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من أحاديث الرسول ژ  

كان له من النبي ژ مدخالن
ي قال: قال لي علي: كان لي من رسول اهلل ژ مدخالن:  عن ابن نجُ
مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي.عن 
ي قال: قال علي: كانت لي ساعة من السَحر أدخل فيها  عبداهلل بن نجُ
على رسول اهلل ژ، فإن كان قائما يصلي يسّبح لي، فكان ذاك إذنه 

لي. وإن لم يكن يصلي، أذن لي.
عن أبي أمامة قال: قال علي: كنت آتي النبي ژ فاس���تأذن، فإن 

كان في صالح سّبح، وإن كان في غير صالة، أذن لي.
عن عبداهلل بن ني احلضرمي عن أبيه قال: قال لي عمي كانت لي 
من رسول اهلل ژ منزلة لم تكن ألحد من اخلالئق، اني كنت آتيه كل 
سحر فأسّلم عليه حتى يتنحنح، وإني جئت ذات ليلة فسّلمت عليه 
فقلت: السالم عليك يا نبي اهلل! فقال: »على رسلك، يا أبا حسن! حتى 
أخرج إليك« فلما خرج إلي قلت: يا نبي اهلل! أغضبك أحد؟ قال: »ال« 
قلت: فما لك ال تكلمني فيما مضى حتي كلمتني الليلة؟ قال: »سمعت 
في احلجرة حركة، فقلت: من هذا؟ فقال جبريل أحب اخللق إلى اهلل 
تعالى«. قلت: ادخل، قال: ال، اخرج إلي، فلما خرجت قال: إن في بيتك 
شيئا ال يدخله ملك مادام فيه، قلت: ما أعلمه يا جبريل، قال: اذهب 
فانظر ففتحت البيت فلم أجد فيه شيئا غير جرو كلب كان يلعب به 
احلسن، قلت: ما وجدت إال جروا، قال: إنها ثالث لن يلج ملك مادام 

فيها أبدا واحد منها: كلب أو جنابة أو صورة روح«.
عن أبي أمامة قال: قال علي: كنت آتي النبي ژ فأس���تأذن، فإن 

كان في صالة، سّبح، وإن كان في غير صالة أذن لي.
ي عن علي قال: كنت آتي رس���ول اهلل ژ كل  عن عبداهلل بن نجُ

غداة، فإذا تنحنح دخلت، وإذا سكت لم أدخل.
قال: فخرج إلي فقال: »حدث البارحة أمر، س���معت خشخشة في 
الدار، فإذا أنا بجبريل گ، فقلت: ما منعك من دخول البيت؟ فقال: 
في البيت كلب، قال: فدخلت، فإذا جرو للحس���ن حتت كرس���ي لنا، 
قال: فقال: إن املالئكة ال يدخل���ون البيت إذا كان فيه ثالث: كلب أو 

صورة أو جنب«.
عن أبي أمامة ان علي بن أب���ي طالب أخبره انه كان يأتي النبي 
ژ قال: فكنت إذا وجدته يصلي سّبح، فدخلت، وإن لم يكن يصلي 

أذن.
عن حنش بن املعمر، ان عليا كان باليمن، فاحتفروا زبية لألسد، 
فجاء حتى وقع فيها رجل، وتعلق بآخر، وتعلق اآلخر بآخر، حتى 
صاروا أربعة، فجرحهم األسد فيها، فمنهم من مات فيها ومنهم من 

أخرج فمات، قال: فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السالح.
قال: فأتاهم علي فقال: ويلكم تقتلون مائتي انسان في شأن أربعة 
أناس، تعال���وا أقضي بينكم بقضاء، فإن رضيتم به، وإال فارتفعوا 

الى النبي ژ.
قال: فقضى لألول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف 

الدية، وللرابع دية كاملة.
قال: فرضي بعضه���م وكره بعضهم، وجع���ل الدية على قبائل 

الذين ازدحموا.
قال: فارتفعوا الى النبي ژ متكئا، فاحتبى، قال: »سأقضي بينكم 

بقضاء« فأخبر ان عليا قضى بكذا وكذا.
قال: فأمضي قضاءه.

عن ابن املعتمر الكناني، حدثنا علي بن أبي طالب قال: ملا بعثني 
رسول اهلل ژ الى اليمن، حفر قوم زبية لألسد، فازدحم الناس على 
الزبية ووقع فيها، فوقع فيها رجل، وتعلق الرجل برجل، وتعلق الرجل 

باآلخر، حتى صاروا أربعة، فجرحهم األسد فيها حتى هلكوا.
وحمل القوم السالح، فكاد ان يكون بينهم قتال.

ق���ال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أناس؟ 
تعالوا أقض بينك���م بقضاء، فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم، وإن 

أبيتم رفعتم الى رسول اهلل ژ، فهو أحق بالقضاء.
فجعل لألول ربع الدية، وجعل للثاني ثلث الدية، وجعل للثالث 
نصف الدية، وجعل للرابع الدية وجعل الديات على من حفر الزبية، 

على القبائل األربعة،فسخط بعضهم ورضي بعضهم.
ثم قدموا على رسول اهلل ژ فقصوا عليه القصة فقال: »أنا أقضي 
بينكم« فقال قائل: فإن علّيا قد قضى بيننا، فأخبروه مبا قضى علّي 

ÿ، قال رسول اهلل ژ »القضاء كما قضى علي«.
وفي رواية: »فأمضى رسول اهلل ژ قضاء علي«.

قوله: ما أنا إال رجل من المسلمين
عن محمد ابن احلنيفة قال: قلت ألبي: أي الناس خير بعد رسول 
اهلل ژ؟ قال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول: 

عثمان، قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إال رجل من املسلمني.

محدثات األمور
- عن عائش���ة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل ژ: »من 

أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« متفق عليه.
وفي رواية ملسلم »من عمل عمال ليس عليه امرنا فهو رد«.

- ع���ن جابر ÿ قال: كان رس���ول اهلل ژ اذا خطب احمرت 
عيناه وعال صوته واش���تد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: 
»صبحكم ومساكم« ويقول: »بعثت انا والساعة كهاتني« ويقرن 
بني اصبعيه السبابة والوسطى ويقول: »اما بعد فإن خير احلديث 
كتاب اهلل وخير الهدي هدي محمد ژ وشر االمور محدثاتها وكل 
بدعة ضاللة« ثم يقول: »انا اولى بكل مؤمن من نفس���ه، من ترك 

ماال فألهله ومن ترك دينا او ضياعا فإلي وعلي« رواه مسلم.

فضل االستغفار
- »والذي نفس���ي بيده لو أخطأمت حتى متأل خطاياكم ما بني 

السماء واألرض ثم استغفرمت اهلل لغفر لكم« رواه أحمد.
- »والذي نفس���ي بيده لو لم تذنبوا، لذهب اهلل تعالى بكم، 
وجلاء بقوم يذنبون فيس���تغفرون اهلل تعالى فيغفر لهم« رواه 

مسلم.
- »أنزل اهلل أمانني ألمتي )ما كان اهلل معذبهم وأنت فيهم، ما 
كان اهلل معذبهم وهم يستغفرون( األنفال 33، فإذا مضيت تركت 

فيهم االستغفار إلى يوم القيامة« رواه الترمذي.
- »إن اهلل عز وجل يبس���ط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من 

مغربها« رواه مسلم.
- أستغفر اهلل، أستغفر اهلل، أستغفر اهلل »أستغفر اهلل العظيم 
الذي ال إله اال هو احلي القيوم وأتوب إليه، وأسأله التوبة واملغفرة 

لي ولوالدي وألمة املصطفى ژ، إنه هو التواب الرحيم.

فضل العلم
- عن معاوية ÿ قال: قال رس���ول اهلل ژ »من يرد اهلل به 

خيرا يفقهه في الدين« متفق عليه.
- عن ابن مسعود ÿ قال قال رسول اهلل ژ »ال حسد إال في 
اثنتني رجل آتاه اهلل ماال فسلطه على هلكته في احلق ورجل آتاه 

اهلل احلكمة فهو يقضي بها ويعلمها« متفق عليه.
- عن س���هل بن س���عد ÿ أن النبي ژ قال لعلي ÿ »فو 
اهلل ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا خير لك من حمر النعم« متفق 

عليه.
- عن أبي هريرة ÿ أن رسول اهلل ژ قال »ومن سلك طريقا 
يلتمس فيه علما سهل اهلل له طريقا به إلى اجلنة« رواه مسلم.

- عن أبي هريرة ÿ أن رسول اهلل ژ قال »من دعا إلى هدى 
كان ل���ه من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم 

شيئا« رواه مسلم.
- عن أبي هريرة ÿ قال: قال رس���ول اهلل ژ »إذا مات ابن 
آدم انقط���ع عمله إال من ثالث صدق���ة جارية أو علم ينتفع به أو 

ولد صالح يدعو له« رواه مسلم.
- عن أبي هريرة ÿ قال س���معت رسول اهلل ژ يقول »من 

خرج في طلب العلم فهو في سبيل اهلل يرجع« رواه الترمذي.
- عن أبي أمامة ÿ أن رس���ول اهلل ژ ق���ال »فضل العالم 
على العابد كفضلي على أدناكم« ثم قال رس���ول اهلل ژ »إن اهلل 
ومالئكته وأهل السموات واألرض حتى النملة في حجرها وحتى 

احلوت ليصلون على معلمي الناس اخلير« رواه الترمذي.
- عن أبي الدرداء ÿ قال س���معت رسول اهلل ژ يقول »من 
س���لك طريقا يبتغي فيه علما سهل اهلل له طريقا إلى اجلنة وإن 
املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا مبا يصنع وإن العالم 
ليس���تغفر له من في السموات ومن في األرض حتى احليتان في 
املاء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن 
العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء لم يورثوا دينارا وال درهما وإمنا 
ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر« رواه أبوداود والترمذي 

اجتماع المالئكة
عن أبي هريرة أن رسول اهلل ژ قال: »يتعاقبون فيكم مالئكة 
بالليل ومالئكة بالنهار ويجتمعون في صالة الفجر وصالة العصر 
ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي 

فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون«.

إن األمة اإلسالمية أنبت عددا من العلماء 
في مختلف فنون العلم ال حصر له، السيما 
في علوم الشريعة الغراء وبصفة خاصة في 
علم الفقه، وان من قمم علماء الفقه اإلسالمي 
الذين أعلى اهلل قدرهم وأبقى ذكرهم اإلمام 
أبا ثور، اإلمام أبا ثور هو ابراهيم بن خالد 
بن ابي اليمان الكلبي البغدادي أبوعبداهلل 
الشهير بأبي ثور الفقيه وهو أحد العلماء 

األعالم واألئمة املجتهدين.
ولد اإلمام أبوثور عام 170 من الهجرة، 
وتوفي عام 240ه� وكانت والدته ووفاته 

في بغداد.
وهذه الفترة التي عاش فيها اإلمام تعتبر 
من أزهى عصور ازدهار الفقه اإلس����المي 
حيث دون الفقه في هذه احلقبة من الزمن، 
واإلم����ام أبوثور كان ف����ي بداية أمره أحد 
أتباع مدرسة أهل الرأي حيث تتلمذ على 
يدي اإلمام محمد بن احلس����ن الش����يباني 

احلنفي، ثم تتلمذ بعد ذلك على يدي اإلمام 
الشافعي وصار من كبار فقهاء الشافعية، ثم 
استقل مبذهب فقهي جديد اشتقه من مذهب 
اإلمام الشافعي. اما عن صفاته وأخالقه: فان 
ثمة اتفاقا بني علماء اإلس����الم في مختلف 
العصور على ان اإلم����ام ابا ثور كان أحد 
األئمة علما وفضال وورعا وزهدا، فاإلمام 
النووي ينقل الينا م����ا وصله من أخالق 
وصفات اإلمام أبي ثور، فيقول: »وعلم ان 
أحواله اجلميلة ومناقبه الظاهرة وفضائله 
ومحاس����نه وإمامته أكثر من أن حتصى« 
وأشهر من ان تنتشر، وقد اتفق العلماء على 
توثيقه وجالله وصدقه وبراعته وإمامته، 
ويصفه ابن حبان فيقول »كان اإلمام أبوثور 
أحد أئمة الدنيا، فقها وعلما وورعا وفضال 
وديانة وخيرا«، هذا وقد كانت صفات اإلمام 
ذات اثر كبير عل����ى مواقفه، القول بخلق 
القرآن حيث توقف كالطود األش����م يقول: 

إن القرآن ليس مبخلوق.
إن كتب التراجم ذكرت لإلمام أبي ثور 
مصنفات عدة منها اختالف مالك والشافعي 
وكتاب أحكام القرآن وكتاب املبسوط في 
الفقه، ولكن مما يؤس����ف له ان مصنفات 
اإلم����ام أبي ثور لم تر النور وفقدت مبكرا 
حيث لم يبق منها شيء إال ان آراءه الفقهية 
نقلها عنه كثير من املصنفني، واإلمام أبوثور 
كانت له فتاوى متفقة مع املذاهب األربعة 
)احلنفي � املالكي � الشافعي � واحلنبلي( 
أو أحده����ا، كما ان له فت����اوى خالف فيها 
األئمة األربعة ومنها حكم التطهر بالنبيذ، 
حيث يرى فيه اإلمام أبوثور انه ال يجوز 
الوضوء وال الغسل مبا سقط عنه اسم املاء، 
والنبيذ من هذا القبيل، ومن ثم فاحلكم في 
هذه احلالة التيمم إن لم يجد املاء، كما أفتى 
بأنه يجوز للمس����لم ان يتزوج مجوسية، 

نقل هذا الرأي عنه ابن قدامة وغيره.

من أعالم اإلفتاء »اإلمام أبو ثور«

أطفال الكويت يرسمون على الخزف
أحفاد النبي ژ

أم كلثوم
أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من فاطمة بنت رسول 

اهلل تزوجها عمر بن اخلطاب وولدت له زيدا ورقية.

ÿ الحسن
احلس���ن بن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنهما كان 
أشبه الناس برسول اهلل ژ، االبن البكر لعلي وفاطمة 
رضي اهلل عنهما بويع له باخلالفة بعد مقتل أبيه فآثر عدم 

القتال وترك اخلالفة ملعاوية ÿ، مات في املدينة.

ÿ الحسين
احلسني بن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنهما االبن 
الثان���ي لعلي وفاطمة رفض مبايع���ة يزيد بن معاوية 

باخلالفة فقتل في موقعة كربالء.

عبداهلل بن عثمان
عبداهلل بن عثمان بن عفان ولد الس���يدة رقية بنت 

الرسول ژ.

علي بن أبي العاص
ولد السيدة زينب رضي اهلل عنها كبرى بنات الرسول 

ژ مات وقد ناهز االحتالم.

نشر الخير
أن  زي����د املس����باح يؤكد 
اإلنسان املؤمن يحرص على 
نشر اخلير ومساعدة الناس، 
وقال إن زمالءه في املدرس����ة 
عندما يصدر منهم شيء سيئ 
يقوم هو بدله����م على اخلير 
حتى يكون من الذين يأمرون 
باخلير وينال ثوابا خاص ان 
من يسعى في اخلير يكون دائما 

سعيدا مبتسما ومحبوبا.

عدم النفاق
عبدالعزيز محمود يقول: 
أكره املنافق����ني وأبتعد عنهم 
كما انني ال أنافق أحدا وأكون 
صريحا مع زمالئي ألن النفاق 
في ال����كالم واألفعال من اجل 
فهم ويعرف  حتقيق مصلحة يجُ
صاحبه باملنافق وهذه صفة 
يذمها الناس والذين تعرضوا 
له يفهمون صاحبها ويبتعدون 

عنه.

التوكل
عمران محمد يرى ان التوكل 
على اهلل أمر إلهي، أما التواكل 
وهو انتظار الرزق وعدم العمل 
فهو عمل مذموم وعلى اإلنسان 
ان يسعى ثم يتوكل على اهلل 
تعالى، ويقول: لذلك أذاكر جيدا 
حتى أنح وال أنتظر النجاح 
الدراس����ة والتعب،  من دون 
ويقول اهلل تعالى )ومن يتوكل 

على اهلل فهو حسبه(.

األدب
نورة مس����اعد تقول: البد 
أن تك����ون البنت مؤدبة حتى 
يحبه����ا اجلميع، بأن تتحدث 
بأدب وتتعامل بذوق وحياء، 
أما بالنسبة لي فأنا أعامل كل 
من حولي بأدب كما علمتني 
امي الغالية حتى يقال عني اني 
بنت مؤدبة بطبعي ومن اجل 
ذلك حتبني معلماتي وزميالتي 

في املدرسة ألنني مؤدبة.

القناعة
فج����ر عبدالعزي����ز تقول: 
عندم����ا يعطيني اهلل ش����يئا 
أكون راضية به وال أقول أريد 
مثل فالنة وال أقارن نفس����ي 
بأي واحدة ألنني مقتنعة مبا 
لدي ولذلك انا سعيدة ودائما 
أضحك ولست ساخطة على 
أحد وال أحسد أي طفلة ألن اهلل 
الكثير ولذلك  تعالى أعطاني 

أشعر بالقناعة دائما.

التواضع
سمية عبدالرحمن تؤكد انها 
متواضعة مع اجلميع وال تتكبر 
على احد وتق����ول: معاملتي 
الفقراء مثل معاملتي مع  مع 
األغنياء وال أتكبر على اخلادمة 
وأكون متواضعة معها وايضا 
مع صديقاتي وزميالتي وأقاربي 
وأتعامل بتواضع وحب ولذلك 
جميع الناس حتبني وتشكرني 

ألنني متواضعة.

على مدار العام يقدم مس���جد الدولة الكبير أنشطته 
لألطفال من رسم على اخلزف وفنون اخلطوط العربية، 
مما أوجد متعة كبيرة ألطفال الكويت، وزاد اإلقبال يوما 

بعد يوم إلظهار إبداعاتهم وفنونهم.

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.

 جاء أمر اهلل للنبي ژ بالهجرة 
من مكة الى المدينة عندما نزل قول اهلل 
تعالى )وقل رب أدخلني مدخل صدق 
 وأخرجني مخرج صدق واجعل لي 
من لدن���ك س���لطانا نصي���را.... 
المفسرين  اإلسراء:80( قال بعض 
»مخ���رج ص���دق« ه���ي مك���ة، 
المدينة،  و»مدخل ص���دق« ه���ي 
و»س���لطانا نصيرا« أي األنصار، 
 ويروى ان الصدي���ق أبوبكر كان 
 ينوي الهجرة الى المدينة مع من 
هاجر من المسلمين فاستأذن رسول 
اهلل ژ في ذلك فقال له ژ: »على 
رس���لك – مهلك – فإن���ي أرجو أن 
يؤذن لي« فاندهش أبوبكر، وقال: 

وهل ترج���و ذلك بأبي وأمي أنت؟ 
وهل أنت تتمن���ى ذلك؟ قال: نعم، 
فانتظر أبوبكر حتى يأذن اهلل لنبيه 
بالهج���رة ليكون معه رفيقا، وظل 
أربعة أشهر،  يعلف راحلتين مدة 
وذات يوم كان أبوبكر جالس���ا في 
بيته وقت الظهيرة ففوجئ برسول 
اهلل ژ يط���رق عليه الباب وكان 
ال يأتيه إال في الصباح أو المساء 
فقال أبو بكر: واهلل ما جاء رسول 
اهلل في هذا الوق���ت إال ألمر مهم، 
ودخل عليه النبي ژ وجلس معه 
وكانا بمفردهما وأخبره أن اهلل أذن 
أبوبكر  الهجرة لرسوله، فقال  في 

»الصحبة يا رسول اهلل«.


