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من أحاديث الرسول ژ  

موقفه في حديث اإلفك
عن عائشة رضي اهلل عنها حني قال أهل اإلفك ما قالوا، قالت: ودعا 
رسول اهلل ژ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي اهلل عنهم حني 
اس����تلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة 
فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي فقال: لم يضيق اهلل عليك، 
والنساء سواها كثير، وسل اجلارية تصدقك، فقال: »هل رأيت من شيء 
يريب����ك؟«، قالت: ما رأيت أمرا أكثر من انها جارية حديثة الس����ن تنام 
عن عجني أهلها فتأتي الداجن فتأكله، فقام على املنبر فقال: »يا معشر 
املسلمني من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، واهلل ما على أهلي 

إال خيرا..« فذكر براءة عائشة.
ودعا رسول اهلل ژ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، حني استلبث 
الوحي يستش����يرهما في فراق أهله، قالت � أي عائشة � فأما أسامة بن 
زيد، فأش����ار على رس����ول اهلل ژ بالذي يعلم من براءة أهله، وبالذي 
يعلم في نفس����ه لهم من الود، فقال: يا رس����ول اهلل هم أهلك، وال نعلم 
إال خيرا، وأما علي بن أبي طالب فقال: لم يضّيق اهلل عليك، والنس����اء 
سواها كثير، وإن تس����أل اجلارية تصدقك، قالت: فدعا رسول اهلل ژ 
بريرة فقال: »أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟«، قالت 
ل����ه بريرة: والذي بعثك باحلق ان رأي����ت عليها أمرا قط أغمصه عليها 
أكثر من انها جارية حديثة الس����ن تنام عن عجني أهلها، فتأتي الداجن 
فتأكله، قالت: فقام رسول اهلل ژ على املنبر فاستعذر من عبداهلل بن 
أبّي ابن سلول، قالت: فقال رسول اهلل ژ، وهو على املنبر: »يا معشر 
املسلمني، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي، فواهلل ما علمت 
عل����ى أهلي اال خيرا، ولقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال خيرا، وما كان 

يدخل على أهلي إال معي«.
ودعا رس����ول اهلل ژ علي ب����ن أبي طالب وأس����امة بن زيد، حيث 
استلبث الوحي ليستش����يرهما في فراق أهله، قالت � أي عائشة � فأما 
أس����امة بن زيد، فأشار على رسول اهلل ژ بالذي يعلم من براءة أهله، 
وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول اهلل هم أهلك، وال 
نعل����م إال خيرا، وأما علي بن أب����ي طالب فقال: لم يضّيق اهلل عز وجل 
عليك، والنساء س����واها كثير، وان تسأل اجلارية تصدقك، قالت: فدعا 
رس����ول اهلل ژ بريرة قال: »أي بريرة، هل رأيت من ش����يء يريبك من 
عائش����ة؟«، قالت له بريرة: والذي بعثك باحلق ان رأيت عليها أمرا قط 
أغمصه عليها أكثر من انها جارية حديثة الس����ن تنام عن عجني أهلها، 
فتأتي الداجن فتأكله، فقام رس����ول اهلل ژ فاس����تعذر من عبداهلل ابن 
أبّي بن سلول، فقالت: فقال رسول اهلل ژ، وهو على املنبر: »يا معشر 
املس����لمني، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي، فواهلل ما 
علمت على أهلي إال خيرا، ولقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال خيرا، وما 

كان يدخل على أهلي إال معي«.

رجوعه من اليمن أثناء احلج
قال جابر: قدم علي من س����عايته، فقال له النب����ي ژ: »مب أهللت يا 
عل����ي؟«، قال: مبا أهل بن النبي ژ، قال: »فأهد وامكث حراما كما أنت«، 

قال: وأهدى له علي هديا.
عن البراء قال: كنت مع علي حني أّمره النبي ژ على اليمن، فأصبت 
مع����ه أواقي، فلم����ا قدم علي على النبي ژ قال عل����ي: وجدت فاطمة قد 
نضحت البيت بنضوح، فقال: فتخطيته، فقالت لي: ما لك؟ فإن رسول اهلل 
ژ قد أمر أصحابه فأحّلوا، قال: قلت: إني أهللت بإهالل النبي ژ، قال: 
فأتي����ت النبي ژ فقال لي: »كيف صنعت؟« قلت: إني أهللت مبا أهللت، 
قال: »فإني قد سقت الهدى وقرنت«. قال جابر: وقدم علي ببدن النبي ژ 
فوجد فاطمة ممن حّل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها 
علي فقالت: أمرني أبي بهذا، فكان علي يقول بالعراق: فذهبت الى رسول 
اهلل ژ محّرش����ا على فاطمة في الذي صنعته، مستفتيا رسول اهلل ژ 
في الذي ذكرت عنه، وأنكرت ذلك عليها، فقال: »صدقت، صدقت، ماذا قلت 
حني فرضت احلج؟«، قال: قلت اللهم إني أهّل مبا أهّل به رسولك ژ، قال: 
»فإن معي الهدي فال حتل«، قال: فكان جماعة الهدي الذي جاء به علي من 

اليمن، والذي أتى به النبي ژ من املدينة مائة.
عن جابر بن عبداهلل قال: وقدم علي من اليمن فقدم بهدي، وساق رسول 
اهلل ژ معه من املدينة هديا، فإذا فاطمة رضي اهلل عنها قد حلت ولبست 
ثيابها صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك علي ے عليها، فقالت: أمرني به رسول 
اهلل ژ. قال: قال علي بالكوفة: فذهبت محرشا استفتي به النبي ژ في 
الذي ذكرت فاطمة، قلت: ان فاطمة لبست ثيابها صبيغا واكتحلت وقالت: 
أمرني به ابي، قال: »صدقت صدقت صدقت، انا أمرتها به« قال جابر: وقال 
لعلي: »مب أهللت« قال: قلت: اللهم إني اهل مُبا أهّل به رسوُلَك، قال: ومعي 
اله����دُي، قال: »فال حُتّل« قال: فكانت جماعة الهدي الذي أتى به علي ے 
من اليمن والذي اتى به النبي ژ مئة، فنحر رسول اهلل ژ بيده ثالثة 

وستني، ثم اعطى عليا فنحر ما غبر، واشركه في هديه.

رحمته ژ
- عن أبي سعيد عبداهلل بن مغفل ے قال: نهى رسول اهلل 
ژ ع���ن اخلذف وقال: »إنه ال يقتل الصيد، وال ينكأ العدو، وانه 

يفقأ العني، ويكسر السن«، متفق عليه.
- وفي رواي���ة: ان قريبا البن مغفل خ���ذف، فنهاه وقال: ان 
رس���ول اهلل ژ نهى عن اخلذف وقال: »إنها ال تصيد صيدا« ثم 
عاد فقال: أحدثك أن رس���ول اهلل ژ نهى عنه، ثم عدت تخذف؟ 

ال أكلمك أبدا.
- وع���ن عابس بن ربيعة قال: رأي���ت عمر بن اخلطاب ے، 
يقب���ل احلجر – يعني األس���ود – ويقول: »اني أعلم أنك حجر ما 
تنفع وال تضر، ولوال اني رأيت رسول اهلل ژ يقبلك ما قبلتك«، 

متفق عليه.

تكسير األصنام واألوثان
- عن علي قال: كنا مع رس���ول اهلل ژ في جنازة فقال: »من 
يأتي املدينة فال يدع قبرا إال سواه وال صورة إال لطخها وال وثنا إال 
كسره« قال: فقام رجل فقال: أنا، ثم هاب أهل املدينة، فجلس، قال 
علي ے، فانطلقت ثم جئت فقلت: يا رسول اهلل لم ادع باملدينة 
قبرا إال سويته، وال صورة إال لطختها، وال وثنا إال كسرته، قال: 
فقال: »من عاد فصنع شيئا من ذلك فقد كفر مبا أنزل على محمد، 
يا علي ال تكونن فتانا – أو قال – مختاال وال تاجرا إال تاجر اخلير، 

فإن أولئك هم املسوفون في العمل«.
- عن عل���ي ے قال: بعثه النبي ژ ال���ى املدينة فأمره أن 

يسوي القبور.
- وعنه ان رسول اهلل ژ بعث رجال من األنصار ان يسوي 
كل قب���ر، وان يلطخ كل صنم، فقال: يا رس���ول اهلل إني أكره أن 
أدخ���ل بيوت قومي، قال: فأرس���لني، فلما جئت قال: »يا علي، ال 
تكون���ن فتانا وال مخت���اال وال تاجرا إال تاجر خي���ر، فإن أولئك 

مسوفون في العمل«.
- عن حنش بن املعتمر ان عليا رضي اهلل عنه بعث صاحب 
ش���رطة فقال: أبعثك ملا بعثني له رسول اهلل ژ: ال تدع قبرا إال 

سويته وال متثاال إال وضعته.
- ع���ن حنش الكناني عن علي ے انه بعث عامل ش���رطته 
فقال له: أتدري عالم أبعثك؟ على ما بعثني عليه رسول اهلل ژ 

ان أنحت كل – يعني – صورة وان أسوي كل قبر.
- عن احلكم عن رجل من أهل البصرة »ويكنونه أهل البصرة: 
بأبوالودع، وأهل الكوفة يكنون���ه بأبي محمد، وكان من هذيل« 
عن علي بن أبي طالب قال: كان رس���ول اهلل ژ في جنازة فقال: 
»أيكم يأتي باملدينة فال يدع فيها وثنا إال كس���ره، وال صورة إال 
لطخها، وال قبرا إال سواه« فقام رجل من القوم فقال: »يا رسول 
اهلل أنا، فانطلق الرجل فكأن���ه هاب أهل املدينة فرجع، فانطلق 
علي فرجع فقال: ما أتيت يا رس���ول اهلل حتى لم ادع فيها وثنا 
إال كسرته وال قبرا إال سويته وال صورة إال لطختها، فقال النبي 
ژ: »من عاد لصنعة شيء منها« فقال فيه قوال شديدا وقال لعلي 
»ال تك���ن فتانا وال مختاال وال تاجرا إال تاجر خير، فإن أولئك هم 

املسوفون في العمل«.
- عن أبي الفرج قال لي علي: اس���تعملك على ما اس���تعملني 
عليه رس���ول اهلل صلي اهلل عليه وس���لم: »على مسخ التماثيل 

وتسوية القبور.

املغفرة
وعن���ه ے قال: كان من دعاء النب���ي ژ: »اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، 

إنك أنت املقدم واملؤخر، ال إله إال أنت«.

نعم الرجل
- ع���ن أبي هريرة ے قال: »إن النب���ي ژ قال: نعم الرجل 
أبوبكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبوعبيدة، نعم الرجل اسيد 
بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ 
ب���ن عمرو بن اجلموح، نعم الرجل معاذ بن جبل«، قال: »وبئس 

الرجل فالن، وبس الرجل فالن« حتى عد سبعة.
- عن جابر ے قال: كان رسول اهلل ژ يقول »اللهم اصلح 
لي سمعي وبصري، واجعلهما الوارثني مني، وانصرني على من 

ظلمني، وأرني منه ثأري«.

هي أم املؤمنني، رملة بنت أبي سفيان 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف، صحابية جليلة، ابنة زعيم، 
وأخت خليفة، وزوجة خامت النبيني محمد 

ژ.

زهدها

أبوها أبو سفيان، زعيم ورئيس قريش، 
والذي كان ف���ي بداية الدعوة العدو اللدود 
للرسول ژ وأخوها معاوية بن أبي سفيان 
ے، أحد اخللفاء األمويني. وملكانة وجاللة 
منزلة أم حبيبة في دولة أخيها )في الشام(، 
قيل ملعاوية: »خال املؤمنني«، وأخيرا، هي 
من زوجات الرس���ول ژ، فليس هناك من 
هي أكثر كرما وصداقا منها، وال في نسائه 
من هي نائية ال���دار أبعد منها، وهذا دليل 
على زهدها وتفضيله���ا لنعم اآلخرة على 
نعي���م الدنيا الزائلة. كان���ت أم حبيبة من 
ذوات الرأي والفصاحة، تزوجها أوال عبيد 
اهلل بن جحش، وعندما دعا الرس���ول ژ 
الناس في مكة إلى االس���الم، اسلمت رملة 

مع زوجها في دار االرقم 
ابي األرقم، وحينما  بن 
اش���تد األذى باملسلمني 
في مك���ة، هاجرت رملة 
بصحبة زوجه���ا فارة 
بدينها متمسكة بعقيدتها، 
متحملة الغربة والوحشة، 
تاركة الترف والنعيم التي 
كانت فيها بعيدة عن مركز 
الدعوة والنبوة، متحملة 
مشاق السفر والهجرة، 
فأرض احلبشة بعيدة عن 
مكة، والطريق تتخلله 
العديد من الطرق الوعرة، 
واحلرارة املرتفعة وقلة 
املؤنة، كما أن الس���يدة 
رملة في ذلك الوقت كانت 
في شهور حملها األولى، 
وبعد أشهر من بقائها في 

احلبشة، اجنبت مولودتها »حبيبة« فكنيت 
»بأم حبيبة«.

صبرها

وفي إحدى الليالي، رأت أم حبيبة في النوم 
أن زوجها عبيد اهلل في صورة سيئة، ففزعت 
من ذلك، وحينما أصبحت أخبرها زوجها بأنه 
وج����د في دين النصرانية م����ا هو أفضل من 
االس����الم، فحاولت رملة ان ترده إلى االسالم 
ولكنها وجدته قد رجع الى شرب اخلمر من 
جديد. ومع مرور االيام، توفي زوجها على دين 
النصرانية، فوجدت أم حبيبة نفسها غريبة 
ف����ي غير بلدها، وحيدة بال زوج يحميها، أما 
لطفلة يتيمة في سن الرضاع، وابنة ألب مشرك 
تخاف من بطشه وال تستطيع االلتحاق به في 
مكة، فلم جتد هذه املرأة املؤمنة غير الصبر 
واالحتساب، فواجهت احملنة بإميان وتوكلت 

على اهلل سبحانه وتعالى.

زواجها

علم الرس���ول ژ مبا جرى ألم حبيبة، 

فأرسل الى النجاش���ي طالبا الزواج منها، 
ففرحت أم حبيبة، وصدقت رؤياها، فعهدها 
وأصدقها النجاشي أربعمائة دينار، ووكلت 
هي ابن عمها خالد بن س���عيد بن العاص، 
وف���ي هذا داللة على أنه يجوز عقد الزواج 
بالوكالة في اإلس���الم، وبهذا الزواج خفف 
الرسول ژ من عدواته لبني أمية، وعندما 
علم ابو سفيان بزواج الرسول ژ من ابنته 
رملة، قال: ذاك الفحل، ال يقرع أنفه ويقصد 
ان الرسول رجل كرمي، وبهذه الطريقة خفت 
البغضاء التي كانت في نفس أبي سفيان على 
الرس���ول ژ، كما ان في هذا املوقف دعوة 
الى مقابلة الس���يئة باحلسنة، النها تؤدي 
إلى دف���ع وزوال احلقد والضغينة وصفاء 
النفوس ب���ني املتخاصمني. روت أم حبيبة 
رضي اهلل عنها عدة احاديث عن الرس���ول  
ژ بلغ مجموعها خمسة وستني حديثا، وقد 
اتفق لها البخاري ومسلم على حديثني، فألم 
حبيبة رضي اهلل عنها حديث مشهور في 
حترمي الربيبة وأخت املرأة. وتوفيت رضي 
اهلل عنها س���نة 44 بعد الهجرة ودفنت في 
البقيع، وكانت قد دعت 
السيدة عائشة ام املؤمنني 
قبل وفاته���ا، فقالت: قد 
كان بينن���ا ما يكون بني 
الضرائر فاغفر لي ما كان 
من ذلك، فقالت أم املؤمنني 
عائشة: غفر اهلل لك ذلك 
كله وجتاوز وحلك من 
ذلك، فقال���ت أم حبيبة: 
س���ررتني س���رك اهلل، 
وأرس���لت الى أم سلمة 
فقالت لها مثل ذلك وفي 
الى ما يجب  هذا اشارة 
على املسلمني ان يفعلوه 
قبل ساعة املوت، أال وهو 
التسامح واملغفرة، كما 
فعلت أم حبيبة مع أمهات 
املؤمن���ني � رضوان اهلل 

عليهن أجمعني.

رملة أم حبيبة.. أم المؤمنين

نوري اكتمل بالحجاب

اصنعي بيدك الحلوى

)سيقول الس���فهاء من الناس ما والهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها قل هلل املش���رق واملغرب يهدي من يش���اء إلى 
صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة 
التي كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه وإن كانت لكبي���رة إال على الذين هدى اهلل وما كان 
اهلل ليضيع إميانكم إن اهلل بالناس لرؤوف رحيم � البقرة: 

.)143-142
يقول فيها املفسرون: إنها نزلت في 
حتويل القبلة من املسجد األقصى إلى 

البيت احلرام مبكة املكرمة.
وذلك أنه ملا قدم رس���ول اهلل ژ 
املدينة، فصلى نحو بيت املقدس ستة 
عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا، وكان 
رس���ول اهلل ژ يحب أن يتوجه في 
صالته نحو الكعبة، فأنزل اهلل تعالى: 
)قد ن���رى تقلب وجهك في الس���ماء 

فلنولنيك قبلة ترضاها(.

فقال السفهاء من الناس � وهم اليهود � ما والهم عن قبلتهم 
التي كانوا عليها؟ قال اهلل تعالى ردا عليهم: )قل هلل املشرق 

واملغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم(.
فقد كان النبي ژ يكثر الدعاء واالبتهال الى اهلل ان يوجهه 
جهة الكعبة، التي هي قبلة ابراهيم گ فاس���تجاب اهلل له 
وأمره بالتوجه الى البيت العتيق فخطب رسول اهلل ژ في 
الناس وأعلمهم بذلك، وكانت أول صالة صالها جهة البيت 
احل���رام هي صالة العصر، وكان ذلك 
مبسجد بني سلمة ولذا سمي مسجد 

القبلتني.
وكان رجال من أصحاب رسول اهلل 
ژ قد ماتوا على القبلة األولى، فجاءت 
عشائرهم فقالوا: يا رسول اهلل توفي 
إخوان لنا، وه���م يصلون الى القبلة 
األولى، وقد صرفك اهلل عنها، إلى قبلة 
ابراهيم فكيف بإخواننا؟ فأنزل اهلل 
تعالى: )وما كان اهلل ليضيع إميانكم 

إن اهلل بالناس لرؤوف رحيم(.

نصيحة الثعلب

هل تعلم؟

وقع ثعلب في فخ ول���م ينج منه إال بفقد ذيله، وقد 
أحس منذ ذلك الوقت أن حياته صارت عبئا ثقيال ملا كان 
يلحقه من اخلزي والسخرية، ففكر في حيلة يجعل بها 
غيره من الثعالب يفقدون ذيولهم حتى ال يشعر مبا حلق 
م���ن نقص، فجمع كثيرا من الثعالب وأغراها بأن تقطع 
ذيولها قائال: إنها ستبدو بدونها أجمل منظرا ويجب أن 
تتخل���ص من الذيل فهو عبء ثقيل عندئذ قاطعه واحد 
منها: »لو لم تكن يا صاحبي فقدت ذيلك ملا أسديت إلينا 

مثل هذه النصيحة.

� مت نزول القرآن على رسوله محمد ژ 23 سنة.
� األش���هر احلرم هي: ذو القعدة، ذو احلجة، محرم، 

رجب.
� الليال���ي العش���ر هي العش���ر األول من ش���هر ذي 

احلجة.
� عدد األنبياء والرس���ل الذين ذك���روا في القرآن 25 

نبيا ورسوال.

الرحمة
فاطمة فيص���ل تقول: 
اإلنس���ان يجب أن يكون 
رحيم���ا عطوف���ا على كل 
كائن حي وخاصة البش���ر 
فيما بينهم فيرحم الضعيف 
ويحنو عليه كما يجب أن 
تكون صفة الرحمة سلوكا 
التعام���ل وخاصة مع  في 
احليوانات االليفة والطيور 
بأن نضع لها الطعام ونحنو 

عليها.

حفظ اجلميل
العنود نواف تؤكد أن 
حفظ اجلميل سمة األوفياء 
وعلى اإلنس���ان أال ينسى 
من ق���دم له خدمة وتقول: 
إذا س���اعدتني صديقة في 
الدراسة ال أنسى أبدا وأكون 
كرمية معاها وأس���اعدها 
أيضا ونصبح أصدقاء طوال 

العمر.

التفاهم
مي محم���د  تقول لكي 
يسعد اإلنسان مع من حوله 
عليه أن يقوم تعاملهم على 
التفاهم وتبادل اآلراء وعدم 
تسلط أحد برأيه فالتفاهم 
يزيل أي مشاكل ويقضي 
عليها ويريح النفس ويجعل 
الناس متفاهمني لذلك اتبع 
هذا االس���لوب م���ع أهلي 

وأخوتي وصديقاتي.

احترام اآلخرين
علي مجبل يقول: االحترام 
املتبادل مع من تتعامل معهم 
البد منه وباحترامي لنفسي 
أجبر اآلخرين على احترامي 
ومعاملتي لهم تكون على 
هذا االساس، كما يجب على 
اإلنسان أال يسخر من أحد 
حتى ال يرد عليه بطريقة 
تقلل من االحترام وتهينه 

ويشعر باملهانة.

احلياء
عمر اخلليفي يقول: انا 
استحي النني صغير وأحب 
أمي وأب���ي كثيرا وال أبكي 
مثل االطفال املزعجني كما 
انني طفل مطيع اسمع كالم 
امي وابي وابرهما ولكنني 
استحيي من الناس وعندما 
أكبر سأكون أكثر جرأة مع 

كثير من االدب.

التحضر
الفارس���ي  عبدالرحمن 
يؤكد ان االنسان يجب ان 
يكون متحضرا في تعامله 
م���ع الناس وأن يتأس���ف 
إذا اخطأ في حق اآلخرين 
ويبلغهم بذل���ك وهذا لن 
يقلل من شأنه بل يزيد من 
مكانته ويزيد درجته ويقول 
تعاملي مع زمالئي وأهلي 
كله حتضر كما علمني أبي 

وعودني على ذلك.

ارتدت احلجاب ألول مرة دمية صالح وروان محمد وياسمني 
موسى واقيم لهن حفل كبير مع أخريات أقامته مبرة طريق 

اإلميان وطلنب االنضمام الينا وفي انتظار مقترحاتكن.

ق������ام������ت 
الثالث  الزهرات 
شيخة املزروعي، 
وغالية الفارسي، 
ومسك اخلليفي 
ب��ال��ت��ح��ض��ي��ر 
كيكة  ل��ص��ن��ع 
الفواكه بأيديهن 
وذلك من خالل 
في  مشاركتهن 
معرض جمعية 

بيادر السالم.

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

تذوق مجانا


