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من أحاديث الرسول ژ  

ما وجد حرًا وال بردًا
عن عبدالرحمن بن ابي ليلى، قال: كان ابو ليلى يسمر مع علي، فكان 
يلبس ثياب الصيف في الش����تاء، وثياب الشتاء في الصيف، فقلنا: لو 

سألته؟ فقال: ان رسول اهلل ژ بعث الي وانا ارمد العني يوم خيبر.
قلت: يا رسول اهلل، اني ارمد العني، فتفل في عيني.

ثم قال: اللهم اذهب عنه احلر والبرد.
قال: فما وجدت حرا وال بردا، بعد يومئذ.

وقال: البعثن رجال يحب اهلل ورسوله، ويحبه اهلل ورسوله، ليس 
بفرار.

فتشرف له الناس، فبعث الى علي فأعطاها اياه.
عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال: كان ابي يسمر مع علي، وكان علي 
يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فقيل له: لو 
س����ألته؟ فسأله، فقال: ان رسول اهلل ژ بعث الي وانا ارمد العني، يوم 
خيبر، فقلت: يا رسول اهلل، اني ارمد العني، قال: فتفل في عيني وقال: 

اللهم اذهب عنه احلر والبرد، فما وجدت حرا وال بردا منذ يومئذ.
وقال: العطني الراية رجال يحب اهلل ورسوله، ويحبه اهلل ورسوله، 

ليس بفرار.
فتشرف لها اصحاب النبي ژ فأعطانيها.

عن عبدالرحمن بن ابي ليلى، قال: كان ابو ليلى يسمر مع علي، فكان 
يلبس ثياب الصيف في الش����تاء، وثياب الشتاء في الصيف، فقلنا: لو 
سألته؟ فقال: ان رس����ول اهلل ژ بعث الي وانا ارمد العني يوم خيبر، 
فقلت: يا رسول اهلل، اني ارمد العني، فتفل في عيني، وقال: »اللهم أذهب 

عنه احلر والبرد«. فما وجدت حرا وال بردا، بعد.
قال: وقال: البعثن رجال يحب اهلل ورس����وله، ويحبه اهلل ورسوله، 

ليس بفرار.
قال: فتشرف له الناس.

قال: فبعث عليا.

من كنت مواله فعلي مواله
عن زاذان، ابي عمر، قال: سمعت عليا في الرحبة وهو ينشد الناس: 
من شهد رسول اهلل ژ يوم غدير خم، وهو يقول ما قال؟ فقام ثالثة 
عشر رجال فشهدوا انهم سمعوا رسول اهلل ژ وهو يقول »من كنت 

مواله فعلي مواله«.
ع���ن زياد بن ابي زياد: س���معت علي بن ابي طالب ينش���د الناس 
فقال: انش���د اهلل رجال مسلما سمع رس���ول اهلل ژ يقول يوم غدير 

خم ما قال؟
فقام اثنا عشر بدريا، فشهدوا.

عن ابي اس���حاق عن سعيد بن وهب، وعن زيد بن يثيع قاال: نشد 
على الناس في الرحبة: من س���مع رسول اهلل ژ يقول غدير خم، اال 
قام، قال: فقام من قبل س���عيد ستة، ومن قبل زيد ستة، فشهدوا انهم 
س���معوا رسول اهلل ژ يقول لعلي، يوم غدير خم، »أليس اهلل اولى 
باملؤمنني؟« قالوا: بلى، قال: »اللهم من كنت مواله فعلي مواله، اللهم 

وال من واله وعاد من عاداه«.
عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال: ش���هدت عليا في الرحبة ينشد 
الناس: انش���د اهلل من سمع رسول اهلل ژ يقول، يوم غدير خم »من 

كنت مواله فعلي مواله« ملا قام فشهد.
قال عبدالرحمن: فقام اثنا عشر أني انظر الى احدهم، فقالوا: نشهد 
انا سمعنا رسول اهلل ژ يقول: يوم غدير خم: »ألست اولى باملؤمنني 

بأنفسهم، وازواجي امهاتهم؟«، فقلنا: بلى يا رسول اهلل.
ق���ال »فمن كنت مواله فعلي مواله، الله���م وال من وااله وعاد من 

عاداه«.

تهشيمه األصنام
عن علي ÿ قال: انطلقت انا والنبي ژ حتى اتينا الكعبة، فقال لي 
رس����ول اهلل ژ: اجلس، وصعد على منكبي، فذهبت النهض به، فرأى 
من����ي ضعفا، فنزل وجلس لي نب����ي اهلل ژ وقال: اصعد على منكبي، 

قال: فصعدت على منكبيه، قال: فنهض بي.
قال: فإنه يخيل الي اني لو ش����ئت لنلت افق السماء، حتى صعدت 
على البيت، وعليه متثال صفر او نحاس، فجعلت ازاوله عن ميينه وعن 
ش����ماله، وبني يديه ومن خلفه، حتى اذا استمكنت منه، قال لي رسول 

اهلل ژ: اقذف به، فقذفت به فتكسر، كما تتكسر القوارير.
ثم نزلت، فانطلقت انا ورسول اهلل ژ نستبق حتى توارينا بالبيوت، 

خشية ان يلقانا احد من الناس.
عن علي ÿ قال: كان على الكعبة اصنام، فذهبت الحمل النبي ژ 

فلم استطع، فحملني، فجعلت اقطعها، ولو شئت لنلت السماء.

الهدى
عن ابي موسى ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: مثل ما بعثني اهلل 
ب���ه من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة 
طيبة قبلت املاء وانبتت الكأل والعشب الكثير، وكان منها اجادب 
امسكت املاء فنفع اهلل بها الناس، فشربوا منها، وسقوا وزرعوا، 
واصاب طائفة اخرى منها امنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت 
كأل، فذل���ك مثل من فقه في دين اهلل تعالى ونفعه ما بعثني اهلل 
به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى اهلل 

الذي ارسلت به. رواه البخاري ومسلم.
ع���ن عقبة بن عامر ÿ ان رس���ول اهلل ژ قال: ان اهلل عز 
وجل يقول: يا ابن آدم اكفني اول النهار بأربع ركعات اكفك بهن 

آخر يومك.

قبضة اهلل
عن انس بن مالك ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: ان اهلل قبض 
قبض���ة فقال: للجن���ة برحمتي، وقبض قبضة فق���ال: للنار وال 

ابالي.

النهي عن المنكر
عن ابي سعيد اخلدري ÿ قال: سمعت رسول اهلل ژ يقول: 
ان اهلل ليس���أل العبد يوم القيامة حتى يقول: ما منعك اذا رأيت 
املنكر ان تنكره؟ فاذا لقن اهلل عبدا حجته، قال: يا رب، رجوتك 

وفرقت الناس، اي خفت الناس.

ذكر اهلل
عن ابي الدرداء ÿ قال: سمعت رسول اهلل ژ يقول: ان اهلل 

يقول: انا مع عبدي اذا هو ذكرني وحتركت بي شفتاه.

كثرة السؤال
ع���ن ابي هريرة ÿ عن النبي ژ ق���ال: دعوني ما تركتكم: 
امنا اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختالفهم على انبيائهم، 
فاذا نهيتكم عن ش���يء فاجتنبوه، واذا امرتكم بأمر فآتوا منه ما 

استطعتم. متفق عليه.
عن ابي جنيح العرباض بن س���ارية ÿ قال: وعظنا رسول 
اهلل ژ موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، 
فقلنا: يا رسول اهلل، كأنها موعظة مودع، فأوصنا، قال: اوصيكم 
بتقوى اهلل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وانه من 
يعش منكم فسيرى اختالفا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء 
الراشدين املهديني، عّضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات االمور 

فإن كل بدعة ضاللة.

الجنة
عن ابي هريرة ÿ ان رسول اهلل ژ قال: كل امتي يدخلون 
اجلنة اال من ابى، قيل: ومن يأبى يا رسول اهلل؟ قال: من اطاعني 

دخل اجلنة ومن عصاني فقد ابى. رواه البخاري.

اليمنى
 :ÿ عن ابي مسلم، وقيل: ابي اياس سلمة بن عمرو بن االكوع
ان رجال اكل عند رس���ول اهلل ژ بشماله فقال: كل بيمينك، قال: 
ال اس���تطيع، قال: ال استطعت، ما منعه اال الكبر، قال: فما رفعها 

الى فيه. رواه مسلم.

تسوية الصفوف
عن ابي عبداهلل النعمان بن بش���ير رض���ي اهلل عنهما، قال: 
سمعت رسول اهلل ژ يقول: لتسون صفوفكم او ليخالفن اهلل 

بني وجوهكم. متفق عليه.
وفي رواية ملس���لم: كان رسول اهلل ژ يسوي صفوفنا حتى 
كأمنا يسوي بها القداح حتى رأى انا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما، 
فق���ام حتى كاد ان يكبر، فرأى رجال باديا صدره فقال: عباد اهلل 

لتسون صفوفكم او ليخالفن اهلل بني وجوهكم.

جويرية بنت احل����ارث بن أبي ضرار بن 
حبيب بن جذمية اخلزاعية املصطلقية كان 
اسمها »برة« فسماها الرسول ژ )جويرية(. 
ولدت قبل البعثة بنحو ثالثة أعوام تقريبا، 
وتزوجها الرسول الكرمي ژ وهي ابنة عشرين 
سنة، وكان أبوها احلارث سيدا مطاعا، قدم 

على النبي ژ فأسلم. 

األسر 

وفي السنة السادسة للهجرة، وبعد غزوة 
بني املصطلق أصاب الرسول ژ سبيا كثيرا 
قسمه بني املسلمني، وكان ممن أصاب يومها 
من السبايا جويرية بنت احلارث، فلما قسم 
السبايا وقعت جويرية في السهم لثابت بن 
قيس بن الشماس أو البن عم له، فكاتبته على 
نفس����ها، وكانت امرأة ذات مالحة، وال يراها 
أحد إال أخذت بنفس����ه، فأتت رسول اهلل ژ 
تستعينه في كتابتها، وقالت له: »يا رسول اهلل، 
أنا جويرية بنت احلارث بن أبي ضرار سيد 
قومه، وقد أصابني من البالء ما لم يخف عليك، 

فوقعت في السهم لثابت بن 
قيس بن الشماس، فكاتبته 
على نفسي، فجئتك استعينك 
على كتابتي«. قال الرسول 
ژ: »فه����ل لك في خير من 
ذلك؟«. قال����ت: »وما هو يا 
رسول اهلل؟«. قال: »أقضي 
عنك كتابت����ك وأتزوجك«. 
قالت: »نعم يا رسول اهلل«. 

قال: »لقد فعلت«. 

العتق 

وخرج اخلبر الى الناس 

أن رسول اهلل ژ قد تزوج جويرية، فقال 
الناس: »أصهار رسول اهلل«. وأرسلوا ما 
بأيديهم، قالت السيدة عائشة رضي اهلل 
عنها: »فلقد أعتق بتزويجه إياها مئة أهل 
بيت من بني املصطل���ق، فما أعلم امرأة 

كانت أعظم على قومها بركة منها«.

والدها الحارث 

أقبل احلارث )والد جويرية( الى املدينة 
بف���داء ابنته، فلما كان بالعقيق نظر إلى 
اإلبل الت���ي جاء بها للف���داء، فرغب في 
بعيرين منها، فغيبهما في شعب من شعاب 
العقيق، ثم أتى الى الرسول ژ وقال: »يا 
محمد أصبتم ابنتي، وهذا فداؤها«. فقال 
رس���ول اهلل ژ: »فأين البعيران اللذان 
غيبتهما بالعقيق في شعب كذا وكذا؟«. 
فق���ال احلارث: »أش���هد أن ال إله إال اهلل 
وأنك رسول اهلل فواهلل ما اطلع على ذلك 
إال اهلل«. فأسلم احلارث ومعه ابنان له، 
وناس من قومه، وأرس���ل الى البعيرين 

فجاء بهما.

بيت النبوة 

وقد عاشت أم املؤمنني )جويرية( في بيت 
رسول اهلل ژ كزوجة كرمية معززة، فكانت 
خير مثل يحتذى في رعايتها لبيتها وزوجها 
وحسن عش����رتها معه ژ. وقد كانت كثيرة 
االجتهاد في العبادة هلل تعالى، واإلكثار من 
ذكره املبارك، والصوم وفعل اخليرات. وكان 
يحرص الرسول ژ على تعليمها أمور دينها 
فقد دخل عليها في يوم جمعة وهي صائمة فقال 
لها: »أصمت أمس؟«. قالت: »ال«. قال: »أتريدين 
أن تصومي غدا؟«. أي السبت مع اجلمعة. قالت: 
»ال«. قال: »فأفطري«. لكراهة ذلك.  وفي أحد 
األيام خرج الرسول ژ من عندها بكرة حني 
صلى الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد 
أن أضحى وهي جالس����ة فقال: »مازلت على 
احلال التي فارقتك عليها؟«. قالت: »نعم«. قال 
النبي ژ: »لقد قلت بعدك أربع كلمات ثالث 
مرات، لو وزنت مبا قلت منذ اليوم لوزنتهن: 
س����بحان اهلل وبحمده عدد 
خلقه ورضا نفس����ه، وزنة 

عرشه، ومداد كلماته«.

وفاتها 

توفيت � رضي اهلل عنها 
� باملدينة بعد منتصف القرن 
األول من الهجرة سنة ست 
وخمس����ني عل����ى األرجح، 
وصل����ى عليها م����روان بن 
احلكم أمي����ر املدينة آنذاك، 
وقد بلغت س����بعني سنة، 

رحمها اهلل.

جويرية بنت الحارس
امرأة عظيمة البركة على قومها

الصحبة الصالحة في تاج الوالدين

رسوماتي الجميلة

اجتمع رؤس����اء قريش على ظهر 
ابعثوا  الكعبة فقال بعضهم لبعض: 
الى محم����د وكلموه وخاصموه حتى 
تعذروا به فبعثوا اليه ان اشراف قومك 
قد اجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم سريعا 
وهو يظ����ن انه بدا في أمره امر وكان 
عليهم حريصا يحب رش����دهم ويعز 
عليه تعنتهم حتى جلس اليهم فقالوا: 
يا محمد ان����ا واهلل ال نعلم رجال من 
العرب ادخل على قومه ما ادخلت على 
قومك لقد شتمت اآلباء وعبت الدين 
وسفهت األحالم وشتمت اآللهة وفرقت 
اجلماعة وما بقي امر قبيح اال قد جئته 
فيما بيننا وبينك، فإن كنت ما جئت 
به لتطلب به ماال جعلنا لك من اموالنا 
ما تكون به اكثرنا ماال وان كنت امنا 
تطلب الشرف فينا سودناك علينا وان 
كنت تريد ملكا ملكناك علينا وان كان 
هذا» الرئي« الذي يأتيك تراه قد غلب 
عليك وكانوا يسمون التابع من اجلن 

»الرئي« بذلنا أموالنا في طلب الطب 
لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك فقال 
رسول اهلل ژ: ما بي ما تقولون، ما 
جئتكم مبا جئتكم به لطلب أموالكم 
وال لشرف فيكم وال امللك عليكم ولكن 
اهلل عز وجل بعثني اليكم رسوال وأنزل 
علّي كتابا وأمرني ان أكون لكم بشيرا 

ونذيرا فبلغتكم رسالة ربي ونصحت 
لكم فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو 
حظكم في الدنيا واآلخرة وان تردوه 
علّي أصبر ألمر اهلل حتى يحكم بيني 
وبينكم قالوا: يا محمد فإن كنت غير 
قابل منا ما عرضنا فقد علمت انه ليس 
من الناس احد أضي����ق بالدا وال أقل 
ماال وال أشد عيشا منا، فسل لنا ربك 
الذي بعثك مبا بعثك فليسير عنا هذه 
اجلبال التي ضيقت علينا ويبس����ط 
لنا بالدنا ويجري فيها انهارا كأنهار 
الشام والعراق وان يبعث لنا من مضى 
م����ن آبائنا وليكن ممن بعث لنا منهم 
قصي بن كالب فإنه كان شيخا صدوقا 
فنسألهم عما تقول حق فإن صنعت 
ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك 
عند اهلل، فانصرف الرس����ول ژ الى 
أهله حزينا فأن����زل اهلل تعالى قوله 
)وقال����وا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا 

من األرض ينبوعا(.

ربح البيع
كان أحد الصحابة ميتلك بستانا، وكان في هذا البستان 
نخلة ميلكها رجل آخر، وفي ذات يوم، ذهب الصحابي الى 
رسول اهلل ژ، وطلب اليه ان يتوسط له عند صاحب 
النخلة ليتنازل له عنها، فأرسل رسول اهلل ژ للرجل، 
وقال له: »أعطه اياها بنخلة في اجلنة« فرفض الرجل.

فلما علم الصحابي اجلليل أبوالدحداح ÿ مبا حدث، 
ذهب الى صاحب النخلة وعرض عليه ان يشتري النخلة 
على ان يعطيه بستانه ثمنا لها، فوافق الرجل، ألنه سيأخذ 

بستان أبي الدحداح كله مقابل نخلة واحدة.
وذهب أبوالدحداح الى رس���ول اهلل ژ وأخبره انه 
اش���ترى النخلة، وانه قد وهبها له، ليعطيها لصاحب 

البستان.
فقال رسول اهلل ژ: »كم من عذق رداح ألبي الدحداح 
في اجلنة« )أي: م���ا أكثر النخل العظيم الذي اعده اهلل 

ألبي الدحداح في اجلنة، مكافأة له على ما فعل(.
وعاد أبوالدحداح الى بس���تانه � وكان يسكن فيه مع 
امرأته وأوالده ونادى على زوجته: يا أم الدحداح، اخرجي 
من البس���تان، فإني قد بعته بنخلة ف���ي اجلنة. فقالت 

الزوجة املؤمنة: ربح البيع.

اتقان العمل
محمد مسعود يقول: اتقان 
العمل أمر به االسالم. واحسان 
هذا العم���ل والقيام به على 
أحسن وجه له ثواب، ولكن 
لألسف الشديد جند بعض 
األطفال يهملون عملهم واذا 
قاموا الى الدراسة ال يبذلون 
جهدا فتك���ون النتيجة غير 
أقوم بجدية في  كاملة ولذا 

كل عمل.

بر الوالدين
عبدالرحم���ن احلم���ادي 
يؤك���د ان الطريق الى رضا 
الوالدين  اهلل تعالى هو بر 
وطاعتهما وان من يعق والديه 
يرتكب اثما عظيما ألن اهلل 
تعالى قال )وال تقل لهما اف 
وال تنهرهما( لذلك اطيع أمي 
وأبي في كل شيء وال أرفع 
امامهما حتى  اب���دا  صوتي 

يرضيا عني.

التسمية
خالد محب يقول: علمنا 
رسول اهلل ژ عندما نأكل ان 
نسمي باسم اهلل حتى ال يأكل 
معنا الشيطان وهناك بعض 
األطفال ينسون التسمية رمبا 
ألن أمهم ال تذكرهم بها ورمبا 
انهم ال يعلمون ان التسمية 
من آداب األكل وأوصانا بها 
الرس���ول ژ ودعا لها كل 

املسلمني.

االنتماء
مارية شاهني تقول: حب 
االنتماء للوطن غريزة في 
قلب كل انسان يعشق وطنه 
ويحبه ومهما سافر وعاش 
في أي بلد فحب بالده ميأل 
وجدانه، لذلك حبي لبلدي 
الكويت معي في كل حلظة 
أدعو له بالس���المة واألمن 

واألمان وال أنتمي لغيره.

العدل
الزه���راء مه���دي تؤكد 
ان العدل في كل ش���يء هو 
امليزان احلقيقي للمس���لم 
وان اهلل تعالى عادل ومن 
صفاته العدل كما دعا اليه 
الظلم  الرس���ول ژ وقال: 
ظلمات يوم القيامة، وأدعو 
جميع املسلمني واملسلمات 
بالع���دل  يتعامل���وا  ألن 

واالنصاف.

الحياء
منال أبوشادي تؤكد ان 
احلياء خلق جميل وصفة 
يجب ان تتحلى بها كل بنت 
وتقول: احلياء في كل شيء، 
أولها احلياء من اهلل تعالى 
ومن النبي ژ واحلياء من 
الغرباء واحلياء في مخاطبة 
الرجال، وتضحك قائلة انا 
استحي من أي شيء واعتبر 
هذا عيب فّي وأحيانا اعتبره 

ميزة.

انضم ال���ى أحباب اهلل كل من حس���ام اياد ومحمد 
محمود واسامة باسم ووليد خالد وعبدالرحمن خالد وبدر 
حس���ن والذين طلبوا ان يقدموا مقترحاتهم وهواياتهم 
املتعددة، حيث انهم أصدق���اء يجتمعون معا في مركز 
تاج الوالدين ميارس���ون كل م���ا يحبونه باالضافة الى 

حفظ كتاب اهلل.

يضيف أحباب اهلل لوحاتهم التي تبرز لدينا مواهب 
الصغار وكل أسبوع نقدم هذه الرسومات وتقدم لنا هذه 

الرسمة املعبرة الطفلة فاطمة العطار.

ال

اهلل أحباب

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

من سلوكيات يجب التحلي بها.


