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ركعتا الوضوء

هل يوجد ما يسمى بركعتي الوضوء؟ 
وهل هاتان الركعتان مشروعتان عند 

الوضوء؟
٭ نعم صالة ركعتني بعد الوضوء مشروعة 
ومندوبة باالتفاق بني الفقهاء على ان تتم في 
غير اوقات الكراهة، وعند الشافعية هي سنة 
في اي وقت، ومس����تند ن����دب الركعتني قول 
عثمان بن عفان ÿ قال: رأيت رسول اهلل ژ 
توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: »من توضأ 
مثل وضوئي هذا ثم اتى املس����جد فركع فيه 
ركعتني غفر له ما تقدم من ذنبه ال تغتروا«، 
ومعنى ال تغت����روا اي ال تخدعوا بغفران ما 
تقدم من الذنوب فترتكبوا غيرها معتمدين 
على املغفرة بالوضوء، فإنها مبش����يئة اهلل 
تعالى )فتح الباري 183/1 عن الدين اخلالص 

.)279/1

البخاخ

هل يجوز للصائم ان يشم الروائح 
التي تكون على شكل رذاذ سائل وهو 

املسمى البخاخ املعطر للجو؟
٭ الروائح ان كانت بالوصف املذكور ال تفطر 
اال اذا دخل شيء من رذاذ البخاخ الى الفم او 
االنف وأحسه الصائم في حلقه، قياسا على 
البخور اذا ادخل الصائم دخانه حتى احسه 
ف����ي حلقه فإنه يفط����ر وان لم يصل البخور 
ال����ى احللق فإنه ال يفط����ر على ما ذهب اليه 

احلنفية واملالكية.
اما العطور التي ال جرم لها فإنها ال تفطر اذا 
شمها الصائم عند احلنفية، وكرهها املالكية 
والش����افعية، وعند احلنابلة ال يكره، اال اذا 
كان الطيب مسحوقا الحتمال ان شمه يجذب 
بعضه الى انف����ه، ولعل القول بعدم الكراهة 
في شم الطيب والعطور التي ال جسم لها هو 
االولى ألنه في حكم االصل وال يدخل احللق 

او اجلوف منه شيء.

ال عبرة بالظن

عند والدي بعض املال في دولة 
مجاورة، وقبل وفاته كنت اسأله: هل 

يزكي ماله ام ال؟ فقال لي: ان البنك 
يزكيه، خصوصا انه وضعه في بنك 

اسالمي ويعتقد ان البنك يزكيه، وعند 
وفاته سألت هل البنك يزكي فقالوا لي 

ال، فما احلكم الشرعي لهذه احلالة؟ وما 
علّي ان افعل بهذه االموال؟ وهل نزكيها 
حتى ابرئ ذمة والدي من هذه االموال؟ 
وكم مقدار الزكاة علما انه مضى عليها 
6 سنوات وال اعرف هل تدخل االرباح 

مع الزكاة؟
٭ اذا تبني ان والدكم لم يزِك ظنا منه ان البنك 
االسالمي يزكي امواله فال عبرة بالظن البني 
خطؤه، فعليكم ان تزك����وا امواله من تركته 
قبل توزيعها، وهذا يحتاج الى معرفة طبيعة 
امواله في هذا البنك االسالمي، هل هي ودائع 
ام اسهم، وهل هذه االسهم كان يتاجر بها او 
يكتفي بأخذ ريعها؟ وه����ذه الودائع هل هي 
استثمارية؟ وما مجالها؟ هل هو في العقار ام 
في غيره؟ كل ذلك يحتاج الى توضيح حتى 

يتم اجلواب ان شاء اهلل.

زكاة الفطر

توفي شخص في آخر رمضان، فهل 
يجب علينا ان نخرج عنه زكاة الفطر؟

٭ زكاة الفطر جتب بغروب شمس آخر يوم 
في رمضان، فمن توفي قبل غروب شمس آخر 
يوم من رمضان ال جتب عليه فطرة وال يجب 
على اهله اخراج فطرة عنه، لكن من توفي قبل 

طلوع فجر يوم الفطر تلزم فطرته.
هذا عند الشافعي واحمد والثوري، وهو رواية 
اشهب عن مالك، ملا في حديث ابن عمر رضي اهلل 
عنهما: فرض زكاة الفطر من رمضان، والفطر 
من رمضان ال يكون اال بغروب ش����مس آخر 
رمضان، وألن الفطرة شرعت طهرة للصائم، 
فأفاد بأن وقت وجوبها بعد غروب شمس آخر 
يوم وعند احلنفية ورواية ابن القاس����م عن 
مالك جتب بطلوع فجر يوم الفطر ألنها قرية 
تتعلق بيوم الفطر فال تتقدم عليه كأضحية، 
فعل����ى رأي احلنفية ومن معهم من مات قبل 
طلوع الفجر ال تلزم فطرته، وفي الرأيني من 
مات قب����ل غروب آخر يوم م����ن رمضان فال 
فط����رة عليه اتفاقا، وكذلك من مات بعد فجر 

يوم الفطر فال فطرة عليه.

الكحل في نهار رمضان

هل يجوز للمرأة ان تكتحل في نهار 
رمضان ألننا سمعنا من يقول ان 

الكحل يفطر؟
٭ ذهب احلنفية والشافعية الى ان االكتحال ال 
يفطر وان وجد طعم الكحل في الفم، ومثله في 
ذلك مثل قطرة العني، والسبب في عدم االفطار 
بهذا ألن العينني واالذنني ليستا منافذ الى احللق 
واجلوف، وروي عن عائشة رضي اهلل عنها 
قولها: اكتحل النبي ژ وهو صائم، ويسند 

هذا احلديث احاديث وآثار اخرى تقويه.
وذهب االم����ام ابن حنبل الى كراهة االكتحال 
للصائم، واذا احس بطعم الكحل في فمه فإنه 
يفطر، وذهب االمام مالك الى حرمة االكتحال 

للصائم واذا وصل طعمه الى احللق افطر.

على طريق اخلير

الي���وم حتدثنا نعيمة 
الصال���ح م���ن جمعي���ة 
االجتماعي عن  اإلصالح 
رحلتها اخليرية لالجئني 
الس���وريني فتقول: بدأت 
العمل اخلي���ري تقريبا 
السنة  منذ سنة ونصف 
للمش���اركة في مساعدة 
النازحني الس���وريني في 
لبن���ان واألردن وتركيا، 
وكانت لن���ا زيارة لليمن 
الشقيق للقيام مبشاريع 
خيرية يستفيد منها الفقراء 

واأليت���ام واملكفوف���ون.
التي  املواق���ف  وم���ن 
تأثرنا به���ا عندما قابلنا 
عائلة أصيب���ت األم بعد 
وصوله���ا األردن بجلطة 
نتج عنها شلل نصفي ألنها 
كانت من عائلة ميسورة، 
وكانت هي وأسرتها ممن 
يقومون بتوزيع املساعدات 
واألطعمة على احملتاجني 
والفقراء، واآلن أصبحوا هم 
احملتاجني الذين ينتظرون 
املس���اعدات واألطعم���ة 
ان  بعد  والدواء وامللبس 

تش���ردوا في بالدهم.
والعم���ل اخليري في 
رائد وأصيل في  الكويت 

كل املجاالت ومهما نقول 
فيكف���ي ان راي���ة العمل 
اخليري الكويتي مرفوعة 
ف���ي كل م���كان، وأمتنى 

النجاح  للقائمني علي���ه 
والتوفيق واالستمرارية، 
وق���د عملت به���ذا العمل 
به  العظي���م والتحق���ت 

الكويت وخارجها  داخل 
وأشعر بس���عادة كبيرة 
االبتسامة  أرس���م  عندما 
على وجه مسكني أو فقير 

أو محت���اج.
اخلي���ري  فالعم���ل 
إنسانيا  باعتباره نشاطا 
إميان  خالصا يصدر عن 
الف���رد بانتمائه ألس���رة 
له���ا متطلباتها  صغيرة 
التي تفرضها  اإلنسانية 
الك���رمي  الق���رآن  آي���ات 
النبوي���ة  واألحادي���ث 
الش���ريفة، وه���ذا العمل 
ترجم���ة ع���ن مش���اعر 
اإلنسان املؤمن وإحساسه 
مبسؤوليته جتاه غيره من 
املسلمني خاصة احملتاجني. 
قال تعال���ى: )ال خير في 
إال من  كثير من جنواهم 
أمر بصدقة أو معروف أو 
إصالح ب���ني الناس ومن 
يفعل ذلك ابتغاء مرضاة 
اجرا  اهلل فسوف نؤتيه 
عظيما(، ويقول رسولنا 
الكرمي: »أحب الناس إلى 

اهلل أنفعه���م للن���اس«.
وكل األدي���ان جميعها 
العم���ل  أهمي���ة  تؤك���د 
اخلي���ري ف���ي حتقي���ق 
اإلنس���انية  االخ���وة 
ودعم مش���اعر التعاطف 
والتعاون والتراحم بني 

بني البش���ر.

نعيمة الصالح تزور امرأة مسنة حتتضن أيتاما

..وحتتضن طفلني يتيمني

خواطر رمضانية

قال تعالى )ومن يتق 
اهلل يجعل له مخرجا، 
ويرزق���ه م���ن حيث ال 
يحتس���ب، ومن يتوكل 
على اهلل فهو حس���به( 

الطالق: 2 � 3.
فمن يكل أمره الى اهلل 
سبحانه، فيما نابه كفاه 
ما أهمه وتواله، ومن تعّد 
ح���دود اهلل فقد أضاع 

نفسه.
ان العبد الذي يترك 
تدبير أم���ره في جميع 
ش���ؤونه هلل، وذل���ك 
بع���د يقينه ب���أن األمر 
كله له س���بحانه، وان 
تدبير اهلل له أفضل من 
تدبيره لنفس���ه، وانه 
أعل���م مبصلحته، وانه 
ال يس���تطيع ان يتقدم 
خطوة أو يتأخر خارج 
تقدي���ر اهلل له، هو في 

عيش هنيء.
اذا اعتمد على  ام���ا 
التدبير وفي  نفسه في 
كل شؤون حياته، وجعل 
نفسه هي األساس ونسي 
حق ربه وقدرته، فعند 
ذلك يتركه اهلل وشأنه، 
فيأتيه � تبعا لذلك � الهم 
والغم واحلزن واخلوف 
وسوء احلال. وان اهلل قد 
أمر العبد بأمر ان نفذه 
ضمن له كل أموره، وهذا 
األمر هو ان يصدق مع 
اهلل ويخلص له ويجتهد 
في طاعته، فإن قام بذلك 
أعطاه اهلل م���ا ضمنه 
له م���ن الرزق والكفاية 
وقضاء احلوائج، اما اذا 
خالفه فالويل له وعلى 
العب���د ان ينح���از الى 
جانب اهلل ورسوله ولو 
كان الناس جميعا ضده، 
العواقب،  ومهما كانت 
وعند ذل���ك يحتاج الى 
علم بالكتاب والس���نة، 
والى صبر على عداء من 
يعاديه، ويستعني على 
ذلك بالتوحيد والتوكل 

على اهلل والثقة به.
فعلين���ا ان نت���وكل 
على اهلل ونثق بحسن 
تدبي���ره واختياره لنا 
بع���د ان نخلص العمل 
له، ونس���لم األمر اليه، 
وان نكون دائما في صف 
اهلل والرسول مهما كلفنا 
ذلك بعد التسلح بطاعة 
اهلل والعلم بكتابه وسنة 

نبيه ژ.

الثقة بتدبير اهلل
الداعية خالد اخلراز

حزنت عندما ذهبت أقّدم مساعدات المرأة كانت ثرية وتقوم هي 
مبساعدة الفقراء وأصيبت بجلطة بعد ما حدث في بالدها

املسلم احلق ش���اكر ربه في السراء، صابر 
في الضراء، ق���وي العقيدة، راض بقضاء اهلل 
وقدره، يضع نصب عينيه حديث الرسول ژ 
»عجبا ألمر املؤمن إن أمره كله له خير، وليس 
ذلك ألحد إال للمؤمن إن أصابته س���راء شكر، 
فكان خي���را له، وإن أصابته ضراء صبر فكان 

خيرا له«.
إن تعاليم اإلسالم ترشد املسلم الى االحتماء 
دائما بقيم احلق وحتثه على صقل شخصيته 
وتهذيب نفس���ه لعالج ذلك الضعف الروحي 
والتمزق النفسي، وذلك بالصبر والعمل الصالح، 
قال اهلل تعالى: )ولئن أذقنا اإلنسان منا رحمة 

ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه 
نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات 
عني إنه لفرح فخور إال الذين صبروا وعملوا 
الصاحلات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير( هود 

)11-9

الشكر والصبر في السراء والضراء
قيم

قيل ان سبب تسميتها بليلة القدر من القدر 
وهو الشرف، او انه يقدر فيها ما يكون في تلك 
السنة، فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام، 
وه���ذا من حكمة اهلل وعز وج���ل وبيان اتقان 

صنعه وخلقه.
وقيل الن للعبادة فيها قدر عظيم لقول النبي 
ژ »من قام ليلة القدر اميانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنب���ه« وهي في الليالي الوتر من 

العشر االواخر كما صح عن النبي ژ.

فضائل ليلة القدر:

1- انها ليلة انزل اهلل فيها القرآن، قال تعالى: 
)إنا أنزلناه في ليلة القدر(.

2- انها ليلة مباركة، قال تعالى: )انا انزلناه 
في ليلة مباركة(.

3- يكتب اهلل تعالى فيها اآلجال واالرزاق 
خ���الل العام، قال تعالى: )فيه���ا يفرق كل امر 

حكيم(.
4- فضل العب���ادة فيها تفضل على غيرها 
من الليالي، قال تعال���ى: )ليلة القدر خير من 

ألف شهر(.
5- تنزل املالئك���ة فيها الى االرض باخلير 

والبركة والرحمة واملغفرة، قال تعالى: )تنزل 
املالئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر(.

6- انها ليلة خالية من الشر واالذى وتكثر 
فيها الطاعة، قال تعالى: )سالم هي حتى مطلع 

الفجر(.
7- ان فيها غفرانا للذنوب ملن قامها واحتسب 
ف���ي ذلك االجر عند اهلل عز وجل، قال ژ )من 
قام ليلة القدر اميانا واحتسابا غفر له ما تقدم 

من ذنبه(.

بقلم: د.عمر الشايجي  ٭

ليلة القدر
دليلك في رمضان

اللهم اجعلني فيه محبا ألوليائك 
ومعاديا ألعدائك مُستنا بسنة خامت انبيائك يا عاصم قلوب النبيني.

ادعوني .. أستجب لكم

محمد الطبطبائي

إعداد: ليلى الشافعي  ٭

فتاوي

يقوم الناس بالرحالت ألغراض عدة بعضهم إلجناز األعمال وعقد الصفقات ومعظمهم 
للس��ياحة والترفيه أو ملجرد اللهو واالستمتاع احلس��ي، ولكن ماذا عن الدعاة الذين آلوا 
على أنفسهم حمل رسالة سامية وإيصالها إلى غيرهم ممن ال يعلمون عن اإلسالم شيئا؟ 
أين ذهب هؤالء الدعاة في رحالتهم وماذا ش��اهدوا؟ وما انطباعاتهم خالل تلك الرحالت؟ 

كل يوم يحدثنا البعض عما رأى في رحالته.
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وسقط بعد االلتزام
كان أحد أفراد اجليش، قد دخل هذا 
العالم املظلم، وهو في س���ن مبكرة، 
وكان أحد األسباب الرئيسية، طالق 
أمه من أبيه، ومرض أبيه الذي ألزمه 
الفراش س���نني طويلة، فأصبح من 
غير مراقبة من أحد إال اهلل، مما هيأ 
له ج���و االنحراف خاص���ة انه كان 
يسكن في منطقة موبوءة باملخدرات 

وموزعيها.
بدأ بالتدخني في سن مبكرة جدا، 
وتع���رف على أصحاب الس���وء في 
منطقته، وعلموه، وكان مهيئا لكل فنون 
الفساد، من نساء، وخمر، ومعاكسات، 
ثم املخدرات، وتعمق فيها حتى أدمنها، 
مما اضطره لدخول املستشفى بعد ان 

تعرض للموت بسببها.
تعرف عليه أحد االخوة في جمعية 
بشائر اخلير في املستشفى، وتأثر ذلك 
الشاب بأخالق ذلك الداعية، وارتبط 
بنا ارتباط���ا قويا، خاصة عندما كنا 
في بدايات العمل، في السنوات األولى 
من جتربتنا. أطلق حليته، وتغيرت 
ف���ي عملنا في  عبارات���ه، وانغمس 
انغماس���ا جعله كأنه أحد  اجلمعية 
مكوناتها األساسية، ال يترك نشاطا وال 
برنامجا وال رحلة إال كان أول املبادرين 
لها، بل انه كان يأتينا أثناء االعتكاف 
في العشر األواخر من رمضان مباشرة 
من معسكره، وبلباسه العسكري الى 
املس���جد دون الذهاب الى بيته ناويا 
االعتكاف، وكذا كانت همته في احلج 
والعمرة، فقد رافقنا ثالث س���نوات 

متتاليات حجا وعمرة.
ف���ي احدى تلك الزي���ارات جلس 
معي عل���ى عتبة أحد مطاعم الفالفل 
أمام احل���رم، يعرض علّي قصته من 
الضالل الى الهداية، ووجهه يش���رق 
نورا وهداية واطمئنانا، وهو يضحك 
على األي���ام التي مضت، ويحمد اهلل 

على الهداية.
مضت األي���ام، وهو يزداد التزاما 

يوما بعد يوم.

وفاة والده

جاءنا خبر وفاة والده، وانشغل 
بوفاته كثيرا، حيث كان ألبيه بعض 
احلالل في اململكة العربية السعودية، 
فذهب هناك يتابع ذلك احلالل، وكان 
كثير التنقل بني السعودية والكويت، 
واس���تغرق ذلك ما يزيد على الثالثة 

اشهر انقطع خاللها عنا متاما.
اتصلت زوجته بنا لتخبرنا برجوعه 
للتدخ���ني، فانزعجنا لذل���ك اخلبر، 
ووضعنا أيدين���ا على قلوبنا، حيث 
يدل ذلك عندنا على بداية االنتكاسة، 
وبدأ يتردى حاله، ويتهرب عنا كلما 
حاولنا االتصال به حيث كان العذر 
جاهزا � أنا مشغول جلمع حالل والدي، 
ث���م ما لبث ان جاءتن���ا األخبار بأنه 
قد عاد الى املخدرات، وبدأنا بتكثيف 

االتصال به دومنا فائدة.

قدم أثناء االنتكاسة

وفي ليلة من الليالي، وإذا به يدخل 
علّي وأنا في مكتبي في جمعية بشائر 
اخلي���ر في مقرنا الق���دمي في منطقة 
الروضة، وهو شاحب الوجه، منطفئ 
النور، ولم تبد عليه تلك اإلش���راقة 

اإلميانية التي كنا نراها في وجهه.
وتق���دم الي وعانقن���ي، وقال لي 
بصوت متهدج: س���امحني يا شيخ.. 
هل تقبلون عودت���ي؟ قلت له: كيف 
ال نقبلك، فأنت ال���ذي تركتنا وباب 
التوبة مفتوح، وقلوبنا دائما مفتوحة 
قب���ل أبوابنا.. هذا ما كنت أقوله لكل 
تائب، فوعدني بالتوب���ة وبالعودة 
للبشائر، ثم غادر املكتب وانقطعت 

أخباره ثانية.

بداية النهاية

كنت فرحا بعودته، وندمه، وزيارته 
لنا وكنت متأمال ان يعود لرش���ده، 
ولس���ابق عهده معنا، ولكن لألسف، 

فقد انقطعت أخباره ثانية عنا.
وب���اءت محاوالتن���ا لالتصال به 
بالفشل.. وفوجئنا بخبر منشور في 
الصحافة اليومية، العثور على جثة 
شاب في الثالثينيات متعفنة في سيارة 

في بر الصليبية.
لم نكن نعلم من ذلك الشاب.. ولكن 
لم تلبث عقارب الساعة بالتحرك كثيرا 
حتى جاءتنا األخب���ار بأنه كان هو 

املقصود.

نهاية مبكرة

عندما علم أعضاء البشائر باخلبر، 
نزل عليهم ذلك اخلبر نزول الصاعقة، 
وهزهم هزا عميقا، وانحدرت الدموع 
من عيونهم حزن���ا عليه، فقد كانت 
موتته هي األولى ضمن امللتزمني في 
البش���ائر، وعادة فإن عدد املنتكسني 
لدينا متدن كثيرا مقارنة بالنس���بة 
العاملية، أم���ا الذين ميوتون بجرعة 
زائدة من امللتزمني فكانت موتته هي 
األولى بتاريخنا لذلك كان وقعها كبيرا 

على أعضاء البشائر.

عـودة 
إلى اللــه

هذا الرجل الصالح وابنتاه وردت قصتهم 
مع سيدنا موسى في سورة القصص، ويقال 
انه سيدنا شعيب النبي، ولكن هذا القول غير 
صحيح، ألن هناك فرقا كبيرا في الزمن بينهما، 
والس����باب اخرى ال متسع لها هنا، ويقال ان 
اسمه شعيب، ولكن ليس النبي شعيب، وقصته 
هو وابنتيه مع موسى تبدأ بعدما خرج موسى 
من مصر متوجها الى مدين، وقد كان خروجه 
خوف����ا من فرعون وملئه ان يقتلوه بس����بب 
قتله غير املتعمد للقبطي »أي املصري« ولم 
يك����ن يعرف الطريق التي توصله الى مدين، 
فقال: »عسى ربي أن يهديني سواء السبيل« 
فاستجاب اهلل له، فوفقه للوصول الى مدين، 
وجعله هاديا مهديا مبا آتاه من النبوة، وعندما 
وصل مدين ورد ماءها، وكان عبارة عن بئر 
يذهب اليها رعاء الشاء ليسقوا منها أغنامهم، 
ومل����ا ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس 

يس����قون، ولفت نظره وجود امرأتني معهما 
اغنام، ولكنهما ال يحاوالن س����قيها من البئر، 
بل يحاوالن ابعادها عن غنم الرجال، فأشفق 
عليهما وس����ألهما قائال: »ما خطبكما« فقالتا: 
»ال نس����قي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ 
كبير«، اي انهما ال تتزاحمان على املاء لسقي 
الغنم حتى ال تختلطا بالرجال، بل تنتظران 
حتى ينصرفوا ثم تسقيان، وأخبراه بأن الذي 
اخرجهما للعمل ه����و ان اباهما رجل كبير ال 
يقوى على هذا العمل الشابق، فسقي لهما ثم 
تركهما ترجع����ان لوالدهما، وقد قال عمر بن 
اخلطاب: »ان موس����ى گ ملا ورد ماء مدين 
وجد عليه أمة من الناس يسقون، فلما فرغوا 
اعادوا الصخرة على البئر، وال يطيق رفعها 
اال عشرة رجال، فإذا هو بامرأتني تذودان، قال: 
ما خطبكما؟ فحدثتاه فأتى احلجر فرفعه، ثم 
لم يستق اال ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم«، 

وبعد ان سقا لهما جلس حتت شجرة يستظل 
بها فسقي لهما ثم تولى الى الظل، وقال اخذ 
اجلهد منه مبلغه، واستبد به اجلوع والتعب، 
فاس����تغاث باهلل قائال: رب اني ملا انزلت الى 
من خير فقير، وكانت املرأتان في هذه الفترة 
ق����د اخبرتا والديهما مبا حدث من هذا الرجل 
الذي ال يعرفانه، فأمر احداهما ان تذهب اليه 
لتخبره انه يريده ليكافئه على معروفه، فجاءته 
احداهما متشي على اس����تحياء قالت ان ابي 
يدع����وك ليجزيك اجر ما س����قيت لنا، فذهب 
الي����ه وقص عليه ما كان من امره مع فرعون 
وقومه، فطمأنه انهم لن ينالوه بس����وء، فلما 
جاءه وقص عليه القصص قال ال تخف جنوت 
من الق����وم الظاملني، وعرض عليه ان يزوجه 
احدى ابنتي����ه مقابل ان يعمل عنده في رعاء 
الشاء ملدة ثماني او عشر سنوات، فوفى االجل 

االكبر، ثم عاد بأهله الى مصر.

الشيخ الكبير وابنتاه
روائع القصص

قال اهلل تعالى: )إن الذين يشترون بعهد اهلل 
وأميانهم ثمنا قليال أولئك ال خالق لهم في اآلخرة 
وال يكلمهم اهلل وال ينظر إليهم يوم القيامة وال 
يزكيهم ولهم عذاب أليم( قال الواحدي: نزلت في 
رجلني اختصما إلى النبي ژ في ضيعة، فهم 
املدعى عليه أن يحلف فأنزل اهلل هذه اآلية فنزل 
املدعي عن اليمني وأقر بحقه، وعن عبداهلل قال: 
قال رسول اهلل ژ: »من حلف على ميني وهو 
فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي اهلل 
تعالى وهو عليه غضبان« فقال االش���عث: في 
واهلل نزلت، كان بيني وبني رجل من اليهود أرض 
فجحدني فقدمته إلى النبي ژ فقال: »ألك بينة« 

قلت: ال، قال لليهودي: »احلف« قلت يا رسول 
اهلل إن���ه إذن يحلف فيذهب مبالي، فأنزل اهلل 
تعالى: )إن الذين يشترون بعهد اهلل وأميانهم 
ثمنا قليال( أي عرضا يسيرا من الدنيا وهو ما 
يحلف���ون عليه كاذبني )أولئك ال خالق لهم في 
اآلخرة( أي ال نصيب لهم في اآلخرة )وال يكلمهم 
اهلل( أي بكالم يسرهم )وال ينظر إليهم( نظرا 
يسرهم يعني الرحمة )وال يزكيهم( وال يزيدهم 

خيرا وال يثني عليهم.
وعن عبداهلل بن مسعود قال سمعت رسول 
اهلل ژ يقول: »من حلف على مال امرئ مسلم 
بغي���ر حق لقي اهلل وه���و عليه غضبان« قال 

عبداهلل: ثم قرأ علينا رسول اهلل ژ تصديقه 
من كتاب اهلل: )إن الذين يش���ترون بعهد اهلل 
وأميانهم ثمنا قليال( ال���ى آخر اآلية، اخرجاه 

في الصحيحني.
وعن أبي أمامة قال: كنا عند رسول اهلل ژ 
فقال: »من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد 
أوجب اهلل له الن���ار وحرم عليه اجلنة« فقال 
رجل: وإن كان يسيرا يا رسول اهلل؟ قال: »وإن 
كان قضيبا من أراك« أخرجه مسلم في صحيحه، 
قال حفص بن ميسرة: ما أشد هذا احلديث، فقال 
أليس في كتاب اهلل تعالى: )إن الذين يشترون 

بعهد اهلل وأميانهم ثمنا قليال( اآلية.

اليمني الغموس
ذنوب كبيرة

الرجال مواقف

قتيبة بن مسلم.. عاش مجاهداً ومات مظلوماً
هذا البطل أب����ى إال ان ترفع راية 
التوحي����د على س����مرقند وبخاري 
ونيس����ابور وغيرها من هذه البالد 
النائية رغم بعد املس����افة ووعورة 
الطرق، بل ان طموح����ه حدا به الى 
التطلع لغزو الصني ورفع راية اإلسالم 

حتت سمائها.
وكان س����يتحقق له ذلك لوال ما 
ألم به في أخريات عمره من ظروف 
سياسية قاسية، فتعرض حملنة فادحة 
راح ضحيتها ول����م يتحقق له أمله 
العظيم. هذا البط����ل الذي فتح هذه 
البلدان التي خرج منها فيما بعد رجال 
من أملع علماء املسلمني فكرا واجتهادا 
وتصوفا هو قتيبة بن مسلم الباهلي، 
وباهلة التي ينتسب اليها هذا القائد 
الفذ قبيلة عربية مغمورة لم يكن لها 
ذكر، فلم يبرز منها من تفخر به بني 
القبائل األخرى، إال هذا الفارس ووالده 
مس����لم بن عمرو الذي كان شجاعا 
مقداما، وما اكثر ما هجا الشعراء في 
اجلاهلية هذه القبيلة باعتبارها لم 
تخرج أبطاال في حوم����ة القتال، أو 

شعراء ذاع صيتهم بني الناس.
وقد شب قتيبة بني قبيلته ورأى 
والده يعشق الفروسية، ويجيد ركوب 
اخليل، فقلد الصبي والده، ليوم يحقق 
فيه لإلسالم انتصارات خالدة على مر 
الزمان، ميتد تأثيرها أجياال وأجياال، 
ويشب الفتى جريئا مقداما جسورا 

محبا خلوض أعتى املعارك.
وهذه الش���جاعة قربته من احلجاج 
بن يوسف الثقفي، فقد هال هذا الشاب 
ان ي���رى فرق اخلوارج ت���ؤرق الناس، 
ويحاولون فرض أفكارهم على املجتمع 
اإلسالمي كله، ورأى قتيبة في حركتهم 

إعاقة للفتح اإلس���المي، وتفريقا لكلمة 
اإلسالم، ومن هنا حث احلجاج بن يوسف 
الثقفي على التصدي لهم والتخلص منهم، 
وكان قائدهم »شبيب جريئا للغاية ولكن 
احلجاج استطاع انزال الهزمية بهم، وفي 
الوقت نفسه لفتت أنظاره شجاعة قتيبة 
بن مسلم وحرصه على املوت واستبساله 
في املواجهة حتى رجحت املعركة ملصلحة 
احلجاج، وقرر ان يكون قتيبة من املقربني 

اليه، يدخره لأليام العصيبة.

والي خراسان

دانت للبطل الفرصة عندما أوعز 
احلجاج الى اخلليفة عبداهلل بن مروان 
بأن يولي إمارة خراس����ان قتيبة بن 
مسلم بدال من يزيد بن املهلب، وهناك 
اتبع قتيبة سياس����ة جديدة تختلف 
عن سياسة س����لفه الذي كان يعتمد 
كلية على الع����رب دون الفرس، مما 
أوغر صدور الفرس الذين يرون ان 
يزيد في تفرقته بني الفرس والعرب 
يبتعد عن روح اإلسالم، فليس لعربي 
فضل على عجم����ي إال بالتقوى، كما 
قال رس����ول اهلل ژ. ومن هنا فقد 
اس����تقبلوا قتيبة عندما علموا منه 
نية االس����تعانة بهم في امور احلكم 
واحلرب استقباال حسنا، ولم يضع 
قتيبة فرصة، وال يسمح لنفسه بأن 
يضيع وقتا، فأمله ان ميتد اإلسالم 
ويشمل أراضي جديدة التزال تعيش 
حتت وثنية وضالل الشرك.. فيضم 
ارمينية وبكستان وقد جتمع ملوك 
البالد لضرب قوات  ورؤس����اء هذه 
املسلمني، ولكن قتيبة قاوم مقاومة 
منقطعة النظير، ثم عبر النهر الذي 
كان����وا يقولون انه يحول دون تقدم 

املسلمني وواصل جهاده وحرص على 
ان يكون كالصقر ال يعنيه ما يحيط 
به من مكائ����د األعداء ويتصدى لهم 
بشجاعة ال تعرف اخلوف وال التردد، 

موقنا ان النصر من عند اهلل.
وظل قتيبة يؤدي واجبه في ميدان 
القتال كمجاهد ال يبغي إال وجه اهلل، 
وفي الوقت نفسه كان يوقن متاما ان 
اإلسالم ليس مجرد انضمام األرض 
لتس����تظل برايته، فبنى املس����اجد، 
العلماء من يش����رح  واصطحب من 
للناس الدي����ن اجلديد، وكان الناس 
في هذه األماكن يعتقدون في األوثان 

فيعبدونها من دون اهلل.
وبعضهم اآلخر كان متأثرا بالفرس 
قبل دخولهم اإلس����الم فعبدوا النار، 
فكان عليه ان يثبت لهم ان هذه األصنام 
وهذه الن����ار ال تنفع وال تضر، فكن 
يحرق بنفس����ه األصن����ام ويحطمها 
أم����ام الناس، ويطفئ ه����ذه النيران 
املقدس����ة وهو يقول له����م: ان كانت 
هذه آلهة فيمكنها ان تضرني مادمت 
قد دمرتها، ولم يحدث له أي ضرر، 
وهكذا بدأ الن����اس يدخلون في دين 
اهلل وبدأ اإلسالم ينتشر وكان الدافع 
وراء انتشاره ما في الدين نفسه من 
قيم ترغم معتنقيه على التمسك بها، 
كما رأى الناس في هؤالء املجاهدين 
قدوة حس����نة في السلوك واألخالق 

والتعامل.

نهاية مفجعة

وال يستطيع أي مؤرخ ان ينسى ان 
وراء هذه الفتوحات احلجاج بن يوسف 
الثقفي نفسه، وما قدمه للفاحت العظيم 
من معونات ومدد ورسم خطط، إال 

الوليد  انه بوفاة احلجاج واخلليفة 
بن عبدامللك شعر الفاحت الكبير انه لن 
يكون على وفاق مع اخلليفة اجلديد 
سليمان بن عبدامللك، رغم السنوات 
الثماني التي قضاها دون ان يهدأ له 
جفن او تغمض ل����ه عني وهو يقود 
جيوش اإلسالم في ظروف مناخية 
وجغرافية بالغة القسوة والضراوة، 
وكان قتيبة يعد العدة القتحام أرض 
الصني نفس����ها ونش����ر اإلسالم بني 
ربوعها، بل انه ارسل الى ملكها ينذره 
بأنه سيقتحم بالده لو لم يدخل في 
اإلسالم او يدفع اجلزية وهو صاغر، 
وقد فعل القائد الشجاع ذلك مع علمه 
مبدى حقد اخلليفة اجلديد عليه، ألنه 
كان شديد الوالء للوليد بن عبدامللك، 

وتوقعه ان يبادر الى عزله.
وحدث ما توقعه قتيبة بن مسلم، 
فقد أمر اخلليفة بعزله وهو في أوج 
الى دمش����ق  انتصارات����ه، وعودته 
فخيمت سحابات من احلزن واألسى 
على البطل اجلسور، وأخذ يدير األمر 
ويدرس مستقبله واحلزن يعتصر 
قلبه، فهو قاب قوس����ني أو أدنى من 
حتقيق انتصارات رائعة، وها هو قد 
وجد ان طموحاته انتهت وان اخلليفة 
يستدعيه الى دمشق حيث لن يقدم 
له أكاليل الغار، ولن يقدم له شكره 
على جهاده في سبيل اإلسالم، ولكنه 

سيزج به في أعماق السجون.
وقرر ان يقاوم هذا القرار الظالم 
مهما تكن العواقب، وليمت في ميدان 
جهاده بدل ان ميوت حبيسا حتت قبو 
مظلم رطب وانتهت حياته وهو يقاوم 
من جاء يقدمه للخليفة، فقد أصابه 

سهم طائش أودى بحياته.

غزوات الرسول
غزوة بدر الكبرى 

هزمية قريش
خرج رسول اهلل ژ الى 
الناس فحرضهم، وقال: 
والذي نفس محمد بيده ال 
يقاتلهم اليوم رجل فيقتل 
صابرا محتسبا، مقبال غير 
مدبر، اال ادخله اهلل اجلنة، 
فقال عمير بن احلمام وفي 
يده مترات يأكلهن : بخ.. 
بخ )كلمة تق��ال في حالة 
االعج��اب(، فقال ژ: لم 
تبخبخ؟! )اي مم تتعجب(، 
فقال: رجاء ان اكون من 
اهلها، فأخذ مترات يلوكهن 
ثم قال: واهلل ان بقيت حتى 
الوكهن، انها حلياة طويلة، 
فم��ا بيني وبني ان ادخل 
اجلنة اال ان يقتلني هؤالء، 
ثم قذف التمرات من يده 
واخذ س��يفه فقاتل حتى 

قتل وهو ينشد:
ركضا الى اهلل بغير زاد

اال التقى وعمل املعاد
والصبر في اهلل على 

اجلهاد
وكل زاد عرضة النفاد

غير التقى والبروالرشاد
وقال عوف بن احلارث: 
يا رسول اهلل، ما يضحك 
)اي يرضيه غاية الرضا( 
الرب من عبده؟ قال ژ: 
العدو  غمس��ه يده ف��ي 
حاس��را )اي ال درع له(، 
فنزع ع��وف درعا كانت 
عليه فقذفها ثم اخذ سيفه 

فقاتل حتى قتل.
واقبل ابو جهل فقال: 
الن��اس، ال  م��ا معش��ر 
يهولنكم قتل شيبة وعتبة 
والوليد فإنهم قد عجلوا، 
فوالالت والعزى ال نرجع 
حتى نفرقهم باجلبال، ثم 
قال: اللهم اقطعنا للرحم، 
وآتانا مبا ال نعرف، فأضه 
)اي اهلك��ه( الغداة، فكان 
ه��و املس��تفتح املبتدئ 

لنفسه.
وقاتل رسول اهلل ژ 
بنفسه قتاال شديدا، وكذلك 
ابو بكر الصديق ÿ، وقال 
علي ÿ: لقد رأينا يوم 
بدر ونحن نلوذ برسول 
اهلل ژ وه��و اقربنا من 
العدو كنا اذا حمي البأس 
ولقينا القوم اتقينا برسول 
اهلل ژ، ثم ان رسول اهلل 
ژ اخذ حفنة من احلصباء 
فاس��تقبل قريشا بها ثم 
قال: ش��اهت الوجوه، ثم 
نفحهم بها، وامر اصحابه 
فقال: شدوا، فكانت هزمية 

قريش.
قال جبي��ر بن مطعم: 
رأيت قب��ل هزمية القوم 
والن��اس يقتتل��ون مثل 
البجاد االسود )اي كساء 
مخط��ط( مبث��وث حتى 
امتأل الوادي، فلم اش��ك 
انها املالئكة، فلم يكن اال 
القوم، وقال علي  هزمية 
ÿ: كانت سيما املالئكة 
يوم بدر عمائم بيضا قد 
ارخوها على ظهورهم، اال 
جبريل فإن��ه كانت عليه 

عمامة صفراء.
ج��اء جبريل گ الى 
رس��ول اهلل ژ فقال: ما 
تعدون اهل ب��در فيكم؟ 
فقال: من افضل املسلمني، 
فقال جبريل: وكذلك من 
ش��هد بدرا م��ن املالئكة 
فأه��ل ب��در خي��ر اهل 
املالئكة  االرض، وكذل��ك 
الذين ش��هدوا بدرا خير 

اهل السماء.
الشيخ سيد الرفاعي  ٭

إعداد: ليلىالشافعي  ٭


