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من أحاديث الرسول ژ  

كيف جّهز عرسه؟
عن علي بن ابي طالب قال: اصبت شارفا مع رسول اهلل ژ في 
مغنم يوم بدر، وأعطاني رسول اهلل ژ شارفا اخرى، فأنختهما 
يوما عند باب رجل من األنصار وأنا أريد ان احمل عليهما إذخرا 
ألبيعه، ومعي صائغ من بني قينقاع، ألس���تعني به على وليمة 
فاطمة، وحمزة بن عبداملطلب يش���رب في ذلك البيت، معه قينة 

تغنيه فقالت: »أال يا حمُز للشرف النواء«.
فثار اليهما حمزة بالسيف، فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما، ثم 
أخ����ذ من أكبادهما، فنظرت الى منظر أفظعني، فأتيت نبي اهلل ژ 
وعنده زيد بن حارثة، فأخبرته اخلبر، فخرج ومعه زيد، وانطلقت 
معه، فدخل على حمزة فتغيظ عليه، فرفع حمزة بصره فقال: هل 
أنتم إال عبيد ألبي؟ فرجع رسول اهلل ژ ُيقهقر، حتى خرج عنهم. 

وذلك قبل حترمي اخلمر.
وعن علي قال: كانت لي شارف من نصيبي من املغنم يوم بدر، 
وكان رسول اهلل ژ أعطاني شارفا من اخلمس يومئذ، فلما أردت 
ان أبتني بفاطمة بنت رسول اهلل ژ واعدت رجال صواغا من بني 
قينق����اع يرحتل معي فنأتي بإذخ����ر، أردت أن أبيعه من الصواغني 
فنس����تعني به في وليمة عرسي، فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من 
األقتاب والغرائر واحلبال، وشارفاي مناختان الى جنب حجرة رجل 
من األنصار، وجمعت حني جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد اجتبت 
أسنمتهما، وبقرت خواصرهما، وأخذ من أكبادهما، فلم أملك حني رأت 
عيني ذلك املنظر منهما، ان قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله حمزة بن 
عبداملطلب، وهو في هذا البيت في َش����ْرب من األنصار، غنته قينة 

وأصحابه، فقالت في غنائها: »أال يا حمز للشرف النواء«.
فوثب حمزة بالسيف فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما وأخذ 

من أكبادهما.
ق���ال علي: فانطلقت حتى أدخل على رس���ول اهلل ژ وعنده 
زيد بن حارثة، قال: فعرف رسول اهلل ژ في وجهي الذي لقيت، 
فقال: »ما لك«؟ قلت: يا رس���ول اهلل، واهلل ما رأيت كاليوم قط، 
عدا حمزة على ناقتي فاجتب أس���نمتهما وبقر خواصرهما، وها 

هو ذا في بيت معه شرب.
قال: فدعا رس���ول اهلل ژ بردائه فارتداه، ثم انطلق ميشي، 
واتبعت���ه أنا وزيد بن حارثة حتى ج���اء الباب الذي فيه حمزة 

فاستأذن فأذنوا له، فإذا هم شرب.
فطفق رس���ول اهلل ژ يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل 
محمرة عيناه، فنظر حمزة الى رسول اهلل ژ، ثم صعد النظر الى 
ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر الى س���رته، ثم صعد النظر فنظر 
الى وجهه، فقال حمزة: وهل أنتم اال عبيد ألبي؟ فعرف رس���ول 
اهلل ژ انه ثمل، فنكص رس���ول اهلل ژ على عقبيه القهقرى، 

فخرج وخرجنا معه.

صداق فاطمة رضي اهلل عنها
- ع���ن ابن عباس قال: ملا تزوج علي فاطمة، قال له رس���ول 
اهلل ژ: »اعطها ش���يئا« قال: ما عندي ش���يء، قال »أين درعك 

احلطمية؟«.
- عن رج���ل من اصحاب النب���ي ژ، ان عليا گ ملا تزوج 
فاطمة بنت رسول اهلل ژ ورضي اهلل عنها، اراد ان يدخل بها، 
فمنعه رس���ول اهلل ژ حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول اهلل 
ليس لي شيء، فقال له النبي ژ »أعطها درعك« فأعطاها درعه، 

ثم دخل بها.
- عن رجل سمع عليا يقول: اردت ان اخطب الى رسول اهلل 
ژ بنته، فقلت: واهلل ما لي شيء، قال »وكيف«؟، قال: ثم ذكرت 
صلته وعائدته فخطبتها إليه، فقال »وهل عندك ش���يء«؟ قلت: 
ال، قال »وأين درعك احلطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا«؟ قال: 

هي عندي، قال »فأعطها إياها« قال: فأعطاها إياها.
- وعن عكرمة ان عليا خط���ب فاطمة فقال له النبي ژ »ما 
تصدقه���ا«؟ قال: ما عندي ما اصدقها، قال »فأين درعك احلطمية 
التي كنت منحتك«؟ قال: عندي، قال »أصدقها إياها« قال: فأصدقها 

وتزوجها.
قال عكرمة: كان ثمنها أربعة دراهم.

وعن عكرمة قال: أمهر علي فاطمة بدنا قيمته أربعة دراهم.
وعن عكرمة قال: تزوجت فاطمة على بدن من حديد.

وع���ن عكرمة ان عليا ملا تزوج فاطمة فأراد ان يبني بها، قال 
له النبي ژ: »قدم ش���يئا« قال: ما أجد شيئا، قال: »فأين درعك 

احلطمية«؟

التعامل مع غير المسلمين
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت للنبي ژ: هل أتى عليك يوم أشد 
م����ن يوم أحد؟ قال »لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أش����د ما لقيت 
منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كالل، فلم 
يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أس����تفق إال 
وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت 
فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن اهلل قد سمع قول قومك لك، وما ردوا 
عليك، وقد بعث اهلل إليك ملك اجلبال، لتأمره مبا شئت فيهم، فناداني 
ملك اجلبال، فسلم علي، ثم قال: يا محمد، فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت 
أن أطبق عليهم األخشبني؟ فقال النبي ژ: بل أرجو أن يخرج اهلل من 

أصالبهم من يعبد اهلل وحده، ال يشرك به شيئا« رواه البخاري.

المعاهد
ع����ن عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن النبي ژ قال: »من قتل 
نفسا معاهدا لم يرح رائحة اجلنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعني 

عاما« رواه البخاري.

تقوى اهلل
عن بريدة بن احلصيب ÿ عن النبي ژ أنه كان إذا أمر أميرا 
على جيش أو س���رية، أوصاه خاصته بتقوى اهلل ومن معه من 
املسلمني خيرا. ثم قال »اغزوا باسم اهلل. وفي سبيل اهلل. قاتلوا 
من كفر باهلل. اغزوا وال تغلوا وال تغدروا وال متثلوا وال تقتلوا 
وليدا. وإذا لقيت عدوك من املش���ركني فادعهم إلى ثالث خصال 
)أو خالل(. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم 
إلى اإلس���الم. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إل���ى دار املهاجرين. وأخبرهم أنهم إن فعلوا 
ذل���ك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين. فإن أبوا أن 
يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب املسلمني. يجري 
عليه���م حكم اهلل الذي يجري على املؤمن���ني. وال يكون لهم في 
الغنيمة والفيء ش���يء إال أن يجاهدوا مع املسلمني. فإن هم أبوا 
فسلهم اجلزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم 
أبوا فاستعن باهلل وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن 
جتعل لهم ذمة اهلل وذمة نبيه فال جتعل لهم ذمة اهلل وذمة نبيه 
ولكن اجعل لهم ذمتك وذم���ة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم 
وذمم أصحابك���م، أهون من أن تخفروا ذمة اهلل وذمة رس���وله. 
وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك أن تنزلهم على حكم اهلل، فال 
تنزله���م على حكم اهلل. ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك ال تدري 

أتصيب حكم اهلل فيهم أم ال« رواه مسلم.

ما عندك يا ثمامة
عن أبي هريرة ÿ قال بعث النبي ژ خيال قبل جند، فجاءت برجل 
من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بس����ارية من س����واري 
املس����جد، فخرج إليه النبي ژ فقال: »ما عندك يا ثمامة«. فقال: عندي 
خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على ش����اكر، وإن 
كنت تريد املال، فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، فقال: »ما عندك 
يا ثمامة«. فقال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر فتركه حتى كان 
بعد الغد فقال: ما عندك يا ثمامة فقال: عندي ما قلت لك فقال: »أطلقوا 
ثمامة«. فانطلق إلى نخل قريب من املسجد، فاغتسل ثم دخل املسجد، 
فقال: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن محمدا رسول اهلل، يا محمد، واهلل 
ما كان على األرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب 
الوج����وه إلي، واهلل ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك 
أح����ب دين إلي، واهلل ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك 
أحب البالد إلي، وإن خيلك أخذتني، وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره 
رسول اهلل ژ وأمره أن يعتمر، فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت، قال: 
ال، ولكن أسلمت مع محمد رسول اهلل ژ، وال واهلل، ال يأتيكم من اليمامة 

حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي ژ. رواه البخاري ومسلم.

إال  بحقها
عن خالد بن الوليد ÿ قال: غزوت مع رسول اهلل ژ خيبر فأتت 
اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول اهلل ژ 

أال ال حتل أموال املعاهدين إال بحقها. رواه أبو داود بسند حسن.

لقد ظف���رت برؤية النب���ي ژ وتربت 
ف���ي كنفه فكان لها نعم األب بعد أبيها أبي 

سلمة.
انها السيدة زينب بنت أم سلمة القرشية 
املخزومية احدى امهات املؤمنني ولدتها امها 
باحلبشة حني كانت مهاجرة مع زوجها ابي 
سلمة، وعادت بها ترضعها، وملا مات ابوها 
وحلقت امها بأمهات املؤمنني صارت ربيبة 

رسول اهلل ژ.
وآن لها ان تشب في بيت النبوة، بيت 
الطه���ر واإلميان فكانت مدللة وقد كان ژ 
ينادي عليها برناب وقد اتاح لها وجودها 
في بيت النبوة ان تتعلم الفقه من مصدره 
ومنبعه، فأمها أم سلمة ينبع من فيها احلكمة 
فقد تعلمت على يد خير األنام ژ، وسمعت 
النبي ژ ففهمت وفقهت وكان الزما على 
النبتة ان تكون ش���بيهة أمه���ا في أقوالها 
وأفعالها مما جعلها أفقه نساء زمانها، بل 
وكانت محدثة ايضا، وقد روت عن رسول اهلل 
أحاديث وخاصة ما روته في النبي باسمها، 

كان اسمها برة فسماها النبي 
زينب قالت:

قال ژ »ال تزكوا أنفسكم 
اهلل أعلم بأهل البر منكم«، 
ق���ال ذلك كراهي���ة التزكية 
واملدح وقد كان ژ ينتخب 
األسماء ويغير املزكي منها 
واملقبوح، وذلك للتقليل من 
الزه���و والتبرؤ من العيب، 
وكان ذل���ك من���ه ژ ف���ي 
أسماء األشخاص واألشياء 

والقبائل.
وروت عن أمها قول رسول 
اهلل ژ »انكم حتتكمون الي 
وامنا انا بشر ولعل بعضكم 
ان يك���ون أحلن بحجته من 
بعض وامنا انا اقضي بينكم 
عل���ى نحو ما اس���مع، فمن 
قضي���ت له من ح���ق أخيه 
شيئا فال يأخذه فإمنا اقطع 

له قطعة من النار«.

معمرة

وعاش���ت رضي اهلل عنها زمنا طويال، 
وذكرت كتب التراجم التي ترجمت لها انها 
شهدت يوم احلرة في أيام يزيد بن معاوية 
ولقيت هذا اليوم بصب���ر وعقل وفقه، أما 
الصبر فحني ألقي جسدا ولديها بني يديها 
قتيلني استرجعت وقالت: إنا هلل وإنا إليه 
راجع���ون، واما العقل والفق���ه فقولها: أما 
احدهما فانه لم يخ���رج محاربا وكف يده 
فقتل مظلوما، فرجوت له اجلنة، واما اآلخر 
فخرج وقاتل حتى قتل، ففيه حيرني: أهو 
ش���هيد أم هو غير شهيد، فاهلل أعلم بنيته 
عند القتال وانا ال اعرف ما نوى، فمصيبتي 
فيه أعظم، انه لصبر وفقه يعجز عنه الفقهاء 

الصابرون.
ولم تكتف بأخذ الفقه من أمها فقد روت 
عن أم حبيبة وزينب بنت جحش قول النبي 
ژ: ال يحل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر 

ان حتد على ميت فوق ثالث، إال على زوج 
اربعة اشهر وعشرا، وزادت امها وقد كانت 

احداكن ترمي بالعبرة على رأس احلول.
وسئلت أم املؤمنني في ذلك فقالت: كانت 
املرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا � 
بيتا ضيقا � ولبس���ت شر ثيابها ولم متس 
طيبا حتى متر بها سنة ثم تأتي ببعرة شاه 
أو غيرها فتمس���ح بها جلدها وتخرج من 

حدادها فتمس ما تشاء من الطيب.
لقد أعطت السيدة أم سلمة درسا للمتآمرين 
على اإلسالم والقائلني انه ال مينح املرأة حقها 
وحريتها، وقد دلت السيدة زينب بهذه القصة 
على علمها مبا كان عليه نساء اجلاهلية من 
االيغال في احلداد، وجاء اإلسالم ليحرم ذلك، 
حتى قيل ان احدى امهات املؤمنني روت ان 

النبي ژ خطب به على منبره.

درس في الفقه

وتعطينا الس����يدة زينب رضي اهلل عنها 
درسا آخر في الفقه، حيث مرضت امها بالكعبة 
وذلك في حدي����ث رواه عنها 
عروة ان امها ام سلمة قالت: 
»شكيت« فذكرت ذلك لرسول 
اهلل ژ فقال: طوفي من وراء 
الن����اس وان����ت راكبة فطفت 
ورس����ول اهلل ژ يصلي الى 
البيت ويقرأ ب� )والطور وكتاب 
مسطور( ويعلق أهل احلديث 
والفقه على ذلك بأن احلديث 
فيه أدب ابالغ الشكوى تقول 
ام سلمة شكيت لم تزد عليها، 
النبي وهو  وفيه خبر قراءة 
يؤم الناس، وفيه إباحة لذي 
العلة ان يطوف بالبيت راكبا 

أو محموال وال كفارة عليه.
وقد توفيت السيدة زينب 
بنت ابي سلمة رضي اهلل عنها 
سنة ثالث وسبعني وقيل ان 
عب����داهلل بن عمر ÿ حضر 

جنازتها وصلى عليها.

زينب بنت أبي سلمة ربيبة رسول اهلل ژ 

أهال بضيفات األسبوع

متنافسان على حفظ كتاب اهلل تعالى

لم تشهد البشرية كلها انسانا يحرص على هداية اآلخرين كما كان النبي ژ يفعل 
مع اصحابه، كيف ال وقد كانت هذه هي مهمته االولى التي من اجلها ارسله ربه »وما 
ارسلناك اال رحمة للعاملني«، اال ان حرصه هذا وصل الى حد انه كان يهلك نفسه حزنا 
النص����راف بعض الناس عن هذه الهداية ولذلك كان يخاطبه ربه قائال: )فلعلك باخع 
نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا احلديث أسفا( وقد كان ذلك احلرص على الهداية 
لكل اخللق دون استثناء حتى ان ربه خاطبه قائال: )انك ال تهدي من احببت ولكن اهلل 
يهدي من يش����اء(. وقد كان النبي ژ مشغوال يوما بنصح وهداية رجل من صناديد 
قريش وسيد من ساداتها، آمال ان يقذف اهلل الهداية في قلبه وان لم يحدث فساعتها 
يكون قد ادى ما عليه وبلغ رسالة ربه فجاءه الصحابي اجلليل عبداهلل بن ام مكتوم 
ÿ � وكان كفيفا � في خشية وتأدب يسأله ويستفتيه فجعل النبي ينصرف عن ذلك 
الصحابي اجلليل النشغاله باحلديث الى الرجل القرشي وساعتها نزل القرآن الكرمي 
معاتبا النبي ژ على انصرافه عمن جاءه متعلما في خشية وتأدب الى آخر رمبا يجهل 
قيم����ة وفضل ما يلقى اليه من حديث، قال تعالى )عبس وتولى ان جاءه االعمى وما 
يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك 
أال يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كال انها تذكرة( وكان النبي 

ژ كلما لقي ابن ام مكتوم قال له: »أهال مبن عاتبني فيه ربي«.

األمير واألعرابي
كان معن بن زائدة أميرا على العراق وكان مشهورا 
باحللم الشديد، فذهب إليه اعرابي يختبر حلمه، فلما 

دخل االعرابي على معن قال له: 
ات����ذك����ر إذ حل���اف���ك ج���ل���د ش���اة

ال��ب��ع��ي��ر؟  واذ ن��ع��الك م���ن ج��ل��د 
اع���ط���اك ملكا ال�����ذي  ف��س��ب��ح��ان 

وع��ل��م��ك اجل��ل��وس ع��ل��ى ال��س��ري��ر 
��م��ا إن ع��ش��ت ده��را ف��ل��س��ت م��س��لِّ

ع���ل���ى م���ع���ن ب��ت��س��ل��ي��م األم���ي���ر
ان����ت فيها ب����الد  س���أرح���ل ع���ن 

الفقير  ال���زم���ان ع��ل��ى  ول���و ج���ار 
فلم يغضب معن، واعطى االعرابي ماال يستعني به 

على سفره، فقال االعرابي:
ق���ل���ي���ل م����ا أت����ي����ت ب����ه وان����ي

ألط���م���ع م���ن���ك ب����امل����ال ال��ك��ث��ي��ر
فزاد معن عطاءه، فقال االعرابي: أيها االمير، ما جئت 
إال مختب���را حلمك، ملا بلغني عنه، فقد جمع اهلل فيك 
ما لو ُقسم على أهل األرض لكفاهم، ثم خرج األعرابي 

وهو يقول: ما رأيت أحلم من معن بن زائدة.

قضاء الحوائج
آالء الشطي تتمنى من كل 
مسلمة أن تسعى لقضاء حوائج 
احملتاجني حتى تنال الثواب 
خاصة انني أخذت حديثا شريفا 
في املدرسة معناه ان من يسعى 
لقضاء حوائج الناس يسهل له 
اهلل طريق����ا الى اجلنة ولذلك 
إذا وجدت أي انس����ان يحتاج 
لشيء استطيع أن أقوم به فال 

أتردد.

عدم النفاق
منيرة حمد تقول: أتعجب 
من اإلنسان املنافق الذي يظن 
ان بنفاقه سيكس����ب اآلخرين 
مع انه يعرف انه منافق وليس 
صادقا كما انن����ي ال احب من 
ينافقن����ي وابتعد عنه وأحب 
اإلنسان الواضح الصريح الذي 
ال ينافق ليص����ل الى ما يريد 
ويحاول بكل الطرق الوصول 

بالنفاق ألغراضه.

التأني
أروى الفوز ت����رى ان في 
التأني الس����المة وان اإلنسان 
املتس����رع يخطأ كثيرا بسبب 
تسرعه وتقول: انا أحب التأني 
والتفكير في أي شيء قبل القيام 
به حتى ال اخطئ وأحيانا أتسرع 
ثم أندم على تس����رعي ولذلك 
أرى ان س����لوك التأني سلوك 

حسن مطلوب.

النصيحة
مس����اعد عبدالعزيز يؤكد 
ان الدين النصيحة وعلى كل 
طفل ان يقب����ل النصيحة من 
األكبر منه سنا وال أزعل من 
نصيحته حتى وإن لم تعجبني، 
ودائما استمع لنصيحة أمي 
وأبي وأنفذ وصيتهما بالتمام 
وأجد نصيحتهما هي الفائدة 
وتنفعني في كل شيء حتى في 

األكل وفي احلياة كلها.

االبتسامة
عبدالعزي����ز جعفر يقول: 
االبتس����امة حتل كل املشاكل 
وه����ي ضرورية في حياة كل 
إنس����ان ألن العب����وس يزيد 
األمر تعقي����دا والناس تهرب 
من اإلنسان العابس لذلك فأنا 
ابتسم وأضحك وأقابل  دائما 
أصدقائي بابتسامة وحب وود 

ونلعب معا.

الرضا
يؤكد دعي���ج النصار ان 
اإلنس���ان الذي يرضى بكل 
شيء هو إنسان سعيد وان 
الرضا مطل���وب في حياتنا 
حتى نعيش في هدوء وراحة 
بال ونرضى مبا قسمه اهلل 
تعالى لنا وال نتذمر أبدا إذا 
لم يعجبنا شيء بل نتقبله، 
مادام من اهلل تعالى فهو شيء 

حسن.

انضمت إلى واحتنا الزهرات اجلميالت مجد وس���ما 
وميس اياد الش���ارخ فأهال بكم وفي انتظار مقترحاتكم 

وأفكاركم.

انض���م إلى أحب���اب اهلل املتفوقان عب���داهلل وخالد 
عبدالقادر، حيث فازا بالهدايا التشجيعية حلفظهما القرآن 
الكرمي وطلبا االنضمام إلينا ووعدا بتقدمي اقتراحاتهما 

ومشاركتهما فأهال بحفظة القرآن الكرمي.

اهلل أحباب

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

من سلوكيات يجب التحلي بها.


