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فرحة واستئناس

من أحاديث الرسول ژ  

علي خير من الحسن والحسين
عن ابن عمر قال: قال رس���ول اهلل ژ: »احلسن واحلسني سيدا 

شباب أهل اجلنة، وأبوهما خير منهما«.

أمره ژ بسد األبواب إال باب علي
عن ابن عباس، أن رس���ول اهلل ژ أمر بس���د األب���واب، إال باب 

علي.
عن عبداهلل ب���ن الرقيم الكناني قال: خرجن���ا إلى املدينة، زمن 
اجلمل، فلقينا س���عد بن مالك بها، فقال: أمر رس���ول اهلل ژ بسد 

األبواب الشارعة في املسجد، وترك باب علي.
ع���ن عمرو بن ميمونة قال: إني جلال���س إلى ابن عباس، إذ أتاه 
تس���عة رهط فقالوا: يا أبا عباس! إما أن تقوم معنا وإما أن يخلونا 
هؤالء، قال: فقال ابن عباس: بل أقوم معكم، قال: وهو يومئذ صحيح، 
قبل أن يعمى، قال: فابتدأوا فتحدثوا، فال ندري ما قالوا، قال: فجاء 

ينفض ثوبه ويقول: أف وتف! وقعوا في رجل له عشر:
وقعوا في رجل قال له النبي ژ: »ألبعثن رجال ال يخزيه اهلل أبدا، 
يحب اهلل ورس���وله« قال: فاستشرف لها من استشرف، قال: »أين 
علي«؟ فقالوا: هو في الرحل يطحن، قال: »وما كان أحدكم ليطحن«!؟ 
قال: فجاء، وهو أرمد ال ي���كاد يبصر، قال: فنفث في عينيه، ثم هز 

الراية ثالثًا، فأعطاها إياه، فجاء بصفية بنت حيي.
قال: ثم بعث فالنا بسورة 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 
معه جالس، فأبوا، فقال علي: أنا أواليك في الدنيا واآلخرة، قال: »أنت 
وليي في الدنيا واآلخرة«، قال: فتركه ثم أقبل 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 رسول اهلل ژ ثوبه فوضعه على علي وفاطمة وحسن 
وحس���ني فقال: )إمنا يري���د اهلل ليذهب عنكم الرج���س أهل البيت 

ويطهركم تطهيرا( األحزاب 33.
قال: وشرى على نفسه، لبس ثوب النبي ژ ثم نام مكانه.

قال: وكان املشركون يرمون رسول اهلل ژ، فجاء أبوبكر وعلي 
نائم، قال: وأبوبكر يحسب أنه نبي اهلل، قال: فقال: يا نبي اهلل! قال: 

فقال له علي: إن نبي اهلل ژ قد انطلق نحو بئر ميمون، فأدركه.
قال فانطلق أبوبكر فدخل معه الغار.

قال: وجعل علي ُيرمى باحلجارة كما كان ُيرمى رسول اهلل ژ، 
وهو يتضور، قد لف رأس���ه في الثوب ال يخرجه، حتى أصبح، ثم 
كشف عن رأسه، فقالوا: إنك للئيم، كان صاحبك نرميه فال يتضور 

وأنت تتضور، وقد استنكرنا ذلك.
ق���ال: وخرج بالناس في غزوة تب���وك، قال: فقال له علي: أخرج 
مع���ك؟ قال: فقال له نبي اهلل: »ال« فبكى علي، فقال له: »أما ترضى 
ان تكون مني مبنزلة هارون من موس���ى، إال أنك لست بنبي، إنه ال 

ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفتي«.
قال: وقال له رسول اهلل ژ: »أنت وليي في كل مؤمن بعدي«.

وقال: »سدوا أبواب املسجد غير باب علي« فقال: فيدخل املسجد 
جنبا، وهو طريقه، ليس له طريق غيره.

قال: وقال: »من كنت مواله، فإن مواله علي«.
ق���ال: وأخبرنا اهلل عز وجل في الق���رآن أنه قد رضي عنهم، عن 
أصحاب الش���جرة، فعلم ما في قلوبهم، هل حدثنا أنه سخط عليهم 

بعد؟
قال: وقال نبي اهلل ژ لعمر، حني قال له: ائذن لي فألضرب عنقه، 
قال: »أوكنت فاعال؟ وما يدريك لعل اهلل قد اطلع على أهل بدر فقال: 

»اعملوا ما شئتم«.
عن ابن عمر قال: كنا نقول في زمن النبي ژ: رس���ول اهلل خير 

الناس، ثم أبوبكر، ثم عمر.
ولقد أوت���ي أبي طالب ثالث خصال، ألن تكون لي واحدة منهن، 
أحب إلي من حمر النعم: زوجه رس���ول اهلل ژ ابنته، وولدت له، 

وسد األبواب إال بابه في املسجد، وأعطاه الراية يوم خيبر.
ع���ن زيد بن أرقم ق���ال: كان لنفر من أصحاب رس���ول اهلل ژ 
أبواب شارعة في املس���جد، قال: فقال يوما: »سدوا هذه األبواب إال 

باب علي«.
قال: فتكلم في ذلك الناس.

قال: فقام رسول اهلل ژ، فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: »أما بعد، 
فإني أمرت بسد هذه األبواب، إال باب علي، وقال فيه قائلكم، وإني، 

واهلل! ما سددت شيئا وال فتحته، ولكني أمرت بشيء فاتبعته«.

فضل البسملة
ع���ن أنس بن مالك ان النبي ژ ق���ال: »اذا خرج الرجل من بيته 
فقال: بسم اهلل توكلت على اهلل ال حول وال قوة اال باهلل قال: يقال 
حينئذ: هديت وكفيت ووقيت فتنتحي له الشياطني فيقول شيطان 

آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي«.

ذكر اهلل
عن ابي هريرة ÿ عن رسول اهلل ژ قال: »ان اهلل تعالى يقول: 

أنا مع عبدي ما ذكرني وحتركت بي شفتاه«.

الوضوء
عن أبي بكر ÿ ان رسول اهلل ژ يقول: »ما من عبد يذنب ذنبا 

ثم يتوضأ ويصلي ركعتني ثم يستغفر اهلل، اال غفر له«.

الحوض
عن أسماء رضي اهلل عنها عن النبي ژ  قال: »أنا على حوضي 
انتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني فأقول: أمتي، فيقول: ال 

تدري مشوا على القهقري«.

أهل بدر
عن ابن عمر ÿ أن رسول اهلل ژ أتى بحاطب بن أبي بلتعة فقال 
له رس���ول اهلل ژ: »أنت كتبت هذا الكتاب؟« قال: نعم، أما واهلل يا 
رسول اهلل ما تغير االميان من قلبي، ولكن لم يكن رجل من قريش 
إال ول���ه جذم وأهل بيت مينعون له أهل���ه، وكتبت كتابا رجوت أن 
مينع اهلل بذلك أهلي، فقال عمر: ائذن لي فيه، قال: »أو كنت قاتله؟« 
قال: نعم إن أنت أذنت لي، قال: »وما يدريك، لعله اهلل قد اطلع إلى 

أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم«.

البشرى
عن عبداهلل بن أبي طلحة عن أبيه ÿ أن رس���ول اهلل ژ جاء 
ذات يوم، والبش���رى في وجهه، فقلنا: إن لنرى البشرى في وجهك، 
فقال: »إنه أتاني امللك، فقال: وال يس���لم عليك أحد، إال سلمت عليه 

عشرا؟«.

الصالة
عن أبي هريرة ÿ عن رسول اهلل ژ قال: »أول ما يحاسب به 
العبد صالته فإن كان أكملها، وإال قال اهلل عز وجل: انظروا هل لعبدي 

من تطوع، فإن وجد له تطوع، قال: أكملوا به الفريضة«.

الحمد هلل
عن أنس ÿ قال: جاء رجل والنبي ژ في الصالة فقال: احلمد 
هلل حم���دا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما قضى النبي ژ الصالة قال: 
»أيك���م القائل كذا وكذا؟« قال: فأرم الق���وم قال: فأعادها ثالث مرات 
فقال رجل: أنا قلتها وما أردت بها إال اخلير قال: فقال النبي ژ: »لقد 
ابتدرها اثنا عشر ملكا فما دروا كيف يكتبونها حتى سألوا ربهم عز 

وجل قال: اكتبوها كما قال عبدي«.

أرحم الناس
عن أنس قال: قال رس���ول اهلل ژ »ارح���م زمتي بأمتي أبوبكر، 
وأشدهم في دين اهلل عمر، وأشدهم حياء )أو أصدقهم حياء( عثمان، 

وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ«.

خير القرون
عن عمران بن حصني ÿ: قال: قال رسول اهلل ژ خيركم قرني، 
ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون بعدهم قوم يش���هدون 
وال يستش���هدون، ويخونون وال يؤمتنون، وينذرون وال يوفون، 

ويظهر فيهم السمن.

لم ميض وقت طويل على زواج زينب 
بنت رسول اهلل ژ حتى تقدم عبدالعزى بن 
عبداملطلب عم النبي ژ والذي عرف باسم 
»ابي لهب« ليخطب رقية وام كلثوم ابنتي 

رسول اهلل ژ لولديه عتبة وعتيبة.
استشار الرس���ول ژ زوجته السيدة 
خديجة رضي اهلل عنه���ا وابنتيه ووافق 
اجلميع ومتت اخلطبة في حضور اعمام النبي 
ژ وابناء عمومته وسادة قريش، وسرعان 
ما مت الزواج وانتقلت كرميتا رس���ول اهلل 
ژ الى بيت عبدالعزى وزوجته ام جميل 
بنت حرب، وكانت السيدة خديجة رضي 
اهلل عنها تتخوف من هذا الزواج الذي يجمع 
ب���ني ابنتيها الرقيقتني وحماتهما ام جميل 
التي كانت تعرف بحدة طباعها وحماقتها 
اال انها لم تعترض على امتام الزواج خشية 
ان يحدث ذلك شرخا في العالقات االسرية 

بني النبي ژ واعمامه.
ولكن ما كانت تخشاه السيدة خديجة 
رضي اهلل عنها حدث بالفعل البنتيها في 
بيت زوجيهما حيث اخذت حماتهما ام جميل 
تعاملهما بصلف وقس���وة لم تعرفاها من 
قبل، بل اخذت حماتهما تتفنن في ايذائهما 
واالس���اءة اليهما من دون اي سبب اللهم 
اال ان ام جميل كانت تكره امهما الس���يدة 
خديجة، بل كانت تغار منها وحتسدها على 
جمالها وثرائها ومركزها املرموق بني نساء 

وسادة قريش.

أم جميل

وملا نزلت رسالة االسالم على محمد بن 
عبداهلل ژ آمن به من آمن من اعمامه وبني 
عمومته وحتى من لم يؤمن به منهم وظل 
على دين قريش منعوه من اعدائه ودافعوا 
عنه اال عمه عبدالعزى »ابولهب«، فقد كان 
ه���و وزجته ام جميل بنت ح���رب من ألد 
أعداء النبي ژ، بل اسرفا في عداوتهما له 
وايذائه والسخرية منه ومن دعوته ودينه 
دون باقي اعمامه ابي طالب واحلارث اللذين 
لم يؤمنا بدعوت���ه ولكنهما لم يكذباه ولم 

يعتديا عليه، بل لم ميس���اه بأي اذى ولم 
يجرحا مشاعره.

وملا انزل اهلل سبحانه وتعالى الوحي 
على محمد ژ بقوله في سورة الشعراء � 
214 )وانذر عشيرتك االقربني( صعد على 
جبل الصفا ونادى قومه فلما اجتمعوا اليه 
قال لهم: »أرأيتم لو اخبرتكم خيال تخرج 
من سفح هذا اجلبل اكنتم مصدقي؟ قالوا 
له: ما جربنا عليك كذبا، قال: فاني نذير لكم 
بني يدي عذاب ش���ديد، فانبرى له ابولهب 
قائال: تبا لك ألهذا جمعتنا؟« )البخاري ج6 
ص140(، فأنزل اهلل سبحانه وتعالى سورة 
كاملة في حق اب���ي لهب وامرأته ام جميل 
وهي: )تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه 
ماله وما كسب، س���يصلى نارا ذات لهب، 
وامرأته حمالة اخلط���ب، في جيدها حبل 

من مسد( املسد.
وط���ار صواب ام جميل حماة رقية وام 
كلثوم ابنتي رسول اهلل ژ ملا علمت بهذا 
القول الذي انزل في حق زوجها وحقها من 
السماء، والذي توعدهما اهلل فيه بعذاب النار، 
واجبرت ولديها على ان يطلقا زوجتيهما 
ابنتي محمد ژ، ولم يستطع عتبة وعتيبة 

ان يخالفا أمر امهما وطلقا زوجتيهما.

إلى بيت النبوة

وعادت رقية وام كلثوم الى بيت النبوة 
تس���عدان بأمهما وابيهما في ظل االس���الم 
وتهنآن باحلب الذي افتقدتاه في بيت ابي 

لهب وام جميل.
وبعد شهور قليلة تزوجت رقية بواحد 
من اغنى اغنياء مكة ومن احس���ن شبابها 
خلقا وهو عثمان بن عفان ÿ، وكان قريب 
الصلة برسول اهلل ژ حيث كانت امه بنت 
عمة الرس���ول ژ »البيضا ام حكيم بنت 
عبداملطلب« وعاشت رقية سعيدة في كنف 

زوجها املسلم.
وملا زاد ايذاء قريش للمسلمني عن احلد 
وامر الرسول ژ املس���لمني بالهجرة الى 
احلبشة حيث قال لهم »لو خرجتم الى ارض 

احلبشة فان بها ملكا ال يظلم عنده احد وهي 
ارض صدق حتى يجعل اهلل لكم فرجا مما 

انتم فيه« البداية والنهاية البن كثير.
وكان عثمان وزوجت���ه رقية من اوائل 
املهاجرين الذين بلغ عددهم 14 مس���لما 10 
رجال و4 نساء ثم توالت الهجرة الى احلبشة 
بعد ذلك حتى بل���غ عددهم ثالثة وثمانني 
مسلما ومسلمة عاشوا هناك سنوات طويلة 
في أمن وسالم ميارسون عبادتهم في حرية 

تامة.
وملا س���مع املس���لمون في احلبشة ان 
معظم اهل قريش قد دخلوا في االس���الم، 
وانهم فكوا احلصار الذي كانوا قد فرضوه 
على املسلمني كان عثمان وزوجته رقية في 
مقدمة العائدين من احلبشة الى مكة وكانت 
السيدة خديجة رضي اهلل عنها قد انتقلت 
الى جوار ربها فبكتها رقية وحزنت عليها 

حزنا شديدا.
ولم تدم اقامة رقية سوى عامني تقريبا 
مبكة حتى هاجرت مع زوجها مرة ثانية الى 
املدينة املنورة عندما امر الرسول ژ املسلمني 

بالهجرة من مكة الى املدينة املنورة.

وفاتها

وهناك في السنة االولى للهجرة وضعت 
رقية وليدها الوحيد »عبداهلل بن عثمان« 
ففرحا به فرحا ش���ديدا ولكن شاء اهلل ان 
ميوت عبداهلل بن عثمان طفال فحزنت امه 
حزنا شديدا واخذت تبكيه ليل نهار حتى 
مرضت وسقطت صريعة املرض الذي حار 

فيه االطباء وعجز عن مقاومته اي دواء.
خطف املوت رقية بنت رسول اهلل ژ 
وهي في ريعان ش���بابها، بينما كان ابوها 
ژ ف���ي حرب مع كفار قري���ش في غزوة 
بدر الكبرى التي نصر اهلل املس���لمني فيها 
نصرا مؤزرا، وملا عاد هو واملس���لمون الى 
املدينة فوجئوا بخبر موت رقية ابنة الثمانية 
والعشرين ربيعا فخرجت املدينة عن بكرة 
ابيها تشيع ابنة رسول اهلل ژ الى مثواها 

االخير في البقيع.

السيدة رقية رضي اهلل عنها ذات الهجرتين

مدرسة عائشة تزور معرض الفنون اإلسالمية

ثالث وردات يحفظن القرآن الكريم

وقال الضح���اك: قال اهل 
التفسير: قيل لرسول اهلل ژ: 
انك ال تقول ذكر الرحمن وقد 
اكثر اهلل في التوراة هذا االسم 
فأنزل اهلل تعالى هذه اآلية.

وقال مكحول: تهجد رسول 
اهلل ژ ليلة فقال في دعائه يا 
رحمن يا رحيم فسمعه رجل 
باليمامة  من املشركني وكان 
رجل يس���مى الرحمان، فقال 
ذلك السامع: ما بال محمد يدعو 
اليمامة فنزلت اآلية  رحمان 
مبينة انهما اس���مان ملسمى 
واحد، فإن دعومتوه باهلل فهو 
ذلك وان دعومتوه بالرحمن 

فهو ذاك.

بسم اهلل الرحمن الرحيم فقال 
الرحيم  العرب: هذا  مشركو 
الرحمن؟ فأنزل  نعرفه، فما 

اهلل تعالى هذه اآلية.

اول ما يوحى اليه: باس���مك 
اللهم حت���ى نزلت هذه اآلية 
)إنه من س���ليمان وانه بسم 
الرحيم( فكتب  الرحمن  اهلل 

تهج���د رس���ول اهلل ژ 
ذات ليلة مبكة، فجعل يقول 
في س���جوده: ي���ا رحمن يا 
رحيم، فقال املشركون: كان 
محمد يدع���و إلها واحدا فهو 
اآلن يدعو إله���ني اثنني اهلل 
والرحمن، ما نعرف الرحمن 
اال رحمن اليمامة، يعنون بذلك 
مس���يلمة الكذاب فأنزل اهلل 
تعالى قول���ه )قل ادعوا اهلل 
او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا 
فله االسماء احلسنى وال جتهر 
بصالتك وال تخافت بها وابتغ 

بني ذلك سبيال(.
وقال ميم���ون بن مهران: 
كان رسول اهلل ژ يكتب في 

الصديق المدين

هل تعلم؟

ذهب رجل الى بيت صديق له وقال له: لقد أتيت ألطلب 
منك شيئا، فقال الصديق: ما حاجتك؟ فقال له: ان علي 

دينا وقد حان اوان تسديده وأريد ان اسدده.
فقام صديقه واحضر املال الذي طلبه وزيادة، فأخذ 

الرجل املال وانصرف وهو شاكر وسعيد.
وجلس الصديق حزينا، وبكى بشدة، فظنت الزوجة 
انه يبكي حزن���ا على املال الذي اخذه الرجل، فقالت له: 
لقد كان في وس���عك ان تعتذر لصديقك، وال تعطه ماال، 
بدال من ان تبكي هكذا حزنا على ما اعطيته من مال، النك 

تعلم اننا ال منلك ما يكفينا.
فقال الزوج: انني ابكي الني لم اسأل صاحبي من قبل 
عن حاله، وتركته حتى تكاثرت عليه الديون، واستدان 
من غيري، ثم ها هو ذا يحتاج ماال ليسدد دينه، ويطلب 
مني ان اقرضه، وكان علي أن اتعرف على احواله، وابادر 

انا واعطيه قبل ان يسألني.

- الصالة في املسجد احلرام تعادل مائة ألف صالة.
- الصالة في املسجد النبوي تعادل ألف صالة.
- الصالة في املسجد األقصى تعادل 500 صالة.

الحنان
ان  ت����رى  أس����يل الصقر 
التعامل باحلن����ان مع االهل 
واالصدق����اء ش����يء مهم جدا 
الناس  الن عكس ذلك يجعل 
متنافرة من بعض وتقول انا 
بطبعي احب احلنان واطلبه من 
امي والتي هي بطبعها حنونة 
ابي احلبيب  للغاية وكذل����ك 
واتعامل مع صديقاتي بالود 

واحلب واحلنان.

االحترام
نورا جمال تقول: سلوك 
مهم يجب ان يسود بني الناس 
وهو احترام اآلخرين وخاصة 
من هم اكبر مني وان احترم 
رأي صديقتي او قريبتي حتى 
لو اختلفت معي فاالختالف في 
الرأي ال يفس����د للود قضية، 
كما يقولون، وانا اتعامل مع 
جميع الن����اس باحترام حتى 

يحترموني ايضا.

التوبة
منار صباح تقول البد لكل 
انسان مسلم ان يتوب الى اهلل 
كل يوم كما كان يفعل رسول 
اهلل ژ م����ع انه معصوم من 
اخلطأ ومع ذلك كان يستغفر 
اهلل ويتوب اليه، والتوبة تكون 
من اي ش����يء قصده االنسان 
او لم يقصده او تفوه بكلمة 
ضايقت احدا او عاش حلظة 

يأس فالبد من التوبة.

النظام
احمد رائد يق���ول دائما 
ادع���و من حول���ي لاللتزام 
بالنظام سواء في البيت او 
في املدرس���ة او في الشارع 
الناس االلتزام  وان يحترم 
بدورهم عند تخليص معاملة 
الطاب���ور في نظام  ليكون 
وال يتع���دى احد على اآلخر 
النه بالنظام يرتاح اجلميع 

وينهون معامالتهم.

الهدوء
ف���واز العوضي يؤكد ان 
الهدوء يريح االعصاب ويبعد 
التوتر وان العصبية تؤدي 
الى العدوان والى املش���اكل 
ويق���ول لذلك احب ان اذاكر 
في ه���دوء وان ألعب ايضا 
دون ضوضاء تضايق غيري 
واذا خرج���ت للتنزه اذهب 
الى االماكن الهادئة وليست 

اخلانقة.

الوالء
عبدالرحمن احلمادي يؤكد 
ان م���ن ال والء له لوطن او 
مجتمع���ه او عش���يرته فال 
يؤمتن والبد ان يخجل من 
نفس���ه الن صفة الوالء هي 
اس���اس في حياة االنس���ان 
ومنها الوالء للوطن والوالء 
لالهل واالصدق���اء والوالء 
الفض���ل والوالء  الصحاب 

لولي األمر وهكذا.

قامت مدرسة عائشة الش���ريف االبتدائية بزيارة 
الى مس���جد الدولة الكبير للتعرف على ما مت عرضه 
من فنون اس���المية ملعرض الفن االسالمي الذي يتم 
فيه عرض اخلطوط واللوحات االسالمية وفن اخلزف 
والطباعة وغيرها من فنون تسعد االطفال بالتعرف 

عليها.

في املخيم الربيعي الثاني )وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارف���وا( الذي نظمه مركز اجلن���ان للصم التقينا 
بث���الث بنات من مركز عبداهلل املطوع مع محفظتهن 
وهن يس���معن كتاب اهلل بصوت مالئكي جميل وهن 
نور مهلهل الياس���ني واالختان جود وهيا عبدالهادي 

العجمي.

سلوكيات يحبها األطفال بالفطرة
بعد أن استعرضنا السلوكيات التي يرفضها االطفال بفطرتهم النقية نتناول اآلن ما يحبه أحباب اهلل 

من سلوكيات يجب التحلي بها.

اهلل أحباب

البنات مع محفظتهن


