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الثالثاء 31  اغسطس 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

ملا توفي رسول اهلل ژ ارتدت العرب عدا أهل 
املسجدين مكة واملدينة، وانحاز إلى مسيلمة الكذاب 
بنو حنيفة وخلق كثير باليمامة حتى بلغوا نحوا 
من أربعني ألفا، فبعث أبوبكر ÿ خالد بن الوليد 
إلى قتالهم وحش���د معه املسلمني، فسار ال مير 
بأحد من املرتدين إال نكل بهم، وأردف الصديق 

خالدا بسرية لتكون ردءا له من وراءه.
فلما سمع مسيلمة بقدوم خالد عسكر مبكان 
يقال له عقرباء في طرف اليمامة، والريف وراء 
ظهورهم، وندب الناس وحثهم، فحش���د له أهل 
اليمامة، وجعل على مجنبتي جيشه احملكم بن 
الطفيل ونهار الرجال بن عنفوة، وكان الرجال 
صديقه الذي شهد له كذبا أنه سمع رسول اهلل 
ژ يقول إنه أشرك معه مسيلمة في األمر، وقرب 
خالد وقد جعل على املقدمة شرحبيل بن حسنة 
وعلى املجنبتني زيد ب���ن اخلطاب وأبا حذيفة، 
وقد مرت املقدمة بالليل بنحو من أربعني - وقيل 
ستني - فارسا عليهم مجاعة بن مرارة، وكان قد 
ذهب ألخذ ثأر له من بني متيم وبني عامر وهو 
راجع إلى قومه فأخذوهم، فلما جيء بهم إلى خالد 
ق���ال لهم: »ماذا تقولون يا بني حنيفة؟«، قالوا: 
»نقول من���ا نبي ومنكم نبي«، فقتلهم إال واحدا 
اسمه سارية بن عامر، فقال له: »أيها الرجل إن 
كنت تريد بهذه القرية غدا خيرا، أو شرا فاستبق 
هذا الرجل - يعني مجاعة بن مرارة«، فاستبقاه 
خالد مقيدا وجعله في اخليمة مع امرأته، وقال: 

»استوصي به خيرا«.
وتقدم املس���لمون حتى ن���زل بهم خالد على 
كثيب يشرف على اليمامة، وكانت راية املهاجرين 
مع س���الم مولى أبي حذيفة، وراية األنصار مع 
ثابت بن قيس بن شماس، والعرب على راياتها، 
فاصطدم املسلمون والكفار فكانت جولة، وانهزمت 
األعراب حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد بن 
الوليد وقتل زيد بن اخلطاب الرجال بن عنفوة 
لعنه اهلل، ثم تذامر الصحابة بينهم، وقال ثابت 
بن قيس: »بئس ما عودمت أقرانكم«، فنادوا من 
كل جان���ب، فخلصت إليهم ثل���ة من املهاجرين 
واألنصار، وقاتلت بنو حنيفة قتاال لم يعهد مثله، 
وجعل الصحابة يتواصون بينهم ويقولون: »يا 
أصحاب سورة البقرة بطل السحر اليوم«، وحفر 
ثابت بن قيس لقدمي���ه في األرض إلى أنصاف 
س���اقيه وهو حامل لواء األنصار بعدما حتنط 
وتكف���ن، فلم يزل ثابتا حت���ى قتل هناك، وقال 
املهاجرون لسالم مولى أبي حذيفة: »نخشى أن 
نؤتى من قبلك؟«، فقال: »بئس حامل القرآن أنا 
إذا«، وقال زيد بن اخلطاب: »أيها الناس عضوا 
على أضراس���كم واضربوا في عدوكم وامضوا 
قدما«، وقال: »واهلل ال أتكلم اليوم حتى يهزمهم 
اهلل، وألقى اهلل فأكلمه بحجتي«، فقتل ش���هيدا 

ÿ وقال أبوحذيفة: »يا أهل القرآن زينوا القرآن 
بالفعال«، وحملوا عليهم وحمل خالد بن الوليد 
وجعل يترقب أن يصل إلى مسيلمة فيقتله، ثم 
وقف ب���ني الصفني ودعا إلى البراز وقال أنا ابن 
الوليد العود، أنا ابن عامر وزيد، وجعل ال يبرز 

له أحد إال قتله.
ودارت رحى املسلمني ثم اقترب من مسيلمة 
فعرض عليه الرجوع إلى احلق فجعل شيطانه 

يلوي عنقه ال يقبل من خالد ش���يئا، فانصرف 
عنه خالد، وميز خالد املهاجرين من األنصار من 
األعراب، وجعل كل بني أب على رايتهم يقاتلون 
حتتها حتى يعرف الناس من أين يأتون، وصبر 
الصحابة في ه���ذا املوطن صبرا لم يعهد مثله، 
ول���م يزالوا يتقدمون إلى نح���ور عدوهم حتى 
فتح اهلل عليهم، وولى الكفار األدبار، واتبعوهم 
يقتلونهم حتى أجلؤوهم إلى حديقة املوت، وقد 

أش���ار عليهم احملكم بن الطفيل - لعنه اهلل - 
بدخولها فدخلوها وفيها مس���يلمة الكذاب عدو 

اهلل - لعنه اهلل.
وأدرك عبدالرحم���ن بن أب���ي بكر احملكم بن 
الطفيل فرماه بسهم في عنقه وهو يخطب فقتله، 
وأغلقت احلديقة عليهم، وأحاط بهم الصحابة، 
وقال البراء بن مالك: »يا معشر املسلمني ألقوني 
عليهم في احلديق���ة«، فاحتملوه فوق الدروع، 
ورفعوها بالرماح حت���ى ألقوه عليهم من فوق 
سورها، فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه، 
ودخل املسلمون احلديقة من حيطانها وأبوابها 
يقتلون من فيها م���ن املرتدين من أهل اليمامة 
حتى خلصوا إلى مسيلمة - لعنه اهلل - وإذا هو 
واقف في فرجة في جدار كأنه جمل أورق، وهو ال 
يعقل من الغيظ، وكان إذا اعتراه شيطانه يخرج 
الزبد من ش���دقيه، فتقدم إليه وحشي بن حرب 
مولى جبير بن مطعم -قاتل حمزة بن عبداملطلب 
- فرماه بحربته فأصابه، وخرجت من اجلانب 
اآلخر، وسارع إليه أبودجانة سماك بن خرشة 
فضربه بالسيف فسقط، فكان جملة من قتلوا في 
احلديقة وفي املعركة قريبا من عشرة آالف مقاتل 
- وقيل أحد وعشرون ألفا - وقتل من املسلمني 
 ستمائة، وفيهم من سادات الصحابة وأعيان الناس. 
وخ���رج خالد وتبعه مجاعة بن مرارة يرس���ف 
في قيوده، فجعل يريه القتلى ليعرف مسيلمة، 
فم���روا بالرجال بن عنفوة، فقال له خالد: »أهذا 
هو؟«، قال: »ال واهلل، هذا خير منه، هذا الرجال 
ب���ن عنف���وة«، ثم م���روا برجل أفط���س األنف 
أصفر فقال: »ه���ذا صاحبكم؟«، ق���ال: »نعم«، 
 ق���ال خالد: »قبحك���م اهلل عل���ى اتباعكم هذا«.
ثم بعث خالد اخلي���ول حول اليمامة يلتقطون 
ما حول حصونها من مال وسبي، ثم عزم خالد 
على غزو احلصون، ولم يكن بقي فيها إال النساء 
والصبيان والشيوخ الكبار، فخدعه مجاعة بن 
مرارة فقال إنها مألى رجاال ومقاتلة فهلم فصاحلني 
عنها، فصاحله خالد ملا رأى باملسلمني من اجلهد، 
وقد كلوا من كثرة احلروب والقتال، فصاحله خالد 
على الذهب والفضة والسالح وربع السبي، فلما 
فرغا فتحت احلصون فإذا ليس فيها إال النساء 
والصبيان، فقال خالد ملجاعة: »ويحك خدعتني«، 
قال: »قومي ولم أستطع إال ما صنعت«، ودعاهم 
خالد إلى اإلسالم، فأسلموا عن آخرهم، ورجعوا 
إلى احلق، ورد عليهم خالد بعض ما كان أخذ من 
السبي، وساق الباقني إلى الصديق، وقد تسرى 
علي بن أب���ي طالب ÿ بجارية منهم، وهي أم 
ابنه محمد الذي يق���ال له محمد بن احلنفية - 
رحمه اهلل - وكانت هذه املوقعة في آخر السنة 
احلادية عشرة من الهجرة وأول السنة الثانية 

عشرة من الهجرة النبوية الشريفة.

السفر وقصر الصالة
ما السفر املبيح للفطر؟

الس���فر املبيح للفطر وقصر الصالة هو ما بلغ 
مسافة 83 كيلومترا ونصفا تقريبا ومن العلماء من 
لم يحدد مسافة للسفر بل كل ما هو في عرف الناس 
سفر فهو سفر، ورسول اهلل ژ كان اذا سافر ثالثة 
فراسخ قصر الصالة والس���فر احملّرم ليس مبيحا 
للقصر والفطر الن سفر املعصية ال تناسبه الرخصة، 
وبعض اهل العلم ال يفرق بني سفر املعصية وسفر 

الطاعة لعموم االدلة والعلم عند اهلل.

تقبيل الزوجة
هل يج��وز للصائم ان يقّبل زوجت��ه ويداعبها في 

الفراش وهو في رمضان؟
نعم يجوز للصائم ان يقبل زوجته ويداعبها وهو 
صائم، سواء في رمضان او في غير رمضان، ولكنه 
ان امنى من ذلك فإن صومه يفسد، فإن كان في نهار 
رمضان لزمه امس���اك بقية اليوم ولزمه قضاء ذلك 
الي���وم، وان كان في غير رمضان فقد فس���د صومه 
وال يلزمه االمساك لكن اذا كان صومه واجبا وجب 
عليه قضاء ذلك الي���وم وان كان صومه تطوعا فال 

قضاء عليه.

الروائح
ما حكم اس��تعمال الصائم الروائح العطرية في نهار 

رمضان؟
ال ب���أس ان يس���تعملها في نه���ار رمضان وان 
يستنش���قها اال البخور ال يستنش���قه الن له ِجْرما 

يصل الى املعدة وهو الدخان.

نزيف اللثة
خروج الدم من الصائم هل يفطر؟

النزيف الذي يحصل على االس���نان ال يؤثر على 
الصوم ما دام يحترز من ابتالعه ما امكن، الن خروج 
الدم بغير ارادة االنس���ان ال يعد مفطرا وال يلزم من 
اصاب���ه ذلك ان يقضي، وكذلك لو رفع انفه واحترز 
ما ميكنه عن ابتالعه فإنه ليس عليه شيء وال يلزم 

قضاء.

األذان الثاني
بعض االش��خاص يأكلون واالذان الثاني يؤذن في 

الفجر لشهر رمضان، فما هي صحة صومهم؟
اذا كان املؤذن يؤذن مع طلوع الفجر يقينا فإنه 
يجب االمساك من حني ان يسمع املؤذن فال يأكل او 

يشرب.
اما اذا كان يؤذن عند طلوع الفجر ظنا ال يقينا، 
فإن له ان يأكل ويش���رب ال���ى ان ينتهي املؤذن من 

األذان.

عدد الركعات
هل لقيام رمضان عدد معني ام ال؟

ليس لقيام رمضان عدد معني على سبيل الوجوب، 
فلو ان االنس���ان قام الليل كله ف���ال حرج، ولو قام 
بعشرين ركعة أو خمسني ركعة فال حرج، ولكن العدد 
االفضل ما كان النبي ژ يفعله وهو احدى عش���رة 
ركعة او ثالث عشرة ركعة، فإن ام املؤمنني عائشة 

سئلت: كيف كان النبي يصلي في رمضان؟
فقال���ت: ال يزيد في رمض���ان وال في غيره على 

احدى عشرة ركعة. 
ولكن يجب ان تك���ون هذه الركعات على الوجه 
املش���روع، وينبغي ان يطيل فيها القراءة والركوع 
والسجود والقيام بعد الركوع واجللوس بني السجدتني، 
خالف ما يفعله بعض الناس اليوم، يصليها بسرعة 
متنع املأموم���ني ان يفعلوا ما ينبغ���ي ان يفعلوه، 
واالمامة والية، والوالي يجب عليه ان يفعل ما هو 
انفع واصلح، وكون االمام ال يهتم اال بان يخرج مبكرا، 
هذا خطأ، بل الذي  ينبغي ان يفعل ما كان النبي ژ 
يفعله، من اطالة القيام والركوع والسجود والقعود 
حسب الوارد، واالكثار من الدعاء والقراءة والتسبيح 

وغير ذلك. )الشيخ محمد بن عثيمني(.

سنوات من دون صيام
لي اخ أمضى س��نوات طويلة من دون صيام مع انه 
كان يصلي ولم يكن مينعه من الصيام شيء فهل يلزمه 

قضاء ما فاته من سنني ان تاب؟
الصحي���ح ان القضاء ال يلزم���ه ان تاب الن كل 
عبادة مؤقتة بوقت اذا تعمد االنس���ان تأخيرها عن 
وقتها من دون عذر ف���إن اهلل ال يقبلها منه، وعلى 
هذا فال فائدة م���ن قضائه ولكن عليه ان يتوب الى 
اهلل ع���ز وجل ويكثر من العم���ل الصالح ومن تاب 

تاب اهلل عليه.

فتوحات 
إسالمية

لقد بعث اهلل تعالى موس����ى وهارون عليهما السالم إلى الطاغية 
فرعون ليذكراه باهلل تعال����ى، وأمرهما بأن يقوال له كالما لينا لعله 
يذكر أو يخش����ى، قال تعالى: )اذهبا إل����ى فرعون إنه طغى، فقوال له 

قوال لينا لعله يتذكر او يخشى( »طه: 43 � 44«.
ولكن فرعون أصر واستكبر وعتى وبغى وجتّبر فأخذه اهلل وجنوَده 
نكال اآلخرة واألولى، قال تعالى: )هل أتاك حديث موسى، إذ ناداه ربه 
بال����واد املقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن 
تزّكى، وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه اآلية الكبرى، فكّذب وعصى، 
ثم أدبر يسعى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم األعلى، فأخذه اهلل نكال 

اآلخرة واألولى، إن في ذلك لعبرة ملن يخشى( »النازعات 15 � 21«.
وملا بّلغ موسى گ رسالته الى فرعون ولم يؤمن بل هدد وتوعد، 
أمر اهلل تعالى موسى گ ان يأخذ بني إسرائيل ويسير بهم باجتاه 
البحر، وملا س����ار القوم علم فرعون بذلك فجمع جنوده وجيوش����ه 
للحاق به، وعندما أش����رف فرعون على املكان الذي عبر منه موسى 
وبنو إس����رائيل رأى طريقا في البحر ال وعورة فيه، فطمع ان يعبره 
مع جنوده، وأصدر أوامره الى اجلنود بالعبور.. حتى إذا كان فرعون 
وجنوده في وسط الطريق وكان بنو إسرائيل جميعا قد وصلوا الى 
الشاطئ الثاني، جاء أمر اهلل الذي ال يعجزه شيء في األرض وال في 
السماء وأطبقت املياه املنحسرة من البحر على فرعون وجنوده فغرقوا 
جميعا، ولم يفل����ت منهم أحد وكانت حلظة الغرق مريرة على نفس 
فرع����ون فجعل يصرخ قائال: )آمنت أن����ه ال إله إال الذي آمنت به بنو 
إس����رائيل وأنا من املسلمني( »يونس: 90«، ولكن اهلل لم يقبل توبته 
ألنه تاب مضطرا فأغرقه وألقى بجسده على الشاطئ ليقول له ولكل 
طاغية متجبر مغرور: )فالي����وم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية 

وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون( »يونس: 92«.
وروى أحمد والترمذي، عن ابن عباس، قال: قال رس����ول اهلل ژ: 
»ملا قال فرعون: )آمنت انه ال إله إال الذي آمنت به بنو إسرائيل( قال: 
ق����ال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وقد أخذت حاال من حال البحر، 

فدسيته في فيه، مخافة ان تناله الرحمة«.
ومجرم قوم فرعون املثل البارز الواضح القدمي في الزمان املتجدد 
ف����ي حدوثه اليوم وغدا ألن س����نة اهلل قد اقتض����ت ان يبرز للدعوة 
اع����داء يقفون في طريقها )وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها 
ليمك����روا فيها( »األنعام: 123«. وكما كان في مصر فرعون لعني، فإن 
هذا العصر قد ظهر فيه فراعنة جدد ينتمون ألفكار جديدة في حركة 
التاريخ ولكن أصلهم وما يلتقون عليه واحد وهو: الكفر باهلل العزيز 
القهار وهدفهم كذلك واحد هو صد الناس عن دينه سبحانه وتعالى، 
فاليوم يقف للدعوة والدعاة واملصلحني واملجاهدين في سبيله فراعنة 
الرأس����مالية وفراعنة االش����تراكية وفراعنة الدميوقراطية وفراعنة 
امللكية وفراعنة القومية وغيرهم الذين يقاتلون في سبيل »توحيد« 
»الشيطان« و»الهوى« وليس من اجل توحيد الواحد سبحانه وتعالى 
فسحقا سحقا لهم واهلل املنتقم سيذيقهم سوء العذاب في الدنيا قبل 
اآلخرة كما ذاقه »مرشدهم الروحي« من قبل فرعون مصر ألن عذاب 

اهلل ليس من الظاملني ببعيد.

نسيبة بنت كعب فرعون

أول مغازي الرسول ژ

نس���يبة بنت كعب كنيته���ا أم عمارة، 
وهي »نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف 
بن مبذول ب���ن عمرو بن غنم بن مازن بن 
النجار«، )ت. 13 ه�(، أنصارية من بني مازن. 
أسلمت عند ظهور اإلسالم وبايعت النبي ژ 
وشهدت معه غزوات أحد واحلديبية وخيبر 
وحنني وعمرة القضاء ويوم اليمامة وبيعة 
الرض���وان، وروت عدة أحاديث عن النبي 

ژ. وهي من املبشرين باجلنة.
ش���اركت في العمل العسكري في فترة 
صدر اإلسالم حيث شاركت في معركة أحد 
فقاتل���ت حتى قيل انها قاتلت وجرحت 12 
جرحا بالس���يف والنبال. فكانت تذب عن 
رسول اإلسالم محمد بن عبداهلل بالسيف 
وترمي عنه بالقوس. حتى ان الرسول ژ 

مدح أداءها في املعركة.
كانت زوجة وهب األس���لمي وولدت له 
حبيبا، وبعد موته تزوجها زيد بن عاصم 
املازني الذي ولدت له عبداهلل، وهو الذي 
قتل مسيلمة الكذاب. توفيت أم عمارة في 
عهد اخلليفة عمر ب���ن اخلطاب وذلك في 
عام 13 ه� املوافق 634م. أخرج لها أبوداود 
بسنده أن النبي ژ توضأ فأتي بإناء فيه 

ماء قدر ثلثي املد.
وأخرج لها ابن منده أنها قالت: أنا أنظر 
إلى رسول اهلل ژ وهو ينحر بدنة قياما 
باحلربة. وروى لها الترمذي والنسائي أن 
النبي ژ دخ���ل بيتها فقدمت اليه طعاما. 
فقال: كلي فقالت إني صائمة فقال: إن الصائم 

إذا أكل عنده صلت عليه املالئكة.

في معركة أحد

قال الواقدي: شهدت أم عمارة أحدا، مع 
زوجها غزية بن عمرو، ومع ولديها حبيب 
وعبداهلل. خرجت تسقي، ومعها الشن � أي 
القربة اخللق � وقاتلت وأبلت بالء حس���نا 
وجرحت اثني عش���ر جرحا. وكان ضمرة 
بن سعيد املازني يحدث عن جدته، وكانت 
قد شهدت أحدا وقالت: سمعت رسول اهلل 
ژ يقول: »ملقام نس���يبة بنت كعب اليوم 
خير من مق���ام فالن وفالن«. وكانت تراها 
يومئذ تقاتل أش���د القتال، وإنها حلاجزة 
ثوبها على وسطها حتى جرحت 13 جرحا، 
وكانت تقول: إني ألنظر إلى ابن قميئة وهو 
يضربها على عاتقها وكان أعظم جراحها، 
فداوته س���نة. ثم نادى منادي رسول اهلل 

ژ إلى حمراء األسد، فشدت عليها ثيابها 
فما استطاعت من نزف الدم.

بيعة العقبة

عن محمد بن إس���حاق قال: وحضرت 
البيعة امرأتان قد بايعتا: إحداهما نسيبة بنت 
كعب، وكانت تشهد احلرب مع رسول اهلل 
ژ شهدت معه أحدا وخرجت مع املسلمني 
بعد وفاة رسول اهلل ژ في خالفة أبي بكر 
في الردة، فباشرت احلرب بنفسها حتى قتل 
اهلل مسيلمة، ورجعت وبها عشر جراحات 

من طعنة وجراحة.
ش���هدت أم عمارة قتال مسيلمة الكذاب 
باليمام���ة، وذلك ملا بع���ث خالد بن الوليد 
إلى اليمامة جاءت إل���ى أبي بكر الصديق 
فاستأذنته للخروج فقال: قد عرفنا بالءك 
في احلرب فاخرجي على اسم اهلل، وأوصى 
خالد بن الوليد بها وكان مس���توصيا بها، 
وقد جاهدت باليمامة أجل جهاد، وجرحت 
أحد عشر جرحا وقطعت يدها وقتل ولدها. 
ومن هنا نالحظ ثقة أم عمارة بنفسها وحبها 
للجهاد، إلى جانب األثر الذي تركته أم عمارة 

في نفوس الصحابة.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

معركة اليمامة.. دخل المسلمون 
حديقة الموت وحاصرو ا المرتدين

أول مغازي الرس���ول ژ غزوة ودان وه���ي قرية من أعمال 
الفرع، وبعضهم يس���ميها غزوة األب���واء، فمنهم من أضافها الى 
ودان ومنهم من أضافها الى األب���واء، ألنهما متقاربان في وادي 

الفرع بينهما 6 أميال.
وفي هذه الغزوة خرج رسول اهلل ژ في صفر على رأس اثني 
عشر شهرا من الهجرة، يريد عيرا لقريش وبني ضمرة وقيل لم 
يكن الرسول ژ مريدا لهم بل مريدا للعير التي لقريش، فلما لقي 
بني ضمرة عقد بينه وبينهم صلحا، وكان خروجه في 60 راكبا 
ليس فيه���م أنصار، فلم يدرك العير التي أراد، وكانت املصاحلة 
بينه وبني بني ضمرة على انهم ال يغزونه وال يكثرون عليه جمعا 
وال يعينون عليه عدوا، وان لهم النصر على من رامهم بس���وء، 
وانه إذا دعاهم لنصر أجابوه، وعقد ذلك معهم س���يدهم مخشى 

بن عمرو الضمري.
ويقول د.محمد السيد طنطاوي في كتابه »السرايا احلربية في 

العهد النبوي« للعلماء أقوال متعددة في عدد الغزوات والسرايا 
التي متت ف���ي العهد النبوي، والذي أجم���ع عليه أئمة املغازي 
كابن اسحاق، وابن س���عد، والواقدي وغيرهم ان الغزوات التي 
حضرها النبي ژ بنفس���ه تبلغ سبعا وعش���رين غزوة، وقال 
صاحب املواهب: »وميكن اجلمع � على نحو ما قال السهيلي � ان 

من عدها دون سبع وعشرين، نظر الى شدة بعض الغزوات 
من غيرها، فجمع بني غزوتني وعدهما واحدة، فضم 

لغزوة األبواء غزوة بواط لقربهما، إذ األبواء في 
صف���ر وبواط في ربي���ع األول، وضم حمراء 

األسد ألحد لكونها صبيحتها، وضم قريظة 
للخندق لكونها ناشئة عنها، وضم وادي 
القرى خليبر لوقوعه���ا في رجوعه من 
خيبر قبل دخول املدينة، وضم الطائف 

حلنني النصرافه منها«.

الداعية ناظم المسباح




