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يعقوب الصراف ومحمد الشمري

من أحاديث الرسول ژ  

وليمة عرسه
عن علي قال: كانت لي شارف من نصيبي من املغنم يوم بدر، 
وكان النبي ژ اعطاني ش���ارفا من اخلمس فلما اردت ان ابتني 
بفاطمة بنت رسول اهلل ژ، واعدت رجال صواغا من بني قينقاع 
ان يرحتل معي فنأتي بإذخر اردت ان ابيعه الصواغني واستعني 
به في وليمة عرسي، فبينما انا اجمع لشارفي متاعا من االقتاب 
والغرائر واحلبال، وشارفاي مناختان الى جنب حجرة رجل من 
االنصار، رجعت حني جمعت ما جمعت، فإذا ش���ارفاي قد اجتب 
اسنمتهما وبقرت خواصرهما واخذ من اكبادهما، فلم املك عيني 
ح���ني رأيت ذلك املنظر منهما فقلت: من فع���ل هذا؟ فقالوا: فعل 
حمزة بن عبداملطلب، وهو في هذا البيت في شرب من األنصار، 
فانطلقت حتى ادخل على النبي ژ، وعنده زيد بن حارثة، فعرف 
النبي ژ في وجهي الذي لقيت، فقال النبي ژ مالك؟ فقلت: يا 
رس���ول اهلل ما رأيت كاليوم قط، ع���دا حمزة على ناقتي فأجب 
اس���نمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا 
النبي ژ بردائه فارتدى، ثم انطلق ميشي واتبعته انا وزيد بن 
حارثة، حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاس���تأذن فأذنوا لهم، 
فإذا هم شرب، فطفق رسول اهلل ژ يلوم حمزة فيما فعل، فإذا 
حمزة قد ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة الى رسول اهلل ژ ثم 
صعد النظر، فنظر الى ركبته، ثم صعد النظر فنظر الى سرته، 
ثم صعد النظر فنظر الى وجهه، ثم قال حمزة: هل أنتم اال عبيد 
ألبي؟ فعرف رسول اهلل ژ انه قد ثمل، فنكص رسول اهلل ژ 

على عقبيه القهقرى، وخرجنا معه.

قضاؤه
عن ابي اس���حاق ان عبداهلل كان يقول: اقض���ى اهل املدينة ابن 

ابي طالب.
وعن ابي هريرة قال: قال عمر بن اخلطاب: اقضانا علي.

وعن سعيد بن املسيب قال: خرج عمر بن اخلطاب على اصحابه 
يوما فقال: افتوني في ش���يء صنعته اليوم، فقالوا: ما هو يا أمير 

املؤمنني؟
قال: م���رت بي جارية لي فأعجبتني، فوقعت عليها، وانا صائم، 
قال: فعظم عليه القوم وعلي ساكت، فقال: ما تقول يا بن ابي طالب؟ 

فقال: جئت حالال، ويوما مكان يوم، فقال: انت خيرهم فتوى.
وعن سعيد بن املس���يب قال: كان عمر يتعوذ باهلل من معضلة 

ليس فيها ابو حسن.
وعن ابن عباس قال: خطبنا عمر فقال: علي اقضانا، وابّي اقرؤنا، 
وانا لنترك اش���ياء مما يقول ابّي، ان ابّيا يقول: سمعت رسول اهلل 

ژ ،ال ادع قول رسول اهلل ژ وقد نزل بعد ابّي كتاب.

قضاؤه في األربعة الذين جرحهم األسد
عن علي قال: بعثني رسول اهلل ژ الى اليمن، فانتهينا الى قوم 
قد بنوا زبية لالسد، فبينما هم كذلك يتدافعون، اذ سقط رجل، فتعلق 
بآخر، ثم تعلق رجل بآخر، حتى صاروا فيها اربعة، فجرحهم االسد، 

فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم.
فقام اولياء االول الى اولياء اآلخر فاخرجوا الس���الح ليقتتلوا، 
فأتاهم علي على تفيئة ذلك، فقال: تريدون ان تقاتلوا ورسول اهلل 
ژ حي؟ اني اقضي بينكم قضاء، ان رضيتم فهو القضاء، واال حجز 
بعضك���م عن بعض حتى تأتوا النب���ي ژ فيكون هو الذي يقضي 
بينكم، فمن عدا بعد ذلك فال حق له، اجمعوا من قبائل الذين حفروا 
البئر ربع الدي���ة وثلث الدية ونصف الدي���ة والديةكاملة، فلالول 
الربع، النه هلك من فوقه، وللثاني ثلث الدية وللثالث نصف الدية، 

فأبوا ان يرضوا.
فأتوا النبي ژ وهو عند مقام ابراهيم فقصوا عليه القصة فقال 
»انا اقضي بينكم« واحتبي، فقال رجل من القوم: ان عليا قضى فينا، 

فقصوا عليه القصة، فأجازه رسول اهلل ژ.
عن حنش الكناني ان قوما باليمن حفروا زبية السد، فوقع فيها، 
فكاب الناس عليه، فوق���ع فيها رجل، فتعلق بآخر، ثم تعلق اآلخر 
بآخر، حت���ى كانوا فيها اربعة، فتنازع في ذلك حتى اخذ الس���الح 
بعضهم لبعض. فقال لهم عل���ي: أتقتلون مائتني في اربعة؟ ولكن 
سأقضي بينكم بقضاء ان رضيتموه: لالول ربع الدية وللثاني ثلث 

الدية، للثالث نصف الدية، وللرابع الدية.
فلم يرضوا بقضائ���ه، فأتوا النبي ژ فقال: »س���أقضي بينكم 

بقضاء« فأخبر بقضاء علي، فأجازه.

دعاء النبي
عن أنس بن مالك قال: كنت اخدم النبي ژ، فكنت اس���معه يكثر 
أن يق���ول »اللهم إني أعوذ بك من الهم واحلزن، والعجز والكس���ل، 
والبخل واجل���ن، وضلع الدين )ضلع الدين بفت���ح الضاد والالم: 

الثقل( وغلبة الرجال«.
عن زيد بن أرقم ے قال: ال أقول لكم إال كما كان رسول اهلل ژ 
يقول، كان يقول: »اللهم إني أعوذ بك من العجز والكس���ل، واجلن 
والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير 
من زكاها، إنك وليها وموالها. اللهم إني أعوذ بك من قلب ال يخشع، 

ونفس ال تشبع، وعلم ال ينفع، ودعوة ال يستجاب لها«.
عن عمر ے قال: كان م���ن دعاء النبي ژ: »اللهم إني أعوذ بك 
م���ن زوال نعمتك، وحتول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع 

سخطك«.

فضل العلم
ع���ن أبي الدرداء ے قال: س���معت رس���ول اهلل ژ يقول: »من 
غدا يري���د العلم يتعلمه هلل فتح اهلل له بابا إلى اجلنة، وفرش���ت 
له املالئكة اكنافها، وصلت عليه مالئكة الس���ماوات وحيتان البحر، 
وللعالم من الفضل على العابد كالقمر ليلة البدر على اصغر كوكب 
في الس���ماء والعلماء ورثة األنبياء إن األنبياء لم يورثوا دينارا وال 
درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فم���ن اخذه أخذ بحظه، وموت العالم 
مصيبة ال جتبر وتلمة ال تسد، وهو جنم طمس، موت قبيلة أيسر 

من موت عالم«.
)رواه أبوداود وكثيرون(.

عمل اإلنسان
عن أب���ي هريرة ے قال: قال رس���ول اهلل ژ: إذا مات ابن آدم 
انقط���ع عمله إال من ثالث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو 

علم ينتفع به.
)رواه مسلم وغيره(.

أفضل الصدقة
وعنه ايضا قال: قال رس���ول اهلل ژ: »أفضل الصدقة ان يتعلم 

املرء املسلم علما ثم يعلمه أخاه املسلم«.
)رواه ابن ماجة(.

العالم
ع���ن أبي أمامة ے ق���ال: ذكر لرس���ول اهلل ژ رجالن أحدهما 
عابد واآلخر عالم فقال عليه أفضل الصالة والس���الم: »فضل العالم 
على العابد كفضلي على ادناكم«، ثم قال رس���ول اهلل ژ: »إن اهلل 
ومالئكته وأهل الس���موات واألرض حتى النملة في جحرها وحتى 

احلوت ليصلون على معلم الناس اخلير«.
)رواه الترمذي وغيره(.

خير الكلمات
عن هشام بن عبداهلل بن الزبير رضي اهلل عنهما أن عمر بن 
اخلطاب اصابته مصيبة فأتى النبي ژ فش���كا إليه ذلك وسأله 
أن يأمر له بوس���ق من متر، فقال له النبي ژ: »إن ش���ئت أمرت 
لك وإن شئت علمتك كلمات هن خير لك منه، قل: اللهم احفظني 
باإلس���الم قاعدا واحفظني باإلسالم راقدا وال تطمع في عدوا وال 
حاسدا، وأعوذ بك مما أنت آخذ بناصيته وأسألك من اخلير الذي 

هو بيدك كله«.

موضع لبنة
قال رس���ول اهلل ژ »ان مثلي ومث���ل األنبياء قبلي، كمثل رجل 
بنى بنيانا فأحس���نه واجمله، إال موضع لبنة من زاوية من زواياه، 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ويقولون، هال وضعت هذه 

اللبنة. قال: فأنا اللبنة، وأنا خامت النبيني«.
)رواه البخاري ومسلم(

هو ابن عامر بن مجدعة األنصاري الشهيد 
وكان من الصادقني مع اهلل الذين رفع اهلل 
ذكرهم بصدقهم فنالوا شرف الشهادة، أرسله 
رسول اهلل ژ مع عشرة من الصحابة عيونا 
وجعل عليهم عاص���م بن ثابت األنصاري 
فأحاط بهم أعداؤهم فرموهم بالنبال فقتل 
عاصم أميرهم وأوثق األعداء جنيب بن عدي 
وباعوه في مكة فاش���تراه بنو احلارث بن 
عامر وكان جنيب هو القاتل للحارث يوم 
بدر فلبث عندهم أسيرا حتى أجمعوا على 
قتله فسألهم ان يعطوه موسا ليستحد بها � 
أي يحلق شعره � فأقبل عليه وهو في قيده 
غالم صغير لبنت من بنات احلارث ففزعت 
فقال جنيب: أتخشني أن أقتله واهلل ما كنت 
ألفعل ذلك أبدا، فقالت بنت احلارث: واهلل 

ما رأيت أسيرا قط خيرا من جنيب.
فانهم خرجوا به ليقتلوه خارج احلرم، 
فقال جنيب دعوني أصلي ركعتني فتركوه 
فركع ركعتني ثم ق���ال: اهلل احصهم عددا 

واقتلهم بددا وال تبق منهم احدا ثم أنش���أ 
يقول:

مسلما أقتل  ح��ني  أب��ال��ي  فلست 
على أي جنب كان في اهلل مصرعي

ذكر حسن

كان جنيب اول من سن الصالة عند القتل 
ثم قال »اللهم اني ال اجد من يبلغ رسولك مني 
السالم« فبلغه جبريل الى رسول اهلل ژ 
في املدينة فأخبر ژ اصحابه بذلك وتظهر 
صالبة الرجل وصدقه مع اهلل وحبه لرسول 
اهلل ژ حني وضع على اخلشبة فقالوا له 
وهو مصلوب يا جنيب أحتب ان تعود الى 
اهلك وولدك ويكون مكانك هنا محمد، فقال 
ے: واهلل ما احب ان يفديني بشوكة في 
قدمه، فأعطى ے مث���ال كرميا في ثباته 
وصدقه مع اهلل ومع رسول اهلل فنال هذه 
الكرامات العاليات وبقي ذكره على ألسنة 
الصادقني يدفع أهل احلق للثبات على حقهم 

ويقوي دعاة اخلي���ر للصمود امام معاول 
الهدم وسهام االحقاد وبقي ذكر جنيب في 
صفحة اخلالدين األولني فنتذكره دائما اذا 
ذكر الصدق ونأخ���ذه منوذجا حيا حينما 
نسلك مسالك الدفاع عن حقوقنا وعن احد 
مواقف الصدق مع اهلل، جلنيب بن عدي في 
عدم استكانته ملصاعب العدو وال لضغوط 
املشركني موقف يثبت صدق الصادقني مع 
اهلل الذين قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى: 
)من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل 
علي���ه فمنهم من قضى نحب���ه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديال( وكان هذا املوقف 
دعوة للمسلمني في كل زمان ومكان التخاذ 
هؤالء الصادقني أسوة وقدوة، فما رفع منزلة 
جنيب وجعله خالدا في أذهان األمة اال موقف 
الصدق الذي وقفه فإن دل ذلك على شيء 
فإمنا يدل على ثب���ات االميان عند الرجال 
الذين رباهم رسول اهلل ژ وتغلغل االميان 

في قلوبهم.

جنيب بن عدي.. نموذج للصمود

معًا دراسة ووناسة

أهال بضيوف واحتنا

قال ابن عمر رضي اهلل 
عنهم���ا لم���ا اجتمعنا الى 
الهجرة توعدت انا وعياش 
ابي ربيعة وهشام بن  بن 
الع���اص بن وائ���ل فقلنا: 
المناصف  الميعاد بينن���ا 
ميقات بني غفار، فمن حبس  
منك���م لن يأتها فقد حبس 
فليمض صاحبه، فأصبحت 
عندها انا وعياش، وحبس 
عنا هش���ام وفتن وافتتن، 
فقدمنا المدينة فكنا نقول: 
ما اهلل بقابل من  هؤالء توبة 
قوم عرفوا اهلل ورس���وله 
ثم رجعوا ع���ن ذلك لبالء 
اصابهم م���ن الدنيا فأنزل 

اهلل تعالى: )قل يا عبادي 
الذين اسرفوا على انفسهم 
ال تقنطوا من رحمة اهلل ان 
اهلل يغفر الذنوب جميعا انه 
هو الغفور الرحيم، وأنيبوا  
إلى ربكم وأس���لموا له من 
العذاب ثم  قبل أن يأتيكم 
ال تنصرون واتبعوا أحسن 
ما أنزل إليكم من ربكم من  
قب���ل أن يأتيك���م العذاب 
بغتة وأنتم ال تش���عرون 
أن تقول  نفس يا حسرتا 
على ما فرطت في جنب اهلل 
وإن كنت لمن الس���اخرين 
او  تقول لو أن اهلل هداني 
لكنت من المتقين أو تقول 

حين ترى العذاب لو أن لي 
كرة فأكون من المحسنين 
بلى قد جاءتك آياتي فكذبت 
بها واستكبرت وكنت من 
الكافري���ن وي���وم القيامة 
ترى الذين كذبوا على اهلل 
وجوههم  مسودة أليس في 
جهنم مثوى للمتكبرين – 
الزمر: 53 – 60(، قال عمر: 
فكتبتها بي���دي ثم بعثت  
بها إلى هش���ام بن العاص 
فقال  هشام: فلما قدمت إلي 
خرجت  بها إلى ذي طوى 
فقلت: اللهم فهمنيها، فعرفت 
أنها انزل���ت فينا فرجعت 
فجلست على بعيري فلحقت 

رسول اهلل ژ.
ويروى ان ه���ذه اآلية 
نزل���ت في وحش���ي قاتل 
حم���زة ے والمعنى انها 
نزل���ت ف���ي كثيرين وقت 
نزلت وف���ي غيرهم كثير 
الس���اعة وقد  حتى تقوم 
س���أل علي ے من معه: 
اي آية في القرآن اوس���ع؟ 
آيات من  فجعلوا يذكرون 
القرآن: )ومن يعمل سوءا 
أو يظلم نفسه ثم يستغفر 
اهلل يجد اهلل غفورا رحيما(، 
ونحوها فقال علي ے: ما 
في القرآن آية اوسع من: )قل 

يا عبادي.. اآلية(.

إذن لن يضيعنا اهلل
عاش سيدنا إبراهيم گ مع زوجته سارة، وكانت ال 
تلد، فعرضت على ابراهيم ان يتزوج هاجر كي يرزقه اهلل 
الولد، وتزوج ابراهيم هاجر فاجنبت له ابنه اسماعيل 
گ. وقد أمر اهلل تعالى إبراهيم گ إن يرحل بهاجر 
واس���ماعيل إلى مكة املكرمة، حيث هي مكان ال زرع به 
وال ماء، فخرج ابراهيم مع زوجته وولده الوحيد حتى 
وصلوا الى مك���ة املكرمة، فقالت هاجر: أتتركنا ملن هنا 
ي���ا ابراهيم؟ انه مكان ال احد فيه فقال لها: هو أمر اهلل؟ 
فقالت: إذن لن يضيعن���ا اهلل، ولم يكن معها اال بعض 
التمرات وبعض املاء نفدت بعد يومني وبكى اس���ماعيل 
يريد الرضاعة وأمه لم تأكل ولم تشرب فكيف ترضعه؟ 
فقامت هاجر تبحث عن ماء أو طعام واجتهت نحو جبل 
الصفا فصعدته فلم جتد احدا فهرولت مسرعة واجتهت 
نحو جبل املروة فصعدته ومازالت تس���عى بني الصفا 
واملروة س���بع مرات وال جتد ش���يئا وهذا ما يعرف في 
احلج بالس���عي بني الصفا وامل���روة، ودعت هاجر ربها 
واسماعيل يصرخ ويحرك قدميه ويضرب بهما االرض 
ففج���ر اهلل تعالى عني ماء في هذا املكان وهي ما تعرف 
ببئر زمزم فش���ربت هاجر وأرضعت ولدها اس���ماعيل 
واجتهت الطيور الى مكان املاء تشرب واجتهت القبائل 
التي كانت متر بالتجارة الى املكان وطلبوا من هاجر ان 
يعيشوا في هذه املنطقة فوافقت على ان يكون لها احلق 

في عني املاء وال متنعهم منها.

الصدق
محمد عبدالناصر يستنكر 
ان يتصف املسلم بالكذب وال 
يكون صدوقا ويقول محمد: 
الصدق مرآة لالنسان السوي 
يحبه الناس وكان النبي ژ 
يسمى الصادق األمني لصدقه 
وامانت����ه وذلك قبل ان يكون 
نبيا ولكن لالسف جند بعض 
املس����لمني ال يقولون الصدق 

ويكذبون وهذا حرام.

الصبر
عماد التوكلي يشير الى أن 
مثلنا وقدوتنا في الصبر هو 
سيدنا أيوب گ فصبر على 
مرضه وهو راض بقضاء اهلل 
سنوات طويلة حتى أبدله اهلل 
اخلير كله نتيجة لصبره وعدم 
تذمره ورض����اه لذلك البد أن 
يقتدي كل طفل ويأخذ العبرة 

ويصبر على ما يضايقه.

األمانة
ان���س العربي���د يقول: 
االمانة سلوك بني االنسان 
وربه وتعام���ل مع الناس 
وكم���ا أح���ب أن يتعامل 
اآلخرون معي بأمانة وصدق 
فالبد ان اكون امينا، واحلمد 
هلل اخشى اهلل في تعاملي 
مع اآلخري���ن واألمانة هي 
طريق النجاة وطريق الفالح 
دائما أما عدم االمانة فنهايته 

سيئة.

الحنان
ان  هدى جم���ال تؤك���د 
التعامل بحنان يجلب احلب 
واملودة ويش���يع األلفة بني 
انا بطبعي  الناس وتق���ول 
حنون مع اآلخرين وعيني 
تدمع عندما أجد طفال يتألم أو 
شيخا كبيرا مريضا وامتنى 
أن تشيع احملبة واحلنان بني 
افراد البشر جميعا ونسعد 

اآلخرين.

الهدوء
رحمة أحمد تقول بطفولة 
وعفوية احب ان أجلس هادئة 
وال أسبب مشاكل ألمي وأبي 
ألني أحبهما كثيرا واذا بكيت 
ابكي بصوت منخفض حتى 
ال ازعج احدا، كما انني احب 
اختي الصغيرة كثيرا والعب 
معها بهدوء ايضا وعدم ازعاج 

واحافظ على ألعابي.

مساعدة أمي
أنا  إبراهيم  تقول سلمى 
أساعد أمي في ترتيب السرير 
وحفظ االلع���اب في مكانها 
وحتضير املائدة، وال اتعبها 
في شيء النني طفلة مطيعة 
المها حتى ترضى عني، وامي 
حتبني كثيرا وتلعب معي 
القرآن  احيانا وحتفظن���ي 
الك���رمي قبل أن أنام حتى ال 

أنساه.

انضمت لنا هذا االسبوع شريفة املزيدي ونورة الوطيب 
حيث جتمعهما مدرسة واحدة وصف واحد وفي العطل 
جتتمعان معا على حب اهلل ورس���وله وتهويان ايضا 

القراءة والكمبيوتر.

انضم الينا في واحة أحب���اب اهلل يعقوب الصراف 
ومحمد الشمري ووعدا بإرسال مقترحاتهما وافكارهما 

وإبداعهما، 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.

اهلل أحباب


