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الجمعة 27  اغسطس 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

في شهر جمادى االولى من السنة الثامنة للهجرة جهز 
رسول اهلل ژ جيشا للقصاص ممن قتلوا احلارث بن 
عمير الذي كان رسول اهلل ژ قد بعثه الى امير بصرى 

داعيا له الى االسام.
وأّمر على اجليش زيد بن حارثة، وقال ژ: »ان اصيب 
زيد فجعفر بن ابي طالب، وان اصيب جعفر فعبداهلل بن 

رواحة، فإن  اصيب عبداهلل فخالد بن الوليد«.
وانطلق اجليش وبلغ عددهم ثاثة آالف من املهاجرين 
واالنصار، واوصاهم الرس���ول ژ بأال يقتلوا امرأة وال 
صغيرا، وال ش���يخا فانيا وال يقطعوا شجرا وال يهدموا 
بناء، ووصل اجليش الى مكان يدعى »معان« في ارض 
الش���ام. وكان هرقل قد حش���د مائتي الف مقاتل لقتال 
املس���لمني. والتقى اجليشان غير املتكافئني عددا وعدة، 
وقاتل املسلمون قتال االبطال. وصمدوا امام هذا اجليش 
الضخم، وقاتل زيد بن حارثة حامل اللواء حتى استشهد، 
فتولى القيادة جعفر بن ابي طالب، وحمل اللواء بيمينه، 

واخذ ينشد:
ي���ا ح���ب���ذا اجل���ن���ة واق��ت��راب��ه��ا

ط���ي���ب���ة وب�����������ارد ش���راب���ه���ا
ع��ذاب��ه��ا دن���ا  ق���د  روم  وال������روم 

ك�����اف�����رة ب���ع���ي���دة ان���س���اب���ه���ا 
علّي ان القيتها ضرابها

فقطعت ميينه ÿ، فأخذ الراية بش���ماله فقطعت، 
فاحتضنها بعضديه حتى استش���هد ÿ، فسمي بذي 
اجلناحني حيث أبدله اهلل بيديه جناحني يطير بهما في 
 ،ÿ اجلنة حيث يشاء ثم أخذ الراية عبداهلل بن رواحة
ثم تقدم بها على فرسه فجعل  يستنزل نفسه ويقول:

اق���س���م���ت ي����ا ن���ف���س ل��ت��ن��زل��ّن
ل���ت���ك���ره���ن���ه او  ل���ت���ن���زل���ن 

الرنة وش���دوا  ال��ن��اس  اج��ل��ب  ان 
اجل��ن��ة ت��ك��ره��ني  اراك  ل���ي  م���ا 

مطمئنة ك��ن��ت  ق���د  م���ا  ط���ال  ق���د 
شنة ف���ي  ن��ط��ف��ة  اال  ان����ت  ه���ل 

وكان يقول
مت��وت��ي ت��ق��ت��ل��ي  اال  ن��ف��س  ي���ا 

ق���د صليت امل�����وت  ح���م���ام  ه����ذا 

وم�����ا مت���ن���ي���ت ف���ق���د اع��ط��ي��ت
ه��دي��ت ف��ع��ل��ه��م��ا  ت��ف��ع��ل��ي  ان 

فقات����ل ابن رواحة ÿ حتى نال الش����هادة فأخذ 
الراية خالد بن الوليد ÿ. واستعمل دهاءه احلربي، 
حتى انحاز باجليش، وانقذه من هزمية منكرة كادت 
تقع، فبعد ان تس����لم القي����ادة اراد ان ينقذ اجليش 
االس����امي بطريقة حتفظ له كيان����ه وتبقي هيبته، 
وقدر ان احلل يكمن في االنسحاب بعد ارهاب العدو 
وايهامه بوصول امدادات جديدة، فصمد حتى الليل 
واستغل الظام ليغير مراكز املقاتلني، وحول امليسرة 
ميمنة، وامليمنة ميسرة، واملؤخرة مقدمة والعكس، 
وطلب من خيالة املس����لمني اصطن����اع غبار وجلبة 
قوية، فظن الروم ان املس����لمني جاءهم مدد، فخارت 
عزائمهم، واش����تد عليهم املسلمون حتى يقول خالد 
ÿ: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة اسياف 
فما بقي في يدي اال صفيحة ميانية، وهكذا جنح خالد 
في العودة باجليش الى املدينة بأقل خسارة ممكنة، 
وقتل من الروم خلق كثير ال يعرف عددهم وكان في 

ذلك نصر كبير لاسام واملسلمني.
وملا وصل خالد الى املدينة، اخذ بعض املس����لمني 
في عتاب من فر في بداية املعركة، فخشى اولئك من 
غضب اهلل ورسوله حتى هموا ان يركبوا البحر، ثم 
قالوا: لو عرضنا انفسنا على رسول اهلل، فإن كانت 
لن����ا توبة واال ذهبنا، فأتوه قبل صاة الغداة فخرج 
فقال: من القوم؟ فقالوا: نحن الفرارون فقال: »ال، بل 
انتم الكرارون، انا فئتكم وانا فئة املس����لمني« فأتوه 

وقبلوا يده الشريفة.
وهكذا تبدلت هزمية جيش املسلمني الى نصر، واي 
نصر اكبر من صم����ود جيش يبلغ عدده ثاثة آالف 

مقاتل امام جيش عدده مائتا الف مقاتل.
وانه لش�����يء نادر ان يقف جن����دي واح����د امام 
س���بعني من اجلنود احململني بال����ساح، ولكن قوة 
االميان هي التي جعلت املسلمني يصمدون امام جيش 

العدو.
فهل حتيا هذه االمة هذه البسالة وهل تستخلص 
من غزوة مؤتة � خاصة � وتاريخ املسلمني اجلهادي 
عامة دروسا تزرع التضحية والفداء في قلوب فتيانها 

حتى يعود لامة سابق مجدها وغابر عزها؟

النزع عند األذان الثاني
رخص بعض العلماء بإكمال السحور إذا أذن املؤذن 

وهو يتسحر، فهل يقاس عليه اجلماع؟
احلمد هلل، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى 
آله، اما بعد، من سمع االذان الثاني وهو يجامع، يجب 
عليه ان ينزع وال ش���يء عليه، فإذا استمر باجلماع 
بطل صيامه، وعليه الكفارة وهي: عتق رقبة، فإن لم 
يجد صام ش���هرين متتابعني، فإن لم يستطع أطعم 

ستني مسكينا.
قال اب���ن قيم اجلوزية رحمه اهلل »واما من طلع 
عليه الفجر وهو مجامع، فالواجب عليه النزع عينا، 
ويحرم عليه استدامة اجلماع واللبث، وامنا اختلف 
في وجوب القضاء والكفارة عليه على ثاثة أقوال 

في مذهب احمد وغيره.
احدها: عليه القضاء والكفارة، وهذا اختيار القاضي 

أبي يعلى.
الثاني: ال شيء عليه، وهذا اختيار شيخنا، وهو 

الصحيح.
الثالث: عليه القضاء دون الكفارة، وعلى األقوال 
كلها فاحلكم ف���ي حقه وجوب الن���زع � مفتاح دار 

السعادة )354/2(.
رخص بعض العلماء ملن سمع النداء واإلناء في 
ي���ده ان يقضي حاجته منه وحجتهم قوله ژ: »اذا 
سمع احدكم النداء واإلناء على يده فا يضيعه حتى 
يقضي حاجته منه« اخرج���ه احمد عن أبي هريرة 

وأبوداود والدار قطني واحلكم والبيهقي.
وال يصح قياس اجلماع على هذه الرخصة ألنه 
قياس في مقابلة النص، فاألصل ان يتوقف الصائم 
عن جميع املفطرات عند االذان الثاني، اال ان الشرع 
رخص للمتس���حر الذي يأكل ويش���رب ان يستمر 
ف���ي قضاء حاجته اذا اذن املؤذن االذان الثاني، فهذا 
استثناء من األصل، فتبقى باقي املفطرات على األصل 

وهو املنع.

حكم سحب الدم للتحليل ونحوه
ما حكم سحب الدم من الصائم للتحليل أو التبرع؟

الذي اراه، والعلم عند اهلل ان سحب الدم للتحليل 
أو للتبرع ال يفطر الصائم، واالستدالل باملنع بحديث 
 ÿ النهي عن احلجامة منسوخ بحديث ابن عباس
ان النب���ي ژ »احتجم وهو مح���رم، واحتجم وهو 

صائم« )اخرجه البخاري في صحيحه(.
وعن أبي سعيد اخلدري ÿ قال: »رخص النبي 
ژ في القبلة للصائم ورخص في احلجامة« )اخرجه 

ابن خزمية والنسائي(.
قال الشافعي: »والذي احفظ عن الصحابة والتابعني 
وعامة أهل العلم انه ال يفطر احد باحلجامة« )الفتح 

.)226/4
عندي منظار عن طريق الدبر فهل يفطر؟

احلمد هلل، ونصلي ونس���لم على عبده ورسوله 
محمد وعلى آله، اما بعد فالذي أراه � واهلل أعلم � ان 
ادخال املنظار من الدبر واحلقنة الشرجية والتحاميل 
ولو فيها دهون أو دواء أو س���وائل ال تفسد الصيام 

ألنها ليست أكا وال شربا وال مبعناهما.
وقال العامة ابن حزم الظاهري في كتابه احمللى 
)349/4(: »امن���ا نهانا اهلل � تعالى � في الصوم عن 

األكل.
والشرب، واجلماع، وتعمد القيء واملعاصي، وما 
عملنا أكا، وال ش���ربا، يكون على دبر، أو حليل، أو 
اذن، أو ع���ني، أو أنف، أو من ج���رح في البطن، أو 
الرأس! وم���ا نهينا قط ع���ن ان نوصل أي اجلوف 
بغير األكل والش���رب، وما لم يحرم علينا إيصاله« 

انتهى كامه.

الغرغرة
عندي احتقان في احلنج��رة واللوزتني، فهل يجوز 

لي ان استعمل الغرغرة وبخاخ الفم؟
ال���ذي أراه واهلل اعلم يج���وز للصائم التغرغر 
بس���ائل الغرغرة، كما يجوز اس���تخدام بخاخ الفم 
ألنه مجرد ملطف، وعليه التحرز من دخول ش���يء 
الى جوفه، فإن دخل شيء دون قصد أو عمد فالصوم 
صحيح، والغرغرة وبخاخ الفم مثل املضمضة باملاء 
وتذوق الطعام وقد أجاز مجمع الفقه اإلسامي ذلك: 
أوال: »األمور اآلتي���ة ال تعتبر من املفطرات: 7000 � 
املضمضة والغرغرة وبخاخ العاج املوضعي للفم، 
اذا اجتنب ابتاع ما نفذ الى احللق« )مجلة املجتمع 

.)454/2/1

الداعية ناظم المسباح

فتوحات 
إسالمية

توالت األيام على دولة الكلدانيني وتعاقب امللوك على عرش الدولة 
الى ان حكمها ملك اسمه النمرود، وكان يوصف بالذكاء والقوة، فرأى 
قومه يعبدون األصنام، فجمعهم وقال لهم: أيها الناس اعبدوني، فإمنا 
أنا إله، فأنا أسمع وأبصر وأتكلم وأفكر وأجعل فقيركم غنيا وغنيكم 
فقيرا وأرفع ذليلكم وأذل شريفكم، فمن خالف أمري قتلته ومن أطاعني 

رفعته، وهكذا جعل النمرود نفسه إلها على قوم جاهلني.
وفي هذه البيئة التي سيطرت عليها األوثان، ولد إبراهيم گ وملا 
كبر آتاه اهلل تعالى الفهم والرشد واحلكمة، وهداه الى احلق، فعرف 

ان اهلل واحد ال شريك له.
وفه����م ان األصنام التي يعبدها قومه من دون اهلل تعالى، ال تضر 
وال تنفع، فتساءل إبراهيم: كيف يعبد هؤالء القوم ما ال يضرهم وال 
ينفعهم أبدا؟ وأخذ إبراهيم گ يبني للناس ان اهلل واحد ال ش����ريك 
له، وهو اإلله احلق، الذي يستحق العبادة دون غيره، وهو الذي خلق 
كل ش����يء، وان هذه األصنام ال ينبغي ان تعبد من دون اهلل ألنها ال 

متلك ضرا وال نفعا.
لكن قومه لم يس����تجيبوا له، وعكفوا عل����ى األصنام ويعبدونها 
ويقربون اليها القرابني، فأراد ابراهيم ان يري الكفار بأعينهم ان األصنام 
ال تضر وال تنفع، فأضمر في نفسه حتطيم األصنام، وانتظر ابراهيم 
الفرصة، حتى اذا جاء ي����وم عيدهم وخروجهم قرر اال يخرج معهم، 
وفي اليوم احملدد دعوه للخروج فأبى وقال لهم: إني سقيم، ال أستطيع 
اخلروج معكم، فذهبوا وتركوه، وعندما خرج القوم، جاء ابراهيم الى 
املعبد وخاطب األصنام قائا: )أال تأكلون( هذا طعام أمامكم تركه لكم 
الن����اس )ما لكم ال تنطقون(، ولكن األصنام بقيت س����اكتة ال تنطق، 
حينئذ غضب إبراهيم وأخذ الفأس وبدأ يضرب األصنام ويحطمها، إال 
كبيرهم فقد تركه، وعلق الفأس برأس����ه ثم خرج، وملا عاد الناس الى 
معبدهم، رأوا حطام األصنام فقالوا متعجبني: )من فعل هذا بآلهتنا(، 
فقال أحدهم: )سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم(، فقالوا: نعم لقد 
عرفناه، إنه ابراهيم بن آزر، فذه����ب عدد من القوم إلحضار إبراهيم 

وقالوا هذا ذنب كبير ال ينبغي السكوت عليه.
واجتمع الن����اس ليروا محاكمة ابراهيم، وملا أحضر إبراهيم قالوا 
له: )أأنت فعلت هذا بآلهتنا ي����ا إبراهيم( قال: )بل فعله كبيرهم هذا 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون(، لكن الناس يعرفون ان األصنام حجارة 
ويعرفون ان احلجارة ال تنطق وال تسمع فقالوا إلبراهيم: )لقد علمت 

ما هؤالء ينطقون(  وسكت الناس، وأطرقوا رؤوسهم مفكرين.
وقرروا ان يلقوا بإبراهيم الى النار كي ميوت، وجمع القوم احلطب 
الكثير، وأش����علوا عليها النار حتى أصبحت كبيرة ومخيفة ثم ألقوا 
إبراهيم فيها، ولك����ن اهلل تعالى حفظه مما مكر به، وأمر اهلل تعالى 
النار فقال لها: )يا نار كوني بردا وس����اما على إبراهيم(، وبعد أيام 
انطف����أت النار دون ان تؤذي ابراهي����م، فتعجب الناس، وخجلوا من 

موقفهم املخزي ضد إبراهيم وعاد كيدهم الى نحرهم.
وس����مع امللك النمرود بإبراهيم، فأرس����ل اليه، وملا حضر ابراهيم 
سأله النمرود قائا: ما هذا اإلله الذي تدعونا اليه؟ فقال إبراهيم: إنه 
اهلل وحده ال شريك له هو الذي يحيي ومييت، فقال النمرود ساخرا: 

)أنا أحيي وأميت(.
فقال له: إن هذه الش����مس مسخرة كل يوم، تطلع من الشرق كما 
سخرها خالقها، وهو الذي ال إله إال هو خالق كل شيء، فإن كنت كما 
زعمت من أنك حتيي ومتيت فائت بهذه الشمس من املغرب فإن الذي 
يحيي ومييت هو الذي يفعل ما يشاء، وإن كنت كما تزعم فافعل هذا، 
فإن لم تفعله فلست بإله بل أنت مخلوق كسائر املخلوقات، عاجز ال 
تقدر على شيء. عندها ظهر ضاله وجهله وكذبه فيما اّدعاه، ولم يبق 
له كام يجيب به إبراهيم، فسكت، ولهذا قال تعالى: )فبهت الذي كفر 
واهلل ال يهدي القوم الظاملني � البقرة: 258( وخاف النمرود على ملكه، 

فأمر إبراهيم گ ان يترك الباد الى باد أخرى بعيدة.

رقية بنت رسول اهلل ژ النمرود

أول المهاجرين دفنًا بالبقيع

كان لرقية بنت رسول اهلل ژ مواقف 
حزين���ة في بيت أبي لهب خفف وقع هذه 
األيام احلزينة نزول الرسالة على والدها 
صلوات اهلل وسامه عليه، فجاء اإلسام 
بعدله وس���ماحته وجاء رسول اهلل ژ 

أسوة حسنة للناس أجمعني.
رقية بنت رسول اهلل ژ وأمها خديجة 

تزوجها عتبة بن أبي لهب قبل الهجرة.
فلما أنزلت )تبت يدا أبي لهب وتب(، قال 
أبوه أبو لهب: »رأسي من رأسك حرام ان لم 

تطلق بنت محمد ففارقها قبل الدخول«.
وأس���لمت رقية مع أمها واخواتها، ثم 

.ÿ تزوجها عثمان بن عفان
مت الزواج املبارك بني عثمان ورقية وبدأ 
عثمان ÿ يش���ارك الرسول ژ في كل 
املشاهد، فعندما أذن گ بالهجرة األولى 
الى احلبش���ة هاجر عثمان فارا بدينه مع 
زوجته رقية بنت رس���ول اهلل ژ، فكان 
أول مهاجر اليها ثم تابعه سائر املهاجرين 

الى ارض احلبشة.
ثم هاجر رضوان اهلل عليه هجرته الثانية 

الى املدينة ومعه رقية رضي اهلل عنها.

وفي هجرة احلبشة كان الرسول ژ في 
شوق الى رؤية ابنته وصهره الكرمي فكان 
دائما ما يسأل كل قادم عن عثمان ورقية 
ومرت فترة طويلة لم يسمع صلوات اهلل 

وسامه عليه من أخبارهما شيئا أبدا.
فقدمت امرأة من أرض احلبشة فسألها 

فقالت: رأيتها، رأيت رقية.
فقال ژ: على أي حال رأيتها؟

قالت: رأيتها وقد حملها على حمار من 
هذه الدواب وهو يسوقها.

فقال النبي ژ: »صحبهما اهلل، ان كان 
عثمان ألول م���ن هاجر الى اهلل عز وجل 

بعد لوط«.
وق���د أجنبت رقية رضي اهلل عنها من 
عثمان ÿ ولدا سماه عبداهلل وكان عثمان 
يكنى بذي النورين ÿ، وقد بلغ عبداهلل 
من العمر س���نواته الست األولى فهاجمه 
ديك ونقره ف���ي وجهه، فطمر ومات على 
أثرها، ولم تنجب رقية لعثمان غير عبداهلل 

هذا.
ومكثت رقية رضي اهلل عنها باملدينة 
قريبة من والدها ژ س���نوات طيبة في 

.ÿ بيت عثمان
ودعت رقية مكة، ومكثت باملدينة وفي 
املدينة توفي ابنها عبداهلل فحزنت من أجله 
حزنا ش���ديدا، وكانت وفاة أمها خديجة 
قبل الهجرة قد تركت في نفس���ها أحزانا 

كثيرة.
وقد تزاحمت هذه األحزان على نفسها 

فمرضت وتكالب عليها املرض.
وجلس عثم���ان ÿ ميرضها ويرعى 
شؤونها، وقد س���هر عثمان على راحتها 

فترة طويلة.
وذات يوم نادى منادي رسول اهلل ژ 
للجهاد وخرج املسلمون بعد إعداد أنفسهم 
وجتهزوا للقتال، خرجوا الى غزوة بدر، 
وجاء عثمان يش���ارك في اجلهاد فأذن له 
رسول اهلل ژ ان يبقى الى جوار زوجته 
رقية رضي اهلل عنها، لكي ميرضها، ويسهر 
على راحتها، وبينما كانت رقية رضي اهلل 
عنها تعاني س���كرات املوت كانت معارك 
اجلهاد تدور حول بدر وما ان انتهى القتال 
وانتصر رسول اهلل ژ واملسلمون، وهموا 

بالعودة، حتى فارقت رقية احلياة.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

غزوة مؤتة 
)كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اهلل(

»ان ابن مظعون حليي ستير« حديث شريف. كان ÿ من أوائل 
املسلمني، وناله ما ينال املسلمني من أذى املشركني وصبر، وكان 
ممن حّرم اخلمر على نفس���ه قبل حترميها وكان أمير املهاجرين 
األوائل الى احلبشة مصطحبا ابنه السائب معه وكان أول املهاجرين 

وفاة باملدينة، وأولهم دفنا بالبقيع.
انطلق عثمان بن مظعون وعبيدة بن احلارث بن عبداملطلب 
وعبدالرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد األسد وأبو عبيدة بن 
اجلراح حتى أتوا رسول اهلل ژ فعرض عليهم اإلسام، وأنبأهم 
بشرائعه، فأسلموا جميعا في س���اعة واحدة، وذلك قبل دخول 

رسول اهلل ژ دار األرقم، وقبل أن يدعو فيها. 
وهاجر عثمان بن مظعون الى املدينة مع الرسول ژ واملسلمني، 
وظهرت حقيقته الطاهرة، فهو راهب الليل والنهار وفارسهما معا، 
تفرغ للعبادة وانقطع عن مناعم احلياة فا يلبس اال اخلشن وال 
يأكل اال الطعام اجلش���يب، فقد دخل يوما املسجد، وكان يرتدي 
لباس���ا متزق، فرفعه بقطعة من فروة، ف���رق له قلب النبي ژ 
ودمعت عيون الصحابة فقال لهم الرس���ول ژ: »كيف أنتم يوم 
يغدو أحدكم في حلة، ويروح في أخرى، وتوضع بني يديه قصعة 
وترفع أخرى، وسترمت بيوتكم كما تستر الكعبة؟«، قال األصحاب: 
»وددنا ان ذلك يكون يا رسول اهلل، فنصيب الرخاء والعيش«، 
فأجابهم الرسول الكرمي: »ان ذلك لكائن، وأنتم اليوم خير منكم 
يومئذ«. واتخذ عثمان ب���ن مظعون بيتا فقعد يتعبد فيه، فبلغ 
ذلك النبي ژ فأخذ بعضادتي باب البيت الذي هو فيه فقال: »يا 
عثمان، ان اهلل لم يبعثني بالرهبانية، مرتني أو ثاثا، وان خير 

الدين عند اهلل احلنيفية السمحة«.
وحني س���مع ابن مظعون ذل���ك زاد هربا من النعيم، بل حتى 

الرفث الى زوجته نأى عنه وانتهى، فقد دخلت امرأة عثمان على 
نس���اء النبي ژ فرأينها سيئة الهيئة فقلن لها: »ما لك؟ فما في 
قريش أغنى من بعلك؟« قالت: ما لنا منه ش���يء، أما ليله فقائم، 
وأما نهاره فصائم«، فدخل النبي ژ فذكرن له ذلك فلقيه فقال: 
»يا عثمان بن مظعون، أما لك بي أسوة؟«، فقال »بأبي وأمي وما 
ذاك؟« قال: »تصوم النهار وتقوم الليل؟«، قال: »إني ألفعل«، قال: 
»ال تفعل، ان لعينيك عليك حقا، وان جلس���دك حقا، وان ألهلك 
حق���ا، فصل ومن وصم وأفطر«، فأتته امرأته على زوجات النبي 
ژ بعد ذلك عطرة عروس، فقل���ن لها: »مه؟« قالت: »أصابنا ما 

أصاب الناس«.
أتى عثمان بن مظعون النبي ژ فقال: »يا رسول اهلل اني ال 
أحب ان ترى امرأتي عورتي«، قال رس���ول اهلل ژ »ولم؟«، قال: 
»أس���تحيي من ذلك وأكرهه«، قال ژ: »إن اهلل جعلها لك لباسا 
وجعلك لها لباسا وأهلي يرون عورتي وأنا أرى ذلك منهم«، قال: 
»أنت تفعل ذلك يا رسول اهلل؟« قال: »نعم«، قال: »فمن بعدك«، 

فلما أدبر قال رسول اهلل ژ: »ان ابن مظعون حليي ستير«.

وفاته )رحمه اهلل(

وحني كانت روحه تتأهب للقاء ربها وليكون 
صاحبها اول املهاجرين وفاة باملدينة سنة 2 

ه� كان الرسول ژ الى جانبه يقبل جبينه 
ويعط���ره بدموعه، وودعه الرس���ول ژ 
قائا: »رحمك اهلل يا أبا السائب، خرجت 
من الدنيا وما أصب���ت منها وال أصابت 

منك«.




