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 ÿ من مناقب اإلمام علي

إرساله إلى اليمن
ع����ن أنس بن مالك ÿ قال: قدم علّي ÿ على النبي ژ من اليمن 
فقال: »مب أهللت؟« قال: مبا أهّل به النبي ژ، فقال: »لوال أن معي الهدي 
ألحلل����ت« وفي رواية: قال لي النب����ي ژ: »مب أهللت يا علّي؟« قال: مبا 

أهّل به النبي ژ، قال: »فأهد وامكث حراما كما أنت«.
ع����ن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما أن النبي ژ أهل وأصحابه 
باحل����ج وليس مع أحد منهم هدي غير النب����ي ژ وطلحة، وكان علّي 
قدم من اليمن ومعه الهدى فقال: أهللت مبا أهل به رسول اهلل ژ، وان 
النبي ژ أذن ألصحابه أن يجعلوها عمرة، يطوفوا بالبيت ثم يقصروا 
ويحل����وا، إال من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر! 
فبلغ النبي ژ فقال: »لو اس����تقبلت من أمري ما اس����تدبرت ما أهديت، 

ولوال ان معي الهدي ألحللت«.
وان عائشة حاضت فنسكت املناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت، 
قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول اهلل، أتنطلقون بعمرة وحجة 
وانطلق باحلج؟ فأمر عبدالرحمن بن أبي بكر ان يخرج معها الى التنعيم، 

فاعتمرت بعد احلج في ذي احلجة.
وان س����راقة بن مالك بن جعش����م لقي النبي ژ وهو بالعقبة وهو 

يرميها فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول اهلل؟ قال: »ال، بل لألبد«.
قال جابر: أمر النبي ژ عليا أن يقيم على إحرامه.

قال جابر: فقدم علّي بن أبي طالب ÿ بسعايته فقال له النبي ژ: 
»مب أهللت يا علي؟« قال: مبا أهل به النبي ژ، قال: »فأهد وامكث حراما 
كما أنت« قال: وأهدى له علي هديا. عن جابر بن عبداهلل، وقدم علّي من 
اليمن ببدن النبي ژ فوجد فاطمة رضي اهلل عنها ممن حل ولبست ثيابا 

صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا.
قال: فكان علّي يقول بالعراق: فذهبت الى رس����ول اهلل ژ محرشا 
على فاطمة للذي صنعت، مس����تفتيا لرسول اهلل ژ فيما ذكرت عنه، 
فأخبرته ان����ي أنكرت ذلك عليها، فقال: »صدقت صدقت، ماذا ُقلت حني 
فرضت احلج؟« قال: قلت: اللهم اني أهّل مبا أهّل به رسولك، قال: »فإن 
معي الهدي فال حتّل« قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علّي من اليمن، 
والذي أتى به النبي ژ مائة. عن أنس ÿ ان عليا قدم من اليمن فقال 
ل����ه النبي ژ: »مب أهللت« فقال: أهللت بإهالل النبي ژ، قال: »لوال ان 

معي الهدي ألحللت«.
عن البراء بن عازب قال: كنت مع علّي حني أمره رسول اهلل ژ على 
اليمن، قال: فأصبت معه أواقي، فلما قدم علّي من اليمن على رسول اهلل 
ژ وجد فاطمة رضي اهلل عنها قد لبس����ت ثيابا صبيغا، وقد نضحت 
البيت بنضوح، فقالت: ما لك؟ فإن رسول اهلل ژ قد أمر أصحابه فأحّلوا، 
قال: قل����ت لها: إني أهللت بإهالل النبي ژ، قال: فأتيت النبي ژ فقال 
ل����ي: »كيف صنعت« فقال: قلت: أهللت بإهالل النبي ژ، قال: »فإني قد 
س����قت الهدي وقرنت« قال: فقال لي: »انحر من البدن سبعا وستني أو 
ستا وستني، وأمسك لنفسك ثالثا وثالثني أو أربعا وثالثني، وأمسك لي 
من كل بدنة منها بضعة«. عن جابر بن عبداهلل قال: وقدم علّي ÿ من 
اليمن ببدن النبي ژ فوجد فاطمة رضي اهلل عنها ممن حل ولبس����ت 
ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، وقال: من أمرك؟ فقالت: أبي، 
فكان علي يقول بالعراق، ذهبت الى رسول اهلل ژ محرشا على فاطمة 
في األمر الذي صنعته، مس����تفتيا لرسول اهلل ژ في الذي ذكرت عنه، 
فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا، فقال: »صدقت 
صدق����ت، ماذا قلت حني فرضت احلج« قال قلت: اللهم اني أهل مبا أهل 
به رس����ول اهلل ژ، قال: »فإن معي الهدي فال حتلل« قال: وكان جماعة 
اله����دي الذي قدم به علّي من اليمن، والذي أتى به النبي ژ من املدينة 

مائة فحل الناس كلهم وقصروا إال النبي ژ ومن كان معه هدي.
عن أنس بن مالك ان عليا قدم على رس����ول اهلل ژ من اليمن فقال: 
»مب أهللت؟« قال: أهللت مبا أهل به رسول اهلل ژ، قال: »لوال ان معي 
هدي����ا ألحللت«. عن جابر قال: أهللنا أصحاب النبي ژ باحلج خالصا 
ليس معه غيره، خالصا وحده، فقدمنا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي 
احلجة، فأمرنا النبي ژ فقال: »أحلوا واجعلوها عمرة« فبلغه عنا انا 
نق����ول: ملا لم يكن بيننا وبني عرفة إال خمس أمرنا أن نحل، فنروح الى 
منى ومذاكيرنا تقطر من املنى، فقام النبي ژ فخطبنا فقال: »قد بلغني 
الذي ثلتم، واني ألبركم وأتقاكم، ولوال الهدي حلللت، ولو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما أهديت« قال: وقدم علّي من اليمن فقال: »مب أهللت« 
قال: مبا أهل به النبي ژ، قال: »فأهد وامكث حراما كما أنت« قال: وقال 
سراقة بن مالك بن جعش����م: يا رسول اهلل، أرأيت عمرتنا هذه، لعامنا 

هذا أو لألبد؟ قال: »هي لألبد«.
عن البراء قال: كنت مع علّي بن أبي طالب حني أمره رسول اهلل ژ 
على اليمن، فلما قدم على النبي ژ قال علّي: فأتيت رسول اهلل ژ فقال 
لي رسول اهلل ژ: »كيف صنعت« قلت: أهللت بإهاللك، قال: »فإني قد 
س����قت الهدي وقرنت« قال: وقال ژ ألصحابه: »لو استقبلت من أمري 

ما استدبرت لفعلت كما فعلتم ولكني سقت الهدي وقرنت«.

من أحاديث الرسول ژ  

المكفرات
عن أب����ي هريرة ÿ أن رس����ول اهلل ژ كان يقول »الصلوات 
اخلم����س واجلمعة إلى اجلمعة ورمضان إل����ى رمضان مكفرات ما 

بينهن ما اجتنبت الكبائر«.

ترك الصالة
عن جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنهما أنه سمع النبي ژ يقول 

»إن بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة«.

البردان
عن أبي موسى األشعري ÿ قال قال رسول اهلل ژ »من صلى 

البردين دخل اجلنة«.

تحية المسجد
عن أبي قتادة ÿ قال قال النبي ژ »إذا دخل أحدكم املس����جد 

فال يجلس حتى يصلي ركعتني«.

مبايعة
ع����ن جرير البجلي ÿ قال »أتيت النبي ژ وهو يبايع فقلت: 
يا رسول اهلل ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم قال 
ژ: »أبايعك على أن تعبد اهلل وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتناصح 

املسلمني وتفارق املشركني«.

أعظم الذنوب
عن عبداهلل بن مسعود ÿ قال قلت يا رسول اهلل أي الذنب أعظم 
قال »أن جتعل مع اهلل ندا وهو خلقك« قلت ثم أي؟ قال »أن تقتل ولدك 

من أجل أن يطعم معك« قلت ثم أي؟ قال »أن تزني بحليلة جارك«.

حب الرسول
عن أبي هريرة ÿ أن رسول اهلل ژ قال »من أشد أمتي لي حبا 

ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله«.

أهون العذاب
عن النعمان بن بش����ير رضي اهلل عنهما قال سمعت رسول اهلل 
ژ يقول »إن أه����ون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في 

أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه«.

أحب األعمال
عن عائشة رضي اهلل عنها أنها قالت سئل النبي ژ أي األعمال 
أح����ب إلى اهلل؟ قال »أدومها وإن ق����ل« وقال »اكلفوا من األعمال ما 

تطيقون«.

حسن اإلسالم
عن أبي هريرة ÿ قال قال رس����ول اهلل ژ »من حسن إسالم 

املرء تركه ما ال يعنيه« رواه مسلم.

الجنة
عن  أبي هريرة  قال قال رس����ول اهلل  ژ »ما رأيت مثل النار نام 

هاربها وال مثل اجلنة نام طالبها«. رواه الترمذي
 عن  أبي هري����رة  ÿ  قال قال النبي  ژ » حتاجت اجلنة والنار 
فقالت النار  أوث����رت  باملتكبرين  واملتجبرين  وقالت اجلنة ما لي ال 
يدخلني إال ضعفاء الناس  وس����قطهم  ق����ال اهلل تبارك وتعالى أنت 
رحمتي أرحم بك من أش����اء من عب����ادي وقال للنار إمنا أنت عذابي 
أعذب بك من أش����اء من عبادي ولكل واحدة منهما ملؤها فأما النار 
ف����ال متتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط فهنالك متتلئ  ويزوى 
 بعضها إلى بعض وال يظلم    اهلل  عز وجل من خلقه أحدا وأما  اجلنة 

فإن اهلل عز وجل  ينشئ  لها خلقا«. رواه البخاري 

الصحابي اجلليل سعيد بن عامر بن 
حدمي القرشي اسلم في السنة السادسة 
للهجرة، والزم الرسول ژ معظم مشاهده 
وغزواته، واسهم في بناء االمة والدولة، 
اتصف بإميانه الراسخ وعقيدته القوية، 
وزهده في الدني���ا فقد كان منفقا امواله 
في س���بيل اهلل وفي مس���اعدة الفقراء 
واحملتاجني، وكان متقشفا في معيشته 
البس���يطة  ومتواضعا ويلبس املالبس 

واالس���مال البالية، لذا 
فإن���ي احببت في هذه 
العجالة ان ألقي الضوء 
على جوانب من حياته 
وسيرته املشرقة العطرة 
العظيمة بإيجاز، فلقد 
عّد هذا الصحابي تسلم 
والي���ة حمص فتنة له 
وانش���غاال بالدنيا عن 
اآلخرة، فيصيح به عمر 
قائال: ال ادعك، تضعون 
امانتكم وخالفتكم في 
عنقي ث���م تتركوني! 
فاقتنع سعيد بعد ذلك 
واس���تجاب لقرار عمر 
العدل  النه ليس م���ن 
ان يقلدوا عمر االمانة 
واملسؤولية واخلالفة 

ثم يتركوه وحي���دا في امليدان، ويد اهلل 
مع اجلماعة.

التجارة الرابحة

خرج س����عيد الى حمص ومعه زوجته 
وزوده امير املؤمنني عمر بن اخلطاب بقدر 
كاف من املال لتأثيث بيته اجلديد في حمص 
ولشراء حاجاته الضرورية، وبعد ان وصل 
سعيد الى حمص واشترى االشياء االساسية 

التي يحتاجها توفر جزء من املال، فأشارت 
زوجته عليه ان يستثمر هذا املال في مجال 
التج����ارة باعتبار ان هذا امل����ال حق لهما، 

فوافقها على ذلك.
والسؤال: كيف تصرف سعيد فيما تبقى 
من املال؟ لقد ذهب الى السوق ووزع املال على 
الفقراء واحملتاجني، ولكن لم يشعر زوجته 
مبا قام به، ومرت األيام وزوجته تس����أله 
بني احلني واآلخر عن التجارة باملال، وكم 
بلغت االرباح؟ وفي كل 
مرة يجيبها سعيد: انها 
جتارة موفقة وان االرباح 
تنمو وتزيد بإذن اهلل، 
الى ان صارحها باحلقيقة 
بعد ذلك: ان هذه التجارة 
ليست جتارة دنيوية، 
امنا هي جتارة اخروية، 
وان اهلل عز وجل سيزيد 
لنا احلسنات من عشرة 
الى س����بعمائة  امثالها 
ضعف الى ما شاء اهلل 
من احلسنات، وهكذا كان 
اجدادنا يتصرفون، فدانت 
لهم الدنيا عدال وحضارة 
وانسانية، وجنحوا في 
اآلخرة فنالوا الفردوس 

األعلى.

صاحب العقيدة الراسخة واألسمال البالية

تفوق عائلي ومهارات متنوعة

عندما قال االنصار: يا رسول اهلل! اقسم 
بيننا وبني اخواننا املهاجرين االرض نصفني، 
قال: ال، ولكن تكفونهم املؤونة وتقاسمونهم 
الثمرة واالرض ارضكم، قالوا: رضينا، فأنزل 
اهلل )والذين تبوأوا الدار واالميان من قبلهم 
يحب���ون من هاج���ر اليه���م وال يجدون في 
صدورهم حاجة مما اوت���وا ويؤثرون على 
انفس���هم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق 
شح نفس���ه فأولئك هم املفلحون � احلشر: 
9(، واخ���رج البخاري عن اب���ي هريرة قال: 
اتى رجل الى رسول اهلل ژ فقال: يا رسول 
اهلل، اصابني اجلهد، فأرسل الى نسائه فلم 
يجد عندهن شيئا فقال: اال برجل يضيفه هذه 
الليلة يرحم���ه اهلل؟ فقام رج����ل من االنصار 
فقال: انا يا رسول اهلل، فذهب الى اهله وقال 
المرأته: ضيف رسول اهلل ژ ال تدخريه شيئا، 
قالت: واهلل ما عندي اال قوت الصبية، قال: 
فاذا اراد الصبية العش���اء فنوميهم وتعالي 
فاطفئي السراج ونطوي بطوننا الليلة، ففعلت 
ثم غدا الرجل الى الرسول اهلل ژ فقال: لقد 
عجب اهلل او ضحك من فالن وفالنة، فانزل 
اهلل تعالى )ويؤثرون على انفسهم ولو كان 

بهم خصاصة(.
ولم يع����رف تاري����خ البشرية كله حادثا 
جماعيا كحادث استقب����ال االنصار للمهاجرين 
به���ذا ال����حب الكرمي وبهذا البذل الس���خي، 
فااليثار على النف���س مع احلاجة قيم��ة عليا، 
وق����د بلغ اليه����ا االنصار مبا لم تشهد له 

البشرية نظيرا.

المرء على خلق من يصادق

هل تعلم؟

أراد رجل ان يشتري حمارا وشرط على صاحبه ان 
يجربه قبل ان يدفع الثم���ن، وملا عاد باحلمار الى بيته 
وضعه في احلظيرة م���ع حميره، فانضم من فوره الى 
اشدهن كسال واكثرهن اكال، فألبسه الرجل حبال وارجعه 
الى صاحبه، فلما س���أله: كيف استطعت ان جتربه ولم 
ميض عليه اال وقت قصير؟ فأجابه: لست احتاج الى ان 
اجربه، فإني عرفت انه س���يكون طبقا للذي اختاره من 

سائر احلمير رفيقا.

أسماء بدن االنسان في القرآن الكرمي: االذان، االذقان، 
االرحام، االصالب، االعناق، االفئدة، االمعاء، االنف، البدن، 
البن���ان، اجللود، حبل الوري���د، احلناجر، الدم، الرأس، 
السوءات )سوأة: عورة(، االصابع، الصدر، الظهر، املعطف، 
القلب، اللحم، املضغة، الوتني، االرجل، االعقاب، االعني، 
االفواه، االنامل، االيدي، البطن، اجليد، الكلثوم، اخلرطوم، 
الرقاب، الظفر، العضد، العظام، العنق، الشفة، الكعبان 

والوريد.

عزة النفس
احم����د عب����داهلل يؤكد ان 
االنسان القوي هو من يتمسك 
بكبريائ����ه وكرامته ويتصف 
بعزة النفس وال يضعف ابدا 
ألي شيء يهني كرامته، لذلك 
احرص دائما على ان اكون قويا 
في حياتي ودراستي ومتفوقا 
حتى اصبح انسانا ناجحا مثل 
ابي ألنه قدوتي في احلياة في 

كل شيء.

ممارسة الرياضة
براك جمال يقول: الرياضة 
بجميع انواعها مفيدة لالنسان، 
وه����ذا ليس كالم����ي بل كالم 
الس����ليم في  االطباء والعقل 
اجلسم السليم، لذلك احرص 
على ممارسة الرياضة خصوصا 
كرة القدم والسباحة في اوقات 
العطلة وخالل االسبوع حتى 

احافظ على جسدي.

الذهاب للعمرة
يقول مبارك إسكندر: العمرة 
للعمرة كفارة ملا بينهما، لذلك 
يحرص والدي على اصطحابي 
معه الداء العمرة ويحثني على 
حفظ القرآن الكرمي واملشاركة 
في املسابقات القرآنية، واحلمد 
هلل دائما اكون فائزا ألنني احب 
كالم اهلل واحرص على حفظه 

وتالوته.

التمسك بالدين
جن����ان االبراهيم تؤكد ان 
التمس����ك باالخ����الق احلميدة 
التي حثنا عليها االسالم كلها 
في مصلحة االنسان وحتقق 
له السعادة في الدنيا واآلخرة، 
وتقول: لم يأمرنا القرآن بشيء 
اال وفيه اخلير كله، لذلك علينا 
التمس����ك بكتاب اهلل وحفظه 
والعم����ل به في ش����تى امور 

حياتنا.

تنظيم الوقت
ش����هد س����يد تق����ول: من 
السلوكيات املريحة لالنسان ان 
يكون وقته منظما حتى يعطي 
كل شيء حقه، فوقت للعبادة 
ووقت لالستذكار ووقت للنوم 
وعدم السهر ووقت للترفيه، 
وبذلك يكون وقتا مرتبا ومباركا 
فيه وال يحدث ارباك في حياتنا 

ونعطي كل ذي حق حقه.

عدم التهاون
فاطمة احم����د تقول: انا ال 
اته����اون في حقي ابدا واطالب 
به حت����ى احصل عليه مادمت 
ال اع����ادي او اظلم غيري، كما 
انني ال اهمل دروسي واهتم بها، 
وقد حصلت على املركز االول 
في مسابقة القرآن الكرمي التي 
شاركت فيها مؤخرا مع جمعية 

شرق التعاونية.

انضمت إلينا 3 زهرات هن شيخة ولولوة وشريفة 
نبيل جوهر ووعدننا في األس���بوع املقبل بأن تقدم كل 
زهرة منهن رسمة ملونة، حيث أكدن على مهارتهن في 
الرسم والتلوين واألشغال اليدوية، باإلضافة الى حفظهن 
لكتاب اهلل والفوز الدائم في املسابقات القرآنية وكان آخر 
هذه املسابقات فوزهن مبسابقة جمعية شرق التعاونية 

وحصلن على هدايا جميلة.

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


