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االثنين 30  اغسطس 2010 اإليمان نوافذ 

رمضانية
إعداد: ليلى الشافعي

لم مينع تأخر إسام عمرو بن العاص من أن 
يتبوأ مكانة رفيعة بني أبطال اإلس����ام، تقدمه 
مواهبه، وتزكيه أعماله، ولم يكن النبي ژ ليغفل 
عن ذلك، فلم يجعل تأخر سابقته في اإلسام يحول 
دون النفع منه، وكان شأن عمرو بن العاص في 
ذلك شأن خالد بن الوليد ارتفعت بهما أقدارهما 

إلى ما يستحقان من تقدير وإعجاب.
وقدر النبي ژ في عمرو كفايته وحزمه، فجعله 
قائدا لبعض سراياه، مثل سرية ذات الساسل 
إلخضاع قبيل����ة قضاعة، فتم له النصر، ورأى 
فيه عقا ومهارة، وسياسة وحكمة، فاختاره ژ 
س����فيرا يحمل كتابه إلى ملكي عمان، يدعوهما 
إلى اإلس����ام، فنجح في مهمته، وأسلم امللكان 
وتبعهم����ا خلق كثير، ثم واله النبي ژ صدقة 
عمان، وظل في منصبه ما يقرب من سنتني حتى 

توفي النبي ژ فعاد إلى املدينة.

لقاء الجابية

ملا مت للمس����لمني فتح باد الشام وفلسطني 
اجتهت أنظارهم إلى مصر، وقد ملعت هذه الفكرة 
في ذهن عمرو بن العاص أحد قادة فتوح الشام، 
فعرضها على اخلليفة عمر بن اخلطاب حني قدم 
»اجلابية« من أعمال دمشق وكان اخلليفة العادل 
قد غادر املدينة إلى باد الش����ام ليتسلم مدينة 
القدس صلحا، بعد أن أصر بطريرك املدينة املقدسة 

على حضور اخلليفة ليتسلمها بنفسه.
وكان فت����ح مصر ودخولها حتت س����لطان 
املسلمني ضرورة ملحة، تفرضها دواعي االستقرار 
واستتباب األمن والسام في الشام، بعد أن رأى 
عمرو أن سواحل سورية وفلسطني لن تكون في 
مأمن أبدا ما دام أسطول الروم يعتمد في قواعده 
على مصر. تردد اخلليفة في قبول هذه الفكرة 
في ب����ادئ األمر، وكان عمر يكره أن يبتعد عنه 
جيش����ه أو يفصل بينه وبينهم بحار ومفاوز، 
فيصعب عليه أن يتابعهم، ويتتبع أخبارهم، كما 
أنه كان ضنين����ا بجنوده حريصا على حياتهم 
ال يوردهم مورد الهاك، وال يدفع بهم إال حيثما 
تتحقق الثمرة وترج����ى الفائدة، غير أن عمرو 
ل����م يزل به يقنعه ويضمن له أس����باب النجاح 
والظفر، والبعد عن مكامن اخلطر، حتى رضي 

اخلليفة العادل وأذن له بالفتح.

مقدمات الفتح

خرج عمرو بن العاص من »قيسارية« بالشام 
على رأس ق����وة صغيرة تبلغ نحو أربعة آالف 
جن����دي، مخترقا رمال س����يناء حتى وصل الى 
العريش، وقضى بها عيد األضحى، بعد أن فتحها 
من غير مقاومة، فلم تكن بها حامية للدفاع عنها، 
ثم غادرها غربا سالكا طريقا بعيدا عن البحر، 

وهو طريق كان يسلكه الفاحتون واملهاجرون 
والسائحون منذ أقدم العصور، حتى وصل إلى 
مدينة »الفرما« وهي مدينة قدمية، ذات حصون 
قوية شرقي مدينة بورسعيد احلالية، وكان لها 
ميناء يطل على البحر، ويصل إليها جدول ماء 
من النيل. وقد اضطر املس����لمون إلى حصارها 
ش����هرا أو أقل من ذلك، أبلوا خالها باء حسنا، 
حتى فتحت املدينة في )أول احملرم 19ه� ( وأجمع 
املؤرخون أن للقبط يدا في هذا النصر، إذ كانوا 

أعوانا للفاحت الشجاع.
تقدم عمرو حتى وصل إلى »بلبيس« فحاصرها 
شهرا حتى متكن من فتحها بعد قتال شديد مع 
الروم، واستشهد من املسلمني عدد غير قليل في 
حني خسر الروم ألف قتيل، ووقع في األسر نحو 
ثاثة آالف، وأصبح الطريق ممهدا لعمرو لكي 

يصل إلى رأس الدلتا وحصن بابليون.
تنبه الروم الى خطورة موقفهم، بعد أن أصبح 
املسلمون في وس����ط الباد، فانحدر الروم إلى 
حص����ن بابليون لتنظيم الدفاع، ونش����ب قتال 
بني الفريقني، لكنه لم يكن حاسما، وكان الروم 
يس����تغلون اتصال حصن بابليون بحامية »أم 
دنني« عن طريق النيل فيشنون غارات سريعة 
على املس����لمني، ولم تكن قواتهم من الضخامة 
بحيث تتحمل خس����ائر متاحقة تصيبهم من 

الروم، فاضطر عمرو إل����ى طلب النجدة، حتى 
يكمل مسيرته، ويعوض ما فقده خال غزوته، 
فبعث إليه عمر بن اخلطاب بأربعة آالف مقاتل، 
وبكتاب يقول فيه: »قد أمددتك بأربعة آالف، فيهم 
أربعة رجال، الواح����د منهم بألف رجل«، وكان 
هؤالء األربعة هم: الزبير بن العوام، وعبادة بن 
الصامت، ومسلمة بن مخلد، واملقداد بن األسود، 

وكلهم من شجعان الرجال وأبطال احلرب.

معركة هليوبوليس

وملا وصل املدد إلى عمرو بن العاص سار بجيشه 
إلى مدينة عني ش���مس )هليوبوليس(، وقامت 
خطته على أن يجتذب إليه جند الروم لينازلهم 
خارج احلصن، ولم تكن للعرب وقتئذ خبرة تامة 

باقتحام احلصون واالستياء عليها.
وخرجت جيوش الروم ملاقاة املس���لمني في 
الس���هل الواقع بني احلصن ومدينة عني شمس 
وكان���ت عيون عمرو قد نقل���ت إليه أخبار هذا 
التحرك، فأعد خطة ماهرة، واستعد بقلب جيشه 
عند عني شمس، وأرسل في جنح الليل كمينا من 
جيشه استقر غربا في قرية أم دنني، وآخر اختبأ 

عند جبل املقطم.
وملا بدأت املعركة، واش����تد القتال، انقضت 
الكتيبة املختبئة عند اجلبل بقيادة خارجة بن 

خدافة على مؤخرة الروم، وأعملت فيهم السيف، 
فأخذتهم املفاجأة، ومتلكهم الفزع والرعب، فولوا 
هاربني نحو قرية »أم دنني« وكان في انتظارهم 
الكتيبة األخرى، فأحاطت بهم وأمعنت فيهم قتا 

وضربا، وفر الباقون إلى حصن بابليون.
ضرب املسلمون حصارا قويا على احلصن 
املني����ع، غير عابئني مبجاني����ق الروم، تدفعهم 
حماستهم وحب اجلهد ونيل الشهادة في مهاجمة 
احلصن، والقيام بسلس����لة من املناوشات التي 
كانت نتائجها تضع����ف معنويات احملاصرين، 
ولم يكد ميضي على احلصار ش����هر حتى دب 
اليأس في نفس »املقوقس« حاكم مصر، فأرسل 
في طلب املفاوض����ة والصلح، فبعث عمرو بن 
العاص وفدا من املفاوضني على رأسه عبادة بن 
الصامت الذي كلف بأال يتجاوز في مفاوضته أمورا 
ثاثة يختار ال����روم واحدا منها، وهي: الدخول 
في اإلسام، أو قبول دفع اجلزية للمسلمني، أو 
االحتكام إلى القتال، فلم يقبل الروم العرضني 

األولني، وأصروا على مواصلة القتال.
وحاول املقوقس أن يعقد صلحا مع عمرو بعد 
أن تيقن أنه ال قبل له مبواجهة املسلمني، وآثر 
الصل����ح وحقن الدماء، واختار أن يدفع اجلزية 
للمسلمني، وكتب شروط الصلح، وأرسلها إلى 
هرقل إمبراطور الروم للموافقة عليها، وأسرع 
إلى اإلسكندرية مغادرا احلصن، وأردف شروط 
الصلح برسالة إلى هرقل يعتذر فيها لسيده عما 
أقدم عليه من الصلح مع املسلمني، فما كان من 
هرقل إال أن أرسل إليه وإلى قادة الروم يعنفهم 
على تخاذلهم وتهاونهم إزاء املسلمني، ولم يكن 

لهذا معنى سوى رفض شروط الصلح.
القتال وشددوا احلصار  استأنف املسلمون 
بعد فشل الصلح، وفي أثناء ذلك جاءت األنباء 
بوفاة هرقل فف����ت ذلك في عضد اجلنود داخل 
احلصن، وزادهم يأسا على يأس، في الوقت الذي 
صحت فيه عزائم املسلمني، وقويت معنوياتهم، 
وقدموا أروع أمثلة الشجاعة والفداء، وفي غمرة 
احلصار تطوع الزبير بن العوام بتسلق سور 
احلصن في ظام الليل، ومتكن بواس����طة سلم 
وضع له أن يصعد إلى أعلى السور، ولم يشعر 
ال����روم إال بتكبيرة الزبير، تهز س����كون الليل، 
ولم يلبث أن تبعه املس����لمون يتسابقون على 
الصعود، تس����بقهم تكبيراتهم املدوية فتنخلع 
لها أفئ����دة الروم التي مأها اليأس، فكانت تلك 
التكبيرات أمضى من كل ساح قابلهم، ولم تكد 
تشرق ش����مس يوم 18 من ربيع اآلخر سنة 20 
ه�  حتى كان قائد احلصن يعرض الصلح على 
عمرو ومغادرة احلصن، فكان ذلك إيذانا بعهد 
جديد تسلكه مصر، والتزال حتمل رايته حتى 

يومنا هذا.

صيام يوم السبت
ما حكم صيام يوم السبت تطوعا؟

الذي أراه واهلل أعلم � أنه يس���تحب صوم يوم 
السبت واألحد كذلك، والدليل عن أم سلمة � رضي 
اهلل تعالى عنها � أن رس���ول اهلل ژ كان أكثر ما 
يصوم من األيام يوم الس���بت، ويوم األحد، وكان 
يقول: »إنهما يوما عيد للمش���ركني، وأنا أريد أن 
أخالفهم«، أخرجه النسائي، وصححه ابن خزمية، 

وهذا لفظه.
قال األلباني في اإلرواء: وقد حسنته في تعليقي 
على صحيح ابن خزمية، ولعله أقرب فيعاد النظر 

.)125/4(
قال الصنعاني: حديث الكتاب دل على استحباب 
صوم السبت واألحد مخالفة ألهل الكتاب وظاهرة 

صوم كل على االنفراد او االجتماع )176/4(.
وأما حديث: الصماء بنت بسر � رضي اهلل عنها 
� ان رسول اهلل ژ قال: »ال تصوموا يوم السبت، 
إال فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إال حلاء 
عنب، أو عود شجرة فليمضغها«، وقال ابن حجر: 
رواه اخلمسة، ورجاله ثقات، إال انه مضطرب، وقد 

أنكره مالك، وقال ابوداود: هو منسوخ.
وأقول:

1 � ابن حجر ذكر ان في إسناده اضطراب، وممن 
تكلم فيه وأطال الشوكاني في كتابه »نيل األوطار« 

فليرجع له من شاء.
2 � كما ذكر ابن حج���ر ان مالكا أنكره، وإنكار 

مالك له من أوجه:

الوجه األول من حيث شذوذه:
 ألنه مخالف لأحاديث الصحيحة كحديث أبي 
هريرة، الذي ورد في حكم صيام يوم اجلمعة قال: 
»إال ان يكون يوم���ا قبله، أو يوما بعده«، واليوم 
الذي كان بعده هو يوم السبت، وكحديث جويرية 
قال لها النبي ژ: »أتصومني غدا؟«، قالت: ال، وغدا 

بالنسبة للجمعة هو يوم السبت.

الوجه الثاني: من حيث نكارة المتن:
ظاهر احلديث حترمي صيام السبت مطلقا سواء 
كان منفردا أو إذا ضم إليه غيره يؤخذ من النهي 
في���ه، والتأكد على فطره، وهذا مخالف لأحاديث 
الصحيح���ة التي جتيز صيامه م���ع غيره، أو إذا 
صادف يوم العاشر، او يوم التاسع من محرم، أو 

إذا صادف يوم عرفة.
وكذلك من ن���كارة متنه، انه قال: »فإن لم يجد 

أحدكم إال حلاء عنب«.
وال يشترط للنظر ذلك، بل تكفي النية باإلفطار 
للفطر من الصيام، فاحلديث مخالف لقواعد الشريعة 

املعلومة من الدين.
فاحلدي���ث � واهلل أعل���م � ال يطمئ���ن القل���ب 

لصحته.

دم أثناء الحمل
امرأة جاءها دم أثناء احلمل قبل نفاسها ب� 5 أيام 
في ش��هر رمض��ان، هل يكون دم حي��ض أو نفاس 

وماذا يجب عليها؟
إذا كان األمر كما ذكر من رؤيتها الدم وهي حامل 
قبل الوالدة ب���� 5 أيام فإن لم تر عامة على قرب 
الوضع كاملخ���اض وهو الطلق فليس بدم حيض 
وال نفاس بل دم فس���اد على الصحيح وعلى ذلك 
ال تترك العبادات بل تصوم وتصلي وإن كان مع 
هذا الدم أمارة من أم���ارات قرب وضع احلمل من 
الطلق ونحوه فهو دم نفاس تدع من أجله الصاة 
والصوم ثم إذا طهرت منه بعد الوالدة قضت الصوم 

دون الصاة.

استنشاق البخار
أفيدكم بأنن��ي أحد العاملني في املؤسس��ة العامة 
للتحلية، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون 
وعل��ى رأس العمل، والذي في��ه بخار ماء من احملطة 
التي نعمل بها، وقد نستنش��قه في كثير من األحوال 
فهل يبط��ل صيامنا؟ وهل يلزمنا قض��اء ذلك اليوم 
الذي استنشقناه من املاء سواء كان فريضة أم نافلة؟ 

وهل علينا عن كل يوم صدقة؟
إذا كان األمر كما ذك���ر، فصيامكم صحيح وال 

شيء عليكم.

فتوحات 
إسالمية

قال ابن اس���حاق: وحدثني عبداهلل بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن أبيه قال: حدثت ان رسول اهلل ژ قال: »رأيت 
عمرو بن حلي يجر قصبه في النار، فس���ألته عمن بيني وبينه 

من الناس، فقال: هلكوا«.
قال ابن اسحاق: وحدثني محمد بن ابراهيم بن احلارث التيمي 
ان أبا صالح السمان حدثه انه سمع أبا هريرة – قال ابن هشام: 
واسم أبي هريرة عبداهلل بن عامر، ويقال اسمه عبدالرحمن بن 
صخر يقول: س���معت رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم يقول 
ألكث���م بن اجلون اخلزاعي: »يا أكث���م، رأيت عمرو بن حلي بن 
قمع���ة بن خندف يجر قصبه في النار، فما رأيت رجا أش���به 
برجل منك به، وال بك منه« فقال أكثم: عسى أن يضرني شبهه 
يا رس���ول اهلل؟ قال: »ال، إنك مؤمن وهو كافر، إنه كان أول من 
غير دين اس���ماعيل، فنصب األوثان، وبحر البحيرة، وس���يب 

السائبة، ووصل الوصيلة، وحمي احلامي«.
أما جلب األصنام من الشام الى مكة فيقول ابن هشام: حدثني 

بعض أهل العلم:
ان عمرو بن حلي خرج من مكة الى الشام في بعض أموره، 
فلما قدم مآب من أرض البلقاء، وبها يومئذ العماليق – وهم ولد 
عماق. ويقال عمليق بن الوذ بن سام بن الوذ بن سام بن نوح 
– رآهم يعبدون األصنام، فقال لهم: ما هذه األصنام التي أراكم 
تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها، فنستمطرها فتمطرنا، 
ونس���تنصرها فتنصرنا، فقال لهم: أفا تعطونني منها صنما، 
فأسير به الى أرض العرب، فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له 

هبل، فقدم به مكة، فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه.
قال ابن اس���حاق: ويزعمون ان أول ما كانت عبادة احلجارة 
في بني اس���ماعيل، انه كان ال يظعن من مكة ظاعن منهم، حني 
ضاقت عليهم، والتمسوا الفسح في الباد، إال حمل معه حجرا 
من حجارة احلرم تعظيما للحرم، فحيثما نزلوا وضعوه فطافوا 
به كطوافهم بالكعبة، حتى سلخ ذلك بهم الى ان كانوا يعبدون 
ما استحس���نوا من احلجارة، وأعجبه���م، حتى خلف اخللوف، 
ونس���وا ما كانوا عليه، واس���تبدلوا بدين ابراهيم واسماعيل 
غيره فعبدوا األوثان، وص���اروا الى ما كانت عليه األمم قبلهم 
من الضاالت، وفيهم على ذلك بقايا من عهد ابراهيم يتمس���كن 
بها، من تعظيم البيت، والطواف به، واحلج والعمرة، والوقوف 
على عرفة واملزدلفة، وهدي البدن، واإلهال باحلج والعمرة، مع 

ادخالهم فيه ما ليس منه.
فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا: »لبيك اللهم لبيك، لبيك 
ال ش���ريك لك، إال ش���ريكا هو لك، متلكه وما ملك«. فيوحدونه 

بالتلبية، ثم يدخلون معه أصنامهم، ويجعلون ملكها بيده.
يقول اهلل تبارك وتعالى حملمد ژ )وما يؤمن أكثرهم باهلل 
إال وهم مشركون( )يوسف: 106(. أي: ما يوحدونني ملعرفة حقي 

إال جعلوا معي شريكا من خلقي. واهلل تعالى أعلم وأحكم.

صفية بنت حيي بن أخطب رضي اهلل عنها عمرو بن ُلحّي الخزاعي

أول خطبة لرسول اهلل ژ

هي أم املؤمنني صفية بنت حيي بن أخطب 
بن سعنة، أبوها سيد بني النضير،من سبط 
الوي بن نبي اهلل إس����رائيل بن إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السام، ثم من ولد هارون بن 
عمران، أخي موسى گ، وأمها هي برة بنت 

سموءل من بني قريظة.
كانت مع أبيها وابن عمها باملدينة، فلما أجلى 
رسول اهلل ژ بني النضير ساروا إلى خيبر، 

وُقتل أبوها مع من ُقتل من بني قريظة.
تزوجها قبل إس����امها سام بن مكشوح 
القرظي � وقيل سام بن مشكم � فارس قومها 
ومن كبار شعرائهم، ثم تزوجها كنانة بن أبي 
احلقيق، وقتل كنانة يوم خيبر، وأخذت هي 
مع األسرى، فاصطفاها رسول اهلل ژ لنفسه، 
وخّيرها بني اإلسام والبقاء على دينها قائا 
لها: »اختاري، فإن اخترت اإلس����ام أمسكتك 
لنفسي � أي: تزوجتك �، وإن اخترت اليهودية 
فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك«، فقالت: »يا 
رسول اهلل، لقد هويت اإلسام وصدقت بك 
قبل أن تدعوني، حيث صرت إلى رحلك وما 
لي في اليهودية أرب، وما لي فيها والد وال أخ، 
وخيرتني بني الكفر واإلسام، فاهلل ورسوله 

أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي«.

ثم إن رس����ول اهلل ژ أعتقها وتزوجها، 
وجعل عتقها صداقها.

وكان هدف رس����ول اهلل ژ من زواجها 
إعزازها وإكرامه����ا ورفع مكانتها، إلى جانب 
تعويضها خيرا ممن فقدت من أهلها وقومها، 
ويضاف إلى ذلك إيجاد رابطة املصاهرة بينه 
وبني اليه����ود لعله يخف����ف عداءهم، وميهد 

لقبولهم دعوة احلق التي جاء بها.
وأدركت صفية رضي اهلل عنها ذلك الهدف 
العظي����م لرس����ول اهلل ژ، ووجدت الدالئل 
والقرائن عليه في بيت النبوة، فأحست بالفرق 
العظيم بني اجلاهلية اليهودية ونور اإلسام، 
وذاقت حاوة اإلميان، وتأثرت بخلق س����يد 
األنام، حتى نافس حبه ح����ب أبيها وذويها 
والناس أجمعني، وملا مرض رس����ول اهلل ژ 
تأث����رت رضي اهلل عنه����ا ملرضه، ومتنت أن 
لو كانت ه����ي مكانه، فقد أورد ابن حجر في 
اإلصابة وابن سعد في الطبقات، عن زيد بن 
أس����لم ÿ قال: »اجتمع نساء النبي ژ في 
مرضه الذي توفي فيه، واجتمع إليه نساؤه، 
فقالت صفية بنت حيي: إني واهلل يا نبي اهلل 
لوددت أن الذي بك بي، فتغامزت زوجات النبي 

ژ، فقال ژ: واهلل إنه لصادقة«.

كانت رضي اهلل عنها امرأة شريفة، عاقلة، 
ذات حسب أصيل، وجمال ورثته من أسافها، 
وكان من شأن هذا اجلمال أن يؤجج مشاعر 
الغيرة في نفوس نساء النبي ژ، وقد عّبرت 
زين����ب بنت جحش عن ذلك بقولها: »ما أرى 
هذه اجلارية إال س����تغلبنا على عهد رسول 

اهلل ژ«.
ولم تكن � رضي اهلل عنها � تّدخر جهدا في 
النصح وهداية الناس، ووعظهم وتذكيرهم 
باهلل عز وجل، ومن ذلك ان نفرا اجتمعوا في 
حجرتها، يذكرون اهلل تعالى ويتلون القرآن، 
حتى تليت آية كرمية فيها موضع س����جدة، 
فسجدوا، فنادتهم من وراء حجاب قائلة: »هذا 

السجود وتاوة القرآن، فأين البكاء؟«.
ولقد عايشت رضي اهلل عنها عهد اخللفاء 
الراشدين، حتى أدركت زمن معاوية ÿ، ثم 
كان موعدها مع الرفيق األعلى سنة 50 للهجرة، 
لتختم حياة قضتها في رحاب العبادة، ورياض 
التأله، دون ان تنسى معاني األخوة واحملبة 
التي انعقدت بنيها وبني رفيقاتها على الدرب، 
موصية بألف دينار لعائش����ة بنت الصديق، 
وقد دفنت بالبقي����ع، فرضي اهلل عنها وعن 

سائر أمهات املؤمنني.

أنزل فيهن قرآن

األوائل

هم يف السعري

فتح مصر
 أروع أمثلة الشجاعة والفداء

س���جل لنا كت���اب »األوائل« ألبي هال العس���كري، أول خطبة 
خطبها الرس���ول ژ، في أول جمعة صاها باملدينة في بني سالم 
بن عوف، وقد جاء فيها: »احلمد هلل أحمده وأستعينه وأستغفره 
وأستهديه وأؤمن به وال أكفره، وأعادي من يكفره، وأشهد أن ال إله 
إال اهلل وحده ال شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى 
والنور واملوعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضالة من 
الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الس���اعة وقرب من األجل، من 
يطع اهلل ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل 
ضاال بعيدا، وأوصيكم بتقوى اهلل فإنه خير ما أوصى به املسلم 
املس���لم، ثم ان يحضه على اآلخرة وان يأمره بتقوى اهلل فاحذروا 
ما حذركم اهلل من نفس���ه وال أفضل من ذل���ك نصيحة وال أفضل 
من ذلك ذك���را، وان تقوى اهلل ملن عمل بها على وجل ومخافة من 
ربه ع���ون صدق على ما تبغون من أمر اآلخرة، ومن يصلح الذي 
بينه وبني اهلل من أمره في السر والعانية ال ينوي بذلك إال وجه 

اهلل يكن له ذكرا في عاجل أمره وذخرا فيما بعد املوت حني يفتقر 
املرء الى ما قدم، وما كان من سوء ذلك يود لو ان بينه وبينه أمدا 
بعيدا ويحذركم اهلل نفسه واهلل رؤوف بالعباد«، وقد علق محمد 
رضا في كتابه محمد رسول اهلل.. ژ، قائا: »هذه هي أول خطبة 
خطبها رس���ول اهلل ژ باملدينة في أول جمعة وناحظ ان رسول 

اهلل ل���م يذكر فيها أهل مكة وال ما كان من عنادهم وإصرارهم 
على الكفر وإيذائهم للمسلمني وتآمرهم على قتله، بل 

قص���ر خطبته على حض املس���لمني على التقوى 
وتذكيرهم باهلل تعالى، وهذا في احلق غاية األدب 

ومنتهى ما يصل إليه حلم احلليم، ولو كان 
غير رسول اهلل ژ الستفزه الغضب وعدد 
مثالبهم ألنهم هم الذين خذلوه واضطهدوه 
وأخرجوه من أحب الباد إليه وكانوا عقبة 

في سبيل تبليغ رسالة ربه«.

الداعية ناظم المسباح




