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اللهم ان املسلمني في كرب عظيم وغم 18
عظيم فنجهم من الك���رب العظيم والغم 

العظيم.
مسهم الضر فاكشف ما بهم من ضر يا 
أرحم الراحمني، اللهم اجعل لهم مما هم فيه 
مخرجا واجعل لهم من امرهم يسرا.اللهم 
ألهمهم رش���دهم وأعذهم من شر أنفسهم 

وشر اعدائهم.

دعاء

إعداد: ليلى الشافعي

د. عجيل النشمي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم ال تعلمون(

شفاعة النبي ژ
ه��ل يجوز أن أدعو اهلل ب��أن يرزقني ش��فاعة النبي ژ وأنا 

إنسان غير ملتزم وديانتي عادية؟
اجلواب: كلنا بحاجة إلى شفاعة املصطفي ژ الصالح منا 
والطالح، الشفاعة في اآلخرة خمسة أقسام: أولها: مختصة 
بنبينا ژ وهي: اإلراحة من هول املوقف، وتعجيل احلساب، 
وهي: الشفاعة العظمى. ثانيها: في إدخال قوم اجلنة بغير 
حساب، وهذه أيضا خاصة بنبينا ژ. ثالثها: الشفاعة لقوم 
استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا، ومن شاء اهلل تعالى. 
رابعه����ا: فيمن دخل النار من املذنبني: فقد جاءت األحاديث 
بإخراجهم من النار بشفاعة نبينا ژ واملالئكة وإخوانهم 
من املؤمنني. خامسها. في زيادة الدرجات في اجلنة ألهلها. 
ويجوز لإلنسان أن يس����أل اهلل أن يرزقه شفاعة احلبيب 
محمد ژ. وقال النووي في شرح صحيح مسلم: قال القاضي 
عياض: قد عرف بالنقل املستفيض سؤال السلف الصالح � 

رضي اهلل عنهم �: شفاعة نبينا ژ ورغبتهم فيها.

استخدام الفضة
عن��دي مجموعة كبيرة من املالعق والس��كاكني املصنوعة من 
الفضة، وأنا اآلن ال استعملها، وإمنا احتفظ بها، رمبا أحتاج إلى 

ثمنها في يوم ما، فهل حفظها حرام؟
إن كانت هذه األدوات من الفضة اخلالصة فاستعمالها 
حرام باتفاق الفقهاء حلديث أم س����لمة رضي اهلل عنها أن 
النبي ژ قال: »الذي يشرب في آنية الفضة إمنا يجرجر في 

بطنه نار جهنم« )البخاري 96/10 ومسلم 1634/3(. 
وأما االحتفاظ بها دون استعمال فحرام أيضا عند جمهور 
الفقهاء، ألن ما ال يجوز استعماله ال يجوز اقتناؤه واتخاذه، 

وألن فيه ترفا وخيالء.
ونرج����ح هنا رأي بعض الفقهاء ف����ي جواز االقتناء إذا 
لم يكن بقصد االس����تعمال، ألن احلديث ورد ملا فيه حرمة 
االستعمال دون االحتفاظ واالقتناء، ويجوز من باب أولى 
إذا كان االحتفاظ بهذه األش����ياء للزمن والظروف التي قد 
تس����تدعي بيعها واالس����تفادة من ثمنها � كما هو وارد في 
السؤال � أو كان القصد أن ينتفع بثمنها الورثة، ونحو ذلك 

من املقاصد اخلارجة عن قصد االستعمال.
أم����ا إذا كانت ه����ذه األدوات مطلي����ة بالفضة، وهذا هو 
الغالب في مثل الس����كاكني واملالعق املستخدمة في البيوت 
أو بعض املطاعم فيجوز استعمالها وادخارها إذا كان الطالء 
خفيفا بحيث لو عرض شيء من هذه األدوات على النار ال 
يخرج منها شيء من الفضة وعلى هذا اجلواز رأي جمهور 

الفقهاء، عدا احلنابلة. 

ماء الشعير
رجل ش��رب ش��رابا من ماء الش��عير، وفيه كح��ول ولكن لم 
يس��كر، فهل عليه إثم كما لو شرب اخلمر املسكرة املصنوعة 

من العنب؟
يستحق اإلثم كل من شرب شرابا مسكرا سواء كان خمرا 
مصنوعا من العنب أومن غيره فهو حرام سواء أسكر أو لم 
يسكر، شرب قليال أو كثيرا، فهو آثم ويجب عليه احلد شرعا. 
لقوله تعالى: )..إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون( )املائدة: 90(. 
وكل مسكر خمر فيلحق باحلرمة، وهذا صريح قول النبي ژ 
»كل مسكر خمر وكل مسكر حرام« )مسلم 3/1578( وقوله 
صلوات اهلل وسالمه عليه من حديث أبى موسى األشعري 
ق����ال: بعثني النبي ژ أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت: 
يا رسول اهلل إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له: احملرز من 
الشعير، وشراب يقال له: البتع من العسل، .فقال: »كل مسكر 
حرام« )مس����لم 3/1586( هذا قول جمهور الفقهاء فيما عدا 
احلنفية قالوا: ال حد وال إثم على من ش����رب غير اخلمر إال 

إذا سكر ويشمل ذلك اخلمر املصنوع من العنب.

العالج بالخمر
هل يجوز أن تستعمل اخلمر باعتبارها دواء ال باعتبارها خمرا 
مسكرة وإذا لم يجز استعمالها دواء فهل ميكن االستفادة منها 

بأي نوع من أنواع االستفادات؟
جمهور الفقهاء قالوا يحرم االنتفاع باخلمر ولو باعتبارها 
دواء وال يجوز االستفادة منها بأي وجه من الوجوه لقوله 

ژ: »إن اهلل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم«.
وقوله ژ حني س����أله طارق بن سويد ÿ عن اخلمر 
فنهاه � أو كره أن يصنعها � فقال: إمنا اصنعها للدواء، فقال: 

»إنه ليس بدواء، ولكنه داء« )مسلم 1573/3(.
وذهب الشافعية إلى أن التداوي باخلمر حرام في األصح 
إذا لم تكن ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه، لكن إن كانت 
ممزوجة بشيء آخر بحيث تستهلك فيه فإنه يجوز التداوي بها 
عند فقد ما يقوم مقامها من الدواء الطاهر املباح واالستعمال 
حينئذ من باب الضرورة، ويتقيد حينئذ بالقدر الضروري 
وفي كل األحوال البد من وصف طبيب مسلم خبير ونحن 

منيل إلى هذا الرأي.

زوجات النبي ژ
الزواج السابع

السيدة زينب بنت جحش
ابنة عمة رس���ول اهلل ژ، كانت عند زيد بن حارثة 
الذي تبناه الرس���ول ژ قبل اإلس���الم، ثم شاء اهلل ان 
يطلقها زيد، فزوجها اهلل لنبيه س���نة 5 ه� ليبطل عادة 
التبني عند العرب، وكانت تفخر على نساء النبي ألن اهلل 
تعالى زوجها من نبيه، اما بقية زوجاته فزوجهن منه ژ 

أهلوهن. روت عن رسول اهلل ژ أحد عشر حديثا.
توفيت سنة 20 ه� رضي اهلل عنها وأرضاها.

»تراث الجهراء«
مت اشهار اسالم 58 من املهتدين 
اجلدد هذا العام في مركز الهداية 
لتوعية اجلاليات بجمعية احياء 
الت����راث االس����المي � اجلهراء من 
جميع اجلنس����يات ويقوم املركز 
على التواصل مع املهتدين اجلدد 
الذين اجمعوا ان س����بب هدايتهم 

معاملة الكفيل احلسنة لهم.

مهارات
اطلقت اللجنة النس����ائية في 
جمعية االص����الح االجتماعي 27 
برنامجا لتنمية مهارات املرأة في 
مختلف املجاالت تشمل اجلوانب 
العملية،  التدريبية والدعوي����ة، 
الثقافية، الصحي����ة، االجتماعية 

واالسرية.

نشاط إسالمي
وافقت اجلمعية العمومية لبنك 
الكويت والش����رق االوسط على 
حتويل نشاط البنك طبقا الحكام 
الشريعة االسالمية وتغيير اسمه 

الى البنك االهلي املتحد.

عمرة »الهداية«
نظ����م مركز الهداي����ة لتوعية 
اجلاليات في جمعية احياء التراث 
االسالمي � اجلهراء هذا العام اربع 
رحالت عمرة عل����ى نفقة املتبرع 

يوسف احلربي.

مؤتمر
عقدت ادارة التخطيط والتطوير 
ف����ي وزارة االوقاف والش����ؤون 
االسالمية مؤمتر تطوير رأس املال 
الفكري الذي نوقش فيه العديد من 
احملاور واملوضوعات التي تتطرق 
الى كيفية ادارة املعرفة واالجراءات 
التي تس����اعد في احلصول عليها 
واختيارها وتنظيمها واستخدامها 

ونشرها.

العمر يتوسط اطفال الروضة املشاركون في العمرة

املشاركات في الدورة رئيسة اللجنة تكرم احدى املهتديات

روضة النزهة ترتدي الزي المكسيكي »التواصل الخيرية« سيرت رحلة العمرة الثانية

»كن كقلم الرصاص« في مركز يوسف الغانم »التعريف باإلسالم« تحتفل بالدارسات

اس���تضاف مركز الغامن ف����ي خيمته »بيت الش���عر الكويتي« ضيوف 
امللتقى الثقافي »اش���راقات حضارية 4« والذي قام بابراز ال��دول العربية 
واالسالمية وثقافتها وعادات�ها وتق�الي�دها وذلك حت��ت رع��اية م�دير ادارة 
الدراسات االسالمية محمد العمر الذي التقى باالطفال ممثلي دولة املكسيك 

من روضة النزهة.

نظمت مبرة التواصل اخليرية بتيس���ير رحلتها الثاني���ة لعمرة املهتدين 
اجلدد حتت اشراف املدير العام ونائب رئيس مجلس االدارة احمد ابو حمادة، 
وتعد تلك العمرة الثانية التي تقوم املبرة باالشراف عليها بعد عمرتها االولى 
في العام املاضي ويذكر ان مبرة التواصل قد اش���رفت على اشهار اكثر من 34 

شخصا السالمهم.

اقام مركز يوسف الغامن � نساء � الدورة االميانية االنسانية »كن كقلم الرصاص« 
حيث مت تطبيق هذه الدورة ملعلمات مدرس����ة الف����وارس االبتدائية � بنني � حيث 
حتدث����ت املعلمة غربية الديحاني عن االخالص هلل ف����ي العمل وتخطي الصعاب 
باللجوء اليه واالستعانة به في كل امور احلياة والتخطيط االمثل لتحقيق االهداف 

والوصول اليها.

نظمت جلنة التعريف باالسالم حفل تخريج دارسات اللغة العربية لغير الناطقني 
بها حتت رعاية مساعد االمني العام لالمانة العامة لالوقاف اميان احلميدان، واجري 
ف����ي احلفل حوار متثيلي بني املهتديات اجلدد وألق����ت احلميدان كلمة اثنت بها على 
اجن����ازات اللجنة ثم وزعت الهدايا وقدم درع تكرميي����ة للحميدان مع جهود االمانة 

العامة لالوقاف.

أسبوع حدث في

الباحثة سعاد بوحمرا الداعية عبدالعال علي د.محمد الطبطبائي

كان اخلليفة األموي سليمان بن عبدامللك يبغض احلجاج 
بن يوسف، وشجعه على ذلك عمر بن عبدالعزيز رحمه اهلل 
ملا يرتكب احلجاج من مظالم، وقد توعد سليمان احلجاج لئن 
تولى اخلالفة ليمثلن به، ولكن لألس���ى واألسف كان املوت 
أسبق للحجاج من سليمان، ولذلك عزل سليمان جميع عمال 
احلجاج، وبعث ليزيد بن أبي مسلم صاحب شرطة احلجاج 
فعزله وقال مل���ا رآه: قبح اهلل رجال أجرك رس���نه، وأوالك 
أمانت���ه، قال: يا أمير املؤمنني انك رأيتني واألمر عليك مقبل 

وهو عني مدبر، ولو رأيتني واألمر علي مقبل الس���تكبرت 
مني ما اس���تصغرت، والستعظمت مني ما استحقرت، فقال 
سليمان: أترى احلجاج استقر اآلن في قعر جهنم؟ قال يزيد: 
يا أمير املؤمنني ان احلجاج وطأ لكم املنابر وأذل لكم اجلبابرة، 
ويجيء يوم القيامة عن ميني أبيك عبدامللك، وعن يسار أخيك 
الوليد فحيثما كانا كان، فضعه في اي مكان من جهنم شئت، 
فأعجب سليمان من قوة جنانه، فقال: قبحك اهلل، فقد خبث 

جنانك وطاب لسانك، ثم صرفه معزوال.

خبث جنانك وطاب لسانك

وا عليه وسلِّموا تسليمًا في ذكراه العطرة صلُّ
مع اقتراب ذكرى املولد النبوي الشريف 
ونحن ننهل من كتب الس����يرة النبوية 
العطرة ونأخذ من رسول اهلل ژ القدوة 
احلسنة واملثل الصالح. وحول ما يجب 
علينا كمسلمني من التأسي بسيرته وهو 
سيد اخللق ژ ورسول اإلنسانية، ماذا 

يقول العلماء؟

خلقه القرآن

يقول العميد السابق لكلية الشريعة 
والدراسات االسالمية د.محمد الطبطبائي: 
جميع مواقف الرسول ژ هي املثل االعلى 
لكل مسلم حتى مع اعدائه ومن تعمدوا 
ايذاءه، كان يدعو الى العفو والسماحة، 
يقول اإلمام ابن عياض في كتاب »الشفاء«: 
انه ال يخف����ى على احد ان كان حليما قد 
عرفت منه زلة وخطفت عنه هفوة ولكن 
ژ كان ال يزيد من كثرة االذى اال صبرا 
وعلى اسراف اجلاهل اال حلما، ولذا كانت 
تقول السيدة عائشة رضي اهلل عنها »ما 
خير رسول اهلل ژ في أمرين قط اال اختار 
ايسرهما ما لم يكن اثما فإن كان اثما كان 
ابعد الناس منه وما انتقم رسول اهلل ژ 
لنفس����ه اال ان تنته����ك حرمة اهلل تعالى 
فينتقم هلل وعندما كسرت رباعيته وشج 
وجهه يوم احد ش����ق ذلك على اصحابه 
وقالوا لو دعوت عليهم يا رس����ول اهلل 
فقال: اني لم ابع����ث لعانا ولكني بعثت 
داعيا ورحمة اللهم اه����د قومي فإنهم ال 

يعلمون«.

االسرة

وعن عالقته ژ االس����رية بأهل بيته 
ق����ال الطبطبائي: كان صلوات اهلل عليه 
يقوم الليل راكعا س����اجدا يفيض الدمع 
من عينيه من خشية اهلل متهجدا يسمع 
لصدره ازيز بكاء الرجال فتقول له عائشة: 
اتفعل ذلك يا رس����ول اهلل وقد غفر اهلل 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيبها: 
»أفال أكون عبدا شكورا« فلقد كان خلقه 
القرآن كم����ا قال اهلل تعالى: )وإنك لعلى 

خلق عظيم(.

تعليم األبناء

وبني د.الطبطبائي ان الرسول ژ لم 
يترك مناسبة اال ويعلم فيها االباء كيف 
يعين����ون ابناءهم على ان يبروهم فتراه 
يحرص على ان يك����ون االباء واالمهات 
القدوة فيما يأم����رون به االبناء، فيروي 
اب����و داود عن عبداهلل بن عامر ÿ قال: 
دعتني امي يوما ورسول اهلل قاعد في بيتنا 
فقالت: يا عبداهلل تعال حتى اعطيك فقال 
لها ژ م����ا اردت ان تعطيه؟ قالت اردت 
ان اعطيه مترا فقال: اما انك لو لم تعطيه 
 ÿ شيئا كتبت عليك كذبة، وروى انس
ان رجال كان عند النبي ژ فجاء ابن له 
فقبله وأجلسه على فخذه، وجاءت ابنة 
له فأجلسها بني يديه فقال له رسول اهلل: 

ينبغ�ي  الطبطبائ�ي: 
العط�رة  س�يرته  اس�تحضار 
بقلوبنا وليس بألسنتنا فحسب

أخالق�ه  فلنتأمل  علي: 
 ژ لتك�ون منهجن�ا القوي�م
 في حياة يسودها الحب والسالم

بوحمرا: ما أحوج الناس 
إلى هذا الخلق في عصر متالطم 
األم�واج وغاب�ت في�ه  القيم!

اال سويت بينهما. واضاف: فليتعلم من 
يش����كون التفكك االسري وعقوق االبناء 
ويعزون ذلك الى العوملة ودعاوى املادة 
نق����ول لهم قوله ژ : »رح����م اهلل والدا 
أعان ولده على بره«، وقوله ژ »الرجل 
راع في بيته ومسؤول عن رعيته واملرأة 
راعية في بيتها ومس����ؤولة عن رعيتها 
وقوله: »ألن يؤدب الرجل ولده خير من 

ان يتصدق بصاع«.

المالطفة

وزاد د.الطبطبائي ومازال يتحدث عن 
حياة الرسول االسرية ورحمته بالصغار 
فقال: وكان ژ يضرب بنفس����ه القدوة 
ف����ي مالطفة الصغار ففيما رواه مس����لم 
انه اتي بشراب لرسول اهلل فشرب منه 
وعن ميينه غالم وعن يساره اشياخ فقال 
للغالم: اتأذن ل����ي ان اعطي هؤالء فقال 
الغ����الم، ال واهلل ال اوث����ر بنصيبي منك 
احد! فكانت ه����ذه املالطفة منه ژ لذلك 
الصبي سببا في أن يتعلم هذا الطفل آداب 
الشراب وأن تكون لديه الثقة بالنفس فال 
ميكن أن يتعلم االطفال األمانة والصدق 
إذا كان اآلباء يكذبون وال ميكن ان يتعلموا 
حالوة اللسان إذا كان اآلباء يشتمون وال  
ميكن أن يتعلموا الرحمة واملودة إذا رأوا 
القسوة واجلفاء من الوالدين وال ميكن أن 
يتعلم الطفل االتزان إذا كان يرى من ابويه 
الغضب والعصبية واالنفعال. فينبغي 
لنا استحضار مسيرته العطرة بقلوبنا 

وليس بألسنتنا فحسب.

سماحة رسول اهلل ژ

وعن سماحة الرسول ژ مع أهل الكتاب 
واملشركني يقول اإلمام واخلطيب بوزارة 
األوقاف د.عبدالعال علي لم تقتصر سماحة 
النبي ژ على املسلمني فقط بل شملت أهل 
الكتاب واملشركني اثناء احلرب فقد أوصى 

بالقبط خيرا وثبت عنه أنه قال: »إذا فتحتم 
مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة 
ورحما« وفي صحيح مسلم »ستفتحون 
أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها 
خيرا فإن لهم ذمة ورحما« أما س����ماحته 
مع اليهود فعندما قتل أحد الصحابة في 
أحد أحياء اليهود ف����ي خيبر فقد رضي 
وقبل ژ ميني اليهود إذ أقسموا أنهم لم 
يقتلوه ولم يعلموا قتله فقد أخرج البخاري 
بسنده عن بشير بن يسار قال: »زعم أن 
رجال من االنصار يقال له س����هل بن أبي 
حثمة اخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى 
خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا قتيال وقالوا 
للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا قالوا 
ما قتلن����ا فانطلقوا إلى النبي ژ فقالوا: 
يا رسول اهلل انطلقنا إلى خيبر فوجدنا 
أحدنا قتيال قال: الكبر الكبر فقال لم تأتوِن 
البينة على من مقله؟ قالوا: مالنا بينة قال: 
فيحلفون، قالوا: ال نرضى أميان اليهود 
فكره رسول اهلل ژ أن يطل دمه فوداه 
مبائة من ابل الصدق����ة، وانتقل الداعية 
علي إلى مثل آخر من س����ماحته ژ مع 
لبيد بن األعصم الذي س����حر النبي ژ 
في مشط ومشاطة وجف طلع نخل ذكر 
في بئر روان وحني أخبر عائش����ة بذلك 
قالت له أفال استخرجته؟ قال: قد عافاني 
فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا، فأمر 
بها فدفنت وهكذا كان تسامحه مع بعض 
املنافقني فقد حتمل املنافق عبداهلل بن أبي 
بن س����لول رأس اإلفك ومع ذلك فقد عفا 
عنه ژ ب����ل حينما مات عبداهلل بن أبي 
غطاه بقميصه واس����تغفر له حتى نزل 
قوله تعالى: )استغفر لهم أو ال تستغفر 
لهم ان تستغفر لهم سبعني مرة فلن يغفر 

اهلل لهم(.

أهل الذمة

ويبني الداعية علي ان حديث سيدنا 

رسول اهلل ژ »من ظلم معاهدا أو كلفه 
ف����وق طاقته فأنا حجيجه أي محاججه« 
يدل على سماحة رسولنا الكرمي مع أهل 
الذمة، حيث وجه االسالم اتباعه إلى حسن 
احلوار وأدب اجلدال مع أهل الكتاب وهم 
أهل الذمة فقال القرآن: )وال جتادلوا أهل 
الكتاب إال بالتي هي أحسن(، فعلينا أن 
نأخذ العبر والعظات من رسولنا الكرمي 
ونسأل انفسنا ماذا فعلت امته برسالته 
ومنهجه، فلنأخذ منه ژ العبرة والتذكر 
وأن نتأمل أخالقه لتكون منهجنا القومي 
في حياة يسودها احلب والعدل والسالم 

والعلم واملعرفة والرقي االنساني.

الرسول القدوة

وتضيف مديرة ادارة التنمية االسرية 
بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية سعاد 
بوحمرا ان اهلل تعالى جعل الرسول ژ 
قدوة ومنوذجا يجسد الدين الذي ارسل به 
حتى يعيش الناس مع هذا الدين ورسوله 
واقعا حقيقيا، فكان النبي ژ خير قدوة 
لالمة في تطبيق هذا الدين ليكون منارا 
لها الى يوم القيامة، يقول اهلل تعالى )لقد 
كان لكم في رسول اهلل اسوة حسنة ملن 
كان يرجو اهلل واليوم اآلخر(، فهو القدوة 
احلسنة في جميع مجاالت احلياة، ففي 
بيته وصفته ام املؤمنني السيدة عائشة 
رضي اهلل عنها بقولها: كان خلقه القرآن، 
فانبثق س����ائر اعمال����ه عليه ژ من هذا 
اخللق العظيم الذي اشار اليه القرآن الكرمي 
)وانك لعلى خلق عظيم(، وكان هذا اخللق 
واضحا في بيته مع زوجاته وبناته، حيث 
كان يحدثهن بأطيب الكالم وارق التعابير 
وكان يالعبهن ويالطفهن ويدخل السرور 
الى قلوبهن ويعدل بينهن. قالت عائشة 
رضي اهلل عنها: كان رس����ول اهلل ژ اذا 
اراد ان يخرج في س����فر اقرع بني نسائه 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول اهلل 

ژ معه، وتقول عنه ايضا: كان بشرا من 
البشر يغسل ثوبه ويحلب شاته ويخدم 
نفسه، يفعل هذا وهو نبي االمة وقائدها 
يريد ان يعلم امته من بعده ان االنسان مهما 
عال شأنه واسمه يجب عليه اال يتنكر وال 
يتجبر بل يحافظ على تواضعه وحلمه، 
وكتب السيرة حافلة مبثل هذه الصفات 
التي متيزت بها شخصية الرسول ژ في 

بيته وبني اهله.

أخالقه مع الصغار

وتذكر لنا بوحمرا كيف كان النبي ژ 
رحيما ودودا مع الصغار، حيث كان ژ 
ميازحهم ويالعبهم وكان ال يغضب عليهم 
وال يضربهم حتى احبه جميع الصبيان 
واالطفال، قالت عائشة رضي اهلل عنها: كان 
النبي ژ يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي 
بصبي فبال على ثوبه فدعا مباء فاتبعه 
اياه ولم يغسله، وكان ژ يالعب زينب 
بنت ابي س����لمة ويقول: يا زوينب، واذا 
اصاب احد االطفال مكروه جتد الرسول 
ژ يبكي عليهم ويحزن ملصابهم، فقد رآه 
مرة سعد بن عبادة ÿ وعيناه تفيضان 
دموعا، فقال ÿ: يا رسول اهلل، ما هذا؟ 
فيق����ول ژ: هذه رحم����ة جعلها اهلل في 
قل����وب عباده وامنا يرحم اهلل من عباده 
الرحماء، وكان يداعب احلسن واحلسني 
فيمشي على يديه وركبتيه ويتعلقان به 
من اجلانبني فيمش����ي بهما ويقول: نعم 

اجلمل حملكما ونعم العدالن انتما.

مع أعدائه

واش����ارت بوحمرا إلى معاملة رسول 
اهلل ژ مع اعدائه والتي ادهشت العالم 
فلم يظهر في التاريخ ارحم منه مع اعدائه 
رغم ما كان يالقيه منهم من االذى والعذاب 
والتشريد، فعندما فتحت مكة ودانت للدين 
اجلديد القبائل والوفود وصار جميع االعداء 
الذين كانوا يحاربونه باالمس ويحاربون 
دعوته حتت ي����ده وتصرفه نادى فيهم 
الرسول ژ: يا معشر قريش، ما ترون اني 
فاعل بكم؟ فقالوا: خيرا، اخ كرمي وابن اخ 
كرمي، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وعندما 
ذه����ب الى الطائف لعله يجد من ينصره 
هناك استقبله بنو ثقيف بالطرد وحلقه 
صبيانهم باحلجارة والشتائم حتى ادميت 
قدماه، جاءه ملك اجلبال وقال له: ان شئت 
ان اطبق عليهم االخشبني، فقال ژ: بل 
ارجو ان يخرج اهلل من اصالبهم من يعبد 

اهلل وحده وال يشرك به شيئا.
فما احوج الناس الى هذا اخللق العظيم 
في هذا العصر املتالطم االمواج، حيث حلت 
الوحش����ية محل الرحمة، والنفاق محل 
الصدق واالخ����الص، وما نراه على مدار 
الساعة ما بني القتل والتشريد واحلرمان 
والفقر في العالم هي م����ن نتائج غياب 
االخالق والقيم التي جاء بها رسول اهلل 

ژ لهذه االمة.


