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حواء عام 1992 في املجاعة، 

من أحاديث الرسول ژ  

حملة الراية يوم بدر
عن قتادة ان علي بن ابي طالب كان صاحب لواء رسول اهلل 

ژ يوم بدر وفي كل مشهد.

في خيبر
عن س���هل بن س���عد ے س���مع النبي ژ يقول يوم خبير: 
»أُلعطنيَّ الراية رجال يفتح اهلل على يديه« فقاموا يرجون لذلك 
أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرج���و أن يعطى، فقال: »أين علي؟« 
فقيل: يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه 
حتى كأنه لم يكن به ش���يء، فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، 
فقال: »على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى اإلسالم، 
وأخبرهم مبا يجب عليهم، فواهلل ألن يهدي بك رجل واحد خير 

لك من حمر النعم«.
عن سلمة بن االكوع ے قال: كان علي ے تخلف عن النبي 
ژ في خيبر وكان به رمد، فقال: أنا أتخلف عن رسول اهلل ژ، 
فخرج علي فلحق بالنبي ژ، فلما كان مساء الليلة التي فتحها 
في صباحها فقال رسول اهلل ژ: »أُلعطنيَّ الراية � أو قال: ليأخذن 
� غدا رجال يحبه اهلل ورسوله، أو قال: ُيحب اهلل ورسوله، يفتح 
اهلل عليه« فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه 

رسول اهلل ژ ففتح اهلل عليه.
عن سهل ے � يعني ابن سعد � قال: قال النبي ژ يوم خيبر: 
»أُلعطني الراية غدا رجال يفتح اهلل على يديه يحب اهلل ورسوله 
ويحبه اهلل ورسوله« فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم 
يرجونه، فقال: »أين علي؟« فقيل: يشتكي عينيه، فبصق في عينيه 
ودعا ل���ه فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه، فقال: أقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا، فقال: »انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم 
ادعهم إلى اإلسالم، وأخبرهم مبا يجب عليهم، فواهلل ألن يهدي 

اهلل بك رجال خير لك من أن يكون لك حمر النعم«.
عن س���هل بن سعد ے أن رس���ول اهلل ژ قال: »ثم أُلعطني 
الراية غدا رجال يفتح اهلل على يديه« قال: فبات الناس يدوكون 
ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رس���ول اهلل 
ژ كله���م يرجوا ان يعطاها، فقال: »أي���ن علي بن أبي طالب؟« 
فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول اهلل، قال: »فأرسلوا إليه فأتوني 
به« فلما جاء بصق ف���ي عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن  لم يكن 
به وجع، فأعطاه الراية فقال علي: يا رس���ول اهلل أقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا، فقال: انفذ على رس���لك حتى تنزل بساحتهم، ثم 
ادعهم إلى اإلس���الم، وأخبرهم مبا يجب عليهم من حق اهلل فيه، 
فواهلل ألن يهدي اهلل بك رج���ال واحدا خير لك من أن يكون لك 

حمر النعم«.
عن س���لمة قال: كان علي قد تخلف ع���ن النبي ژ في خيبر 
وكان به رمد فقال: أنا أتخلف عن رس���ول اهلل ژ؟ فخرج علي 
فلحق بالنبي ژ، فلما كان مس���اء الليل���ة التي فتحها اهلل في 
صباحها قال رسول اهلل ژ: »أُلعطني الراية � أو ليأخذن الراية 
� غدا رجال يحبه اهلل ورس���وله« أو قال: »يحب اهلل ورس���وله � 
يفتح اهلل علي���ه« فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، 

فأعطاه رسول اهلل ژ الراية ففتح اهلل عليه.
عن س���لمة ے قال: كان علي بن أبي طالب ے تخلف عن 
النب���ي ژ في خيبر، وك���ان رمدا، فقال: أنا اتخل����ف عن النبي 
ژ فلحق به، فلما بتن���ا الليلة التي ُفتحت قال: »أُلعطني الراية 
غدا � أو ليأخذن الراية غدا � رجل يحبه اهلل ورسوله يفتح اهلل 

عليه« فنحن نرجوها، فقيل: هذا علي، فأعطاه، ففتح عليه.
عن سهل بن س���عد ے أن رسول اهلل ژ قال ي���وم خيبر: 
»أُلعطني هذه الراية غدا رجال يفتح اهلل على يدي��ه، يحب ال��له  
ورسوله ويحبه اهلل ورسوله« قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم: 
أيه���م يعطاه����ا؟ فلما اصبح الناس غدوا على رس���ول اهلل ژ 
كلهم يرجو ان يعطاها، فق���ال: أين علي بن أبي طال���ب؟ فقيل: 
هو يا رس���ول اهلل يشتكي عينيه، قال: فأرس���لوا إليه فأتي به 
فبصق رس���ول اهلل ژ في عيني����ه ودعا له فبرأ حتى كأن لم 
يكن به وجع، فأعط����اه الراية، فق�����ال عل����ي: يا رس���ول اهلل، 
أقاتلهم حتى يكونوا مثلن���ا، فقال: »انفذ على رسلك حت���ى تنزل 
بس���احتهم، ثم ادعه����م إلى االسالم، وأخبرهم مبا يجب عليهم 
م���ن حق اهلل فيه، فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا خير لك 

من أن يكون لك حمر النعم«.

اسم اهلل
- ع����ن عبداهلل ب����ن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رس����ول 
اهلل ژ: انه لقي زيد بن عمر بن نفيل بأس����فل بلدح، وذاك قبل 
ان ينزل على رس����ول اهلل ژ الوحي، فقدم الى رسول اهلل ژ 
س����فرة فيها حلم، فأبى ان يأكل منها، ثم ق����ال: »اني ال آكل مما 
تذبح����ون على انصابكم، وال آكل اال مما ذكر اس����م اهلل عليه«. 

)رواه البخاري(.
- عن ان����س ے قال: ان رجال صلى ثم دعا فقال: اللهم اني 
اسألك بأن لك احلمد ال إله اال انت املنان بديع السماوات واالرض 
ذو اجلالل واالكرام، يا حي يا قي����وم، فقال النبي ژ: »اتدرون 
مب دعا؟« قالوا: اهلل ورس����وله اعلم، قال: »والذي نفس����ي بيده، 
لقد دعا اهلل باسمه االعظم الذي اذا دعي به اجاب، واذا سئل به 

اعطى«. )رواه أبوداود(.

النجاة
عن عقبة بن عامر ے قال: قلت: يا رس����ول اهلل، ما النجاة؟ 
قال: »أمس����ك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك«. 

)رواه الترمذي(.

اإلمعة
عن حذيفة ے قال: قال رسول اهلل ژ: »ال يكن أحدكم إمعة 
يقول: انا مع الناس، ان احسن الناس احسنت، وان اساؤوا اسأت، 
ولكن وطنوا النفسكم ان احسن الناس ان حتسنوا، وان اساؤوا 

اال تظلموا«. )رواه الترمذي(.

البالء
وعنه ے ايضا قال: قال رسول اهلل ژ: »ال ينبغي للمؤمن 
ان يذل نفس����ه، قالوا: كيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البالء 

ملا ال يطيق. )رواه الترمذي(.

شجرة الجنة
عن ابي هريرة ے قال: قال رس����ول اهلل ژ: »ان في اجلنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام، واقرأوا ان شئتم »وظل 
مم����دود« ولقاب ق����وس احدكم في اجلنة خير مم����ا تطلع عليه 

الشمس او تغرب«. )رواه الشيخان(.

تبسم الرسول ژ 
كان رسول اهلل ژ ال يضحك اال تبسما، وكنت اذا نظرت اليه 

قلت اكحل العينني وليس بأكحل. )حسن رواه الترمذي(.

دعاء النبي ژ
اخ����رج البزار واحلاكم والبيهقي في الدعوات عن أم املؤمنني 
عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال لي ابي: اال اعلمك دعاء علمنيه 
رس����ول اهلل ژ وقال: كان عيس����ى يعلمه احلواريني ولو كان 
عليك مثل اح����د لقضاه اهلل عنك، قلت: بلى، ق����ال قولي: اللهم 
فارج الهم كاش����ف الغم مجيب دع����وة املضطرين رحمن الدنيا 
واآلخرة ورحيمهما ان����ت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها 
عمن سواك، قال ابوبكر: وكانت علي ذنابة من دين وكنت للدين 
كارها فلم ألبث اال يس����يرا حتى جاءني اهلل بعائدة فقضى اهلل 
عني ما كان علي من الدين، قالت عائشة: وكان علي السماء دين 
وكنت اس����تحي منها وكنت ادعو بذلك فما لبثت اال يسيرا حتى 
جاءني اهلل برزق ليس من ميراث وال صدقة فقضيتها واوليت 

عبدالرحمن بن ابي بكر ثالث اواق وفضل لنا فضل حسن.

القلوب
عن النواس بن سمعان ے قال: سمعت رسول اهلل ژ يقول: 
»ما من قلب اال بني اصبعني من اصابع الرحمن، ان ش����اء اقامه 
وان ش����اء ازاغه«، وكان رسول اهلل ژ يقول: »يا مقلب القلوب 
ثبت قلبي على دينك، وامليزان بيد الرحمن عز وجل يرفع اقواما 

ويخفض آخرين الى يوم القيامة«.

عرف العرب قبل اإلسالم بعض قبائل 
الهند مثل الزط )جات( وامليدا وهما قبيلتان 
من قبائل الس���ند عرفتا بالغزو فجندهما 

الفرس، ورمبا كثر احتكاكهما بالعرب.
وكانت التجارة العربية مع الهند تسير 
برا من مصر والش���ام على س���احل البحر 
األحمر الى اليمن، ثم تبدأ الرحلة البحرية 
عن طريق حضرموت وعمان والبحرين الى 
كراتشي، أو عن طريق احمليط الهندي الى 
موانئ الهند، وملا جاء اإلسالم استمرت صلة 
الهند قوية بالعرب، وهناك كلمات من اللغة 
الهندية موجودة في القرآن الكرمي، وأقوال 
الرسول ژ مثل مسك وزجنبيل وكافور، وقد 
أهدى بعض ملوك الهند للرسول ژ جرة 
فيها زجنبيل فأطعم الرسول ژ أصحابه 
منها. وألن نشاط العرب كان جتاريا فإن لنا 
ان نتوقع ان يقتصر اتصالهم على السواحل 
الهندية التي كانوا يعرفونها جيدا، ويعرفون 
املدن الواقعة على الس���احل الطويل لبحر 
العرب، كما كانوا ينطلقون من هذه البالد 
الى ما وراءها فيذهبون الى خليج البنغال، 

وبالد املاليو وجزر اندونيسيا.

ازدهار التجارة

أقام بع���ض التجار العرب 
في املوانئ واملدن الس���احلية 
الهندية، واستوطنت جاليات 
عربية هناك قبل الفتح اإلسالمي 
لهذه البالد، وكذلك كان هناك 
هنود أقاموا بني العرب، وأخذوا 
عنهم لغاتهم، وتعلموا لسانهم، 
وعرف���وا بينهم، واش���تهروا 
بألقابه���م مثل ال���زط وامليدا 

والتكاكرة.
وبعد قيام دولة اإلس���الم، 
التجارية  العالق���ات  ازدهرت 
بني بالد الهند والس���ند، وبني 
الب���الد العربية، ففي عهد أبي 
بكر ے اس���تطاع العرب ان 
يدخلوا بالد الش���ام والعراق، 

وقد أقر أبوبكر أباالعالء بن احلضرمي على 
والية البحرين أحد مراكز التجارة العربية 
مع الهند والصني، وفي عهد عمر ے دخلوا 
بالد إيران حتى وصلوا الى خليج العرب، 
وكانت هذه املنطقة في أيدي أقوام عظيمة، 
فقد كان اخلليج العربي مركزا جتاريا في 
أيدي الفرس، ومنه كانت السفن التجارية 
تتحرك نحو بالد السند والهند، والصني، 
حاملة أنواع البضائ���ع من جهة الى جهة 

أخرى، وبالعكس.
وملا اس���تولى العرب عل���ى هذه البالد 
وفتحوها راجت جتارة العرب مع بالد السند 

والهند حتى فتح العرب بالد السند.

فتح السند

وفي سنة 591 اختار احلجاج صهره وابن 
أخيه )عمادالدين محمد بن القاسم الثقفي(، 
الذي كان واليا على الري ببالد فارس، وعينه 
قائدا عاما على اجليش اإلسالمي، الذي تقرر 

قيامه بفتح بالد السند.
وقد اقترن اسم محمد بن القاسم ببالد 
السند، فهو الفاحت احلقيقي األول لها، حيث 
كانت ملجأ للخارجني عن الدولة اإلسالمية، 

وكان أهلها كثيرا ما يعتدون على س���فن 
املس���لمني في البحر، مما دعا احلجاج بن 
يوس���ف والي العراق للوليد بن عبدامللك 
الى ان ُيلح عل���ى الوليد بفتح تلك البالد، 
فأذن له الوليد بذلك فجهز جيش���ا كبيرا 
قوامه عشرون ألف مقاتل، وعني محمد بن 
القاسم قائدا لذلك اجليش، وكان عمره سبع 

عشرة سنة.
وحتركت اجليوش اإلس���المية من بالد 
فارس ع���ن طريق الس���احل، وفي الوقت 
نفسه حتركت الس���فن من البصرة حتمل 
العتاد والرجال، وقد اكتمل وصول اجليوش 
البرية والبحرية الى )الديبل(، وعس���كر 
محمد بن القاسم على أسوارها وحاصرها، 
وضربها باملنجنيقات، وأتلف أسوارها، وهدم 
املعبد البوذي فيها، ألنه كان يستغل ألهداف 
عسكرية، ومتكن من دخولها عنوة، فهرب 
أميرها، فبنى املسلمون بها مسجدا، وأقامت 
بها جماعة منهم، ثم تقدم ابن القاسم شماال 
في بالد السند ومتكن من فتح العديد من 

املواقع.
وعندم���ا قام ابن القاس���م بحملته كان 
املسلمون قد جنحوا في فتح بعض املناطق في 
جنوب أفغانستان احلالية، ثم 
كان���ت حمل���ة ابن القاس����م، 
الذي أمت اهلل على يدي����ه نعمة 
نشر اإلس���الم في كل مناطق 
السند، ودخ����ول أهلها في دين 

اهلل أفواجا.
وس���������ار املس���لم���ون 
يفتح���ون ف���ي بالد الس���ند 
الى »امللت��ان«،  حتى وصلوا 
ومتكن����وا من فتحها عنوة، 
وكان بها معبد للبوذية يح����ج 
اليه أهل الس���ند، ويس���تغل 
في أغراض عس���كرية، فهدمه 
املس���لمون وحطموا أصنامه 
القاس���م في  اب���ن  واس���تقر 
»امللتان« وصارت مركزا رئيسيا 

للمسلمني.

محمد بن القاسم نشر اإلسالم بالمساجد والعدل

إحسان الكويتيين أنقذ حواء من الموت

)ألم، غلبت الروم، في أدنى األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في 
بضع س���نني هلل االمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح املؤمنون، بنصر 
اهلل ينصر من يش���اء وهو العزيز الرحيم، وعد اهلل ال يخلف اهلل وعده 

ولكن أكثر الناس ال يعلمون( الروم 1 - 6.
نزلت هذه اآليات حني غلب ملك الفرس على بالد الشام وما واالها من 
بالد اجلزيرة الواقعة حتت حكم الروم وظهر عليهم فقتلهم وخرب مدائنهم 
وقطع زيتونهم ودارت معركة فاصلة بأذرعات وبصرى، وهو أدنى الشام 
الى ارض العرب، فغلبت فارس الروم واضطر هرقل ملك الروم الى االحتماء 

بعاصمة ملكه بالقسطنطينية وحاصره فيها الفرس مدة طويلة.
وه���ذا الغلب الذي ذكر في هذه اآلية هو انهزام الروم في احلرب التي 
جرت بينهم وبني الفرس س���نة 618 ميالدية، وذلك ان خس���رو بن هرمز 
ملك الفرس غزا الروم في بالد الش���ام وفلسطني، وهي من البالد الواقعة 
حتت حكم هرقل قيصر الروم فنازل انطاكية ثم دمش���ق وكانت الهزمية 
العظيمة على الروم في اطراف بالد الش���ام احملاذية جلزيرة العرب بني 
بص���رى واذرعات، وذلك هو املراد في قوله تعالى )في أدنى االرض( الى 
ادن���ى بالد الروم الى بالد العرب. فلما نزلت هذه اآليات قال املش���ركون 
ألب���ي بكر: أال ترى الى ما يقول صاحب���ك؟ يزعم أن الروم تغلب فارس، 

قال: صدق صاحبي.

على نفسها جنت براقش

هل تعلم؟

ساق تاجر ملح حماره الى ساحل البحر ليبتاع ملحا، 
وكان ف���ي طريقه مجرى ماء، فعن���د عودته عثرت قدم 
حماره، فس���قط في املاء فلما أفاق من وقوعه، وجد ان 
حمله قد خف كثيرا، ألن امللح ذاب في املاء وعاد التاجر 
أدراجه، ومأل السالل أكثر مما مألها أوال، وملا وصل الى 
املجرى ثانية، س���قط احلمار متعمدا فيه وملا وقف على 
قوائمه، رغبة في نفسه وجد ان حمله قد خف كثيرا أخذ 
ينهض، وأدرك التاجر حيلته فساقه الى الساحل مرة ثالثة 
وابتاع بدل امللح حمال من االس���فنج فلما وصل احلمار 
ال���ى املجرى أحب ان ميثل احليل���ة اخلبيثة مرة ثانية 
فس���قط في املاء متعمدا فشرب االسفنج املاء فزاد ثقله 
زيادة فاحشة وسار احلمار وعلى ظهره حمل مضاعف 

وارتد كيده الى نحره.

< أط���ول حرب ف���ي التاريخ بدأت ع���ام 1338م بني 
اجنلترا وفرنس���ا اس���تمرت ملدة 125 سنة حيث انتهت 

عام 1453م.
< أصغر كتاب في العالم طبع في اليابان حيث ميكن 
ادخاله في ثقب إبرة كاخليط وهو يزن 0.0076 غرام وال 

تزيد سماكته على 1.5 ملم وعنوانه »لغة الزهور«.

حفظ الجميل
غالية السباعي تؤكد ان 
م���ن مكارم األخ���الق حفظ 
اجلميل وعدم نكرانه وتقول 
عندما تقدم لي صديقة جميال 
ولو صغيرا جدا أحفظه لها 
وال أنساه أبدا، وتقول أما من 
تنسى اإلحسان إليها وتقابله 
باإلساءة فهذا سلوك قبيح 
وليس من صفات املسلمني.

االبتسامة
ش���يخة الش���ايع تقول: 
القلوب  االبتس���امة جتلب 
وجتمع األحباء، أما العبوس 
الناس من بعض  فهو ينفر 
ولذلك فأنا دائما مبتس���مة 
ولي صديقات كثر وزميالت 
يحبونني ألنني دائما ابتسم 
ولقد تعلمت حديثا شريفا عن 
الرسول ژ معناه ان نقابل 

الناس بوجه طلق مبتسم.

القناعة
دالل الس���لطان تؤكد ان 
القناعة كنز ال يفنى ويجب 
على كل مس���لم ومسلمة ان 
يكون قنوعا مبا أعطاه اهلل 
وال ينظر إلى ما في يد غيره 
ألن ذلك يعتبر حسدا وعدم 
رضا بعطاء اهلل س���بحانه 
خاصة إذا كان املسلم يعلم ان 
اهلل موزع األرزاق كما يشاء 

وله حكمة في ذلك.

الطريق المستقيم
موضي املي���ع تقول من 
الس���لوكيات التي يجب ان 
تتصف بها الفتاة املسلمة هو 
السير على الطريق املستقيم 
الذي وضحه لنا القرآن الكرمي 
والسنة النبوية الشريفة وان 
تتس���م باحلي���اء والطهارة 
وحس���ن السلوك واخلشية 

الدائمة من اهلل تعالى.

الترتيب
تقول روان محمد: الترتيب 
والنظام البد منهما في حياة 
البنت حتى تعيش مرتاحة 
وغير قلقة ألن ديننا اإلسالمي 
هو دين النظام والنظافة والبد 
ان يستخدم اإلنسان عقله في 
جميع تصرفاته وخاصة في 
ترتيب أولويات حياته حتى 
يرتاح ويجعل من يعيشون 

معه في راحة وسكينة.

الهدوء النفسي
زهرة رش���يد ت���رى ان 
السلوك الهادئ في حياة كل 
فتاة البد منه حتى ال تخطئ 
كثيرا وان الهدوء النفس���ي 
ينعكس على الوجه واجلسد 
ويبعد األمراض عن اإلنسان، 
وهذا اله���دوء ال يتحقق إال 
باالجت���اه إل���ى اهلل تعالى 
والصالة واملعاملة احلسنة 

مع اجلميع.

لوال فضل اهلل تعالى وتبرع احملسنني الكويتيني لدول 
العالم ما عاشت حواء، فعن طريق املساعدات التي تقدمها 
جمعية العون املباشر )مسلمي أفريقيا( كانت الطفلة حواء 
ف����ي عام 1992 تعاني من املرض والهزال بس����بب املجاعة، 
وبالرعاية الطبية واإلغاثية تعلمت حواء وأصبحت عروسا 

فهل تصدق الفرق بني الصورتني.

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.


