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االربعاء 1  سبتمبر 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

كانت دمشق التي حباها اهلل بجمال ساحر وطبيعة 
خالبة تأخذ باأللباب وتستحوذ على القلوب، تتميز 
مبروجها اخلضراء ومراعيها اخلصبة وجناتها املثمرة 
ومياهها الصافية وغدرانها املتأللئة وحدائقها الغناء، 
وكأنها قطعة متجددة من الربيع اخلالد واحلس����ن 

األبدي.
وقد حرص املسلمون على اإلسراع إليها وفتحها، 
ولكن كيف السبيل الى تلك املدينة املنيعة احلصينة 
التي اكتسبت مجدها وحضارتها منذ فجر التاريخ، 
وضربت بجذورها في أعماق الزمن السحيق؟ فهي 
من أقدم مدائن العالم، إن لم تكن أقدمها جميعا. وقد 
توالت عليها حضارات عريق����ة وعهود مجد تليد، 
وبلغت من التحصني واملنعة ح����ّدا يفوق اخليال، 
فأسوارها العالية التي ُبنيت من احلجارة الصلدة 
ترتف����ع الى نحو 11 مترا، وحتي����ط باملدينة من كل 
جانب، ويزيد س����مكها على ثالثة أمتار، وحصونها 
بالغة االرتفاع كثيرة الش����رفات، يحتمي بها الرماة 
بسهامهم واملجانيق، ويحيط بأسوارها خندق عميق 
عرضه على ثالثة أمتار، ولها أبواب منيعة ضخمة 
ُيحكم إغالقها من الداخل فكانت بقوتها وحصانتها 

تتحدى أطماع الغزاة، وتبدد أحالم الفاحتني.

طالئع الفتح اإلسالمي

بدأ تفكير املسلمني نحو فتح الشام يتخذ خطوات 
عملية منذ عهد اخلليفة األول أبي بكر الصديق، فقد 
س����عى الى تكوين جيش ق����وي، وجعله في أربعة 
ألوية اجتهت الى غزو الش����ام، جعل على أحدها أبا 
عبيدة بن اجلراح، وعلى الثاني عكرمة بن أبي جهل، 
وعلى الثالث يزيد بن معاوية، وعلى الرابع عمرو بن 

العاص، وعي ن لكل لواء منها جهة يغزوها.
وعندما لقيت تلك اجليوش مقاومة شديدة من 
الروم اجتمعت على أمير واحد هو أبوعبيدة، فاستدعى 
أبوعبيدة خالد ب����ن الوليد من العراق ليكون أميرا 
على جيوشه كلها، وحترك خالد على رأس اجليش 
متوجها الى الشام، فأقام شهرا على ضفة اليرموك 
دون ان يتعرض له الروم، وتوفي أبو بكر، وتولى 
عمر بن اخلطاب اخلالفة، فكانت أول ما استفتح به 
عه����ده ان أمر بعزل خالد وتولية أبي عبيدة حينما 
رأى افتتان املس����لمني بخالد، بع����د الذي حققه من 

انتصارات، وما أذيع حوله من بطوالت.

انتصار ومشاورات

ولكن أبا عبيدة كتم األمر ولم يذع نبأ عزل خالد 
حتى ال يفت ذل����ك في عضد خالد وجنوده، خاصة 
وهم مقبلون على معركة عظيمة فاصلة هي معركة 
اليرموك، واستطاع خالد ان يحقق انتصارا حاسما 
في تلك املعركة، وحينما علم بنبأ عزله لم يبد تأثرا، 
فهو فارس، ميدانه القتال، وهو في طليعة احملاربني، 

سواء كان قائدا أو جنديا.
وجاءت األخبار الى املسلمني ان هرقل قائد الروم 

أمد دمشق بقوات من حمص، وكان أبو عبيدة يريد 
تتبع فل����ول الروم املنهزمني م����ن أجنادين والذين 
جتمعوا في »فحل«، فأرس����ل الى عمر بن اخلطاب 
يع����رض عليه األمر ويستش����يره، فكتب اليه عمر 
يأمره بالس����ير الى دمشق فإنها حسن الشام وبيت 
مملكتهم، وان يرسل الى أهل »فحل« خيال تشغلهم 

عن وجهة املسلمني وحتركهم.

على أبواب دمشق

سار أبو عبيدة وخالد بن الوليد في قوة كبيرة 
من جيش املس����لمني متجهني الى دمش����ق، ولم 

يجد املس����لمون مقاومة من الروم، ولم 
يعترض طريقهم أحد.

وبلغ املسلمون غوطة دمشق 
ف����ازدادوا حماس����ا وحمية، 

وقوي عزمهم على التقدم 
نحو دمشق التي بهرهم 

ما تتمتع به من سحر 
وجمال.

ودخل املسلمون 
الغوط����ة فوجدوا 
قصورها ومساكنها 
خالي����ة بع����د ان 
هجره����ا أهله����ا 
ليحتموا بأسوار 
املدينة املنيعة من 
أس����ود املسلمني 
انطلقوا ال  الذين 
يعوقهم ش����يء، 
وحاصر املسلمون 
مدينة دمشق وقّدر 

أبو عبيدة ان هرقل 
قد يبعث مبدد من 

حم����ص حملاص����رة 
قوات����ه ب����ني حصون 

دمشق وجيوش الروم، 
فأرسل جيشا من املسلمني 

ليعس����كر في الطريق الى 
دمشق.

ووزع أبو عبيدة قواته على 
أب����واب املدين����ة، إلح����كام احلصار 

عليها.

االنتصار على مدد هرقل

وصدقت فراس����ة أبي عبيدة، فقد أرس����ل هرقل 
عددا كبي����را من القوات لنج����دة الروم احملاصرين 
في دمش����ق، ففوجئت هذه القوات بجيش املسلمني 
الذي كان ف����ي انتظارهم، ودارت معركة عنيفة بني 
اجلانبني، واستمر القتال الشديد بني الفريقني حتى 
انكش����ف الروم وحلقت بهم هزمية منكرة، فارتّدوا 

منهزمني الى حمص.
وكان النتصار املس����لمني في هذه املعركة أكبر 
األثر في نفوسهم، حيث قويت عزميتهم على القتال 
وحتمل الظروف القاسية التي مر بها جيش املسلمني 
مع قدوم الش����تاء ببرودته الشديدة التي ال يطيقها 

أبناء الصحراء احلارة.
وطال انتظار الرومان احملاصَرين للمدد، وأرسلوا 
الى هرقل يس����تعجلون مدده قبل ان تخور قوتهم 
وتضعف عزميتهم على الصمود واملقاومة، فبعث 
اليهم هرقل يطمئنهم ويحثهم على الثبات واملقاومة، 
فقّوى ذلك من عزميتهم، وبعث األمل في قلوبهم 
وش����جعهم على الثبات وصد هجمات 

املسلمني.

هجوم توماس على المسلمين

الوقت عاد  ومع مرور 
اليأس يسيطر على قلوب 
الروم، وبدأ القلق على 
مصير املدينة ينتاب 
قادته����ا، فاجتم����ع 
ع����دد م����ن هؤالء 
القادة وذهبوا الى 
القائد  »توماس« 
العام جليش الروم 
في دمشق، زوج 
ابنة االمبراطور 
هرقل، وأخبروه 
مبخ����اوفه����م، 
وعرض����وا عليه 
الصلح مع خالد، 
اال انه رفض هذه 
الفكرة، مؤكدا لهم 
الدفاع  قدرته على 
ع����ن املدين����ة، وانه 
سيطرد املسلمني قريبا 

من حول دمشق.
وقرر توماس ان يشن 
هجوما قويا على املسملني، 
فجمع قوة كبيرة جتمعت عند 
باب توما، ثم أصدر أوامره الى 
الرماة فانهالوا من فوق احلصن على 
شرحبيل وجنوده بالس����هام واحلجارة 
ليبعدوهم عن باب احلصن، واندفع خارجا من باب 

احلصن في نحو خمسة آالف فارس.
واستطاع الرماة إحلاق خسائر كبيرة في صفوف 
املسلمني، واستشهد عدد كبير من فرسان املسلمني، 
فاضطر املس����لمون الى التراج����ع بعيدا عن مرمى 
س����هام الروم، وسرعان ما نش����ب قتال عنيف بني 
قوات شرحبيل وقوات توماس، وبالرغم من تفوق 
قوات الروم فقد ثبت املسلمون حتى اضطروا الروم 

الى التراج����ع داخل احلصن بعد ان أصابوا قائدهم 
بسهم في عينه.

توماس يعود من جديد

ولكن توماس لم ييئس حيث باغت املس����لمني 
بهجوم ليلي آخر.

وقبل منتصف الليل سمع املسلمون قرع النواقيس، 
وكانت تلك االشارة التي أعطاها توماس لفتح األبواب، 
وفجأة اندفعت قوات الروم نحو املسلمني، وتصدى 
لهم املسلمون في شجاعة واستبسال، وسقط عدد 
كبير من الروم، واستمر القتال الى الساعات األولى 
من الصباح اجلديد، وجتلت بطوالت قادة املسلمني 
وفرسانهم الذين راحوا يقاتلون بال هوادة، حتى أدرك 
الروم انه ال فائدة من االستمرار في القتال، فأسرع 
توماس يأمرهم باالنسحاب، بعد ان كاد يلقى حتفه 
علي يد ش����رحبيل. واندفع جنود الروم الى داخل 
أسوار حصونهم، ولم يحاول املسلمون اللحاق بهم، 

مكتفني مبا كبدوه لهم من هزمية مذرية.

القائد اليقظ

عاد املسلمون يضربون حصارهم من جديد على 
املدينة، وكان خالد بن الوليد مقيما على الباب الشرقي، 
دائم اليقظة واالستعداد يتربص أي فرصة سانحة 
لالنقضاض على العدو »ال ينام وال ينيم« وال يخفى 
عليه ش����يء، فقد جعل عيون����ه ورجاله يصيدون 
كل ما يدور وراء تلك األس����وار بدقة شديدة، حتى 
لكأنه يعيش بينهم، وتوافرت لديه املعلومات تشير 
الى اش����تغال احلامية في حفل عند بطريرك املدينة 
الذي ولد له ول����د، فدعا اجلميع الى االحتفال بتلك 
املناس����بة، فأفرطوا في الشراب، وتخلى كثير منهم 
عن مواقعهم، وكان خالد قد استعد استعدادا لذلك، 
وصنع الس����اللم واحلبال، فلما ه����دأ الليل وأرخى 
سدوله على املكان، عبر خالد ورجاله اخلندق عائمني 
على الِقَرب، ثم ألقوا باحلبال في ش����رفات السور، 
وارتقوا إلى أعاله، وأس����رعوا نحو الباب فعاجلوه 
بسيوفهم حتى متكنوا من فتحه، ثم رفعوا أصواتهم 
بالتكبير، فلما سمع املسلمون تلك اإلشارة اندفعوا 
داخل املدينة وهم يكّبرون حتى ارجّتت أجواء املدينة 
بأصداء التكبير الهادر الذي شق سكون الليل، فانتبه 
القوم فزعني ليجدوا اجلنود املس����لمني قد انتشروا 

في أنحاء املدينة.

درة جديدة

وأسرع الروم يفتحون أبواب املدينة ويصاحلون 
أبا عبي����دة، فأعطاهم األمان دون ان يعلم مبا فعله 
خالد، وطلب منه الكف عن القتال، ألنه صالح الناس 
وأّمنهم، فلم يكن من خالد إال الطاعة لقائده، وأجرى 
الصلح عل����ى اجلانب الذي فتحه عنوة من املدينة، 
ول����م متض ليلة )16 من رج����ب 14 ه� ( حتى كانت 

دمشق قد استسلمت للمسلمني.

الصالة قاعدا
ماذا لو عجز املصلي عن القيام فجأة اثناء الصالة 
او كان عاج��زا ع��ن القيام فصلى قاعدا ثم اس��تطاع 

القيام اثناء الصالة فماذا يفعل؟
قال ابن قدامة رحم����ه اهلل، ومتى قدر املريض 
اثناء الصالة على م����ا كان عاجزا عنه من قيام او 
قعود او ركوع او سجود او امياء انتقل اليه وبنى 
على ما مضي من صالته، وهكذا لو كان قادرا فعجز 
في اثناء الصالة امت صالته على حس����ب حاله الن 
ما مضى من الصالة كان صحيحا فيبني عليه كما 

لو لم يتغير حاله.
والدليل حديث عمران بن حصني ÿ، قال: كان 
بي بواسير فس����ألت النبي ژ، عن الصالة فقال: 
صلى قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع 

فعلى جنب.

حلم سيئ
ماذا لو رأى املسلم حلما سيئا؟

فإنه يفعل ما يلي: يبصق عن يساره ثالثا يستعيذ 
باهلل من الش����يطان ثالثا يستعيذ باهلل من شرها 
ان يقوم فيصلي يغير اجلنب الذي كان نائما عليه 
اذا اراد مواصلة النوم وان كان حتوله الى الشمال 

لظهر احلديث.
ال يخبر بها احدا من الناس ال يفسرها لنفسه وال 
يطلب تفسيرها والدليل: عن جابر قال قال رسول 
اهلل ژ: اذا رأى أحدك����م الرؤيا يكرهها فليبصق 
عن يساره ثالثا وليستعذ باهلل من الشيطان ثالثا 
ولتح����ول عن جنبه الذي كان علي����ه، وفي رواية 
»وليتعوذ باهلل من شرها فإنه لن تضره« فقال اي 
الراوي � ان كنت الرى الرؤيا اثقل علي من جبل، فما 
هو اال ان سمعت بهذا احلديث فما ابهليها وعن جابر 
قال جاء اعرابي الى النبي ژ فقال: يا رسول اهلل 
رأيت في املنام كان رأسي ضرب فتدحرج فاشتددت 
علي اثره فقال رسول اهلل ژ لالعرابي »ال حتدث 
الناس بتلعب الشيطان بك في منامك« وفي رواية 

»فمن رأى ما يكره فليقم فليصل«.

القصر في الصالة
ه��ل يجوز القص��ر في الصالة وذل��ك ونحن في 

املدن بال سفر وذلك لظروف عمل أو أي حرج؟
اما القصر فال يجوز، اما اجلمع لظروف قهرية 
»كالطبيب التي تستغرق العملية منه مثال اكثر من 
6 ساعات، وهكذا« واجلمع يكون بني صالتي الظهر 
والعصر او املغرب والعش����اء من دون قصر وذلك 
حلديث ابن عباس قال: »جمع رسول اهلل ژ بني 
الظهر والعصر واملغرب والعشاء باملدينة في غير 
خوف وال مطر في حديث وكيع قال قلت البن عباس 
لم فعل ذلك قال كي ال يحرج أمته وفي حديث ابي 
معاوية قيل الب����ن عباس ما اراد الى ذلك قال اراد 

اال يحرج امته، واهلل تعالى اعلم.

الصالة بالبنطلون
هل يجوز للمرأة ان تصلي بالبنطلون في البيت؟

بل تصلى املرأة في درع )جلباب( وخمار وذلك 
حلديث ام سلمة انها سألت النبي ژ اتصلي املرأة 
في درع وخمار ليس عليها ازار قال اذا كان الدرع 

سابغا يغطي ظهور قدميها.

بركة السحور
يقول الرس��ول ژ: »تس��حروا فإن في السحور 

بركة«، فما املقصود ببركة السحور؟
بركة السحور املراد بها البركة الشرعية والبركة 
البدنية، اما البركة الشرعية فمنها امتثال امر الرسول 
ژ واالقت����داء به واما البركة البدنية فمنها تغذية 

البدن وتقويته على الصوم.

تعب أثناء الصوم
الس��ؤال: امرأة صامت ولكنها شعرت أثناء النهار 
بتعب شديد يصعب عليها االس��تمرار بالصوم فهل 

يجوز لها ان تفطر وإذا أفطرت ما يجب عليها؟
الفتوى: اذا تعبت تعبا شديدا، بحيث تتضرر 
لو اس����تمرت في الصوم، أو غلب على ظنها ذلك، 
فلها ان تفطر، بل يجب الفطر اذا خافت على نفسها، 
ألن حفظ النفس واج����ب، وتعتبر في هذه احلالة 
كاملريضة، تفطر لسبب املرض، لكن ال يجوز لهذه 
املرأة ان تفطر اليوم التالي بناء على تعبها اليوم 
األول، ويكون حكمها حكم اصحاب املهن الش����اقة، 
وعليها ان تنوي الصيام في الليل، وتستمر على 
صومها حتى تلحقها املشقة، وحتس بالتعب، فتفطر 
حينئذ عليها فيما سبق، ان تقضي هذا اليوم فيما 

بعد.

فتوحات 
إسالمية

عندما أخذ إبراهيم گ يبني للناس ان اهلل واح�د ال شريك 
له، وهو اإلله احلق، الذي يستحق العب����ادة دون غيره، وهو 
الذي خلق كل ش����يء، وأن هذه األصنام ال ينبغ���ي ان تعب��د 
م����ن دون الل�ه ألنها ال متل���ك ضرا وال نفع����ا، بل ه��ي آله��ة 

كاذب��ة.
 ق����ال تعالى: )وإبراهيم إذ قال لقوم����ه اعبدوا اهلل واتقوه 
ذلك����م خيٌر لكم إن كنتم تعلم����ون، إمنا تعبدون من دون اهلل 
أوثانا وتخُلُقون إفكا إن الذين تعبدون من دون اهلل ال ميلكون 
لكم رزقا فابتغوا عند اهلل الرزق واعبدوه واش����كروا له إليه 

ترجعون( العنكبوت: 16 � 17.
فكان من بني هؤالء الكفار آزر والد إبراهيم، وكان يذهب في 
الصب����اح ليجلب الصخور، ثم يقوم بنحتها ويجعلها أصناما 
ويبيعه����ا لقوم����ه ليعبدوها، وكان عن����د آزر صنم خاص به 
يعبده مثل قومه، فكان إبراهيم يرى أباه يس����جد لألصنام في 
الصباح وفي املساء ويطلب منها الرزق، فعز على إبراهيم فعل 
والده وهو أقرب الناس إلى قلبه، فقام إليه يخصه بالنصيحة 

ويحذره عاقبة كفره.
 فقال ألبيه: )واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صّديقا نبيا، 
إذ قال ألبيه يا أبت لَِم تعبد ما ال يس����مع وال يبصر وال يغني 
عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاّتبعني 
أهدك صراطا سويا، يا أبت ال تعبد الشيطان إن الشيطان كان 
للرحمن عصيا، يا أبِت إني أخاف أن ميّسك عذاب من الرحمن 

فتكون للشيطان وليا( مرمي: 41 � 45.
وما إن عرض إبراهيم دعوته على أبيه، حتى غضب غضبا 
شديدا، وأخذ يتهدده، ويتوعده: )قال أراغب أنت عن آلهتي يا 
إبراهيم لئن لم تنته ألرجمنك واهجرني مليا(. فقال إبراهيم له: 
)..سالم عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفّيا، وأعتزلكم 
وما تدعون من دون اهلل وأدعو ربي عسى أال أكون بدعاء ربي 

شقيا( مرمي: 47 � 48.
ولك����ن هذا الغضب من الوالد على ول����ده ال تأثير له، ألنه 
ال طاعة ملخلوق في معصي����ة اخلالق، لذا بقي إبراهيم يذّكره 
باهلل تعالى لعله يتذكر أو يخشى، وملا علم إبراهيم ان أباه لن 
يؤمن به وّدعه وانصرف قائال له: )..سالم عليك..( وانصرف 
عنه وهو حزين على كفره، وعاد إلى قومه يدعوهم الى احلق 

بصبر وحلم.
وكانت خامتة آزر خامتة كفر، قال تعالى في ذلك: )وما كان 
استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه فلما تبني له 
انه ع����دو هلل تّب���رأ من���ه إن إبراهي���م ألّواه حليم( التوبة: 

.114
يقول تعالى: لم يكن استغفار إبراهيم ألبيه إال ملوعدة وعدها 
إياه )فلما تبني له( وعلم أنه عدو هلل خاله وترك االس����تغفار 

له، وآثر اهلل وأمره عليه، فتبرّأ منه حني تبني له أمره.

ميمونة بنت الحارث الهاللية رضي اهلل عنها آزر والد إبراهيم

أول من كسا الكعبة

هي أم املؤمنني، ميمونة بنت احلارث بن حزن 
الهاللية، آخر امرأة تزوجها النبي - ژ، أختها 
لبابة الكبرى زوجة العباس بن عبد املطلب، 
ولبابة الصغرى زوجة الوليد بن املغيرة، فهي 
إذن خالة عبداهلل بن عباس، وخالد بن الوليد 

رضي اهلل عنهما.
وكان اسمها في السابق برة، فغيره رسول 
اهلل ژ إلى ميمونة، ش����أنها في ذلك شأن أم 
املؤمنني جويرية رضي اهلل عنها، والتي كان 

اسمها »برة«، فغيره ژ إلى جويرية.
وأخوات ميمونة ألمها أسماء بنت عميس 
امرأة جعفر بن أبي طالب، وسلمى بنت عميس 
اخلثعمية زوجة حمزة بن عبد املطلب، وسالمة 
بنت عميس زوجة عبداهلل بن كعب بن منبه 
اخلثعمي، ولذلك كان النبي ژ يقول: »أخوات 
مؤمنات: ميمونة بنت احلارث، وأم الفضل بنت 
احلارث، وس����لمى امرأة حمزة، وأسماء بنت 

عميس« رواه النسائي في سننه الكبرى.
تزوجها رسول اهلل ژ  بعد فراغه من عمرة 
القضاء في ذي القعدة من السنة السابعة للهجرة، 
وذلك عندما قدم عليه جعفر بن أبي طالب رضي 
اهلل عنه من أرض احلبشة فخطبها لرسول اهلل 
ژ فأجابته، وقامت بتوكيل العباس بن عبد 

املطلب في أمر زواجها، فزوجها للنبي  ژ.
وهنا تثار قضية بني علماء التراجم والسير، 
وهي خالفهم في احلال التي تزوج فيها النبي 
ژ مبيمونة وهل كان زواجه بها حال إحالله 
أم حال إحرامه، فابن عباس ÿ كان يرى أنه 
تزوجها وهو محرم، بينما تروي لنا ميمونة 
نفسها أن رسول اهلل  ژ تزوجها وهي حالل كما 
روى ذلك اإلمام مسلم، وقد رجح العلماء روايتها 

لعدة اعتبارات ليس هذا موطن بسطها.
وبعد أن أنهى النب����ي ژ  عمرته أراد أن 
يعمل وليمة عرسه في مكة، وإمنا أراد تأليف 
قريش بذلك، فأبوا عليه، وبعثوا إليه حويطب 
بن عبد العزى بعد مض����ي أربعة أيام يقول 
له: »إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا »، فأمر 
النبي ژ أبا رافع فنادى بالرحيل، فخرج إلى 
»سرف«، وهو موضع قرب التنعيم يبعد عن 
مكة عش����رة أميال – وبنى بها، وكان عمرها 
عندئذ 26سنة، وعمره ژ 59سنة، وقد أولم 
عليها بأكثر من شاة، وأصدقها أربعمائة درهم، 

وقيل بخمسمائة درهم.
وكانت رضي اهلل عنها من سادات النساء، 
مثال عاليا للصالح ورسوخ اإلميان، تشهد أم 
املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها على ذلك بقولها: 

»..أما أنها كانت من أتقانا هلل وأوصلنا للرحم«، 
وقد روت عددا من األحاديث عن رس����ول اهلل 

ژ كان منها صفة غسله ژ.
وكان اب����ن عباس رضي اهلل عنهما يبيت 
عندها أحيانا في بيت رسول اهلل  ژ فيكسب 
علما، وأدبا، وخلقا، ويبثه بني املسلمني، من 
ذل����ك قوله رضي اهلل عنهم����ا: »بت ليلة عند 
ميمون����ة بنت احلارث خالتي، وكان رس����ول 
اهلل ژ عندها في ليلتها، فقام رس����ول اهلل 
ژ يصلي من الليل، فقمت عن يساره، فأخذ 
بشعري، فجعلني عن ميينه، فكنت إذا أغفيت 
يأخذ بشحمة أذني، فصلى إحدى عشرة ركعة، 
ثم احتبي حتى إني ألسمع نفسه راقدا، فلما 
تبني له الفجر صلى ركعتني خفيفتني(« رواه 

البخاري ومسلم.
ثم قدر اهلل أن تكون وفاتها في املوضع الذي 
بنى بها رسول اهلل ژ عند زواجه منها، وذلك 
سنة 51 للهجرة، وكان عمرها إذ ذاك ثمانني سنة، 
وصلى عليها ابن عباس رضي اهلل عنهما، ودخل 
قبرها هو ويزيد بن األصم وعبداهلل بن شداد 
بن الهادي - وهم بنو أخواتها -، وعبيد اهلل 
اخلوالني - وكان يتيما في حجرها، فرضي 

اهلل عنهم أجمعني.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

فتح دمشق
خالد ال ينام وال ُينيم!

كان اول من كسا الكعبة هو تبع ابوكرب اسعد، امللك العربي اليمني 
احلميري، وتبعه خلفاؤه، فكانوا يكسونها باجللد والقباطي، وروى 
ابن هشام ان الكعبة في عهد الرسول ژ، كانت تكسى بالقباطي، وهي 
ثياب بيضاء كانت تصنع في مصر، ثم كسيت بالبرود وهي ضرب 
م���ن ثياب اليمن، وفي كتابه »الكعبة على مر العصر« يروي د.علي 
حسني اخلربوطلي، مشوار كسوة الكعبة قائال: »ثم قام بالكسوة كل 
من عمر بن اخلطاب، وعثمان بن عفان وعبداهلل بن الزبير، وكساها 
معاوية بن ابي سفيان بالديباج مرتني في يوم عاشوراء، ثم كساها 

اخلليفة االموي عبدامللك بن مروان«.
ويضيف: وجرت عادة اخللفاء االمويني على وضع الكسوة اجلديدة 
فوق االكسية القدمية، حتى اذا تولى اخلليفة العباسي املهدي، شكا 
اليه سدنة الكعبة، اذ خشوا ان يؤثر تكاثر االكسية على بناء الكعبة، 
فأمر املهدي برفع االكسية القدمية، وابدالها بكسوة جديدة كل سنة، 
واصبحت سنة تتبع طوال العصور التالية، وقام اخلليفة العباسي 

املأمون بكس���وة الكعبة ثالث مرات، فكان يكسوها الديباج االحمر 
يوم التروي، والقباطي يوم هالل رجب، والديباج االبيض يوم سبع 
وعشرين من رمضان، وكان سائر اخللفاء العباسيني يكسون الكعبة 
عادة باحلرير االسود، حتى اذا ضعفت الدولة العباسية صار يكسو 
الكعبة تارة حكام مص���ر وتارة اخرى حكام اليمن، ثم انفرد حكام 

مصر بكس���وة الكعبة. وعن تاريخ كسوة مصر للكعبة يقول 
د.اخلربوطلي: »ام���ر اخلليفة الفاطمي املعز لدين اهلل، 

بعد فتحه مصر س���نة 362 ه� � 972 م بعمل كسوة 
للكعبة، لينافس خلفاء بغداد العباسيني، وطوال 

القرن التاس���ع عشر واوائل القرن العشرين، 
كانت مصر ترس���ل الكسوة للكعبة سنويا، 
وتتألف من ثماني ستائر من احلرير االسود، 
وقد كتب عليه بالنسيج في كل مكان منه 

»ال إله إال اهلل محمد رسول اهلل«.

الداعية ناظم المسباح




