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العتيبي يتوسط األطفال

من أحاديث الرسول ژ  

من كنت مواله
عن البراء بن عازب ÿ قال: كنا مع رسول اهلل ژ في سفر، فنزلنا 
بغدير خم، فنودي فينا: الصالة جامعة، وكسح لرسول اهلل ژ حتت 
شجرتني فصلى الظهر واخذ بيد علي ÿ فقال: »ألستم تعلمون اني 

اولى باملؤمنني من انفسهم؟«، قالوا: بلى.
قال »ألستم تعلمون اني اولى بكل مؤمن من نفسه؟«، قالوا: بلى.

فأخذ بيد علي فقال: »م���ن كنت مواله، فعلي مواله، اللهم وال من 
وااله، وعاد من عاداه«.

قال: فلقيه عمر ÿ بعد ذلك فقال: هنيئا يا بن ابي طالب، اصبحت 
وامسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.

عن عطية العوفي قال: س���ألت زيد بن ارقم فقلت له: ان ختنا لي 
حدثني عنك في ش���أن علي ÿ يوم غدير خم، فأنا احب ان اس���معه 
منك، فقال: انكم معشر اهل العراق فيكم ما فيكم، فقلت له: ليس عليك 
مني بأس، فقال: نعم كنا باجلحفة، فخرج رسول اهلل ژ الينا ظهرا، 
وهو آخذ بعضد علي ÿ، فقال: »يا ايها الناس، ألس���تم تعلمون اني 
اولى باملؤمنني من انفسهم؟«، قالوا: بلى، قال »فمن كنت مواله، فعلي 

مواله«.
قال: فقلت له: هل قال »اللهم وال من وااله وعاد من عاداه؟«.

قال: امنا اخبرك كما سمعت.
عن اب���ي الطفيل قال: جمع علي ÿ الناس ف���ي الرحبة، ثم قال 
لهم: انش���د اهلل كل امرئ مسلم سمع رسول اهلل ژ يقول يوم غدير 
خم ما س���مع، ملا قام، فقام ثالثون من الناس، فشهدوا حني اخذ بيده، 
فق���ال للناس »اتعلمون اني اولى بالناس من انفس���هم؟«، قالوا: نعم 
يا رس���ول اهلل، قال: »من كنت م���واله فهذا مواله، اللهم وال من وااله 

وعاد من عاداه«.
قال: فخرجت وكأن في نفسي شيئا، فلقيت زيد بن ارقم فقلت له: 
اني سمعت عليا يقول كذا وكذا، قال: فما تنكر؟ قد سمعت رسول اهلل 

ژ يقول ذلك له.

منزلة عظيمة
عن سعد بن املسيب عن س���عد، ان النبي ژ قال لعلي: انت مني 

مبنزلة هارون من موسى.
قيل لس���فيان: هو سفيان بن عيينة، احد رجال السند: غير انه ال 

نبي بعدي؟ قال: قال: نعم.
عن مصعب بن سعد عن سعد بن ابي وقاص قال: خلف رسول اهلل 
ژ علي بن ابي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رس���ول اهلل تخلفني 
في النساء والصبيان؟ قال: »اما ترضى ان تكون مني مبنزلة هارون 

من موسى؟ غير انه ال نبي بعدي«.
- عن عامر بن سعد عن ابيه قال: سمعت رسول اهلل ژ يقول له، 
وخلفه في بعض مغازيه، فقال علي: اتخلفني مع النساء والصبيان؟ 
قال: »يا علي اما ترضى ان تكون مني مبنزلة هارون من موس���ى؟ اال 

انه ال نبوة بعدي«.
وسمعته يقول يوم خيبر: »ألعطني الراية رجال يحب اهلل ورسوله، 
ويحبه اهلل ورسوله« فتطاولنا لها، فقال: »ادعوا عليا« فأتي به ارمد، 

فبصق في عينه، ودفع الراية اليه، ففتح اهلل عليه.
وملا نزلت هذه اآلية: )ندع ابناءنا وابناءكم( )آل عمران: 61( دعا رسول 

اهلل ژ عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال »اللهم، هؤالء أهلي«.
- عن عمرو بن ميمونة ق���ال: إني جلالس الى ابن عباس، اذ اتاه 
تس���عة رهط فقالوا: يا ابا عباس، ام���ا ان تقوم معنا واما ان يخلونا 
هؤالء، قال: فقال ابن عباس: بل اقوم معكم، قال: وهو يومئذ صحيح، 

قبل ان يعمى.
قال: فابتدأوا فتحدثوا، فال ندري ما قالوا.

قال: فجاء ينفض ثوبه ويقول: اف وتف، وقعوا في رجل له عشر: 
وقع���وا في رجل قال له النب���ي ژ: »ألبعثن رجال ال يخزيه اهلل ابدا، 
يحب اهلل ورسوله« قال: فاستشرف لها من استشرف، قال: »اين علي«؟ 
قالوا: هو في الرحل يطحن، قال »وما كان أحدكم ليطحن«؟ قال: فجاء 
وه���و ارمد ال يكاد يبصر،  قال: فنفث ف���ي عينيه، ثم هز الراية ثالثا 

فأعطاها اياه، فجاء بصفية بنت حيي.
قال: ثم بعث فالنا بس���ورة التوبة، فبعث عليا خلفه فأخذها منه، 

قال: »ال يذهب بها اال رجل مني وانا منه«
قال: وقال لبني عمه: »أيكم يواليني في الدنيا واآلخرة؟« قال: وعلي 
جالس معه، فأبوا، فقال علي: أنا اواليك في الدنيا واآلخرة، قال »انت 
وليي في الدنيا واآلخ���رة« قال فتركه، ثم اقبل على رجل منهم فقال: 
»أيك���م يواليني في الدنيا واآلخرة؟« فأبوا، قال: فقال علي: أنا أواليك 

في الدنيا واآلخرة، فقال »أنت وليي في الدنيا واآلخرة«.

الجهاد
عن أنس ÿ ان فتى من اس���لم قال: يا رسول اهلل إني أريد 
الغزو وليس معي ما أجتهز به قال: »ائت فالنا فإنه قد كان جتهز 
فمرض« فأتاه فقال: ان رس���ول اهلل ژ يقرئك الس���الم ويقول: 
»اعطني الذي جتهزت به«، فقال: »يا فالنة، أعطيه الذي جتهزت 
به، وال حتبس���ي عنه شيئا فواهلل ال حتبسني منه شيئا فيبارك 

لك فيه«. )رواه مسلم(

التعاون على البر
- ع���ن أبي عبدالرحمن زيد بن خال���د اجلهني ÿ قال: قال 
رسول اهلل ژ: »من جهز غازيا في سبيل اهلل فقد غزا ومن خلف 

غازيا في أهله بخير فقد غزا«. )متفق عليه(
- عن أبي س���عيد اخلدري ÿ: ان رسول اهلل ژ بعث بعثا 
ال���ى بني حليان من هذيل فقال: »لينبعث من كل رجلني احدهما 

واألجر بينهما«. )رواه مسلم(
- عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: ان رسول اهلل ژ لقي ركبا 
بالروحاء فقال: »من القوم؟« قالوا: املس���لمون، فقالوا: من أنت؟ 
قال: »رس���ول اهلل«، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ 

قال: »نعم ولك أجر«. )رواه مسلم(
- عن أبي موسى األشعري ÿ، عن النبي ژ أنه قال: »اخلازن 
املسلم األمني الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كامال موفرا، طيبة به 
نفسه فيدفعه الى الذي امر له به، أحد املتصدقني«. )متفق عليه( 

وفي رواية »الذي يعطي ما أمر به«.
وعن أبي هريرة ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »إن العبد ليتكلم 
بالكلمة من رضوان اهلل ال يلقي لها باال يرفعه اهلل بها في اجلنة، 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من س���خط اهلل ال يلقي لها باال يهوي 

بها في النار« )رواه مالك والشيخان(.
وعن���ه ايضا انه قال: قال رس���ول اهلل ژ: »من تعلم صرف 
ال���كالم ليصرف ب���ه قلوب الرجال أو الناس ل���م يقبل اهلل عنه 

صرفا وال عدال«.

كيف أنت؟
عن أبي ذر ÿ قال: قال رس���ول اهلل ژ، كيف أنت، يا أبا ذر 
وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف؟ يعني القبر، 
قلت: ما خار اهلل لي ورس���وله أو قال: اهلل ورس���وله أعلم، قال: 
تصبر، قال: كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى تأتي مسجدك 
فال تس���تطيع أن ترجع إلى فراش���ك. وال تستطيع أن تقوم من 
فراشك إلى مسجدك؟ قال، قلت: اهلل ورسوله أعلم، أو ما خار اهلل 
لي ورسوله، قال: عليك بالعفة. ثم قال: كيف أنت وقتال يصيب 
الن���اس حتى تغرق حجارة الزيت بال���دم؟ قلت: ما خار اهلل لي 
ورسوله. قال: احلق مبن أنت منه قال، قلت: يا رسول اهلل، أفال 
آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال: شاركت القوم إذا. ولكن 
أدخل بيتك، قلت: يا رسول اهلل فإن دخل بيتي؟ قال: إن خشيت 
أن يبهرك ش���عاع السيف، فألق طرف ردائك على وجهك. فيبوء 

بإثمه، فيكون من أصحاب النار. )رواه ابن ماجة(

وصية
عن معاوية أنه كتب إلى عائشة أن اكتبي لي كتابا توصيني 
فيه وال تكثري علي، فكتبت: س���الم عليك، أما بعد: فإني سمعت 
رسول اهلل ژ يقول: »من التمس رضا اهلل بسخط الناس كفاه 
اهلل مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بس���خط اهلل وكله 

اهلل إلى الناس«، والسالم عليك. )رواه الترمذي(.
وعنه، أيضا، قال: قال رسول اهلل ژ: »املؤمن غر كرمي، والفاجر 

خب لئيم«. )رواه الترمذي(.

ال ينظر اهلل لهم
ع���ن ابن عمر ÿ قال: قال رس���ول اهلل ژ: »ثالثة ال ينظر 
اهلل عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، واملرأة املترجلة، 
والديوث، وثالثة ال يدخلون اجلنة: العاق لوالديه، واملدمن على 

اخلمر، واملنان مبا أعطى«. )رواه النسائي(.

في تاريخ العرب قبل االس����الم وبعد 
ظهوره، ظهرت اسماء نسائية صنعت امجادا 
في ميدان احلرب والسلم، حملت السيف 
تدافع عن احلق وكتبت بالقلم شعرا ونثرا، 

وروت عن النبي ژ احاديث كثيرة.
ام عمارة، نس���يبة بنت كعب بن عوف 
االنصارية من بني النجار، صحابية اشتهرت 
بالشجاعة البالغة وتعد من ابطال املعارك، 
عندما ظهر االسالم دخلت في رحابه، وشهدت 
بيعة العقبة وغزوتي احد واحلديبية وغزوة 
خيبر، استمعت الى رسول اهلل ژ يروي 
كثيرا من االحاديث النبوية وحني عادت الى 
املدينة بعد املبايعة بدأت بالدعوة لالسالم 

في صفوف النساء.
عرف عنها انها كانت محاربة شجاعة 
تخرج الى القتال وتعتني باجلرحى ويوم 
غزوة احد اظهرت في احلرب بسالة نادرة، 
وجرحت اثني عش����ر جرحا ما بني طعنة 
رمح وضربة س����يف وهي حازمة ثوبها 
على وسطها، وكانت من الذين ثبتوا مع 
الرس����ول ژ ويروى عنها في ذلك اليوم 

املشهود انها كانت تقاتل بجسارة، وتتوقف 
قليال لتعصب لها امه����ا جراحها وتعود 
بعدها الى املعركة، وكان رسول اهلل ژ 
اذا حت����دث عن يوم اح����د وذكر ام عمارة 
يقول: »ما التفّت ميينا وال شماال اال رأيتها 

تقاتل دوني«.
وعاشت ام عمارة لتقاتل ايضا في حرب 
اليمامة بشجاعة نادرة وتعرضت الصابة 
بترت يدها الى جانب احد عش����ر جرحا 
وقتل ولدها، فانصرفت الى املدينة تداوي 
جراحها، وحني عاد الرسول ژ الى املدينة 
كان يعودها ف����ي مرضها ويأكل من خبز 
ش����عيرها، وقد عاشت سنة كاملة تعاني 

من جراحها.
وظل خالد بن الوليد يتردد على بيتها 

ويعرف حقها.
وكان ابوبك����ر الصدي����ق وهو خليفة 
للمسلمني يعودها ويسأل عن حالها ويطلب 
من الع����رب مداواتها بالزيت املغلي فكان 

اشد وقعا عليها من البتر.
وقد كان ألم عمارة الفضل الكبير في 

طرح منوذج املرأة املسلمة املجاهدة التي 
احتلت مكانها الى جانب الرجل متاما في 
مي����دان القتال، وق����د روى عكرمة عن ام 
عم����ارة انها اتت الرس����ول ژ فقالت: ما 
ارى كل شيء اال للرجال وما ارى النساء 
يذكرن، فنزلت آية: )ان املسلمني واملسلمات 

واملؤمنني واملؤمنات...( ڈ.
روت ام عمارة احلديث عن الرسول ژ 
وروى عنها ابنها عبادة بن متيم بن زيد، 
واحلارث ب����ن عبداهلل بن كعب، وعكرمة 
مولى العباس وغيرهم، وروى لها الترمذي 

والنسائي وابن ماجة رضي اهلل عنهم.
قالت للرسول ژ: ادع لنا ان نرافقك في 
اجلنة فقال ژ »اللهم اجعلهم رفقائي في 
اجلنة« فقالت ام عمارة: ما ابالي ما اصابني 
من الدنيا بعد هذا الدعاء، وفي رواية ان 
رس����ول اهلل ژ كان يقول: »ملقام نسيبة 
اليوم خير م����ن مقام فالن وفالن« عندما 
رآها يوم احد تقاتل اش����د القتال حازمة 
ثوبها على وس����طها حتى جرحت ثالثة 

عشر جرحا رضي اهلل عنها.

المحاربة الشجاعة نسيبة بنت كعب األنصارية

أحسن خط في المسجد الكبير 

نادي الرسامين

الذي بيننا وبينك لضربت عنقك أي عدو 
اهلل، فذهب فنحاص الى رسول اهلل ژ 
يش����كو أبا بكر اليه فقال: يا محمد، انظر 
ما فعل بي صاحبك، فقال رسول اهلل ژ 
البي بكر: ما حملك على ما صنعت؟ فقال 
ابو بكر: يا رسول اهلل ان عدو اهلل قال 
قوال عظيما، انه زعم ان اهلل عز وجل 
فقير وانهم عن���ه اغنياء فلما قال ذلك 
غضبت هلل مما ق���ال فضربت وجهه، 
فأقر ابو بكر مبا فعل وجحد اليهودي 
ما ق���ال وكذب على النبي ژ وقال: ما 
قلت ذلك، فأن���زل اهلل تعالى فيما قال 
فنحاص ردا عليه وتصديقا البي بكر 
ÿ )لقد سمع اهلل قول الذين قالوا ان 
اهلل فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا 
وقتلهم االنبياء بغير حق ونقول ذوقوا 

عذاب احلريق – آل عمران: 181(.

ابا بكر فاجأته هذه اجلرأة على اهلل وقد 
سمع من امللعون قوال عظيما لم يحتمله 
وغضب هلل فضرب وجه فنحاص ضربة 
شديدة وقال: والذي نفسي بيده لوال العهد 

دخل أبو بكر الصديق ÿ بيت املدراس 
وهو البيت الذي يدرس فيه اليهود ما يتعلق 
بديانتهم وذلك بعد نزول قوله تعالى: )من 
ذا الذي يقرض اهلل قرضا حسنا( فوجد 
أبو بكر يهودا قد اجتمعوا إلى رجل منهم 
يقال له فنحاص بن ع����ازوراء وكان من 
علمائهم واحبارهم، فقال ابو بكر: ويلك يا 
فنحاص: اتق اهلل عز وجل وأسلم، فواهلل 
انك لتعلم ان محمدا رسول اهلل قد جاءكم 
باحلق من عند اهلل، جتدونه مكتوبا عندكم 
في التوراة، فقا فنحاص: واهلل يا ابا بكر 
ما بنا الى اهلل من فقر، وانه الينا لفقير، 
وما نتضرع اليه كما يتضرع الينا، وانا 
عنه الغنياء، وما هو عنا بغني، ولو كان 
عنا غنيا ما استقرض منا أموالنا كما يزعم 
صاحبكم فينهاكم عن الربا ويعطيناه، ولو 
كان عنا غنيا ما اعطانا الربا، والش����ك ان 

العالم واألعرابي
يحكى ان احد العلماء كان يجمع احاديث رسول اهلل 
ژ ليكتبها ويسجلها، وذات يوم سمع ان اعرابيا يحفظ 
حديثا من احاديث الرسول ژ فسافر الى هذا االعرابي، 

حتى يأخذ عنه هذا احلديث.
وعندما وصل العالم الى دار االعرابي، وجده ميسك 
بطرف مالبسه، ويشير الى فرسه الذي هرب منه، وجرى 
بعي���دا، فلما رأي الفرس ذلك ظن ان االعرابي يحمل في 

مالبسه طعاما، فأسرع عائدا نحوه ليأكل هذا الطعام.
وم���ا ان وصل الفرس الى االعرابي حتى امس���ك به، 

وادخله بيته، فسأله العالم: هل كان معك طعام؟
قال األعرابي ال: إمنا كنت أخدعه، ليأتي وامسك به.

فغض���ب العال���م، وانص���رف قب���ل أن يأخ���ذ منه 
احلديث.

فنادى عليه األعرابي: انتظر حتى تسمع احلديث.
لكن العالم واصل طريقه قائال لألعرابي: اني ال اصدقك 
ف���ي هذا احلديث، ألنك تكذب عل���ى البهائم، وانا ال آخذ 

حديثا من كاذب.

حب الوطن
موسى العنزي يقول: احب 
وطني الكويت واذا س����افرت 
امتنى عودتي س����ريعا ألنني 
ال اس����تطيع العي����ش بعيدا 
الكويت بلدي وحبيبتي  عن 
وعندي اعالم كثيرة للكويت 
احتفظ بها وألوح بها كذلك في 
املدرس����ة وفي العيد الوطني 
وفي كل مناسبة واقول بفخر 

انا كويتي.

طاعة أمي
عبداهلل يوسف يقول: البد 
من ان يطيع كل طفل امه حتى 
يحبه اهلل ويرضى عنه وانا 
اس���مع كالم امي وانفذه في 
احلال وال أغضبها مني ابدا 
وال اضرب احدا وأحب اخي 
كثيرا وألعب معه واذا قالت 
لي امي ال تفعل شيئا ال أفعله 
حتى ال تغضب مني وأحب 

كل الناس.

العفو
ان  جابر االنصاري يؤكد 
العفو واملسامحة ملن يغضبني 
شيء جميل علمته لي امي التي 
احبها كثيرا واذا اعتدى علي 
احد اقول له سامحك اهلل وال 
أضربه وال اتعارك معه وعندما 
اغضب ابكي قليال ثم اعود كما 
كنت وانسى من كان السبب 

في بكائي ألنني أسامح.

التفاؤل
مرمي السويلم تؤكد أن 
الس���بيل إلى السعادة هو 
أن يكون اإلنسان متفائال 
الكرمي  خاصة أن رسولنا 
كان متفائال بعيدا عن الكآبة 
وتقول ان���ا دائما متفائلة 
باملستقبل وال افكر في شيء 
إال من اجلانب احلسن الذي 

يسعدني.

النظافة
وصال عب���داهلل تقول: 
النظافة من اإلميان والبد ان 
يكون املسلم نظيفا دائما في 
بيته وفي عمله وفي الشارع 
اال في  القاذورات  وال يرمي 
مكانه���ا املخص���ص ودائما 
انظف غرفتي وارتبها لتسر 
دائما النظ���ر ويكون البيت 
نظيفا معطرا حتى اس���عد 

ابي وامي.

الهدوء
من���ى بوقري���س تقول: 
التي احبها  من السلوكيات 
الهدوء حتى ترتاح اعصابي 
وال اتوتر وانا بطبعي هادئة 
واحب ان يشيع الهدوء حولي 
اما األماكن التي بها ضجيج 
وصوت مرتفع فابتعد عنها 
كما انني احاول ان ابث حالة 
اله���دوء حولي ف���ي املنزل 

واملدرسة.

ضمن ورش العمل التي يقدمها مسجد الدولة الكبير 
يتعلم احباب اهلل احسن اخلطوط من معلمهم اخلطاط 
يوس���ف العتيبي في ورش���ة تعليمية خلطوط الرقعة 

والنسخ.

أرس���ل لنا الطفل املوهوب عبداهلل األنصاري البالغ 
من العمر 6 سنوات هذه الرسمة املعبرة عن حب الكويت 

فأهال بك في نادي الرسامني وننتظر املزيد.

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

من سلوكيات يجب التحلي بها.

اهلل أحباب


