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السبت 4  سبتمبر 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

معركة حطني معركة فاصلة بني الصليبيني وقوات صالح الدين املس���لمة، قامت في 4 يوليو 1187م 
قرب قرية املجاودة، بني الناصرة وطبرية انتصر فيها املسلمون، ووضع فيها الصليبيون أنفسهم في 
وضع غير مريح إستراتيجيا في داخل طوق من قوات صالح الدين، أسفرت عن سقوط مملكة القدس 

وحترير معظم األراضي التي احتلها الصليبيون.

دوافعها

كانت مناطق من البالد اإلس���المية والقدس حتديدا قد احتلت من قبل الصليبيني عام 1099م، وكان 
اإلقطاعيون الصليبيون والفرس���ان قد نصبوا أنفس���هم أمراء وملوكا على تلك املناطق، فكان 

هذا على مدى قرن دافعا لتحرير البالد من االحتالل، وكانت غارة لصوصية شنها أحد 
بارونات اإلفرجن البارزين، رينالد دي ش���اتيلون )أرناط( السبب املباشر لهجوم 

املس���لمني، رينالد دي شاتيلون كان مغامرا وقحا وسبق له أن اجتاح قبرص 
البيزنطية في س���نة 1155م وعمل فيها سلبا ونهبا، وكان قد أسر عند نور 

الدين زنكي قبل 16 س���نة، وبعد إخالء سبيله استقر في حصن الكرك، 
وعكف على نهب وسلب قوافل التجار املارة في اجلوار، ألن احلصن 

كان يقطع الطريق من سورية إلى مصر واحلجاز، وفي أواخر سنة 
1186 م ولرمبا أوائل 1187م، شن رينالد غارة )خالفا لشروط هدنة 

عقدت في 1180( على قافلة متجهة من القاهرة إلى دمشق ونهب 
بضائعها، وأس���ر أفرادها وزجهم في حصن الكرك، ويروى أن 
القافلة كانت ألخت صالح الدين بالذات، فما كان من صالح الدين 
إال ان يطال���ب في احلال ملك القدس آنذاك غي دي لوزينيان 
بالتعويض عن الضرر واإلفراج عن األسرى ومحاسبة الناهب، 
ولكن امللك ل���م يجازف مبس تابعه القوي رينالد، فكان أن 
قرر صالح الدين إع���الن احلرب على مملكة القدس، إال ان 

مرض صالح الدين أخر بدء القتال في تلك السنة.

العمليات العسكرية التي سبقتها

كانت تلك العمليات تهدف إلى توحيد املس���لمني، وكان 
للتوحيد أساليب باإلقناع واللني حينا أو باستعمال القوة 

أحيانا أخرى.
في البدء اجتاحت قواته في الربيع الباكر من عام 1187م 

مناطق قلعتي الكرك وكراك دي مونريال، وبعد ش���هرين بدأ 
القتال ضد الصليبيني، واحتشدت قوات املسلمني املنطلقة من 

دمش���ق نحو بحيرة طبريا وضمت جيش الشام املوحد قوات 
من دمشق وحلب واملوصل، ووافاه جيش من مصر بقيادة امللك 

العادل فضمه إلى جيش الشام، وسار بهما إلى تل عشترة.
في آيار مايو 1187م أبيدت إلى الش���مال الش���رقي من الناصرة 

فصيلة كبيرة مؤلفة أساس���ا من الفرسان الصليبيني، ولقي األستاذ 
األكبر جلمعية األوسبيتاليني روجيه دي موالن مصرعه.

كانت قوات املسلمني بقيادة صالح الدين تضم 12 ألف فارس، و13 ألفا 
من املش���اة وقوة كبيرة من املتطوعني ورجال االحتياط، وفي اجلانب اآلخر 

حشد الصليبيون 22 ألفا بني فارس ورجل.
عبرت جيوش املس���لمني نهر األردن جنوبي طبريا، وسارت في اليوم التالي إلى 

تل كفر س���بت )كفر س���بيت( في اجلانب اجلنوبي الغربي من طبريا، وحاولت االشتباك مع 
الصليبيني، فرفضوا القتال، وفي 2 يوليو اس���تولت جيوش صالح الدين املسلمة على طبرية قاطعا 

على عدوه طريقه إلى املاء.

أحداث المعركة

أحرق املس���لمون األعشاب والشجيرات في ساحة املعركة، واس���تولوا على عيون املاء، عمال على 
تعطيش الصليبيني وإجبارهم على النزول لالش���تباك معهم وملا وصل الصليبيون إلى السهل الواقع 

بني لوبيا وحطني ش���ن صالح الدين هجوما ففروا إلى تالل حطني، فحاصرت قوات املس���لمني التالل، 
وأقبل الليل وتوقف القتال، في اليوم التالي 4 يوليو 1187 وفي قيظ شديد ونقص في مياه الشرب قامت 
معركة حطني، ولف الفرس���ان الصليبيون الذين انتظموا على مرتفع حطني س���حب الدخان املتصاعد 
إلى أعلى، فالتحم اجليشان على بعد ميلني من حطني، فتضعضعت صفوف الصليبيني وأهلكت سهام 
جيوش املس���لمني الصليبيني، ثم شن هجوم بالسيوف والرماح، فقتل وجرح وأسر الكثير، فاستسلم 
األل���وف منهم، وقام الصليبيون مبناورة، فتقدم قائد الفرس���ان رميون الثالث أمير طرابلس بأمر من 
غي دي لوزينيان ملك القدس، وزحزح بهجومه هذا قوة يقودها تقي الدين عمر، فظن الصليبيني أنهم 
فتح���وا ثغرة في صفوف صالح الدين فاندفعوا فيه���ا، وحاصر جيش صالح الدين جزء من 
اجليش الصليبي فش���طره إلى شطرين. ودامت املعركة نحو 7 ساعات على التوالي. 
س���قط فيها اآلالف بني جرحى وقتلى، ووقع امللك غي دي لوزينيان ملك القدس 
آنذاك في أسر صالح الدين، باإلضافة إلى العديد من القادة والبارونات، ولم 

ينج إال بضع مئات فروا إلى صور واحتموا وراء أسوارها.

نتائج معركة حطين

كانت هزمية الصليبيني في معركة حطني هزمية كارثية، حيث 
فقدوا فيها زهرة فرس���انهم، وقتل فيها أعداد كبيرة من جنودهم 
وأسر فيها أعداد كبيرة أيضا. وأصبح بيت املقدس في متناول 
صالح الدين، وكان من بني األس���رى مل���ك بيت املقدس ومعه 
مائة وخمس���ون من الفرس���ان ومعهم أرناط صاحب حصن 
الكرك وغيره من كبار قادة الصليبيني، فأحسن صالح الدين 
اس���تقبالهم، وأمر لهم باملاء املثلج، ول���م يعط أرناط، فلما 
ش���رب ملك بيت املقدس أعطى ما تبقى إلى أرناط، فغضب 
صالح الدين وقال: »إن هذا امللعون لم يش���رب املاء بإذني 
فينال أماني«، ثم كلمه وذكره بجرائمه وقرعه بذنوبه، ثم 
قام إليه فضرب عنقه، وقال: »كنت نذرت مرتني أن أقتله إن 
ظفرت به: إحداهما ملا أراد املسير إلى مكة واملدينة، واألخرى 
ملا نهب القافلة واس���تولى عليها غدرا«. فكان أن بر صالح 

الدين بيمينه وضرب عنق أرناط.
وبعد املعركة، س���رعان ما احتلت ق���وات صالح الدين 
وأخوه امللك العادل املدن الس���احلية كله���ا تقريبا جنوبي 
طرابلس: عكا، بيروت، صيدا، يافا، قيسارية، عسقالن. وقطع 
اتصاالت مملكة القدس الالتينية مع أوروربا، كذلك استولى 
على أهم قالع الصليبيني جنوبي طبرية، ما عدا الكرك وكراك 
دي مونريال. وفي النصف الثاني من س���بتمبر 1187 حاصرت 
ق���وات صالح الدين القدس، ولم يكن مبقدور حاميتها الصغيرة 
أن حتميها من ضغط 60 ألف رجل. فاستس���لمت بعد 6 ايام، وفي 
2 أكتوبر 1187م فتحت األبواب وخفقت راية الس���لطان صالح الدين 
الصفراء فوق القدس. في نوفمبر 1188م استسلمت حامية الكرك، وفي 
أبري���ل � مايو 1189 استس���لمت حامية ك���راك دي مونريال، وكان حصن 
بلفور آخر حصن يسقط، ومنذ ذلك احلني صار ما كان يعرف مبملكة القدس 
الالتينية مبعظمها في يد صالح الدين، ولم يبق للصليبيني سوى مدينتي صور 
وطرابلس، وبضعة استحكامات وحصن كراك دي شيفاليه )قلعة احلصن( في شرق 
طرطوس. وقد أدى سقوط مملكة القدس إلى دعوة بابا روما إلى بدء التجهيز حلملة صليبية 

ثالثة والتي بدأت عام 1189م.
عامل صالح الدين القدس وس���كانها معاملة أرق وأخف بكثير مما عاملهم الغزاة الصليبيون، قبل 
ذلك ب� 100 عام تقريبا حيث قتل الصليبيون آنداك كل أهالي القدس من رجال وكهول ونس���اء وأطفال 
و70000 مت قتلهم في ساحة املسجد األقصى، فلم تقع من صالح الدين قساوة ال معنى لها وال تدمير، 
ولكنه سمح مبغادرة القدس في غضون 40 يوما بعد دفع فدية مقدارها 10 دنانير ذهبية عن كل رجل، 

و5 دنانير ذهبية عن كل امرأة، ودينار واحد عن كل طفل.

حلق الشعر
حلق الشعر وقص األظافر في نهار رمضان، هل 

مينع منه الصائم؟
كل ذلك ال يفسد الصوم.

أهل األعذار
ما املقصود بأهل األعذار؟

من له عذر شرعي في ترك الصيام، مؤقتا كان 
أو دائما.

ما األعذار املبيحة للفطر؟
األعذار املبيحة للفطر: املرض، الس����فر، املرأة 
احلامل التي تخاف على نفسها، أو على جنينها، 
املرضع تخاف ان يؤثر الصي����ام عليها، أو على 
رضيعها، وأن يحتاج اإلنسان الى الفطر لإلنقاذ 

من هلكة، كالغريق، وغيره.
من املقصود بكبير السن؟

هو الذي تقادم به العمر، وضعف جسده عن 
الصيام، وُيخشى عليه من الصيام.

هل قوله تعالى: )وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكني( متعلقة بكبير السن؟

نعم، قال ابن عباس ÿ: ليست مبنسوخة، 
هو الشيخ الكبير واملرأة الكبيرة ال يستطيعان أن 
يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، أخرجه 

البخاري.

الحجامة
هل تُشرع احلجامة للصائم؟

نعم، لكن ملا كان يخش����ى أن احلجامة تؤول 
باحلاجم واحملجوم إلى الفطر، ألنها تضعف البدن، 
ألجل هذا فتمنع عل����ى من تضعفه، وهذا رجحه 
جمع من أهل العلم، واالحتياط أال يحتجم الصائم 

نهارا.

بول الصغير
إذا بال الصغير على ثوب أو جسللد الصائم، هل 

ُيؤثر ذلك على صيامه؟
ال يؤثر الصي����ام، وال على الضوء، لكن عليه 

تنظيف موضع النجاسة فقط.

معالجة األسنان
هللل ميكلللللن معاجلللة األسللنلان فللي وقت 

الصيام؟
نع����م، م����ع االحتياط م����ن دخول ش����يء الى 

اجلوف.

الرعاف
ما حكم الرعاف، أي خروج الدم من األنف؟

الصي����ام صحي����ح، وه����و أمر ناش����ئ بغير 
اختياره.

دم اللثة
هل خروج دم من اللثة مثل حكم الرعاف؟

نع����م، لكن إذا كان في اللث����ة قروح، أو دميت 
بالس����واك فال يجوز ابتالع ال����دم، وعلى الصائم 
إخراج����ه فإن دخل حلقه بغير اختياره وال قصد 

فال شيء عليه.

بخار الماء
مللن يعمل فللي محطات حتلية املياه واملتشللبعة 

ببخار املاء، هل هذا يؤثر على صيامهم؟
ال يضّر صومهم.

التذوق
هل مبقدور املرأة تذوق الطعام وهي صائمة؟

نع����م لها ذلك، وصيامها صحيح إذا لم تتعمد 
ابت�����الع ش����يء من����ه، وُيك����ره ذوق الطعام بال 

حاجة.

مضغ الطعام
مضغ األم الطعام لولدها، هل يفسد صيامها؟

ال يفسده.

شرب السجائر
شرب السجائر هل هو مفسد للصوم؟

 شرب السجائر مفسد للصوم باتفاق الفقهاء، 
وإن لم يكن مما ُيتغذى به، ألن كل ما له جرم إذا 
دخل ال����ى اجلوف عن طريق منفذ طبيعي عمدا، 
فإنه مفطر للصائم س����واء كان مما يتغذى به أو 

ال، واهلل أعلم.

فتوحات 
إسالمية

ق���ال اهلل تعالى )ضرب اهلل مثال للذي���ن كفروا امرأة نوح 
وام���رأة لوط كانتا حتت عبدين من عبادنا صاحلني فخانتاهما 
فلم يغنيا عنهما من اهلل ش���يئا وقيل ادخال النار مع الداخلني( 

التحرمي: 10.
قال القرطبي: ضرب اهلل تعالى هذا املثل تنبيها على أنه ال يغني 

أحد في اآلخرة عن قريب وال نسيب اذا فرق بينهما الدين.
وكان اس���م امرأة نوح: والهة، واسم امرأة لوط: والعة، قاله 

مقاتل.
وقول���ه تعالى )فخانتاهم���ا(: قال عكرم���ة والضحاك: أي: 

بالكفر.
وعن ابن عباس ÿ قال: كانت امرأة نوح تقول للناس: انه 

مجنون، وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه.
وعنه قال: ما بغت امرأة نبي قط، وهذا اجماع من املفسرين 
فيما ذكر القشيري، امنا كانت خيانتهما في الدين وكانتا مشركتني، 

وقيل: كانتا منافقتني.
وقيل: خيانتهما النميمة اذا أوحى اهلل إليهما ش���يئا أفشتاه 

الى املشركني، قاله الضحاك.
وقيل: كانت امرأة لوط اذا نزل به ضيف دخنت لتعلم قومها 

انه قد نزل به ضيف، ملا كانوا عليه من اتيان الرجال.
وقوله تعالى )فلم يغنيا عنهما من اهلل شيئا( أي: لم يدفع نوح 
ولوط عليهما السالم مع كرامتهما على اهلل تعالى عن زوجتيهما 
� ملا عصتا � ش���يئا من عذاب اهلل، تنبيها بذلك على ان العذاب 
يدفع بالطاعة ال بالوسيلة. وقيل لهما )ادخال النار مع الداخلني( 

في اآلخرة، كما يقال لكفار مكة وغيرهم. واهلل أعلم.

المفلس
ع���ن أبي هريرة ÿ، ان رس���ول اهلل ژ قال: »أتدرون من 
املفلس؟« قالوا: املفلس فينا من ال درهم له وال متاع فقال: »ان 
املفلس من أمتي من يأتي ي���وم القيامة بصالة وصيام وزكاة، 
ويأتي قد ش���تم هذا، وقذف هذا وأكل مال هذا، وس���فك دم هذا، 
وضرب هذا، فيعطى هذا من حس���ناته، وهذا من حسناته، فإن 
فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت 

عليه، ثم طرح في النار«.
وعن ابن عثمان، عن س���لمان الفارس���ي، وس���عد بن مالك، 
وحذيفة بن اليمان، وعبداهلل بن مسعود حتى عّد ستة أو سبعة 
من أصح���اب النبي ژ قالوا: »ان الرجل لترفع له يوم القيامة 
صحيفته حتى يرى انه ناج، فالتزال مظالم بني آدم تتبعه حتى 
ما يبقى له حس���نة، ويحمل عليه من سيئاتهم«. رواه البيهقي 

في البعث بإسناد جيد.

أسماء بنت يزيد بن السكن األنصارية زوجة نوح وزوجة لوط

أول مولود في دار الهجرة

واحدة من النس����وة الطاهرات الالتي 
ضرب����ن أروع األمثلة في اإلميان والعلم 
والصبر، فكتب له����ا اخللود في تاريخ 

مشرق باألنوار والبركات.
أسلمت في السابقني من األنصار على 
يد مصعب بن عمير، مصعب اخلير الذي 
انطلق من خي����ر دور األنصار، دار بني 
عبد األشهل قوم سعد بن معاذ ÿ ذلك 
الصحابي اجلليل الذي كان إسالمه بركة 
على قومه، حيث روي أنه يوم أسلم ما 
أمس����ى في دار بن عبد األشهل رجل وال 

إمرأة إال مسلما أو مسلمة.
وأسماء هذه هي بنت عمة معاذ بن جبل 
ÿ. ويلتقي نسبها مع نسب سعد بن 
معاذ رضي اهلل عنهما في جدهما امرئ 

بن القيس بن زيد بن عبد األشهل.
وأس����ماء بنت يزيد منوذج رائع من 
النساء الالتي كن يسألن رسول اهلل ژ عن 
أمور دينهن، لتصل إلى طريق الصواب، 
وتسلك جانب اخلير، ولذلك وصفت بأنها 

كانت من ذوات العقل والدين.

روت أس����ماء بنت يزي����د فقالت: مر 
بي النبي ژ وأن����ا في جوار أتراب لي، 
فألقى السالم علينا وقال: »إياكن وكفر 
املنعمني«. تقول: وكنت من أجرئهن على 
مسألته، فقلت: يا رسول اهلل وما كفران 
املنعمني؟ قال: »لعل إحداكن تطول أميتها 
بني أبويها، ثم يرزقها اهلل زوجا، ويرزقها 
منه ولدا، فتغض������ب فتق��ول: ما رأيت 

خيرا ق�ط«.
وألسماء رضي اهلل عنها مكانة خاصة 
في نفس ام املؤمنني عائش����ة رضي اهلل 
عنها فه����ي التي زينتها يوم زفافها على 
الرسول ژ وأدخلتها عليه، وأصبحت 
بعد ذلك تدعى أس����ماء عائشة أو أسماء 

مقينة عائشة.
نشأت أسماء رضي اهلل عنها في أسرة 
عرف أفرادها بالتضحية واجلهاد منذ أن 
أعلنت كلمة التوحيد، ومنذ ان صادف نور 
اإلميان قلوبهم الصافية خالية، فتمكن 

منهم.
لقد كان لها باع طويل في عالم اجلهاد، 

ففي غزوة أحد استشهد أبوها يزيد بن 
السكن، وعمها زياد بن السكن، وأخوها 
عامر بن يزيد، وابن عمها عمارة بن زياد 
بن الس����كن، فلما بلغها مقتلهم، وعلمت 
بسالمة رسول اهلل ژ اعتبرت كل مصيبة 

بعد رسول اهلل  ژ هينة.
وشهدت أسماء كثيرا من األحداث املهمة 
في اإلسالم، وكانت تشارك فيها، فحضرت 
غزوة اخلن����دق، وخرجت مع النبي ژ 
إلى احلديبي����ة، بايعت بيعة الرضوان، 

ثم شاركت في غزوة خيبر.
ولم تتوقف أسماء عن اجلهاد، فما ان 
اقبلت السنة الثالثة عشرة من الهجرة 
حتى خرجت الى بالد الشام لتأخذ مكانها 
في جيش املسلمني في اليرموك لتسقي 
العطش����ى وتضمد اجلرح����ى، ولم يكن 
عمله����ا مقتصرا على ذل����ك، بل انغمرت 
في الصفوف، وقتلت يومئذ تس����عة من 
الروم بعمود فس����طاطها، وعاشت بعد 
ذلك دهرا ال����ى ان توفيت في زمن يزيد 

بن معاوية.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

معركة حطين
انتصر فيها المسلمون بقيادة صالح الدين األيوبي

هو أبوبكر عبداهلل بن الزبير بن العوام، كان شريف النسب 
عريق األصل طيب النبت، أمه ذات النطاقني أس����ماء بنت أبي 
بكر الصدي��ق وجدته صفية بنت عبداملطلب عمة رسول اهلل 

ژ.
ولدته أمه باملدينة املن����ورة، فكان أول مولود للمهاجرين، 
كان بحق مولدا ونصرا حيث رفعت مبولده راية اإلميان وأعز 
اهلل به اإلسالم، فقد أشاع اليهود بني الناس في املدينة املنورة 
ان كهنتهم سحروا املهاجرون فلن يولد لهم مولود في املدينة 

فحزن املهاجرون.
فلما ولد عبداهلل بن الزبير فرح املسلمون لذلك فرحا شديدا 
وحملوه وأخذوا يهللون ويكبرون ويهنئ بعضهم بعضا بهذا 
املولود املبارك فكان هذا أول نصر في أول مواجهة بني املسلمني 

وأعدائهم في املدينة املنورة.
هرول أبوبكر الى املولود اجلديد واحلفيد األول فحمله وأذن 
ف����ي أذنه اليمنى وأقام في اليس����رى وحملته األم وذهبت الى 

رسول اهلل ژ ووضعته في حجره ثم دعا بثمرة فمضغها ثم 
تفل في فمه، فكان أول ما دخل في جوف املولود ريق رس����ول 

اهلل ژ ثم دعا له وسماه عبداهلل.
لم يكتف عبداهلل بأن جعل ريق النبي ژ في بطنه بل أراد 

ان يأخذ الفضل كله ويجعل بطنه وعاء لريق النبي ژ.

في بيت النبوة

ش����ب ابن الزبير منذ مولده وهو متظلل ببيت 
النبوة فكانت يد رسول اهلل ژ من أولى األيدي 

التي ملسته وأظلته بتعاليم النبوة.
كان ابن الزبير فارس����ا مغوارا وبطال 
ال يش����ق له غبار من����ذ ان كان صغيرا 
الى ان خرج آخ����ر نفس منه فهو فتى 
قريش وفارس اخللفاء وصاحب املشاهد 

واملواقف املشهورة.

الداعية راشد العليمي




