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من فوق سبع سموات برأها اهلل تعالى
 ÿ من مناقب اإلمام علي

أهل البيت
عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصني بن س���برة وعمرو بن 
مسلم الى زيد بن أرقم رضي اهلل عنهم فلما جلسنا اليه قال له حصني: 
لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رس���ول اهلل ژ وس���معت حديثه 
وغزوت معه وصليت خلف���ه: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا! حدثنا يا 
زيد ما س���معت من رس���ول اهلل ژ، قال: يا ابن أخي واهلل لقد كبرت 
سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول اهلل ژ فما 
حدثتكم فاقبلوا وما ال فال تكلفونيه. ثم قال: قام رسول اهلل ژ يوما 
فين���ا خطيبا مباء ُيدعى ُخّما بني مكة واملدينة فحمد اهلل وأثنى عليه 
ووعظ وذكر ثم قال: »أما بعد أال أيها الناس فإمنا أنا بش���ر يوشك أن 
يأتي رس���ول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلني: أولهما كتاب اهلل فيه 
الهدى والنور فخذوا بكتاب اهلل واستمسكوا به«. فحث على كتاب اهلل 
ورّغب فيه ثم قال: »وأهل بيتي أذّكركم اهلل في أهل بيتي أذّكركم اهلل 
في أهل بيتي«. فقال له حصني: ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من 
أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من ُحرم الصدقة 
بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عّباس 

قال: كل هؤالء ُحرم الصدقة قال: نعم. رواه مسلم.
وفي رواية: »أال وإني تارك فيكم ثقلني: أحدهما كتاب اهلل عز وجل وهو 

حبل اهلل من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضاللة«.
وع���ن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن أبي بكر الصديق ÿ موقوفا 

عليه أنه قال: ارقبوا محمد ژ في أهل بيته.

بعثه إلى مكة بسورة التوبة
ع���ن حميد بن عبدالرحمن ان أبا هريرة رضي اهلل قال: بعثني أبو 
بكر في تلك احلجة في املؤذنني بعثهم يوم النحر يؤذنون مبنى أال يحج 
بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبدالرحمن: 
ثم أردف رس���ول اهلل ژ بعلي بن أبي طالب فأمره ان يؤذن ببراءة، 
قال أب���و هريرة: فأذن معنا علي في منى يوم النحر ببراءة وأال يحج 

بعد العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان.
ع���ن أنس بن مالك قال: بعث النبي ژ ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه 
فقال: »ال ينبغي ألحد أن يبّلغ هذا إال رجل من أهلي« فدعا علّيا فأعطاه 

إياها.
وعن ابن عباس قال: بعث النبي ژ أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤالء 
الكلمات ثم أتبعه علّيا، فبينما أبو بكر في بعض الطريق إذ سمع رغاء 
ناقة رسول اهلل ژ القصواء، فخرج أبو بكر فزعا فظن أنه رسول اهلل 
ژ، فإذا هو علّي، فدفع إليه كتاب رسول اهلل ژ وأمر علّيا أن ينادي 
بهؤالء الكلمات، فانطلقا فحّجا، فقام علّي أيام التش���ريق، فنادى: ذمة 
اهلل ورسوله بريئة من كل مشرك، فسيحوا في األرض أربعة أشهر وال 
يحجن بعد العام مشرك وال يطوفن بالبيت عريان وال يدخل اجلنة إال 

مؤمن وكان علي ينادي فإذا علّي قام أبو بكر فنادى بها.

تكسيره األصنام واألوثان
- ع���ن علي ÿ قال: كان رس���ول اهلل ژ في جنازة فقال: »أيكم 
ينطلق الى املدينة فال يدع بها وثنا اال كس���ره، وال قبرا اال سواه، وال 
صورة اال لطخها« فقال »رجل«: انا يا رس���ول اهلل، فانطلق فهاب اهل 
املدينة فرجع، فقال علي ÿ: انا انطلق يا رسول اهلل، قال: »فانطلق« 
فانطلق ثم رجع فقال: يا رس���ول اهلل لم ادع بها وثنا اال كسرته، وال 
قبرا اال س���ويته، وال صورة اال لطختها، ثم قال رسول اهلل ژ: »من 

عاد لصنعة شيء من هذا فقد كفر مبا أنزل على محمد ژ«.
ث���م قال: »ال تكونن فتانا وال مختاال، وال تاجرا اال تاجر خير، فإن 

أولئك هم املسبوقون بالعمل«.
- عن جرير بن حيان عن ابيه ان عليا ÿ قال: أبعثك فيما بعثني 

رسول اهلل ژ، امرني ان اسوي كل قبر واطمس كل صنم.
- عن ابي هياج االسدي قال: قال لي علي: ابعثك على ما بعثني عليه 
رسول اهلل ژ: اال تدع متثاال اال طمسته وال قبرا مشرقا اال سويته.

- عن علي ÿ قال: بعثه النبي ژ الى املدينة فأمره ان يس���وي 
القبور.

- عن جرير بن حيان عن ابيه ان عليا ÿ قال البيه: البعثنك فيما 
بعثني فيه رسول اهلل ژ: ان اسوي كل قبر، وان اطمس كل صنم.

- عن ابي الهياج االس���دي قال: قال لي علي: ابعثك على ما بعثني 
عليه رس���ول اهلل ژ: اال تدع متثاال اال طمس���ته وال قبرا مشرقا اال 

سويته.

األسبوع قصة

عبداهلل البناياحمد صالح

مبارك احلجرفعمر القصاص

عبدالعزيز سعدعبدالرحمن سعد

أوراد سعيدة بفوزها

أسامة محمود عبداملجيد

من أحاديث الرسول ژ  

الدين النصيحة
- عن ابي رقية متيم بن أوس الداري ÿ ان النبي ژ قال: »الدين 
النصيحة« قلنا: ملن؟ قال: »هلل ولكتابه ولرس����وله وألئمة املس����لمني 

وعامتهم«، رواه مسلم.
- عن جرير بن عبداهلل ÿ قال: بايعت رس����ول اهلل ژ على اقام 

الصالة، وايتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم، متفق عليه.
- عن انس ÿ عن النبي ژ قال: »ال يؤمن أحدكم حتى يحب الخيه 

ما يحب لنفسه«، متفق عليه.

من خالف قوله فعله
- عن ابي زيد اس����امة بن زي����د بن حارثة رض����ي اهلل عنهما قال: 
س����معت رس����ول اهلل ژ يقول: »يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في 
النار فتندلق اقتاب بطنه فيدور بها كما يدور احلمار بالرحى فيجتمع 
اليه اهل النار فيقولون: يا فالن ما لك؟ ألم تكن تأمر باملعروف وتنهى 
ع����ن املنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر باملعروف وال آتيه، وأنهى عن املنكر 

وآتيه«، متفق عليه.

الفقه في الدين
- عن أبي موس����ى قال: قال رسول اهلل ژ: »ان مثل ما بعثني اهلل 
ب����ه من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب ارضا فكانت منها طائفة طيبة، 
قبلت املاء فأنبتت الكأل والعشب الكثير، وكان منها اجادب امسكت املاء، 
فنفع اهلل بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، واصاب طائفة منها 
اخرى، امنا هي قيعان ال متسك ماء وال تنبت كأل، فذلك مثل من فقه في 
دين اهلل، ونفعه ما بعثني اهلل به، فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك 

رأسا، ولم يقبل هدى اهلل الذي ارسلت به«، متفق عليه.
- عن جابر ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »مثلي ومثلكم كمثل رجل 
اوقد نارا فجعل اجلنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وانا آخذ 

بحجزكم عن النار، وأنتم تفلتون من يدي«، رواه مسلم.

حسن الخلق
- عن ابي هريرة ÿ انه قال: قيل: يا رسول اهلل، ادع على املشركني، 

قال »اني لم ابعث لعانا، وامنا بعثت رحمة«، رواه مسلم.
- عن ابي هريرة ÿ قال: كنت ادعو امي الى االسالم وهي مشركة، 
فدعوتها يوما فأس����معتني في رس����ول اهلل ژ ما اكره، فأتيت رسول 
اهلل ژ وانا ابكي، قلت: يا رس����ول اهلل اني كنت ادعو امي الى االسالم 
فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما اكره، فادع اهلل ان يهدي 
ام ابي هريرة، فقال رس����ول اهلل ژ »اللهم اهد أم ابي هريرة« فخرجت 
مستبش����را بدعوة نبي اهلل ژ، فلما جئت فصرت الى الباب، فإذا هو 
مجاف، فسمعت امي خشف قدمي، فقالت: مكانك يا ابا هريرة وسمعت 
خضخضة املاء، قال فاغتس����لت ولبس����ت درعها وعجلت عن خمارها، 
ففتحت الباب ثم قالت: يا ابا هريرة اش����هد ان ال اله اال اهلل واش����هد ان 
محمدا عبده ورسوله، قال فرجعت الى رسول اهلل ژ، فأتيته وانا ابكي 
من الفرح، قال قلت: يا رسول اهلل أبشر قد استجاب اهلل دعوتك وهدى 
ام ابي هريرة، فحمد اهلل واثنى عليه وقال خيرا، قال قلت: يا رس����ول 
اهلل ادع اهلل ان يحببن����ي انا وامي الى عباده املؤمنني، ويحببهم الينا، 
قال فقال رس����ول اهلل ژ »اللهم حبب عبي����دك هذا � يعني ابا هريرة � 
وأمه الى عبادك املؤمنني، وحبب اليهم املؤمنني فما خلق مؤمن يس����مع 

بي، وال يراني، اال احبني«، رواه مسلم.
- عن ابي هريرة ÿ قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي واصحابه، 
على النبي ژ فقالوا: يا رسول اهلل ان دوسا عصت وابت فادع اهلل عليها، 

فقيل: هلكت دوس، قال: »اللهم اهد دوسا وات بهم«، رواه البخاري.
- عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما انهم قالوا: يا رس����ول اهلل 
احرقتن����ا نبال ثقيف فادع اهلل عليهم، فق����ال: »اللهم اهد ثقيفا«، رواه 

الترمذي بسند صحيح.

سنة الرسول ژ
- وعن انس ÿ ق����ال: جاء ثالثة رهط الى بيوت ازواج النبي ژ 
يس����ألون عن عبادة النبي ژ، فلما اخبروا كأنهم تقالوها، وقالوا: اين 
نحن من النبي ژ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال احدهم: 
اما انا فأصلي الليل ابدا وقال اآلخر: وانا اصوم الدهر ابدا وال افطر وقال 
اآلخر: وانا اعتزل النس����اء فال اتزوج ابدا، فجاء رس����ول اهلل ژ فقال: 
»انتم الذين قلتم كذا وكذا؟ اما واهلل اني الخشاكم هلل واتقاكم له لكني 
اصوم وافطر، واصلي وارقد، واتزوج النس����اء، فمن رغب عن س����نتي 

فليس مني«، متفق عليه.

إنها أم املؤمنني السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى 
بن قصي، القرشية األسدية، زوج الرسول ژ، أول امرأة تزوجها، 

وأول من أسلم بإجماع املسلمني، لم يتقدمها رجل وال امرأة.
كانت تدعى في اجلاهلية الطاهرة، أوس���ط نساء قريش نسبا، 
وأعظمهم شرفا، وأكثرهم ماال، تستأجر الرجال في مالها تضاربهم 

إياه.
وملا بلغها عن رسول اهلل ژ ما بلغها من صدق حديثه وعظم 
أمانت���ه وكرم أخالقه بعثت إليه وعرضت عليه أن يخرج في مالها 
إلى الش���ام تاجرا على أن تعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من 
التجار، فقبل النبي ژ ذلك منها، وتاجر في مالها، فأضعف وأربح، 

ومنا مالها وأفلح.
وكانت خديجة امرأة حازمة لبيبة ش���ريفة مع ما أراد اهلل من 
كرامتها، فعرضت نفسها على رسول اهلل ژ، فذكر ذلك ألعمامه، 
فخرج معه عمه حمزة بن عبد املطلب حتى دخل على خويلد بن أسد، 
فخطبها إليه، فتزوجها رسول اهلل ژ وهو ابن خمس وعشرين سنة، 
وكان عمرها يومئذ أربعني سنة وقد تزوجت قبله برجلني، فولدت 
لرسول اهلل ژ ولده كلهم إال إبراهيم فإنه كان من مارية القبطية، 
وأكبر أوالده من خديجة القاسم وبه يكنى ژ، وعبداهلل ويسمى 
الطاهر والطيب، وماتا قبل البعثة، أما بناته منها فهن رقية أكبرهن 
ثم زينب ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وكلهن أدركن اإلس���الم فأسلمن 
وهاجرن معه ژ، ومن كرامتها ژ أنه لم يتزوج امرأة قبلها، ولم 

يتزوج عليها قط، وال تسرى 
إلى أن قضت نحبها، فوجد )أي 
حزن( لفقدها، وحزن النبي ژ 
حزنا ش���ديدا مع كامل الصبر 
والتسليم هلل رب العاملني، حتى 

سمي ذلك العام بعام احلزن.

خصال عظيمة

وكان���ت رض���ي اهلل عنها 
رابطة اجلأش، عاقلة مصونة، 
ثبتت جأش النبي ژ ملا فاجأه 
الوحي أول مرة في غار حراء، 
فرجع إليها يرجف فؤاده، يقول 
لها: »زملوني لقد خشيت على 
نفس���ي«. فلم تفقدها ش���دة 
الصدمة وعيها، بل كلها رزانة 
وتعقل، وصبر وحتمل، ونطقت 
باحلكمة، وقامت باخلدمة، قالت 
ل���ه: »كال واهلل ال يخزيك اهلل 
الرحم،  أبدا، واهلل إنك لتصل 

وتصدق احلدي���ث، وحتمل الكل )أي التعب(، وتكس���ب املعدوم، 
وتقري الضيف، وتعني على نوائب احلق«. )كما في كتاب اإلميان 
البن منده(. فخففت بهذه الكلمات الطيبات ما كان يجده النبي ژ 
في نفسه في ثوان معدودات، ولم يجف ريقها رضي اهلل عنها من 
هذا الكالم حتى انطلقت مسرعة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، تنقل 
له خبر ما وقع لزوجها، فطمأنها بأنه رسول هذه األمة وأن الوحي 

قد جاءه كما جاء ملوسى ومن قبله من األنبياء.
وهكذا كان خلديجة شرف اإلسالم األول، وشرف العلم بالوحي 
املنزل وش���رف احتضانها لرس���ول اهلل ژ بعد األمر الذي نابه، 

وتخفيفها لشدة ما أصابه، وكان هذا دأبها معه ژ حتى ماتت.

تعظيم الرسول ژ لها

وقد حفظ لها النبي ژ هذه اخلدمة اجلليلة، فكان يذكرها بها 
بعد موتها، ويثني عليها.

ومن عالمات تعظيمه خلديجة أنه كان ميضي عهدها القدمي بعد 
موتها بني نسائه، ويسير بسيرتها احملمودة في عالقتها مع األهل 
واجليران، وكأنها معه حاضرة كأحسن ما يعيش الزوجان، قالت 
السيدة عائشة رضي اهلل عنها: »ما غرت على أحد من نساء النبي 
ژ، م���ا غرت على خديجة، وما رأيتها، ولكن كان النبي ژ يكثر 
ذكرها، ورمبا ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق 
خديجة، فرمبا قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إال خديجة، فيقول: 
»إنها كانت، وكانت، وكان لي 

منها ولد« رواه البخاري.
وك���م كان ينبع���ث م���ن 
وجه رس���ول اهلل ژ البشر 
والس���رور، ملا يحظى بزيارة 
صديقات خلديجة بعد وفاتها، 
فما هو إذا رآهن حتى يطيب 
بذكرها، وتتحرك فيه الشجون 
عرفانا لفضلها وقدرها. روى 
البخاري ومسلم وغيرهما عن 
عائشة رضي اهلل عنها، قالت: 
»استأذنت هالة بنت خويلد، 
أخت خديجة، على رسول اهلل 
ژ، فعرف استئذان خديجة 
»أي صفت���ه لش���به صوتها 
بصوت أختها فتذكر خديجة 
بذلك« فارتاع لذلك »تغير واهتز 
س���رورا«، فقال: »اللهم هالة« 
)أي اجعله���ا يا اهلل هالة، أو: 

هي هالة(.

الطاهرة الشريفة السيدة خديجة أم المؤمنين رضي اهلل عنها

أوراد فازت مع فريقها

بطل رياضي يحل ضيفا جديدا

عندما اختار رسول اهلل ژ السيدة عائشة رضي اهلل عنها 
للخروج معه الى معركة بني املصطلق بعد ان اختارتها القرعة 
والتي كانت جترى قبيل املعارك التي يخرج اليها الرسول ژ 
الختيار من يرافقه من نسائه وبينما كان اجليش االسالمي ينزل 
ليال منزال في طريق عودته الى املدينة خرجت السيدة عائشة 
رضي اهلل عنها تبحث عن عقد قد استعارته من اختها وافتقدته، 
وعندما عادت وجدت ان اجليش قد رحل ومعه هودجها فاختارت 
ان تبقى في املكان نفسه آملة ان يعود القوم اليها عند افتقادها 
وما لبثت ان نامت ولم تستيقظ اال عند سماع صوت صفوان بن 
املعطل وكان قد تأخر عن اجليش فأناخ لها راحلته التي ركبتها 
عائشة وقادها صفوان حتى وصل بها اجليش وملا رأى الناس 
ذلك خاض البعض في شرف عائشة وصفوان وقالوا فيهما افكا 
مبينا وتولى املنافقون بقيادة عبداهلل بن ابي بكر اش����اعة ذلك 
واختالق ذلك االفك الذي انطلى على بعض املسلمني فتناقلوه 
فنزل الوحي على الرسول وهو عند عائشة بآيات عشر اعلنت 
براءتها في قوله تعالى )ان الذين جاءوا باالفك عصبة منكم ال 
حتس����بوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب 

من االثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم(.

االبن العاصي
دعا نوح گ قومه الى عبادة اهلل تعالى مدة طويلة 
من الزمن فلم يس���تجب له اال القليل منهم، واستمر 
الباقون في كفرهم وعصيانهم، فدعا نوح ربه ان يهلك 
الكفار، فأوحى اهلل اليه ان يصنع سفينة، فلما انتهى 
نوح من صنع السفينة، امره اهلل ان يركبها هو والذين 
آمنوا معه، وان يأخذ معه من كل شيء زوجني اثنني 
وفعل نوح گ ما امره اهلل به، وامطرت السماء مطرا 
ش���ديدا، وتفجر املاء م���ن االرض وارتفع املاء وحمل 
السفينة وسار بها، وكان لنوح گ ابن كافر فناداه: 
)ي���ا بني اركب معنا وال تكن مع الكافرين( لكن االبن 
العاصي اصر على كفره باهلل وعدم طاعته البيه وقال 
له: )سآوي الى جبل يعصمني من املاء( فقال له ابوه: 
)ال عاصم اليوم من امر اهلل اال من رحم( وارتفع املاء، 

فغرق االبن العاصي مع الكافرين.

الصالة
ان  احم���د صال���ح يؤكد 
الصالة هي مفتاح اخلير في 
الدنيا واآلخرة ويقول احلمد 
هلل اواظ���ب عليه���ا النن���ي 
مسلم ويجب ان اقوم بقضاء 
الفروض وهي اول ما يحاسب 
عليه العبد يوم القيامة، كما 
انني حريص على ادائها في 
جماعة في املسجد حتى احصل 
على ثواب اكبر في الدرجات 

وحتفني املالئكة.

تالوة القرآن
القص���اص يقول:  عم���ر 
صوتي جميل في تالوة القرآن، 
كما يقول كل من يسمعني، كما 
انني فزت في مسابقة خطيب 
املستقبل والذي امتنى عندما 
ابكر ان اكون خطيبا معروفا 
يشار اليه بالبنان وايضا اكون 
قارئا لكتاب اهلل يسمعني كل 
مسلم ويدعولي وحتى يرضى 

عني اهلل تعالى.

األدب
عبدالرحمن س���عد يرى 
ان التعام���ل مع الناس بأدب 
ان  الذي يجب  االس���الم هو 
يك���ون الن ديننا دين اآلداب 
النبوية  ومليء باالرشادات 
التي تأمرنا بالتحلي باألدب 
مع النفس وم���ع الناس وما 
اجمل ديننا االسالمي احلنيف 
ال���ذي يدعونا دائم���ا ملكارم 

االخالق.

التأني
عبداهلل البناي ينبهنا الى 
ان التأني في الكالم والتأني 
في االفع���ال ضروري ومهم 
حتى ال تزيد اخطاء االنسان 
بس���بب التسرع وانه يجب 
ان يفكر االنسان جيدا قبل 
االقبال على شيء سواء حني 
يرد على محدثيه او حينما 
يهم بعمل شيء فهذا انفع له 
واجدى ويتحاشى كثيرا من 

االخطاء.

العفو
مب���ارك احلجرف يقول: 
امرنا اهلل سبحانه وتعالى 
الن���اس فقال  بالعف���و عن 
)والعافني عن الناس( لذلك 
عندما يسيء لي احد اسامحه 
واعفو عنه حتى انال مرتبة 
العاف���ني واجد ص���دى ذلك 
واضحا حيث يأتي املسيء لي 
معتذرا عن اساءته ويشكرني 

النني عفوت عنه.

اإلخالص
عبدالعزيز سعد يؤكد ان 
االخالص اس���اس كل شيء 
في احلياة فيجب ان يتحلى 
املسلم بخصلة االخالص لكل 
من حوله ويبدأ بنفسه فيكون 
مخلصا مع ذاته وعالقته مع 
ربه ثم يك���ون مخلصا مع 
اصدقائه وزمالئه حتى يعيش 
في سعادة وضميره مرتاح 

دائ ما دون ازعاج نفس.

في يوم من املرح واللهو واللعب في حضانة الفرح وفي 
مسابقة ان الفريق يكسب فازت الطفلة اوراد العوضي 

في فريقها االحمر على الفريق االصفر.

انضم الينا الناشئ الكويتي اسامة عبداملجيد العب 
التنس في نادي الساملية الرياضي والذي فاز في كثير 

من البطوالت فأهال بكم ونتمنى لك مزيدا من التقدم.

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.


