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أنزل اهلل تعالى عليهم الصاعقة لظلمهم
ج���اء رجل من اليهود يقال له مالك ب���ن الضيف ومعه جماعة 
فخاصم النبي ژ فقال: يا ابا القاس���م، اال تأتنا بكتاب من السماء، 
كما جاء به موسى ألواحا، فأنزل اهلل عز وجل: )يسألك أهل الكتاب 
ان تنزل عليهم كتابا من الس���ماء فقد س���ألوا موسى أكبر من ذلك 
فقالوا أرنا اهلل جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل 
من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا 
مبينا( )النس���اء: 153( فقال له النبي ژ: أنشدك اهلل بالذي انزل 
الت���وراة على موس���ى اما جتد في الت���وراة ان اهلل يبغض احلبر 
الس���مني؟ وكان حبرا س���مينا، فغضب وق���ال: واهلل ما أنزل اهلل 
على بش���ر من شيء، فقال له أصحابه الذين معه: ويحك، وال على 
موسى؟ فقال: واهلل ما انزل اهلل على بشر من شيء فأنزل اهلل عز 
وجل نقضا لقولهم  وردا عليهم )وما قدروا اهلل حق قدره اذ قالوا 
ما أنزل اهلل على بش���ر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به 
موس���ى نورا وهدى للناس جتعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيرا وعلمتم ما لم تعلم���وا أنتم وال آباؤكم قل اهلل ثم ذرهم في 

خوضهم يلعبون( )األنعام: 91(.

من مناقب اإلمام علي ے  

األسبوع قصة

يوسف رائدحنان شاهني

عبدالرحمن خالدأمينة الفودري

بدر حسنميس محمد

ايوب وسندس يحتفالن معا

انهماك في الرسم والتلوين

من أحاديث الرسول ژ  

أنت مني بمنزلة هارون من موسى
- عن ابراهيم بن سعد، عن ابيه، قال: قال النبي ژ لعلي »أما ترضى 

ان تكون مني مبنزلة هارون من موسى«؟
- عن مصعب بن سعد عن أبيه: ان رسول اهلل ژ خرج الى تبوك 
واستخلف عليا، فقال: اتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال »أال ترضى 

ان تكون مني مبنزلة هارون من موسى؟ إال انه ليس نبي بعدي«.
- عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال: قال رسول اهلل ژ 

لعلي: »انت مني مبنزلة هارون من موسى، اال انه ال نبي بعدي«.
قال س����عيد »هو سعيد بن املس����يب احد رجال السند«: فأحببت ان 
اشافه بها سعدا، فحدثته مبا حدثني عامر، فقال: أنا سمعته، فقلت: انت 

سمعته؟ فوضع اصبعيه على اذنيه، فقال: نعم، واال، فاستكتا.
- وعن مصعب بن س����عد بن ابي وقاص، عن س����عد بن ابي وقاص 
قال: خلف رسول اهلل ژ علي بني ابي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا 
رسول اهلل، تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال »أما ترضى ان تكون 

مني مبنزلة هارون من موسى؟«.
- وعن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال: امر معاوية بن ابي 
سفيان سعدا فقال: ما منعك ان تسب ابا تراب؟ فقال: اما ما ذكرت ثالثا 
قالهن له رس����ول اهلل ژ، فلن اس����به، الن تكون لي واحدة منهن احب 
الى من حمر النعم، س����معت رسول اهلل ژ يقول له، خلفه في بعض 
مغازيه، فقال له علي: يا رس����ول اهلل، خلفتني مع النساء والصبيان؟ 
فقال له رس����ول اهلل ژ »اما ترض����ى ان تكون مني مبنزلة هارون من 

موسى؟ اال انه ال نبوة بعدي«.
وسمعته يقول يوم خيبر: »ألعطني الراية رجال يحب اهلل ورسوله 
ويحبه اهلل ورسوله« قال: فتطاولنا لها، فقال: »ادعوا لي عليا« فأتى به 

أرمد، فبصق في عينه ودفع الراية إليه، ففتح اهلل عليه.
وملا نزلت هذه اآلية: )فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم( )آل عمران: 
61( دعا رس����ول اهلل ژ عليا وفاطمة وحس����نا وحس����ينا فقال »اللهم 

هؤالء أهلي«.

من فضائله
- عن س���عد بن أبي وق���اص، ان النبي ژ قال لعلي: »انت مني 

مبنزلة هارون من موسى، اال انه ال نبي بعدي«.
- عن سعد بن ابراهيم قال: سمعت ابراهيم بن سعد بن ابي وقاص، 
يح����دث عن ابيه، عن النبي ژ انه قال لعلي »اال ترضى ان تكون مني 

مبنزلة هارون من موسى؟«.
- عن ابي س����عيد قال: غزا رسول اهلل ژ غزوة تبوك، وخلف عليا 
في اهله، فقال بعض الناس: ما منعه ان يخرج به اال انه كره صحبته، 
فبلغ ذلك عليا، فذكره للنبي ژ، فقال: »يا بن أبي طالب، اما ترضى ان 

تنزل مني مبنزلة هارون من موسى؟«.
- عن عائشة بنت سعد عن ابيها، ان عليا خرج مع النبي ژ حتى 
جاء ثنية الوداع، وعلي يبكي يقول: تخلفني مع اخلوالف؟ فقال »أوما 

ترضى ان تكون مني مبنزلة هارون من موسى، إال النبوة؟«.
- عن سعيد بن املسيب قال: قلت لسعد بن مالك: إني اريد ان أسألك 
عن حديث، وانا اهابك ان اسألك عنه، فقال: ال تفعل يا بن أخي، اذا علمت 
ان عندي علما، فسلني عنه، وال تهبني، قال: فقلت: قول رسول اهلل ژ 

لعلي، حني خلفه باملدينة في غزوة تبوك.
فقال س����عد: خلف النبي ژ عليا باملدينة في غزوة تبوك، فقال: يا 
رسول اهلل اتخلفني في اخلالفة، في النساء والصبيان؟ فقال: »أما ترضى 

ان تكونظمني مبنزلة هارون من موسى؟« قال: بلى، يا رسول اهلل.
قال، فأدبر علي مسرعا، كأني انظر الى غبار قدميه، يسطع.

وقال قال حماد »أحد رجال السند«: فرجع علي مسرعا.
- عن س����عد بن ابراهيم قال: س����معت ابراهيم بن سعد يحدث عن 
س����عد عن النبي ژ، انه قال لعلي: »ام����ا ترضى ان تكون مني مبنزلة 

هارون من موسى؟«.
- عن علي بن زيد قال: سمعت سعيد بن املسيب قال: قلت لسعد بن 
مالك: انك انس����ان فيك حدة، وانا اريد ان أسألك، قال: ما هو؟ قال: قلت: 
حديث علي؟ قال: فقال ان النبي ژ قال لعلي »أما ترضى ان تكون مني 

مبنزلة هارون من موسى؟« قال: رضيت، ثم قال: بلى، بلى.
- عن ابن املسيب، حدثني ابن لسعد بن مالك، حدثنا عن ابيه، قال: 
فدخلت على سعد فقلت: حديثا حدثنيه عنك حني استخلف رسول اهلل 
ژ عليا على املدينة؟ قال: فغضب، فقال: من حدثك به؟ فكرهت ان اخبره 
ان ابن����ه حدثنيه فيغضب عليه، ثم قال: ان رس����ول اهلل ژ حني خرج 
في غزوة تبوك اس����تخلف عليا على املدينة فقال علي: يا رس����ول اهلل، 
ما كنت احب ان تخرج وجها اال وانا معك، فقال: »أوما ترضى ان تكون 

مني مبنزلة هارون من موسى؟ غير أنه ال نبي بعدي«.

غفرت لعبدي ثالثًا
عن أبي هريرة ے، قال: س���معت النبي ژ قال: »إن عبدا أصاب 
ذنب���ا ورمبا قال: أذنب ذنبا فق���ال: رب أذنبت ذنبا ورمبا قال: أصبت 
فاغف���ر لي، فقال ربه: أعلم عبدي أن له رب���ا يغفر الذنب، ويأخذ به؟ 
غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء اهلل، ثم أصاب ذنبا أو قال: أذنب ذنبا 
فق���ال: رب، أذنبت أو أصبت آخر، فاغفره، فقال: أعلم عبدي أن له ربا 
يغفر الذنب، ويأخذ به؟ غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء اهلل أن ميكث، 
ث���م أذنب ذنبا ورمبا قال: أصاب ذنبا فقال: رب، أصبت او قال: أذنبت 
آخ���ر، فاغفره لي فقال: أعلم عب���دي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ 

غفرت لعبدي ثالثا، فليعمل ما شاء«.

الجنة
عن ابن مسعود ے، قال: »إن من آخر أهل اجلنة دخوال رجال مر 
به ربه عز وجل فقال له: »قم فادخل اجلنة، فأقبل عليه عابسا، فقال: 
وهل أبقيت لي ش���يئا؟ قال: نعم لك مثل ما طلعت عليها الش���مس أو 

غربت«.

يوم حنين
عن صهيب ے قال: كان رسول اهلل ژ يحرك شفتيه أيام حنني 
بشيء لم يكن يفعله قبل ذلك، قال: فقال النبي ژ: »إن نبيا كان فيمن 
كان قبلكم أعجبته أمته، فقال: لن يروم هؤالء شيء، فأوحى اهلل إليه: أن 
خيرهم بني إحدى ثالث، إما أن أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيحهم، 
أو اجل���وع، أو املوت، قال: فقالوا: أما القتل أو اجلوع فال طاقة لنا به، 
ولكن املوت« قال: قال رس���ول اهلل ژ: »فمات في ثالث وسبعني ألفا« 

فقال: فأنا أقول اآلن: اللهم بك أحاول وبك أصول وبك أقاتل«.

ضحك الرسول ژ
عن عبداهلل بن مس����عود ے، أن يهوديا ج����اء إلى النبي ژ 
فقال: »يا محمد: إن اهلل ميس����ك السماوات على إصبع، واألرضني 
على إصبع، واجلبال على إصبع، والشجر على إصبع، واخلالئق 
على إصبع، ثم يقول: أنا امللك فضحك رس����ول اهلل ژ حتى بدت 
نواجذه، ثم قرأ: )وما قدروا اهلل حق قدره(«. قال يحيى بن سعيد 
)أحد رواة احلديث(: وزاد فيه فضيل بن عياض، عن منصور، عن 
إبراهيم، عن عبيدة، عن عبداهلل: فضحك رس����ول اهلل ژ تعجبا 

وتصديقا له.

النار
عن أبي موسى ے قال: احترق بيت باملدينة على أهله من الليل، 
فلما حدث رس���ول اهلل ژ بش���أنهم قال: »ان هذه النار عدو لكم فإذا 

منتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه«.

نعمتان
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما عن رسول اهلل ژ انه قال: »نعمتان 

مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ«.

أهل عرفة
عن عبداهلل بن عمرو ے ان النبي ژ كان يقول: »ان اهلل عز وجل 
يباهي مالئكته عش���ية عرفة بأهل عرف���ة، فيقول: انظروا الى عبادي 

أتوني شعثا غبرا«.

الدال على الخير
وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو األنصاري البدري ے قال: قال رسول 

اهلل ژ: »من دل على خير فله مثل أجر فاعله«. )رواه مسلم(
وعن أبي هريرة ے ان رسول اهلل ژ قال: »من دعا الى هدى كان 
له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن 
دعا الى ضاللة كان عليه من اإلثم مثل آثام من تبعه ال ينقص ذلك من 

آثامهم شيئا«. )رواه مسلم(.

آمنة بنت وهب خير امرأة في قريش نسبًا وموضعًا
هي أم النبي محمد ژ من 
بني زهرة إحدى بطون قريش، 
وهي أقرب فروع قريش إلى بني 

عبد مناف أجداد النبي ژ.
فأبوها وهب بن عبد مناف 
بن زهرة، وزهرة هو ش���قيق 
قصي اجلد األعلى للرس���ول 

ژ.
أما والدة السيدة آمنة فهي 
برة بنت عبدالعزى بن عثمان بن 
عبدالدار بن قصي. وقد اصطحب 
الذي  ابنه عبداهلل  عبداملطلب 
افتداه من الذبح مبائة من اإلبل 
الى ديار بني زهرة حيث خطب 
له آمنة من أبيها وهب وكانت 

أمها »برة« قد توفيت.
وكانت آمنة من أجمل وأطهر 
بنات قريش، وكانت لم تتجاوز 
العش���رين من عمرها، بينما 
كان عبداهلل قد بل���غ الرابعة 

والعشرين من عمره.
وفي سيرة ابن هشام جاء 
وصف آلمنة بأنها كانت يومئذ 
أفضل فتاة في قريش نس���با 
وموضعا، ومكث عبداهلل مع 
زوجته أياما قليلة اضطر بعدها 
إلى تركها وهي حامل للسفر مع 
قافلة قريش للتجارة املتجهة 
الى الش���ام، وعند عودته من 
الشام مر »عبداهلل« على املدينة 
املنورة ليزور أخواله من بني 
النجار وليستريح عدة أيام قبل 
أن يعود إلى مكة، ولكنه مرض 
فاضطر الى التخلف عن القافلة 
العائدة، وملا علم أبوه عبداملطلب 
بخبر مرضه أرسل أخاه احلارث 
ليعود به بعد ش���فائه، ولكن 
املرض لم ميهله طويال فمات 

ودفن باملدينة.
وقد ذكر بعض املؤرخني ان 

عبداهلل – والد الرس���ول – قد 
توفي قبل مولده ژ، بينما ذكر 
آخرون ان وفاته كانت بعد مولد 
ابنه بزمن قليل بعضهم حدد 
هذا الزمن بشهرين، بينما حدده 

آخرون بأكثر من شهرين.

نور النبوة
ومما يذك���ره املؤرخون ان 
نور النبوة كان ظاهرا في وجه 
عب���داهلل ثم انتق���ل الى وجه 
السيدة آمنة عندما حملت بالنبي 
ژ، وان كانت بعض عالماته 

باقية في وجه عبداهلل.
وقالت آمنة عن حملها املبارك 
وعن مولد النور: »واهلل ما رأيت 
من حمل قط كان أخف من حمله 
وال أيسر منه وقع على األرض 
حني ولدته، وانه لواضع يديه 
على األرض رافع رأس���ه إلى 
السماء« وروي عنها انها كان 
تقول: »ما ش���عرت بفتح أوله 

وثانيه« مبعنى انها ما علمت 
بحمله وال وجدت له ثقال.

ويذكر املؤرخون ان مولده 
كان ف���ي عام الفيل في ش���هر 
ربي���ع األول عام 571 ميالدية، 
ومن املروي���ات ان العام الذي 
حملت فيه السيدة آمنة كانت 
سنة الفتح واالبتهاج فاخضرت 
األرض وأثمرت األشجار بعد 
معاناة من اجلدب وضيق العيش 
وان املخاض جاءها وقت السحر 
ولم يكن معها سوى جاريتها 
احلبشية أم أمين، وقيل ان أم 
عثمان بن اب���ي العاص كانت 
معها أيضا، فأحست بشيء من 
اخلوف ما لبث أن تبدد وأحست 

بنور يغمر كل شيء.

فرحتها بمولده ژ 
ومألت الفرح���ة قلب آمنة 
املب���ارك وعندما ذهب  بابنها 
البش����ير إلى جده عبداملطلب 

ذهب الى بي���ت آمنة وحمل 
حفي���ده وضمه إل���ى صدره 
وحمله الى الكعبة وطاف به 
وسّماه »محمد« وأخذت آمنة 
ترضع وليدها، وملا جف لبنها 
أرضعته »ثويبة« التي أرضعت 
عمه حمزة قبله ثم أرضعته 
بعد ذلك حليمة بنت أبي ذؤيب 
السعدية وأقام معها في البادية 
وفقا لتقاليد العرب في ذلك 
الزمان حتى بلغ اخلامسة من 
عمره وقيل حتى بلغ الرابعة 

من عمره.
بعد ذلك أعادته مرضعته 
إلى أمه فتربى بني أحضانها 
وكفله جده عبداملطلب الذي 

كان يحبه وال يطيق فراقه.
وملا بلغ محمد السادسة من 
عمره أخذته معها الى املدينة 
لزيارة قبر أبيه، كما اصطحبت 
أم أمين معها وقد جهزت لهم 
الراحلة والهودج ليقيها حرارة 
الشمس احملرقة في رحلة تبلغ 

مسافتها مائتي ميل.
وبعد ش���هر ع���ادت آمنة 
القافلة  ومحمد وأم أمين مع 
العائدة من الشام، وفي الطريق 
عند منطقة »األبواء« فاجأها 
اإلعياء واملرض الذي لم ميهلها 
سوى ساعات قليلة فأخذت 
حتتضن وليدها وتقبله وتبلل 
وجه���ه الك���رمي بدموعها ثم 
فاضت روحها الشريفة فدفنت 
ف���ي قبر باالبواء، وتش���بث 
محمد بقبره���ا وأخذ يبكيها 
ويبلل بدموعه الرمال احملرقة 
وحملت���ه أم أمين وعادت به 
الى مكة حيث ربته الس���يدة 
فاطمة بنت أسد زوجة عمه 

أبي طالب.

مرحبا بمتفوقي »تاج الوالدين«

إبداعات وفنون في المسجد الكبير

جوار الحبيبين
خرج أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب ے من بيته 
قبل الفجر وتوجه إلى املسجد ليصلي بالناس إماما 

خاشعا هلل راكعا وساجدا.
فجاء أبو لؤلؤة املجوسي بالغدر واخليانة وطعنه 

بخنجر وهو يصلي فجرحه جرحا شديدا.
فلم���ا احس عمر ے باقتراب اجله احب ان يدفن 
بج���وار حبيبيه محمد ژ واب���ي بكر الصديق ے 
فأرسل ابنه عبداهلل الى السيدة عائشة رضي اهلل عنها 
كي يس���تأذنها في ان يدفن بجوارهما فذهب عبداهلل 
الى بيت السيدة عائشة رضي اهلل عنها فألقى عليها 
السالم ثم استأذن في الدخول ثم قال لها: ان عمر بن 
اخلطاب يقرأ عليك السالم ويستأذنك في ان يدفن مع 
صاحبي���ه، فوافقت ام املؤمنني، برغم انها كانت تريد 
ان تدف���ن مع زوجها ژ وأبيها الصديق ے ولكنها 
آثرت أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب ے على نفسها 

بهذا اجلوار الطيب الكرمي.

الصبر
حنان شاهني تقول: سيدنا 
ايوب كان مثاال للصبر على 
امل���رض وش���فاه اهلل بعد 
اعوام لذلك يجب ان يكون 
املسلم صبورا واذا اصابه 
شيء يحمد اهلل ويصبر وال 
يعترض ألن الصبر يريح 
النف���س ويجعله���ا هادئة 
مطمئنة وانا بطبعي صبورة 

واحتمل.

خدمة الناس
أمين���ة الف���ودري تؤكد 
ان خدم���ة الن���اس وقضاء 
حوائجهم له ما ثواب كبير 
وتقول انني دائما اس���ارع 
ملساعدة وخدمة اي إنسان 
يحتاج إلى معونة او طلب 
حتى يسّخر اهلل تعالى لي 
من يساعدني كما انني اجد 
سعادة في إدخال الفرح في 

قلب ذي احلاجة.

الشجاعة
ميس محمد تقول ببراءة 
وعفوية: انا شجاعة وال اخاف 
من الظالم وابي وامي علماني 
أال اخاف كما احب االطفال 
الذين يتصفون بالشجاعة وال 
يخافون وال يبكون كما أنني 
إلى حديقة احليوان  أذهب 
وأطعم الزرافة واشاهد االسد 

وال اخاف.

التوكل 
يوسف رائد يؤكد ان من 
توكل على اهلل فهو حسبه، 
ويقول: لكن هناك فرقا بني 
التوكل والتواكل فيجب على 
اإلنس���ان ان يجتهد ويعمل 
ويأخذ باألسباب ثم يتوكل 
عل���ى اهلل تعال���ى ولكن ال 
يجل���س في بيت���ه ال يعمل 
شيئا فهذا تواكل والنتيجة 

ال شيء.

المصافحة
عبدالرحمن خالد يقول: 
املصافحة عند اللقاء جتلب 
احملب���ة والس���رور وعندما 
أقابل اي صديق او زميل ابدأ 
مبصافحته واسلم عليه بتحية 
االسالم مع انني ارى بعض 
الزمالء ال يتصافحون وهذه 
صفة سيئة تؤدي الى التباعد 
والكراهية وتغير النفوس من 

بعضها البعض.

الوفاء
الوفاء  بدر حسن يقول: 
صفة م���ن صفات املخلصني 
األمن���اء أوصى به���ا نبينا 
احلبيب كما اوصى بها جميع 
الرسل وبالوفاء تسود احملبة 
ويشيع الوئام بني األصدقاء 
وتظل الذكرى اجلميلة طوال 
العمر ألن عدم الوفاء يعتبر 
خيانة واخليان���ة من أقبح 

الصفات

انض����م الى واحتنا أيوب وس����ندس عالء حيث التقينا 
بأي����وب في يوم تكرميه من مركز تاج الوالدين لتفوقه في 
حفظ القرآن الكرمي ومتيزه في األنش����طة الرياضية ووعد 
هو وأخته س����ندس بتقدمي املس����اهمات واالفكار االبداعية 

فأهال بكما.

التقت مجموعة من أطفالنا الفنانني في الرسم والزخرفة 
في مسجد الدولة الكبير ليساهموا بإبداعاتهم ويخرجوا 

طاقاتهم في فنون اخلط والرسم والتلوين.

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


