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رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

لم تهدأ ثائرة مشركي مكة بعد هزميتهم في بدر 
على أيدي املسلمني، ومقتل عدد كبير من رجاالت 
قريش وصناديد العرب وعتاة الكفر على أسنة 
رماح املس���لمني وحد سيوفهم، فظلوا يتحينون 
الفرصة لالنتقام من محمد ژ وأصحابه، وإنزال 
الهزمية بهم، يريدون بذلك أن ميحوا عن أنفسهم 

عار هزميتهم الكبرى في بدر.
وحانت لهم تلك الفرصة في أحد، خاصة بعد أن 
خالف الرماة أمر النبي ژ وتخلوا عن موقعهم أعلى 
اجلبل، فوجدها خالد بن الوليد داهية العرب وكان 
على رأس فرسان قريش فرصة مواتية لاللتفاف 

حول جيش املسلمني وإحلاق الهزمية بهم.
واستطاع خالد صعود اجلبل وقتل من بقي من 
رماة املسلمني، ثم فاجأ جيش املسلمني مبن معه 
من املشركني، فانكشف املسلمون، وكانت محنة 
قاسية أحلقت بهم هزمية أليمة، برغم صمودهم 
واستبسالهم في القتال، ولكن وقع املفاجأة كان 
شديدا، وسرعة املباغتة حسمت املعركة لصالح 
املشركني.وعاد املسلمون إلى املدينة يلملمون جراح 
احلرب وأتراح الهزمي���ة، ولم تكن آالم اجلرحى 
ولهفات الثكالى تساوي شيئا أمام مرارة الهزمية 
وإخفاق راية املس���لمني في إحدى معاركهم ضد 

املشركني.
تس���ببت الهزمية في حرج موقف املس���لمني 
ف���ي املدينة � بالرغم من بقاء س���لطانهم عليها � 
أمام اليهود واملشركني الشامتني واملترقبني زوال 
دولة املس���لمني من املدينة، وإن كانوا حتى ذلك 
احلني وبالرغم مما مني به املسلمون من الهزمية 
ال يقوون على مجاهرة املس���لمني بشعورهم أو 

مناصبتهم العداء.
وأدرك النبي ژ ما يعمل في صدور املسلمني 
من احلزن واألس���ى، وما يشعرون به من مرارة 
الهزمية وجرح اإلخفاق، بالرغم من مواساة القرآن 
الكرمي للمسلمني وعزائه لهم في قوله تعالى: )إن 
ميسس���كم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك 
األيام نداولها بني الناس وليعلم اهلل الذين آمنوا 
ويتخ���ذ منكم ش���هداء واهلل ال يحب الظاملني آل 

عمران � 140(.
فقد كانت قلوب املس���لمني تهفو إلى اخلروج 
من دائرة احلزن وجتاوز الهزمية إلى اإلعالن عن 
قوتهم، وإظهار بأس���هم ألعدائهم املتربصني بهم، 
س���واء من الداخل )في املدين���ة( أو من اخلارج 

)قريش وقبائل العرب من املشركني(.

مؤامرات اليهود وخيانتهم عهد النبي ژ 

أراد النبي ژ كما أراد املس���لمون أن يثبتوا 
ألعدائهم أنهم مازالوا ميلكون من القوة والبأس 
ما يس���تعيدون به مكانتهم وهيبتهم في نفوس 

العرب واليهود.

وكان بني املسلمني واليهود من سكان املدينة 
عهد وضعه النبي ژ وأقره الطرفان منذ اللحظة 
األولى لدخول النبي ژ املدينة، تكفل مبقتضاه 
حرية العقيدة والعبادة للطرفني، كما كانت بينهما 
وثيقة دفاع مش���ترك عن املدين���ة ضد أي خطر 

يتهددها أو عدوان عليها من اخلارج.
ولكن طمع اليهود في االستئثار باملدينة وما 
جبل���وا عليه من الغدر واملك���ر واخلداع جعلهم 
يتآم���رون على النب���ي ژ ويخططون الغتياله 
والتخلص منه ومن دعوته، وعلم النبي ژ مبا 
حاكه يهود بني النضير ضده، بعد أن أطلعه اهلل 

على تدبيرهم ومؤامرتهم.

فأرسل النبي ژ إلى بني النضير يأمرهم باجلالء 
عن املدينة، ليعود األمن واالستقرار يرفرف من 
جديد عليها، بعد أن تخلص املسلمون من غدرهم 
ومؤامراتهم، ومتتعوا مبا أفاء اهلل عليهم به من 

أموال اليهود وحدائقهم.
وعلم النبي ژ بعزم مشركي مكة على اخلروج 
ملالقاة املسلمني في جيش كبير، فاستعد لهم وخرج 
للقائهم في نحو ألف فارس، وجعل على املدينة 
عب���داهلل بن عبداهلل بن أبي بن س���لول، وخرج 
املش���ركون من مكة بقيادة أبي سفيان بن حرب 
في نحو ألفي فارس، ولكن أبا سفيان قرر العودة 
إلى مكة بعد مسيرة يومني فرجع بأصحابه، وظل 
النبي ژ واملسلمون ينتظرون 8 أيام قاموا خاللها 
ببعض العمليات التجارية مع قبائل املنطقة ربحوا 
فيها أمواال كثيرة، ثم عادوا إلى املدينة تسبقهم 
بش���رى انس���حاب قريش من مواجهتهم في بدر 

اآلخرة وفرار املش���ركني من لقائهم، وهو ما أعاد 
إلى املسلمني املزيد من الثقة والطمأنينة، وأكسبهم 

املزيد من الهيبة والعزة في نفوس أعدائهم.

الخطر القادم من الشمال

ولك���ن ما لب���ث النبي ژ أن عل���م باجتماع 
قبائل »دومة اجلندل« وجتهزهم حلرب املسلمني 
وتهديد املدينة، وكانوا يعتدون على القوافل التي 
متر بهم، ويتعرضون مل���ن يدنون من أراضيهم 
فينهبون التجارة ويس���لبون األموال ويقتلون 
كل من يعترضهم، حت���ى أصبحوا مصدر خطر 
على قوافل التجارة التي تأتي إلى املدينة والتي 

ينتظرها املسلمون ويعتمدون عليها.
فن���دب النبي ژ املس���لمني للخ���روج لقتال 
تلك القبائل وكف أذاه���ا والقضاء على تهديدها 
املس���تمر للمدينة، فخرج معه ألف من املسلمني، 
واستعمل النبي ژ على املدينة »سباع بن عرفطة 
الغفاري« وانطلق املسلمون في طريقهم إلى دومة 

اجلندل.
كانت املسافة طويلة والطرق موحشة والصحراء 
قاحلة شديدة القيظ، وكان على املسلمني أن يقطعوا 
نحو 300 كم ليصلوا إلى دومة اجلندل في شمال 
اجلزيرة العربية، ما بني احلجاز والشام على بعد 

نحو 10 مراحل من املدينة.
واختار النبي ژ معه دليال من بني عذرة يقال 
له »مذكور« كان شديد الذكاء، على قدر فائق من 
املهارة واخلبرة والدراية بدروب الصحراء وطرقها 

اخلفية ومضايقها.
وانطلق النبي ژ  وأصحابه يقطعون الفيافي 

والقفار، مستهينني باملصاعب واملشاق، متحملني 
القيظ الشديد وجدب الصحراء وقلة املاء، ال يبالون 
باملوت، يدفعهم إميانهم باهلل ورسوله إلى اجتياز 
تلك الصحراء القاحلة والفيافي املوحشة، طاعة 
هلل تعالى، واس���تجابة لنداء النبي ژ، يحركهم 

إميانهم القوي بالنصر والظفر.
وكان النبي ژ يسير ليال ويكمن نهارا، حتى 
ال يشعر به أحد من املشركني وال تنتبه إلى قدومه 
قبائل دومة اجلندل، فيصل إليها قبل أن تستعد 
للقائ���ه، وهو ما يكفل له حتقيق عنصر املفاجأة 

ومباغتة العدو.
كما أراد النبي ژ بذلك أيضا أن يتقي وأصحابه 
قيظ الصحراء وحرها الش���ديد، ولفح شمس���ها 
ولهيب رمالها، فال يقابل املسلمون أعداءهم وهم 
خائرو القوة، منهكون م���ن أثر وعورة الطريق 

وحرارة اجلو.

انتصار بال قتال

فلما اقترب النبي ژ من دومة اجلندل أخبره 
الدليل بوجود قطعان من اإلبل واملاشية ترعى في 
الصحراء، وكانت لقوم من متيم فانطلق املسلمون 
ليستولوا عليها، واستطاعوا أن يجمعوا عددا منها، 

بينما فر الكثير منها وتفرقت في كل اجتاه.
وش���عر أهل دومة اجلندل بقدوم املس���لمني 
فأسرعوا بالفرار تاركني ديارهم ومتاعهم لينجوا 

بأنفسهم من املسلمني.
ونزل النبي ژ بس���احتهم فلم يجد بها أحدا 
فأقام النبي بها أياما وبث السرايا تبحث في كل 
األنح���اء، ولكنهم لم يلقوا أح���دا ولم يظفروا إال 
برجل منهم أتى به محمد بن مس���لمة إلى النبي 
ژ، فسأله عن أصحابه فقال: هربوا أمس، فعرض 

عليه النبي ژ اإلسالم فأسلم.
وبقي النبي ژ واملسلمون بها أياما، ثم رجعوا 
إلى املدينة ف���ي 20 من ربيع اآلخر 5 ه�= 18 من 

سبتمبر 626م.
كانت غزوة »دومة اجلندل« � كما أطلق عليها 
بعض العس���كريني املعاصرين � عملية عسكرية 
ذات طابع تعرضي للدفاع عن قاعدة اإلسالم في 
املدين���ة، إذ إن النبي ژ لم ينتظر حتى يفاجئه 
أعداؤه بش���ن هجومهم على املدينة، وإمنا بادر 

باإلغارة عليهم فور علمه مبا عزموا عليه.
وقد استهدفت تلك الغزوة حتقيق عدة أهداف 
تكتيكية وإستراتيجية، فقد ساهمت في القضاء 
على روح الضعف والتخاذل التي كادت تصيب 
املس���لمني بعد هزميتهم في أحد، وساعدت على 
التخلص من آثار تلك الهزمية التي أصابتهم، كما 
عملت على رفع الروح املعنوية لديهم واستعادة 
الثقة بالنفس، وفي الوقت نفس���ه تدمير الروح 

املعنوية جلنود األعداء.

ترك القضاء
أفطرت بس��بب احليض 5 أيام وأنا في سن اخلامسة 
عشرة واآلن مضى على ذلك 10 سنوات ولم أقضها فماذا 

أفعل؟
لقد أخطأت بترك القضاء طوال هذه املدة فإن هذا 
شيء كتبه اهلل على بنات آدم وال حياء في الدين فعليك 
املبادرة بقضاء تلك األيام األربعة ثم عليك مع القضاء 
كفارة وهي إطعام مسكني عن كل يوم وذلك نحو صاعني 

من قوت البلد الغالب ملسكني أو مساكني.

عدم إكمال التراويح
س��ائلة تقول: هل يجوز لي أن أصل��ي التراويح في 

املسجد من دون إكمالها كلها؟
األصل قول اهلل تعالى )فاتقوا اهلل ما استطعتم( 
واألفضل ان يصلي املسلم أو املسلمة مع اإلمام حتى 
يوتر، لكن إذا كان هناك عذر بدراس���ة أو مش���قة في 
الطاع���ة، فال بأس بصالة ما يتيس���ر مع اإلمام ثم إذا 

انصرفت بعدها فال حرج في ذلك.

الذهاب إلى العرس
هل الذهاب للعرس جائز؟

الذهاب الى العرس جائز، أما ان اشتملت هذه األعراس 
على معاص ومخالفات شرعية كاالختالط وغيره فال 
يجوز الذهاب إليها، ألن تلبية الدعوة واجبة لقوله ژ: 

»ومن لم يجب الدعوة فقد خالف أبا القاسم«.

القسطرة
هل القسطرة تبطل الصيام؟

الصحيح كما ق���ال أهل االختصاص: هي القثطرة 
بالثاء وليس بالسني وهي كما يقول الطبيب محمد علي 
الباز »ميكن ادخال قثطرة )أنبوب دقيق( عبر األوردة 
والشرايني، وتصل الى القلب مباشرة لتصوير شرايني 
القلب أو مداواتها« )انتهى كالمه من مجلة مجمع الفقه 
اإلسالمي )542/2/1((. ويقول الطبيب حسان شمسي 
باشا: »وأما ما يدخل الش���رايني واألوردة من قثطار 
إلجراء تصوير شعاعي لتلك الشرايني أو األوردة، أو 
إلجراء تصوير القثطرة القلبية وما يتضمن ذلك من 
حقن مادة ملونة فليس���ت سببا لالفطار« من )مجلة 

املجتمع 262/2/1(.
فالذي نراه واهلل أعلم ان عملية القثطرة ال تبطل 
الصيام ولو رافق ذلك شيء من الدواء، وذلك للتالي:

1- ألنه ال يصل بسببها شيء للجهاز الهضمي أو 
املعدة، وال يتغذى اجلسد بذلك.

2- األص���ل صحة الصيام حتى ي���رد الدليل على 
البطالن.

3- كما انها ليست أكال وال شربا وال مبعناهما.
شخص يسأل وهو يعمل مضيفا بالطيران ما الوقت 
املناسب لإلفطار أخذا بالرخصة ألفراد طاقم الطائرة، أي 
متى يج��وز لنا اإلفطار؟ عند الذهاب ال��ى املطار أم عند 

ركوب الطائرة أم بعد اإلقالع وقطع مسافة معينة؟
الوقت األنسب إلفطار أفراد طاقم الطائرة اآلخذين 

برخصة اإلفطار في السفر.

المسافر
أيهما أفضل الفطر أم الصوم للمسافر؟

اختلف العلماء في هذه املسألة، والذي يرجح هو 
قول اجلمهور ان الصوم أفضل إن كان ممن ال يجهده 
الصوم، لعموم قوله تعالى: )وان تصوموا خير لكم( 

ألنه أبرأ للذمة.

شروط اإلفطار
من��ت في نهار رمضان واحتلم��ت، ورأيت املني على 

مالبسي الداخلية، فما حكم صيامي؟
صوم���ك صحيح، وال يلزمك قضاء هذا اليوم، ألن 
االن���زال حصل بغير اختيار من���ك، والصائم اذا وقع 

باملفطرات يفطر بثالثة شروط:
1 - العلم.

2 - الذكر فال يكون ناسيا.
3 - اإلرادة أو االختي���ار، قال املاوردي الش���افعي 
»من يصبح جنبا من احتالم فهو على صومه اجماعا، 
وكذلك لو احتلم نهارا كان على صومه باتفاق العلماء 

� احلاوي 3/414«.

ال كفارة
أكلت وشربت ناس��يا وأنا صائم، فهل علي قضاء أو 

شيء؟
من أكل أو ش���رب وهو ناس في صوم رمضان أو 

غيره فصومه صحيح وال قضاء عليه وال كفارة.
 قال ژ: »من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صومه فإمنا أطعمه اهلل وس���قاه � أخرجه مسلم عن 

.»ÿ أبي هريرة

فتوحات 
إسالمية

أهدر الرس���ول دمه بعد أن فضح نس���اء املس���لمني بشعره 
املاجن

كان كعب بن االش���رف يهوديا، وكان يبشر بقدوم نبي يعيد 
االمور الى نصابها، ولكن���ه عندما علم بالدعوة حقد على النبي 
ژ وعلى املس���لمني، وكان كعب بن االشرف شاعرا، واتخذ من 
شعره وس���يلة للتشبيب باملسلمات، ومن هؤالء الالتي تعرض 

لهن في شعره أم الفضل بنت احلارث.
وقد بلغ به الفجور والوقاحة انه رثى من قتل من املشركني في 

»بدر« وكان يريد بذلك اغاظة املسلمني، فقد قال عن قتلى بدر:
هؤالء أش���راف العرب وملوك الناس واهلل لئن كان محمد قد 

أصاب هؤالء القوم لبطن االرض خير من ظهرها!
بل انه ذهب الى مكة يحرض الناس على قتال املسلمني، ثم عاد 
ليش���بب بنساء املسلمني في املدينة، بال خوف من غضب الناس 
وهم يستمعون الى اشعاره البذيئة في نسائهم، وبكل ذلك أوغر 
صدور املسلمني نحو هذا الذي غره انه ميلك أمواال كثيرة جمعتها 

له أمة من بني النضير.
وم���ا كان من الناس اال ان ذهبوا الى الرس���ول ژ متحدثني 
له عن هذا الش���اعر الذي يهجو أعراض نس���اء املس���لمني، وان 
هذا اليهودي سيش���عل فتنة ق���د ال يخمد أوارها، وانه آن االوان 
للتخلص منه وقتله، حتى يأمنوا مؤامراته وس���فالته ووضاعة 
لس���انه، قال رسول اهلل ژ من لي بابن االشرف؟ قال محمد بن 
س���لمة االنصاري: دعه يا رس���ول اهلل لي ألقتله، قال النبي ژ 
فافعل ان قدرت على ذلك، فقال ابن مس���لمة: يا رسول اهلل، انه 
الب���د من ان تقول قوال حتى نتمكن منه، قال النبي ژ قولوا ما 

بدا لكم فاحلرب خدعة.
ولكن محمد بن مسلمة وجد ان االمر ليس بالسهولة التي كان 
يتصورها، فكعب بن االشرف ال يعيش مبفرده، وامنا يعيش في 
حصن وحوله الفرس���ان، مما جعله يجمع بعض صحبه الذين 

كانوا يرون نفس الرأي بضرورة قتل عدو اهلل.
فهذا الرجل اليهودي الذي يعلم ان رسول اهلل على حق، وانه 
جاء بكتاب منزل، عندما ذهب الى مكة ليؤلب اهلها على الرسول، 
عندما سألوه ان ميدح آلهتهم ويقول رأيه في محمد، لم يتورع عن 
ان يكذب عليهم ويقول ما ال يعتقد انهم على حق، وان املسلمني 
على الباطل، مما عبر عنه القرآن الكرمي بقوله: )ألم تر الى الذين 
أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون باجلبت والطاغوت، ويقولون 
للذين كفروا هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبيال. أولئك الذين لعنهم 

اهلل، ومن يلعن اهلل فلن جتد له نصيرا – النساء: 51(.
هذا رجل مأله احلقد واحلسد ولن يعود عن حقده وحسده.

وحتت ضوء القمر الش���احب، ادعى أحدهم انه يريد ان يشم 
الرائح���ة املنبعثة من رأس���ه، وعندما مال كعب، امس���ك الرجل 
رأس���ه وطعنه زمالؤه بالس���يوف، ولم يتركوه إال جثة هامدة، 
وبذلك استطاع املسلمون ان يتخلصوا من لسانه البذيء، ومن 

حتريضه على املسلمني.

سودة بنت زمعة كعب بن األشرف عدو اإلسالم

أول األمراء على مكة

سودة بنت زمعة رضي اهلل عنها زوجة 
الرسول ژ كانت قد خافت ان يطلقها النبي 
ژ لكب���ر كان بها، فوهبت يومها لعائش���ة 
ترضيا لرس���ول اهلل، فأنزل اهلل اآلية )وان 
امرأة خافت... اآلية( ولكن من سودة؟ وما 

قصتها؟
كانت سودة متزوجة من ابن عمها السكران 
بن عمرو الذي اس���لم وهاجرت معه وذات 
يوم قالت له يا اب���ن العم، لقد رأيت الليلة 
في منامي كأن رسول اهلل ژ قد وطئ عنقي 
� فما تفس���ير ذلك يا ترى؟ فقال زوجها: ان 
صدقت رؤياك يا س���ودة، فسوف اموت انا 

ويتزوجك رسول اهلل ژ!
دهشت سودة ومرت االيام، وكرت الشهور 
ودار احلول، وتوفي السكران ابن عمرو زوج 
سودة وماتت خديجة رضي اهلل عنها زوج 
رسول اهلل ژ، فحزن رسول اهلل حزنا شديدا 
على خديجة، ففكر اصحاب رسول اهلل ژ 
في ان يتزوج رسول اهلل ژ ويجد ما يسلي 
وحدته، وسارت اليه خولة بنت حكيم زوجة 
عثمان بن مظعون اح���د الذين هاجروا الى 
احلبشة، وأحد الذين عادوا منها، ودخلوا فيمن 
دخل مكة، وقالت خولة: يا رسول اهلل، كأني 

أراك قد دخلتك خلة، لفقد خديجة.
قال ژ: اج���ل، كانت ام العي���ال، وربة 

البيت.

قالت خولة: يا رس���ول اهلل لم ال تتزوج 
من تعوضك ع���ن خديجة بع���ض حنوها 

وعطفها.
سأل الرس���ول خولة: ومن تعنني يا أم 

حكيم.
قالت: ان شئت بكرا، وان شئت ثيبا.

وسأل گ: فمن البكر؟
قالت خولة: احق خلق اهلل بك عائش���ة 

بنت ابي بكر.
وسأل گ: ومن الثيب؟

قالت خولة: سودة بنت زمعة، قد آمنت 
ب���ك، واتبعتك على ما تقول، وقد مات عنها 

زوجها بعد ان عاد من هجرة احلبشة.
فقال گ: اذهبي فاذكريها علي.

وذهبت خولة الى س���ودة في دار ابيها 
فدخلت عليها تق���ول: ماذا ادخل اهلل عليك 
من اخلير والبركة؟ فاستعجبت سودة من 

قول خولة وحالتها.. وما ذاك؟
قالت خولة: ارسلني رسول اهلل الخطبك 

عليه.
وخطر على بال سودة ما كان يقوله لها 
زوجها السكران من تفسير رؤياها التي كانت 
تقصها عليه � وقالت سودة على الفور: وددت 

ذلك اذهبي البي فاذكري ذلك له.
فدخلت خولة على زمعة بن قيس، وكان 
شيخا كبيرا فألقت عليه بالتحية، فقال: من 

هذه؟
قالت: خولة بنت حكيم.

قال: فما شأنك؟
قالت: أرسلني محمد بن عبداهلل اخطب 

عليه سودة.
قال: كفء كرمي فما تقول صاحبتك )يعني 

ابنته سودة(.
قالت خولة: حتب ذلك.

قال: ادعها لي.
فلما دعتها خولة ج���اءت الى ابيها على 
استحياء، سأل زمعة ابنة سودة اي بنية، ان 
هذه )يعني خولة( تزعم ان محمد بن عبداهلل 
ارسل يخطبك، وهو كفء كرمي، اجتدين ان 

ازوجك منه؟
قالت سودة: نعم.

فقال زمعة خلولة: اذهبي حملمد فادعيه لي 
فدعت خولة محمدا ژ الى بيت زمعة فعقد 

له على ابنته، وزفت سودة للنبي ژ.
ودخلت سودة الى داره ژ، دخلت وهي 
تعلم علم اليقني انه���ا لن متأل في داره ژ 
ش���يئا من مكان خديجة رض���ي اهلل عنها، 
ولكنها دخلت وهي تود من صميم قلبها ان 
تعمل كل ما في وسعها خلدمته ژ والسهر 
على راحته، وهي كذلك تريد ان تعمل كل ما 
في وسعها لرعاية بناته، فيكفيها انها زوجة 

رسول اهلل ژ.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

دومة الجندل 
الخروج من الهزيمة إلى النصر

عتاب بن أس���يد هو أول األمراء على مكة بعد اإلسالم فيروي 
أبوهالل العسكري في كتابه األوائل »أخبرنا أبوالقاسم عن العقدي 
عن ابي جعفر عن ابي احلس���ن عن رجال���ه قالوا: ملا توفي النبي 
ژ، ارتدت العرب، وكان عتاب بن أسيد مبكة، استعمله النبي ژ 
عليها، فخاف ان يرتد اهلها، فبدر إليه منهم بادرة فنزل شعبا من 
شعابها، فجاء سهيل بن عمرو فأخرجه الى املسجد وخطب الناس 
فق���ال: ان يكن محمد قد مات، ف���إن اهلل حي ال ميوت، وقد علمتم 
اني اكثركم قتبا في بر، وجارية في بحر، فقروا على أمركم، وأدوا 
زكاتكم، وأنا ضامن ان لم يتم هذا االمر ان اردها عليكم، فإني واهلل 
اعلم ان هذا االمر سيمتد كامتداد الشمس من طلوعها الى غروبها، 
قالوا: وانى علمت ذل���ك؟ قال: انا رأينا رجال وحيدا جريدا فريدا، 

ال مال له وال عز وال عدد، قام في ظل هذه الكعب، فقال انا رسول 
اهلل إليكم، فكنا بني هازل وضاحك ومس���تجهل، وراحم، فلم يزل 

أمره ينمو ويتصاعد حت���ى دنا له طوعا او كرها، ولو كان 
من عند غير اهلل، لكان كالكرة في يد بعض سفهائكم، 

فبلغ ابا بكر قوله فشكر له.
اما أول األمراء على املدينة فهو س���هل بن 

حني���ف واله عل���ي گ، وأول االمراء على 
مصر هو عمرو بن العاص وأول االمراء على 
البصرة قطة بن قتادة، واول االمراء على 
الكوفة سعد بن ابي وقاص، واول االمراء 

على الشام ابوعبيدة اجلراح.

الداعية ناظم المسباح




