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االربعاء 25  اغسطس 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

غزوة حمراء األس����د حدثت في الس����نة الثالثة للهجرة، في منطقة حمراء األسد � 20 كلم جنوب املدينة 
املنورة، كان هدفها مطاردة قريش ومنعها من العودة للقضاء على املسلمني باملدينة ورفع الروح املعنوية 
للصحابة بعد غزوة أحد، علمت قريش بخروج الرس����ول محمد وفضلت الهرب خوفا من املس����لمني الذين 

بقوا 3 أيام في حمراء األسد ثم رجعوا الى املدينة.
وكانت يوم األحد لثمان خلون من شوال في السنة الثالثة للهجرة على رأس اثنني وثالثني شهرا، ودخل 
املدينة يوم اجلمعة وغاب خمس����ا، قالوا ملا صلى رس����ول اهلل ژ الصبح يوم األحد ومعه وجوه األوس 
واخلزرج، وكانوا باتوا في املس����جد على بابه - سعد بن عبادة، وحباب بن املنذر وسعد بن معاذ، وقتادة 
بن النعمان، وعبيد بن أوس في عدة منهم، فلما انصرف رسول اهلل ژ من الصبح أمر بالال أن ينادي ان 

»رسول اهلل يأمركم بطلب عدوكم وال يخرج معنا اال من شهد القتال باألمس«.
قال فخرج س����عد بن معاذ راجعا الى داره يأمر قومه باملسير، قال واجلراح في الناس فاشية عامة بني 
عبد األش����هل جريح بل كلها، فجاء س����عد بن معاذ فقال ان رس����ول اهلل ژ يأمركم أن تطلبوا عدوكم، قال 
يقول أسيد بن حضير وبه سبع جراحات وهو يريد أن يداويها: سمعا وطاعة هلل ولرسوله فأخذ سالحه 

ولم يعرج على دواء جراحه وحلق برسول اهلل ژ، وجاء سعد بن عبادة قومه بني ساعدة 
فأمرهم باملسير فتلبسوا وحلقوا، وجاء أبوقتادة أهل خربى، وهم يداوون اجلراح 

فقال هذا منادي رسول اهلل ژ يأمركم بطلب عدوكم، فوثبوا الى سالحهم 
وما عرجوا على جراحاتهم، فخرج من بني سلمة أربعون جريحا، 

وكان بالطفي����ل بن النعمان ثالثة عش����ر جرحا، وبخراش بن 
الصمة عشر جراحات وبكعب بن مالك بضعة عشر جرحا، 

وبقطبة بن عامر بن حديدة تسع جراحات حتى وافوا 
النب����ي ژ ببئر أبي عنبة الى رأس الثنية � الطريق 

األولى يومئذ � عليهم السالح قد صفوا لرسول اهلل 
ژ، فلما نظر رسول اهلل ژ اليهم واجلراح فيهم 

فاشية قال اللهم ارحم بني سلمة.
قال الواقدي: وحدثني عتبة بن جبيرة عن 
رجال من قومه قالوا ان عبداهلل بن سهل، ورافع 
بن سهل بن عبداألشهل رجعا من أحد وبهما 
جراح كثيرة وعبداهلل أثقلهما من اجلراح فلما 
أصبحوا وجاءهم سعد بن معاذ يخبرهم أن 
رسول اهلل ژ يأمرهم بطلب عدوهم قال أحدهما 
لصاحبه واهلل ان تركنا غزوة مع رسول اهلل 

لغنب واهلل ما عندنا دابة نركبها وما ندري كيف 
نصنع ق����ال عبداهلل انطلق بنا قال رافع ال واهلل 

ما بي مش����ي، قال أخوه انطلق بنا، نتجار ونقصد 
فخرجا يزحفان فضعف رافع فكان عبداهلل يحمله على 

ظهره عقبة وميشي اآلخر عقبة حتى أتوا رسول اهلل ژ 
عند العشاء وهم يوقدون النيران فأتي بهما الى رسول اهلل 

ژ - وعلى حرسه تلك الليلة عباد بن بشر - فقال ما حبسكما؟ 
فأخب����راه بعلتهما، فدعا لهما بخير وقال ان طالت لكم مدة كانت لكم 

مراك����ب من خيل وبغال وابل وليس ذل����ك بخير لكم حدثني عبدالعزيز بن 
محمد عن يعقوب بن عمر بن قتادة، قال هذان أنس ومؤنس وهذه قصتهما.

وقال جابر بن عبداهلل: يا رس����ول اهلل ان مناديا نادى أال يخرج معنا اال من حضر القتال باألمس، وقد 
كنت حريصا على احلضور ولكن أبي خلفني على أخوات لي وقال يا بني ال ينبغي لي ولك أن ندعهن وال 
رجل عندهن وأخاف عليهن وهن نسيات ضعاف وأنا خارج مع رسول اهلل ژ لعل اهلل يرزقني الشهادة، 
فتخلفت عليهن فاستأثره اهلل علي بالشهادة وكنت رجوتها، فأذن لي يا رسول اهلل أن أسير معك، فأذن له 
رسول اهلل ژ، قال جابر فلم يخرج معه أحد لم يشهد القتال باألمس غيري، واستأذنه رجال لم يحضروا 
القتال فأبى ذلك عليهم ودعا رس����ول اهلل ژ بلوائ����ه وهو معقود لم يحل من األمس فدفعه الى علي گ 

ويقال دفعه الى أبي بكر.
وخرج رس����ول اهلل ژ وهو مجروح في وجهه أثر احللقتني ومش����جوج في جبهته في أصول الشعر 
ورباعيته قد ش����ظيت وش����فته قد كلمت من باطنها، وهو متوهن منكبه األمين بضربة ابن قميئة وركبتاه 
مجحوش����تان، فدخل رسول اهلل ژ املسجد فركع ركعتني والناس قد حش����دوا، ونزل أهل العوالي حيث 
جاءهم الصريخ ثم ركع رسول اهلل ژ ركعتني فدعا بفرسه على باب املسجد وتلقاه طلحة ÿ وقد سمع 
املنادي فخرج ينظر متى يس����ير رسول اهلل ژ فاذا رس����ول اهلل ژ عليه الدرع واملغفر وما يرى منه اال 

عيناه فقال يا طلحة س����الحك فقلت: قريبا، قال طلحة فأخرج أعدو فألبس درعي، وآخذ س����يفي، وأطرح 
درقتي في صدري، وان بي لتسع جراحات وألنا أهم بجراح رسول اهلل ژ مني بجراحي، ثم أقبل رسول 
اهلل ژ على طلحة فقال ترى القوم اآلن؟ قال هم بالسيالة، قال رسول اهلل ژ ذلك الذي ظننت، أما انهم يا 
طلحة لن ينالوا منا مثل أمس حتى يفتح اهلل مكة علينا، وبعث رسول اهلل ژ ثالثة نفر من أسلم طليعة 
في آثار القوم سليطا ونعمان ابني سفيان بن خالد بن عوف بن دارم من بني سهم ومعهما ثالث من أسلم 
من بني عوير لم يس����م لنا، فأبطأ الثالث عنهما وهما يجمزان وقد انقطع قبال نعل أحدهما، فقال أعطني 
نعلك، قال ال واهلل ال أفعل فضرب أحدهما برجله في صدره فوقع لظهره وأخذ نعليه، وحلق القوم بحمراء 
األس����د ولهم زجل وهم يأمترون بالرجوع وصفوان ينهاهم عن الرجوع فبصروا بالرجلني فعطفوا عليهما 

فأصابوهما، فانتهى املسلمون الى مصرعهما بحمراء األسد فعسكروا، وقبروهما في قبر واحد.
فقال ابن عباس: هذا قبرهما وهما القرينان، ومضى رسول اهلل ژ في أصحابه حتى عسكروا بحمراء 
األسد، قال جابر وكان عامة زادنا التمر وحمل سعد بن عبادة ثالثني جمال حتى وافت احلمراء وساق جزرا 
فنحروا في يوم اثنني وفي يوم ثالثا، وكان رس����ول اهلل ژ يأمرهم في النهار بجمع احلطب فإذا أمس����وا 
أمرنا أن نوقد النيران، فيوقد كل رجل نارا، فلقد كنا تلك الليالي نوقد خمس����مائة نار حتى 
ترى من املكان البعيد وذهب ذكر معس����كرنا ونيراننا في كل وجه حتى كان مما 

كبت اهلل تعالى عدونا.
وانتهى معبد بن أبي معبد اخلزاعي، وهو يومئذ مشرك وكانت 
خزاعة سلما للنبي ژ فقال يا محمد، لقد عز علينا ما أصابك 
في أصحابك، ولوددنا أن اهلل أعلى كعبك، وأن املصيبة كانت 
بغيرك، ثم مضى معبد حتى يجد أبا س����فيان وقريشا 
بالروحاء، وهم يقولون ال محمدا أصبتم وال الكواعب 
أردفتم فبئس ما صنعتم فهم مجمعون على الرجوع 
ويقول قائلهم فيما بينهم ما صنعنا شيئا، أصبنا 
أشرافهم ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم قبل أن 
يكون لهم وفر - واملتكلم بهذا عكرمة بن أبي 
جهل، فلما جاء معبد الى أبي سفيان قال هذا 

معبد وعنده اخلبر، ما وراءك يا معبد؟
قال تركت محمدا وأصحابه خلفي يتحرقون 
عليكم مبثل النيران وقد أجمع معه من تخلف 
عنه باألمس من األوس واخلزرج، وتعاهدوا أال 
يرجعوا حتى يلحقوكم فيثأروا منكم وغضبوا 
لقومهم غضبا شديدا وملن أصبتم من أشرافهم، 
قالوا: ويلك ما تقول؟ قال واهلل ما نرى أن نرحتل 
حتى نرى نواصي اخليل ثم قال معبد لقد حملني 

ما رأيت منهم أن قلت أبياتا:
راحلتي األص��وات  من  تهد  كادت 

األب��اب��ي��ل ب��اجل��رد  األرض  س��ال��ت  اذ 
ت��ن��اب��ل��ة ال  ك������رام  ب���أس���د  ت���ع���دو 

م��ع��ازي��ل م���ي���ل  وال  ال���ل���ق���اء  ع���ن���د 
لقائهم م��ن  ح���رب  اب���ن  وي���ل  فقلت 

ب��اجل��ي��ل ال��ب��ط��ح��اء  ت��غ��ط��م��ط��ت  اذا 
وكان مما رد اهلل تعالى أبا س����فيان وأصحابه كالم صفوان ب����ن أمية قبل أن يطلع معبد وهو يقول يا 
ق����وم ال تفعلوا فإن القوم قد حزنوا وأخش����ى أن يجمعوا عليكم من تخلف من اخلزرج، فارجعوا والدولة 
لكم فإني ال آمن ان رجعتم أن تكون الدولة عليكم، قال رس����ول اهلل ژ أرش����دهم صفوان وما كان برشيد 
والذي نفسي بيده لقد سومت لهم احلجارة ولو رجعوا لكانوا كأمس الذاهب فانصرف القوم سراعا خائفني 
من الطلب لهم ومر بأبي س����فيان نفر من عبدالقيس يري����دون املدينة، فقال هل مبلغو محمد وأصحابه ما 
أرس����لكم به على أن أوقر لكم أباعركم زبيبا غدا بعكاظ ان أنت����م جئتموني؟ قالوا: نعم، قال حيثما لقيتم 
محمدا وأصحابه فأخبروهم أنا قد أجمعنا الرجعة اليهم وأنا آثاركم، فانطلق أبوسفيان، وقدم الركب على 
النبي ژ وأصحابه باحلمراء فأخبروهم الذي أمرهم أبوسفيان فقالوا: حسبنا اهلل ونعم الوكيل وفي ذلك 
أنزل اهلل عز وجل )الذين اس����تجابوا هلل والرسول من بعد ما أصابهم القرح( اآلية، وقوله )الذين قال لهم 
الناس ان الناس قد جمعوا لكم( اآلية، وكان معبد قد أرسل رجال من خزاعة الى رسول اهلل ژ يعلمه أن 

قد انصرف أبوسفيان وأصحابه خائفني وجلني، ثم انصرف رسول اهلل ژ الى املدينة.

يجوز االستثناء
هل العمل مديرا في ش��ركة الس��ينما الكويتية جائز 
ش��رعا ام ال يجوز؟ مع العلم انني اعمل بعد الظهر الن 

علي الكثير من االلتزامات؟
اذا كان الذي يعرض في السينما يحتوي على اشياء 
محرمة، فيحرم العمل في هذا املكان، اال اذا كانت نيته 

تغيير املنكر، او لتخفيف ذلك، فيجوز االستثناء.

التدخين
هن��اك من أفتى ان التدخني في نهار رمضان ال يؤثر 
عل��ى صحة الصوم فما حك��م التدخني للصائم في نهار 

رمضان؟
ان الدخان عبارة عن أجس���ام ض���ارة تدخل الى 
جوف االنس���ان من منفذ معتاد وهو الفم، وكل جرم 
دخل من منفذ معتاد بإرادة االنسان ذاكرا لصومه في 
نهار رمضان فإنه يفسد به الصوم، والذي افتى بعدم 
الفطر استند الى ان املفطرات ما يكون اكال او شرابا 
او ما يكون من جنس األكل والشرب، ويقيس تعاطي 

الدخان باستنشاق دخان املطبخ والسيارة.
وهذا الق���ول باطل من وجوه، اوال: ان اخلدان هو 
في معنى االكل والشرب، النه اجرام ومواد تقدر � كما 
يذهب بعض الباحثني � الى اربعمائة نوع من السموم 

يدخلها االنسان الى جوفه من الفم.
وتسبب فتورا في اجلسم � في الغالب � فهي مبعنى 

األكل والشرب الذي ذكر من املفطرات.
ثاني���ا: قياس تعاطي الدخ���ان على دخان املطبخ 

وعادم السيارات قياس مع الفارق.
فتعاط���ي الدخان متعمد ومقص���ود من الصائم، 
والثاني غير متعمد فهو معفو عنه، ملش���قة االحتراز 
عنه، لذلك نص العلماء على انه من قصد شم البخور 
وادخله الى جوفه باالستنش���اق عامدا ذاكرا لصومه 

بطل صومه.
ف���ال يقاس من يقصد تعاطي الدخان وادخاله الى 
جوفه مبا تشم رائحته من غير عمد، وال يلتفت الى 

اخلالف في هذه املسألة.

مولود في رمضان
ه��ل هن��اك اث��ر ورد في فض��ل الوالدة في ش��هر 

رمضان؟ وهل يدخل املولود اجلنة؟
لم يرد فيها ش���يء وال تؤثر في مصير االنسان، 
ما يدخل االنسان اجلنة او النار امنا هو عمله )فمن 
يعم���ل مثقال ذرة خيرا يره وم���ن يعمل مثقال ذرة 

شرا يره(.
وقد يولد االنسان في رمضان لكن لالسف ال يستقيم 
على امر اهلل او رسوله ژ فما ينفعه هذا امنا ينفعه 
القلب السليم )وال تخزني يوم يبعثون، يوم ال ينفع 

مال وال بنون إال من اتى اهلل بقلب سليم(.

تجارة الحمام
ل��دي مائتا زوج حم��ام لوت »يتقلب اثن��اء طيرانه« 
تس��اوي مائتي ألف دينار، أعددتها للتجارة، كيف أخرج 

الزكاة؟
تقوم بتقوميها بسعر احلمام الالحم، النه ال اعتبار 
مل���ا يعده الناس من قيمة لتقلبه���ا حال طيرانها في 

الهواء، واهلل أعلم.

قطرة في األذن
م��ا مفط��رات الصوم؟ وهل م��ن بينه��ا القطرة في 

األذن؟
مفطرات الصوم كثيرة لعل اوضحها مما قد يكثر 
الس���ؤال عنه اآلتي: احلقنة الش���رجية وهي احلقنة 
الوحيدة التي تفطر من بني احلقن، فاالبرة ان كانت 
في العضل او حتت اجللد او في العروق فإنها ال تبطل 
الصوم، ومن املفطرات شرب السجائر او اخلدان، وكذلك 
التقطي���ر في االذن او االنف اذا وصل املاء الى احللق 
وهناك اشياء اخرى تؤدي الى الفطر، وما ذكرناه هو 

مما قد يخفى على البعض.

صوم المسافر
أيهما أفضل الصوم أم الفطر للمسافر؟

يفضل للمسافر الصوم في نهار رمضان، إن كان 
ممن ال يجه���ده الصوم، لعموم قول���ه تعالى: )وان 

تصوموا خير لكم(، وألنه أبرأ للذمة.
وال يجوز للمسافر الفطر قبل ان يخرج، الحتمال 

أن يعوقه عن السفر عائق.

وضع الكولونيا
ما حكم وضع الكولونيا؟

ال تؤثر العطور التي توضع على اجلسم أو املالبس 
على صحة الصوم، طاملا ان���ه لم يتعمد ادخال رذاذ 
العطر الى جوفه، من خالل استنش���اق رذاذه، وشم 

الروائح الطيبة ال يؤثر على صحة الصوم.

د. محمد الطبطبائي

فتوحات 
إسالمية

كان أبوجهل يكنى بأبي احلكم، فكناه رسول اهلل 
ژ بأبي جهل.

كان يعم����ل جاهدا على ص����د الناس عن دين اهلل 
تعالى، وكان شديد االيذاء لرسول اهلل ژ، ومن ذلك 
ما رواه البخاري في صحيحه عن عبداهلل بن مسعود 
ÿ قال: كان النبي ژ يصلي عند البيت وأبوجهل 
وأصح����اب له جلوس اذ ق����ال بعضهم لبعض: ايكم 
يجيء بسلى جزور بني فالن فيضعه على ظهر محمد 
اذا سجد؟ فانبعث اشقي القوم »عقبة بن أبي معيط« 
فجاء به، فنظر حتى اذا سجد النبي ژ وضعه على 
ظهره بني كتفيه وانا انظر ال اغير ش����يئا، لو كان لي 
منعة، قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على 
بعض ورسول اهلل ژ س����اجد ال يرفع رأسه، حتى 
جاءته فاطمة فوضعته عن ظهره، فرفع رسول اهلل 
ژ رأسه ثم قال: »اللهم عليك بقريش« ثالث مرات، 
فشق عليهم اذ دعا عليهم، قال: وكانوا يرون ان الدعوة 
في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى: »اللهم عليك بأبي 
جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وش����يبة ابن ربيعة، 
والولي����د بن عتبة، وامية بن خل����ف، وعقبة بن ابي 
معيط« وعد السابع فلم نحفظه قال: فوالذي نفسي 
بيده، لقد رأيت الذين عددهم رسول اهلل ژ صرعى 

في القليب، قليب بدر«.
وكان ايضا من النفر الذين صوتوا على فكرة قتل 

النبي ژ قبل الهجرة.
وكان أبوجهل كذلك شديد اإليذاء ألصحاب رسول 
اهلل ژ فقد كان يبطح بالال احلبشي ويضع الرحى 
عليه حتى تصهره الشمس ويقول: اكفر برب محمد، 

فيقول بالل: أحد أحد.
قت����ل أبوجهل يوم ب����در، قتله ابنا عف����راء: معاذ 

ومعوذ.
قال عبدالرحمن بن عوف: إني لفي الصف يوم بدر 
إذ التفت فإذا عن مييني وعن يس����اري فتيان حديثا 
السن، فكأني لم آمن مبكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا 
م����ن صاحبه: يا عم أرني أبا جهل، فقلت: يا ابن أخي 
وما تصنع به؟ قال: عاه����دت اهلل إن رأيته أن أقتله 
أو أموت دونه، فقال لي اآلخر سرا من صاحبه مثله. 
قال: فما سرني اني بني رجلني مكانهما، فأشرت لهما 
إليه، فش����دا عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما 

ابنا عفراء«. )رواه البخاري في صحيحه(

»إيشاع« زوجة زكريا گ أبوجهل

أول من أسرج السراج في المسجد النبوي الشريف

عاش زكريا گ مع زوجته »إيش����اع« 
عيشة راضية ومع طول احلياة وغياب الولد، 

اشتاق نبي اهلل وزوجته لولد. 
فلجأ زكريا گ الى ربه مناديا إياه بصوت 
خفي، وفي هذا من األدب اجلم فقال: )رب إني 
وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم 
أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت املوالي من 
ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك 
ولي����ا، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله 
رب رضيا( فجاءه اجلواب من اهلل سبحانه 
وتعالى: )يا زكريا إنا نبش����رك بغالم اسمه 
يحيى لم جنعل له من قبل س����ميا( أول من 
سمي بهذا االسم وسماه يحيى ليحيا ال ليموت 
حتى إذا ما أماته شهيدا ألن الشهيد حي عند 

ربه يرزق.
حملت »إيشاع« بالبشرى حملت بيحيى، 

وجاءت البشرى، نادته املالئكة )يا زكريا(.
انتبه نبي اهلل للنداء املبارك، )يا زكريا( 
ترى ما األمر؟ إنه بشرى عظيمة: )إنا نبشرك 
بغالم اسمه يحيى(، إنها بشرى عظيمة طاملا 
انتظرها وانتظرتها زوجته قرابة 50 عاما، 
لقد بشر بغالم ونزل اسمه من السماء جديدا 

لم يسبق ألحد أن سماه.
حملت إيشاع بزكريا، حملت البشرى بني 
أحشائها، بعد أن أصلحها اهلل فجعلت حسنة 

اخللق ولودا.
لم تنته البشارة عند الغالم، واسمه اجلميل 

يحيى.
كان يحيى أكبر سنا من عيسى ب� 6 أشهر 
فقد ولدت إيش����اع يحيى قب����ل أن تلد مرمي 
عيسى، فجاء مصدقا بعيسى گ، وكان أول 
من آمن وصّدق بأن عيسى كلمة اهلل وروحه، 

ثم قتل يحيى قبل رفع عيسى للسماء.
كان يحيى گ س����يدا في الدين، وقدوة 
في التدي���ن، فك�������ان حليما زاه��دا كرميا 

ورعا.
طاه������ر  النف������س،  عفي�������ف  وكان 
الفؤاد، ال ينظر الى مح����رم، وكان نبيا من 

الصاحل��ني.
هذا هو النبي يحيى گ، ابن النبي زكريا 
گ الذي خاف من أشرار قومه، فطلب الولد 
ليرث الدين والورع والعبادة، ال ليرث املال 

والدنيا.
وهذه إيش����اع زوجة زكريا وامرأته التي 
ذكرها القرآن الك����رمي وأصلحها رب العزة 
لزوجه����ا فكانت ولودا ودودا مطيعة لربها، 
صاب����رة، تدعو الى توحي����د اهلل عز وجل، 

وتسكن بيوت الطهارة والنبوة.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

غزوة حمراء األسد
مظهر من مظاهر الكمال المحمدي

متيم الداري وهو اول من اش����ار بصنع املنبر، واول من قص القصص 
في عهد عمر بن اخلطاب ÿ وصاحب اول وقف في االسالم، هو الصحابي 
اجللي����ل متيم ب����ن أوس الداري، كان نصرانيا ثم قدم املدينة س����نة 9 ه� 
وأعلن اسالمه امام الرس����ول ژ وحدثه بحديث اجلساسة بشأن الدجال 
واعجب ذلك رسول اهلل ژ وحدث به على منبره الشريف وكانت له ابنة 

اسمها رقية.

إيمانه

كان متيم ÿ عابدا، كثير التالوة لكتاب اهلل عز وجل، كثير التهجد، 
وكان يختم القرآن كل سبع ليال وقام ليلة بآية وهي قوله تعالى: )ام حسب 
الذين اجترحوا الس����يئات ان جنعلهم كالذي����ن آمنوا وعملوا الصاحلات( 
فجع����ل يرددها الى الصباح ويبكي. عين����ه اخلليفة عمر ÿ مع ابي بن 

كعب ÿ اماما للتراويح في املسجد النبوي، فكانا يتناوبان على االمامة. 
قدم متيم الداري ÿ على النبي ژ في قومه وس����أله ن يقطعه حبرون 
فأجابه وكتب له كتابا وملا فتحت في عهد عمر ÿ وفى بوعد رسول اهلل 

ژ واوقفها متيم ÿ على ذريته وعلى خيرات حددها، فهو اول وقف 
في االسالم في ارض فلسطني.

وفاته

ظل في املدينة حت���ى وفاة اخلليفة عثمان بن 
عفان ÿ سنة 35 ه�، ثم انتقل الى الشام، وكان 
رسول اهلل ژأقطعه قرية عينون في فلسطني، 
فس���كنها، وبقي فيها حتى وفاته سنة 40 ه� 

رحمه اهلل ورضي عنه.




