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 ÿ من مناقب اإلمام علي

بعثه إلى مكة بسورة التوبة )البراءة(
ـ عن حميد بن عبدالرحمن ان ابا هريرة ÿ قال: بعثني ابوبكر في 
تلك احلجة فــــي املؤذنني بعثهم يوم النحر يؤذنون مبنى اال يحج بعد 
العام مشــــرك وال يطوف بالبيت عريان، قال حميد بن عبدالرحمن: ثم 
اردف رســــول اهلل ژ بعلي بن ابي طالــــب فأمره ان يؤذن ببراءة، قال 
ابوهريرة: فأذن معنا علي في منى يوم النحر ببراءة واال يحج بعد العام 

مشرك وال يطوف بالبيت عريان.
ـ عن انس بن مالك قال: بعثني النبي ژ ببراءة مع ابي بكر ثم دعاه 
فقــــال: ال ينبغي الحد ان يبلغ هذا اال رجل من اهلي، فدعا عليا فأعطاه 
اياه.ـ  وعن ابن عباس قال: بعث النبي ژ ابا بكر وامره ان ينادي بهؤالء 
الكلمات ثم اتبعه عليا، فبينا ابوبكر في بعض الطريق اذ ســــمع رغاء 
ناقة رسول اهلل ژ القصواء، فخرج ابوبكر فزعا فظن انه رسول اهلل 
ژ، فاذا هو علي، فدفع اليه كتاب رســــول اهلل ژ وامر عليا ان ينادي 
بهؤالء الكلمات، فانطلقا فحّجا، فقام علي ايام التشــــريق، فنادى: ذمة 
اهلل ورسوله بريئة من كل مشرك، فسيحوا في االرض اربعة اشهر، وال 
يحجن بعد العام مشرك، وال يطوفن بالبيت عريان، وال يدخل اجلنة اال 

مؤمن، وكان علي ينادي فاذا متيي قام ابوبكر فنادى بها.
ـ استعمل رسول اهلل ژ ابا بكر الصديق ÿ على احلج فخرج في 
ثالثمائة رجل من املدينة، وبعث معه رسول اهلل ژ بعشرين بدنة قلدها 
واشعرها بيده، عليها ناجية بن جندب االسلمي، وساق ابوبكر خمس 
بدنات، فلما كان بالعرج حلقه علي بن ابي طالب ÿ على ناقة رسول 
اهلل ژ القصواء، فقال له ابوبكر: اســــتعملك رســــول اهلل على احلج؟ 
قــــال: ال، لكن بعثني أقرأ براءة على الناس وأنبذ الى كل ذي عهد عهده، 
فمضــــى ابوبكر فحج بالناس وقرأ على بن ابي طالب براءة على الناس 
يوم النحر عند اجلمرة، ونبذ الى كل ذي عهد عهده، وقال: ال يحج بعد 

العام مشرك وال يطوف بالبيت عريان، ثم رجعا قافلني الى املدينة.
ـ عن ابي بكر ان النبي ژ بعثه ببراءة الهل مكة: ال يحج بعد العام 
مشــــرك، وال يطوف بالبيت عريان، وال يدخل اجلنة اال نفس مســــلمة، 
من كان بينه وبني رســــول اهلل ژ مدة فأجله الى مدته واهلل بريء من 
املشركني ورســــوُله، قال: فسار بها ثالثا، ثم قال لعلي ÿ: احلقه فرد 
علّي ابا بكر وبلغها انت، قال: ففعل، قال: فلما قدم على النبي ژ ابوبكر 
بكى، قال: يا رســــول اهلل احدث في شــــيء؟ قال: ما حدث فيك اال خير، 

ولكن ُأمرت ان ال يبّلغه اال انا او رجل مني.
ـ عن علي ÿ ان النبي ژ حني بعثه ببراءة فقال: يا نبي اهلل اني 
لســــت باللســــن وال باخلطيب، قال: ما بد ان اذهب بها انا او تذهب بها 
انت، قال: فإن كان والبد فسأذهب انا، قال: فانطلق فإن اهلل يثبت لسانك 
ويهدي قلبك، قال: ثم وضع يده على فمه. ـ عن علي ÿ قال: ملا نزلت 
عشر آيات من براءة على النبي ژ دعا النبي ژ ابا بكر ÿ فبعثه بها 
ليقرأها على اهل مكة، ثم دعاني النبي ژ فال لي: ادرك ابا بكر فحيثما 
حلقته فخــــذ الكتاب منه فاذهب به الى اهل مكة فاقرأه عليهم، فلحقته 
باجلحفة فأخذت الكتاب منه، ورجع ابوبكر الى النبي ژ فقال: يا رسول 
اهلل، نزل في شيء؟ قال: ال، لكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك اال 
انت او رجل منك.ـ  عن ابي هريرة قال: كنت مع علي بن ابي طالب حيث 
بعثه رسول اهلل ژ الى اهل مكة ببراءة، قال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا 
ننادي انه ال يدخل اجلنة اال مؤمن وال يطوف بالبيت عريان، ومن كان 
بينه وبني رســــول اهلل ژ عهد فإن اجله او امده الى اربعة اشهر، فاذا 
مضت االربعة اشهر فإن اهلل بريء من املشركني ورسوُله، وال يحج هذا 

البيت بعد العام مشرك، قال: فكنت انادي حتى صحل صوتي.
ـ عن ابي جعفر محمد بن علي رضوان اهلل عليه قال: ملا نزلت براءة 
على رسول اهلل ژ وقد كان بعث ابا بكر الصديق ليقيم للناس احلج، 
قيل له: يا رسول اهلل، لو بعثت بها الى ابي بكر، فقال: ال يؤدي عني اال 
رجل من اهل بيتي، ثم دعا علي بن ابي طالب رضوان اهلل عليه فقال له: 
اخرج بهذه القصة من صدر براءة واذن في الناس يوم النحر اذا اجتمعوا 
مبنى انه ال يدخل اجلنة كافر، وال يحج بعد العام مشــــرك، وال يطوف 

بالبيت عريان ومن كان له عند رسول اهلل ژ عهد فهو الى مدته.
فخرج علي بن ابي طالب رضوان اهلل عليه على ناقة رسول اهلل ژ 
العضباء، حتى ادرك ابا بكــــر بالطريق، فلما رآه ابوبكر بالطريق قال: 
أأميــــر ام مأمور؟ فقال: بل مأمور، ثم مضيا فأقام ابوبكر للناس احلج، 
والعرب اذ ذاك في تلك الســــنة على منازلهم من احلج التي كانوا عليها 
في اجلاهلية. حتى اذا كان يوم النحر قام علي بن ابي طالب ÿ فأذن 
في الناس بالذي امره به رسول اهلل ژ فقال: ايها الناس، انه ال يدخل 
اجلنــــة كافر، وال يحج بعد العام مشــــرك، وال يطــــوف بالبيت عريان، 
ومن كان له عند رسول اهلل ژ عهد فهو الى مدته، واجل الناس اربعة 
اشــــهر من يوم اذن فيهم ليرجع كل قوم الــــى مأمنهم او بالدهم، ثم ال 
عهد ملشــــرك وال ذمة، اال احد كان له عند رســــول اهلل ژ عهد الى مدة 

فهو له الى مدته.
فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ولم يطف بالبيت عريان.

من أحاديث الرسول ژ  

اإلصالح بين الناس
عن أبي هريرة ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »كل سالمى من 
الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بني االثنني 
صدقـــة وتعني الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها 
متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة متشـــيها الى 

الصالة صدقة، ومتيط األذى عن الطريق صدقة« متفق عليه.
عـــن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي ُمعيط رضي اهلل عنها قالت: 
سمعت رسول اهلل ژ يقول: »ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس 

فينمي خيرا أو يقول خيرا« متفق عليه.
وفي رواية مســـلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء 
مما يقوله الناس إال في ثالث تعني: احلرب واإلصالح بني الناس 

وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة زوجها.
وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: سمع رسول اهلل ژ صوت 
خصـــوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يســـتوضع اآلخر 
ويســـترفقه في شـــيء وهو يقول: واهلل ال أفعل، فخرج عليهما 
رســـول اهلل ژ فقال: »أين املتألي على اهلل ال يفعل املعروف؟« 

فقال أنا يا رسول اهلل وله أي ذلك أحب، متفق عليه.

الشفاعة
عن أبي موســـى األشـــعري ÿ قال: كان النبـــي ژ إذا أتاه 
طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: »اشفعوا تؤجروا ويقضي 
اهلل على لسان نبيه ما أحب« متفق عليه، وفي رواية للبخاري: 

»ما شاء«.
عن ابي عباس رضي اهلل عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: 
قال لها النبي ژ: »لو راجعته« قالت: يا رسول اهلل تأمرني؟ قال: 

»إمنا أشفع« قالت: ال حاجة لي فيه، رواه البخاري.

ستر العورات
وعن أبي هريرة ÿ عن النبي ژ قال: »ال يســـتر عبد عبدا 

في الدنيا إال ستره اهلل يوم القيامة« رواه مسلم.
وعنه »أبي هريرة« قال: ســـمعت رسول اهلل ژ يقول: »كل 
أمتي معافـــى إال املجاهرين، وإن من املجاهـــرة أن يعمل الرجل 
بالليل عمال، ثم يصبح وقد ستره اهلل عليه فيقول: يا فالن عملت 
البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر اهلل 

عليه« متفق عليه.
عن »أبي هريرة« عن النبي ژ قال: »إذا زنت األمة فتبني زناها 
فليجلدها احلد، وال يثرب عليها ثم إن زنت الثانية فليجلدها احلد 
وال يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر« 

متفق عليه. »التثريب«: التوبيخ.
عن »أبي هريرة« قال: أتي النبي ژ برجل قد شرب خمرا قال: 
»اضربوه« قال أبوهريـــرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله 
والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اهلل، قال: 

»ال تقولوا هكذا ال تعينوا عليه الشيطان« رواه البخاري.

قضاء الحوائج
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ان رسول اهلل ژ قال: »املسلم 
أخو املســـلم ال يظلمه وال يســـلمه، من كان في حاجة أخيه كان 
اهلل في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهلل عنه بها كربة 
من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره اهلل يوم القيامة« 

متفق عليه.
عن أبـــي هريرة ÿ عن النبي ژ قال: »من نّفس عن مؤمن 
كربة من كرب الدنيا، نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة، 
ومن يسر على معسر يســـر اهلل عليه في الدنيا واآلخرة، ومن 
ســـتر مسلما ستره اهلل في الدنيا واآلخرة، واهلل في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه ومن ســـلك طريقا يلتمس فيه علما 
ســـهل اهلل لــه بـــه طريقا الى اجلنة، وما اجتمـــع قوم في بيت 
من بيوت اهلل تعالى، يتلـــون كتاب اهلل ويتـــدارســـونه بينهم 
إال نزلت عليهم السكينة وغشـــيتهم الرحمة، وحفتهم املالئكة، 
وذكرهم اهلل فيمن عنده، ومن بطـــأ به عملـــه لم يســــــرع به 

نسبه« رواه مسلم.

في رجب سنة 62 هـ كانت وفاة السيدة 
زينب ابنة أمير املؤمنني علي بن أبي طالب 
وفاطمة الزهراء بنت النبي ژ، وهي اخت 
احلسن واحلسني رضي اهلل عنهم جميعا، 
وقد ولدت السيدة زينب في السنة اخلامسة 
من الهجرة، وقد ســـر الرسول ژ مبولدها 
وســـماها باسم خالتها »زينب« ابنة النبي، 
وكان من عادة أهل البيت ان يكرروا أسماء 
أبناء وبنات النبي، حتى كان لعلي بن أبي 
طالب ثالث بنات باســـم »زينب«، كبراهن 
هذه )ولذلك سميت السيدة زينب الكبرى( 
واختها زينب الوسطى وكنيتها أم كلثوم، 

ثم زينب الصغرى أو رقية.

زواجها

وقـــد تزوجـــت 
الســـيدة زينب من 
ابن عمهـــا عبداهلل 
بن جعفر )وهو ابن 
جعفر بن أبي طالب 
الذي  اللـــواء  حامل 
استشـــهد في غزوة 
مؤتـــة(، وقد رزقت 
الســـيدة زينب من 
ابن عمها بثالثة ذكور 

وبنتني.
من  واستشـــهد 
الذكـــور اثنـــان في 
موقعـــة كربالء مع 
خالها اإلمام احلسني، 
أما السيدة زينب فقد 

قدر لها أن تعيش لتشهد مصرع أبيها علي 
بن أبي طالب ÿ، وعزل أخيها احلســـن، 
واستشهاد احلسني، وايضا استشهاد ولديها 
في كربالء، وقد شهدت معركة كربالء املشؤومة 
ورأت أهلها صرعى حول خبائها، وبعد املعركة 
ساق بنو أمية السيدة زينب أسيرة هي ومن 

معها من النساء.

شجاعتها

وكان معهن اثنان من أبناء اإلمام احلسن 
استصغروهما فلم يقتلوهما، واخ لهما ثالث 
كان جريحا، وعلي زين العابدين بن احلسني، 
وكان مريضا ومر ركب األسرى على ساحة 

الشـــهداء، حيث األشالء مبعثرة في العراء 
ملطخة بالدماء، فصاحت السيدة زينب: »اليوم 
مات جدي رسول اهلل، وأمي الزهراء، وأبي 

علي، وأخي احلسني، واحسيناه«.
وانتقل موكب األســـرى من الكوفة الى 
دمشق، حيث اخلليفة األموي زيد بن معاوية 
الذي رفض احلسني مبايعته باخلالفة، ما سبب 
تلك املعارك الدامية، وسيق األسرى الى يزيد 
ومعهم رؤوس الشهداء، فأخذ يعبث بقضيب 
في يده ثنايا اإلمام احلسني وهو يقول: ليت 
اشـــياخي ببدر شهدوا ان جزع اخلزرج من 
دفع األمل ألهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا 
يا يزيد ال تشمت فبكت نساء بني هاشم إال 
السيدة زينب فإنها 
صاحـــت تقول: أمن 
العدل يا بن اخللفاء 
تخيرك بناتك وإماءك، 
وسوقك بنات رسول 
اهلل ژ كاألسارى، 
قد هتكت ستورهن، 
جتري بهـــن االباعر 
وحتدو بهن االعاري 
مـــن بلد الـــى بلد.. 
اتقول: ليت اشياخي 
ببدر شـــهدوا؟ غير 
متأثم وال مستعظم، 
وانت تنكث ثنايا ابي 
عبداهلل مبخصرتك.. 
أيزيد واهلل ما فريت إال 
في جلدك، وال حرزت 

إال في حلمك.

السيدة زينب رضي اهلل عنها ُسّر الرسول ژ 
بمولدها وتوفيت في رجب

رياض يقاتل بأسلحة القدماء

أهاًل بضيوف األسبوع

حني ورد موســـى گ ماء مدين ووجد ابنتي سيدنا 
شعيب گ تريدان ان تسقيا غنمهما ولكنهما ال تستطيعان 
بســـبب مزاحمة الرجال مما يضطرهما لالنتظار طويال، 
علم بذلك بعدما سألهما عن امرهما )قال ما خطبكما قالتا 

ال نســـقي حتى يصدر 
الرعاء وابونا شـــيخ 
كبيـــر( اي ان اباهمـــا 
ال يســـتطيع ان يرعى 
اغنامهما لذا تخرجان 
هما لهذه املهمة، فتطوع 
موسى گ للقيام بهذه 
املهمة بدال من الفتاتني 
وقيل انه عمد الى بئر 
كانت مغطاة والناس 
يسقون من غيرها وكان 
حجرهـــا )غطاؤها( ال 
يرفعه اال رجال اشداء 
فرفعه موســـى وسقى 
للمرأتني وبعد ذلك اوى 
حتت ظل »سمرة« وهي 
شجرة صغيرة الورق 

قصيرة الشوك لها ثمرة صفراء يأكلها الناس وبدأ يشعر 
بآالم اجلوع الشديد اذ لم يذق الطعام منذ ايام فبدأ يدعو 
ربـــه ويقول )رب اني ملا انزلت إلـــي من خير فقير(، اي 
انني احتاج اشـــد االحتياج الى ما تغنيني به من فضلك 
وحدك، فاستجاب له اهلل 
كأسرع وأكرم ما يكون 
بأن فوجئ باســـتدعاء 
سيدنا شعيب گ له 
بعد ان عادت ابنتاه الى 
املنزل واخبرتاه مبا كان 
من امرهما مع موسى، 
فطلـــب مـــن إحداهما 
ان تدعوه فاســـتجاب، 
وهناك اكرمه شـــعيب 
واستضافه ليس مقابل 
اجر سقياه وامنا كنوع 
من اكرام الضيف وزاد 
على ذلك ان استأجره 
ليعاونـــه كمـــا زوجه 
ابنتيـــه »ليا  احـــدى 

وصوفريا«.

وصية بالطاعة

هل تعلم

ذات يوم، صلى رســــول اهلل ژ الصبح ثم توجه الى 
الصحابــــة رضي اهلل عنهم وخطب فيهم ووعظهم، فبكوا، 
فقال قائل: يا رســــول اهلل كأن هــــذه موعظة مودع، فماذا 

تعهد الينا؟
فقال النبي ژ »اوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة 
)يقصد بذلك طاعة ولي االمر او احلاكم او املســــؤول( وان 
كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفا 
كثيرا، فعليكم بسنتي وســــنة اخللفاء الراشدين املهديني 
فتمســــكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ )االسنان( واياكم 
ومحدثات االمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة«. وفي 
هذه الوصية نرى اهمية طاعة احلاكم فيما ال يعصي اهلل، 
وطاعة اهلل – عز وجل – باتباع سنة رسول اهلل ژ والتشبه 

بالصحابة وافعالهم – رضوان اهلل عليهم اجمعني.

اطول سورة في القرآن الكرمي: سورة البقرة 286 آية.
اقصر سورة في القرآن: سورة الكوثر.

اطول آية في القرآن: آية الدين في ســـورة البقرة آية 
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اقصر آية في القرآن: قوله تعالى )طه( في أول سورة 
طه.

الحكمة
سعد مســـاعد يؤكد ان 
التصرف بحكمة وتعقل يفيد 
اإلنسان ويجنبه اخلطأ وإذا 
اردت احلصول على احلكمة 
فالبد من ســـماعها ممن هو 
أكبـــر منك ويكون إنســـانا 
صاحلا يتمتع باحلكمة وال 
آخذها من التافه أو من يتصف 
بسلوك ســـيئ ولذلك أجلأ 

لوالدي ألتعلم منه.

العفو
فواز سالم يؤكد ان العفو 
خصلة ممتازة وتدل على قوة 
صاحبها وصفة من صفات 
الذين مدحهم اهلل  املؤمنني 
تعالى في قوله )والعافني عن 
الناس( لذلك اعفو عمن يسيء 
إلي ألكســـب األجر ويشعر 
صاحب اإلساءة بالندم على 

ما فعله معي.

القوة
عبدالهـــادي غلوم يؤكد 
ان القوة في التصرفات هي 
صفة االتقياء وليست القوة 
العضليـــة وعراك اآلخرين. 
وقوة الرأي واحلجة والعقيدة 
وغيرها من السلوكيات التي 
يجب ان يتحلى بها كل إنسان 
ألن املؤمـــن القوي خير من 

املؤمن الضعيف.

الكرم
منار احمد حتب الكرماء 
وتبتعد عن النجالء وتقول: 
تعلمت ان الكرمي يحبه الناس 
وان االنسان يحب ان يكرم 
ضيفه ويقدم له احســـن ما 
عنده ويســـتضيفه ويؤدي 
حق ضيافته كما كان يفعل 
الرسول الكرمي ژ وصحابته 

مع ضيوفهم.

المساواة
تقـــول بلقيس حســـن 
بالتفرقة وعدم  من يتعامل 
املساواة سلوكه غير مقبول 
ألننا كلنا متســـاوون عند 
اهلل، والـــذي يفـــرق بيننا 
هو األعمال، ومن كان عمله 
حسنا هو احسن ممن عمله 
سيئ ولذلك اتعامل دائما مع 
من حولي باملســـاواة وعدم 

التفرقة.

الشورى
نور مبارك تقول: ال احب 
بالـــرأي فالبد قبل  التحكم 
القيام بأي عمل ان آخذ مشورة 
األكبـــر مني ألنه ســـيدلني 
على الطريـــق الصحيح اما 
اذا تسرع االنسان وتصرف 
بنفسه وبرأيه فمن املمكن جدا 
ويوقع نفسه باخلطأ ويندم 

ألنه لم يستشر احدا.

حفيد سفير دولة بنني رياض قباس يستخدم سالحا كان 
يستخدمه اجداده في بنني، وذلك في اثناء عرض عادات بالده 

في معرض ملتقى اجلاليات بلجنة التعريف باالسالم.

في حديقة الشعب التقينا صديقات »الواحة« والالتي 
اكدن على حبهن جلريدة »األنباء« ووعدن بإرسال مقترحات 

وألغاز فأهال بكن.

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 

lailaelshafie@hotmail.com


