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وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم
من مناقب اإلمام علي ے  

هيا تركيعبداهلل املري

رتاج يوسفأحمد صالح

أمالك عيادعثمان عبداهلل

من أحاديث الرسول ژ  

عرض العباس عليه أن يبايعه
في مرض النبي ژ األخير

عن عبداهلل بن عباس ے أن علي بن أبي طالب خرج من عند 
رسول اهلل ژ في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا حسن 

كيف أصبح رسول اهلل ژ؟ قال: أصبح بحمد اهلل بارئا.
قال ابن عباس: فأخذ بي����ده العباس بن عبداملطلب فقال: أال 
ترى؟ أنت واهلل بعد ثالث عبد العصا، إني واهلل ألرى رس����ول 
اهلل ژ سيتوفى في وجعه هذا، إني أعرف وجوه بني عبداملطلب 
عند املوت، فاذهب بنا الى رسول اهلل ژ فلنسأله فيمن هذا االمر 
م����ن بعده، فإن كان فينا علمنا ذل����ك، وإن كان في غيرنا كلمناه 
فأوصى بنا، فقال علي: واهلل لئن سألناها رسول اهلل فمنعناها 

ال يعطيناها الناس أبدا، فواهلل ال نسأله أبدا.

من أحبهما فقد أحبني
عن ابي هريرة قال: قال رس����ول اهلل ژ: »من أحب احلس����ن 

واحلسني فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني«.
عن عطاء أن رجال اخبره انه رأى النبي ژ يضم إليه حسنا 

وحسينا يقول: »اللهم اني احبهما فأحبهما«.
عن ابي هريرة قال: خرج رسول اهلل ژ الى سوق بني قينقاع 
متكئا على يدي، فطاف فيها، ثم رجع فاحتبى في املسجد وقال: 
»اين لكاع، ادعوا الي لكاعا« فجاء احلسن گ، فاشتد حتى وثب 
في حبوت����ه فأدخل فمه في فمه ثم قال: »اللهم إني أحبه فأحبه 

وأحب من يحبه« ثالثا.
قال ابوهريرة: ما رأيت احلس����ن إال فاضت عيني، أو دمعت 

عيني.

الحسن والحسين على ظهر النبي ژ
عن أبي هريرة قال: كنا نصلي مع رسول اهلل ژ العشاء، فإذا 
سجد وثب احلسن واحلسني على ظهره، فإذا رفع رأسه أخذهما 

بيده من خلفه أخذا رفيقا ويضعهما على األرض.
 فإذا عادا، حتى قضى صالته أقعدهما على فخذيه، قال: فقمت 
إليه فقلت: يا رسول اهلل، أردهما؟ فبرقت برقة فقال لهما: »احلقا 

بأمكما« قال: فمكث ضوؤها حتى دخال.
عن أبي بكرة قال: كان رس����ول اهلل ژ يصلي بالناس، وكان 
احلس����ن بن علي رضي اهلل عنهما يثب على ظهره إذا س����جد، 

ففعل ذلك غير مرة.
 فقالوا له: واهلل إنك لتفعل بهذا شيئا ما رأيناك تفعله بأحد، 
قال: »إن ابني هذا س����يد، وس����يصلح اهلل تبارك وتعالى به بني 

فئتني من املسلمني«.
عن أبي بكرة قال: ژ فجاء احلسن فركب على ظهره فوضعه 
وضع����ا رفيقا، فلما فرغ من صالته ضمه إليه وقبله، فقالوا: يا 
رس����ول اهلل صنعت باحلسن اليوم شيئا لم تكن تصنعه، فقال 
رسول اهلل ژ: »إن ابني هذا سيد سيصلح اهلل عز وجل به بني 

فئتني من املسلمني«.

ركوبهما مع النبي ژ على بغلته
عن إياس بن س����لمة عن أبيه قال: لقد قدت بنب����ي اهلل ژ 
واحلسن واحلس���ني بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي 

ژ، هذا ُقدامه وهذا خلفه.
عن إياس بن س����لم����ة ع����ن أبيه قال: لقد ق�����دت نبي اهلل 
ژ واحلسن واحلسني عل����ى بغلته الشهب����اء حتى أدخلت�����ه 

حجرة النب�����ي ژ، ه����ذا ُقدامه وهذا خلفه.
عن عبداهلل بن جعف����ر قال: كان رسول اهلل ژ، إذا قفل ُتُلقي 
بي وباحلسن أو باحلسني، قال: )وأراه قال: احلسن( فحملني بني 
يدي�����ه واحلس����ن وراءه، قدمنا املدينة ونحن على الدابة التي 

عليها النبي ژ.
ع������ن عبداهلل بن جعفر قال: كان رسول اهلل ژ إذا ق�����دم 
من سف����ر ُتُلقي بنا، قال: فُتُلقي بي وباحل������سن، أو باحلس����ني، 
ق����ال: فحم���ل أحدن����ا بني يدي���������ه واآلخ��ر خلفه حتى قدمنا 

املدينة.

مقتضيات اإليمان
قال رس���ول اهلل ژ: »من كان يؤمن ب���اهلل واليوم اآلخر فليقل 
خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن باهلل واليوم واآلخر فليكرم جاره 

ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه«.

دم المسلم
قال رس���ول اهلل ژ: »ال يحل دم امرئ مس���لم اال باحدى ثالث، 
الثيب الزان���ي والنفس بالنفس والتارك لدين���ه املفارق للجماعة« 

صدق رسول اهلل ژ.

فضل »سبحان اهلل«
قال رس���ول اهلل ژ »س���بحان اهلل وبحمده من قالها مائة مرة 

حطت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر«.

نكاح المرأة
قال رسول اهلل ژ »تنكح املرأة الربع ملالها ثم جلمالها ثم حلسبها 

ثم لدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك«.

أحق الناس
سئل الرسول ژ »من احد الصحابة قائال من احق الناس بحسن 
صحبتي قال الرسول ژ امك، قال ثم من؟ قال امك، قال ثم من؟ قال 

امك، قال ثم من؟ قال ابوك«.

النيات
قال الرسول ژ »امنا االعمال بالنيات وامنا لكل امرئ ما نوى فمن 
كانت هجرته الى اهلل ورسوله فهجرته الى اهلل ورسوله ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه«.

حتى أبايعك
عن جرير البجلي ے قال »أتيت النبي ژ وهو يبايع فقلت: يا 
رسول اهلل ابس���ط 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 مس���عود ے قال »قلت يا رسول اهلل أي الذنب 
أعظ���م؟ قال أن جتعل مع اهلل ندا وه���و خلقك، قلت ثم أي؟ قال أن 
تقت���ل ولدك من أجل أن يطع���م معك، قلت ثم أي؟ ق���ال: أن تزني 

بحليلة جارك«.

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

ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله«.

أهون أهل النار
عن النعمان بن بشير رضي اهلل عنهما قال »سمعت رسول اهلل 
ژ يق���ول إن أهون أهل النار عذابا ي���وم القيامة لرجل توضع في 

أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه«.

أحب األعمال
عن عائشة رضي اهلل عنها أنها قالت »سئل النبي ژ أي األعمال أحب 
إلى اهلل؟ قال أدومها وإن قل وقال اكلفوا من األعمال ما تطيقون«.

المكفرات
عن أبي هري���رة ے أن رس���ول اهلل ژ »كان يقول الصلوات 
اخلمس واجلمعة إلى اجلمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن 

إذا اجتنبت الكبائر«.

لم يجمع الناس على حب أحد في ذلك العصر، كما أجمعوا 
على حب اإلمام جعفر بن محمد، الذي اشتهر فيهم باسم جعفر 
الصادق، ذلك انه كان صافي النفس، واسع األفق، مرهف احلس، 
متقد الذهن، كبير القلب، يلتمس في غضبه األعذار لآلخرين، 
حاد البصيرة، ضاحك السن، مضيء القسمات، عذب احلديث، 
حلو املعشر، سّباقا الى اخلير، بّرا طاهرا، وكان صادق الوعد، 
وكان نقي����ا، وهو من العترة الطاهرة عترة رس����ول اهلل ژ، 
جده ألمه هو س����يدنا أبوبكر الصدي����ق ے، وجده ألبيه هو 
اإلمام علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه، وهو نسب لم يجتمع 

ألحد غيره.
أغنى احلياة والفكر بحسن السيرة والعلم الغزير، واشراقاته 
الروحية، واس����تنباطه العقلي، وكان مع جالل هذا احلس����ب 
متواضعا هلل، يلتق����ي في أعماق عل����م الصاحبني العظيمني 
وصالحهما وحس����ن بالئهما، وتراث تقواهما وال يزدهيه على 
الرغ����م من ذلك كبرياء من يجمع في نفس واحدة أطراف ذلك 

املجد، كله وتلك الروعة كلها.

عبقرية مبكرة

وعى منذ طفولته نصيحة أبيه اإلمام محمد الباقر »ما دخل 
في قلب امرئ شيء من الكبر إال نقص من عقله مثل ما دخله« 
تعهد وهو صغير جده ألمه القاسم بن محمد بن أبي بقر بقدر ما 
تعهده جده ألبيه علي زين العابدين بن احلسني بن أبي طالب، 
فإذا به وهو صبي يحفظ القرآن الكرمي ويتقن تفسيره، ويحفظ 
األحاديث والسنة من أوثق مصادرها عن آل البيت تواترا عن 
اإلمام علي بن أبي طال����ب كّرم اهلل وجهه وعن الصديق ے 
وعن س����ائر الصحابة من رواة األحاديث الصادقني، فأتاح له 
توافر هذه املصادر جميعا ان يتقن دراسة احلديث وفهمه، وان 
يكشف ما وضعه املزيفون تزلفا للحاكم أو خدمة لهذا الطرف 
أو ذاك من أطراف الصراع السياسي، ثم نشر من األحاديث ما 
حاول احلكام املستبدون اخفاءه، ألنه يزلزل أركان االستبداد، 
فقد كان حكام ذلك الزمان يجهدون في اخفاء ما رواه االمام علي 
بن أبي طالب ے من السنة، وانتهى نظر اإلمام جعفر الى انه 

ال يوجد حديث شريف يخالف نصوص القرآن الكرمي.

طريق الدعوة والعلم

ورث اإلمامة عن أبيه، وعرفته املس����اجد وندوات العلم في 

املدينة املنورة ش����ابا ورعا يتفكر في خلق السموات واألرض 
بكل ما أتيح له من معرفة واش����راق روحي، على وجهه شعاع 
من نور النبوة، هداه عكوفه على دراسة القرآن واحلديث الى 
ان واجب املسلم ان يؤمن عن اقتناع وتدبر وتفكر في ظواهر 
احلياة والك����وت، فهي دليله الى اإلميان بوحدانية اهلل وهداه 
التفكير الى االهتمام بعلوم الطبيعة والكيمياء والفلك والطب 
والنب����ات واألدوية ألنها علوم حتق����ق مصالح الناس وحترر 

الفكر وتهديه الى االميان العميق الراسخ.

العلم الغزير

تتلم����ذ عليه جابر بن حي����ان، وكان أبوه قتل دفاعا عن آل 
البيت، فاصطنع اإلمام محمد الباقر والد اإلمام جعفر ذلك الفتى 
اليتيم وفقهه ف����ي الدين حتى إذا ورث جعفر األمانة أخذ بيد 
جابر بن حيان وتعهده وحثه على دراسة علوم احلياة وزوده 
مبعمل وأمره ان ييس����ر كتاباته لينتفع بها الناس وخصص 
له وقتا في كل يوم يتدارس����ان فيه علوم الطبيعة والكيمياء 
والطب وكش����ف له تبصره بالفقه كثيرا من املعارف العلمية 
الى التمكن من الفقه، علم وهو في املدينة ان في العراق مذاهب 
تدعو الى االحلاد والزندقة، فخرج يناقش علماء هذا املذهب، لم 
يقعد مكتفيا باحلكم عليهم بالكفر أو يصب اللعنات عليهم، بل 
ناقشهم مبنطقهم ليثبت لهم وجود اهلل وقادهم مما يعلمون 

الى ما ال يعلمون.
عاش اإلمام جعفر يدعو الى س����بيل رب����ه فأقنع كثيرا من 
الزنادقة وامللحدين والوثنيني باإلسالم، فأسلموا وحسن إسالمهم 
وأضافوا بفكرهم ثراء الى الفقه والى العلوم في ذلك الزمان.

وفي الثامنة والس����تني مات اإلم����ام الصادق، وعندما عرف 
اخلليفة املنصور، اخذ يبكي حتى اخضلت حليته، وهو يقول: 
»ان سيد الناس وعاملهم وبقية األخيار منهم توفي، ان جعفر ممن 
قاله اهلل فيهم: )ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا(. 
مات اإلمام جعفر الصادق، بعد ان ترك ثروة من الفقه والعلم 
والتأمالت وأنشأ في احلياة الفكرية تيارا جديدا وخصبا أعلى 
فيه العقل والنظر والتأمل والعلم وجمع املعارف كلها وعلوم 
الدنيا والدين، عادت النفس املطمئنة الى ربها راضية مرضية، 
توف����ي جعفر الصادق الذي درس عليه اإلمام مالك وروى عن 
أبي حنيفة النعمان وتعلم منه، وصحبه س����نتني كاملتني قال 

عنهما أبوحنيفة: لوال السنتان لهلك النعمان.

التقي اإلمام جعفر الصادق 
نسبه لم يجتمع ألحد غيره

لقاء المحبة

ضيف جديد
انض����م الينا الطفل 
محمد الس����الم صديق 
جديد ألحباب اهلل وهو 
يحب السباحة والتنزه 
على البحر فأهال بك يا 

محمد.

أرس���ل الصحابي حاطب بن أبي بلتعة كتابا الى 
مش���ركي مكة يخبرهم فيه ببعض أسرار النبي ژ 
واملؤمن���ني وقد أوحى اهلل الى رس���وله الكرمي بذلك 
فأمر رس���ول الل�ه ژ علي بن أب������ي طالب واملقداد 
بن األس���ود والزبير بن العوام باسترداد الرسالة من 
املرأة التي بعث معها حاطب بالرسالة، وعندما عادوا 
الى النبي ژ بالرس���الة قال النب���ي ژ: »ما هذا يا 
حاطب؟« قال حاطب: ال تعجل علي يا رس������ول اهلل 
إن���ي كنت ملصقا في قريش ولم أكن من أنفس���ه����ا 
وكان معك من املهاجرين من لهم قرابات يحمون بها 
أهلهم وأموالهم مبكة، فأحببت اذ فاتني ذلك من نسب 
منهم ان اتخ���ذ ي��دا يحم����ون بها قرابتي وما فعل��ت 
ذل���ك كف�������را وال ارتدادا عن دي���ن وال رضا بالكفر، 
فقال النبي ژ: »ص���دق« وفيه نزلت اآلية في قوله 
تعالى: )يأيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم باملودة وقد كفروا مبا جاءكم من 
احل����ق يخرجون الرسول وإياك�����م أن تؤمن����وا باهلل 
ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في س���بيل����ي وابتغاء 
مرضات����ي تس����رون إليهم باملودة وأنا أعل����م مبا 
أخفيت���م وما أعلنت����م ومن يفعل���ه منكم فقد ضل 

س���واء السب��يل(.

شجاعة الغلمان
كان الغلمان يعرضون على رسول اهلل ژ في غزواته، 
فإذا وجد منهم أحدا يقدر على القتال أخذه، وفي غزوة 
أحد، ذهب س���مرة بن جن���دب ے وبعض زمالئه من 
الغلماء الى رس���ول اهلل ژ ليأخذهم معه في صفوف 
املس���لمني املجاهدين، فقبل الرسول ژ بعض الغلمان 

ولم يقبل سمرة.
حزن سمرة ے حزنا ش���ديدا، ألن الرسول ژ لم 
يسمح له ان يشترك في القتال، ففكر قليال فوجد نفسه 
أقوى من بعض أولئك الغلمان، وعلى الفور قال للنبي 
ژ: لق���د أجزت هذا وردتني، ول���و صارعته لصرعته، 
وأشار الى غالم منهم، فأذن له الرسول ژ ان يصارعه، 
فصارعه س���مره وغلبه فوافق الرسول ژ ان يشترك 
سمرة في القتال، فش���ارك سمرة في غزوة احد، وقاتل 

بكل شجاعة رغم صغر سنه.

التواصل
عبداهلل املري يقول عن 
السلوكيات املطلوبة من كل 
انسان مس���لم ان يتواصل 
م���ع اآلخري���ن وأال ينقطع 
عنهم ويس���أل عن املريض 
ويشارك السعيد في أفراحه 
وبه���ذا يحبه م���ن حوله، 
وهذا ما أفعل���ه مع أقاربي 

وأصدقائي.

الثبات على الرأي
أحم���د صال���ح يؤكد ان 
ال���رأي وعدم  الثبات على 
التردد يخرج االنس���ان من 
حيرته، كم���ا انه يريح من 
حوله ويسعدهم، أما االنسان 
املتردد فدائما في حيرة يفكر 
كثيرا دون جدوى، وهذا في 
رأيي سلوك غير مطلوب أما 

ثابت الرأي فهو رجل.

التشاور
عثمان عبداهلل يقول: ان 
التحلي بس���لوك الشورى 
والتش���اور قب���ل البدء في 
تنفيذ أي ش���يء مطلوب، 
خاصة اذا أخذت الش���ورى 
اكبر س���نا وأكثر  ممن هم 
جتربة، ولذلك أستشير أبي 
وأمي ف���ي أمور كثيرة، كما 

أقوم بعمل االستخارة.

اللمسات الرقيقة
هيا تركي تقول: البد لكل 
بنت أن تكون لها ملسات رقيقة 
تدل على شخصيتها وطريقتها 
في احلياة وال تكن فظة طويلة 
اللس����ان أو ترد على من هم 
أكبر منها بوقاحة وان تكون 
ملس����اتها واضحة في غرفتها 
ونظافتها ومع عالقاتها بأفراد 

أسرتها وفي مدرستها.

اإلتيكيت
رت����اج يوس����ف تؤكد ان 
التعامل باالتيكيت  س����لوك 
ضروري لكل فت����اة، وتقول 
ان االتيكيت ليس في تنظيم 
مائ����دة الطعام بل في طريقه 
تناول الطعام ببطء وأخذ ما 
أمامنا وال نبعد أيدينا الى آخر 
الطاولة وهذا ما ينبهنا عليه 

الرسول ژ.

الوفاء
أمالك عي����اد تقول الوفاء 
واإلخالص في التعامل سلوك 
حث علي����ه االس����الم وجند 
أش����خاصا غير مسلمني ومع 
ذلك يتصفون بهذه الصفات 
والتي نح����ن أولى بها منهم، 
أمرن����ا بذلك ومن  ألن ديننا 
أجل هذا الوفاء هو ش����عاري 

في احلياة.

ف���ي لقاء احملبة يوم تكرمي االخ���وة الثالثة احلفظة 
لكت���اب اهلل التقينا مع أصدقائنا اجل���دد عثمان وعلي 

وعمر مجبل، فأهال بكم.

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

محمد السالم


