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لقد نبأني العليم الخبير
ÿ من مناقب اإلمام علي
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عائشة سلطانفيصل فهد

من أحاديث الرسول ژ  

أمره النبي ژ بأن يضحي عنه بمنى
عن علي ÿ قال: بعثني النبي ژ فقمت على البدن فأمرني فقسمت 

حلومها، ثم أمرني فقسمت جاللها وجلودها.
وعنه أن النبي ژ أمره بأن يقوم على بدنه وأن يقس����م بدنه كلها 

حلومها وجلودها وجاللها، وال ُيعطى في جزارتها شيئا.
وعنه قال: أهدى النبي ژ مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتها ثم 

أمرني بجاللها فقسمتها ثم بجلودها فقسمتها.
ومن حدي����ث جابر الطويل: ثم انصرف )أي رس����ول اهلل ژ( الى 
املنحر فنحر ثالثا وس����تني بيده، ثم اعطى عليا فنحر ما غبر، وأشركه 
ف����ي هديه، ثم أمر من كل بدن����ة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكال 

من حلمها وشربا من مرقها.
عن علي ÿ قال: ثم ملا نحر رسول اهلل ژ بدنة فنحر ثالثني بيده 

وأمرني فنحرت سائرها.
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا أخبره بأن رس����ول اهلل 
صلى ژ أمره بأن يقوم على بدنة وأن يقسم بدنة كلها حلومها وجلودها 

وجاللها، وال يعطى في جزارتها منها شيئا.
عن علي ÿ قال: أمرني رسول اهلل ژ أن أضحي عنه فأنا أضحي 

عنه أبدا.
عن علّي ÿ قال: أمرني رس����ول اهلل ژ أن أضحي عنه بكبش����ني 

فأنا أحب أن أفعله.
وقال محمد بن عبيد احملاربي في حديثه � أحد رجال السند � ضحى 
عنه بكبش����ني: واحد ع����ن النبي ژ، واآلخر عنه، فقي����ل له، فقال: إنه 

أمرني فال أدعه أبدا.
عن حنش قال: رأيت عليا ÿ يضحي بكبش����ني فقلت له: ما هذا؟ 

فقال أوصاني رسول اهلل ژ أن أضحي عنه.
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علّي ÿ قال: ملا نحر رس����ول اهلل 
ژ بدنة نحر بيده ثالثني وأمرني فنحرت سائرها، وقال: »أقسم حلومها 

بني الناس وجلودها وجاللها، وال تعطني جازرا منها شيئا«.
م����ن حديث جابر الطويل في وصف حجة رس����ول اهلل ژ: فكانت 
جماعة الهدي الذي أتى به علي ÿ من اليمن والذي أتى به النبي ژ 
مائة، فنحر رسول اهلل ژ بيده ثالثة وستني، ثم أعطى عليا فنحر ما 
غبر، وأش����ركه في هديه، ثم أمر م����ن كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر 

فأكال من حلمها وشربا من مرقها.
عن جابر: ان البدن التي نحر رس����ول اهلل ژ كانت مائة بدنة، نحر 
بيده ثالثا وستني ونحر علّي ما غبر، وأمر النبي ژ من كل بدنة ببضعة 

فجعلت في قدر ثم شربا من مرقها.

موقفه يوم الدار
عن أبي جعفر محمد بن علي قال: بعث عثمان الى علّي يدعوه، وهو 

محصور في الدار، فأراد ان يأتيه فتعلقوا به ومنعوه.
قال: فحل عمامة سوداء على رأسه وقال هذا، أو قال: اللهم ال أرضى 

قتله وال آمر به، واهلل ال أرضى قتله وال آمر به.
عن جعفر بن برقان قال: حدثني راشد بن كيسان أبوفزارة العبسي 
ان عثم����ان بعث الى علّي وهو محصور في ال����دار أن ائتني، فقام علّي 
ليأتيه فقام بعض أهل علّي حتى حبسه وقال: أال ترى الى ما بني يديك 
من الكتائب، ال تخلص اليه، وعلى علّي عمامة سوداء فنقضها على رأسه 
ثم رمى بها الى رسول عثمان، وقال: أخبره بالذي قد رأيت، ثم خرج علّي 
من املس����جد حتى انتهى الى أحجار الزيت في سوق املدينة فأتاه قتله، 

فقال: اللهم اني أبرأ إليك من دمه ان أكون قتلت أو ماألت على قتله.

علي والخمس
 ÿ عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: س����معت أمير املؤمنني عليا
يق����ول: اجتمعت أنا وفاطمة رضي اهلل عنها والعباس وزيد بن حارثة 
عند رسول اهلل ژ فقال العباس: يا رسول اهلل كبر سني ورق عظمي 
وكثرت مونتي، فإن رأيت يا رسول اهلل ان تأمر لي بكذا وكذا وسقا من 
طعام فافعل، فقال رس����ول اهلل ژ: »نفعل ذلك« ثم قال زيد بن حارثة: 
يا رس����ول اهلل، كنت أعطيتني أرضا كانت معيشتي منها، ثم قبضتها، 
فإن رأيت ان تردها علّي فافعل، فقال رسول اهلل ژ: »نفعل ذلك«. قال: 
فقلت أنا: يا رسول اهلل، إن رأيت أن توليني هذا احلق الذي جعله اهلل 
لنا في كتابه من هذا اخلمس فاقس����مه ف����ي حياتك كيال ينازعنيه أحد 
بعدك، فقال رسول اهلل ژ: »نفعل ذلك« فوالنيه رسول اهلل ژ فقسمته 
في حياته، ثم والنيه أبوبكر ÿ فقس����مته في حياته، ثم والنيه عمر 
ÿ فقسمته في حياته، حتى كانت آخر سنة من سني عمر ÿ فإنه 

أتاه مال كثير.

ما يمحو الخطايا
ع���ن أبي هريرة ÿ قال رس���ول اهلل ژ: »أال أدلكم على ما 
يمح���و اهلل به الخطاي���ا، ويرفع به الدرج���ات؟«، قالوا: بلى يا 
 رسول اهلل، قال: »إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى 
المس���اجد، وانتظار الصالة بعد الصالة: فذلك���م الرباط« رواه 

مسلم.
عن أبي موس���ى األشعري ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »من 

صلى البردين دخل الجنة« متفق عليه.
عن أبي موسى األش���عري ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »إذا 
مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا«. 

رواه البخاري.

المعروف
عن جابر ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »كل معروف صدقة« 

.ÿ رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة

الصدقة
عن جابر ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »ما من مسلم يغرس 
غرسا اال كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وال 

يرزؤه أحد اال كان له صدقة« رواه مسلم.
وفي رواية له: »فال يغرس المس���لم غرسا، فيأكل منه انسان 

وال دابة وال طير اال كان له صدقة الى يوم القيامة«.
وفي رواية له: »ال يغرس المسلم غرسا وال يزرع زرعا، فيأكل 
منه انسان وال دابة وال شيء إال كانت له صدقة«. وروياه جميعا 

.ÿ من رواية أنس

الخطا إلى المساجد
عن جابر قال: أراد بنو سلمة ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك 
رسول اهلل ژ فقال لهم: »انه قد بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا 
قرب المس���جد؟«، فقالوا: نعم يا رسول اهلل قد أردنا ذلك، فقال: 

»بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم«.
وفي رواية: »ان لكم بكل خطوة درجة«.

ع���ن أبي المنذر أبّي بن كعب ÿ قال: كان رجل ال أعلم رجال 
أبعد من المسجد منه، ال تخطئه صالة، فقيل له، أو فقلت له: لو 
اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء؟ فقال: ما يسرني 
ان منزلي الى جنب المس���جد، اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى 
المسجد، ورجوعي اذا رجعت الى اهلي، فقال رسول اهلل ژ: »قد 

جمع اهلل لك ذلك كله« رواه مسلم.

حمر النعم
عن س���هل بن سعد الس���اعدي ÿ انه سمع النبي ژ يقول 
يوم خيب���ر: »ألعطين الراية رجال يفتح اهلل على يديه«، فقاموا 
يرجون لذل���ك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو ان يعطى، فقال: 
»أين علي؟«، فقيل: يش���تكي عيني���ه، فأمر فدعي له، فبصق في 
عينيه، فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال: نقاتلهم حتى 
يكونوا مثلنا؟ فقال: »على رسلك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم 
الى اإلسالم، وأخبرهم بما يجب عليهم، فواهلل ألن ُيهدى بك رجل 

واحد خير لك من حمر النعم« رواه البخاري ومسلم.

المدح
عن أبي موسى األشعري ÿ قال: سمع النبي ژ رجال يثني 
على رجل ويطريه في المدحة، وفي رواية في المدح وفي أخرى 
ف���ي مدحه، فقال: »أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل« رواه البخاري 

ومسلم.

المرأة الصالحة
عن عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما ان رس���ول 
اهلل ژ قال: »الدنيا مت���اع وخير متاعها المرأة الصالحة« رواه 

مسلم.

دهش���ة املش���هد كانت بجالل صاحبته، 
األلوف.. بل املدينة عن بكرة أبيها، خرجت 
تهتف باسمها، تطوف شوارع مصر وتتوسط 
لدى زوجها ولدى والي املدينة الس���ري بن 
احلكم بن يوسف حتى يتوسط لديها لتقبل 
البقاء بينهم، وال تغادرهم إلى حيث نشأت 

مبدينة رسول اهلل ژ املنورة.
هكذا أحب أهل مصر السيدة »نفيسة« ابنة 
اإلمام احلسن األنور بن زيد األبلج ابن اإلمام 

احلسن ابن اإلمام علي بن أبي طالب.
قبلت السيدة نفيسة العلم وساطة أهل 
مصر وبقيت بينهم حتى وفاتها بشهر رمضان 
� وهي صائمة � لعام 208 هجرية، أما امليالد 
فكان ليوم األربعاء احلادي عشر من ربيع 
األول عام 145 هجرية، مبكة املكرمة وبقيت بها 
حتى بلغت خمسة أعوام، درجت فيها محاطة 

بالعزة والكرامة، حتى صحبها 
أبوها مع أمها زينب بنت احلسن 
إلى املدينة املنورة، فكانت تذهب 
إلى املسجد النبوي وتسمع إلى 
الشيوخ، وتتلقى احلديث والفقه 
من علمائه، حتى حصلت على 
لقب »نفيس���ة العلم« قبل أن 
تصل لسن الزواج، وملا وصلته 
رغب فيها شباب آل البيت، فكان 
أبوها يردهم ردا جميال إلى أن 
أتاها إسحاق املؤمتن ابن جعفر 
الصادق رضي اهلل عنه، وتزوجا 
في بيت أبيه، وبزواجهما اجتمع 
نور احلسن واحلسني، وأصبحت 
السيدة نفيسة كرمية الدارين، 
وأجنبت إلس���حاق ولدا وبنتا 

هما القاسم وأم كلثوم.

استقبال عظيم

كانت متضي أكثر وقتها في 
حرم جدها املصطفى ژ، وكانت 
زاه���دة دون مبالغة، فلم تكن 
تقاطع احلياة، إمنا كان هجرها 
للدنيا واقعا على كل ما يعوق 

عن العبادة والتزود، وكانت اآلخرة نصب 
عينيها، حتى انها حفرت قبرها الذي دفنت 
فيه بيديها، وكانت حتفظ القرآن وتفسره 
ويؤمها الناس ليسمعوا تفسيرها، وكانت 
تدعو اهلل قائلة: »إلهي يسر لي زيارة قبر 
خليلك إبراهيم« فاستجاب اهلل لها، وزارت 
هي وزوجها إسحاق املؤمتن قبر اخلليل. ثم 
رحال إلى مصر في رمضان عام 193 هجرية في 
عهد هارون الرشيد، وفي العريش � بأقصى 
ش���مال مصر الشرقي � استقبلها أهل مصر 
بالتكبير والتهليل وخرجت الهوادج واخليول 
حتوطها وزوجها، حتى نزال بدار كبير التجار 

وقتها جمال الدين عبداهلل اجلصاص.

مكانتها

وصلت السيدة نفيسة إلى القاهرة يوم 

الس����بت 26 رمضان 193 هجرية قبل أن 
يقدم إليها اإلمام الشافعي بخمس سنوات، 
ونزلت بدار س����يدة من املصريني تدعى 
أم هانئ وكان����ت دارا رحيبة، فأخذ يقبل 
عليها الناس يلتمسون منها العلم، حتى 
ازدحم وقتها، وكادت تنشغل عما اعتادت 
عليه من العبادات، فخرجت على الناس 
قائلة: »إني كنت قد اعتزمت املقام عندكم، 
غير أني امرأة ضعيفة، وقد تكاثر حولي 
الناس فشغلوني عن أورادي، وجمع زاد 
معادي، وقد زاد حنيني إلى روضة جدي 
املصطفى« ففزع الناس لقولها، وأبوا عليها 
رحيلها، حتى تدخل الوالي »الس����ري بن 
احلكم« وقال لها: »يا ابنة رسول اهلل إني 
كفيل بإزالة ما تشكني منه« ووهبها دارا 
واسعة، ثم حدد موعدا � يومني أسبوعيا 
� يزوره����ا الناس فيهما طلبا 
للعلم والنصيح����ة، لتتفرغ 
هي للعبادة بقية األس����بوع، 

فرضيت وبقيت.
وكان األمراء يعرفون قدرها 
وقدرتها عل����ى توجيه عامة 
الناس، بل دفعهم للثورة في 
احل����ق إن احتاج األمر، حتى 
ان أحد األمراء قبض أعوانه 
على رجل من العامة ليعذبوه 
فبينما هو س����ائر معهم، مر 
بدار الس����يدة نفيسة فصاح 
مس����تجيرا به����ا، فدع����ت له 
باخلالص قائلة: »حجب اهلل 
عن����ك أبص����ار الظاملني« وملا 
وصل األعوان بالرجل بني يدي 
األمير، قالوا له: إنه مر بالسيدة 
نفيسة فاستجار بها وسألها 
الدعاء فدعت له بخالصه، فقال 
األمير: »أو بلغ من ظلمي هذا يا 
رب، إني تائب إليك واستغفرك، 
وصرف األمير الرجل، ثم جمع 
ماله وتص����دق ببعضه على 

الفقراء واملساكني«.

السيدة نفيسة رضي اهلل عنها سيدة الثورة والعلم

بر الوالدين سّر نجاحي

أحاديث نبوية في بر الوالدين

كما ورد في الصحيحني عن عائشة رضي اهلل عنها عن اسباب 
نزول اول سورة التحرمي، ان النبي ژ كان ميكث عند زينب بنت 
جحش ويشرب عندها عس���ال، فتواصيت انا وحفصة ان دخل 
النبي ژ لنقل اني اجد فيك ريح مغافير، اكلت مغافير؟ فدخل 
على احداهما النبي ژ فقالت له ذلك، فقال: ال، بل شربت عسال 
عند زينب بنت جحش، ولن اعود له، فنزل قوله تعالى )يا ايها 
النب���ي لم حترم ما احل اهلل ل���ك تبتغي مرضات ازواجك واهلل 
غفور رحيم، قد فرض اهلل لكم حتلة اميانكم واهلل موالكم وهو 
العليم احلكيم، واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت 
به واظهره اهلل عليه عرف بعضه واعرض عن بعض، فلما نبأها 
به قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم اخلبير(، املغافير: جمع 
مغفور، وهو صمغ يخرج من بعض االش���جار له حالوة، وقيل 
ان سبب نزول هذه اآليات ان النبي ژ كان في بيت حفصة مع 
مارية وكانت حفصة قد ذهبت تزور اباها، فلما رجعت ابصرت 
مارية في بيتها مع النبي ژ فلم تدخل حتى خرجت مارية، ثم 
دخلت، فلما رأى النبي ژ في وجه حفصة الغيرة والكآبة، قال 
لها: ال تخبري عائش���ة ولك علي اال امر بها ابدا، فأنزل اهلل هذه 

السورة، ذكره الشوكاني في فتح القدير واهلل اعلم.

نموذج لطاعة الجندي ألميره

هل تعلم؟
أسماء النار

كان جيش املس���لمني يقاتل جيش الروم في بالد 
الشام بقيادة خالد بن الوليد ÿ فأرسل أمير املؤمنني 
عمر بن اخلطاب ÿ رسالة الى خالد مع أبي عبيدة 
بن اجلراح ÿ يأمره فيه���ا أن يترك قيادة اجليش 
ويسلمها ألبي عبيدة، فلما وصل أبوعبيدة ÿ الى 
الشام وجد أن املعركة مع الروم قد بدأت، فانتظر حتى 
انتهى القتال وانتصر املسلمون ثم سلم الرسالة خلالد 
ÿ، فلما قرأ خالد الرسالة لن يتردد حلظة في طاعة 
اخلليفة، وتنفيذ أمره، وسلم أبا عبيدة قيادة اجليش، 
وصار خالد جنديا كجميع جنود املسلمني ولم مينعه 

عزله عن القيادة من مواصلة اجلهاد.
وهكذا كان خالد منوذجا حسنا لطاعة املسلم ألميره 

واالمتثال ألوامره.

اجلحيم، احلطمة، السعير، الس���موم، النار، جهنم، 
سجني، سقر، هاوية.

الرقي
س����عد فهد يق����ول: من 
الس����لوكيات الالزم����ة لكل 
التعام����ل برق����ي  إنس����ان 
وحض����ارة وذوق ألن هذه 
الصفات يحثنا عليها ديننا 
احلنيف والبد ان يكون األدب 
التحاور  والتفاهم وسيلتا 
وهذا م����ا تعلمته من جدي 
احلبيب الذي علمني ومازال 

يعلمني الكثير.

التفوق
متروك العجمي يؤكد ان 
النجاح في احلياة يعتمد على 
التفوق في كل شيء في العلم 
وفي العمل ويقول دائما انا 
متفوق وأسعى الى النجاح 
حتى أصبح عض����وا فعاال 
في بل����دي احلبيب الكويت 
التي أعطتنا الكثير ومازالت 
معطاءة في كل شيء أكثر من 

أي دولة أخرى.

االبتسامة
فيص����ل فه����د يق����ول: 
االبتسامة مفتاح القلوب وهي 
التي تقرب النفوس وجتعل 
الناس متحابني لذلك أنا دائما 
مبتسم ومتفائل وأحب كل من 
حولي وال أعبس في وجه أحد 
مهما كان واعتبر ان االبتسامة 
والضح����ك البد منهما حتى 
ال منل من ش����يء ونقتدي 

برسولنا الكرمي ژ.

التطوع
سارة العجمي تقول: أحب 
العمل التطوعي وأحاول أن 
أس���اعد من حولي وأذهب 
الى اجلمعي���ات اخليرية 
مع أمي وأتعرف على هذا 
العمل النبيل الذي نشأ عليه 
العائلة وج���دي دائما  كل 
يشجعني على ذلك ويقول 
انه العمل الباقي لإلنسان.

تعلم اللغات
س���ارة أحمد ت���رى ان 
اإلنسان يجب أن يتعلم لغة 
الغير حتى يعرف الشعوب 
وهي متفوقة في مادتي اللغة 
اإلجنليزية والعربية وتقول 
عندما أكبر سأتعلم اللغات 
األخرى، باإلضافة الى هاتني 
اللغتني حتى عندما أسافر 
أكون على علم مبا يجري 

حولي من أحداث.

المحبة
عائشة سلطان ترى ان 
احملبة بني البش���ر جتلب 
السعادة وتقول: أحب أهلي 
وصديقاتي وزميالتي في 
املدرسة وال أكره أحدا وال 
أحقد على أحد ألنني سعيدة 
دائم���ا وأرى ان احلب هو 
كل ش���يء في احلياة، كما 
انني أحب الزهور واألشجار 
والبح���ر وكل مخلوق���ات 

اهلل.

مشاركة من الطفل 
حسام الدين عاطف 
يقول فيها: أحب أمي 
وأبي كثيرا وأبرهما، 
اهلل  أمرن����ي  كم����ا 
س����بحانه، وأحب أن 
أق����ول لكل طفل إياك 
أن تغضب أمك أو أباك 
حتى يرضى عنك اهلل 
وبالنسبة لتجربتي 
معهما فأنا كما يقول 
لي أبي ان����ك ابن بار 
وهو يحبن����ي كثيرا 
وقبل أن أنام يقرأ لي 

قص����ة مفيدة فيها الكثير من العبر ورغم انش����غاله الدائم 
بعمله كطبيب إال انه البد ان يتحدث معي يوميا ويسألني 
عما فعلته طوال اليوم لذلك أنا أحب أبي جدا جدا وأمي ايضا 

واعتقد ان سبب تفوقي الدراسي هو بر والديّ.

عن عبداهلل بن مسعود انه قال: »سألت رسول اهلل 
ژ، قلت: يا رسول اهلل، أي العمل أفضل؟ قال: الصالة 
على ميقاتها، قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين، قلت: ثم 
أي؟ قال: اجلهاد في سبيل اهلل، فسكت عن رسول اهلل 

ژ، ولو استزدته لزادني. )البخاري(.
قال رسول اهلل ژ: »رضا اهلل من رضا الوالد وسخط 

اهلل من سخط الوالد«. )الترمذي(.

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.

»اإليمان« ترحب باستقبال مقترحاتكم 
وخواطرك��م وإبداعاتك��م الفنية من 
رس��ومات مع إرفاق صورة شخصية 
اإللكتروني:  البري��دي  العن��وان   على 

l a i l a e l s h a f i e @ h o t m a i l . c o m

حسام الدين عاطف


