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االثنين 6  سبتمبر 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

 

قبل مغادرة هوالكو بالد الشام أرسل رسال لقطز يحملون كتابا كان مما فيه »من ملك امللوك شرقا 
وغربا، اخلان األعظم، باس���مك اللهم باسط األرض ورافع السماء.. يعلم امللك املظفر قطز وسائر أمراء 
دولته أنا نحن جند اهلل في أرضه، خلقنا من س���خطه وس���لطنا على من حل به غضبه، فلكم بجميع 
البالد معتبر، وعن عزمنا مزدجر، فاتعظوا بغيركم، وأسلموا إلينا أمركم قبل أن ينكشف الغطاء فتندموا 
ويعود عليكم اخلطأ.. وقد سمعتم أننا قد فتحنا البالد وطهرنا األرض من الفساد وقتلنا معظم العباد، 

فعليكم بالهرب وعلينا الطلب. فأي أرض تأويكم؟ وأي طريق تنجيكم؟ وأي بالد حتميكم؟ فما 
لكم من س���يوفنا خالص، وال من مهابتنا مناص، فخيولنا سوابق، وسهامنا خوارق، 

وسيوفنا صواعق، وقلوبنا كاجلبال، وعددنا كالرمال، فاحلصون لدينا ال متنع، 
والعساكر لقتالنا ال تنفع، ودعاؤكم علينا ال يسمع.. فمن طلب حربنا ندم، 

ومن قصد أماننا سلم، فإن أنتم لشرطنا وألمرنا أطعتم، فلكم ما لنا وعليكم 
ما علينا، وإن خالفتم هلكتم. فال تهلكوا نفوس���كم بأيديكم، فقد حذر 

من أنذر.. فال تطيلوا اخلطاب، وأسرعوا برد اجلواب قبل أن تضرب 
احلرب نارها، وترمي نحوكم شرارها، فال جتدون منا جاها وال 

عزا وال كافيا وال ح���رزا، وتدهون منا بأعظم داهية، وتصبح 
بالدكم منكم خالية، فقد أنصفناكم إذ راسلناكم، وأيقظناكم إذ 
حذرناكم، فما بقي لنا مقصد سواكم« عقد سيف الدين قطز 
اجتماعا مع وجهاء الدولة وعلمائها كان من بينهم العز بن 
عبدالسالم ومت االتفاق على التوجه لقتال التتر، وكان العز 
بن عبدالسالم قد أمر أمراء ووجهاء الدولة بأن يتقدموا 
بنفائس أمالكهم لدعم مسيرة اجليش اإلسالمي فطلب 
قطز األمراء وتكلم معهم في الرحيل فأبوا كلهم عليه 
وامتنعوا من الرحي���ل?، وملا وجد منهم هذا التخاذل 
والتهاون ألقى كلمته املأثورة »يا أمراء املسلمني، لكم 
زمان تأكلون أموال بيت املال، وأنتم للغزاة كارهون، 
وأنا متوجه، فمن اختار اجلهاد يصحبني، ومن لم يختر 
ذلك يرجع إلى بيته، فإن اهلل مطلع عليه، وخطيئة 
حرمي املسلمني في رقاب املتأخرين«. وقد اختلى قطز 
ببيبرس البندقداري الذي كان أمير األمراء واستشاره 
في املوضوع. فأشار عليه بقتل الرسل، والذهاب إلى 
كتبغا متضامنني. فإن انتصرنا أو هزمنا، فسنكون في 
كلتا احلالتني معذورين. فاستصوب قطز هذا الكالم، 
وقام بقتل رسل املغول إليصال رغبته في قتالهم وأنه 

جاد ذلك. وقد زاد من عزمية املس���لمني وصول رسالة 
م���ن صارم الدين أزبك بن عبداهلل األش���رفي � وقد وقع 

أس���يرا في يد املغول أثناء غزوهم الشام ثم قبل اخلدمة 
في صفوفهم � أوضح لهم فيها قلة عددهم وش���جعهم على 

قتالهم وأال يخافوا منهم. فال ش���ك ان قطز قد أفاد من رحيل 
هوالكو إلى فارس على رأس معظم جيش���ه بعد سماعه بوفاة 

أخيه اخلان األعظم، فمن تبقى بالش���ام من عساكر املغول حتت 
قيادة كتبغا يتراوح بني 10 آالف و20 ألف رجل.

في تلك األثناء اجتمع كتبغا الذي كان في بعلبك بالبقاع مع وجهاء 
جيشه، فاستشار األش���رف صاحب حمص واملجير بن الزكي، فأشاروا 

عليه بأنه ال قبل له باملظفر حتى يعود سيده هوالكو خان، ومنهم من أشار 
إليه � اعتمادا على قوة املغول التي ال تقهر � أن ينطلق لقتالهم.

اختار كتبغا ان يتجه لقتالهم فجمع جيش���ه وانطلق باجتاه جيش املسلمني حتى 
القاهم في املكان الذي يعرف باسم عني جالوت.

المعركة

التقى الفريقان في املكان املعروف باسم عني جالوت في فلسطني في 25 رمضان.

قام سيف الدين قطز بتقسيم جيشه املقدمة بقيادة بيبرس وبقية اجليش يختبئ بني التالل 
وفي الوديان املجاورة كقوات دعم أو لتنفيذ هجوم مضاد أو معاكس.

وكان قط���ز قد اجتمع باألمراء، فحضهم على قتال التت���ار وذكرهم مبا وقع بأهل األقاليم من 
القتل والسبي واحلريق، وخوفهم وقوع مثل ذلك، وحضهم على استنقاذ الشام من التتار ونصرة 
اإلسالم واملس���لمني، فضجوا بالبكاء، وحتالفوا على االجتهاد في قت����ال التت���ار ودفعه��م ع�ن 

الب���الد.
قام���ت مقدمة اجليش بقيادة بيبرس بهجوم س���ريع ثم انس���حبت متظاهرة 
بانهزام مزيف هدفه س���حب خيالة املغول إلى الكمني، في حني كان قطز قد 
حشد جيشه استعدادا لهجوم مضاد كاسح، ومعه قوات اخليالة الفرسان 

الكامنني فوق الوادي.
وانطلت احليلة على كتبغا فحمل بكل قواه على مقدمة جيش 
املسلمني واخترقه وبدأت املقدمة في التراجع إلى داخل الكمني، 
وفي تلك األثناء خرج قطز وبقية مش���اة وفرس���ان اجليش 
وعمل���وا على تطويق ومحاصرة قوات كتبغا، حيث كانت 
جيوش املسلمني ينزلون من فوق تالل اجلليل، واملغول 

يصعدون إليهم. 
ثم هجم كتبغا بعنف شديد إلى درجة أن مقدمة جيش 
املسلمني أزيحت جانبا، فاستبسل كتبغا في القتال، 
فاندحر جناح ميسرة عسكر املسلمني وإن ثبت الصدر 
وامليمنة، وعندئذ ألقى السلطان قطز خوذته عن رأسه 
إلى األرض وصرخ بأعلى صوته »واإسالماه«، وحمل 
بنفسه ومبن معه حتى استطاعوا ان يشقوا طريقهم 
داخل اجلي���وش املغولية مما أصابها باالضطراب 

والتفكك. 
ولم ميض كثيرا من الوقت حتى هزم اجليش 
املغولي ونصح بعض القادة كتبغا بالفرار فأبى 
الهوان والذل وقت���ل بعض أصحابه وجرت بينه 
وبني رجل يدعى العرينان مبارزة حيث لم ميض 
وقت طويل عليها حتى سقط كتبغا صريعا مجندال 

على األرض وكان انتصار كبيرا للمسلمني. 

المماليك

بعد املعركة قام والة املغول في الش���ام بالهرب، 
فدخل قطز دمشق، وبدأ في إعادة األمن إلى نصابه في 
جميع املدن الشامية، وتعيني والة لها. واستأمن األشرف 
صاحب حمص وكان مع التتار وقد جعله هوالكو خان 
نائبا على الشام كله، فأمنه امللك املظفر، ورد إليه حمص، 
وكذلك رد حماة إلى املنصور وزاده املعرة وغيرها، وأطلق 
سلمية لألمير شرف الدين عيسى بن مهنا بن مانع أمير العرب، 
واتبع األمير بيبرس البندقداري وجماعة من الشجعان املغول 
يقتلونهم ف���ي كل مكان، إلى أن وصلوا خلفهم إلى حلب، وهرب 
من بدمشق منهم يوم األحد السابع والعشرين من رمضان. فتبعهم 
املسلمون من دمشق يقتلون فيهم، ويس���تفكون األسارى من أيديهم، 
وكان قطز قد أرسل بيبرس البندقداري ليطرد املغول عن حلب ويتسلمها 
ووعده بنيابتها، فلما طردهم عنها وأخرجهم منها استناب قطز عليها غيره وهو 
عالء الدين ابن صاحب املوصل، وكان ذلك س���بب الوحشة التي وقعت بينه وبني بيبرس 

واقتضت قتل امللك املظفر قطز سريعا.
كانت النتيجة النهائية لهذه املعركة هي توحيد الشام ومصر حتت حكم سلطان املماليك على مدى 

ما يزيد على نحو 270 سنة حتى قام العثمانيون بالسيطرة على أراضيهم في عهد سليم األول.

ال تخصيص
ــرين  ــابع والعش ــرع تخصيص ليلة الس هل يش

بعمرة أو صدقة أو توزيع طعام؟
يخشى من التخصيص الدخول في البدعة.

اإلعالن
لو ثبت تعيني ليلة القدر عند أحد من الناس برؤية، 

فهل له ان يعلن ذلك؟
من ثبتت عنده ليلة القدر فال ينبغي له ان يشيع 
ذلك، ألن إخفاءها فيه حكم عظيم، والرس����ول ژ 
املؤيد بالوح����ي أراد ان يخبرهم بعني هذه الليلة 
فتالحى فالن وفالن فرفعت، ورفعها من مصلحة 
العباد، ليجتهدوا في جميع رمضان، الس����يما في 

العشر األواخر.

إعانة على الكسل
من ينشر في الهاتف اجلوال عن معرفة موعد ليلة 

القدر، أو بالصور، فهل هذا يعد عمال مستحسنا؟
الذين يفعلون مثل هذا يخشى انهم يعارضون 
احلكمة من اخفائها، وقد يعينون بعض النفوس 
الضعيفة على الكسل عن القيام والدعاء في بقية 

الليالي.

الدعاء
هل هناك من دعاء لوداع رمضان؟

لم يثبت ذلك عن النبي ژ.

المستدين
هل يجوز االشتراط على الشخص املستدين مبلغا 

من املال، بالغ النصاب، ان يؤدي هو زكاة املال؟
ال يج����وز، ألنه في الزيادة على القرض، وطلب 
الزي����ادة أو النفع واش����تراطها عل����ى القرض من 

الربا.

ما زاد على الحاجات األصلية
ــترط في املال املزكى ان يكون فاضال عن  هل يش

احلاجات األصلية في حياة اإلنسان؟
نعم، يشترط هذا، فإذا كان له مال مستحق صرفه 

الى تلك احلوائج، صارت كاألموال املعدومة.

المقتنيات الشخصية
هل جتب الزكاة في املقتنيات الشخصية؟

من رحمة اهلل بنا انه لم يجعل الزكاة فيما اقتناه 
اإلنسان حلاجته اليومية، أو لالستعمال الشخصي، 
أو ما يطلق عليه باملقتنيات )القنية( الشخصية، 
مثل السيارة والبيت والساعات وما شابه، وبشرط 

عدم عرضها للسلع.

مال المجنون
ــم أو املجنون أو  ــال اليتي ــب الزكاة في م هل جت

املريض؟
نعم، ألن الزكاة حق في املال، وميكن للوصي في 

مال الصغير وغيره ان يخرج الزكاة عنه.

ما يزكى فيه
ما األموال التي جتب فيها الزكاة؟

الزكاة ال تكون اال في األموال النامية حقيقة أو 
حكما، مثل الذهب والفضة واألنعام )االبل والبقر 
والغنم(، عروض التجارة، الزروع والثمار، اخلارج 

من األرض والعسل.

فوائد دنيوية
هل في الصيام فوائد دنيوية للبدن؟

نع����م، واملفروض أال جنع����ل الفوائد الدنيوية 
هي األص����ل، ألن ذلك يؤدي الى إضعاف اإلخالص 
والغفلة ع����ن إرادة اآلخرة، ومن الفوائد الدنيوية 
ما يحصل من الثمرات الصحية الناجتة عن تقليل 
الطع����ام وإراحة اجلهاز الهضمي فترة معينة، من 
ترسب بعض الفضالت والرطوبات الضارة باجلسم 

وغير ذلك.

التذوق
هل يؤثر التذوق على الصيام؟

ال يؤث����ر على الصيام، فعن ابن عباس قال: »ال 
بأس ان يذوق اخلل والشيء يريد شراءه«.

فرشاة األسنان
هل يؤجر من استعمل فرشاة األسنان؟

نع�������م، إن تواف����رت معه����ا ني�����ة العب����ادة 
بالتسوك.

فتوحات 
إسالمية

كانت اليمن تابعة للنجاشي ملك احلبشة. وقام والي اليمن )أبرهة( 
ببناء كنيس����ة عظيمة، وأراد أن يغير وجه����ة حج العرب. فيجعلهم 
يحجون إلى هذه الكنيسة بدال من بيت اهلل احلرام. فعزم أبرهة على 
هدم الكعبة. وجهز جيشا جرارا، ووضع في مقدمته فيال مشهورا عندهم 
يقال أن اسمه محمود. فعزمت العرب على قتال أبرهة. وكان أول من 
خرج للقائه، رجل من أشراف اليمن يقال له ذو نفر. دعا قومه فأجابوه، 

والتحموا بجيش أبرهة. لكنه هزم وسيق أسيرا إلى أبرهة.
ثم خرج نفيل بن حبيب اخلثعمي، وحارب أبرهة. فهزمهم أبرهة 
وأخذ نفيل أسيرا، وصار دليال جليش أبرهة. حتى وصلوا للطائف، 
فخ����رج رجال من ثقيف، وقالوا ألبرهة أن الكعبة موجودة في مكة � 
حتى ال يهدم بيت الالت الذي بنوه في الطائف � وأرسلوا مع اجليش 
رجال منهم ليدلهم على الكعبة. توفي في الطريق ودفن فيها، وصار 

قبره مرجما عند العرب. 
أرسل أبرهة كتيبة من جنده، ساقت له أموال قريش وغيرها من 
القبائل. وكان من بني هذه األموال مائتي بعير لعبد املطلب بن هاشم، 
كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل وغيرهم الى قتال 

أبرهة. ثم عرفوا أنهم ال طاقة لهم به فتركوا ذلك.
ثم انطلق عبد املطلب مع الرسول حملادثة أبرهة. وكان عبد املطلب 
أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم. فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه، وأكرمه 
عن أن يجلس����ه حتته، وكره أن تراه احلبشة يجلس معه على سرير 
ملكه. فنزل أبرهة عن سريره، فجلس على بساطه وأجلسه معه إلى 
جانب����ه. ثم قال لترجمانه: قل له: م����ا حاجتك؟ فقال: حاجتي أن يرد 
علي امللك مائتي بعير أصابها لي. فلما قال ذلك، قال أبرهة لترجمانه: 
قل له: قد كنت أعجبتني حني رأيتك، ثم قد زهدت فيك حني كلمتني، 
أتكلمني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك 
قد جئت لهدمه، ال تكلمني فيه؟ قال له عبد املطلب: إني أنا رب اإلبل. 
وإن للبيت رب س����يمنعه. فاستكبر أبرهة وقال: ما كان ليمتنع مني. 

قال: أنت وذاك، فرد أبرهة على عبد املطلب إبله.
ثم عاد عبد املطلب إلى قريش وأخبرهم مبا حدث، وأمرهم باخلروج 
من مكة والبقاء في اجلبال احمليطة بها. ثم توجه وهو ورجال من قريش 
إلى الكعبة وأمسك حلقة بابها، وقاموا يدعون اهلل ويستنصرونه. ثم 

ذهب هو ومن معه للجبل.
ثم أمر أبرهة جيش����ه والفيل في مقدمته بدخول مكة. إال أن الفيل 
برك ولم يتحرك. فضربوه ووخزوه، لكنه لم يقم من مكانه. فوجهوه 
ناحية اليمن، فقام يهرول. ثم وجهوه ناحية الشام، فتوجه. ثم وجهوه 

جهة الشرق، فتحرك. فوجهوه إلى مكة فبرك.
ث����م كان م����ا أراده اهلل من إهالك اجليش وقائده، فأرس����ل عليهم 
جماعات من الطير، مع كل طائر منها ثالثة أحجار: حجر في منقاره، 
وحجران في رجليه، أمثال احلمص والعدس، ال تصيب منهم أحدا إال 

هلك. فتركتهم كأوراق الشجر اجلافة املمزقة. 
وأصيب أبرهة في جسده، وخرجوا به معهم يتساقط حلمه قطعا 
صغيرة تلو األخرى، حتى وصلوا إلى صنعاء، فما مات حتى انشق 

صدره عن قلبه كما تقول الروايات.

ُأّمنا حواء أصحاب الفيل

 أول مواليد الحبشة

أمنا حواء هي سيدة العالم األولى التي 
ش���رفت الدنيا بطلعتها، وهي أم البشرية 
التي ننتس���ب إليها ونعتز بها، فلوالها ملا 

وجدنا على وجه البسيطة.
ويذكر جابر الش���ال ف���ي كتابه قصص 
النس���اء في القرآن الكرمي ان اهلل خلق آدم 
أبا البشر وأسكنه اجلنة، فكان يسير فيها 
وحي���دا، فأراد اهلل له ما ميأل حياته فخلق 

له حواء زوجة له.
ولق���د ورد ان اهلل ألقى على آدم النوم، 
وفي أثناء نومه أخذ ضلعا من أضلعه من 
شقه األيسر يقال له القصيري، فخلق منه 

حواء من غير ان يشعر.
ثم زينها بأنواع الزينة وأجلس���ها عند 
رأسه فلما استيقظ وجدها عند رأسه، فقالت 
املالئكة آلدم: من هذه؟ ق���ال: امرأة، قالوا: 
ما اس���مها؟ قال: حواء، قالوا: صدقت، ولم 
س���ميت حواء؟ قال: ألنها خلقت من شيء 
حي، قالوا: وملاذا خلقها اهلل؟ قال: لتسكن 

إلي وأسكن إليها.
ثم قال اهلل لهما: )يا آدم اسكن أنت وزوجك 
اجلنة وكال منها رغدا حيث شئتما وال تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظاملني( اآلية رقم 
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أقول ان حوارا كهذا الذي جرى بني آدم 
واملالئك���ة لم يذكره القرآن، لكننا ميكن ان 
نفهم ذلك من خالل لس���ان احلال، وإال من 

الذي عمل هذا اللقاء مع آدم؟
ثم من أين لنا ان نعرف ان آدم كان ينادي 
زوجته ب� »يا حواء« ألنها خلقت من شيء 

حي ولم يكونوا يتكلمون بالعربية؟
صحيح ان اهلل علم آدم األسماء كلها أي 
جميع اللغات واملسميات، لكن هل كان يتحدث 
مع زوجته بالعربية؟ وهل سميت حواء فعال 

أم أننا نحن العرب سميناها حواء؟
على كل ينبغ���ي ان نقف من هذه املرأة 
موق���ف إعج���اب، إذ كيف خلقه���ا اهلل من 
ضل���ع آدم، وملاذا من ضلعه ولم تكن خلقا 

مستقال؟
أال يعني هذا ان العالقة التي بني الرجل 
واملرأة هي عالقة التالحم، مبعنى انه ال غنى 

ألحدهما عن اآلخر؟
ثم أال يعني ايضا انهما يش���تركان في 
كثير من األمزجة والصفات ألنهما من خلق 

واحد أصال؟
ثم كون انها خلقت من ضلع وليست من 
حلم أال يعني انها قوية الشخصية وقادرة 
على التحمل ومطلوب منها حماية الرجل، 

كما ان األضلع حتمي األجزاء الداخلية في 
اإلنسان؟

وبعد ذلك ملاذا الضلع األقصر، أال يعني 
ه���ذا تبعيتها للرجل، وأنه���ا ال تكتمل إال 

به؟
ثم ملاذا من الضلع وهو أعوج؟ أليس ألن 
اهلل خلقها ش���كال آخر فأحاطها باإلغراءات 
لتلفت النظر، وهي بهذه اخلصوصية جتذب 

الرجل، فاعوجاجها هو أنوثتها.
لذلك قال الرسول ژ: إن أردت ان تقيمها 
كسرتها، أي ان أردت تقومي الضلع األعوج 

كسرته، وكسر املرأة طالقها.
إذن يجب ان تصبر أنت أيها الرجل على 
صفات كثيرة ال تعجبك فيها وليس لك ان 
تعاند معها فتحاول ان تغيرها بالقوة، ألن 

عنادها أكثر.
ثم ان الرس���ول ژ ملا حذرنا منها علم 
أنها ضحية الشيطان منذ اليوم األول، فهي 
املس���كينة انخدعت بدعوة إبليس لها الى 
األكل من الشجرة، فأكلت وجنت على نفسها 

وعلى زوجها آدم عليهما السالم.
من هنا فإن حب التمرد في دمها منذ ذلك 
اليوم أو من بعده ألنها التزال تتحسر على 

خروجها من اجلنة وملك ال يبلى.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

السعيرهم في 

معركة عين جالوت
صاح قطز »واإسالماه« فتحطمت أسطورة المغول

عبداهلل بن جعفر بن أبي طالب )أبو جعفر( الهاشمي القرشي، 
والده ذو اجلناحني ابن عم رسول اهلل ژ وأمه أسماء بنت عميس 
رضي اهلل عنهما، وكان أول مولود في اإلسالم باحلبشة، وهو أخو 
محمد بن أبي بكر الصديق ويحيى بن علي بن أبي طالب رضي اهلل 
عنهما ألمهما، وكان ÿ س���ريع اجلواب، حاضر البديهة فصيحا، 
 وافر احلشمة، كثير التنعم، وكان كثير العبادة يدمي قراءة القرآن
ول���د ÿ ف���ي احلبش���ة أثن���اء هج���رة والدي���ه إليها س���نة 1 
 للهج���رة وه���و أول مول���ود ف���ي اإلس���الم ب���أرض احلبش���ة.

قدم مع والديه مهاجرا إلى املدينة في السنة السابعة للهجرة فوصلوا 
إلى النبي ژ وهو في خيبر بعد فتحها، وفي السنة الثامنة للهجرة 
استش���هد والده جعفر الطيار ÿ في معركة مؤتة بأرض الشام، 
وكان عمره ثماني سنوات فكفله الرسول ژ قال عبداهلل بن جعفر 
ÿ: »لقد رأيتني وقثم وعبيد اهلل ابني عباس، ونحن صبيان إذ 

مر بنا رسول اهلل ژ فقال: »ارفعوا هذا إلي« فحملني أمامه، وقال 
لقث���م: »ارفعوا هذا إلي« فحمل���ه وراءه، وكان عبيد اهلل أحب إلى 
عباس، فما استحيا من عمه  أن حمل قثم وتركه، ومسح على رأسي 
ثالثا كلما مسح قال: »اللهم اخلف جعفرا في ولده« وكان عبداهلل 

ÿ ميارس التجارة منذ صغره، وقد مر به النبي ژ وهو 
يلعب فقال: »اللهم بارك له في جتارته«.

وه���و آخر م���ن رأى النب���ي ژ وصحبه من 
 بن���ي هاش���م، ويعد م���ن صغ���ار الصحابة.
اش���ترك م���ع عم���ه علي ب���ن أب���ي طالب 

ف���ي موقع���ة صف���ني، وكان أح���د   ÿ
 أمرائ���ه عل���ى قري���ش وأس���د وكنانة.
كان رضي اهلل عنه ج���وادا كرميا عفيفا 

حليما.

الداعية راشد العليمي




