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الجمعة 3  سبتمبر 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

بعد أن فتح املسلمون دمشق، وقضت اجليوش اإلسالمية على جحافل الروم في الشام، اجته أبو 
عبيدة بن اجلراح على رأس جيشه الذي يضم خيرة أبطال املسلمني وفيهم سيف اهلل خالد بن الوليد 

إلى حمص لفتحها، إحكاما لسيطرة قبضة املسلمني على الشام.
وأراد اخلليف���ة عمر بن اخلطاب أن يوجه جيش���ا آخر إلى الع���راق ليقضي على نفوذ 

الف���رس بها، بعد أن بدأت بوادر الضعف واالنهيار تدب في إمبراطوريتهم العتيقة، 
وكان عم���ر بن اخلطاب يريد أن يخرج على رأس ه���ذا اجليش، ولكنه بعد أن 

استشار أصحابه، أش���اروا عليه بأن يبقى في املدينة، ويؤمر على اجليش 
رجال غيره، فنزل على رأي اجلماعة، وبدأ عمر يبحث عن الرجل املناسب 

للقيام بهذه املهمة اخلطيرة فأش���ار عليه أصحابه بأن يؤّمر »سعد بن 
أبي وقاص«. 

وخرج س���عد من املدين���ة إلى العراق في أربع���ة آالف فارس، 
واس���تطاع س���عد وجنوده أن يحققوا أعظم األمجاد، وسطروا 

أروع البطوالت، وتوالت انتصارات املس���لمني على الفرس في 
القادسية ثم بهرسير التي كانت ضاحية للمدائن على الضفة 
الغربية لدجلة، ال يفصلها عن املدائن سوى النهر، وال تبعد 

عن بغداد بأكثر من عشرين ميال إلى اجلنوب.

القرار الصعب

بعد فتح بهرس���ير أراد سعد بن ابي وقاص أن يعبر 
بجن���وده إلى املدائن، ولكنه وج���د أن الفرس قد أخذوا 

السفن كلها حتى مينعوهم من العبور إليهم.
جمع سعد جنوده وأخبرهم بعزمه على عبور دجلة 
إلى املدائن، فوجد منهم حماسا شديدا ورغبة أكيدة في 
السير إلى الفرس وفتح عاصمتهم املدائن، وقسم سعد 
جيشه إلى عدة كتائب، وجعل على رأس كل منها قائدا من 
أمهر رجاله، وأكثرهم حنكة وكفاءة، فجعل على الكتيبة 
األولى »كتيبة األهوال« عاص���م بن عمرو امللقب بذي 
البأس، وجعل على الكتيبة الثانية »الكتيبة اخلرساء« 

القعقاع بن عمرو، ثم سار هو على بقية اجليش.

كتيبة األهوال

وتقدم���ت الكتيبتان في إميان وش���جاعة، فال البحر 
يخيفهم وال الفرسان املتربصون بهم على الشاطئ اآلخر 

يرهبونهم، وأسرع املسلمون يعبرون النهر بخيولهم حتى 
امتألت صفحة النهر باخليل والفرسان والدواب، فال يرى 

أحد املاء من الشاطئ لكثرة اخليل والفرسان، فلما رأى الفرس 
املس���لمني وقد خاضوا النهر إليهم راحوا يجمعون فرسانهم 

للتصدي لهم، ومنعهم من اخلروج من املاء، واجتمع عدد كبير 
من فرسانهم حول الشاطئ مدججني بالسالح يترقبون وصول 

املس���لمني ليرشقوهم بالس���هام والرماح، ويقضوا عليهم قبل أن 
يصلوا إلى الشاطئ.

ولكن قائد األهوال عمرو بن عاصم أدرك بسرعة ما ينتظرهم، فيأمر 
رجاله بأن يشرعوا رماحهم، ويصوبوها إلى عيون خيل الفرس، وتنطلق 

الرماح وكأنها البرق اخلاطف إلى عيون اخليول، فتعم الفوضى بني صفوف 
الفرس، وتضطرب صفوفهم، ويفرون أمام املسلمني، وقد امتألت نفوسهم رعبا 

وفزعا، وهم ال ميلكون كف خيولهم، يطاردهم فرسان كتيبة األهوال.

المسلمون في المدائن

وانطلق املسلمون نحو الشاطئ بخيولهم القوية، وهي تصهل في حماس، وتنفض املاء عن أعرافها 

في قوة، فلما رآهم القوم أخذهم الفزع، وانطلقوا ال يلوون على شيء.
ودخل املسلمون املدائن فاحتني منتصرين، وغنموا ما حتويه من نفائس وذخائر، بعد أن فر كسرى 

وجنوده حاملني ما استطاعوا حمله من األموال والنفائس واألمتعة، وتركوا ما عجزوا عن حمله.
ووجد املس���لمون خزائن كس���رى مليئة باألموال والنفائس، ولكن هذه الكنوز لم تغر 
أيا منهم باالستيالء عليها لنفسه، ولم تراود أحدا منهم نفسه على أخذ شيء منها، 
ودخل سعد القصر األبيض باملدائن، وانتهى إلى إيوان كسرى، وهو يقرأ قوله 
تعالى: )كم تركوا من جنات وعيون، وزروع ومقام كرمي، ونعمة كانوا فيها 

فاكهني، كذلك وأورثناها قوما آخرين � الدخان: 25 � 28(.
ثم صلى فيه صالة الفتح ثماني ركعات ال يفصل بينهن، كما صلى 

من قبل في قصر كسرى اآلخر في بهرسير.

يد تقاتل وأخرى تحمل السالم

وعرض املسلمون على أهل املدائن ما عرضوه من قبل على 
إخوانهم في بهرس���ير: »إما اإلسالم، فإن أسلمتم فلكم ما لنا، 
وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فاجلزية، وإن أبيتم فمناجزتكم 
حتى يحكم اهلل بيننا وبينكم«. فأجابوهم إلى اجلزية، وقالوا: 
»ال حاجة لنا في األولى وال في اآلخرة، ولكن الوس���طى«. 
وأرسل سعد الس���رايا في اثر كسرى، فلحق بهم بعض 
املسلمني، فقتلوا عددا كبيرا منهم، وفر الباقون، واستولى 
املسلمون على ما معهم من الغنائم واألسالب، وكان فيها 

مالبس كسرى وتاجه وسيفه وحليه.
وانتشر املسلمون في املدائن تلك املدينة الساحرة 
التي طامل���ا داعبت أحالمهم، ومتن���وا فتحها، وأخذوا 
يجمع���ون املغامن الكثيرة التي ظف���روا بها من الذهب 
والفضة والسالح والثياب واألمتعة والعطور واألدهان، 
فأرسلوا ذلك إلى عمر بن اخلطاب، وكان فيما أرسلوه 
سيف كسرى وأساوره، فلما وضعت بني يديه نظر إليها 
متعجبا وهو يقول: »إن أقواما أدوا هذا لذوو أمانة«، فرد 

عليه علي بن أبي طالب: إنك تعففت فعفت الرعية.

سراقة يلبس سواري كسرى

وكان في القوم س���راقة بن مالك ال���ذي وعده النبي 
ژ يوم الهجرة أنه س���يلبس س���واري كسرى، فتناول 
عمر السوارين وألقاهما إليه، فوضعهما سراقة في يديه، 
لتتحقق بشارة رسول اهلل ژ ووعده لسراقة، حيث كان 
النبي مهاجرا خارجا من بلده، فارا بدينه مطاردا من قومه، 

ضعيفا إال من إميانه باهلل، وثقته في نصره إياه. 
فلما رآهما عمر في يدي س���راقة قال: »احلمد هلل, س���وارا 

كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن مالك«.
ثم أطرق عمر قليال، وكس���ا احلزن واألسى صوته وهو يقول: 
»اللهم إنك منعت هذا رس���ولك ونبيك، وكان أحب إليك مني، وأكرم 
علي���ك مني، ومنعته أبا بكر، وكان أحب إليك مني، وأكرم عليك مني، 
وأعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتمكر بي«، ثم بكى حتى أشفق 

عليه املسلمون من حوله.
وهكذا سقطت املدائن عاصمة الفرس العريقة في أيدي املسلمني فكان سقوطها 
إيذانا بانهيار إمبراطورية الفرس كلها، وبداية صفحة جديدة من تاريخ فارس، بعد 
أن بادر كثير من أهالي تلك البالد إلى الدخول في اإلسالم، ملا وجدوه من احلرية والعدل 
وحسن املعاملة في ظل اإلسالم، بعدما قاسوا طويال من ظلم دهاقني الفرس وجور حكامهم، مما ساعد 

على املزيد من الفتوحات اإلسالمية في بالد املشرق.

المباشرة
هل ميكن احلك��م مبنع املداعب��ة والتقبيل اثناء 

الصيام؟
ان كان الشخص سريع الشهوة ال ميلك نفسه 
فال يجوز له ذلك، النه يؤدي الى افساد صومه، وال 
يأمن من وقوع مفسدة من االنزال او اجلماع، قال 
اهلل تعالى في احلديث القدسي: ».. ويدع شهوته 
من اجلي«. والقاعدة الشرعية: كل ما كان وسيلة 

الى محرم فهو محرم.

ال فرق
ه��ل يختلف احلكم الس��ابق للش��اب عن كبير 

السن؟
ال يختلف، ان كان احدهما ال ميلك ش���هوته، 
لكن يتوقع من الش���يخ الكبير انه ميلك الشهوة 

بعكس الشاب.

لمس اليد
لو وقعت يد الصائم على امرأة اجنبية، هل فسد 

صيامه أو صيامها؟
لو وقع مثل هذا من غير قصد، فليس عليهما 
ش���يء، وال يقدح في صومهما، ومثل هذا يحدث 
اثناء العمرة، لك���ن التعمد فيه االثم، وال يؤدي 

الى بطالن الصيام.

مالبس خليعة
ه��ل وقوع العني على مناظر غير محتش��مة في 

نهار رمضان. مبطل للصيام؟
ليس مبطال للصيام، لكن يخش���ى من ضياع 

االجر، لذا علينا غض البصر قدر الوسع.

الصيد
صيد البحر او البر، هل له من تأثير بالصيام؟

ليس له عالقة بالصيام، وال يؤثر عليه.

الغبار
في كثير م��ن االحيان يكون اجل��و مغبرا، فهل 

دخول الغبار الى اجلوف يفطر الصيام؟
دخول غبار او دخان او اي شيء للمعدة مما 
ال يعد طعاما فال يفطر، النه مما ال ميكن التحرز 
منه وكان موجودا في زمن النبوة ولم يحذر النبي 

ژ الصحابة رضي اهلل عنهم عنه.
ما حكم تزين املرأة باحلناء وهي صائمة؟

ال بأس في هذا.

أيام معدودة
مل��اذا ذكر اهلل في الصيام )ايام��ا معدودة(، وفي 

احلج قال سبحانه )اشهر معلومات(؟
الن اش���هر احلج كان وقتها معلوما منذ نبي 
اهلل ابراهيم ژ وتوارثها الناس بعده، اما رمضان 

فجاء التشريع فيه جديدا على الناس.

الريچيم في الصيام
هل يج��وز التش��ريك بالنية، فيك��ون الصيام 

للعبادة وللريچيم؟
اذا نصح ش���خص من قبل االطباء باحلمية، 
فبيت النية وامسك عن الطعام من طلوع الفجر 
الثاني الى غروب الشمس، فإنه يؤجر على ذلك، 
وصيامه شرعي النه بيت النية وصام املدة كاملة، 
النه لم يعدل عن احلمية املجردة الى الصيام الذي 
يتقرب به الى اهلل جل وعال، اال وفي قلبه شيء 
من مالحظة هذه العبادة، ويبقى ان الذي يصوم 
وال ينهزه الى الصي���ام اال طلب الثواب من اهلل 
جل وعال اعظم اجرا ممن ش���رك في صيامه بني 

العبادة واالمر املباح.

المبيدات الحشرية
هل شم املبيدات احلشرية يفطر الصائم؟

ال يفس���د الصوم في رمضان وغيره، فرضا 
او نفال.

سواك الصائم
هل يشرع استعمال الس��واك في نهار رمضان 

للصائم؟
نعم، والسواك س���نة في جميع النهار، حتى 
ولو اس���تاك وهو صائم فوجد حرارة او طعما 
فيه فبلعه، او اخرجه من فمه ثم اعاده واستاك 

به، فال يضر الصيام.

فتوحات 
إسالمية

قال رسول اهلل ژ: قد دنت مني اجلنة حتى لو اجترأت عليها 
جلئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: اي رب وانا 
معهم؟ فإذا امرأة � حس���بت أنه قال � تخدشها هرة، قلت: ما شأن 
هذه؟ قالوا: حبس���تها حتى ماتت جوعا، ال أطعمتها، وال أرسلتها 
تأكل � قال نافع حس���بت أنه قال: من خشيش أو خشاش األرض« 

)رواه البخاري(.
وفي رواية: قال رسول اهلل ژ: »وعرضت علي النار، فلوال أني 
دفعتها عنكم لغشيتكم، ورأيت فيها ثالثة يعذبون: امرأة حميرية 
سوداء طويلة تعذب في هرة لها أوثقتها فلم تدعها تأكل من خشاش 
االرض، ولم تطعمها حتى ماتت، فهي اذا اقبلت تنهشها، واذا ادبرت 

تنهشها« )صحيح لغيره، رواه ابن حبان(.
قوله: »حشاش األرض«: أي: هوامها وحشراتها.

سارق الحّجاج وبدنتي رسول اهلل ژ
عن عبداهلل بن عمرو قال: كسفت الشمس على عهد رسول اهلل 
ژ فصلى رس���ول اهلل ژ فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، 
ثم رفع فأطال، »قال ش���عبة«: وأحسبه قال في السجود نحو ذلك 
وجعل يبكي في سجوده وينفخ ويقول: »رب لم تعدني هذا وأنا 

استغفرك، لم تعدني هذا وأنا فيهم«.
فلما صلى قال: »عرضت علي اجلنة، حتى لو مددت يدي تناولت 
من قطوفها، وعرضت علي النار فجعلت انفخ خشية أن يغشاكم 
حرها، ورأيت فيها سارق بدنتي رسول اهلل ژ، ورأيت فيها أخا 
بني دعدع سارق احلجيج، فإذا فطن له قال هذا عمل احملجن، وان 

غفل عنه ذهب به« )رواه مسلم، وأحمد(.

المفاخر
عن أبي بن كعب، قال: انتسب رجالن على عهد رسول اهلل ژ 
فقال أحدهما: أنا فالن بن فالن، فمن أنت ال أّم لك؟ فقال رسول 
اهلل ژ: »انتس���ب رجالن على عهد موسى گ، فقال أحدهما: 
أنا فالن بن فالن � حتى عّد تس���عة � فمن أنت ال أّم لك؟ قال: أنا 
فالن بن فالن، ابن االسالم. قال: فأوحى اهلل الى موسى گ: ان 
هذين املنتسبني، اما انت ايها املنتمي � أو املنتسب � إلى تسعة 
في النار فأنت عاشرهم، واما أنت يا هذا املنتسب الى اثنني في 

اجلنة، فأنت ثالثهما في اجلنة. صحيح: رواه أحمد.
وفي رواية له أيضا قال رسول اهلل ژ: »من انتسب الى تسعة 

آباء كفار يريد بهم عزا وكرما، فهو عاشرهم في النار«.

خولة بنت ثعلبة رضي اهلل عنها سمع اهلل شكواها صاحبة الهّرة

الحسن بن الهيثم

خولة بنت ثعلبة بن أصرم بن فهد بن 
ثعلبة من ربات الفصاحة والبالغة، تزوجها 
أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت 
رضي اهلل عنهما. وهو ممن شهد بدرا وأحدا 

واملشاهد كلها مع رسول اهلل ژ.
راجعت خولة زوجها أوس بن الصامت 
في ش����يء فغضب فقال: »أنت علي كظهر 
أم����ي«، ثم خرج الزوج بعد أن قال ما قال 
فجلس في نادي القوم ساعة ثم دخل عليها 
يريدها عن نفسها، فامتنعت حتى تعلم 
حكم اهلل في مثل هذا احلدث. فقالت: كال 
والذي نفس خولة بيده، ال تخلصن إلي، 
وقد قلت ما قلت حتى يحكم اهلل ورسوله 
فينا بحكمه، وخرجت خولة حتى جاءت 
رسول اهلل ژ فجلست بني يديه فذكرت 
له ما لقيت م����ن زوجها، وهي بذلك تريد 
أن تستفتيه وجتادله في األمر، ورسول 
اهلل ژ يقول: »ما أمرنا في أمرك بشيء ما 
أعلمك إال قد حرمت عليه«، واملرأة املؤمنة 
تعيد الكالم وتبني لرسول اهلل ژ ما قد 
يصيبها وابنه����ا إذا افترقت عن زوجها، 
وفي كل مرة يقول لها رسول اهلل ژ »ما 
أعلمك إال قد حرم����ت عليه« وهنا رفعت 
يديها إلى السماء وفي قلبها حزن وأسى، 

وفي عينيها دموع وحس����رة قائلة: اللهم 
إني أش����كو إليك ما نزل ب����ي.. وما كادت 
تفرغ من دعائها حتى تغشى رسول اهلل 
ژ ما كان يتغشاه عند نزول الوحي، ثم 

سري عنه.
فقال رسول اهلل ژ: »يا خولة قد أنزل 
اهلل فيك وفي صاحبك قرآنا« ثم قرأ عليها 
اآليات من سورة املجادلة: )قد سمع اهلل 
قول التي جتادلك في زوجها وتشتكي إلى 
اهلل واهلل يسمع حتاوركما إن اهلل سميع 
بصير...( إلى قوله: )وللكافرين عذاب أليم(. 

ثم بني النبي ژ كفارة الظهار.
ومما روي في ش����أن خولة رضي اهلل 
عنها أن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه 
مر بها في زمن خالفته وهو أمير املؤمنني 
وكان راكبا على حمار، فاستوقفته خولة 
طويال ووعظته، وقالت له: يا عمر قد كنت 
تدع����ى عميرا ثم قيل لك: يا عمر، ثم قيل 
لك: يا أمير املؤمنني، فاتق اهلل يا عمر فإن 
م����ن أيقن باملوت خاف الفوت، ومن أيقن 

باحلساب خاف العذاب.
فقيل له: يا أمي����ر املؤمنني أتقف لهذه 

العجوز هذا املوقف.
فقال ÿ: »واهلل لو حبستني من أول 

النهار إلى آخره ما زلت إال للصالة املكتوبة، 
إنها خولة بنت ثعلبة سمع اهلل قولها من 
فوق سبع س����ماوات، أيسمع رب العاملني 

قولها وال يسمعه عمر؟!«. 

فوائد قصة الصحابية

أوال: رأيها الس����ديد ف����ي االمتناع عن 
معاش����رة زوجها بعد ان ق����ال: أنت علي 
كظهر أم����ي، وضرورة معرفة حكم الدين 

في هذه القضية.
ثانيا: رأيها الس����ديد في احلرص على 
مستقبل ومتاسك أس����رتها، يتجلى ذلك 
في قولها: إن أوس����ا ظاه����ر مني، وإنا ان 
افترقنا هلكنا، وقد نثرت بطني منه، وقدمت 

صحبته.
ثالثا: رأيها الس����ديد في رفع األمر الى 

النبي والذي بيده األمر.
ول����وال رجاحة عقل خول����ة، وحكمة 
تصرفه����ا، وقوة رأيها لقع����دت في بيتها 
جتتر الهموم حتى تهلك هي وأس����رتها، 
وملا كانت س����ببا في نزول تشريع عظيم 
يشملها ويشمل املسلمني واملسلمات جميعا 
الى يوم القيامة، وهذا التش����ريع العظيم 

هو: حل مشكلة الظهار.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

فتح المدائن
كان إيذانًا بانهيار إمبراطورية الفرس كلها

هو أبوعلي احلسن بن الهيثم، صاحب أول نظرية تثبت ان الضوء 
ينتقل من املبصرات الى العني، وهو عكس ما كان شائعا من قبله، من 
ان العني هي التي ترسل أشعة متى اصطدمت بجسم من األجسام نتمكن 
م����ن رؤيته، ويقول عنه د.وليم عبيد وعبدالعظيم أنيس في كتابيهما 
»مقدمة في تارخ الرياضيات.. احلساب واجلبر«: لم يكن ابن الهيثم عاملا 
طبيعيا ورياضيا كبيرا وفق جميع املعايير فحسب، وامنا كان مهندسا 
كبيرا مبقاييس عصره، فهو أول من أشار الى فكرة تخزين مياه النيل 
عند أس����وان لالنتفاع بها في فصول اجلفاف، ولقد سمع احلاكم بأمر 
اهلل، اخلليفة الفاطمي في مصر، بأمر ابن الهيثم وعلو مقامه في العراق، 
فدعاه الى مصر وخرج الستقباله خارج أسوار القاهرة وواله منصبا 
من مناصب الدولة. وبعد وفاة احلاكم استوطن ابن الهيثم غرفة بجوار 
اجلامع األزهر وانقطع للبحث والتألي����ف حتى وفاته، ويعتبر كتابه 

»املناظر« أكبر أعماله العلمية وأجلها شأنا وكثير من مسائل الهندسة 
واجلبر التي حلها كانت نواجت دراساته في علم الضوء. ويضيف املؤلفان: 
»ويعتبر العالم البريطاني برونفس����كي في كتابه »ارتقاء اإلنسان« ان 

ابن الهيثم أعظم الرجال الذين ترجم األوروبيون أعمالهم في القرون 
الوس����طى وعصر النهضة، ألنه أدرك ألول مرة في تاريخ 

البشرية اننا نرى األجسام ألن كل نقطة عليها ترسل 
شعاعا الى العني وتعكسه منها ال العكس كما كان 

يظن اليونانيون، وان هذه الفكرة هي التي أدت 
الى فكرة املنظور، التي كانت ذات أثر كبير على 
الفن األوروبي. ولد ابن الهيثم في البصرة عام 
965م، وقضى معظم حياته بالقاهرة ودفن 

بها عام 1039م.

الداعية راشد العليمي




