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الخميس 9  سبتمبر 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

في عام 15 ه� جمع يزدجرد طاقاته ضد املسلمني، 
فبلغ ذلك املثنى بن حارثة الشيباني فكتب إلى عمر 
بن اخلطاب فأعلن النفير العام للمسلمني أن يدركوا 
املسلمني في العراق واجتمع الناس باملدينة املنورة 
فخرج عمر بن اخلطاب ÿ معهم إلى مكان يبعد 
عن املدينة ثالثة أميال على طريق العراق والناس 
 ،ÿ ال يدرون ما يريد أن يصنع عمر بن اخلطاب
واستشار عمر الصحابة في قيادته للجيش بنفسه 
فقرروا أن يبعث على رأس اجليش رجال من أصحاب 
الرسول ژ ويقيم هو وال يخرج واستشارهم في 
من يقود اجليش فأشير إليه بسعد بن أبي وقاص 

.ÿ

المسير إلى القادسية

قام عمر بن اخلطاب باستدعاء سعد بن أبي وقاص 
رضي اهلل عنهما وكان على صدقات هوازن فواله 
اجليش وأمره بالس����ير ومعه أربعة آالف ثم أمده 
بألفي مياني وألفي جندي وكان مع املثنى ثمانية آالف 
ومات املثنى قبل وصول سعد وتتابعت اإلمدادات 

حتى صار مع سعد ستة وثالثني ألفا.
كان منهم تسعة وتسعون بدريا وثالثمائة وبضعة 
عشر ممن كان له صحبة فيما بني بيعة الرضوان إلى 
ما فوق ذلك وثالثمائة ممن شهد الفتح وسبعمائة 
من أبناء الصحابة فنظم اجليش وجعل على امليمنة 
عبداهلل بن املعتم وعلى امليسرة شرحبيل بن السمط 
الكندي وجعل خليفته إذا استشهد خالد بن عرفطة 
وجعل عاصم بن عمرو التميمي وسواد بن مالك على 
الطالئع وس����لمان بن ربيعة الباهلي على املجردة 
وعلى الرجالة حمال بن مالك األسدي وعلى الركبان 
عبداهلل بن ذي الس����همي وجعل داعيتهم س����لمان 
الفارسي والكاتب زياد بن أبيه وعلى القضاء بينهم 

عبدالرحمن بن ربيعة الباهلي.
أما الفرس فقد أجبر يزدجرد رستم على قيادة 

اجليش الفارسي بنفسه وأرسل سعد بن أبي وقاص 
وفدا إلى رس����تم فيهم: النعمان ب����ن مقرن املزني 
وبس����ر بن أبي رهم واملغيرة بن ش����عبة واملغيرة 

بن زرارة.
وسار رستم وفي مقدمته )اجلالينوس( وجعل 
في ميمنته )الهرمزان( وعلى امليس����رة )مهران بن 
بهرام( ثم سار رستم حتى وصل احليرة ثم النجف 

حتى وصل القادسية ومعه سبعون فيال.

القتال

وعبر الفرس النهر في الصباح ونظموا جيشهم، 
ونظم سعد جيش����ه وحثهم على السمع والطاعة 
لنائب����ه خالد بن عرفطة ألن س����عد بن أبي وقاص 
أصابته دمام����ل في فخذيه وإليتيه فكان ينام على 
وجهه وفي صدره وسادة، ويقود املعركة من فوق 
قصره، وصلى املسلمون الظهر وكبر سعد التكبيرة 
األولى فاس����تعدوا، وكبر الثانية فلبس����وا عدتهم، 
وكبر الثالثة فنشط الفرسان، وكبر الرابعة فزحف 

اجلميع، وبدأ القتال والتالحم.
وملا رأت خيل املسلمني الفيلة نفرت وركز الفرس 
ب� 17 فيال على قبيلة بجيلة فكادت تهلك، فأرس����ل 
س����عد بن أبي وقاص إلى بني أس����د أن دافعوا عن 
بجيلة فأبلوا بالء حسنا وردوا عنهم هجمة الفيلة، 
ولكن الفيلة عادت للفتك بقبيلة أسد، فنادى سعد 
عاص����م بن عمرو التميمي ليصنع ش����يئا بالفيلة، 
فأخذ رجاال من قومه فقطعوا حبال التوابيت التي 
توض����ع على الفيلة فارتفع عواؤه����ا فما بقي لهم 
فيل إال أعري وقتل أصحابه ونفس عن قبيلة أسد، 
واقتتل الفريقان حتى الغروب وأصيب من أس����د 
تلك العشية خمسمائة كانوا ردءا للناس وهذا هو 
اليوم األول من املعركة ويسمى أرماث وهو الرابع 

عشر من احملرم.
وفي اليوم الثاني أصبح القوم فوكل س���عد 

ب���ن أبي وقاص بالقتل���ى واجلرحى من ينقلهم 
وس���لم اجلرحى إلى النساء ليقمن عليهم، وفي 
أثناء ذلك طلعت نواصي اخليل قادمة من الشام 
وكان في مقدمتها هاشم بن عتبة بن أبي وقاص 
والقعقاع بن عمرو التميمي، وقسم القعقاع جيشه 
إلى أعشار وهم ألف فارس وانطلق أول عشرة 
ومعهم القعقاع فلما وصلوا تبعتهم العش���رة 
الثانية وهكذا حتى تكامل وصولهم في املساء، 
فألقى بهذا الرعب في قلوب الفرس فقد ظنوا أن 
مائة ألف قد وصلوا من الش���ام فهبطت هممهم 
ونازل القعقاع )بهمن جاذويه( أول وصوله فقتله 
ولم ير أهل فارس في هذا اليوم شيئا يعجبهم 
فقد أكثر املسلمون فيهم القتل ولم يقاتل الفرس 
بالفيلة في هذا اليوم ألن توابيتها قد تكس���رت 
باألمس فاشتغلوا هذا اليوم بإصالحها وألبس 
بعض املسلمني إبلهم فهي مجللة مبرقعة وأمرهم 
القعقاع أن يحملوا على خيل الفرس يتشبهون 
بها بالفيلة ففعلوا بهم هذا اليوم وهو يوم أغواث 
كما فعلت فارس يوم أرماث فجعلت خيل الفرس 
تفر منها وقاتلت الفرس حتى انتصف النهار فلما 
اعتدل النه���ار تزاحفوا من جديد حتى انتصف 
الليل فكانت ليلة أرماث تدعى الهدأة وليلة أغواث 

تدعى السواد.
أصبح القوم لليوم الثالث وبني الصفني من قتلى 
املسلمني ألفان ومن جريح وميت من الفرس عشرة 
آالف، فنقل املسلمون قتالهم إلى املقابر واجلرحى إلى 
النساء، وأما قتلى الفرس فبني الصفني لم ينقلوا.

وبات القعقاع ال ينام فجعل يسرب أصحابه إلى 
امل����كان الذي فارقهم فيه باألم����س وقال: إذا طلعت 
الشمس فأقبلوا مائة مائة، ففعلوا ذلك في الصباح 

فزاد ذلك في هبوط معنويات الفرس.
وابت����دأ القتال في الصباح في هذا اليوم الثالث 
وسمي يوم عمواس، والفرس قد أصلحوا التوابيت 

فأقبلت الفيلة يحميها الرجالة فنفرت اخليل، ورأى 
سعد الفيلة عادت لفعلها يوم أرماث فقال لعاصم 
بن عمرو والقعقاع: اكفيان����ي الفيل األبيض وقال 
حلمال والربيل: اكفياني الفيل األجرب، فأخذ األوالن 
رمحني وتقدما نحو الفيل األبيض فوضعا رمحيهما 
في عينيه فنفض رأسه وطرح ساسته ودلى مشفره 
فضربه القعقاع فوقع جلنبه، وحمل اآلخران على 
الفي����ل األجرب فطعنه حمال ف����ي عينه فجلس ثم 
استوى وضربه الربيل فأبان مشفره فأفلت األجرب 
جريحا وولى وألقى نفسه في النهر واتبعته الفيلة 
وعدت حتى وصلت املدائن، ثم تزاحف اجليش����ان 
فاجتلدوا وس����ميت هذه الليل����ة ليلة الهرير، وفي 
هذه الليلة حم����ل القعقاع وأخوه عاصم واجليش 
على الفرس بعد صالة العش����اء فكان القتال حتى 
الصباح، وانقطعت األخبار عن سعد بن أبي وقاص 
ورس����تم فلم ينم الناس تلك الليلة وكان القعقاع 

محور املعركة.
فلما جاءت الظهيرة كان أول من زال عن مكانه 
الفيرزان والهرمزان فانفرج القلب وأرسل اهلل ريحا 
هوت بسرير رستم وعاله الغبار ووصل القعقاع إلى 
الس����رير فلم يجد رستم الذي هرب واستظل حتت 
بغل فوقه حمله فضرب هالل بن علفة احلمل الذي 
حتته رستم وهو ال يعرف بوجوده فهرب رستم إلى 
النهر فرمى نفس����ه ورآه هالل فتبعه وارمتى عليه 
فأخرجه من النهر ثم قتله ثم صعد طرف السرير 

وقال: قتلت رستم ورب الكعبة إلي إلي.
فانهارت حينئذ معنويات الفرس فانهزموا وعبروا 
النهر فتبعهم املسلمون يخزونهم برماحهم فسقط 

من الفرس في النهر ألوفا.
وقتل من املسلمني ليلة الهرير ويوم القادسية 
ألفان وخمسمائة، ومن الفرس في الليلة نفسها عشرة 
آالف وحلق زهرة بن احلوية التميمي اجلالينوس 

فقتله.

منكر الزكاة
ما احلكم الش��رعي في إنسان ينكر الزكاة أو ال 

يخرجها؟
أجمع العلماء على قبيح صنيعه، إذا امتنع من 
أداء الزكاة منكرا لوجوبها، فإن كان ممن يخفي 
عليه ذلك لكونه قريب عهد باإلس���الم، لم يحكم 
بكفره، بل ُيعّرف بوجوبه���ا، وتؤخذ منه، فإن 
جحده���ا بعد ذلك، حكم بكفره من قبل القاضي، 
وجرت عليه أحكام املرتدين، من االستتابة والقتل 
وغيرهما، ألن وج���وب الزكاة معلوم من ديون 

اهلل تعالى ضرورة.

وعيد وعذاب
ما الوعيد املترتب على تارك الزكاة؟

قال اهلل عز وجل: )وال يحسنب الذين يبخلون 
مب���ا آتاهم اهلل من فضله ه���و خير لهم بل هو 
شر لهم سيطوقون ما بخلو به يوم القيامة � آل 
عم���ران: 180( وقال النبي ژ: »من آتاه اهلل ماال 
فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا أقرع له زبيبتان 
يطوقه يوم القيامة يأخ���ذ بلهزمتيه يقول: أنا 

مالك أنا كنزك« رواه البخاري.
وقال اهلل عز وجل: )والذين يكنزون الذهب 
والفضة وال ينفقونها في س���بيل اهلل فبشرهم 
بعذاب ألي���م، يوم ُيحمى عليه���ا في نار جهنم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما 
كنزمت ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون � التوبة: 
34 و35( وقال النبي ژ في بيان هذه اآلية: »ما 
م���ن صاحب ذهب وال فضة ال يؤدي منها حقها، 
إال إذا كان ي���وم القيامة صفحت له صفائح من 
نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان 
مقداره خمسني ألف سنة، حتى يقضى بني العباد« 

أخرجه مسلم.

فاقد الذاكرة
فاقد الذاكرة واملعتوه هل يجب عليهما الصيام؟

من ال عقل له فإنه ال تلزمه العبادات، وهذا من 
رحمة اهلل سبحانه، ومثله املعتوه الذي أصيب 

بعقله على وجه لم يبلغ حد اجلنون.

إذا فاق
رجل له قرابة ش��هر لم يشعر بشيء، ولم يصم 

رمضان فماذا يجب عليه؟
ال يجب عليه ش���يء لفقد شعوره، ولكن إن 
ق���در اهلل أن يفيق لزمه القضاء، وإن قضى اهلل 
عليه باملوت فال شيء عليه، إال ان يكون من ذوي 
األعذار املس���تمرة كالكبير ونحوه، ففرضه ان 

يطعم وليه عنه عن كل يوم مسكينا.

اإلغماء
هل ُيقاس حالة املغمى عليه مثل حال املجنون؟

نعم، إذا مضى عليه يوم كامل وهو في إغماء 
متواصل، أي مضى عليه ليل ونهار دون إفاقة، 
فإنه ال صوم عليه في احلال، وبالتالي فال قضاء 

عليه.

قضاء الصوم
مل��اذا ال يتم قياس املغم��ى عليه وتركه للصيام، 

مثل حال تارك الصالة بسبب النوم؟
لنتذك���ر ان العبادات ال تعلل وانها توقيفية، 
أي تتوقف عن معرفة أسبابها، وبالتالي ال تقاس 
واحدة على األخرى، فال يقاس الصوم على الصالة، 
وال يق���اس قضاء الصوم عل���ى قضاء الصالة، 
فاحلائض مثال تقضي الصوم وال تقضي الصالة، 
وهنا جاء األمر للنائم أن يقضي الصالة، فوجب 

عليه أن يأتي بها عندما يستيقظ.

بخار المستشفيات
م��ا حك��م استنش��اق البخ��ار املس��تعمل في 

املستشفيات ملرضى الربو في نهار رمضان؟
ان كان معه ماء فهذا يؤدي الى دخوله للرئة 

واملعدة لذا فال يجوز استعماله للصائم.

حذار اإلكثار منه
ما القول في استعمال قطرة األنف للصائم؟

ال تؤث���ر على الصيام الن ما يصل الى املعدة 
من هذه القطرة قليل جدا، ومع هذه القلة فهو ال 

يغذي لكن يحذر الصائم من االكثار منها.

فتوحات 
إسالمية

كان منافقا ولم يزل كذلك حتى أهلكه اهلل تعالى.
لقد كان قارون من عش���يرة موسى بن عمران النبي، وهو ابن 
عم���ه البيه وأمه اال انه لم يكن مؤمنا بل كان جبارا متكبرا باغيا، 
وكان له من االموال الشيء الكثير، فلقد اتاه اهلل من الكنوز ما ان 

مفاحتها لتنوء بالعصبة اولي القوة من الرجال.
ومع كل هذه النعم التي اعطاه اهلل اياها بدال من ان يشكر بغى 
وطغى، فجاء بنو اسرائيل ومعهم موسى فقالوا: ويحك يا قرون 
م���ا حملك على ما صنعت؟ هذا موس���ي نبي اهلل، وهو ابن عمك، 
وقد اهلك اهلل عدونا، وبس���ط لك من الدنيا ما لم يعطه احدا من 
بني اس���رائيل فال تفرح، اي: ال يحملنك على ما تصنع البطر، وال 
تبطر ان اهلل ال يحب املبطرين، وخذ حظك من الدنيا لكن من غير 
ان تتكب���ر، قال اهلل تعالى مخبرا عن قول قوم قارون له: )وابتغ 
فيما آتاك اهلل الدار اآلخرة وال تنس نصيبك من الدنيا واحس���ن 
كما احس���ن اهلل اليك وال تبغ الفس���اد في االرض ان اهلل ال يحب 

املفسدين( »القصص: 77«.
اي: ال تب���غ يا قارون على قومك، بكث���رة مالك، والتمس فيما 
ات���اك اهلل من االموال خيرات اآلخرة، بالعمل فيها بطاعة اهلل في 

الدنيا.
وقوله: )وال تنس نصيبك من الدنيا( يقول: وال تترك نصيبك 
وحظ���ك من الدنيا، ان تأخذ فيها بنصيبك من اآلخرة، فتعمل فيه 

مبا ينجيك غدا من عقاب اهلل.
ولكن بدال من ان يستمع الى نصيحة قومه، ويشكر اهلل تعالى 
على هذه النعم، نس���ب الفضل اليه، فق���ال لقومه الذين وعظوه: 
امنا اوتيت هذه الكنوز على فضل علم عندي، فرضي بذلك عني، 

وفضلني بهذا املال عليكم، لعلمه بفضلي عليكم.
ثم لم يقف عند هذا احلد بل بغى على قومه فخرج عليهم بزينته 
مختاال فخورا، معجبا مبا عنده من االموال والعبيد واخلدم واحلشم 
حتى فنت به بعض الناس، قال تعالى: )فخرج على قومه في زينته 
قال الذين يريدون احلياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه 
لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب اهلل خير ملن 
آمن وعمل صاحلا وال يلقاها اال الصابرون( »القصص: 79 � 80«، 

وملا فعل قارون ذلك خسف اهلل به وبداره وبأمواله االرض.

أم المنذر سلمى بنت قيس البخارية قارون

الساعة المائية

هي سلمى بنت قيس بن عمرو بن عبيد 
البخارية، وهي خالة الرس���ول ژ أسلمت 
على يد الصحابي اجلليل مصعب بن عمير 
ÿ، وأخوها هو س���ليط بن قيس الفارس 
العظيم الذي شهد بدرا وأحدا واخلندق وباقي 
الغزوات كلها تقريبا مع الرسول ژ كما كان 
له موقف عظيم في معركة اجلسر باالشتراك 
مع أبي عبيد والتي استشهد فيها عام أربعة 

عشر للهجرة.
وقد بايعت س���لمى بنت قيس الرسول 
ژ في نس���وة من األنصار، وتقول سلمى: 

»فلما شرط علينا أال نشرك باهلل شيئا وال 
نس���رق وال نزني وال نقتل أوالدنا وال نأتي 
ببهتان نفترينه بني أيدينا وأرجلنا وال نعصيه 
ف���ي معروف.. كما قال ژ: »وال تغشش���ن 
أزواجكن«، قالت: فبايعناه وانصرفنا، فقلت 
المرأة منهن: »ارجعي فسلي رسول اهلل ژ 
ما غش أزواجنا؟ فسألته فقال ژ: تأخذ ماله 

فتحابي به غيره.
وكان ژ قد رأى في أثناء غزوة بني قريظة 
مالمح احليرة والقلق ترتسم على وجه سلمى 
بنت قيس »أم املنذر« فس���ألها: »ما لك يا أم 

املنذر؟« فقالت: بأبي أنت وأمي يا رسول اهلل، 
رفاعة بن سموأل كان يغشانا، ولنا به حرمة 
فهبه لي.. فقال ژ: »نعم هو لك«، ثم قالت: يا 
رسول اهلل إنه سيصلي ويأكل حلم اجلزور 
فقال ژ مبتسما: »إن يصلي فهو خير لك، 
وإن يثبت على دينه فهو شر له« ثم أطلقه 

فأسلم رفاعة وحسن إسالمه.
ولقد روت سلمى بنت قيس عن رسول 
اهلل ژ ع���ددا من األحادي���ث، وروت عنها 
أم س���ليط بن أيوب ب���ن احلكم، وأيوب بن 

عبدالرحمن.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

السعيرهم في 

معركة القادسية
 انتهت بانتصار المسلمين ومقتل رستم

يعد العالم أبويوس����ف الكندي هو أول علماء املسلمني الذين 
تناولوا عمل الس����اعات في كتاباتهم، فله رسالة خطية من ست 
صفحات محفوظة في املكتبة املنزلية في أوكسفورد برقم 663 
بعنوان »رسالة في عمل الساعات على صفيحة تنصب على سطح 
مواز لألفق باخلطوط خبر من غير برهان« ويضيف د.خالد عزب 
في كتابه »مش����كلة املياه وحلولها في التراث االسالمي« انه من 
املجاالت التي أولع العديد من علماء املسلمني بها، وقطعوا شوطا 
كبيرا فيها الساعات املائية، ووصفوا العديد منها في كتبهم وصفا 
يدل على تفوق املسلمني � وقتذاك � في هذا املجال، ومما يدل على 
مدى تقدمهم ومهارتهم في اعداد االجهزة امليكانيكية انه عندما 
أهدى اخلليفة العباس����ي هارون الرشيد ساعة مائية لشارمان، 
ملك فرنسا، كانت مثارا إلعجابه، ومبعثا لدهشة من حوله، كما 
كانت الساعة التي أهداها صالح الدين االيوبي لفردريك الثاني 
إمبراطور أملانيا، وكانت على ش����كل كرة تتحرك عليها اش����كال 

الشمس والقمر وسائر الكواكب، فتبني في اثناء حركتها ساعات 
الليل والنهار، وهي ترجع الى القرن 7 ه� � 13م.

وألهمية الساعات في حياة املس����لمني ألنها تتيح للمسلم 
ان يؤدي فريضة الص����الة في أوقاتها، اهتم بها عدد كبير من 
علماء املس����لمني، ومنهم من حمل اس����م ابن الساعاتي منهم: 

علي بن محمد بن رستم اخلرساني 604 ه� � 208م املولود 
بدمشق، وكان أبوه يعمل بالساعات، وكذلك اخوه 

فخر الدين رضوان، املتوفى عام 618 ه� � 1221م، 
وهو الذي أصلح الس����اعة الت����ي كان والده 

أبواحلسن أعاد بناءها عام 564 ه� � 1168م 
في باب جبرون باجلامع االموي بعد أن 
احترقت عام 562ه�، وهو صاحب كتاب 
»عمل الساعات والعمل بها«، الذي ألفه 

عام 600 ه�.

الداعية راشد العليمي




