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لوحات الفنان فريد العلي

من أحاديث الرسول ژ  

ولي النبي ژ في الدنيا واآلخرة
عن عمرو بن ميمونة قال: إني جلالس الى ابن عباس، اذ اتاه 
تسعة رهط فقالوا: يا ابا عباس اما ان تقوم معنا، وإما ان يخلونا 
هؤالء، قال، فقال ابن عباس، بل اقوم معكم، قال: وهو يومئذ صحيح، 

قبل ان يعمى، قال: فابتدأوا فتحدثوا، فال ندري ما قالوا.
قـــال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: أف وتف، وقعوا في رجل له 

عشر: 
وقعوا في رجل قال له النبي ژ: «ألبعثن رجال ال يخزيه اهللا 
أبدا، يحب اهللا ورسوله» قال، فاستشرف لها من استشرف، قال 
«أيـــن علي»؟ فقالوا: هو في الرحل يطحن، قال: «وما كان أحدكم 
ليطحن؟»، قال: فجاء وهو أرمد ال يكاد يبصر، قال: فنفث في عينيه، 

ثم هز الراية ثالثا فأعطاها إياه، فجاء بصفية بنت حيي.
قال: ثم بعث فالنا بســـورة التوبة، فبعث عليا خلفه فأخذها 

منه، قال: «ال يذهب بها إال رجل مني وأنا منه».
قال: وقال لبني عمه «أيكم يواليني في الدنيا واآلخرة؟» قال: 
وعلي جالس، فأبوا، فقال علي: أنا أواليك في الدنيا واآلخرة، قال: 
أنت وليي في الدنيا واآلخرة. قال فتركه ثم اقبل على رجل منهم، 
فقال: أيكم يواليني في الدنيا واآلخرة، فأبوا، قال: فقال علي: أنا 
أواليك في الدنيا واآلخرة، فقال «أنت وليي في الدنيا واآلخرة».

قال: وكان أول من أسلم من الناس، بعد خديجة.
قال: وأخذ رســـول اهللا ژ ثوبه فوضعـــه على علي وفاطمة 
وحسن وحسني، فقال: (إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل 

البيت ويطهركم تطهيرا) ـ األحزاب: ٣٣.
قال: وشرى علي نفســـه، لبس ثوب النبي ژ ثم نام مكانه، 
قال: وكان املشـــركون يرمون رسول اهللا ژ فجاء ابوبكر وعلي 
نائم قال وابوبكر يحسب انه نبي اهللا، قال: فقال يا نبي اهللا، قال، 
فقال علي: إن نبي اهللا ژ قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه، قال: 
فانطلق ابوبكر فدخل معه الغار: قال، وجعل علي يرمى باحلجارة، 
كما كان يرمى نبي اهللا، وهو يتضور، قد لف رأسه في الثوب ال 
يخرجه، حتى اصبح، ثم كشف عن رأسه فقالوا: إنك للئيم، كان 

صاحبك نرميه فال يتضور وأنت تتضور، وقد استنكرنا ذلك.
قال: وخرج بالناس في غزوة تبوك، قال: فقال له علي: اخرج 
معك؟ قال: فقال له نبي اهللا: «ال» فبكى علي، فقال له: أما ترضى 
أن تكون مني مبنزلة هارون من موسى؟ إال أنك لست بنبي، إنه 

ال ينبغي ان اذهب إال وأنت خليفتي.
قـــال: وقال له رســـول اهللا ژ «أنـــت وليي فـــي كل مؤمن 

بعدي».
وقال «سدوا ابواب املسجد غير باب علي» فقال: فيدخل املسجد 

جنبا وهو طريقه، ليس له طريق غيره.
قال: وقال من كنت مواله فإن مواله علي.

قال: واخبرنـــا اهللا عز وجل في القرآن انـــه قد رضي عنهم، 
عن أصحاب الشـــجرة فعلم ما في قلوبهم، هل حدثنا انه سخط 

عليهم بعد؟
قال: وقال نبي اهللا ژ لعمـــر حني قال له: ائذن لي فألضرب 
عنقه، قال: أوكنت فاعـــًال؟ وما يدريك لعل اهللا قد اطلع الى اهل 

بدر فقال: اعملوا ما شئتم.

أخو النبي ژ في الدارين
عن ابن عمر قال: آخى رسول اهللا ژ بني اصحابه، فجاء علي 
تدمع عيناه، فقال: يا رســـول اهللا آخيت بني أصحابك، ولم تؤاخ 
بينـــي وبني أحد؟ فقال له رســـول اهللا ژ: «أنت أخي في الدنيا 

واآلخرة».

رده األمانات إلى أصحابها
عن علي قال: ملا خرج رســـول اهللا ژ الى املدينة في الهجرة، 
امرني ان اقيم بعده حتى اؤدي ودائع كانت عنده للناس، لذا كان 
يســـمى االمني. فأقمت ثالثا، فكنت اظهر، ما تغيبت يوما واحدا، 
ثم خرجت فجعلت اتبع طريق رســـول اهللا ژ، حتى قدمت بني 
عمرو بن عوف، ورســـول اهللا ژ مقيـــم، فنزلت على كلثوم بن 

الهدم، وهنالك منزل رسول اهللا ژ.

إنه ألخشن في ذات اهللا
عن ابي سعيد اخلدري قال: اشتكى عليا الناس، قال: فقام رسول 
اهللا ژ فينا خطيبا، فسمعته يقول: ايها الناس، ال تشكوا عليا، 

فواهللا انه الخشن في ذات اهللا او في سبيل اهللا.

ال تظالموا
عن أبي ذر ے: قال: قال رسول اهللا ژ: قال اهللا تعالى: «يا 
عبادي: إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم محرما، فال 
تظاملوا، يا عبادي، كلكم ضال إال من هديته فاستهدوني أهدكم، 
يا عبادي، كلكم جائع إال من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا 
عبادي: كلكم عار إال من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي: 
إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني 
أغفر لكم، يا عبادي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
علـــى اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شـــيئا، يا 
عبادي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شـــيئا، يا عبادي: لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني 
فاعطيت كل انســـان مســـألته ما نقص مما عندي إال كما ينقص 
املخيط إذا دخل البحر، يا عبادي: إمنا هي أعمالكم احصيها لكم، 
ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد اهللا، ومن وجد غير ذلك 

فال يلومن إال نفسه». (رواه مسلم والترمذي)

حب الشيء
عن أبي الدرداء ے قال: قال رســـول اهللا ژ: «حبك الشيء 

يعمي ويصم». (رواه أبوداود)

أعضاء اإلنسان
عن أبي سعيد ے قال: قال رسول اهللا ژ: إذا أصبح ابن آدم 
فإن األعضاء كلها تســـتكفي اللسان فتقول: اتق اهللا فينا، فإمنا 
نحن بك إن استقمت اســـتقمنا وإن اعوججت اعوججنا. (رواه 

الترمذي)

ما يدريك؟
عن أنس ے قال: توفي رجل فقال رجل آخر والنبي ژ يسمع: 
أبشر باجلنة، فقال ژ: ما يدريك لعله تكلم مبا ال يعنيه، أو بخل 

مبا ال يغنيه. (رواه الترمذي)

كالم ابن آدم
عن أم حبيبة رضي اهللا عنها قالت: قال رســـول اهللا ژ: كل 
كالم ابـــن آدم عليه ال له إال أمر مبعروف أو نهي عن منكر وذكر 

اهللا. (رواه الترمذي)

العافية
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما عن النبي ژ قال: «ما سئل اهللا 

عز وجل شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية».

عيادة المريض
روى البخاري ومسلم عن عائشة: ان النبي ژ كان يعود بعض 
أهله، ميسح بيده اليمنى ويقول: «اللهم رب الناس أذهب البأس 

اشف وأنت الشافي، ال شفاء إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقما».

المعوذتان
روى ابن داود عن عبداهللا بن حبيب قال: قال رسول اهللا ژ: 
قل، قلت يا رسول اهللا ما أقول: قال: «قل هو اهللا أحد، واملعوذتني 

حني متسي وحني تصبح ثالث مرات تكفيك من كل شيء».

أفضل الدعاء
عـــن أنس بن مالك ے قال: جاء رجل الى النبي ژ فقال: أي 
الدعاء أفضل؟ قال: «تسأل اهللا العفو والعافية. فإذا اعطيت ذلك 
فقد افلحت»، وفي الدعـــوات للبيهقي عن معاذ بن جبل قال: مّر 
رسول اهللا ژ برجل يقول: اللهم اني اسألك الصبر، قال: «سألت 
اهللا البالء، فسل العافية، ومر برجل يقول: اللهم إني اسألك متام 
النعمة، فقال: «وما متام النعمة» قال: ســـألت وأنا أرجو اخلير. 

قال له: «متام النعمة الفوز من النار، ودخول اجلنة».
وعنه أيضا قال: قال رســـول اهللا ژ: إذا سمعت الرجل يقول 

«هلك الناس» فهو أهلكهم. (رواه مالك)

إذا قيل «أسد اهللا» انصرف ذهن السامع 
إلى ذلك البطل املجاهد حمزة بن عبداملطلب 
بن هاشـــم بن عبد منـــاف بن قصي بن 
كالب، اإلمام البطل الضرغامـ  أســـد اهللا 
ـ ابوعامرة، وابويعلى القرشي الهاشمي 
املكي ثم املدني البدري الشهيد عم رسول 

اهللا ژ واخوه من الرضاعة.
 لقـــد كان حلمـــزة مواقـــف تســـطر 
مباء الذهب، بل سطرها التاريخ بأحرف 
من نـــور وحضنها بني دفتيه، يخبر بها 
أجيال املســـتقبل، لكي يستفيد من تلك 
املواقف الغابرة املاضية، لقد سطر التاريخ 
سيرة أفضل جيل شهدته البشرية، جيل 
الصحابة، نبال وعـــدال وعزة وتضحية 
واميانا وصدقا، فرضي اهللا عنهم وارضاهم 

اجمعني.
قال ســـعد بن ابي وقاص: كان حمزة 
يقاتل يوم احد بني يدي رسول اهللا بسيفني 
ويقول: أنا أسد اهللا، لقد صال حمزة بسيفه 
ميمنة وميسرة، مدافعا عن كلمة احلق «ال 
إله إال اهللا» وبينما هو كذلك، كان هناك 
من يترصد لـــه ليقتله، وذلك ألن حمزة 
كان بغيته املنشودة فبقتله يذوق وحشي 
طعم احلريـــة كما وعده مواله جبير بن 
مطعم حيث يقول وحشي «ورأيت رجال 
اذا حمل ال يرجع حتى يهزمنا، فقلت من 

هذا؟ قالوا حمزة، قلت: هذا حاجتي».
ولنقرأ قصته في أصح كتاب من كتب 
السنة لنتعرف على بعض الفوائد منها: قال 
البخاري في «باب قتل حمزة بن عبداملطلب 
ے»: وحدثني ابوجعفر محمد بن عبداهللا 
حدثنا حجني املثنـــى حدثنا عبدالعزيز 
بن عبداهللا بن ابي سلمة عن عبداهللا بن 
الفضل عن سليمان بن اليسار عن جعفر 
بن عمرو بن امية الضمري قال: خرجت مع 
عبيد اهللا بن عدي بن اخليار، فلما قدمنا 

حمص قال لي عبيد اهللا بن عدي: هل لك 
في وحشـــي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت 
نعم، وكان وحشي يسكن حمص، فسألنا 
عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه 
ميت، قال: فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير، 
فسلمنا، فرد السالم، قال عبيد اهللا متجر 
بعمامته ما يرى وحشي إال عينه ورجليه 
فقال عبيد اهللا يا وحشي اتعرفني؟ قال: 
فنظر إليه ثـــم قال ال واهللا، قال، إال اني 
اعلم ان عدي بن اخليار تزوج امرأة يقال 
لها ام قتال بنت ابي العاصي، فولدت له 
غالما مبكة فكنت استرضع له، فحملت 
ذلك الغالم مع امه فناولتها اياه، فلكأني 
نظرت الى قدميك، قال: فكشف عبيد اهللا 
عن وجهه فقال: أال تخبرنا بقتل حمزة، 
قال: نعم، إن حمزة قتل طعميه بن عدي 
بن اخليار ببدر فقال لي موالي جبير بن 
مطعم ان قتلت حمزة بعمي فأنت حر، قال: 
فلما ان خرج الناس عام عينني، وعينني 
جبل بجبال احد، بينهما واد، خرجت مع 
الناس إلـــى القتال، فلما اصطفوا للقتال 
خرج ســـباع فقال: هل من مبارزة؟ قال: 
فخرج إليه حمـــزة بن عبداملطلب أُحتاد 
اهللا ورسوله، ثم شد عليه، فكان كأمس 
الذاهب، قال وكمنت حلمزة حتت صخرة، 
فلما دنا منـــي رميته بحربتي في ثنته، 
حتى خرجت من بني وركيه، قال: فكان ذلك 
العهد به، فلما رجع الناس رجعت معهم 
فأقمت مبكة حتى انتشر فيها االسالم ثم 
خرجت الى الطائف فأرسلوا إلى رسول 
اهللا رسال، فقيل لي: إنه ال يهيج الرسل، 
قال: فخرجت معهم حتى قدمت على رسول 
اهللا ژ فلما رآني قال لي: أنت وحشي؟ 
قلت: نعم، قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد 
كان من األمر ما بلغك، قال: فهل تستطيع 
ان تغيب وجهك عني؟ قال: فخرجت، فلما 

قبض رســـول اهللا ژ فخرج مســـيلمة 
الكذاب قلت ألخرجن لعلي أقتله فأكافئ 
به حمزة، قال: فخرجت مع الناس فكان من 
أمره ما كان قال: فإذا رجل قائم في ثلمد 
جدار كأنه حمل أورق ثائر الرأس، قال: 
فرميته بحربتي، فوضعتها بني ثدييه حتى 
خرجت من بني كتفيه. قال: ووثب رجل 
من األنصار فضربه بالسيف على هامته، 
قال: قال عبداهللا بـــن الفضل: فأخبرني 
ســـليمان بن يسار انه سمع عبداهللا بن 
عمر يقول: «فقالت جارية على ظهر بيت» 

وأمير املؤمنني قتله العبد األسود.
مقتل حمزة

عن كعب بن مالك ان رسول اهللا ژ 
قال: من رأى مقتل حمزة. فقال رجل: اعزك 
اهللا انا رأيت مقتله، فانطلق فوقف على 
حمزة فرآه قد شق بطنه وقد مثل به فقال 
يا رســـول اهللا قد مثل به، فكره رسول 
اهللا ان ينظـــر اليه، ووقـــف بني القتلى 
وقال: انا شهيد على هؤالء لفوهم بدمائهم 
فإنه ليس مجروح بجرح في سبيل اهللا 
إال جاء يوم القيامة يوما لونه لون الدم 
وريحه ريح املســـك قدموا أكثرهم قرآنا 

واجعلوه في اللحد.
حمزة ووحشي بين الشهادة واإلسالم

وعن وحشي قال: أتيت النبي ژ فقال 
لي: وحشي، قلت: نعم، قال: قتلت حمزة، 
قلت: نعم، واحلمد هللا الذي أكرمه بيدي 

ولم يهني بيده.
قالت له قريش: أحتبه وهو قاتل حمزة؟ 
فقلت: يا رسول اهللا فاستغفر لي فتفل 
في األرض ثالثة ودفع في صدري ثالثة 
وقال: وحشي اخرج فقاتل في سبيل اهللا 

كما قاتلت لتصد عن سبيل اهللا.

سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب

حب الفن جمع األب مع بناته

 النضـــر بن الحـــارث هو أحـــد أطباء قريـــش الذين 
كانوا يتمتعون بشهرة واسعة وكان والده «الحارث بن 
 كلده» هو اآلخر يعمل طبيبا، استغل النضر بن الحارث 

ماله ووجاهته بين قومه وعلمه 
بالطـــب ومعرفته بتاريخ ملوك 
التصدي  فـــي  الفرس األقدمين 
للدعـــوة االســـالمية فهـــو أحد 
الذين ناصبوها العداء الشـــديد 

أول ظهورها. 
حـــاول النضر بـــن الحارث 
اتباع محمد  بكل الســـبل إغواء 
ژ ومحاولة فتنتهم عن دينهم 
والتنكيـــل بالفقـــراء منهم، وقد 
قـــام بتوجيـــه االتهامـــات الى 
الرســـول ژ إلى ما ينزل عليه 
من الوحي من قـــرآن زاعما انه 
مجرد أساطير األولين وكان يردد 
هذا الوصف كثيرا مؤكدا ان لديه 
الكثير من أمثال تلك االســـاطير 
ولكـــي يبرهن علـــى زعمه هذا 
كان إذا جلـــس مع وفود القبائل 

بعد ان يفرغـــوا من لقائهم بالنبي ژ يقـــوم برواية ما 
يحفظه مـــن قصص ملوك الفـــرس االقدميـــن والكثير 
 مـــن اســـاطيرهم القديمـــة التـــي تتحدث عـــن ملوكهم 
مثل كســـرى وأنوشـــروان 
وأردشير وقادتهم مثل رستم 
واســـفنديار وغيرهم فكان 
النضر يحـــرص على تعقب 
كل مجالس الرسول ژ لترديد 
رواياته واساطيره ثم يسأل 
الحضور بعد ذلك قائال: باهللا 
عليكم أينا أحسن قصصا أنا 
أم محمد؟ فنزل قوله تعالى: 
(وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد 
سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا 
إن هذا إال أساطير األولين وإذا 
قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 
ومـــا كان اهللا ليعذبهم وأنت 
فيهم وما كان اهللا معذبهم وهم 

يستغفرون ـ األنفال).

عمر ينفذ الوصية
احبائي الصغار تعرفون انه من الدين ان تنفذ الوصية 
التي اوصى بها االنسان قبل مماته وانه ال يصح لالنسان ان 
يغير الوصية املكتوبة، فقد قال اهللا تعالى (كتب عليكم إذا 
حضر أحدكم املوت إن ترك خيرا الوصية للوالدين واألقربني 
باملعــــروف حقا على املتقني فمن بدله بعدما ســــمعه فإمنا 
إثمه على الذين يبدلونه ان اهللا ســــميع عليم)، ونفهم من 
هذا ان تنفيذ الوصية في غاية االهمية احتراما للشــــخص 
بعد وفاته، وهذا سيدنا عمر ے ملا وصلته رسالة سيدنا 
ابوبكر ے قبل موته بســــاعات ومــــات ابو بكر فبدأ عمر 
ے في أخذ موافقة الناس على توليه االمارة بعد الصديق، 
فخطب وقال للناس «ايها الناس ما انا اال رجل منكم ولوال 
ان كرهت ان ارد امر خليفة رســــول اهللا ما تقلدت امركم، 
اي ما قبلت ان اكون حاكما لكم، ثم رفع بصره الى السماء 
وقال اللهم اني غليظ فليني اللهم اني ضعيف فقوني اللهم 
اني بخيل فســــخني اهللا اجعلني جوادا كرميا، ثم قال ان 
اهللا ابتالكم بي وابتالنــــي بكم وابقاني فيكم بعد صاحبي 
ولئن احسنوا ألحسن ولئن اساءوا ألنكلن بهم وصلى عمر 
بالنــــاس، وملا فرغ من الصالة كان اول عمل عمله هو انفاذ 
وصية ابي بكر الصديق فدعا الناس ان يخرجوا مع املثنى 

قائد اجليوش لقتال الفرس».

التمرد
محمد غازي يقول: هناك 
اطفال متمـــردون على كل 
شيء ســـواء في البيت او 
املدرسة وال يعجبهم العجب 
وال يرضون بشـــيء وهذا 
التمرد يضايق من حولهم 
ويضطر االب ألن يضرب 
ابنه حتى ال يتمرد او يصرخ 
املدرس في التلميذ املتمرد 
ولي اصدقاء يتصفون بهذه 

الصفة.

الفسوق
عمر ماجد يشير الى اآلية 
الكرميـــة التـــي ذكرها اهللا 
تعالى (فال رفث وال فسوق 
وال جدال في احلج) ويقول 
أمـــر اهللا تعالـــى اثناء أداء 
فريضة احلجة باال يفســـق 
املسلم وال يجادل حتى يكون 
حجه مبرورا وذلك يدل على 
ان الفسوق صفة سيئة يجب 

االبتعاد عنها.

االنطواء
عثمان عبدالناصر يقول: 
أنا إنســـان اجتماعي أحب 
الناس ولي أصحاب كثيرون 
وأرى ان اإلنسان االنطوائي 
الذي ينغلق على نفسه وال 
يصاحب أحدا وال يتكلم مع 
زمالئه مريض نفسيا ألننا 
خلقنا لنتعارف ونتصاحب 
ونحن في مجتمع مفتوح فيه 

اخلير، فلماذا االنطواء؟

عقوق الوالدين
عبدالعزيز عيسى يؤكد ان 
من أوامــــر ديننا احلنيف بر 
الوالدين، ويقول: أتعجب من 
األطفال الذين يعصون أمهاتهم 
وآباءهــــم ويتعاملون معهم 
بسلوك سيئ ويتأففون وهذا 
يتعارض مع اإلسالم وأقول 
لهــــؤالء األبنــــاء ال تغضبوا 
والديكما فهمــــا طريقكما إلى 
اجلنة وأطاعهما حتى يرضى 

عنك اهللا ورسوله.

المالكمة في اللعب
محمد وائل يقول: عندما 
ألعب مع أصدقائي ينقلب 
الى حزن  اللعب والسرور 
بســـبب التعامل عن طريق 
املالكمة والضـــرب وكأنه 
تسالي والنتيجة ان حتدث 
إصابات وبكاء من األلم، وأنا 
ال أحب وال أفضل ان نستخدم 

األيدي في أثناء اللعب.

الخصام
عمر عبدالكـــرمي يؤكد 
ان أســـلوب اخلصـــام بني 
األصدقاء ال يصح ما دامت 
هناك محبة بينهم وانه البد 
من املواجهة والتحدث عما 
يضايق اآلخرين دون غضب 
حتى ال نخســـر األصدقاء، 
وبالنسبة لي عند مواجهة 
أي مشـــكلة مـــع صديقي 
أحتدث معه بهدوء وأحلها 

دون خصام.

أمام اللوحات الرائعة التي حتمل اسم سيد اخللق 
«محمديات» التي قام برسمها الفنان فريد العلي كان 
لقاؤنا مع دانة وشوق فريد العلي اللتني انضمتا إلى 
أحباب اهللا ووعدتا بإرســـال رسومات تعلمتاها من 

أبيهما الفنان فأهال بكما.

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.

اهللا أحباب


