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القریة وأخرج كل  النصارى في الحبشة، حرر  المسلم "كنكا موسى" یسترد قریة اغتصبھا  الملك  كان    
الجیش إلى ساحة القریة أسرى، بمن فیھم قائدھم وزوجتھ وأمھ وأوالده وكبیر القساوسة، فجاء طفل مسلم 
للملك كنكا موسى وھو راكب على فرسھ، وقال لھ یا سیدي، فرد علیھ وسألھ: ھل أنت مسلم یا غالم؟ قال: 

نعم، فقال لھ الملك: لبیك یا شبل اإلسالم. 
فقال لھ الطفل: یا سیدي خطف قائد جیش النصارى أمي وأختي، فقال الملك للجنود: آتوني بقائد الجیش    
والقس والطفل إلى خیمتي، قال لقائد جیش النصارى: أین أم الغالم وأختھ؟ قال: ذھبت بھما إلى دیر القدیسة 
تخدم حظیرة بالدیر، فقال لھم الملك: أرسل من یأتي بھما في موكب من ۷۰ فرس و۷۰ جمل و۱۰۰۰ من 

العبید والجنود یحوطون بالموكب.
قائد  فقال  تعودا،  حتى  دوابھم  تخدمون  المسلمین،  حظیرة  في  خدًما  تعملون  والقس  أنت  تبقى  سوف    
النصارى: إن كنّا أحیاء حتى الیوم سنأتي بھم، وإن كنّا غیر ذلك یمكن أن تدفع البرتغال وبریطانیا المال 
والذھب فداء لھما، فقال لھم الملك كنكا بغیظ: اسمعا ما أقول "وهللا الذي ال إلھ إال ھو لو جعلتم بریطانیا حذاء 
في یمیني والبرتغال حذاء في شمالي لن أقبل لھما دیة اقل من رأس ملك مقابل البنت ورأس ملك مقابل 
أمھا"، ثم بعد فترة قصیرة جاؤوا باألم وابنتھا بكامل الموكب الذي طلبھ الملك، وھما على قید الحیاة من 

تقدیر هللا.
قال الملك كنكا: ستبقى المعركة قائمة حتى تصل كل نساء المسلمین إلى بیوتھن،ثم قال الملك لألم وابنتھا    
معتذرا: ھل تسامحنني عما حدث لكما؟ فقالت األم: نسامحك وبكل فخر یا سیدي، فقال كنكا: وأنا وهللا لن 
أسامح نفسي، أن تبیت مسلمة أسیرة خارج بیتھا ولو لیلة واحدة، وبكى وبكت المرأة وابنتھا والغالم وبكى 

الجمیع لبكاء ملك المسلمین.
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ٍة َسَجنَتْھا حتَّى ماتَْت فََدَخلَْت فیھا النَّاَر، ال     یقول رسولنا الكریم في الحدیث الصحیح: "ُعِذّبَِت اْمَرأَةٌ في ِھرَّ
ھي أْطعََمتْھا وَسقَتْھا، إْذ َحبََستْھا، وال ھي تََرَكتْھا تَأُْكُل ِمن َخشاِش األْرِض".

   فسبحانك ربي ما أعظمك قلت وقولك الحق "َوَرْحَمتِي َوِسعَْت ُكلَّ َشْيٍء"، فما لي أرى الناس قلَّ تراحمھم، 
وزاد بالؤھم، یتقاتلون ألتفھ األسباب، وكأنھم لم یسمعوا بالرحمة والتراحم، فإذا دخل رجٌل الجنّة بكلٍب سقاه، 
فما ظنَك بجوائز هللا لعبٍد سقى عطشى، وأطعم جوعى، وأنقذ أرواًحا من الھالك، فإذا كان المولى بالحیوان 

رحیًما فھو باإلنسان أرحم.

۱۲- ۸-۲۰۲۲نشرة "فَاعتِبُروا" ۱۹۸

تــحة لفـا ا

 فهو باإلنسانِ أرحم
َ
من يرحم احليوان


