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رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

سجل التاريخ أحداث هذه الغزوة في السنة 
السادسة للهجرة فبعد أن مت القضاء على فتنة 
اليهود، وكسر شوكة قريش ومن معها، بقي هناك 
خطر آخر، وهو األعراب القساة، املتواجدون في 
صحارى جند، والذين ل����م يتوقفوا عن أعمال 
النهب والسلب، فأراد النبي ژ تأديبهم وإخماد 
ن����ار فتنتهم من جهة، وتوطي����د األمن وحماية 

املنطقة من جهة أخرى.
وعندما سمع النبي ژ باستعداد هؤالء لقتاله 
ح����زم أمره، ونادى أصحاب����ه بالغزو، وبإعداد 
العدة، وسارع املسلمون إلى أسلحتهم وجتمعوا 
للحرب، حتى بلغوا فيما قيل أربعمائة أو سبعمائة 

مقاتل.
وخرج النبي ژ بجيشه من املدينة، واتضحت 
منذ البداي����ة الصعوبات التي تنتظرهم، فهناك 

نقص شديد في عدد الرواحل، 
حتى إن الس����تة والسبعة من 
الرجال كانوا يتوالون على ركوب 

البعير.
ومما زاد األمر سوءا وعورة 
األرض وكثرة أحجارها احلادة، 
التي أثرت عل����ى أقدامهم حتى 
متزق����ت خفافه����م، وس����قطت 
أظفاره����م، فقاموا بلف اخلرق 
واجللود على األرجل، ومن هنا 
جاءت تسمية هذه الغزوة بهذا 
االسم، ففي الصحيحن عن أبي 
موسى األشعري ÿ قال: »وكنا 
نلف على أرجلنا اخلرق، فسميت 

غزوة ذات الرقاع«.
واستمر اجليش في املسير 
حتى بلغ موضعا لبني غطفان 
يقال له »نخل«، فلما سمع بهم 
األعراب متلكهم اخلوف، وأدركوا 
جدية األمر، فهربوا إلى رؤوس 
اجلبال، تاركن وراءهم النساء 

والذرية.
النبي ژ أن يعود  وخشي 
أولئ����ك الف����ارون م����رة أخرى 
ليهجموا على املسلمن على حن 
غفلة منهم، خصوصا أن وقت 
الصالة قد حضر، واملشركون 
ينتظرون حلظة كهذه لينقضوا 

على املسلمن.
وفي هذه األثناء جاء الفرج 
من عند اهلل، ونزلت آية كرمية 
فيها تشريع صالة اخلوف وبيان 
هيئتها، وهي قوله تعالى: )وإذا 
كنت فيه����م فأقمت لهم الصالة 
فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 

أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت 
طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون 
عن أس����لحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة وال جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر 
أو كنتم مرضى أن تضعوا أس����لحتكم وخذوا 
حذركم إن اهلل أعد للكافرين عذابا مهينا( النساء: 

102، فصلى النبي ژ مبن معه.
وانتهت الصالة، ولم يحدث ش����يء مما كان 
يخش����اه النبي ژ، فاختار الرجوع إلى املدينة 

بعد أن حصل له مقصوده من الغزو. 
وفي طريق عودته، ومع حلول الليل، فرض 
النبي ژ حراس����ة على املعسكر، واختار لهذه 
املهمة رجال من املهاجرين ورجال من األنصار، 
وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي اهلل 

عنهما، وقسم الليل بينهما نصفن، فاختار عباد 
بن بش����ر أول الليل وقام يصلي، واستغل أحد 
املشركن هذه الفرصة فأطلق سهما أصاب عبادا 
ÿ، فنزع السهم من جسده ومضى في صالته، 
ثم رماه املشرك بسهم ثان وثالث وهو مع ذلك 
مس����تمر في صالته، ولم ينصرف حتى أمتها، 
فأيقظ عمارا ليسعفه بالنجدة، فلما رأى املشرك 
ذلك ولى هاربا، فقال عمار وهو يرى الدماء تسيل 
من جس����ده: »س����بحان اهلل، أال نبهتني أول ما 
رمى؟، فقال عباد ÿ: كنت في سورة أقرؤها، 

فلم أحب أن أقطعها«.
واستيقظ اجليش في الصباح الباكر، وواصلوا 
السير إلى الظهيرة، وحان وقت القيلولة، فنزل 
رسول اهلل ژ وتفرق الناس يستظلون بالشجر، 
فجاء أحد األعراب ليجد النبي ژ نائما قد علق 

س����يفه، والصحابة متفرقون في الوادي، فأخذ 
األعرابي سيف رسول اهلل ژ ووقف على رأسه 

وقال له: من مينعك مني؟.
وف����ي ظنه أنه قد متكن م����ن النبي ژ، ولم 
يعلم أن اهلل قد عصمه من الناس وتكفل بحفظه 
ورعايته، فأجابه النبي ژ بكل ثقة ويقن: اهلل، 
فلم يتمالك األعرابي نفسه، وأخذته الرجفة حتى 
سقط السيف من يده، فأخذه رسول اهلل ژ وقال 
له: »من مينعك مني؟«، فاعتذر الرجل للنبي ژ 
ورجاه أن يتركه، فقال له ژ: »أتشهد أن ال إله 
إال اهلل؟«، قال: »ال ولكني أعاهدك أن ال أقاتلك، 
وال أكون مع قوم يقاتلونك«، فأطلق س����راحه، 
وت����رك هذا العفو أثرا كبيرا في نفس األعرابي، 
حتى إنه عاد لقومه وهو يقول: »قد جئتكم من 

عند خير الناس«. 
انته����ت أحداث هذه  وهكذا 
الغزوة، وقذف اهلل الرعب في 
قلوب أولئك األعراب، فلم جترؤ 
القبائل من غطفان وال غيرها أن 
ترفع رأسها بعد ذلك، حتى شاء 
اهلل لها أن تسلم الحقا لتشارك 

في فتح مكة وغزوة حنن.

غزوة ذات الرقاع

تاريخها: شعبان 4 ه�.
مكانها: ذات الرقاع )نخال(

نخال موضع بنجد من أرض 
غطفان من من����ازل بني ثعلبة 
ب����ن وادي نخ����ل )احلناكية( 
والشقرة، يبعد عن املدينة 90 

كلم تقريبا.
ذات الرقاع: شجرة أو جبل 
واالصح انها س����ميت بذلك ألن 
الصحابة لفوا رقاع األقمشة على 

أرجلهم.
قوات املس����لمن: 400 راكب 
وراجل. قوات العدو: بنو ثعلبة 

وبنو محارب من غطفان.
القض����اء  الغ����زوة:  ه����دف 
على جتمع بن����ي ثعلبة وبني 
محارب املجتمعن لإلغارة على 

املدينة.
أحداث الغزوة: وصل املسلمون 
ال����ى »نخال« فوجدوا جمعا من 
غطفان وتقارب الطرفان ولكن 
لم يتقاتال وخاف الناس بعضهم 
بعضا حتى ان النبي ژ صلى 
باملس����لمن صالة اخلوف، ثم 
انصرف اجلمع وعاد املسلمون 

إلى املدينة.

معاكسة البنات

ما حكم من يغازل بنتا في شهر رمضان؟
مغازلة البنات من العادات الس���يئة والذنوب 
الكبيرة التي انتشرت عند كثير من الشباب واملتتبع 
ألصول هذه الظاهرة السيئة يجد ان أصلها يكمن 
في ضعف الوازع الديني عند البعض وعدم خوفهم 
من اهلل وتركهم مراقبة اهلل سبحانه وتعالى وفساد 
التربية في البيوت واملجتمعات رجاال ونس���اء، 
وما تقوم به كثير من وس���ائل اإلعالم من نش���ر 
للرذيلة وتشجيع عليها، ومحاصرة وتضييق ألبواب 
الفضيلة في وجوه الناس، وان الشاب الغيور على 
عرضه يأنف من مثل هذه التصرفات الطائشة التي 
غالبا ما تصدر عن عدم التزام الشاب بأوامر اهلل 
فال يقدم على هذا الفعل إال شاب غير محافظ على 
الصالة وال يغض بصره وجتد قلبه خاويا هائما 
ميينا ويسارا مبالحقة ومتابعة البنات، ونسي هذا 
الشاب، أو تناسى، ان الناس ال يرضون هذا لبناتهم 

وهو كذلك ال يرضى هذا الفعل ألهله.
أال يعلم هذا الش���اب ان اهلل سيسأله عن هذه 
القوة أو الطاقة التي يهدرها في غير محلها؟ ألم 
يس���مع قول الرسول ژ: »ال تزول قدما عبد يوم 
القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه 
ما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه 
وعن جسمه فيما أباله«. رواه الترمذي وغيره، وهو 
صحيح، أال يرى هذا الشاب ما يصيب أمته من إذالل 

واحتقار، فيربي نفسه على العزة والكرامة.
وعل���ى من ابتلي بهذا امل���رض ان يعاجله من 
أساسه حيث ان هذا الشاب امنا أتي من قبل إطالقه 
بصره، ولو انه اس���تجاب لقول اهلل تعالى: )قل 
للمؤمنن يغضوا من أبصارهم � النور: 30( ألراح 
نفسه، ثم على من أراد التخلص من هذا الداء ان 
يبحث عن احلالل وس���يعينه اهلل على حتصيله 

مبشيئته تعالى.
وق���د جاء في احلديث الصحي���ح: »ثالثة حق 
عل���ى اهلل اعانتهم..« وذكر منه���م: »الناكح يريد 
العفاف«، رواه أحمد وهو صحيح، وعلى الفتيات 
أن يتقن اهلل في أنفس���هن وال يخضعن بالقول 
فيطم���ع الذي في قلبه مرض، وال يتبرجن تبرج 
اجلاهلية األولى، وال يعرضن أنفس���هن بزينتهن 
في أماكن الزحام ومواطن اجتماع الرجال، ولتعلم 
الفتيات انهن شريكات في االثم، بل قد يكن أصله 
وسببه، ومغازلة البنات في أي وقت حرام وتزداد 

احلرمة في هذا الشهر الكرمي.

الدعاء المستجاب
في أي وضع من الص��الة يقبل الدعاء أكثر؟ هل 
ف��ي بداية الصالة أم في نهايتها أم في الس��جود أم 

الركوع؟
السجود هو أكثر املواضع التي يرجى فيها قبول 
الدعاء، وذلك لقول الرس���ول ژ: »أقرب ما يكون 
العبد الى ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء فيه، 

فحري أن يستجاب لكم«.

قبل الغروب
صامت امرأة وعند غروب الش��مس وقبل األذان 

بفترة قصيرة جاءها احليض فهل يبطل صومها؟
إذا كان احليض أتاها قبل الغروب بطل الصيام، 
وإن أتاها بعد الغروب فصيامها صحيح وال قضاء 

عليها.

الحجامة
ما ضابط الدم اخلارج من اجلسد املفسد للصوم؟ 

وكيف يفسد الصوم؟
الدم املفسد للصوم هو الدم الذي يخرج باحلجامة 
لقول النبي ژ »أفطر احلاجم واحملجوم« ويقاس 
على احلجامة ما كان مبعناها مما يفعله اإلنسان 
باختياره فيخرج الدم الكثير الذي يؤثر على البدن 
فإنه يفسد الصوم، أما ما خرج من اإلنسان بغير 
قصد كالرعاف واجلرح من السكن أو الزجاج أو 
ما شابه ذلك فإنه ال يفسد الصوم وكذلك لو خرج 
دم يسير كالدم الذي يؤخذ للتحليل فإنه ال يفسد 

الصوم، واهلل ورسوله أعلم.

الحائض والنفساء
احلائض والنفس��اء.. هل تأكالن وتشربان في نهار 

رمضان؟
نعم تأكالن وتشربان في نهار رمضان، ولكن 
األول���ى أن يكون ذلك س���را إذا كان عندهما أحد 
م���ن الصبيان في البيت ألن ذلك يوجب اش���كاال 

عندهم.

د. محمد الطبطبائي

فتوحات 
إسالمية

عن أبي غادي���ة قال: قتل عمار بن ياس���ر فُأخبر عمرو بن 
العاص، قال: س���معت رسول اهلل ژ يقول: »ان قاتله وسالبه 
في النار« فقيل لعمرو. فإنك هو ذا تقاتله! قال: امنا قال: قاتله 

وسالبه. »صحيح: رواه أحمد«
قال املناوي: قتلته طائف���ة معاوية في وقعة صفن ضربه 
عادية اجلهني برمح فسقط فجاء آخر فاحتز رأسه فاختصما 
الى عمرو بن العاص ومعاوية كل يقول: أنا قتلته. فقال عمرو: 

انكما في النار.
)فائ���دة( قال ابن حجر: حديث: »تقتل عمارا الفئة الباغية« 
رواه جمع من الصحابة منهم: قتادة، وأم س���لمة، وأبوهريرة، 
وابن عمر، وعثمان، وحذيفة وأبوأيوب، وأبو رافع، وخزمية بن 
ثابت، ومعاوية، وعمرو بن العاص، وأمية وأبواليسر، وعمار 
نفسه، وغالب طرقه كلها صحيحة أو حسنة وفيه علم من أعالم 
النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار ورد على النواصب الزاعمن 

ان عليا لم يكن مصيبا في حروبه، واهلل تعالى أعلم.
وفي الصحيحن، عن عكرمة قال لي ابن عباس والبنه علي: 
انطلقا الى أبي سعيد فاس���معا من حديثه. فانطلقنا، فإذا هو 
في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا، حتى 
أتى ذكر بناء املسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتن 
لبنتن، فرآه النبي ژ فكان ينفض التراب عنه ويقول: »ويح 
عم���ار تقتله الفئة الباغية، يدعوه���م الى اجلنة ويدعونه الى 

النار«. قال يقول عمار: »أعوذ باهلل من الفنت«.
)ويح( كلمة ترحم تقال ملن وقع في مهلمة ال يستحقها. )الفئة 

الباغية( اجلماعة التي خرجت عن طاعة اإلمام العادل.
قال احلافظ في الفتح: ف���إن قيل كان قتله بصفن وهو مع 
علي ÿ، والذي���ن قتلوه مع معاوي���ة وكان معه جماعة من 
الصحابة، فكيف يج���وز عليهم الدعاء ال���ى النار؟ فاجلواب: 
انهم كانوا ظانن انهم يدعون الى اجلنة وهم مجتهدون ال لوم 
عليهم في اتباع ظنونهم، فاملراد بالدعاء الى اجلنة الدعاء الى 
س���ببها وهو طاعة االمام، وكذلك كان عمار يدعوهم الى طاعة 
علي ÿ وهو اإلمام الواجب الطاعة اذ ذاك، وكانوا هم يدعون 
الى خالف ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر لهم انتهى. 

واهلل تعالى أعلم.
وفي الصحيحن، عن عكرمة قال لي ابن عباس والبنه علّي: 
انطلقا الى أبي سعيد فاس���معا من حديثه، فانطلقنا، فإذا هو 
في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا، حتى 
أتى ذكر بناء املسجد فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتن 
لبنتن، فرآه النبي ژ فكان ينفض التراب عنه ويقول: »ويح 
عم���ار تقتله الفئة الباغية، يدعوه���م الى اجلنة ويدعونه الى 

النار«، قال يقول عمار: »أعوذ باهلل من الفنت«.

زليخا امرأة العزيز قاتل عّمار

أول المهاجرين إلى الحبشة

زليخا امرأة العزيز حتدث القرآن الكرمي 
عن قصتها مع نبي اهلل يوسف گ، ولم 
تك���ن قصتها اال عبرة مل���ن يعتبر، ومثاال 

حملاسبة النفس عند جنوحها.
وامرأة العزيز التي ذاع اسمها واشتهر، 
فعرف���ت بأنها زليخا، كان���ت زوجة عزيز 
مصر،الذي اشترى يوسف من السيارة الذين 

اخرجوه من البئر.
قال العزيز لزوجه زليخا »أكرمي مثواه 
عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا« وكيف يرد 

طفل جميل مثل يوسف گ.
وبدأت تنصب ليوس����ف شباك الفتنة، 
مثلت زليخا دور العاش����قة امام يوسف، 
ودعته الى فراشها، فما كان منه اال ان يلبي 
مطيعا راغبا في طاعتها كعادته فلما دخل 
غرفته����ا، وغلقت االب����واب، وقالت: هيت 
لك، تعال أقبل، فقد تهيأت لك، ولكن اهلل 

س����بحانه وتعالى لم يت����رك عبده ونبيه 
يوسف گ.

فأجابها في هدوء وس���كينة: معاذ اهلل 
استجيب لهذا، وحاش هلل ان اخون هذا الرجل 

الذي احسن مثواي واكرمني في بيته.
اش���تد غضب زليخا من عصيان فتاها 
وهي امرأة العزيز، واندفعت غاضبة تريد 
ان تنال منه بأي صورة تريد ان متكنه من 

نفسها بكل الطرق.
لقد رأى يوس���ف برهان ربه ولم يجد 
امامه اال الباب للخروج، ولكنه شعر بأن يدا 
متسك بقميصه من اخللف، امسكت زليخا 
بقميصه من اخللف، وكان اندفاعه شديدا 

فتمزق القميص.
تقدمت زليخا وقالت لزوجها: )ما جزاء 
من أراد بأهلك سوءا إال ان يسجن أو عذاب 

أليم(، لقد راودني عن نفسي.

قال يوسف: هي التي راودتني عن نفسي، 
وامسكت بقميصي الطاهر انظر هذا قميصي 
يش���هد على مالحقتها لي، وبينما هم على 
هذه احلال دخل ابن عم زليخا، وكان رجال 

حكيما، مشهود له باليقظة والذكاء.
فما كان م���ن العزيز اال ان عرض عليه 
القضية كاملة صمت الرجل برهة ثم نظر 
اليهم وقال: )قال هي راودتني عن نفس���ي 
وشهد ش���اهد من أهلها ان كان قميصه قد 
من قبل فصدقت وهو من الكاذبن وان كان 
قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقن( 
»سورة يوسف اآليتان 26 و 27«، فوجدا ان 

قميصه قد من دبر � مزق من اخللف.
عند ذلك وضح احلق، ظهرت براءة يوسف 
گ ونظر العزيز الى زليخا قائال � ان هذا 
من كيد النساء، ومكرهن، فاستغفري لذنبك 

انك كنت من اخلاطئن.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

غزوة ذات الرقاع
 لبس فيها الصحابة الجلود والخرق

أبوس���لمة بن عبداألس���د بن هالل كان أول م���ن هاجر الى 
احلبش���ة ثم قدم مع عثمان بن مظعون حن قدم من احلبشة، 
فأجاره أبوطالب رجعوا حن سمعوا باسالم أهل مكة عند نزول 

سورة النجم.
قال مصعب بن عبداهلل: ولدت له أم مسلمة باحلبشة: سلمة 
وعم���ر ودرة وزينب. أخو رس���ول اهلل ژ من الرضاعة وابن 
عمته مبرة بنت عبداملطلب وأحد الس���ابقن األولن، هاجر الى 
احلبشة ثم هاجر الى املدينة وشهد بدرا ومات بعدها بأشهر وله 
أوالد صحاب���ة كعمر وزينب وغيرهما. ملا انفضت عدة زوجته 

أم سلمة تزوج بها النبي ژ.
شهد أبوس���لمة ُأحدا، وكان نازال بالعالية في بني أمية بن 
زيد، فجرح بأحد، وأقام ش���هرا يداوي جرحه. فلما هّل احملرم 
دعاه النبي ژ وقال: »اخرج في هذه السرية«، وعقد له لواء، 
وقال: »سر حتى تأتي أرض بني أسد، فأغر عليهم«، وكان معه 
خمسون ومائة فساروا حتى انتهوا الى أدنى قطن من مياههم، 
فاخذوا سرحا لهم، ثم رجع الى املدينة بعد بضع عشرة ليلة. 
فلما دخل أبوس���لمة املدينة انتقض جرحه، فمات لثالث بقن 

من جمادى اآلخرة، يعني س���نة أربع وقيل مات أبومسلم سنة 
ثالث.

قال عنه رس���ول اهلل ژ: عن أم س���لمة، قالت: قال رسول 
اهلل ژ »اذا اصاب���ت احدكم مصيبة فليق���ل: إنا هلل وإنا إليه 
راجعون، اللهم عندك احتسب مصيبتي فأجرني فيها، وأبدلني 

خيرا منها«.
فلما احتضر أبوس���لمة، قلت ذلك، وأردت ان اقول: وأبدلني 

خيرا منها، فقلت: ومن خير من ابي سلمة؟
فلم أزل حت���ى قلتها، فلما انفضت عدته���ا، خطبها أبوبكر 

فردته، وخطبها عمر فردته فبعث اليها النبي ژ، فقالت: 
مرحبا برسول اهلل ژ وبرسوله. عن أم سلمة قالت: 

قال رسول اهلل ژ: »اذا حضرمت امليت فقولوا 
خيرا، ف���إن املالئكة تؤمن على ما تقولون«. 

قالت: فلما مات أبوس���لمة، قلت: يا رسول 
اهلل كي���ف أقول؟ قال: »قولي اللهم اغفر 
له، واعقبنا منه عقبى صاحلة«، فأعقبني 

اهلل خيرا منه، رسول اهلل ژ.




