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من أحاديث الرسول ژ  

أوالده
كان له ے من الولد: احلس���ن واحلسني وزينب الكبرى وأم 

كلثوم الكبرى، وأمهم فاطمة بنت رسول اهلل ژ.
ومحم���د بن علي وهو ابن احلنفي���ة، وامه خولة بنت جعفر 
بن قيس بن مسلمة بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول بن 

حنيفة بن جليم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل.
وعبيد اهلل بن علي قتله املختار بن ابي عبيد باملذار.

وابوبكر بن علي قتل مع احلسني وال عقب لهما.
وأمهما ليلى بنت مس���عود بن خالد بن ثاب���ت بن ربعى بن 
سلمى بن جندل بن نهشل بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك 
بن زيد مناة بن متيم، والعباس األكبر ابن علي، وعثمان، وجعفر 
األكبر، وعبداهلل قتلوا مع احلسني بن علي، وال بقية لهم، وأمهم 
ام البنني بنت حزام بن خالد بن جعفر بن ربيعة بن الوحيد بن 

عامر بن كعب بن كالب.
ومحمد االصغر بن علي، قتل مع احلسني، وأمه ام ولد.

ويحيى وعون ابنا علي، وامهما اسماء بنت عميس اخلثعمية 
وعمر األكبر ابن عل���ي، ورقية بنت علي، وامهما الصهباء، وهي 
ام حبيب بنت ربيعة ب���ن بجير بن العبد بن علقمة بن احلارث 
بن عتبة بن سعد بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو 
بن غنم بن تغلب بن وائل، وكانت سبية اصابها خالد بن الوليد 

حني اغار على بني تغلب بناحية عني التمر.
ومحمد االوسط بن علي، وأمه امامة بنت ابي العاص بن الربيع 
بن عبدالعزى بن عبد ش���مس بن عب���د مناف، وامها زينب بنت 
رسول اهلل ژ وامها خديجة بنت خويلد بن اسد بن عبدالعزى 

بن قصي.
وأم احلس���ن بنت علي ورملة الكبرى، وأمهما ام سعيد بنت 

عروة بن مسعود بن معتب بن مالك الثقفي.
وام هانئ بنت علي، وميمونة، وزينب الصغرى، ورملة الصغرى، 
وام كلثوم الصغرى، وفاطمة، وامامة، وخديجة، وأم الكرام، وأم 
س���لمة، وام جعفر، وجمانة، ونفيسة، بنات علي، وهن ألمهات 

أوالد شتى.
وابنة لعلي لم تس���م لنا، هلكت وهي جارية، لم تبرز، وامها 
محياة بنت امرئ القيس ابن عدي بن اوس بن جابر بن كعب بن 
عليم، من كلب وكانت تخرج الى املسجد وهي جارية فيقال لها: 

من اخوالك؟ فتقول: وه وه، تعني كلبا.
فجميع ولد سيدنا علي بن ابي طالب ے لصلبه اربعة عشر 
ذكرا وتسع عشرة امرأة. وكان النسل من ولده خلمسة: احلسن 
واحلسني ومحمد ابن احلنفية والعباس ابن الكالبية، وعمر ابن 

التغلبية.
قال: محمد بن سعد: لم يصح لنا من ولد علي غير هؤالء.

ريحانتا الرسول

ريحانتا الرسول ژ الحسن والحسين رضي اهلل عنهما
هما سيدا شباب أهل الجنة

عن أبي سعيد اخلدري ے قال: قال رسول اهلل ژ: »احلسن واحلسني 
سيدا شباب أهل اجلنة«.

عن ابن عمر قال: قال رسول اهلل ژ: »احلسن واحلسني سيدا شباب 
أهل اجلنة وأبوهما خير منهما«.

عن أبي سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل ژ: »احلسن واحلسني 
سيدا شباب أهل اجلنة«.

عن أبي سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل ژ: »احلسن واحلسني 
س����يدا شباب أهل اجلنة، وفاطمة س����يدة نسائهم، إال ما كان ملرمي بنت 

عمران«.
عن حذيفة قال: سألتني أمي: منذ متى عهدك بالنبي ژ؟ قال: فقلت 
لها: منذ كذا وكذا، قال: فنالت مني وسبتني، قال: فقلت لها: دعيني فإني 
آت����ي النبي ژ فأصلي معه املغرب ثم ال أدعه حتى يس����تغفر لي ولك، 
قال: فأتيت النبي ژ فصليت معه املغرب، فصلى النبي ژ العشاء ثم 
انفتل فتبعته فعرض له عارض فناجاه ثم ذهب، فاتبعته فسمع صوتي 
فقال: »من هذا؟« فقلت: حذيفة، قال: »ما لك؟« فحدثته باألمر فقال »غفر 
اهلل لك وألمك« ثم قال: »أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟«، قال: 
قل����ت: بلى، قال: »فهو ملك من املالئكة لم يهبط األرض قبل هذه الليلة، 
فاستأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني أن احلسن واحلسني سيدا شباب 

أهل اجلنة، وان فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة« رضي اهلل عنهم.
عن حذيفة قال: أتيت النبي ژ فصليت معه الظهر والعصر واملغرب 
والعشاء، ثم تبعته وهو يريد يدخل بعض حجره فقام وأنا خلفه كأنه 
يكلم أح����دا، قال: ثم قال: »من هذا؟« قلت: حذيفة، قال: »أتدري من كان 
معي؟« قلت: ال، قال: »فإن جبريل جاء يبش����رني ان احلسن واحلسني 
س����يدا ش����باب أهل اجلنة« قال: فقال حذيفة: فاستغفر لي وألمي، قال: 

»غفر اهلل لك يا حذيفة وألمك«.

في فضل القرآن الكريم

عن أبي مس���عود ے قال: قال رسول اهلل ژ »من قرأ حرفا من 
كتاب اهلل فله به حسنة، واحلسنة بعشر أمثالها ال أقول )ألم( حرف، 
ولكن ألف حرف والم ح���رف وميم حرف« رواه الترمذي والدارمي 

وغيرهما وصححه األلباني.
عن أبي موسى األشعري ے قال: قال رسول اهلل ژ: »مثل املؤمن 
الذي يقرأ القرآن كمث���ل األترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل 
املؤمن الذي ال يقرأ الق���رآن كمثل التمرة طعمها طيب وال ريح لها، 
ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها 
م���ر، ومثل الفاجر الذي ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة طعمها مر وال 

ريح لها« رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
عن عصمة بن مالك ے قال: قال رسول اهلل ژ »لو جمع القرآن 

في إهاب ما أحرقه اهلل في النار« رواه البيهقي وحسنه األلباني.
عن عثمان بن عفان ے قال: قال الرسول ژ »خيركم من تعلم 

القرآن وعلمه« رواه البخاري وغيره.
عن عقبة بن عامر ے قال: خرج رسول اهلل ژ ونحن في الصفة 
فقال: »أيغدو أحدكم كل يوم إلى بطحان العقيق، فيأتي منه بناقتني 
كوماوين في غير إثم وال قطيعة رحم، فقلنا يا رسول اهلل نحب ذلك 
قال: أفال يغدو أحدكم إلى املسجد فيتعلم أو يقرأ آيتني من كتاب اهلل 
عز وجل خير له من ناقتني، وثالث خير له من ثالث، وأربع خير له 

من أربع، ومن أعدادهن من اإلبل« رواه مسلم وغيره.
عن عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل ژ: 
»املاهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع 

فيه وهو عليه شاق له أجران« رواه البخاري ومسلم.
عن عمر بن اخلطاب ے قال: قال رسول اهلل ژ: »إن اهلل يرفع 

بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين« رواه مسلم وغيره.
عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رس���ول اهلل ژ: 
»يقال لصاح���ب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، 
فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها« رواه الترمذي وأبو داود والنسائي 

وأحمد واحلاكم وابن حبان.
عن عبداهلل بن مس���عود ے قال: قال لي رسول اهلل ژ: »اقرأ 
علي القرآن فقلت: يا رس���ول اهلل أقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني 
أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت حتى إذا بلغت: )فكيف إذا جئنا 
من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا( فرفعت رأسي فرأيت 

دموعه تسيل« رواه البخاري ومسلم.
عن أبي هريرة ے قال: قال رسول اهلل ژ: »... وما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت اهلل، يتلون كتاب اهلل، ويتدارس���ونه بينهم، إال 
نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم املالئكة، وذكرهم 

اهلل فيمن عنده« رواه مسلم وغيره.
ع���ن أنس ے قال: قال رس���ول اهلل ژ ألبي بن كعب: »إن اهلل 
أمرني أن أقرأ عليك )لم يكن الذين كفروا.......(. قال: وس���ماني لك، 

قال: نعم، قال: فبكى« رواه البخاري ومسلم.
عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال: س���معت رسول اهلل 
ژ يقول: »ال حسد إال في اثنتني، رجل آتاه اهلل الكتاب وقام به آناء 
الليل، ورجل أعطاه اهلل ماال، فهو ينفق به آناء الليل والنهار« رواه 

البخاري ومسلم.
عن عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل ژ قال: »من 
قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بني جنبيه غير أنه ال يوحى إليه، ال 
ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع من يجد، وال يجهل مع من يجهل 

وفي جوفه كالم اهلل« رواه احلاكم وصححه الذهبي.
ع���ن البراء ے قال: كان رجل يقرأ س���ورة الكهف وعنده فرس 
مربوط بش���طنني، فتغشته س���حابة، فجعلت تدنو وتدور، وجعل 
فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي ژ فذكر ذلك له فقال: »تلك 

السكينة تنزلت للقرآن« رواه البخاري ومسلم.
عن أبي أمامة ے قال: سمعت رسول اهلل ژ يقول: »اقرأوا القرآن 

فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا ألصحابه« رواه مسلم.
عن أبي هريرة ے قال: قال رسول اهلل ژ: »إن سورة في القرآن 
ثالثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي: »تبارك الذي بيده امللك« 

رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما وحسنه األلباني.
عن النواس بن سمعان ے قال: سمعت رسول اهلل ژ يقول: »يؤتى 
يوم القيامة بالقرآن، وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه 

سورة البقرة وآل عمران حتاجان عن صاحبهما« رواه مسلم.
عن جابر ے قال: قال رسول اهلل ژ: »القرآن شافع مشفع وما 
حل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى اجلنة، ومن جعله خلفه قاده 

إلى النار« رواه البيهقي والطبراني وغيرهما وصححه األلباني.
عن متيم ے قال: قال رسول اهلل ژ: »من قرأ مبائة آية في ليلة 

كتب له قنوت ليلة« رواه أحمد والنسائي وصححه األلباني.
عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل ژ: »ال 

ميس القرآن إال طاهر« رواه الطبراني وصححه األلباني.

هو الطفيل بن عمرو بن طريف الدوسي 
االزدي ذو الن���ون ے، الذي يتحدث عنه 
ودوره في نشر الدعوة االسالمية د.حمدي 
شاهني استاذ التاريخ االسالمي بكلية دار 
العلوم قائال: بعد ان اسلم الطفيل بن عمرو 
كان يتفجر حماسة لالسالم ورغبة في سرعة 
حش���د االنصار له، وهو يراه دينا مطاردا 
في مكة يلتمس النصرة ويعاني االضطهاد 
والتضييق، وألن النبي ژ يعلم نبل قصده 
وغايته، فق���د دعا اهلل ان يؤتيه تلك اآلية 
املساعدة في دعوة قومه وهدايتهم، ويضيف 
د.حمدي: لقد اجته الطفي���ل بعد ذلك الى 
قبيلته )دوس( فلما اقت���رب من منازلهم 

حتققت له اآلية التي سألها النبي ژ، فوقع 
نور بني عينيه يتراءى للناظرين كاملصباح، 
فقال الطفيل مشفقا اللهم في غير وجهي فإني 
اخشى ان يظنوا انها )مثلة( ) أي عقوبة( 
لفراقي دينهم، فتحول النور الى رأس سوطه، 
فجعل الناس ينظرون اليه كالقنديل املعلق 
وهو يهبط الى محلة قومه، فلما حل فيهم 
جاءه ابوه، وكان شيخا كبيرا، فأسلم، ثم 
جاءته امرأته فأس���لمت، ثم دعا قومه الى 
االسالم فتباطأوا عنه، ولم يسرعوا اليه كما 
كان متوقعا، فرجع آسفا الى رسول اهلل ژ 
مبكة، فقال: يا رسول اهلل غلبني علي دوس 
الزنا، فادع اهلل عليهم، لكن النبي قال: اللهم 

اهد دوسا، ارجع الى قومك فادعهم وارفق 
بهم. ورجع الطفيل الى قومه فدعاهم وصبر 
عليه���م وتلطف بهم حتى هاجر النبي ژ 
الى املدينة وخاض معارك االسالم االولى في 
بدر واحد واخلندق وحسمت لصالح االسالم 
ودولته معرك���ة البقاء وجتذر وجوده في 
واقع احلياة االسالمية، ونقل املعركة الى 
ارض اعدائه، هنالك قدم الطفيل بن عمرو 
مع من اسلم من قومه، وكانوا كثيرين وقد 
بلغوا سبعني او ثمانني بيتا، حتى حلقوا 
بالرسول واملسلمني وهم في غزوة خيبر 
وقد حتقق لهم فيها النصر، فقسم لهم النبي 

من غنائمها.

شباب نشروا اإلسالم
الطفيل بن عمرو.. ومعجزة نبوية

أهاًل بأحباب اهلل

ظل نبي اهلل نوح گ يدعو قومه 
الف س���نة اال خمسني عاما وما ترك 
وسيلة من الوسائل لدعوة قومه اال 

اتبعه���ا، وال دربا من 
دروب الدعوة اال سلكه، 
ولكن على الرغم من كل 
الوسائل والطرق  تلك 
الزم���ن املمتد  وه���ذا 
الدعوة  ف���ي  املتطاول 
فإن قومه اصروا على 
كفره���م وعنادهم ولم 
يؤمن بدعوته اال قليل، 
ويأمر اهلل تعالى نوحا 
گ بأن يصنع سفينة 
وان يحمل فيها زوجني 
من كل ن���وع ويصنع 
السفينة ويأمر ابنه ان 
يركب معه على السفينة 
ولكن االبن العاق الكافر 
يأبى في اصرار، وما هو 

اال قليل حتى يبتلع الطوفان كل شيء 
ويغرق االرض مبن فيها اال من كان 
على سفينة نوح گ، فنزلت اآلية 

)وُأوحي ال���ى نوح انه لن يؤمن من 
قوم���ك اال من قد آمن فال تبتئس مبا 
كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا 
ووحينا  وال تخاطبني 
في الذي���ن ظلموا انهم 
مغرق���ون. ويصن���ع 
الفل���ك وكلما مر عليه 
مأل من قومه س���خروا 
منه قال ان تس���خروا 
منا فإنا نس���خر منكم 
كما تسخرون. فسوف 
تعلمون من يأتيه عذاب 
يخزي���ه ويح���ل عليه 
عذاب مقي���م. حتى اذا 
جاء امرنا وفار التنور 
قلنا احمل فيها من كل 
زوجني اثنني واهلك اال 
من س���بق عليه القول 
ومن آمن وما آمن فقد 

اال قليل(.

الغالمان الشجاعان
ف����ي غزوة بدر، نظر عبدالرحمن بن عوف � ے � مينة 
ويس����رة فوجد نفسه بني غالمني من األنصار هما معاذ بن 
عمرو بن اجلموح ومعاذ بن عفراء رضي اهلل عنهما، فتمنى 

ان لو كان بجانبه رجالن قويان يساعدانه على القتال.
وفوجئ عبدالرحمن بن عوف ے بهذين الغالمني يسأالنه 
� سرا � واحدا بعد اآلخر عن أبي جهل، فسألهما عن السبب 

فأخبراه بأنهما يريدان قتله ألنه يسب رسول اهلل ژ.
فلما بدأت املعرك����ة رأى عبدالرحمن بن عوف أبا جهل 
يس����ير بني صفوف املش����ركني، فأخبر الغالمني به فجرى 
الغالمان نحوه بسرعة وضرباه بسيفيهما حتى ظنا انهما 
قتاله، ثم رجعا الى رسول اهلل ژ وأخبراه بقتل أبي جهل، 
فقال الرسول ژ: »أيكما قتله؟« فقال كل منهما: أنا قتلته، 
فقال رسول اهلل ژ: »هل مسحتما سيفيكما؟« قاال: ال فنظر 
الرس����ول ژ في السيفني فوجد آثار الدم عليهما فقال ژ: 

»كالكما قتله«.

التفاهم
تؤكد فاطمة عيس����ى ان 
التعامل بالتفاهم أهم  لغة 
ش����يء في التق����اء األفكار 
النفور.  والتجارب وع����دم 
وتقول ش����عاري دائما في 
تعامل����ي مع من حولي هو 
التفاهم والتق����ارب وعدم 
االستبداد بالرأي والتمسك 

برأيي مهما كان ثوابا.

عزة النفس
أوضاح األستاذ تقول: البد 
لكل إنسان أن يكون عزيز 
النفس ال يذل نفسه ألحد أبدا 
ألن اهلل هو الذي يعطي كل 
شيء ومنه كل شيء جميل، 
أما طريقة املذلة واخلضوع 
واإلحلاح فهذا يتعارض مع 

سلوك املسلم.

النظام
رمي املنيخ تقول: سلوكي 
في احلياة مبني على طريقة 
النظام في كل ش����يء، في 
مواعيد الدراسة وفي مواعيد 
تناول الطعام وفي تعاملي 
مع الن����اس، فالنظام يريح 
اإلنس����ان ويجعله سعيدا 

وليس فوضويا ومهمال.

النظافة
دمي����ة صال����ح تؤك����د ان 
الوضوء 5 م����رات في اليوم 
يجعل اإلنس����ان نظيفا بعيدا 
عن املؤذيات وامليكروبات وان 
ديننا اإلسالم اهتم بالنظافة 
ودعا اليها ولذلك يتوضأ املسلم 
في اليوم للصلوات حتى يظل 

نظيفا طاهرا.

المحافظة على المواعيد
طرف����ة املطي����ري تقول: 
س����لوك غير صحيح ومتعب 
من ال يحاف����ظ على مواعيده 
ولألس����ف جند ذلك منتشرا 
بني الناس ويجد انه لو فوت 
10 دقائق أو ربع س����اعة غير 
مهم رغم ان الغرب يحافظون 
عل����ى مواعيده����م وهم غير 

مسلمني.

حفظ األسرار
فايزة العتيبي ترى ان من 
يحدث إنسانا بسر ويقول له ال 
تقله ألحد وان هذا سر، يجب 
عل����ى اآلخر احملافظ����ة عليه 
ويكون اإلنسان أمينا مع من 
ائتمنه، أما إفشاء األسرار فهو 
عيب كبير وح����رام ألنه ضد 

اإلخالص والوفاء.

أبدت جود جاس���م وجوري املف���رح رغبتهما في 
مش���اركتنا في رك���ن أحباب اهلل ووعدت���ا بتقدمي 
مقترحاتهم���ا وآرائهما حول الصداقة التي جتمعهما 

ونحن بانتظاركما.

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 
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اهللأحباباألسبوعقصة

الصديقتان احلميمتان جود وجوري


