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االحد 29  اغسطس 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

كانت وصية اخلليفة املأمون ألخيه املعتصم وهو 
على فراش املرض أن يقضي على فتنة بابك اخلرمي، 
وكان زعيم فرقة ضالة، تؤمن باحللول وتناس���خ 
األرواح، وتدعو إلى اإلباحية اجلنسية. وبدأت تلك 
الفتنة تطل برأسها في أذربيجان، ثم اتسع نطاقها 
لتشمل همدان وأصبهان، وباد األكراد وجرحان. 
وحاول املأمون أن يقضي عليها فأرس���ل احلمات 
تترى لقمع تلك الفتنة، لكنه توفي دون أن يحقق 

جناحا، تاركا للمعتصم مهمة القضاء عليها.
وما إن تولى املعتص���م اخلافة حتى انصرف 
للقضاء على فتن���ة بابك اخلرمي مهما كلفه األمر، 
خاصة بعد أن ش���غلت اخلافة س���نوات طويلة، 
وأنهكت ميزانية الدولة، وأهلكت الرجال واألبطال. 
واستغلت الدولة البيزنطية انشغال اخلليفة املعتصم 
بالقضاء على تلك الفتنة الهوجاء وراحت تعتدي 
على حدود الدولة العباسية، وجهزت لذلك جيشا 
ضخما قاده إمبراطور الدولة، حيث هاجم ش���مال 

الشام واجلزيرة.
وكان باب���ك اخلرمي � حني ضاق عليه احلصار 
واشتد اخلناق عليه وأيقن أال مفر من االستسام 
� ق���د اتصل بإمبراطور ال���روم يحرضه على غزو 
الدولة العباسية ليخف احلصار عليه، وزين له أمر 
الهجوم بأن معظم جيوش الدولة مشغولة بالقضاء 
عليه، ولم يبق في العاصمة قوة تدافع عنها، ووعده 

باعتناق املسيحية هو وأتباعه.
عزز ذلك األمر من رغبة اإلمبراطور في الهجوم 
على الدولة العباسية، ودخل بقواته مدينة »زبطرة« 
التي تقع على الثغور وكانت تخرج منها الغزوات 
ضد الروم. وقتل اجليش البيزنطي من بداخل املدينة 
من الرجال، ثم انتقل إلى »ملطية« املجاورة، فأغار 
عليها وعلى كثير من احلصون، ومثل اجليش الرومي 
مبن وقع في يده من املسلمني، وسمل أعينهم، وقطع 
آذانهم وأنوفهم، وسبى أكثر من ألف امرأة مسلمة، 
ورجع اجليش البيزنطي إلى القسطنطينية فرحا 

مبا حقق، واستقبل من أهلها استقباال رائعا.

النفير

وصلت هذه األنباء املروعة إلى أسماع اخلليفة 
املعتصم وكان قد أوشك على قمع فتنة بابك اخلرمي. 
وحكى الهاربون الفظائ���ع التي ارتكبها الروم مع 
املسلمني، فاستعظم اخلليفة ما حدث، وأمر بعمامة 
الغزاة فاعتم بها، ونادى لساعته بالنفير واالستعداد 
للحرب، وبعث بنجدة إلى أهل زبطرة بقيادة »عجيف 
بن عنبس���ة«، استطاعت أن ترد إليها الهاربني من 
أهلها تطمئنهم، وفي هذه األثناء متكن »األفشني« 
أب���رع قادة املعتصم من القضاء على الفتنة وألقى 
القبض على بابك اخلرمي في )10 من شوال 222ه� 

� 16 من سبتمبر 837م(.
وكان املعتصم قد س���أل: أي ب���اد الروم أمنع 

وأحصن؟ فقي���ل: عمورية، لم يعرض لها أحد من 
املسلمني منذ كان اإلس���ام وهي عني النصرانية، 
فس���ارع بتعبئة احلملة وجتهي���ز اجليش بكل ما 
يحتاجه، حتى قيل: إنه لم يتجهز قبله مثله، وخرج 
إل���ى عمورية في )جمادى األول���ى 223ه� � ابريل 
838م( ولم تكن من عادة احلمات الكبرى اخلروج 
في ذلك الوقت، غير أن اخلليفة كان متلهفا للقاء، 
ورفض قبول توقيت املنجمني الذين تنبأوا بفشل 
احلمل���ة إذا خرجت في هذا التوقيت، وهذا ما عبر 
عنه الش���اعر الكبير »أبو متام« في ابياته اخلالدة 

التي استهلها بقوله:
الكتب  م��ن  أن��ب��اء  أص���دق  ال��س��ي��ف 

ب��ني اجل��د واللعب ف��ي ح��ده احل��د   
بيض الصفائح ال سود الصحائف في

 م��ت��ون��ه��ن ج���اء ال��ش��ك وال��ري��ب
المعة  األرم����اح  شهب  ف��ي  وال��ع��ل��م 

الشهب السبعة  في  ال  اخلميسني  بني 
وما النجوم؟  أي��ن  أم  ال��رواي��ة؟  أي��ن 

كذب ومن  فيها  زخرف  من  صاغوه   
ت���خ���رص���ا وأح����ادي����ث����ا م��ل��ف��ق��ة 

غ��رب وال  ع���دت  إذا  بنبع  ليست 
مجفلة  األي�����ام  زع���م���وا  ع��ج��ائ��ب��ا 

رجب أو  األص��ف��ار  صفر  في  عنهن   
فتح أنقرة

وعند »سروج« قسم املعتصم جيشه اجلرار 
إلى فرقتني: األولى بقيادة األفشني، ووجهتها 

أنقرة، وسار هو بالفرقة الثانية، وبعث »أشناس« 
بقس����م منها إلى أنقرة ولكن من طريق آخر، 
وسار هو في إثره على أن يلتقي اجلميع عند 

أنقرة.
علم املعتصم من عيونه املنتشرين في املنطقة 
أن اإلمبراطور البيزنطي قد كمن شهرا ملاقاة 
اجليش اإلسامي على غرة، وأنه ذهب ملفاجأة 
األفشني، وحاول اخلليفة أن يحذر قائده، لكنه 
لم يستطع، واصطدم األفشني بقوات اإلمبراطور 
عند »دزمون« وأحلق األفش����ني باإلمبراطور 
البيزنطي هزمية مدوية في )25 من ش����عبان 
223 ه� � 838م( ولم يحل دون النصر الضباب 
الكثيف الذي أحاط بأرض املعركة أو املطر الغزير 
الذي انهمر دون انقطاع، وهرب اإلمبراطور إلى 
القسطنطينية وبقي قسم من جيشه في عمورية 

بقيادة خاله »ياطس« حاكم »أناتوليا«.
دخلت جيوش املعتصم أنقرة التي كانت قد 
أخليت بعد هزمية اإلمبراطور، وتوجهت إلى 
عموري����ة فوافتها بعد 10 أيام، وضربت عليها 

حصارا شديدا.

حصار عمورية

بدأ احلصار في )6 م����ن رمضان 223ه� � 1 
من أغسطس 838م(، وأحاطت األبراج احلربية 
بأسوار املدينة، في الوقت نفسه بعث اإلمبراطور 
البيزنطي برسوله يطلب الصلح، ويعتذر عما 
فعله جيشه بزبطرة، وتعهد بأن يبنيها ويرد 
ما أخذه منها، ويفرج عن أسرى املسلمني الذين 
عنده، لك����ن اخلليفة رفض الصلح، ولم يأذن 

للرسول بالعودة حتى أجنز فتح عمورية.
املناوش����ات بتبادل قذف احلجارة  ابتدأت 
ورمي الس����هام فقتل كثيرون. وكان ميكن أن 
يستمر هذا احلصار مدة طويلة، لوال أن أسيرا 
عربيا قد أس����ره ال����روم دل اخلليفة املعتصم 
على جانب ضعيف في السور، فأمر املعتصم 
بتكثيف الهجوم عليه حتى انهار، وانهارت معه 
قوى املدافعني عنه بعد أن يئسوا من املقاومة، 
واضطر قائد احلامية »ياطس« إلى التسليم، 
فدخل املعتصم وجنده مدينة عمورية في )17 
من رمضان 223ه� � 12 من أغس����طس 838م(. 
وقد سجل أبو متام هذا النصر العظيم وخلد 

ذكرى املعركة، فقال:
به  يحيط  أن  تعالى  الفتوح  فتح 

 نظم من الشعر أو نثر من اخلطب
له ال��س��م��اء  أب����واب  تفتح  ف��ت��ح 

القشب أثوابها  في  األرض  وتبرز 
انصرفت  عمورية  وقعة  ي��وم  يا 

احللب معسولة  حفا  املنى  عنك   
ثم يصور األهوال التي نزلت باملدينة حتى 
اضطرت إلى التسليم تصويرا رائعا، فيقول:

لق���د ترك���َت أمي���ر املؤمن���ني بها
للنار يوما ذليل الصخب واخلشب

غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى
اللهب م��ن  صبح  وسطها  يشله 

حت���ى كأن جابي���ب الدجى رغبت
لم تغب الشمس  لونها وكأن   عن 
ثم يهنئ اخلليفة بهذا النصر الذي ناله بعد 

تعب ومشقة، فيقول:
خليفة اهلل جازى اهلل س���عيك عن

واإلسام واحلسب الدين  جرثومة 
بصرت بالراح���ة الكبرى فلم ترها

التعب من  جسر  على  إال  تنال   
إن كان بني صروف الدهر من رحم

منقضب غير  زم��ام  أو  موصولة 
فب���ني أيام���ك الاتي نص���رت بها

النسب أق���رب  ب���در  أي���ام  وب���ني 
أبقت بني األصفر املمراض كاسمهُم

العرب الوجوه وجلت أوجه  صفر 
وبعد هذا النصر قرر املعتصم املس����ير إلى 
القس����طنطينية، لكن هذا املشروع لم يقيض 
له أن ينفذ، بعد أن اكتش����ف املعتصم مؤامرة 
للتخل����ص منه دبرها بع����ض أقربائه، كما أن 
فتح القس����طنطينية يحتاج إلى قوى بحرية 
كبيرة لم يكن ميلكها ساعتها، فتوقف املشروع 

إلى حني.

فرشاة األسنان
بعد اإلمساك هل يجوز لي تفريش أسناني باملعجون؟ 
وإذا كان يجوز هل الدم اليسير الذي يخرج من األسنان 

حال استعمال الفرشاة يفطر؟
ال بأس بعد اإلمساك بدلك األسنان باملاء والسواك 
وفرشاة األسنان، وقد كره بعضهم استعمال السواك 
للصائم بعد الزوال، ألن���ه يذهب خلوف فم الصائم 
وامنا نقي األسنان والفم من الروائح والبخر وفضات 

الطعام.
فأما استعمال املعجون: فاألظهر كراهته ملا فيه من 
الرائحة، وألن له طعما ق���د يختلط بالريق ال يؤمن 
ابتاعه فمن احتاج اليه اس���تعمله بعد السحور قبل 
وقت اإلمساك، فإن استعمله نهارا وحتفظ عن ابتاع 
شيء منه فا بأس بذلك للحاجة فإن خرج دم يسير 
من األس���نان حال تدليكهما بالفرشاة أو السواك لم 

يحصل به اإلفطار واهلل أعلم.

سب الدين
ما حكم سب الدين وهل يعذر صاحبه باجلهل؟

أما سب الدين فكفر مخرج من امللة وال يعذر صاحبه 
باجلهل عندي وكذلك سب اهلل عز وجل وسب النبي 
ژ أما ما يذكره البعض من ان الرجل قد يسب الدين 
وهو يقصد دين الشخص أخاقه فهذا خيال ال حقيقة 
له ولم يصادفني في حياتي كلها ان رجا سب الدين 
وهو يقصد هذا املعنى امنا يقصد الدين مبعناه املعروف 
ومن األدلة على ذلك انه بعد الس���ب يأتي فيقول أنا 
كفرت رد علّي ديني. فلوال انه كان يقصد الدين مبعناه 

املعروف ملا أقر على نفسه بالكفر.

الصوم أم الفطر؟
أسافر في رمضان ويكون الصوم واالفطار بالنسبة 
لي س��واء لعدم وجود املشقة، فأيهما أفضل: الصوم أم 

اإلفطار؟
احلمد هلل وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آله، 
أما بعد: إذا لم يجد املسافر في رمضان مشقة، واستوى 
في حقه الصيام والفطر، فاألفضل له الصيام، والشاهد 

على ذلك اآلتي:
1 – فعله ژ، قال أبوالدرداء: »كنا عند النبي ژ في 
رمضان في يوم شديد احلر، حتى ان أحدنا ليضع يده 
على رأسه من شدة احلر، وال فينا صائم إال رسول اهلل 
ژ وعبداهلل بن رواحة« )أخرجه البخاري ومسلم.

2 – الصيام في السفر في رمضان فيه اإلسراع في 
إبراء الذمة، ألن القضاء يتأخر.

3 – الصيام في رمضان مع الناس أيس���ر وأسهل 
على املكلف بعكس القض���اء، فقد يجد فيه صعوبة 

وهو مجرب معروف.
4 – الصيام في رمضان فيه إدراك للزمن الفاضل، 
وهو رمضان بخاف القضاء، وهذا ما ذهب اليه الشافعي 
– رحمه اهلل – قال: نقول: »يفطر أو يصوم، وهو يعلم 
ان ذلك واس���ع له، فإذا جاز ذلك، فالصوم أحب إلينا 

ملن قوي عليه«.

ال يبطل الصوم
خ��روج امل��ادة اللزجة غي��ر املني بس��بب النظر أو 

املداعبة، هل يبطل الصيام؟
هذه املادة التي تخرج بسبب النظر أو املداعبة أو 
التفكير باجلماع تعرف باملذي، وهو ماء رقيق أبيض 
يخرج م���ن مجرى البول عند الش���هوة، وقد يخرج 
بغير ش���هوة، وال دفق معه، وال يعقبه وهذه املادة ال 

تبطل الصوم.

منع الدورة الشهرية
فتاة تقول انها ترغب ان تؤدي رمضان كامال، وخاصة 
العش��ر االواخر، فهل يجوز لها شرعا ان تتناول حبوبا 

متنع نزول العادة الشهرية؟
نعم يج���وز ان تتناول ما مين���ع احليض، مادام 
الغرض مش���روعا، وهو اداء العبادة وصيام الشهر، 
هذا اذا لم يكن تناول هذه احلبوب يسبب لها اضرارا، 
وخاصة اذا نصحها الطبيب او الطبيبة بعدم تناول 

هذه احلبوب.

بلع الريق
ما حكم بلع الريق للصائم؟

بلع الريق ال يفطر، النه يصعب التحرز منه ويشق 
تفاديه، واالصل صح���ة الصوم حتى يثبت البطان 
بدلي���ل، وال اعلم فيه خافا بني اهل العلم، اما البلغم 
فعلى الصائم ان يس���تخرجه النه قذارة، وال يش���ق 
التحرز منه، واذا بلعه فا يفطر احلاقا بالريق، وغالبا 
ما يكون بلعه دون ارادة، النه ال يستسيغ احد بلعه، 

واهلل اعلم.

فتوحات 
إسالمية

هو وزير فرعون، وكان املسؤول عن أعمال البناء والهندسة في 
زمن فرعون، قال تعالى: )وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي 

أبلغ األسباب � غافر: 36(.
وهذا ما ثبت في الكتب التي ترجمت الشخصيات املعروفة عبر 
التاري���خ، واملعلومات التي في القرآن الك���رمي حول مصر القدمية 
وحكامها تكشف العديد من احلقائق التاريخية التي لم تكن معلنة 

وغير معروفة حتى أوقات أخيرة.
فهامان مذكور في القرآن في عدة أماكن مختلفة كأحد املقربني الى 
فرعون، بينما تذكر لنا التوراة: ان هامان لم يذكر في حياة موسى 
گ على اإلطاق، وان هامان كان وزيرا وخليا )ألحشوريش( ملك 
الفرس الذي يدعى عند اليونان »زركيس« وكثيرا من الذين يريدون 
ان يطعنوا في القرآن ويدعون ان رسول اهلل محمدا ژ كتب القرآن 
بالنس���خ من التوراة، مع ان هناك اختافا في بعض القصص منها 

شخصية هامان في القرآن والتوراة.
وس���خافة هذه االدعاءات ُعرضت فقط بعد فك طاسم األبجدية 
الهيروغليفي���ة املصرية قبل 200 س���نة تقريبا، واس���م هامان قد 
اكتش���ف في املخطوطات القدمية وقبل هذه االكتش���افات لم يكن 
هناك شيء معروف عن التاريخ الفرعوني، ولغز الهيروغليفية مت 
حله س���نة 1799م باكتشاف حجر رش���يد الذي يعود الى سنة 196 
قب���ل املياد، وتعود أهمية هذا احلجر ال���ى انه كتب بثاث لغات: 
الهيروغليفية، والدميوطيقية، واليونانية، ومبساعدة اليونانية مت 
فك لغز الهيروغليفية من قبل شامبليون وبعدها متت معرفة الكثير 
حول تاريخ الفراعنة. وخ���ال ترجمة نقش من النقوش املصرية 
القدمية مت الكشف عن اسم »هامان« وهذا االسم أشير اليه في لوح 
أثري في متحف »هوف« في ڤيينا وفي مجموعة من النقوش كشفت 
لنا ان هامان كان رئيس عمال محجر البناء، وها هي النقوش تكشف 
لنا حقيقة هامان بعكس ما ذكرته التوراة واإلجنيل، وردا على الزعم 
اخلاطئ ملعارضي القرآن، فهامان الشخص الذي عاش في مصر وفي 
وقت النبي موسى گ، والذي كان أقرب املقربني لفرعون كما ذكر 
الق���رآن لنا: قال اهلل تعالى: )وقال فرعون يا أيها املأل ما علمت لكم 
من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطني فاجعل لي صرحا لعلي 

أطلع الى إله موسى وأني ألظنه من الكاذبني � القصص: 38(.
والنقطة املهمة املذكورة في القرآن هي: ان هامان هو الش���خص 
الذي أمره فرعون بأن يبني له صرحا ليطلع إلله موسى گ، وهنا 
يظهر إعجاز القرآن في حقيقة هامان، والذي لم ُتعرف حقيقته إال 
بعد فك رموز اللغة الهيروغليفية بعكس التحريف الذي في التوراة 
واإلجنيل الذي يذكر لنا أنه كان وزيرا وخليا ألحش���وريش ملك 

الفرس. )من كتاب »معجزات القرآن« للمؤلف هارون يحيى(.
  وهذه احلقيقة الناصعة كانت سببا في إسام الكاتب الفرنسي 
املشهور »موريس بوكاي« وكتب حول هذه احلقيقة ما ُيثلج الصدور، 
بع���د ان وضع النقاط على احل���روف.. )ويريد اهلل أن ُيحق احلق 

بكلماته ويقطع دابر الكافرين � األنفال: 7(.

زينب بنت رسول اهلل ژ  هامان

أول دار للدعوة إلى اإلسالم

ملا رجع أبو العاص من إحدى رحاته إلى 
الشام، وجد أخبار الدين اجلديد متأل جنبات 
مكة، فأسرع إلى بيته، فبادرته زينب قائلة: 
اإلس����ام يا أبا العاص، لكنه خاف أن يقول 
عنه القوم: ف����ارق دين آبائه إرضاء لزوجه، 
على الرغم من أنه يحب النبي ويحب زوجه 
إال أن����ه كره أن يخذل قومه، وظل متمس����كا 
بوثنيته، لكن األمل ظل حيا في نفس زينب 

عسى اهلل أن يهدي زوجها.

ملحمة الصراع بين المسلمين والكفار

وفي ذلك احلني بدأت ملحمة الصراع بني 
املسلمني وكفار قريش، وهاجر النبي وأصحابه 
إلى املدينة، وهاجرت معه رقية وفاطمة وأم 
كلثوم، وبقيت زينب في مكة مع زوجها الذي 
ظل متمسكا بوثنيته، وأمر النبي أبا العاص 
أن يترك زينب، وأن يرسلها إليه في املدينة، 

ففعل رغم حبه الشديد لها.
أرسل أبو العاص أخاه كنانة، ليقود بعير 
زينب وهي في طريقها إلى املدينة. لكن قريشا 
تصدت لهما فأصاب هبار األس����دي البعير 
برماحه، فوقعت زينب على صخرة جعلتها 

تنزف دما وأسقطت جنينها.
ورأى كنانة أل����م زينب فحملها إلى بيت 
أخيه، وظلت هن����اك بجانب زوجها الذي ال 
يكاد يفارقها حلظة. ثم خرج بها كنانة مرة 
أخرى، حتى سلمها إلى زيد بن حارثة، الذي 
صحبه����ا حتى أتت بيت أبيه����ا باملدينة، ثم 
تطورت األحداث فخرج املسلمون السترداد 

حقهم في غزوة بدر الكبرى.

أسر أبي العاص زوج زينب

بانتصار املسلمني وقع أبوالعاص أسيرا 
عندهم، فأرسلت زينب أخا زوجها عمرو بن 
الربيع وأعطته قادة زفافها، فلما وصل عمرو 
ومعه تلك القادة، ورآها الصحابة رق قلبهم، 
وس����اد الصمت احلزين برهة، فقطعه النبي 
والدموع نازلة من عينيه، وقال لهم: »إن رأيتم 
أن تطلقوا لها أس����يرها وتردوا عليها مالها 
فافعلوا«. قالوا: نعم يا رس����ول اهلل. فردوا 

عليها الذي لها ولقبت »صاحبة القادة«.
هاجم املسلمون قافلة أبي العاص العائدة 
من الشام، فوقع مرة أخرى في األسر، فدخلت 
زينب إلى أبيها، ترجوه أن يجير أبا العاص، 

فخرج النبي على املسلمني قائا: »أيها الناس 
هل س����معتم ما س����معت؟« قالوا: نعم. قال: 
»فوالذي نفس����ي بيده ما علمت بش����يء مما 
كان حتى سمعت الذي سمعتم، املؤمنون يد 
على من س����واهم، يجير عليهم أدناهم، وقد 

أجرنا من أجارت«.

إسالم أبي العاص زوج زينب

وأمر رسول اهلل ژ زينب أال يقربها زوجها 
أبوالعاص، ألنها ال حتل له مادام مشركا، ورحل 
أبوالعاص بتجارته عائدا إلى مكة وأعاد لكل 
ذي حق حقه، ثم أعلن إس����امه على املأل ثم 
هاجر في سبيل اهلل إلى املدينة سنة 7 للهجرة، 

فاجتمعت زينب بزوجها مرة أخرى.

وفاة زينب بنت النبي محمد ژ

أثناء هجرة زينب إلى املدينة املنورة تأثرت 
بنزف وس����رعان ما نزلت املصيبة، وكانت 
وفاتها في السنة الثامنة للهجرة وحزن عليها 
زوجها أبوالعاص حزنا شديدا، وبكى عليها 
النبي محمد ژ، ثم ودعوها إلى بارئها رضي 

اهلل عنها وأرضاها.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

فتح عمورية
السيف أصدق أنباء من الكتب

لقد م����رت الدعوة النبوية مبرحلتني أساس����يتني: مرحلة الدعوة 
الس����رية، وكانت ثاث سنني مبكة املكرمة، ومرحلة الدعوة اجلهرية 
وهي ما بعد ذلك. وكانت طبيعة املرحلة األولى تتطلب سرية العمل 
الدعوي، ريثما تتهيأ الظروف املناسبة للجهر بها، وكانت دار األرقم، 

هي املكان املناسب ملثل هذه الظروف من أيام الدعوة. 
كانت هذه الدار  � دار األرقم  � على جبل الصفا، ذلك اجلبل املنعزل 
عما يدور حوله، فهي إذن مبعزل عن أعني األعداء واملتربصني، وكانت 
� فضا عن ذلك - لألرقم بن أبى األرقم بن أسد بن عبداهلل املخزومي 
وكان اس����مه عبد مناف، وهو من الس����ابقني األولني الذين استجابوا 
هلل والرسول، وباعوا عرض الدنيا ألجل اآلخرة، وآثروا حتمل األذى 
والعذاب على حياة الش����رك والكفر، فقد توافرت � لهذه الدار � صفات 

عدة جعلت منها منطلقا ومنارا لهذه الدعوة الناشئة. 
والذي دعا الرسول ژ  الختيار هذه الدار عدة أسباب، منها:

أن صاحب هذه الدار وهو األرقم لم يكن معروفا بإسامه، فلم يكن 
يخطر ببال أحد من املشركني أن يجتمع النبي ژ والصحابة في هذه 

الدار. أن األرقم بن أبي األرقم كان فتى عند إسامه، ولم تفكر قريش 
أن هناك جتمعا إساميا عند أحد الفتيان، بل إن نظرها كان يتجه في 

الغالب إلى بيوت كبار الصحابة.
أن هذه الدار كانت قريبة من الكعبة املشرفة.

وفي هذه الدار املباركة، التقى رسول اهلل ژ بأصحابه رضي اهلل 
عنهم، وتلقوا عنه تعاليم اإلسام وتوجيهاته الكرمية، حيث كان ژ 
يتل����و عليهم ما ينزل عليه من الق����رآن الكرمي، ويعلمهم أمور دينهم 

ويباحثهم في ش����أن الدعوة، وما وصل����ت إليه، وموقف 
املعرضني عنها والصادين عن سبيلها. 

كان يس����مع ش����كوى أصحابه وما يلقونه من 
أذى املشركني وكيدهم، يتحسس آالمهم وآمالهم، 

ويطلب منهم الصبر واملصابرة، ويبش����رهم 
بأن العاقبة للمتقني، وأن النصر مع املؤمنني، 
وأن أولي����اء اهلل ال خ����وف عليهم وال هم 

يحزنون.

الداعية ناظم المسباح




