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من فرط كرمه ژ تصدق بثيابه
ÿ من مناقب اإلمام علي

األسبوع قصة

يوسف احلمررهف طارق

غامن املطر مها مبارك

حسام الدين عالمرغد احلمود

عمر ماجد وجاسم بدر

من أحاديث الرسول ژ  
< عن أنس بن مالك قال: قال رسول اهلل ژ »إن اجلنة لتشتاق 

الى ثالثة علي وعمار وسلمان«.
< عن عبدالرحمن بن حميد عن أبيه، ان سعيد بن زيد حدثه، 
في نفر، ان رسول اهلل ژ قال: »عشرة في اجلنة: أبوبكر في اجلنة، 
وعمر في اجلنة، وعثم���ان وعلي والزبير وطلحة وعبدالرحمن 

وأبوعبيدة وسعد بن أبي وقاص«.
قال: فعد هؤالء التسعة، وسكت عن العاشر.

فقال القوم: ننشدك اهلل! يا أبا االعور! من العاشر؟
قال: نشدمتوني باهلل! أبواالعور في اجلنة.

< عن رياح بن احلارث، ان املغيرة بن شعبة كان في املسجد 
االكبر وعنده أهل الكوفة عن ميينه وعن يساره، فجاء رجل يدعى 
س���عيد بن زيد، فجاء املغيرة وأجلسه عند رجليه على السرير، 
فجاء رجل من أهل الكوفة فاستقبل املغيرة فسب وسب، فقال: من 
يسب هذا يا مغيرة؟ قال: يسب علي بن أبي طالب، قال: يا مغير 
بن شعب، يا مغير بن ش���عب )ثالثا( أال أسمع أصحاب رسول 
اهلل ژ يس���بون عندك ال تنكر وال تغير، فأنا أشهد على رسول 
اهلل ژ مبا سمعت أذناي ووعاه قلبي من رسول اهلل ژ، فإني 
لم أكن أروي عنه كذبا، يس���ألني عنه اذا لقيته، انه قال »أبوبكر 
في اجلنة، وعمر في اجلنة، وعلي في اجلنة، وعثمان في اجلنة، 
وطلحة ف���ي اجلنة، والزبير في اجلنة، وعبدالرحمن في اجلنة، 
وس���عد بن مالك في اجلنة« وتاسع املؤمنني في اجلنة لو شئت 

أن أسميه لسميته.
قال: فضج أهل املسجد يناشدونه: يا صاحب رسول اهلل، من 
التاسع؟ قال: ناشدمتوني باهلل، واهلل العظيم أنا تاسع املؤمنني، 

ورسول اهلل ژ العاشر.
ثم اتبع ذلك ميينا قال: واهلل ملش���هد ش���هده رجل يغبر فيه 
وجهه مع رس���ول اهلل ژ أفضل من عمل أحدكم، ولو عمر عمر 

نوح گ.
< عن س���عيد بن زيد، ان النبي ژ قال: »اسكن حراء فليس 

عليك اال نبي أو صديق أو شهيد«.
ق���ال: وعليه النبي ژ وأبوبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 

والزبير وسعد وعبدالرحمن وسعيد بن زيد رضي اهلل عنهم.
< عن عبدالرحمن بن االخنس قال: خطبنا املغيرة بن شعبة، 
فنال من علي، فقام س���عيد بن زيد فقال: سمعت رسول اهلل ژ 
يقول: »النبي في اجلنة، وأبوبك���ر في اجلنة، وعمر في اجلنة، 
وعثمان في اجلنة، وعلي في اجلنة، وطلحة في اجلنة، والزبير 
في اجلنة، وعبدالرحمن بن عوف في اجلنة، وسعد في اجلنة«. 

ولو شئت أن أسمي العاشر.
< عن عبدالرحمن بن ع���وف، أن النبي ژ قال: »أبوبكر في 
اجلن���ة، وعمر في اجلنة، وعلي في اجلن���ة، وعثمان في اجلنة، 
وطلحة في اجلنة، والزبير في اجلنة، وعبدالرحمن بن عوف في 
اجلنة، وسعد بن أبي وقاص في اجلنة، وسعيد بن زيد بن عمرو 

بن نفيل في اجلنة، وأبوعبيدة بن اجلراح في اجلنة«.
< عن جابر قال: كنا مع رسول اهلل ژ عند امرأة من االنصار، 
صنعت له طعاما فقال النب���ي ژ: »يدخل عليكم رجل من أهل 
اجلنة« فدخل أبوبكر ÿ، فهنيناه، ثم قال: »يدخل عليكم رجل 
من اهل اجلنة« فدخل عمر ÿ، فهنيناه، ثم قال: »يدخل عليكم 

رجل من أهل اجلنة«.
فرأيت النبي ژ، يدخل رأس���ه حتت الودي )صغار النخل( 

يقول: »اللهم ان شئت جعلته عليا« فدخل علي ÿ، فهنيناه.
< عن جابر قال: قال رسول اهلل ژ: »يطلع عليكم من حتت 
هذا السور رجل من أهل اجلنة« قال: فطلع عليهم أبوبكر، رضوان 

اهلل عليه، فهنأناه مبا قال رسول اهلل ژ. 
ث���م لبث هنيهة، ثم قال: »يطلع عليكم من حتت هذا الس���ور 
رجل من أهل اجلنة« قال: فطلع عمر، قال: فهنأناه مبا قال رسول 

اهلل ژ.
قال: ثم قال: »يطلع عليكم من حتت هذا السور رجل من أهل 
اجلنة، اللهم ان ش���ئت جعلته عليا« )ث���الث مرات( فطلع علي 

.ÿ
< عن جابر بن عبداهلل قال: كنا مع رس���ول اهلل رسول اهلل 
ژ فقال: »يطلع عليكم رجل � أو قال: يدخل عليكم رجل � يريد، 
رج���ل من أهل اجلنة« فجاء أبوبكر ÿ، ثم قال: »يطلع عليكم � 
أو يدخل عليكم شاب« يريد رجل من أهل اجلنة، قال: فجاء عمر 
ÿ، ث���م قال: »يطلع عليكم رجل م���ن أهل اجلنة، اللهم اجعله 

.ÿ عليا، اللهم اجعله عليا« قال: فجاء علي
< عن جابر بن عبداهلل قال: مش���يت مع رسول اهلل ژ الى 
امرأة من االنصار، فذبحت لنا شاة، فقال رسول اهلل ژ: »ليدخلن 
رجل من أهل اجلنة« فدخل أبوبكر، فقال: »ليدخلن رجل من أهل 
اجلنة« فدخل عمر، فق���ال: »ليدخلن رجل من أهل اجلنة« فقال: 

»اللهم ان شئت، فاجعله عليا« فدخل علي.

االستغفار
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: إن كنا لنعد في املجلس للنبي ژ 

»رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم« مائة مرة.

السالم
عن أبي هريرة ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »إذا جاء أحدكم املجلس 

فليسلم، فإن رجع فليسلم، فإن األخرى ليست بأحق من األولى«.

التعوذ
وعنه ÿ ق����ال: كان النبي ژ يقول: »اللهم إني أعوذ بك من الفقر 

والقلة والذلة، وأعوذ بك أن أظلم أو ُأظلم«.

الرفق
ع����ن أبي الدرداء ÿ عن النبي ژ قال: »من أعطي حظه من الرفق 
فقد أعطي حظه من اخلير، وم����ن ُحرم حظه من الرفق فقد ُحرم حظه 
من اخلير، أثقل ش����يء في ميزان املؤمن يوم القيامة ُحسن اخللق، وإن 

اهلل ليبغض الفاحش البذيء«.

الكانزون
عن ش����داد بن أوس ÿ قال: قال لي رس����ول اهلل ژ »يا شداد إذا 
رأيت الناس يكنزون الذهب والفض����ة فاكنز هؤالء الكلمات: اللهم إني 
أس����ألك الثبات في األمر والعزمية على الرش����د، واسألك شكر نعمتك، 
وحس����ن عبادتك، واسألك قلبا سليما، ولسانا صادقا، واسألك من خير 
ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك ملا تعلم، إنك أنت عالم 

الغيوب«.

الطعام
ع����ن أبي مس����عود األنصاري ÿ قال: دعا رج����ل النبي ژ لطعام 
صنعه له خامس خمس����ة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال له النبي: 
»إن هذا تبعنا فإن ش����ئت رجع«، قال: بل آذن له يا رس����ول اهلل. )رواه 

الشيخان(

تمام النعمة
عن معاذ بن جبل ÿ قال: مر رسول اهلل ژ برجل يقول: اللهم إني 
أسألك الصبر، قال: »سألت اهلل البالء، فسل العافية«، ومر برجل يقول: 
اللهم إني أسألك متام النعمة، فقال: »وما متام النعمة؟« قال: سألت وأنا 

أرجو اخلير، قال له: »متام النعمة النجاة من النار، ودخول اجلنة«.

نعمتان
عن ابن عباس ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »نعمتان مغبون فيهما 

كثير من الناس: الصحة والفراغ« )رواه البخاري(

البر
عن أبي مالك األش����عري قال: قلت يا رس����ول اهلل ما متام البر؟ قال: 

»أن تعمل في السر عمل العالنية«. )رواه الطبراني(.

تمني الموت
عن أنس بن مالك، ÿ قال: قال رس����ول اهلل ژ: »ال يتمنني أحدكم 
املوت لضر نزل به، ف����إن كان البد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت 

احلياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي«. )رواه الشيخان(.

بئس العبد
عن أس����ماء بنت عميس رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل ژ: 
»بئس العبد عبد تخيل واختال. ونسي الكبير املتعال، بئس العبد عبد 
جتبر واعتدى، ونسي اجلبار األعلى، بئس العبد عبد سهى ولهى ونسي 
املقابر والبال، بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي املبدأ واملنتهى، بئس 
العبد عبد يختل الدين بالش����هوات، بئس العبد عبد طمع يقوده، بئس 
العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رغب بذله«. )رواه الترمذي(.

رأى امير املؤمن���ني عمر بن اخلطاب 
رؤيا، فقام من نومه يردد: من هذا األشج 
من بني أمية، ومن ولد عمر يسمى عمر، 

يسير بسيرة عمر وميأل األرض عدال.
ومرت االي���ام، وحتقق���ت رؤيا امير 
املؤمنني، ففي منطقة حلوان مبصر حيث 
يعيش والى مصر عبدالعزيز بن مروان 
وزوجته ليلى بن���ت عاصم بن عمر بن 
اخلطاب، ولد عمر بن عبدالعزيز س���نة 
61ه�، وعني والده بتربيته تربية صاحلة، 
وعلمه القراءة والكتابة، لكن عمر رغب ان 
يغادر مصر الى املدينة ليأخذ منها العلم، 
فاستجاب عبدالعزيز بن مروان لرغبة ولده 
وأرسله الى واحد من كبار علماء املدينة 

وصاحليها وهو »صالح بن كيسان«.
حفظ عمر بن عبدالعزيز القرآن الكرمي، 
وظه���رت عليه عالمات ال���ورع وامارات 
التقوى، حتى قال عنه معلمه صالح بن 
كيس���ان: ما خبرت احدا � اهلل اعظم في 
صدره � م���ن هذا الغالم، وقد فاجأته امه 
ذات يوم وهو يبكي في حجرته، فسألته: 
ماذا حدث لك يا عمر؟ فأجاب: ال شيء يا 

أماه امنا ذكرت املوت، فبكت أمه.
وكان معجبا اعجابا شديدا بعبداهلل بن 
عمر ÿ وكان دائما يقول ألمه: تعرفني 
يا أماه ألكونن مثل خالي عبداهلل بن عمر، 
ولم تكن هذه االش���ياء وحدها هي التي 
تنبئ بأن هذا الطفل الصغير سيكون علما 
من اعالم االسالم، بل كانت هناك عالمات 
أخرى تؤكد ذلك، فقد دخل عمر بن العزيز 
الى اصطبل ابيه، فضربه فرس فش���جه 
)أصابه في رأسه( فجعل ابوه ميسح الدم 
عنه، ويقول: ان كنت أشج بني أمية إنك 

إذن لسعيد.
وكان عمر نحيف اجلسم أبيض الوجه 
االيام والسنون  اللحية، ومتضي  حسن 
ليصبح عمر بن عبدالعزيز ش���ابا فتيا، 
يعيش عيشة هنيئة، يلبس اغلى الثياب، 
ويتعطر بأفضل العطور، ويركب احسن 
اخليول وامهرها، فقد ورث عمر عن ابيه 

الكثير من االموال واملتاع والدواب، وبلغ 
ايراده السنوي ما يزيد على االربعني ألف 
دينار، وزوجه اخلليفة عبدامللك بن مروان 
ابنته فاطمة، وكان عمر ÿ وقتها في سن 

العشرين من عمره، فازداد غنى وثراء.
وملا بلغ عمر بن عبدالعزيز اخلامسة 
والعشرين، اختاره اخلليفة االموي الوليد 
بن عبدامللك ليكون واليا على املدينة وحاكما 
له���ا، ثم واله احلجاز كله، فنش���ر االمن 
والعدل بني الناس، وراح يعمر املساجد، 
بادئا باملس���جد النبوي الشريف، فحفر 
اآلبار، وش���ق الترع، فكانت واليته على 
مدن احلجاز كلها خيرا وبركة، شعر فيها 

الناس باألمن والطمأنينة.
واتخذ عمر بن عبدالعزيز مجلس شورى 
من عشرة من كبار فقهاء املدينة على رأسهم 
التابعي اجلليل )سعيد بن املسيب( فلم 
يقطع ام���را بدونهم، بل كان دائما يطلب 
منهم النصح واملشورة، وذات مرة جمعهم، 
وقال لهم: اني دعوتكم المر تؤجرون فيه، 
ونكون فيه اعوانا على احلق، ما اريد ان 
اقطع ام���را اال برأيكم او برأي من حضر 
منكم، فإن رأيت���م احدا يتعدى او بلغكم 
ع���ن عامل )حاكم( ظالم���ة فأحرج باهلل 
على من بلغه ذلك اال ابلغني، فش���كروه 
ثم انصرفوا، وظل عمر بن عبدالعزيز في 
والية املدينة س���ت سنوات الى ان عزله 
اخلليفة الوليد بن عبدامللك الن احلجاج 
افهمه ان عمر اصبح يش���كل خطرا على 

سلطان بني أمية.

الخالفة

ذهب عمر الى الشام ومكث بها الى ان 
مات الوليد بن عبدامللك، وتولى اخلالفة 
بدال منه اخوه سليمان بن عبدامللك، وكان 
يحب عمر، ويعتبره اخا وصديقا ويأخذ 
بنصائحه، وذات يوم مرض اخلليفة مرض 
املوت، وشعر بأن نهايته قد اقتربت، فشغله 
امر اخلالفة حيث ان اوالده كلهم صغار 
ال يصلحون لتولي امور اخلالفة، فشاور 

وزيره )رجاء بن حي���وة( العالم الفقيه 
في هذا االمر، فقال له: ان مما يحفظك في 
قبرك ويشفع لك في اخراك، ان تستخلف 

على املسلمني رجال صاحلا.
قال سليمان: ومن عساه يكون؟
قال رجاء: عمر بن عبدالعزيز.

فقال سليمان: رضيت، واهلل ألعقدن 
لهم عقدا، ال يكون للشيطان فيه نصيب، 
ثم كتب العهد، وكل���ف »رجاء« بتنفيذه 

دون ان يعلم احد مبا فيه.
مات سليمان وأراد »رجاء بن حيوة« 
تنفيذ العهد لكن عمر كان ال يريد اخلالفة، 
وال يطمع فيها، ويعتبرها مسؤولية كبيرة 
امام اهلل، شعر عمر بن عبدالعزيز بالقلق 
وبعظم املس���ؤولية، فقرر ان يذهب على 
الفور الى املسجد حيث يتجمع املسلمون، 
وبعد ان صعد املنبر قال: لقد ابتليت بهذا 
االمر على غير رأي مني فيه، وعلى غير 
مشورة من املسلمني، واني اخلع بيعة من 
بايعني، فاختاروا النفسكم، لكن املسلمني 
الذين عرفوا عدله وزهده وخشيته من اهلل 
اصروا على ان يكون خليفتهم، وصاحوا 
في ص���وت واحد: بل اياك نختار يا أمير 

املؤمنني، فبكي عمر.
وتولى اخلالفة في يوم اجلمعة، العاشر 
من صفر سنة 99 ه�، ويومها جلس حزينا 
مهموم���ا، وجاء اليه الش���عراء يهنئونه 
بقصائدهم، فلم يسمح لهم، وقال البنه: 
قل لهم )اني أخاف إن عصيت ربي عذاب 

يوم عظيم � يونس: 15(.
دخلت عليه زوجته فاطمة وهو يبكي، 
فسألته عن سر بكائه، فقال: اني تقلدت 
)توليت( من أمر امة محمد ژ اس���ودها 
واحمره���ا، فتفكرت ف���ي الفقير اجلائع، 
واملريض الضائ���ع، والعاري واملجهود، 
واملظلوم املقهور، والغريب االسير، والشيخ 
الكبير، وذوي العيال الكثيرة، واملال القليل، 
واشباههم في اقطار االرض واطراف البالد، 
فعلمت ان ربي سائلي عنهم يوم القيامة، 

فخشيت اال تثبت لي حجة بكيت.

عمر بن عبدالعزيز الزاهد العابد

معا في الصحبة الصالحة

رسوماتي الجميلة

جاء غ���الم إلى رس���ول اهلل ژ فقال: إن أمي 
تس���ألك كذا وكذا فقال: ما عندنا اليوم شيء قال 
فتقول لك اكس���ني قميصك ق���ال: فخلع قميصه 
فدفعه إليه وجلس في البيت حاس���را فأنزل اهلل 
سبحانه وتعالى )وال جتعل يدك مغلولة إلى عنقك 
وال تبس���طها كل البسط فتقعد ملوما محسورا( 
وقال جابر بن عبداهلل : بينما رسول اهلل ژ قاعدا 
فيما بني أصحابه أتاه صبي فقال: يا رسول اهلل 
إن أمي تستكسيك درعا ولم يكن عند رسول اهلل 
ژ إال قميصه فقال للصبي من ساعة إلى ساعة 
يظهر يعد وقتا آخر فعاد الى أمه فقالت له: إن أمي 
تستكسيك القميص الذي عليك فدخل رسول اهلل 
ژ داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عريانا فأذن 
بالل للصالة فانتظروه فلم يخرج فش���غل قلوب 
الصحابة فدخل عليه بعضهم فرآه عريانا فأنزل 

اهلل تبارك وتعالى هذه اآلية.

الحلم العظيم

هل تعلم؟

كان األحنف بن قيس مشهورا بحلمه الشديد، فسأله 
رجل: ممن تعلمت احللم؟ فق���ال األحنف: من قيس بن 
عاصم املنقري، فقد رأيته قاعدا بفناء داره يحدث قومه، 
فجاءوا إليه برجلني أحدهما مقتول، واآلخر مربوط اليدين، 
وقالوا له: هذا ابن أخيك قتل ابنك، فواهلل، ما قام قيس 
من مكانه، وال قطع كالمه ثم التفت الى ابن أخيه، وقال 
له: يا بن أخي، أثمت )ارتكبت إثما( بربك، ورميت نفسك 
بسهمك، وقتلت ابن عمك ثم نظر الى ابن آخر له فأمره 
ان يدفن أخاه، وان يفك قيد ابن عمه، ويعطي أم املقتول 

مائة ناقة دية من ماله.

أول عاصمة للدولة العباسية كانت مدينة األنبار شمالي 
الكوفة، هي العاصمة األولى للدولة العباسية. اتخذها 
عبداهلل السفاح مؤس���س الدولة العباسية مقرا له، ثم 
انتقلت بعد ذلك في عهد أبي جعفر املنصور الى مدينة 
دار الس���الم »بغداد« وظلت هذه املدينة عاصمة للدولة 
العباسية حتى سقوطها عام 656 هجرية، إال أن مدينة 
س���امراء اتخذت عاصمة للدولة فترة من الزمن في عهد 

اخلليفة املعتصم باهلل وعدد من اخللفاء بعده.

حسد األصدقاء
ره���ف ط���ارق تق���ول: 
املفروض م���ن األصدقاء أن 
يكون���وا متحابني وال يكون 
بينهم حس���د، وأتعجب من 
أناس جتمعهم صداقة حميمة 
ومع ذلك جند أحدهم يحسد 
اآلخر ألي سبب كان سواء 
أكان أغن���ى منه أو أجمل أو 
الن���اس، وهذا  محبوبًا من 

أسلوب سيئ.

الفتن
مها مبارك تقول: ان اثارة 
الفنت بني الناس سلوك يتنافى 
مع مبادئ اإلس����الم والبد ان 
يكون املسلم وفيا مخلصا مع 
اآلخرين وال يوقع البغضاء بني 
الناس وال يثير الفنت فالعيش 
الطمأنينة  في س����الم يجلب 
وينش����ر احل����ب والوئام بني 
األصدقاء وكما نعرف ان الفنت 

أشد من القتل.

كثرة الضحك
رغ���د احلمود ت���رى ان 
كث���رة الضحك متيت القلب 
وتقول: االبتسامة والضحك 
شيء جميل ومطلوب ولكن 
هناك بعض الفتيات يضحكن 
على كل ش���يء وألقل شيء 
وأرى ان هذا السلوك ال يليق 
بالبنت ألن احلياء مطلوب 
في الفت���اة والبد ان تتحكم 

في انفعاالتها.

نشر الشائعات
يوسف احلمر يتساءل قائال: 
الشائعات  الناس  ملاذا يطلق 
التي قد تدمر األفراد وتؤدي 
الكراهية  التفرقة وال����ى  الى 
واحلقد وأرى على من يقوم 
بهذا السلوك السيئ ان يفكر 
في العواقب قبل القيام بذلك 
وان يفكر بعقاب اهلل تعالى ملن 

ينشر الشائعات ويؤكدها.

األنانية
غامن املطر يقول: ال أحب 
التعامل مع اإلنس����ان األناني 
الذي ال يحب إال نفس����ه فقط 
وال يعمل إال لنفسه وال يهمه 
اآلخ����رون م����ن حول����ه ولي 
زمالء في املدرس����ة هكذا ولي 
أيضا زمالء يحبون اآلخرون 
ويساعدونهم في كل أمورهم 
ويحبون اخلير للجميع وأنا 
منهم أساعد كل الناس وأبادر 

بذلك دون أن يسألوني.

التفرقة في المعاملة
حسام الدين عالم يقول: ال 
يعجبني بعض اآلباء واألمهات 
الذين يحبون ابنًا ومييزونه 
ان  األبناء اآلخرين فالبد  عن 
يكون احلب موزعًا على جميع 
األوالد والبنات مثل الصبيان، 
أما ان يحب األب ابنته الكبيرة 
ويجلس معها ويسامرها ويترك 
بقية أوالده فهذا سلوك ليس 

عادال وفيه ظلم كبير.

انضم الى واحتنا كل من عمر ماجد وجاس���م بدر 
املنتسبني الى جلنة الصحبة الصاحلة حيث يقضيان 
أجم���ل األوقات ف���ي رحاب كتاب اهلل وف���ي الترفيه 

واأللعاب.

يضيف »أحباب اهلل« لوحاتهم التي تبرز لدينا مواهب 
الصغار وكل أس���بوع نقدم أحد هذه الرسومات اليوم 
يقدم لنا هذه الرس���مة املعبرة مبناسبة عودة احلجاج 

صديقنا أحمد تركي.

فطرتهم ترفض هذه السلوكيات
األطفال يولدون على الفطرة والفطرة جبلت على اخلير ومحبته وهم ببراءتهم مييلون إلى عمل اخلير وينفرون من كل عمل سيئ 

أو كريه وها هم هنا يحدثوننا عن اخلصال والسلوكيات التي يكرهونها.

اهلل أحباب


