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كيف قتل؟
عن محمد بن سيرين قال علي بن أبي طالب للمرادي:

أري�����������د ح�������ب�������اءه وي�������ري�������د ق���ت���ل���ي
ع������ذي������رك م������ن خ���ل���ي���ل���ك م������ن م������راد
ع����ن أبي مجلز ق����ال: جاء رجل من مراد إلى عل����ي وهو يصلي في 
املس����جد فقال: احترس فإن ناس����ا من مراد يريدون قتلك، فقال: اّن مع 
كل رجل ملكني يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خّليا بينه وبينه، 

واّن األجل جنة حصينة.
عن محم����د عن عبيدة قال: قال علي: ما يحبس أش����قاكم ان يجيء 

فيقتلني، اللهم قد سئمتهم وسئموني، فأرحهم مني وأرحني منهم.
عن عبي����داهلل ان النبي ژ قال لعلي: »يا علي من أش����قى األولني 
واآلخرين؟«، قال: اهلل ورسوله أعلم، قال: »أشقى األولني عاقر الناقة، 

وأشقى اآلخرين الذي يطعنك يا علي« وأشار الى حيث يطعن.
عن أم جعفر � سرية علي � قالت: إني ألصب على يديه املاء إذ رفع 
رأسه فأخذ بلحيته فرفعها إلى أنفه فقال: واها لك، لتخضنب بدم، قالت: 

فأصيب يوم اجلمعة.
قالوا: انتدب ثالثة نفر من اخلوارج: عبدالرحمن بن ملجم املرادي، 
وهو من حمير، وعداده في مراد، وهو حليف بني جبلة من كندة، والبرك 
بن عبداهلل التميمي، وعمرو بن بكير التميمي، فاجتمعوا مبكة وتعاهدوا 
وتعاقدوا ليقتلن هؤالء الثالثة علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص، ويريحن العباد منهم، فقال عبدالرحمن بن ملجم: 
أنا لكم بعلي بن أبي طالب، وقال البرك: وأنا لكم مبعاوية، وقال عمرو 
بن بكير: أنا أكفيكم عم����رو بن العاص، فتعاهدوا على ذلك وتعاقدوا، 
وتواثقوا ال ينكص رجل منهم عن صاحبه الذي س����مى، ويتوجه إليه 
حتى يقتله او ميوت دونه، فاتعدوا بينهم ليلة س����بع عشرة من شهر 
رمضان، ثم توجه كل رجل منه����م الى املصر الذي فيه صاحبه، فقدم 
عبدالرحمن ب����ن ملجم الكوفة، فلقي أصحابه من اخلوارج فكامتهم ما 
يري����د، وكان يزورهم ويزورونه، فزار يوما نفرا من تيم الرباب فرأى 
امرأة منهم يقال لها: قطام بنت ش����جنة ابن عدي بن عامر بن عوف بن 
ثعلبة بن س����عد بن ذهل بن تيم الرباب، وكان علي قتل أباها وأخاها 
ي����وم نهروان، فأعجبته فخطبها، فقالت: ال أتزوجك حتى تس����مي لي، 
فقال: ال تسأليني ش����يئا إال أعطيتك، فقالت: ثالثة آالف وقتل علي بن 
أب����ي طالب، فقال: واهلل ما جاء ب����ي إلى هذا املصر إال قتل علي بن أبي 

طالب، وقد آتيتك ما سألت.
ولقي عبدالرحمن بن ملجم شبيب بن بجرة األشجعي فأعلمه ما يريد 
ودع����اه إلى ان يكون معه فأجابه الى ذلك، وبات عبدالرحمن بن ملجم 
تلك الليلة التي عزم فيها ان يقتل عليا في صبيحتها يناجي األش����عث 
بن قيس الكندي في مسجده حتى كاد ان يطلع الفجر، فقال له األشعث: 
فضحك الصبح فقم، فقام عبدالرحمن بن ملجم وشبيب بن بجرة فأخذا 

أسيافهما ثم جاءا حتى جلسا مقابل السدة التي يخرج منها علي.
فال احلسن بن علي: وأتيته سحرا فجلست اليه فقال: إني بت الليلة 
أوقظ أهلي فملكتني عيناي وأنا جالس فس����نح لي رسول اهلل فقلت: 
يا رسول اهلل، ما لقيت من أمتك من األوالد واللدد، فقال لي: »ادع اهلل 
عليهم« فقلت: اللهم أبدلني بهم خيرا لي منهم، وأبدلهم شرا لهم مني، 
ودخل ابن النباح املؤذن على ذلك فقال: الصالة، فأخذت بيده فقام ميشي 
وابن النباح بني يديه وأنا خلفه، فلما خرج من الباب نادى أيها الناس 
الصالة الصالة، كذلك كان يفعل في كل يوم يخرج، ومعه درته يوقظ 
الن����اس فاعترضه الرجالن، فقال بعض من حض����ر ذلك: فرأيت بريق 
الس����يف، وسمعت قائال يقول: هلل احلكم يا علي ال لك، ثم رأيت سيفا 
ثانيا فضربا جميعا، فأما س����يف عبدالرحمن بن ملجم فأصاب جبهته 
إلى قرنه ووصل إلى دماغه، وأما سيف شبيب فوقع في الطاق، وسمعت 
عليا يقول: ال يفوتنكم الرجل، وشد الناس عليهما من كل جانب، فأما 
شبيب فأفلت، وأخذ عبدالرحمن بن ملجم فأدخل على علي، فقال: أطيبوا 
طعامه وألينوا فراشه، فإن أعش فأنا أولى بدمه، عفوا وقصاصا، وإن 

أمت فأحلقوه بي أخاصمه عند رب العاملني.
فقالت: أم كلثوم بنت علي: يا عدو اهلل، قتلت أمير املؤمنني؟ قال: ما 
قتل����ت إال أباك، قالت: فواهلل إني ألرجو أن ال يكون على أمير املؤمنني 
بأس، قال: فلم تبكني إذا؟ ثم قال: واهلل لقد سممته شهرا � يعني سيفه 

� فإن أخلفني فأبعده اهلل وأسحقه.
عن الشعبي ان احلسن بن علي صلى على علي بن أبي طالب فكبر 
عليه أربع تكبيرات، ودفن علي بالكوفة عند مسجد اجلماعة في الرحبة 
مما يلي أبواب كندة قبل أن ينصرف الناس من صالة الفجر، ثم انصرف 
احلسن بن علي من دفنه فدعا الناس إلى بيعته فبايعوه، وكانت خالفة 

علي أربع سنني وتسعة أشهر.
عن أبي اس����حاق قال: توف����ي علي وهو يومئذ ابن ثالث وس����تني 

سنة.
عن عبداهلل بن محمد بن عقيل قال: سمعت محمد ابن احلنفية يقول، 
سنة اجلحاف، حني دخلت احدى وثمانون: هذه لي خمس وستون سنة، 
وقد جاوزت سن أبي، قلت: وكم كانت سنه يوم قتل، يرحمه اهلل؟ قال: 

ثالثا وستني سنة.

الغيبة والنميمة
عن أبي هريرة ے قال: قال رس����ول اهلل ژ: »املسلم أخو املسلم ال 
يخونه وال يكذبه وال يخذله، كل املسلم على املسلم حرام عرضه وماله 
ودمه، التقوى ههنا، بحس����ب امرئ من الشر أن يحقر أخاه املسلم« قال 

الترمذي: حديث حسن.

سبحان اهلل
عن أبي هريرة ے قال: قال رسول اهلل ژ »قال اهلل عز وجل: الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما، قذفته في النار« رواه 

أبوداود وكذلك ابن ماجة واحمد بأسانيد صحيحة.

المتخاصمان
عن أبي هريرة ے، ان رسول اهلل ژ قال: »تفتح ابواب اجلنة يوم 
االثنني ويوم اخلميس فيغفر لكل عبد ال يشرك باهلل شيئا إال رجال كانت 
بينه وبني اخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين 
حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا« رواه مسلم )وكذلك مالك 

وابوداود( احلديث احلادي والعشرون.

أرض مصر
وعن أبي ذر ے قال: قال رس����ول اهلل ژ: »إنكم ستفتحون أرضا 
يذكر فيها القيراط«. وفي رواية »ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها 
القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما«. وفي رواية »فإذا 
فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما« أو قال: »ذمة وصهرا« 
رواه مس����لم. قال العلماء: »الرحم« التي لهم كون هاجر ام اسماعيل ژ 

منهم: »والصهر« كون مارية ام ابراهيم ابن رسول اهلل ژ منهم.

االستئذان
عن أبي موس����ى األشعري ے عن رسول اهلل ژ قال: »إذا استأذن 

أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فليرجع«.

أفضل الصدقات
عن أبي هريرة ے قال: »قال رجل للنبي ژ يا رسول اهلل: أي الصدقة 
أفضل؟ قال: ان تصدق وأنت صحيح، حريص )وفي رواية شحيح( تأمل 
الغنى، وتخشى الفقر، وال متهل حتى اذا بلغت احللقوم قلت لفالن كذا، 

ولفالن كذا، وقد كان لفالن«. رواه البخاري.

االشتراكية اإلسالمية
قال رسول اهلل ژ: »املسلمون شركاء في ثالثة: »املاء والكأل والنار«.

االطمئنان في الصالة
عن أبي هريرة ے أن رسول اهلل ژ قال: »إذا أقيمت الصالة فكبر ثم 
اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى 
تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صالتك كلها، مثل ذلك« 

وقد ورد في زاد املسلم حديث رقم 46 )رواه البخاري ومسلم(.

ليس منا
ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رس����ول اهلل ژ: »ليس منا من 

لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا«.

المسلم الحق
عن عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما: عن النبي ژ قال: »املسلم 

من سلم املسلمون من لسانه ويده، واملهاجر من هجر ما نهى اهلل عنه«.

في الصالة
عن أبي قتادة احلارث بن ربعي ے قال: قال رس����ول اهلل ژ: »إني 
ألقوم في الصالة، وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأجتوز في 

صالتي كراهية ان اشق على أمه«.

رقة القلب
عن عياض بن حمار ے قال: قال رس����ول اهلل ژ: »من أهل اجلنة 

رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم«.

على الرغم من رهافة احلس ونبل املش���اعر ورقة العاطفة، 
كانت عاتكة بنت زيد الى جانب كل هذا كغيرها من فتيات اإلسالم 
اللواتي تخرجن في مدرسة النبوة، ال تعرف اخلضوع في القول 
وال الهبوط في املستوى، وال تقبل الضيم والذل، بل هي شجاعة، 

ثابتة، مجاهدة، وكانت بحق منوذجا فريدا للمرأة املسلمة.
وعاتكة وهي مخزومية قرش���ية، أخت سعيد بن زيد زوج 
فاطم���ة بنت اخلط���اب رضي اهلل عنهم جميعا، أحد العش���رة 
املبشرين باجلنة، وأمها أم كريز بنت احلضرمي، وخالها العالء بن 
احلضرمي الصحابي املشهور، وخالتها الصعبة بنت احلضرمي، 
أم طلحة بن عبيد اهلل، أحد العش���رة املبش���رين باجلنة أيضا 
وقد اشتهرت عاتكة بني نساء قريش بالبالغة والفصاحة وقول 

الشعر ورجاحة العقل.

ابن أبي بكر

قال عبداهلل بن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنهما: »من أراد 
الشهادة فليتزوج بعاتكة« ألنها ما تزوجت أحدا اال واستشهد 
وكان أزواجها كلهم من صحابة رس���ول اهلل ژ، فقد تزوجها 
عبداهلل بن أبي بكر الصديق رضي اهلل عنهما وكان شديد التعلق 
بها حتى انشغل عن كثير من أموره، وفي أحد أيام اجلمعة مر 
عليه والده أبوبكر الصديق ے ليذهبا معا للصالة، فس���معه 
من أسفل الدار يناجي زوجته عاتكة ويحدثها بالكالم املعسول، 
فتركه وذهب الى صالته وملا رجع وجده على احلال نفسه فناداه: 
يا عبداهلل أأجمعت؟ فقال عبداهلل: أو صلى الناس؟ قال أبوبكر: 

نعم، قد ش���غلتك عاتكة 
عن املعاش والتجارة وقد 
ألهتك عن فرائض الصالة، 

طلقها.
ولم يسع عبداهلل ان 
يخال���ف أم���ره، فطلقها 
واحدة غير انه تألم أشد 
األلم لفراق زوجه حتى 
أثر فيه ذلك، وشعر والده 
بذلك وعرف تعلقه بعاتكة 
فرق له لش���دة حبه لها 
فأذن له ان يراجعها، وفرح 
بذلك وأعت���ق غالما كان 
لديه اسمه أمين كرامة لها، 
ثم جرى حتى وصل اليها 
وصار يراجعها ويقنعها 
مرات ومرات حتى رضيت 

وعادت اليه.
كانت عاتكة ذات جمال 
أخاذ وكمال يسلب األلباب، 
وكانت من السابقني الى 
االسالم، من الذين هاجروا 

الى مدينة رسول اهلل ژ.
عرفت حق ربها عليها، فكانت عابدة مخلصة، فاحتلت مكانة 
رفيعة واقتبست الكثير من العلم والزهد، وحني كانت زوجة 
لعبداهلل بن أبي بكر الصديق ے اش����ترط عليها اال تتزوج 
بعد، ووهبها حديقة وش����هد عبداهلل بعد ذلك مع رسول اهلل 
ژ، غزوة الطائف، فأصابه س����هم وانتكس اجلرح بعد وفاة 
رس����ول اهلل ژ، بأربعني ليلة، فمات عل����ى اثر ذلك اجلرح، 

فرثته عاتكة بالشعر.

مع عمر والزبير رضي اهلل عنهما

ل����م مير وق����ت طويل حتى خطبها عم����ر بن اخلطاب ے 
الذي لم يكن غريبا عنها، فهو من أقاربها، ولكن الشرط الذي 
اشترطه عليها زوجها الس����ابق )عبداهلل بن أبي بكر( عندما 
وهبها احلديقة وهو اال تتزوج من بعد، أصبح عائقا في طريق 
زواجها الثاني، فنصحها عمر وقال لها: استفت، فاستفتت عليا 
بن أبي طالب ے، فأفتى ب����أن ترد احلديقة الى أهله، وهكذا 
تزوجت عمر بن اخلطاب ے س����نة اثنتي عشرة من الهجرة 
ورزقها اهلل منه ولدا اسمه عياض، وعندما قتل ے بخنجر 

أبي لؤلؤة املجوسي رثته عاتكة بشعر جميل.
وبعد انقضاء أيام عدتها طلب الزبير بن العوام ے الزواج 
منها فلم تقبل اال بعد إحلاح، وعاشت معه الى ان اغتاله عمرو 
بن جرموز سنة ست وثالثني من الهجرة يوم اجلمل، وهو بوادي 
الس����باع عندما انسحب من ارض املعركة رافضا محاربة علي 
كرم اهلل وجهه، فرثته كما 
السابقني.  رثت أزواجها 
وما يبني اخالصها لزوجها 
الزبير  ب����ن  ان عبداهلل 
اليها يحاكيها في  أرسل 
ارثها، فلم تبد أي طمع في 
ماله على الرغم من ثراء 
الزبير، وامنا رضيت مبا 

أعطوها من اإلرث.
وبعد انقضاء عدتها 
م����ن الزبير، جاءها علي 
بن أبي طالب ے خاطبا 
فقالت له: اني ألضن بك 
يا ابن عم رسول اهلل عن 
القتل، فأخذ برأيها ورجع 
ع����ن خطبته����ا وكان 
يردد بعد ذل����ك »م����ن 
أحب الشهادة احلاضرة 

فليتزوج عاتكة«.
وكان�������ت وفاته�������ا 
أربع�������ني  س����ن��������ة 

للهجرة.

عاتكة بنت زيد.. أرملة لثالثة شهداء

مشاركة 
»التعاون«

ضيف جديد

قال اهلل تعالى: )لقد س���مع اهلل قول الذين قالوا ان اهلل 
فقير ونحن أغنياء س���نكتب ما قالوا وقتلهم االنبياء بغير 

حق ونقول ذوقوا عذاب احلريق(.
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: دخل ابو بكر ے احد 
البيوت فوجد يهودا قد اجتمعوا الى رجل منهم يقال له فنحاص، 

وكا من علمائهم واحبارهم فقال 
ابو بكر: ويلك يا فنحاص! اتق 
اهلل واسلم، فواهلل انك لتعلم ان 
محمدا رسول اهلل ژ جتدونه 
مكتوبا عندكم في التوراة، فقال 
فنح���اص: واهلل يا أبا بكر ما 
بنا الى اهلل من فقر وانه الينا 
لفقير، وم���ا نتضرع اليه كما 
يتضرع الينا وانا عنه الغنياء، 
ولو كان غنيا عنا ما استقرض 
منا كما يزعم صاحبكم، ينهاكم 
عن الربا ويعطينا إياه ولو كان 

غنيا ما اعطانا الربا! فغضب ابو بكر فضرب وجه فنحاص 
ضربة شديدة.

وقال: والذي نفس���ي بيده لوال العهد الذي بيننا وبينكم 
لضربت عنقك يا عدو اهلل، فذهب فنحاص الى رسول اهلل ژ 
فقال: يا محمد انظر ما صنع صاحبك بي! فقال رس���ول اهلل 
ژ البي بكر: ما حملك على ما 
صنعت؟ ق��ال: يا رسول اهلل، 
قال قوال عظيما، يزعم ان اهلل 
فقير وانهم عنه اغنياء! فلما 
ق���ال ذلك غضبت هلل مما قال 
فضربت وجهه، فانكر فنحاص 
فقال ما قلت ذلك! فانزل اهلل 
فيم���ا قال فنح���اص تصديقا 
البي بكر: )لقد سمع اهلل قول 
الذين قالوا ان اهلل فقير ونحن 
اغنياء سنكتب ما قالوا..( إلى 

آخر اآلية.

صبر وجنة

هل تعلم؟

خرج حارثة بن سراقة ے مع جيش املسلمني يوم بدر 
فأصابه س����هم فقتل شهيدا وجاءت امه الى رسول اهلل ژ 
فقالت: با نبي اهلل اال حتدثني عن حارثة فإن كان في اجلنة 
صبرت واحتسبت وان كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، 
فقال لها النبي ژ: »يا أم حارثة انها ليس����ت جنة واحدة 

ولكنها جنان كثيرة وان ابنك اصاب الفردوس االعلى«.
فقالت ام حارثة: بخ بخ يا حارثة. )بخ: كلمة تقال عند 
الرضا واالعجاب( ورجعت من عند رسول اهلل صلى اهلل 
وعليه وس����لم وهي صابرة محتسبة راضية بدخول ابنها 

حارثة اجلنة.

اسماء األلوان باللهجة الكويتية القدمية.
املدخس: الغامق

اجلح: اللون االصفر القدمي
نيلي: ازرق غامق

برميتي وردي فاحت شفاف نسبة الى البرميت وهو 
نوع من احللوى.

جالكيني: بني غامق
حليبي: االبيض املطفي نسبة الى لون احلليب.

فهوى: بني فاحت.
خاكي: أخضر غامق ويسمى احيانا كاكاي.

حمر يوخ: احمر غامق
دم الغزال: العنابي احمر فاحت

الكيلكي: البنفسجي
سماوي: لون السماء ازرق فاحت

الشجاعة
عبدالرحم���ن محم���ود 
يؤك��د ان االنس��ان الشج��اع 
ه�و االنس��ان املؤم��ن احل��ق 
وان الشجاعة هي وسيلة 
انا احب  الناجحني ويقول 
اسلوب الشجاعة في التعامل 
امور احلياة وال  في شتى 

اخاف اال من اهلل.

حب الوطن
احم��د راكان يقول: حب 
الوط�����ن واالنتم��اء الي��ه 
ش�����يء عظي��م ليحك��ي 
ب��ه ك�������ل كويت��ي وك��ل 
انس�ان مخل��ص لوطن��ه 
ال��ذي رب��اه وترعرع فيه 
الكثي���ر والكثير  واعطاه 
مثل بلدي احلبيب الكويت 

حفظها اهلل.

التفوق
احمد عب���داهلل يقول: 
اسلوب التفوق في احلياة 
يجعل االنسان ناجحا والى 
التفوق  االمام دائما سواء 
الدراسي او التفوق احلياتي 
وط���رق املعامل���ة اجليدة 
والتفكير املنظم الذي يجعل 

االنسان متفوقا.

االبتسامة
اميان علي تقول: من وسائل 
جلب احملبة ب���ني الناس هي 
االبتس���امة ولذل���ك دائما انا 
مبتس���مة ومتفائلة وال احب 
العبوس في وجه اآلخرين، حتى 
لو مرضت او حزنت ابتسم كما 
ان وجهي املبتسم يجعل الناس 
يحبونني ويتقربون مني وهي 

طبيعتي.

المشاركة
ان  العش���ري تؤك���د  آالء 
التعاون ومشاركة االصدقاء 
في امورهم س���لوك مطلوب 
ولذل���ك ال اتأخر عن طلب اي 
شخص ملشاركته في حاجاته، 
في املنزل اشارك امي في الطهي 
والتنظيم وكذلك في املدرسة 
اشارك زميالتي في كل شيء.

الحب
سارة علي تقول بعفوية: 
انا أح���ب كل الناس وأحب 
ابي كثي���را النه حنون جدا 
الكبار  كما اح���ب اخوت���ي 
والصغار وه���م يحبونني 
ولي صديقاتي في املدرسة 
احبهن كثيرا وألعب معهن 

واعطيهن حلوال جدية.

ارسل لكم مشاركتي 
في خل���ق »التعاون« 
الذي يجب ان يس���ير 
عليه كل مسلم ومسلمة 
واال يكون اإلنس���ان 
انانيا حتى ينال رضا 
اهلل تعال���ى وقد قال 
س���بحانه )وتعاونوا 
على الب���ر والتقوى( 
فكل عمل صالح يجب 
ان يق���وم على تقوى 
اهلل في القول والعمل 
ولذلك شعاري دائما 

هو هذه اآلية الكرمية »فالتعاون مع أخواتي وصديقاتي 
وزميالتي في كل شيء يؤدي الى اخلير.

ال�����ى واحتنا  انضم 
احم���د العجم��ي ووع��د 
بارسال خواطره وآرائه 
وهوايات���ه قريب���ا كما 
وعدنا بارس���ال جتاربه 
في الرياض���ة والفنون. 

اهال بك.

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

اهللأحباباألسبوعقصة

وصال عبداهلل

احمد العجمي


