤمنـــون لعلكم تفلحون(. االمر الثاني: عليك مع 
ذلك قضاء االيام االربعة، الن اهلل تعالى قال: )فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على 
ســـفر فعدة من ايام آخر(، االمر الثالث: هو اطعام 
مسكني عن كل يوم نصف صاع، يعني كيلو ونصف 
الكيلو تقريبا من متـــر او حنطة او ارز او غيرها 
من قوت اهل البلد )يعني بصاع النبي ژ( يعطيها 
بعض الفقراء، ولو كان فقيرا واحدا يكفي، وأسأل 
اهلل جـــل وعال ان يغفر لنا ولك، وان يهدينا واياك 

وسائر املسلمني.

تأخير الغسل
ما حكم من طهرت قبل الفجر وأخرت الغس��ل الى 

بعد اذان الفجر؟
متى ما طهرت احلائـــض قبل الفجر فإنه يجب 
عليها ان تنوي الصيام، ولو لم تغتســـل، ويكون 
صومها صحيحا عند جمهور اهل العلم، وال يشترط 

ان تغتســل قبــل اذان الفجر لكي يصح صومها.

صوم الصبي
ما حكم إلزام الصبي بالصوم؟

لقد ذهب جمهور العلماء الى مشروعية الصيام 
للصغير، وانه يأمره وليه بـــه اذا اطاقه للتمرين 
عليه، ملا روته الربيع بنت معوذ: ارسل النبي ژ 
غداة عاشوراء الى قرى االنصار: من اصبح مفطرا 
فليتم صومه بقية يومه، ومن اصبح صائما فليصم، 
قالت: فكنا نصومه بعد، ونصوم صبياننا، وجنعل 
لهم اللعبة من العهن، فاذا بكى احدهم على الطعام 

اعطيناه ذلك، حتى يكون عند االفطار.

الزوجة الثانية
انا متزوجة من رجل متزوج، احبه بش��دة، ولكني 
اس��يء معاملته كثيرا في الفت��رة االخيرة الن زوجته 
االولى حامل، واغار عليه كثيرا، وتشاجرت معه، طلبت 
الطالق لكنه صبر علي وعلى عنادي، اعلم اني مخطئة، 
ولكن هل آثم على تصرفاتي هذه التي حدثت من كثرة 
حبي له، وكيف تتصرف املتزوجة برجل متزوج، حيث 
االولى ابنة عم��ه وانا تزوجته عن حب، مع علمي بأنه 
متزوج ال اريد ان اظلمه، وال ان احم�ل اثما ولكني من 

كثرة الغيرة اغضب كثيرا؟
عليك ان تتوبي الى اهلل تعالى من اساءة معاملتك 
لزوجك، وان تعزمي على اال تعودي لذلك مستقبال، 
واملرأة املتزوجة من رجل متزوج عليها ان تعينه 
على العدل بني زوجتيه، واال ترهقه بامليل جلانبها، 

كما اوصيك بالصبر، وعدم الغضب. 

د. محمد الطبطبائي

فتوحات 
إسالمية

عن ُحذيفة بن أسيد الغفاري قال: اّطلع النبي ژ علينا ونحن نتذاكر، 
فقال: »ما تذاكرون؟« قالوا: نذكر الساعة، قال: »إنها لن تقوم حتى تروا 
قبلها عشر آيات«، فذكر: »الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من 
مغربها، ونزول عيسى ابن مرمي ژ، ويأجوج ومأجوج، وثالثة خسوف: 
خسف باملشرق، وخسف باملغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك 

نار تخرج من اليمن، تطرد الناس الى محشرهم«.

أصل خلق يأجوج ومأجوج وأصنافهم

 األحاديـــث الواردة فيهم كثيرة، وهم من بني آدم، ثم من بني يافث 
بن نوح، وهم ثالثة أصناف:

1- صنف أجسادهم كاألرز، وهو شجر كبير جدا.
2- وصنف منهم أربعة أذرع في أربعة أذرع.

3- وصنف يفترش الواحد منهم أذنه ويلتحف األخرى، أخرج ذلك 
ابن أبي حامت من طريق شريح بن عبيد، عن كعب األحبار.

وروى احلاكم عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: »ان منهم شبرا شبرا، 
وشبرين شبرين، وأطولهم ثالثة أشبار«.

وعن أبي هريرة ÿ عن رسول اهلل ژ قال: »يحفرون في كل يوم 
حتى يكادوا أن يروا شعاع الشمس، فيقولون: نرجع إليه غدا فيرجعون 
وهو أشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد اهلل أن يبعثهم على الناس، 
قالوا: نرجع إليه غدا إن شـــاء اهلل، فيرجعون اليـــه كهيئة ما تركوه، 
فيحفرونه، فيخرجون على الناس« فقال رسول اهلل ژ: »فيفر الناس 

منهم إلى حصونهم«.

خروجهم وإفسادهم وهالكهم

 فقد ورد في حالهم عند خروجهم ما أخرج مسلم من حديث النواس 
بن سمعان بعد ذكر الدجال وهالكه على يد عيسى گ وغيره قال ژ: 
»ثم يأتي عيسى قوم قد عصمهم اهلل منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتهم في اجلنة، فبينما هم كذلك إذ أوحى اهلل الى عيســـى: إني قد 
أخرجت عبادا لي ال يدان ألحد بقتالهم، فحرز عبادي الى الطور، ويبعث 
اهلل يأجوج ومأجوج )وهم من كل حدب ينسلون( فيمر أوائلهم على بحيرة 
طبرية فيشربون ما فيها، ومير آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، 
ويحصر نبي اهلل عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور ألحدهم خيرا 
من مئة دينار ألحدكم اليوم، فيرغب نبي اهلل عيسى وأصحابه فيرسل 
اهلل عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرســـى كموت نفس واحدة. 
ثم يهبط نبي اهلل عيسى وأصحابه الى األرض، فال يجدون في األرض 
موضع شبر إال مأله زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي اهلل عيسى وأصحابه 
الى اهلل عز وجل، فيرسل اهلل طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم 
حيث شاء اهلل، ثم يرسل اهلل قطرا ال يكن منه بيت مدر وال وبر فيغسل 
األرض حتـــى يتركها كالزلفة )أي املرآة في صفائها ونظافتها( ثم يقال 
لألرض: انبتي ثمرتك، وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، 
ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى ان اللقحة من اإلبل لتكفي 
الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة 
من الغنم لتكفي الفخـــذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث اهلل ريحا 
طيبة فتأخذهم حتت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى 
شرار الناس يتهارجون فيها تهارج احلمر، فعليهم تقوم الساعة«. رواه 
مسلم. وفي رواية ملسلم وغيرهم: »فيقولون: لقد قتلنا من في األرض، 
فلنقتل من في الســـماء، فيرمون بنشابهم الى السماء، فيرد اهلل عليهم 

نشابهم مخضوبة دما«.

سعيرة »التي نقضت غزلها« يأجوج ومأجوج

أول من صلى تجاه الكعبة

يقول اهلل تعالى )وال تكونوا كالتي نقضت 
غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أميانكم دخال 
بينكم(  سعيرة االسدية او هي )ريطة احلمقاء( 
كما في بعض املصادر، حيث اصابت سعيرة 
في صغرها حمــــى فارتفعت حرارتها وحني 
عوفيت كانت قد فقدت السيطرة على بعض 
تصرفاتها، وكان االطفال يعرفون عنها ذلك 
وكثيرا ما كانوا يزفونها اثناء سيرها فيزداد 
بذلك بؤس حالها فابتعد عنها اخلطاب، فذهبت 
امها تطلب لها النصيب عند الكهان والعرافني، 
فما ان يتعرف اخلطاب على ظروفها حتى يفروا، 
وكان األب يســــعى هو ايضا ألن تظفر ابنته 
بزوج فما افلحوا لتمضي السنوات،  ويترسب 
هذا كله في كيانها فيزيدها انطواء وبؤســــا  
وميوت والدها وتلحق بــــه امها، واصبحت 
ســــعيرة وحيدة ال انيس وال زوج وال ابن. 
وذات صباح افاقت من نومها على دقات عنيفة 
علــــى باب الدار فتحت الباب فوجدت خالتها 
ومعها ابنها صخرا، قد اتوا من قرية قريبة، 

استضافتهم واكرمت وفادتهم.
اخبرتها خالتها بان ابنها يريد الزواج منها، 
فبهتت مشــــاعرها، أهذا الشاب الوسيم الذي 
يصغرها كثيــــرا يريدها زوجة له؟! زغردت 
الفرحة في وجدانها فلم تهتم مبعاينة باقي 
التفاصيل او بدقات العقل الذي صحا من غفوته 

ليكيل لها التهم ويعاين الزوج: هل هو أفاق 
دعي؟ ام قريب طيب حنون؟ لم تهتم كثيرا، 
تزوجته وســــكن عقلها عن جداله واستكان 
قلبها وبدت عليها الســــكينة والسعادة اياما 

كأمنا غير الزواج من خفة عقلها.
وبعد ايام طلبت خالتها منها ان تزودهما 
باملال لتجارة لهما سوف يأتيان بها ففعلت 

وذهب ابن اخلالة باملال ولكنه لم يعد.
سألت سعيرة عنه وذهبت الى قرية بني 
متيم لتأتي بأخبار زوجها فالتقته فقال لها:خرج 
علي قطاع طريق فسرقوا مالي فقالت سعيرة 
بحنان: فلماذا لم ترجع الي لتخبرني ألعطيك 
غيره؟ قــــال في برود ونفور: مــــا الذي جاء 
بك؟ وتركها ومضى، ومكثت سعيرة اياما في 
انتظاره ثم ذهبت الى بيت عم زوجها تسأل 
عنه فقالوا لها: لقد طردناه لســــوء ســــلوكه 
وتصرفه معك وسطوه على مالك، ومال غيرك 

بغير حق انه من املطاريد.
عادت سعيرة الى دارها جتر اذيال خيبة 
االمل وفجيعتها فــــي زوجها الذي لم يحفظ 
ميثاق الزواج وال صان صلة القرابة فراح عقلها 
في غيبوبة جديدة وشديدة فأخذت تضحك 
وتبكي وحتدث نفسها، فأشفقت عليها جارة 
حانية فقالت لها: ال تستسلمي لليأس انظري 
الى احلياة هيا اعملي قالت: ماذا اعمل؟ وملاذا 

اعمل؟ وانا غير محتاجة للمال قالت اجلارة: 
ان العمل خير عالج لألحزان هيا اغزلي وانا 
ســــوف ابيع لك ما تنســــجينه من الغزل ثم 
راقت الفكرة لسعيرة فقامت الى مغزل امها، 
واشترت الصوف وراحت تغزل ونظرت الى 
الصوف الــــذي غزلته وقد تراءى لها زوجها 
يقف ساخرا واالطفال وهم يقذفونها باحلجارة 
فتغمض عينيها وتضع يديها فوق اذنيها ثم 
تســــبل يديها وتفتح عينيها بخوف فيصم 
اذنيها صوت زوجها ملن تغزلني مهما فعلت 
فأنت دميمة ال اريدك ال اريدك، ودوى صوته 
في عقلها فأصم سمعها فترنحت وهي ترى 
طيفه يهزأ بها فتماســــكت وبعصبية شديدة 
امســــكت مبا غزلت ومزقته اربا اربا وراحت 
تبكي واجلارة الطيبة تهدئ من روعها فتقوم 
وتغزل من جديد وتنقض غزلها مع كل اطاللة 
لطيف زوجها الغادر. وجاءت اجلارة من جديد 
وأشفقت عليها ولم جتد اال رعايتها وقد ضرب 
اهلل بها مثال ألمة االسالم في أال يبطلوا اعمالهم 
بعد متامها، فيقول تعالى)وال تكونوا كالتي 
نقضت غزلها من بعد قــــوة أنكاثا تتخذون 
أميانكم دخال بينكم( ڈ، كما ان الرسول 
ژ حذر قريشــــا من مثل عمل سعيرة فقال 
ژ»يا معشــــر قريش ال تكونوا مثل سعيرة 

فتنقضوا اميانكم«.  

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

معركة اليرموك
غيّرت موازين القوى في العالم القديم

إنه البراء بن معــــرور اخلزرجي األنصاري ÿ، أمه الرباب بنت 
النعمان، وكنيته أبو بشر، أسلم وهو في املدينة قبل أن يهاجر إليها 
النبي، وكان سيد األنصار وكبيرهم، وأحد الذين بايعوا النبي ژ في 
بيعة العقبة األولى، وكان نقيبا لبني ســــلمة، وأول من أوصى بثلث 
مالــــه. وخرج البراء يوما مع نقباء األنصــــار إلى مكة، وفي الطريق 
حان وقت الصالة، وكانت قبلة املســــلمني في ذلك الوقت ناحية بيت 
املقــــدس، فقال البراء ملن معه من املســــلمني: يا هؤالء، قد رأيت أن ال 
أدع هذه البنية )يقصد الكعبة( مني بظهر )وراء ظهري(، وأن أصلي 

إليها )أي اجته نحوها(.
فقال له أصحابه: واهلل ما بلغنا أن رســــول اهلل ژ يصلي إال إلى 
الشــــام )يقصد بيت املقدس(، وما نريــــد أن نخالفه، فقال البراء: إني 

ملصل إلى الكعبة. فقالوا له: ولكنا ال نفعل.
فكان البراء ÿ إذا حضرت الصالة يصلي ناحية الكعبة، وباقي 
أصحابه يتجهون ناحية بيــــت املقدس، وظلوا على هذه احلال حتى 
وصلــــوا مكة، وكانوا يعيبون على البراء صالته ناحية الكعبة حتى 

إنه شك فيها، وخاف أن يكون بفعله هذا قد خالف اهلل ورسوله.

وملا وصل األنصار إلى مكة أسرع البراء إلى رسول اهلل، وقال له: يا 
نبي اهلل، إني خرجت في سفري هذا، وقد هداني اهلل لإلسالم، فرأيت 
أن ال أجعل هذه البنيــــة )الكعبة( مني بظهر )وراء ظهري( فصليت 
إليها، وقد خالفني أصحابي في ذلك، حتى وقع في نفسي شك من ذلك، 
فماذا ترى يا رســــول اهلل؟ فقال له رسول اهلل: »لقد كنت على قبلة 
لو صبرت عليها«، ثم أمره أن يصلي ناحية بيت املقدس، فاستجاب 

البراء ألمر الرسول )أحمد(.
ثم عــــاد البراء إلى املدينة، وهناك مرض مرض املوت، فقال 

ألهله قبل أن ميوت: اســــتقبلوا بي ناحية الكعبة، فلما 
فــــارق احلياة وضعوه نحو الكعبة، فكان بذلك أول 

من استقبل الكعبة بوجهه حيا وميتا حتى جاء 
أمر اهلل بتغيير القبلة إلى الكعبة.

ومات البــــراء بن معرور ÿ في شــــهر 
صفر قبل قدوم النبي بشهر، فلما قدم النبي 
املدينة أتى قبره ومعه أصحابه فكبر وصلى 

عليه.




