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إني ألشد حبًا هلل ولرسوله
من مناقب اإلمام علي ے  

األسبوع قصة

سعد هزالاسماء علي

يوسف الشريدةتغريد محمد

هيثم بدرأمينة زايد

صالح ويوسف الكندري

بدر الرفاعي يعرض مشاركته

من أحاديث الرسول ژ  

حمله الراية في خيبر )1 - 2(
كانت غزوة رس���ول اهلل ژ خيبر في جمادى األولى سنة سبع 
من مهاجره، وهي على ثمانية برد من املدينة، قالوا: أمر رسول اهلل 
ژ أصحاب���ه بالتهيؤ لغزوة خيبر، ويجلب من حوله يغزون معه 
فقال: »ال إال راغب في اجلهاد« وش���ق ذلك على من بقي باملدينة من 
اليهود فخرج واستخلف على املدينة س���باع بن عرفطة الغفاري، 
واخرج معه ام سلمة زوجته، فلما نزل بساحتهم لم يتحركوا تلك 
الليلة ولم يصح لهم ديك حتى طلعت الشمس واصبحوا وافئدتهم 
تخفق وفتحوا حصونهم وغدوا الى اعمالهم معهم املساحي والكرازين 
واملكات���ل، فلما نظروا الى رس���ول اهلل ژ قالوا: محمد واخلميس 
يعنون باخلميس اجليش فولوا هاربني الى حصونهم وجعل رسول 
اهلل ژ يقول: »اهلل أكبر، خربت خبير، إنا اذا نزلنا بس���احة قوم 

فساء صباح املنذرين«.
ووعظ رس���ول اهلل ژ الناس وفرق بينه���م الرايات، ولم يكن 
الرايات إال ي���وم خيبر، إمنا كانت األلوي���ة، فكانت راية النبي ژ 
السوداء من برد عائش���ة، تدعى العقاب، ولواؤه أبيض ودفعه الى 

علي بن ابي طالب.
قال س���لمة: ثم ان نبي اهلل ژ ارسلني الى علي فقال: »ألعطني 
الراية اليوم رجال يحب اهلل ورس���وله ويحبه اهلل ورسوله« قال: 
فجئت به أقوده ارمد، فبصق رس���ول اهلل ژ في عينيه ثم أعطاه 

الراية، فخرج مرحب يخطر بسيفه فقال: 
قد علمت خيبر اني مرحب
شاكي السالح بطل مجرب
اذا احلروب اقبلت تلهب

فقال علي ے:
أنا الذي سمتني أمي حيدرة
كليث غابات كريه املنظرة

أكيلهم بالصاع كيل السندرة
ففلق رأس مرحب بالسيف، وكان الفتح على يديه.

عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: كنا نقول في زمن النبي ژ: 
رسول اهلل خير الناس، ثم ابوبكر، ثم عمر، ولقد أوتي ابن ابي طالب 
ثالث خصال، ألن تك���ون لي واحدة منهن احب الي من حمر النعم: 
زوجه رس���ول اهلل ژ ابنته، وولدت له، وس���د األبواب إال بابه في 

املسجد، واعطاه الراية يوم خيبر.
عن أبي هريرة ے قال: قال رسول اهلل ژ يوم خيبر: »ألدفعن 
الراية الى رجل يحب اهلل ورسوله يفتح اهلل عليه« قال: فقال عمر: 
فما أحببت اإلمارة قبل يومئذ، فتطاولت لها واستش���رفت رجاء أن 
يدفعه���ا إلي، فلما كان الغد دع���ا عليا گ فدفعها اليه فقال: »قاتل 
وال تلتفت حتى يفتح عليك« فس���ار قريبا ثم نادى: يا رسول اهلل، 
عالم اقاتل؟ قال: »حتى يش���هدوا ان ال إله إال اهلل وان محمدا رسول 
اهلل ژ، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها 

وحسابهم على اهلل عز وجل«.
عن أبي سعيد اخلدري يقول: ان رسول اهلل ژ أخذ الراية فهزها 
ثم قال: من يأخذها بحقها، فجاء فالن فقال: انا، قال: »أمط« ثم جاء 
رجل فقال: »أمط« ثم قال النبي صلى اهلل عليه وسلمك »والذي كرم 
وج���ه محمد ألعطينها رجال ال يفر، هاك يا علي« فانطلق حتى فتح 

اهلل عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهما وقديدهما.
عن سهل بن سعد أن رسول اهلل ژ قال يوم خيبر: »ألعطني هذه 
الراية غدا رجال يفتح اهلل على يديه، يحب اهلل ورسوله ويحبه اهلل 
ورسوله« قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها؟ قال: فلما 
اصبح الناس غدوا على رسول اهلل ژ كلهم يرجو ان يعطاها، قال: 
فقال: »أين علي بن ابي طالب؟« فقالوا: هو يا رس���ول اهلل يشتكي 
عينيه، قال: »فأرسلوا إليه« فأتى به فبصق رسول اهلل ژ في عينيه 
ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال علي: يا 
رسول اهلل أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال: »انفذ على رسلك حتى 
تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى االسالم واخبرهم مبا يجب عليهم من 
ح���ق اهلل فيه، فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا خير لك من ان 

يكون لك حمر النعم«.
عن أبي بريدة قال: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبوبكر، فانصرف 
ولم يفتح له، ثم أخذه من الغد فخرج فرجع ولم يفتح له، وأصاب 
الناس يومئذ شدة وجهد، فقال رسول اهلل ژ: »إني دافع اللواء غدًا 
إلى رجل يحبه اهلل ورس���وله، ويحب اهلل ورسوله، ال يرجع حتى 

يفتح له« فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا.
فلما ان أصبح رس���ول اهلل ژ الغداة، ثم قام قائما فدعا باللواء 
والناس عل���ى مصافهم فدعا عليا وهو ارمد، فتفل في عينيه ودفع 

إليه اللواء، وفتح له.
قال بريدة: وأنا فيمن تطاول لها.

� عن عائشة قالت: قال رسول اهلل ژ: »الرحم معلقة بالعرش تقول: 
من وصلني وصله اهلل ومن قطعني قطعه اهلل« متفق عليه.

� وعن أم املؤمنني ميمونة بنت احلارث رضي اهلل عنها أنها أعتقت 
وليدة ولم تستأذن النبي ژ. فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: 
أشعرت يا رسول اهلل أني أعتقت وليدتي؟ قال: »أوفعلت؟« قالت: نعم. 

قال: »أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم ألجرك« متفق عليه.
� وعن أس���ماء بنت أبي بكر الصديق رضي اهلل عنهما قالت: قدمت 
علي أمي وهي مشركة في عهد رسول اهلل ژ فاستفتيت رسول اهلل 
ژ: قدم���ت علي أمي وهي راغبة أفأص���ل أمي؟ قال: »نعم صلي أمك« 

متفق عليه.
� وعن عبداهلل بن عمرو عن النبي ژ قال: »ليس الواصل باملكافئ 

ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها« رواه البخاري.

إماطة األذى
� عن أبي هريرة رضي اهلل تعالى عنه عن النبي ژ قال: »لقد رأيت 
رجال يتقلب في اجلنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي 

املسلمني« رواه مسلم.
� »مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: واهلل ألنحني هذا 

عن املسلمني ال يؤذيهم، فأدخل اجلنة«.
� وفي رواية: »بينما رجل ميش���ي بطريق وجد غصن ش���وك على 

الطريق، فأخره فشكر اهلل له فغفر له«.

فضل الجمعة
� عن »أبي هريرة« قال: قال رس���ول اهلل ژ: »من توضأ فأحس���ن 
الوضوء، ثم أتى اجلمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبني اجلمعة، 

وزيادة ثالثة أيام ومن مس احلصى فقد لغا« رواه مسلم.

الوضوء
�  عن »أبي هريرة« أن رسول اهلل ژ قال: »إذا توضأ العبد املسلم � 
أو املؤمن � فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه 
مع املاء، أو مع آخر قطر املاء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة 
كان بطش���تها يداه مع املاء � أو مع آخر قطر املاء   � فإذا غس���ل رجليه 
خرجت كل خطيئة مش���تها رجاله مع املاء او مع آخر قطر املاء حتى 

يخرج نقيا من الذنوب« رواه مسلم.

المكفرات
� عن »أبي هريرة« عن رس���ول اهلل ژ ق���ال: »الصلوات اخلمس، 
واجلمعة إل���ى اجلمعة، ورمضان إلى رمضان مكف���رات ما بينهن إذا 

اجتنبت الكبائر« رواه مسلم.

اإلنفاق
وعن »أنس« قال: كان أبو طلحة أكثر األنصار باملدينة ماال من نخل 
وكان أحب امواله إليه بيرحاء وكانت مس���تقبلة املسجد وكان رسول 
اهلل ژ يدخلها ويش���رب من ماء فيها طيب فلما نزلت هذه اآلية: )لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما حتبون( آل عمران: 92 قام أبو طلحة إلى 
رس���ول اهلل ژ فقال: يا رسول اهلل إن اهلل تبارك وتعالى يقول: )لن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما حتبون( آل عمران: 92. وإن أحب مالي إلي 
بيرح���اء وإنها صدقة هلل أرجو برها وذخرها عند اهلل تعالى فضعها 
يا رسول اهلل حيث أراك اهلل. فقال رسول اهلل ژ: »َبٍخ ذلك مال رابح 
ذلك مال رابح! وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن جتعلها في األقربني«، 
فقال أبوطلحة: أفعل يا رسول اهلل فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني 

عمه«. متفق عليه. وسبق بيان الفاظه في باب اإلنفاق مما يحب.

صحبة الوالدين
� وعن عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال: أقبل رجل 
الى نبي اهلل ژ فقال: أباعك على الهجرة واجلهاد أبتغي األجر من اهلل 
تعالى. فقال: »فهل لك من والديك أحد حي؟« قال: نعم بل كالهما قال: 
»فتبتغي األج���ر من اهلل تعالى؟« قال: نعم. قال: »فارجع إلى والديك 

فأحسن صحبتهما« متفق عليه. وهذا لفظ مسل.
� وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في اجلهاد. قال: »أحي والداك؟« 

قال. نعم: قال »ففيهما فجاهد«.

امام تاريخ الصحابة رضوان اهلل عليهم 
يقف العقل مبهوتا مش����دوها، يتأمل اآليات 
اآللهية التي جتلى بها.. لتكون عونا لهم على 
نشر دين اهلل، ومحو اجلاهلية من العقول 
الراسخة في اغاللها، فمن الصحابة من جعل 
اهلل آيته في رؤية املالئكة وهي تضرب الكفار 
بالس����ياط في ميدان القتال مثل ابي طلحة.. 
ومنهم م����ن كانت له آية ف����ي رؤية املالئكة 
وهي كالظلة فوق بيته تستمع اليه في اثناء 
تالوته القرآن مثل اسيد بن احلضير ومنهم 
من جعلت له آية في ن����زول الغيث اذا رفع 
يديه الى السماء ودعا اهلل ان ينزل املطر مثل 
العباس عم النبي ژ، ومنهم من جعل آيته في 
حتويل عصاه الى مصباح يضيء له الطريق 
في الليلة الظلماء مثل طفيل الدوسي، ومنهم 
من جعل آيته في ارسال الطعام اليه وهو في 
غرفة موصدة سجنه فيها االعداء مثل خباب 
بن االرت، ومنهم من جعل آيته في ان تغسله 

املالئكة مثل حنظلة بن ابي عامر.

دعوته الهله

اما كيف اسلم هؤالء الوثنيون بعد مكابرة 
وعناد فإن صدى بن عجالن وكنيته ابو امامة، 
ذهب اليهم ليدعوهم الى اهلل عز وجل ويعرض 
عليهم ش����رائع االسالم ويحكي ابو امامة ما 
حدث له مع أهله وقومه فيقول: لقد اتيتهم 
وقد سقوا ابلهم وحلبوها وشربوا فلما رأوني 
قالوا مرحبا بالصدى بن عجالن، بلغنا انك 
صبوت وأتبعت هذا الرجل فقلت لهم: ال ولكنني 
امنت باهلل ورسوله، وبعثني رسول اهلل ژ 
اليكم ألعرض عليكم االسالم وشرائعه. وبينما 
نحن كذلك اذ ج����اءوا بقصعتهم فوضعوها 
واجتمعوا حولها وكانت ممتلئة بالدم وقالوا: 
هلم يا صدى، فقلت لهم: ويحكم: امنا أتيتكم 
م����ن عند من يحرم ه����ذا عليكم اال ما ذكيتم 
كم����ا انزل اهلل: وقال قل����ت: نزلت هذه اآلية 
الكرمية في احملرمات: )حرمت عليكم امليتة 
وال����دم وحلم اخلنزير وما اهل لغير اهلل به 

واملنخنقة واملوقوذة واملتردية والنطيحة وما 
أكل السبع اال ما ذكيتم، وما ذبح على النصب 

وان تستقسموا باألزالم(.

منامه

ثم جعلت أدعوهم الى االسالم وهم يأبون، 
فقلت لهم: ويحكم آتوني بشربة من ماء فإني 
شديد العطش، فقالوا ال: ولكن ندعك متوت 
عطشا، فضربت رأسي في العمامة ومنت في 
الرمضاء  في حر شديد، وتركتهم يأكلون الدم، 
فأتان����ي آت في منامي باناء من زجاج لم ير 
الناس احسن منه، وفيه شراب لم ير الناس 
افضل منه، فأخذته وشربته، فشبعت ورويت 
وملا فرغت من شرابي استيقظت، فواهلل ما 
عطشت بعد ذلك ابدا، واذ انا في هذه احلالة 
من الشبع والري، قال لهم رجل منهم، اتاكم 
رجل من س����راة قومكم، فأتوني بلنب، فقلت 
لهم: ال حاجة لي به، ثم اريتهم بطني فأسلموا 
على اخرهم ولندع قوم باهلة الذين اراهم اهلل 
آية في واحد منهم فتركوا وثنيتهم، واقبلوا 
على االسالم بقلوب رفافة نحو النور والطهر، 
ولنعش مع ابي امامة في س����موه الروحي، 
وطهارته الوجدانية، وصفائه النفسي، لقد 
كان واحدا ملن اولئك الذين اصطفاهم االسالم 
حلمل مشاعله، فراح يتعلم على يد الرسول 

ژ ويطبق ما يتعلمه بكل امانة والتزام.

مكانته

س����مع الرس����ول ژ يقول: ان اهلل جعل 
السالم حتية ألمتنا وامانا الهل ذمتنا، فكان 
ابو امامة يسلم على كل من لقيه، فال مير على 
احد سواء كان مسلما او غير مسلم صغيرا 
او كبيرا اال قال: س����الم عليكم، سالم عليكم 
ولم يس����بقه احد بالس����الم اال مرة واحدة.. 
حيث اختبأ يهودي خلف ش����جرة ثم خرج 
فجأة وسلم عليه، فقال له ابو امامة: ويحك 
يا يهودي ما حملك على ما صنعت؟ فقال له 
اليهودي: رأيت رجال يكثر الس����الم، فعلمت 

انه فضل، ف����أردت ان آخذ به، فقال له ابو 
امامة ان هذا من ادب االسالم الذي تعلمناه 
من الرسول ژ، ومما تعلمه ابو امامة من 
الرسول ايضا: البر بالوالدين، وقد حدث ان 
كانت ام ابي امامة مريضة والنبي يتجهز 
لعزوة بدر، وعلم النبي ژ مبرضها، فطلب 
الى ابي امامة ان يبقى بجوار امه يرعاها، 
الن رعاية الوالدين ال تقل اجرا عن اجلهاد 
في س����بيل اهلل، وبالفعل بق����ي ابو امامة 
باملدينة وماتت امه اثناء املعركة، وملا انتصر 
الرس����ول ژ وعاد الى املدينة زار قبرها 

وترحم عليها.

يوم الحديبية

ولقد كان ابو امامة ممن بايعوا النبي ژ 
بيعة الرضوان حتت الشجرة ولذلك فإنه 
عندما نزل قول����ه تعالى: )لقد رضي اهلل 
عن املؤمنني اذ يبايعونك حتت الش����جرة 
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم 
واثابهم فتحا قريبا(، قال ابو امامة يا رسول 
اهلل، انا ممن بايعك حتت الشجرة فقال له 
الرس����ول ژ انت مني وانا منك وكان ابو 
امامة منهوما بالعلم، شغوفا باملعرفة، ما ان 
يسمع كلمة من رسول اهلل اال ويحفظها عن 
ظهر قلب، وملا سئل عن سر تفضيله للعلم 
على العبادة قال: ذكر رسول اهلل ژ رجالن 
احدهما عابد، واآلخر عالم، فقال رسول اهلل 
ژ، فضل العالم على العابد كفضلي على 
ادناكم، ان اهلل ومالئكته واهل السموات حتى 
النملة في جحرها وحتى احلوت ليصلون 
على معلم الناس اخلير، ثم تال هذه اآلية، 
)امنا يخشى اهلَل من عباده العلماُء(. ومن 
اخلصال التي اشتهر بها ابو امامة الباهلي، 
الصبر وكتمان املصيبة وعدم الش����كوى 
للناس، والشكر على النعمة، كان صبارا 
شكورا يتسع قلبه لهموم اثقل من اجلبال 
ولكنه يحتملها باميان النها مقدرة عليه، 

ولم تكن الدنيا تساوي عنده شيئا.

أبو أمامة الباهلي
جعل اهلل له آية أعانته على إسالم قومه

أصدقاء جدد

دعوة لمساعدة الفقراء

بعد ان اسلم الصحابي س����عد بن ابي وقاص، سمعت امه بخبر اسالمه 
فثارت ثائرتها وغضبت غضبا شديدا، فأقبلت عليه تسأله وتقول: يا سعد 
ما هذا الدين الذي اعتنقته فصرفك عن دين امك ودين ابيك واهلك؟ واهلل يا 
سعد لتدعن دينك اجلديد وتتركه او ال آكل وال اشرب حت ى اموت من اجلوع 
والعطش فيتفطر فؤادك حزنا عّل����ي ويأكلك الندم على فعلتك التي فعلت 
وتعّيرك الناس ابد الدهر بأنك الس����بب في هالك امك، فقال لها: ال تفعلي يا 
اماه فأنا ال ادع ديني ألي شيء مهما كان، اال ان امه اجتنبت الطعام ومكثت 
اياما ال تأكل وال تش����رب واس����تمرت على ذلك حتى هزل جس����مها وخارت 
قواها وضعفت وأوش����كت على الهالك، فلما رآها س����عد قال لها: يا اماه اني 
على ش����ديد حبي لك الشد حبا هلل ولرسوله، واهلل لو كانت لك الف نفس 
فخرجت منك نفسا بعد نفس ما تركت ديني هذا لشيء ابدا، فلما رأت اجلد 
اذعنت واكلت وشربت، ونزل قوله تعالى: )ووصينا اإلنسان بوالديه حملته 
أمه وهنا على وهن وفصاله في عامني أن اشكر لي ولوالديك إلي املصير وان 
جاهداك على أن تش����رك بي ما ليس لك به علم فال تطعهما وصاحبهما في 
الدنيا معروفا واتبع س����بيل من اناب إلي ثم الي مرجعكم فأنبئكم مبا كنتم 

تعملون – سورة لقمان اآليتان 14 و15(.

اإلخوة وحزمة الحطب

هل تعلم؟

كان لرجل عجوز ع���دة أوالد وكانوا دائما متنابذين 
مختلفني وطاملا وعظهم أبوهم ونصحهم فلما أيس من 
صالحهم، أراد أن ميثل لهم مساوئ تفرقهم واختالفهم، 
فأمرهم ذات يوم أن يحض���روا إليه حزمة من العصي، 
فلما احضروها ناولها واحدا بعد واحد منهم وطلب منه 
ان يكسرها فلم يقدر أحد منهم على كسرها. ففك الشيخ 
احلزمة وأخذ العصي وفرقها عليهم فكسروها في سهولة 
عندئذ قال لهم الشيخ هذا مثلكم يا بني: ان احتد رأيكم 
وتعاونتم كنتم كهذه احلزمة ال يس���تطيع أعداؤكم أن 
ينالوا منكم غرضا، وإن تفرقتم فإنه يسهل عليه كسركم 

كما ُتكسر هذه العصي.

ان احلوت األزرق من أضخم احليوانات البحرية على 
االطالق حيث يصل طوله إلى نحو 33 مترا.

الكرم
اسماء علي تقول: اإلنسان 
الكرمي يحبه الناس ويلتفون 
حوله أما البخيل فيبتعد عنه 
الناس ولكن الكرم يكون في 
حدود مقدرة اإلنسان دون 
تبذير كما أن الكرم من صفات 
الك���رمي فلنكن  اهلل تعالى 

كرماء.

التوفير
تغري���د محم���د ترى أن 
اإلنس���ان ال���ذي يوفر ماله 
وال يب���ذره ال يقل���ق على 
املس���تقبل وان علي���ه ان 
يش���تري احتياجاته فقط 
ويوفر ما يتبقى ألي طارئ 
س���واء املرض أو السفر أو 
ش���راء هدايا األعياد ولكن 

دون تقتير

السماحة
أمين���ة زاي���د تؤك���د ان 
السماحة في التعامل جتعل 
البنت محبوبة، وصديقاتها 
يحبنب مجالستها النها سمحة 
وليست تتبع سلوكا تنفر 
منه���ا الصديق���ات وتقول: 
تعامل���ي بس���ماحة وحب 
وبشاش���ة م���ع صديقاتي 

وزميالتي وأهلي.

العدل
يقول س���عد هزال: لكي 
تس���تقيم كل أمور احلياة 
فالب���د أن يكون العدل هو 
الظلم والقهر  ام���ا  امليزان 
واالس���تعباد فال وجود له 
في االسالم والبد ان يكون 
االنسان عادال في حكمه وفي 
تصرفات���ه واال يظلم أحدا 

حتى يرضى اهلل عنه.

إفشاء السالم
يوسف الشريدة يقول: 
أمرنا ديننا احلنيف بإفشاء 
السالم وفي األسواق وبني 
الناس ألن حتية هي االسالم 
الس���الم عليكم، والسالم 
اجمل ما في الوجود ويجعل 
احلياة مطمئنة وس���عيدة 

وبعيدة عن التوتر.

المصافحة
هيث���م ب���در يؤك���د أن 
املصافح���ة بالي���د تزي���د 
الرواب���ط واحملب���ة ب���ني 
الن���اس ويقول لقد ك��ان 
النب���ي ژ يقول »خيركم 
من بدأ بالس���الم« وحتى 
إذا بدأ واحد  املتخاصمون 
منهم بالس���الم تس���امح 
اآلخر باإلضافة إلى نسيان 

اإلساءة.

انضم إلى واحة احباب اهلل صالح ويوسف الكندري 
اللذان تفوقا في مس���ابقة القرآن الكرمي ووعدا بإرسال 

مقترحات وأفكار جديدة فأهال بكما.

قدم لنا الطفل بدر الرفاعي دعوة للمشاركة في انقاذ 
املس���لمني الفقراء في افريقيا من خالل مشاركته ببيع 
اصدارات اللجنة في السوق اخليري الذي اقامته جمعية 
بيادر السالم في حديقة الشعب لالطفال لتدريبهم على 

حتمل املسؤولية.

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.


