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الثالثاء 24  اغسطس 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

من كان يصّدق أن العرب الذين كانوا مجرد قبائل متناحرة، ليس لهم كيان يذكر، وال أي قدرة 
على مواجهة األخطار اخلارجية، س����يأتي عليهم يوم يتوحدون فيه، وتكون لهم دولة مس����تقلة، 

ويجابهون أعظم قوة في ذلك الزمان، ويغزونها في عقر دارها؟.
إن ذلك لم يكن ليتحقق إال في ظل رسالة اإلسالم، والتي أصبح املسلمون من خاللها قوة يحسب 
لها اآلخرون ألف حساب، حتى استطاعوا أن يعودوا إلى مكة فاحتني خالل ثماني سنني من هجرتهم، 

ليستقبلوا أفواج الناس التي أقبلت للدخول في دين اهلل.
فبعد استقرار الوضع الداخلي في مكة، توجه النبي  ژ  بالنظر إلى اخلارج إلكمال 

مهمة الدع����وة والبالغ، خصوصا أن األنباء كانت قد وصلت إليه أن الروم بدأت 
بحش����د قواتها لغزو املسلمني، فأراد النبي ژ  أن يبادرهم باخلروج إليهم، 

في غزوة عرفها التاريخ باسم »غزوة تبوك«.
ونظرا لتلك الظروف الصعبة، استقر رأي النبي ژ  على التصريح 

بجهة الغزو على غير عادته، وذلك إلدراكه بعد املس����افة وطبيعة 
العدو وحجم إمكاناته، مما يعطي اجليش الفرصة الكاملة إلعداد ما 

يلزم لهذا السفر الطويل، إضافة إلى ان وضع الدولة اإلسالمية 
قد اختلف عن السابق، حيث متكن املسلمون من السيطرة على 
مساحات كبيرة من اجلزيرة العربية، ولم يعد من الصعب 

معرفة وجهتهم القادمة.
وهكذا أعلن النبي ژ  النفير، وحث الناس على اإلنفاق 
في سبيل اهلل قائال: »من جهز جيش العسرة فله اجلنة« 
رواه البخاري، فاس����تجاب الصحابة لندائه، فأما عثمان 
بن عفان ÿ فانطلق مسرعا إلى بيته وأخذ ألف دينار 
ووضعه����ا بني يدي رس����ول اهلل  ژ، وتكفل بثالثمائة 
بعير بكامل عدتها، فاستبشر النبي ژ  من فعله وقال: 

»ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم«.
وحاول عمر بن اخلطاب أن يسبق أبا بكر فأتى بنصف 
ماله، وإذا بأبي بكر ÿ يأتي بكل ما عنده دون أن يبقي 
ألهله ش����يئا، فقال عمر ÿ: »واهلل ال أسابقك إلى شيء 

أب����دا«. وتصدق عبدالرحمن بن ع����وف ÿ بألفي درهم، 
إلى جانب الصدقات العظيمة التي قدمها أغنياء الصحابة 

كالعباس بن عبد املطلب، وطلحة بن عبيد اهلل، ومحمد بن 
مسلمة، وعاصم بن عدي، رضي اهلل عنهم أجمعني.

وكان لفقراء املس����لمني نصيب في الصدقة، حيث قدموا كل 
ما ميلكون في سبيل اهلل مع قلة ذات اليد.

ووقف علبة بن زيد ÿ ينظر إلى جموع املسلمني، وهي تتسابق 
على اإلنفاق والصدقة، واحلسرة متأل فؤاده حيث لم يجد ما يتصدق 

به، ، فقال له النبي ژ: »أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في 
الزكاة املتقبلة«. واس����تغل املنافقون هذه املواقف املش����رفة للسخرية من 

صدق����ات الفقراء، والتعريض بنوايا األغنياء، كما حاولوا أن يصدوا الناس عن 
اخلروج، بالترهيب من لقاء العدو تارة، والترغيب في اجللوس واإلخالد إلى الراحة 

تارة أخرى، خصوصا أن الغزوة كانت في وقت شدة احلر وطيب الثمر. ولم يتوقف كيد املنافقني 
عند هذا احلد، بل قاموا ببناء مس����جد في أطراف املدينة ليك����ون مقرا لهم، يدبرون فيه املؤامرات 
للقضاء على اإلسالم وأهله، وطلبوا من رسول اهلل ژ  أن يصلي فيه كنوع من التمويه واخلداع، 

لكن اهلل بني لنبيه حقيقة نواياهم، ونهاه عن الصالة في مسجدهم.
واجتمع مع النبي ژ  ثالثون ألف مقاتل من املهاجرين واألنصار وغيرهم من أبناء القبائل العربية، 

ودفع باللواء إلى أبي بكر الصديق ÿ، وقام بتقسيم اجليش إلى عدد من األلوية، وعني على كل منها 
قائ����دا. وجاء الفقراء إلى النبي ژ  يطلبون منه أن يعينهم بحملهم إلى اجلهاد، والنبي ژ  يعتذر 
بأنه ال يجد ما يحملهم عليه من الدواب، فانصرفوا وقد فاضت أعينهم أسفا على ما فاتهم من شرف 
اجلهاد مع رسول اهلل ژ، فخلد اهلل ذكرهم إلى يوم القيامة، وأنزل فيهم قوله: )ليس على الضعفاء 
وال على املرضى وال على الذين ال يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا هلل ورسوله ما على احملسنني 
من سبيل واهلل غفور رحيم، وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أحملكم عليه تولوا 
وأعينه����م تفيض من الدمع حزنا أال يجدوا ما ينفقون( التوبة: 91 – 92، وكانت رغبتهم 
الصادقة في اخلروج س����ببا ألن يكتب اهلل لهم األجر كامال، فقد جاء في صحيح 
البخاري أن النبي ژ  قال: »إن باملدينة أقواما ما س����رمت مس����يرا وال قطعتم 

واديا إال كانوا معكم، حبسهم العذر«.
أما املنافقون فقد تخلف معظمهم عن الغزو، وقاموا بادعاء األعذار 
الكاذب����ة، فقبل النب����ي ژ  أعذارهم، وأنزل اهلل آيات في س����ورة 
التوبة تفضح أمرهم، وتكشف حقيقة كذبهم، وتنذرهم بالعذاب 

األليم.
وانطلق اجليش بقيادة النبي ژ، وفي الطريق مروا على 
ديار ثمود، فسارع بعض املسلمني ليروا مساكنهم، ويقفوا 
على آثارهم، وبلغ ذلك النبي ژ  فدعا الناس ثم قال لهم: 
»ال تدخلوا مس����اكن الذين ظلموا أنفسهم، إال أن تكونوا 
باكني، ح����ذرا أن يصيبكم مثل ما أصابه����م«، ثم أمرهم 
باإلس����راع في اخلروج، فأخبره الصحابة أن بعضهم قد 
تزودوا باملاء للشرب وصنع العجني، فأمرهم بإراقة ذلك 
املاء، وإطعام العجني للدواب، إال أنه استثنى ما أخذوه 

من بئر ناقة صالح گ.
وبدأت املعاناة بس����بب نقص املياه، وشدة احلرارة، 
وقلة الرواحل، حتى إن البعير الواحد كان يتناوب عليه 
اجلماع����ة من الرجال، واضطر بعضه����م إلى أكل أوراق 
الشجر ونحر اإلبل ليشربوا ما في بطونها، وبعد أن بلغ 
بهم اجلهد مبلغا عظيما شكوا ذلك لرسول اهلل ژ  فدعا 
رب����ه بنزول املطر، ولم يكد ينتهي من دعائه حتى أمطرت 
السماء وارتوى الناس، وكانت هذه املعجزة تثبيتا للمؤمنني 

وتخفيفا ملعاناتهم.
وعندما وصل اجليش إل����ى تبوك، لم يجدوا أثرا للروم أو 
القبائل املوالية، فبعث النبي ژ  سرية بقيادة خالد بن الوليد 
ÿ إل����ى دومة اجلندل، وغنموا عددا كبي����را من املتاع واألنعام، 
واس����تطاعوا أن يأسروا ملكها »أكيدر بن كندة«، وأتوا به إلى النبي  
ژ، فصاحله على دفع اجلزية، ثم أطلق سراحه. ومكث النبي ژ  في 
تبوك عشرين يوما، يستقبل الوفود التي جاءت للمصاحلة ودفع اجلزية 
من أهل »جرباء وأذرح« وغيرهما، وكان منهم وفد ملك »أيلة« الذي بعث بهدية 
من كس����اء وبغلة بيضاء، فقبلها النب����ي ژ. وبعد أن حتقق املقصود من الغزو، عاد 
اجليش اإلس����المي إلى املدينة، فلما اقترب منها خرجت جموع النس����اء واألطفال الستقبال النبي 
ژ  واالطمئنان على س����المته، ثم توجه النبي ژ  إلى مس����جده وصل����ى فيه ركعتني، ثم جلس 
مع الناس، وجاءه املنافقون يعتذرون إليه، فقبل أعذارهم وأوكل س����رائرهم إلى اهلل، وحضر إليه 
الثالثة الذي����ن خلفوا عن املعركة فلم يقبل أعذارهم، ونهى الن����اس عن مخالطتهم والكالم معهم، 

حتى أنزل اهلل توبتهم.

حكم البرد
س��معت بعض الناس يق��ول: ان البرد ال يفطر ألنه 

ليس بأكل وال شرب؟
روي ذلك عن أبي طلحة انه أكل البرد، وقال: 
انه ليس بطعام وال شراب، لكن لعله ال يصح عنه، 
وذلك ألن هذا البرد يدخل اجلوف وكل ما يدخل 
اجلوف فهو إما طعام وإما ش����راب، فالرواية عن 
أبي طلحة لعله����ا ال تثبت وإن ثبتت فهو متأول 
ألن البرد ماء متجمد ومثله الثلج، فإذا أكله فإنه 

يذوب في اجلوف وينقلب ماء.

هل البنك يزكي؟
عن��د والدي بعض امل��ال في دولة مج��اورة، وقبل 
وفاته كنت اسأله هل يزكي ماله أم ال فقال لي ان البنك 
هو الذي يزكيه، خصوصا انه وضعه في بنك إس��المي 
ويعتق��د ان البنك يزكيه وعند وفاته س��ألت هل البنك 
يزك��ي؟ فقالوا لي ال، فما احلكم الش��رعي لهذه احلالة؟ 
وم��ا علي ان أفعل بهذه األموال؟ هل نزكيها حتى ابرئ 
ذم��ة والدي من هذه األموال؟ وك��م مقدار الزكاة؟ علما 
انه مضت عليها 6 سنوات وال اعرف هل تدخل األرباح 

مع الزكاة؟
إذا تب����ني ان والدكم لم يزك ظنا منه ان البنك 
اإلس����المي يزكي أمواله، فال عب����رة بالظن البني 
خطؤه، فعليك����م ان تزكوا أمواله من تركته قبل 
توزيعها، وهذا يحتاج الى معرفة طبيعة أمواله في 
هذا البنك اإلسالمي هل هي ودائع أم أسهم، وهل 
هذه األسهم كان يتاجر بها أم يكتفي بأخذ ريعها، 
وهذه الودائع هل هي استثمارية؟ وما مجالها هل 
هو في العقار أم ف����ي غيره؟ كل ذلك يحتاج الى 

توضيح حتى يتم اجلواب إن شاء اهلل.

ركعتا الوضوء
هل يوجد ما يس��مى بركعت��ي الوضوء وهل هاتان 

الركعتان مشروعتان بعد الوضوء؟
نعم صالة ركعتني بعد الوضوء مش����روعة، 
ومندوب����ة باالتفاق بني الفقه����اء على ان تتم في 
غير أوقات الكراهة، وعند الشافعية هي سنة في 
أي وقت، ومستند ندب الركعتني قول عثمان بن 
عفان ÿ قال رأيت رسول اهلل ژ توضأ فأحسن 
الوض����وء، ثم قال: »من توضأ  مثل وضوئي هذا 
ثم أتى املسجد فركع فيه ركعتني غفر له ما تقدم 
من ذنب����ه ال تغتروا« ومعن����ى ال تغتروا: أي ال 
تخدعوا بغفران ما تقدم م����ن الذنوب فترتكبوا 
غيره����ا معتمدين على املغف����رة بالوضوء فإنها 

مبشيئة اهلل تعالى.

أكل بين األسنان
اس��تيقظت في الصباح وأنا صائم وقد وجدت بني 
أس��ناني طعاما فأكلته، وقد قيل لي: ان علّي قضاء هذا 

اليوم فما احلكم؟
يكره لإلنسان ان يترك بقية بني أسنانه، لذا ينبغي 
ان ينظف اإلنسان أسنانه قبل بداية صيامه، وإذا أكل 
اإلنسان ما بني أسنانه متعمدا، فإن كان كثيرا فسد، 
وعليه التوبة والقضاء، وإن كان يس���يرا فهو معفو 

عنه، ولم يفسد صومه.

نقل الدم
هل نقل الدم الى الصائم يفطر، أو ال يفطر؟

الدم ه���و خالصة الطعام والش���راب، فهو يأخذ 
حكم الغذاء، وعلى ذلك من أصيب مبرض أو نزيف 
يحتاج فيه الى دم يحقن به، ففي هذه احلالة يفطر 

وعليه القضاء.

السواك

ما حكم السواك في نهار رمضان؟
يجوز للصائم أن يستاك في نهار رمضان، بشرط 
أال يكون السواك مضافا اليه مواد تتحلل، وتدخل في 

جوف الصائم، كالسواك بطعم النعناع، ونحوه.

اإلبر

هل اإلبر التي يأخذها الصائم أثناء صومه تؤثر على 
صحة الصوم؟

اإلبر التي حتقن في جس���م اإلنسان تنقسم الى 
قسمني، إبر مغذية، وهي تأخذ حكم األكل والشرب، 
ألنه يكتفي بها عندهما، وتسمى عند العامة »الدرب«، 
وإبر ليس���ت في معنى األكل والشرب، أي ال يكتفي 
بها عن األكل والشرب، كاإلبر التي تؤخذ للتحصني 
ضد األمراض، وإبر األنسولني ملرضى السكر، ونحو 
ذلك، فال يفطر الصائم بحقنها، سواء في العضالت 
أو عن طريق العرق، ألنها ليس���ت أكال، وال ش���ربا، 

وال في معناهما.

د. محمد الطبطبائي

فتوحات 
إسالمية

هو عبد العّزى بن عبداملطلب بن هش����ام، كنيته أبو عتبة، 
وأبو معتب، القرشي، الهاشمي، عم النبي ژ.

كان أبو لهب من أشد الناس إيذاء لرسول اهلل صلي اهلل عليه 
وس����لم وصحابته الكرام، فقد خرج الى قريش فظاهرهم على 
بني هاشم وبني املطلب، وقطعوا عنهم امليرة واملادة فكانوا ال 
يخرجون إال من موسم إلى موسم، حتى بلغهم اجلهد، وأقاموا 

بالشعب 3 سنني.
كان أب����و لهب صديقا حميم����ا ألبي جهل وعقب����ة بن أبي 
معي����ط: فق��ال له يوم���ا: يا أبا له��ب س����ل اب����ن أخيك: أي�ن 

مدخل أبيك؟
فقال أبو لهب: ي����ا محمد: أين مدخل عبداملطلب؟ فقال ژ: 

»مع قومه«. 
فخرج إليهما فقال: قد سألته فقال: »مع قومه« فقاال: يزعم 

انه في النار. 
فقال: يا محمد أيدخل عبداملطلب النار؟ فقال ژ: »ومن مات 

على ما مات عليه عبداملطلب دخل النار«. 
فقال أبو له����ب: واهلل ال برحت لك ع����دوا أبدا وأنت تزعم 
ان عبداملطلب في النار، واش����تد إيذاؤه من تلك اللحظة على 

النبي ژ.
وفي الصحيحني: عن ابن عباس، قال: ملا أنزل اهلل عّز وجل: 
)وأنذر عش����يرتك األقربني( الشعراء: 214، قال: أتى النبي ژ 
الصفا، فصعد عليه، ث����م نادى: »يا صباحاه« فاجتمع الناس 
إليه، بني رجل يجيء إليه،وبني رجل يبعث رسوله، فقال رسول 
اهلل ژ: »يا بني عبداملطلب، يا بني فهر، يا بني، لؤي أرأيتم 
لو أخبرتكم أن خيال بسفح هذا اجلبل، تريد أن تغير عليكم، 

صّدقتموني؟« قالوا: نعم.
قال: »فإني نذير لكم بني يدي عذاب ش����ديد« فقال أبو لهب: 
»تّبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إال لهذا؟ فأنزل اهلل عز وجل: 

)تّبت يدا أبي لهٍب وتّب( املسد: 1.
وملا نزل���ت هذه الس���ورة ق����ال أبو له���ب البني��ه: طّلقا 
رقي����ة وأم كلث����وم – وكانتا حتت عتبة وعتيب����ة ولكنهما لم 
يدخال عليهما – طلقاهما وإال فرأس����ي من رؤوس����كما حرام، 
فطلقاهم����ا، فتزوجت رقية من عثم����ان، ثم أم كلثوم أيضا ملا 

توفيت رقية.
مات أبو لهب على الكفر، ووعده اهلل وامرأته النار.

ما رواه أحم����د، عن ربيعة بن عباد الديل����ي وكان جاهليا 
وأسلم، فقال: رأيت رسول اهلل ژ بصر عيني بسوق ذي املجاز 
يق����ول: »يا أيها الناس قولوا ال إل����ه إال اهلل، تفلحوا« ويدخل 
في فجاجها، والناس متقصف����ون عليه، فما رأيت أحدا يقول 
ش����يئا، وهو ال يسكت يقول: »أيها الناس قولوا ال إله إال اهلل، 
ُتفلحوا« إال ان وراءه رج����ال أحول وضيء الوجه ذا غديرتني 

يقول: إنه صابئ كاذب.
فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبداهلل وهو يذكر النبوة، 

قلت: من هذا الذي يكذبه؟ 
قال����وا: عمه أبو لهب، قلت: إنك كنت يومئذ صغيرا، قال: ال 

واهلل إني يومئذ ألعقل. )صحيح لغيره(

أم شريك األسدية أنزل اهلل لها ماء من السماء أبو لهب

»أنا أول امرأة قتلت رجاًل«

تسلل نور اإلميان الى نفسها وهي مبكة، 
آمنت باهلل ورسوله في بداية الدعوة ولم تكتف 
بذلك بل انطلقت تدعو الى دين اهلل رغم قسوة 
املشركني وغلظتهم، أخذت تدخل على نساء قريش 
 سرا كي تدعوهن الى اإلسالم وترغبهن فيه.
بعد ذلك تغير حال نساء املشركني وبعضهن 
بدأن يتكلمن عما يسمعن وعما يردن أن يدخلن 
إليه والبعض منه����ن هداهن اهلل تعالى إلى 
اإلسالم، وعندما علم أزواجهن مبا تفعله أم 
شريك مع زوجاتهم غضبوا أشد الغضب ثم 
اجتمعوا في مجلس وأخذوا يخططون لقتل أم 
شريك، فقال أحد املشركني كيف تريدون قتلها 
وهي من بني أسد وإن قتلناها فسيأخذون ثأرها 
منا؟ عرفها الناس بأم شريك اسمها غزية بنت 
جابر بن حكيم الدوس����ية، كانت زوجة رجل 
اسمه ابوعسكر الدوسي، كانت تعرف خطورة 
دورها وانها لو انكش����ف أمرها فستتعرض 
لبطش املش����ركني، وهذا ما حدث، ظهر أمرها 
ألهل مكة عرفوا انها تدعو لإلسالم أمسكوا بها 
وقالوا لها: لوال أهلك ألنزلنا بك أشد العذاب، 
ومن يسمع ذلك يظن أنهم سيعفون عنها من 
أجل أهلها ولكن احلقيقة انهم بالغوا في تعذيبها 
فقد حملوها على بعير شرس غليظ من غير 
أن يضعوا شيئا حتتها، ساروا بها الى خارج 

مكة، انطلقوا بها في طريق خال طويل تركوها 
 3 أيام من غير طع����ام وال ماء يروي ظمأها.
كانوا إذا انتصف النه����ار نزلوا في الطريق 
ونصب����وا خيامهم كي يس����تريحوا في ظلها 
وتركوا أم ش����ريك س����ابحة في عرقها حتت 
حرارة الش����مس احملرقة مقيدة باحلبال من 
غير قطرة ماء تروي ظمأها وقيل أنهم كانوا 
يطعمونها خبزا وعس����ال كي يشتد عطشها 
وتزداد معاناتها، فعلوا ذلك 3 أيام متتالية وفي 
اليوم الثالث نزلوا في الطريق حينما انتصف 
النهار واشتدت حرارة الشمس وبلغ بها اإلعياء 
مبلغا حتى كادت تفقد وعيها فأقبلوا نحوها،  
 وقالوا لها، اتركي اإلسالم وعودي إلى ديننا.
لم تكن، رضي اهلل عنها، قادرة على الكالم، 
فتحت عينيها وأشارت بإصبعها الى السماء، 
فهموا معنى إش����ارتها وعرفوا انها لن تعبد 
إال اهلل الواحد س����بحانه فتركوها ملزيد من 

احلر والعطش.
كادت رضي اهلل عنها، تفقد حياتها وتلفظ 
آخر انفاس����ها، وفجأة شعرت بدلو ماء بارد 
عل����ى صدرها، مدت يدها في لهفة وش����ربت 
منه رشفة وشعرت بعد ذلك كأن أحدا انتزع 

منها دلو املاء.
فتحت عينيها، أخذت تبحت عنه حولها 

ف���رأت عجبا، رأت الدلو معلقا بني الس���ماء 
واالرض اقترب الدلو منها مرة ثانية، شربت 
رشفة أخرى، فلما اقترب املرة الثالثة شربت 
منه حتى ارتوت وس���كبت املاء على وجهها 
وثيابه���ا، ع���اد الرجال اليها بع���د ان نالوا 
قس���طا من الراحة وجدوها في حالة طيبة 
غير التي تركوها عليها، لقد شربت وارتوت 
وبللت رأس���ها ووجهها وثيابه���ا، قالوا لها 
في دهشة، من أين حصلت على هذا املاء يا 
عدوة اهلل، قالت لهم، انا لس���ت عدوة اهلل 
تعال���ى بل انتم أعداء اهلل، ثم أوضحت لهم 
األمر قائلة، أما بالنسبة لهذا املاء فهو رزق 
من عند اهلل. ظهرت الدهشة على وجوههم 
انطلقوا نحو خيامهم مسرعني، لعلها حصلت 
على املاء من آنيتهم وجدوا آنيتهم وقربهم 
مليئة باملاء كما هي مربوطة بإحكام لم متتد 
يد إليها فأدرك���وا صدق كالمها، عادوا إليها 
مسرعني وقد تسلل نور اإلميان إلى قلوبهم 
وقفوا أمامها معتذرين نطقوا بالش���هادتني. 
اعتنقوا اإلس���الم جميعا فأسلموا عند ذلك، 
 كلهم، وأطلقوها من عقالها وأحسنوا إليها.
أسلموا كلهم بسبب صبرها وثباتها، وتأتي 
أم شريك يوم القيامة وفي صحيفتها، رجال 

ونساء، أسلموا على يد اهلل ثم يدها.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

غزوة تبوك
ضرب الصحابة أروع األمثلة في البذل والعطاء

صفية بنت عبداملطلب بن هاشم بن عبد 
مناف القرشية الهاشمية شقيقة حمزة بن 
عبداملطلب، أمهما هالة بنت وهيب بن مناف 
بن زهرة،  كانت في اجلاهلية زوجة احلارث 
بن حرب بن أمية، أخي أبي س���فيان فمات 
عنها، فتزوجه���ا العوام بن خويلد فولدت 
له الزبير والسائب  وعبد الكعبة، أسلمت 
صفية قدميا وهاجرت الى املدينة، وكانت 
أول مسلمة قتلت يهوديا، وكانت قد قاتلت 

يوم أحد.

بيعة النساء

لقد بايع الرسول ژ الصحابيات على 
اإلسالم وما مست يده يد امرأة منهن، وكانت 
عمته صفية -رضي اهلل عنها- معهن، فكان 
لبيعتها أثر واضح في حياتها، بإميانها باهلل 
ورسوله، ومعروفها لزوجها، وحفاظها على 

نفسها، واألمانة واإلخالص في القول والعمل. 
قال تعالى: )يأيها النبي إذا جاءك املؤمنات 
يبايعنك على أال يش���ركن باهلل شيئا وال 
يس���رقن وال يزنني وال يقتلن أوالدهن وال 
يأتني ببهتان يفترينه بني أيديهن وأرجلهن 
وال يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر 

لهن اهلل إن اهلل غفور رحيم(.

فضلها 

لم تكن صفية -رضي اهلل عنها- لتنسى 
قول رسول اهلل  ژ  في أول أيام إسالمها، 
ملا ن���زل قول���ه تعالى: )وأنذر عش���يرتك 

األقربني(.
قام رسول اهلل ژ وقال: »يا فاطمة بنت 
محمد، يا صفية بن���ت عبداملطلب، يا بني 
عبداملطلب، ال أملك لكم من اهلل شيئا، سلوني 
من مالي ما شئتم«.. فخصها بالذكر كما خص 

ابنته فاطمة أحب الناس إليه.
لم يفرض اإلسالم على املرأة اجلهاد كما 
فرضه على الرج���ل، ولكنه لم مينعها من 
التطوع له إن كانت قد رأت في ذلك ضرورة، 
ولقد كانت صفية - رضي اهلل عنها- من 
اللواتي قد شاركن املجاهدين يوم أحد، فقد 
جاءت وقد انهزم الناس، وبيدها رمح تضرب 
في وجوه الناس وتقول: »انهزمتم عن رسول 
اهلل ژ«. تنك���ر عليهم ذلك، وحتثهم على 

الثبات.. وعند مصرع أخيها حمزة 
ÿ كانت رابطة اجلأش قوية 

صابرة، لم تخر عزميتها 
وقالت: »ذلك في اهلل.. 

فما أرضانا مبا كان 
من ذلك، ألحتسنب 
وألصبرن إن شاء 

اهلل«.




