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مجموعة من األطفال املشاركني

من أحاديث الرسول ژ  

برأت عيناه ببركة النبي ژ
لما نزلت هذه اآلية )ن���دع أبناءنا وأبناءكم... آل عمران:61( دعا 
رسول اهلل ژ علّيا وفاطمة والحسن والحسين، فقال »اللهم هؤالء 

أهلي«.
عن عرو بن ميمونة قال: إني لجالس الى ابن عباس، إذ أتاه تسعة 
ره���ط فقالوا: يا أبا عباس إما ان تقوم معنا، وإما ان يخلونا هؤالء، 
قال: فقال ابن عباس: بل أقوم معكم، قال وهو يومئذ صحيح، قبل أن 
يعمى، قال: فابتدأوا فتحدثوا، فال ندري ما قالوا، قال: فجاء ينفض 

ثوبه ويقول: ُأف وُتف وقعوا في رجل له عشر:
وقعوا في رجل قال له النبي ژ: »ألبعثن رجال ال يخزيه اهلل أبدا، 
يحب اهلل ورس���وله« قال: فاستشرف لها من استشرف، قال: »أين 
علّي«؟ قالوا: هو في الرّحل يطحن، قال: »وما كان أحدكم ليطحن«؟ 
قال: فجاء وهو أرمد ال يكاد ٌيبصر، قال: فنفث في عينيه ثم هّز الراية 

ثالثا فأعطاها إياه، فجاء بصفّية بنت ُحيي.
قال: ثم بعث ُفالنا بسورة التوبة، فبعث علّيا خلفه فأخذها منه، 

قال: »ال يذهب بها إال رجل مني وأنا منه«.
ق���ال: وقال لبني عّمه »أيكم يواليني ف���ي الدنيا واآلخرة«؟ قال: 
وعلّي معه جال���س، فأبوا، فقال علّي: أنا أواليك في الدنيا واآلخرة، 

قال »أنت ولّيي في الدنيا واآلخرة«.
قال: فتركه ثم أقبل على رجل منهم فقال: »أيكم يواليني في الدنيا 
واآلخرة«؟ فأبوا، فقال علي: أنا أواليك في الدنيا واآلخرة، فقال: »أنت 

وليي في الدنيا واآلخرة«.
قال: وكان أول من أس���لم م���ن الناس بع���د خديجة رضي اهلل 

عنها.
قال: وأخذ رسول اهلل ژ ثوبه فوضعه على علّي وفاطمة وحسن 
وُحس���ين فقال: )إنما يريد اهلل ليذهب عنك���م الرجس أهل البيت 

ويطّهركم تطهيرا.... األحزاب: 33(.
قال: وشرى علي نفسه، لبس ثوب النبي ژ ثم نام مكانه، قال: 
وكان المش���ركون يرمون رسول اهلل ژ، فجاء أبو بكر وعلّي نائم، 
قال: وأبوبكر يحسب أنه نبي اهلل، قال: فقال: يا نبي اهلل قال: فقال 
ل���ه علّي: إن نبي اهلل ژ قد انطلق نحو بئ���ر ميمون فأدركه، قال: 

فانطلق أبوبكر فدخل معه الغار.
وق���ال: وجعل علّي ُيرمى بالحجارة، كما كان ُيرمى نبي اهلل ژ، 
وهو يتضّور، قد لّف رأسه بالثوب ال يخرجه، حتى أصبح، ثم كشف 
عن رأسه، فقالوا: إنك للئيم، كان صاحبك نرميه فال يتضور وأنت 

تتضور، قد استنكرنا ذلك.
ق���ال: وخرج بالناس في غزوة تبوك، ق���ال: فقال له علّي: أخرج 
معك؟ قال: فقال له نب���ي اهلل »ال« فبكى علّي، فقال له: »أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موس���ى؟ إال أنك لست بنبّي، إنه ال 

ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفتي«.
قال: وقال رسول اهلل ژ: »أنت ولّيي في كل مؤمن بعدي«.

وقال: »سدوا أبواب المسجد غير باب علّي« فقال: فيدخل المسجد 
ُجُنبا وهو طريقه، ليس له طريق غيره.

قال: وقال: »من كنت مواله، فإن مواله علّي«.
ق���ال: وأخبرنا اهلل عز وجل، في القرآن، أنه قد رضي عنهم، عن 
أصحاب الش���جرة، فعلم ما في قلوبهم، هل حدثنا انه سخط عليهم 

بعد؟
قال: وقال نبي اهلل ژ لعمر حين قال له: ائذن لي فألضرب عنقه: 
قال: »أو كنت فاعال؟ وما يدريك لعل اهلل قد اطلع إلى أهل بدر فقال: 
اعملوا ما ش���ئتم«. أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ص330 و331ج1 

)ط.الحلبى( والحديث 3062 )ط.المعارف(.
عن عبداهلل بن بريدة عن أبيه، بريدة السلمي، قال: ملا نزل رسول 
اهلل ژ بحص���ن أهل خيبر أعطى رس���ول اهلل ژ اللواء عمر بن 
اخلطاب ÿ، ونهض معه من نهض من املسلمني، فلقوا أهل خيبر، 
فقال رس���ول اهلل ژ: »ألعطني اللواء غدا رجال يحب اهلل ورسوله 

ويحبه اهلل ورسوله«.
فلم���ا كان الغد، دع���ا علّيا، وهو أرمد، فتفل ف���ي عينه، وأعطاه 
اللواء، ونهض الناس معه، فلقي أهل خيبر، وإذا مرحب يرجتز بني 

أيديهم ويقول:
ل���ق���د ع��ل��م��ت خ��ي��ب��ر أن م��رح��ب

ش���اك���ي ال����س����الح ب���ط���ل ُم���ج���ّرب
أط���ع���ن أح���ي���ان���ا وح��ي��ن��ا أض���رب

ت��ل��ه��ب أق���ب���ل���ت  ال����ل����ي����وث  إذا 
ق���ال: فاختلف هو وعلّي ضربتني، فضربه علّي على هامته حتى 

عّض السيف منها بأضراسه، وسمع أهل العسكر صوت ضربته.
قال: وما تتام آخر الناس مع عليّ، حتى فتح له ولهم.

أكبر الكبائر
عن أبي بكرة نفيع بن احلارث ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »أال 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟« � ثالثا � قلنا: بلى يا رسول اهلل، قال: »اإلشراك 
ب���اهلل وعقوق الوالدين« وكان متكئا فجلس فقال: »أال وقول الزور 
وشهادة الزور« فمازال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، متفق عليه.

وعن عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما عن النبي ژ 
قال: »الكبائر: اإلشراك باهلل وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمني 
الغموس« رواه البخاري، »واليمني الغموس« التي يحلفها كاذبا عامدا 

سميت »غموسا« ألنها تغمس احلالف في اإلثم.
وعنه »عبداهلل بن عمرو بن العاص« ان رسول اهلل ژ قال: »من 
الكبائر شتم الرجل والديه« قالوا: يا رسول اهلل وهل يشتم الرجل 
والديه؟ قال: »نعم يس���ب الرجل أبا الرجل فيس���ب أباه ويسب أمه 

فيسب أمه« متفق عليه.
وفي رواية: »إن من أكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه« قيل: يا 
رسول اهلل كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: »يسب أبا الرجل فيسب 

أباه ويسب أمه فيسب أمه«.
وعن أبي محمد جبير بن مطعم ÿ ان رس���ول اهلل ژ قال: »ال 
يدخل اجلنة قاطع« قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم، متفق 

عليه.
وعن أبي عيسى املغيرة بن شعبة ÿ عن النبي ژ قال: »إن اهلل 
تعالى حرم عليكم عق���وق األمهات ومنعًا وهات ووأد البنات وكره 

لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة املال« متفق عليه.

وليي اهلل
عن أبي عبداهلل عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال س���معت 
رسول اهلل ژ جهارا غير سر يقول: »إن آل بني فالن ليسوا بأوليائي 
امنا وليي اهلل وصالح املؤمنني ولكن لهم رحم أبلها بباللها« متفق 

عليه واللفظ للبخاري.

الجنة والنار
وعن أبي أيوب خالد بن زيد األنصاري ÿ ان رجال قال: يا رسول 
اهلل أخبرن���ي بعمل يدخلني اجلنة ويباعدني من النار، فقال النبي 
ژ: »تعبد اهلل وال تش���رك به ش���يئا وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة 

وتصل الرحم« متفق عليه.

الماء
وعن س���لمان بن عامر ÿ عن النبي ژ قال: »إذا أفطر أحدكم 
فليفط���ر على متر، فإنه بركة، فإن لم يجد مترا فاملاء، فإنه طهور«، 
وقال: »الصدقة على املسكني صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة 

وصلة« رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

الطالق
وع���ن ابن عمر رضي اهلل عنهما ق���ال: كانت حتتي امرأة وكنت 
أحبها وكان عمر يكرهها فقال لي: طلقها فأبيت فأتى عمر رضي اهلل 
تعالى عنه النبي ژ فذكر ذلك له فقال النبي ژ: »طلقها« رواه أبو 

داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وع���ن أبي الدرداء ÿ ان رجال أت���اه فقال: إن لي امرأة وان أمي 
تأمرني بطالقها، فقال: سمعت رسول اهلل ژ يقول: »الوالد أوسط 
أبواب اجلنة، فإن شئت فأِضع ذلك الباب او احفظه«، قال: وقال ابن 
ابي عمر: رمبا قال س���فيان: ان امي، ورمبا قال: ابي، رواه الترمذي، 

وقال: حديث حسن صحيح.

الخالة
وعن البراء بن عازب رضي اهلل عنهما عن النبي ژ قال: »اخلالة 

مبنزلة االم« رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح.

االقتصاد في العبادة
وعن عائش���ة رضي اهلل عنها: ان النبي ژ دخل عليها وعندها 
امرأة قال: »من هذه؟«، قالت: هذه فالنة تذكر من صالتها، قال: »مه. 
عليكم مبا تطيقون، فواهلل ال ميل اهلل حتى متلوا«، وكان احب الدين 

اليه ما داوم صاحبه عليه. متفق عليه.

روت عن رسول اهلل ژ 3604 أحاديث، لهذا 
استحقت أن تكون صاحبة األلوف، وال غرو 
فهي زوج رسول اهلل ژ ذات احلب والعاملة 
بالشعر والطب والنسب، انها السيدة عائشة 

أم املؤمنني.
جمعت بني شؤون الدين والدنيا، حتى بلغ 
باب����ن اختها عروة بن الزبير ان قال لها يوما: 
يا أماه، ال أعجب م����ن فقهك، فأنت زوج نبي 
اهلل ژ، وال أعجب من علمك بالش����عر وأيام 
الن����اس، فأنت ابنة ابي بكر وكان أعلم الناس 
باأليام واألنساب، ولكن أعجب من علمك بالطب 

من أين هو؟ 
فقالت: أي عروة، إن رس����ول اهلل ژ كان 
يسقم في آخر عمره، وكانت تقدم عليه وفود 
العرب من كل وجه، فتنعت له األنعات وكنت 

أعاجلها.
ولقد تكفلت بنقل أحوال النبي ژ في أهله، 
وما كان يفعله في بيته، وقد أخذ عنها الصحابة 
كبيرهم وصغيرهم، قاصيهم ودانيهم، مما جعل 
أبوموسى يروي قائال: ما أشكل علينا أمر فسألنا 

عنه عائشة إال وجدنا عندها فيه علما.
وكانت رضي اهلل عنها إذا سئلت ولم تعلم، 
أحالت الس����ائل الى العالم به، فقد سئلت عن 
املسح على اخلفني، فأحالته الى علي بن أبي 
طالب � كرم اهلل وجهه � ألنه أعلم به حيث كان 
رفيق أسفار لرسول اهلل ژ وقد حسمت كثيرا 
من اخلالف بفتاواه����ا، ومنه األكل من حلوم 
األضاحي، وقد سألها الرجال قبل النساء في 
أدق حياتهم، حيث كانوا يحسون بأمومتها، 
فقد سألها مس����روق قائال: اني أريد ان أسألك 
عن ش����يء وانا استحيي؟ فقالت: امنا أنا أمك 

وأنت ابني.
فق����ال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ 

قالت له كل شيء إال فرجها.

شؤون المرأة

أما ما يخص النساء فقد كانت رضي اهلل 
عنها تعلمهن كل ما يتصل بشؤون املرأة فيما 

ورد من القرآن والسنة املطهرة.
فمما علمت إياهن من القرآن، ما ورد عنها 
في تفسير قول اهلل تعالى: )وان طلقتموهن 
من قبل ان تسموهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم إال ان يعفون أو يعفو الذي 
بيده عقدة النكاح(، وقد اخرج الش����افعي عن 
عائشة رضي اهلل عنها، انها كانت تخطب اليها 
املرأة من أهلها، فتشهد فإذا بقيت عقدة النكاح 
قالت لبعض أهلها زوج فإن املرأة ال تلبي عقد 
النكاح، هذا الكالم يعني ان السيدة عائشة قد 
أقرت بأن تشهد املرأة خطبتها وتكون حاضرة 
لها، أما عق����د الزواج فهي ال تلبيه، ويقوم به 
واحد من أهلها، مما يؤكد أهمية ان تكون املرأة 
راضية عن خطيبها الذي سيصبح زوجا لها 

وأبا لبنيها.
أما قوله تعال����ى: )اهلل يعلم ما حتمل كل 
انثى وما تغيض األرحام وما تزداد وكل شيء 

عنده مبقدار(.
فعن ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن 
عائش����ة رضي اهلل عنها انها قالت: ال يكون 

احلمل اكثر من سنتني.
فقد تسمع الس����يدات هذا احلديث فتقول 
رمبا انه ضعيف، فاملعروف ان املرأة حتمل 9 
أشهر وقد يكون 7، ولكن ان تقول أم املؤمنني 
عائش����ة رضي اهلل عنها ان احلمل قد يستمر 
عامني، فقد ال يقبل. حتى جاء حبر األمة سيدنا 
عبداهلل بن عباس وقال: إن من النساء من حتمل 
10 اشهر، ومن حتمل 9 اشهر، ومنهن من تزيد 
في احلمل، ومنهن من تغيض، فذلك الغيض 

والزيادة التي ذكرها اهلل تعالى.
وقد نهت أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها 
ان متتشط النساء باخلمر، فعند تفسيرها لقول 
اهلل تعالى: )يأيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر 
واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان 

فاجتنبوه لعلكم تفلحون(.
فقد أخرج البيهقي عن السيدة عائشة رضي 
اهلل عنها انها كانت تنهي النساء أن متشطن 
شعرهن باخلمر، حيث كانت املرأة تستخدم 

اخلمر في غير الشرب ولم ينزل قرآن يحرم 
ذلك حتديدا، ولكن قاست السيدة عائشة على 
ما جاء في اآلية فمنعت النس����اء ان ميتشطن 

باخلمر.

راوية األحاديث

أما األحاديث فكانت جمة منها على سبيل 
املثال ال احلصر:

انها رضي اهلل عنها روت عن رسول اهلل 
ژ كيف تؤدي احلائض مناسك احلج، فقالت 
عن رسول اهلل ژ: »احلائض تقضي املناسك 

كلها إال الطواف بالبيت«.
وقد سئلت في زواج املرأة أتستأمر في زواجها 
أم ال؟ فقالت: قال رس����ول اهلل ژ »تستأمر«، 
قالت عائشة رضي اهلل عنها لرسول اهلل ژ 
تستحيي فتسكت، وقال رسول اهلل ژ: »فذلك 

إذنها إذا هي سكتت«.
أبعد كل هذا يأتي في زماننا ما يسمونهم 
باملستشرقني، وينكرون زواج رسول اهلل بأم 
املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها ويقولون انه: 
اجلمع الغريب بني الزوج الكهل والطفلة العذراء، 
ولقد ردت عليهم د.بنت الشاطئ فقالت: انهم 
يقيسون بعني الهوى زواجا عقد في مكة قبل 
الهجرة مبا يحدث اليوم في الغرب املتحضر.

لقد رد اهلل كيدهم في نحورهم وشهد شاهد 
منهم، قال بودلي: لقد نظروا اليه من وجهة نظر 
املجتمع العصري الذي يعيشون فيه، فلم يقدروا 
ان زواجا مثل ذاك كان واليزال عادة آسيوية، 
ولم يفكروا ف����ي ان هذه العادة مازالت قائمة 
في شرق أوروبا، وكانت طبيعية في إسبانيا 
والبرتغال الى سنني قليلة، وانها ليست غير 
عادية اليوم، وايضا في بعض املناطق اجلبلية 

البعيدة بالواليات املتحدة.
لقد هيأ اهلل أم املؤمنني عائشة رضي اهلل 
عنها لتتحمل أمانة التبليغ عن رسول اهلل ژ 
فقال ژ »خذوا نصف دينكم عن هذه احلميراء«، 

يعني عائشة رضي اهلل عنها.
سالم عليك يا أم املؤمنني ومعلمة الفقهاء.

روت عن الرسول ژ 3604 أحاديث

أم المؤمنين ومعلمة الفقهاء عائشة رضي اهلل عنها
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أيها القائد انتبه

عندما نزلت اآلية )وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاس���بكم به اهلل( غم أصحاب الرسول ژ غما شديدا 
وقالوا: يا رس���ول اهلل هلكنا، ان كن���ا نؤاخذ مبا تكلمنا 

ومبا نعمل، فأما قلوبنا فليست 
بأيدينا فقال لهم رسول اهلل ژ 
»قولوا سمعنا وأطعنا«، وقال ابن 
عباس: فنسختها هذه اآلية: )آمن 
الرس���ول مبا أنزل اليه  من ربه 
واملؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته 
وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد 
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا واليك املصير( الى 
قوله تعالى: )ال يكلف اهلل نفسا 
إال وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت(، فتجوز لهم عن حديث 
النفس وأخذوا باألعمال، قال ابن 

عباس: فكانت هذه الوسوس���ة مما ال طاقة للمسلمني بها 
وصار األمر ال���ى ان قضى اهلل عز وج���ل ان للنفس ما 
كسبت وعليها ما اكتس���بت في القول والفعل، وقد ثبت 
مبا رواه اجلماعة في كتبهم الستة 
عن ابي هريرة قال: قال رس���ول 
اهلل ژ »إن اهلل جتاوز لي عن 
أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم 
تتكلم أو تعمل« وفي الصحيحني 
من حديث سفيان بن عيينة عن 
أبي الزناد ع���ن االعرج عن ابي 
هريرة قال: قال رسول اهلل ژ: 
»قال اهلل: اذا هم عبدي بس���يئة 
ف���ال تكتبوها عليه ف���إن عملها 
فاكتبوها سيئة واذا هم بحسنة 
فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن 

عملها فاكتبوها عشرا«.

إخالص ونجاة
كان ثالثة رجال في س���فر، فدخلوا غارا في جبل 
ليقضوا الليل، فوقعت صخرة من اجلبل فسدت باب 
الغ���ار، فدعو ربهم بصالح اعمالهم ان ينجيهم، فذكر 
االول: انه كان له ابوان شيخان كبيران، فكان ال يأكل 
وال يشرب حتى يطعمهما، وانه اتاهما يوما فوجدهما 
نائم���ني، فظل واقفا عندهما والطعام على يديه حتى 

قاما وأكال.
وذكر الثاني انه كان يح���ب ابنة عمه، فاحتاجت 
منه بعض املال، فاشترط لكي يعطيها ان يفعل معها 
الفاحش���ة، فذكرته باهلل، فتذك���ر، وخاف اهلل خوفا 

شديدا، وأعطاها املال.
وذك���ر الثالث ان رجال كان يعمل عنده، وانصرف 
دون ان يأخ���ذ أجره، فتاجر له في اجره حتى كثرت 
االموال، فلما جاء الرج���ل االجير وطلب حقه اعطاه 
تلك االموال كله���ا، وكان كل منهم اذا فرغ من كالمه، 
يقول: »اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج 
عنا ما نحن فيه« فانفجرت الصخرة، وخرجوا ساملني 

جزاء اخالصهم.

التفوق
عبدالقادر العبد اجلادر 
يؤك���د ان التفوق س���بيل 
النجاح في كل امور احلياة 
والتق���دم والرقي ويقول: 
احلمد هلل ان���ا متفوق في 
دراس���تي وفي تعاملي مع 
اآلخرين، كما اش���ارك في 
التي  الهواي���ات  كثير من 
اثب���ت جدارتي فيها ألنفع 

وطني الكويت.

الحوار
عمر القناعي يقول: احلوار 
مهم في جميع القضايا حتى 
ال حتدث مشاكل بني الناس اذا 
اختلفت وجهات نظرهم والبد 
ان يكون احلوار دون انفعال 
وهادئ ومقنع وليس شرطا 
ان تكون آراء اآلخرين مثل 
آراؤنا فنحن بشر ونختلف 
في اش���ياء فالبد ان نكون 

مشاركني في احلوار.

التواضع
خال���د ماج���د يق���ول: 
التواضع صف���ة االقوياء 
وليس معنى ان يتواضع 
االنسان مع الناس أن يكون 
ضعيفا بل يدل تواضعه على 
قمة الق���وة واالميان وكان 
رسولنا الكرمي ژ يأكل مع 
الفقراء ويجلسهم بجواره 
ويحبه���م وال يش���عرهم 

بفقرهم وهذا لتواضعه.

التفاؤل
احمد الكندري يقول: البد 
ان يعيش االنسان ولديه 
االمل ويكون متفائال حتى 
يحيا سعيدا، وقد كان رسول 
اهلل ژ متفائال دائما رغم 
التي كانت  كل الصعوبات 
حتيط به، لذلك فالتفاؤل 
يجعل االنسان دائما سعيدا 

بشوشا.

التعامل الراقي
بدر عبدالعزيز يشير الى 
ان من السلوكيات االيجابية 
التي يج���ب ان يتحلى بها 
كل مسلم تعامله الراقي مع 
زمالئه واقاربه وكل الناس 
وال يكون متعاليا او عبوسا 
الراقي  التعامل  ان  ويقول 
يدل على حضارة االنسان 

وحسن أدبه وذوقه.

الرفق بالحيوان
عبدالعزي���ز الس���ميط 
يتعج���ب مم���ن يعاملون 
احليوانات بقسوة ويقول 
ان امرأة دخل���ت النار في 
هرة حبستها كما ذكر ذلك 
رسول اهلل ژ لذلك يجب 
العطف على احليوان والرفق 
به وتقدمي الطعام له النه 
ال يتكل���م مثلنا وهو كائن 
ضعيف ولكنه روح يشعر 

ويتألم ويبكي ويئن.

أطفال مركز الرواد للتدريب القيادي اجتمعوا في دورة 
لتقدمي مقترحات كل طفل وابداعه من خالل ما يقدمه املركز 

والذي يقام حتت شعار »صغير واجنازي كبير«

ارس���لت لنا اجلميلة وصال عبداهلل هذه الرسمة 
وهي لطفل ينظر من الس���يارة ويقول لسائق مسرع 

انتبه.

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.


