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األصدقاء الثالثة

 ÿ خصائص أمير المؤمنين علي
عند اإلمام النسائي عصف الريح

عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: إن النبي ژ كان إذا عصفت 
الريح قال: »اللهم إني أس���ألك خيرها وخي���ر ما فيها، وخير ما 
أرسلت به، وأعوذ بك من ش���رها وشر ما فيها، وشر ما أرسلت 

به«. )رواه الشيخان(.

األموات
وعنها رضي اهلل عنها قالت: قال رس���ول اهلل ژ: »ال تسبوا 

األموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا«. )رواه البخاري(.

أفضل الجهاد
عن أبي س���عيد ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »أفضل اجلهاد 

من قال كلمة حق عند سلطان جائر«. )رواه أبوداود(.

كن في الدنيا غريبًا
ع���ن ابن عم���ر رضي اهلل عنهم���ا قال: أخذ رس���ول اهلل ژ 
مبنكبي فقال: »كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل«. )رواه 

البخاري(.

إذن الزوج
عن أبي أمامة قال: سمعت رسول اهلل ژ يقول في خطبة عام 
حجة الوداع »ال تنفق املرأة شيئا من بيت زوجها إال بإذن زوجها« 
قيل: يا رسول اهلل، وال الطعام؟ قال: »ذلك أفضل أموالنا«. )رواه 

الترمذي(.

الواصل
وعنه ÿ قال: قال رس���ول اهلل ژ: »ليس الواصل باملكافئ 
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها«. )رواه البخاري(.

في ظل اهلل
عن أبي هريرة ÿ أن النبي ژ قال: »سبعة يظلهم اهلل في 
ظله يوم ال ظل إال ظله: إمام عادل، وش���اب نشأ في عبادة اهلل، 
ورجل قلبه معلق في املساجد، ورجالن حتابا في اهلل عز وجل، 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
ال تعلم ش���ماله ما تنفق ميينه، ورج���ل ذكر اهلل خاليا ففاضت 
عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال الى نفس���ها، فقال: 

إني أخاف اهلل عز وجل«. )رواه أحمد والشيخان(.

رحمته
وعنه ÿ قال: قال رس���ول اهلل ژ: »مل���ا قضى اهلل اخللق 
كتب في كتابه على نفسه، فهو موضوع عنده: إن رحمتي تغلب 

غضبي«. )رواه مسلم والبخاري والنسائي وابن ماجة(.

شفقته
ع���ن أبي بريدة ÿ قال: كان رس���ول اهلل ژ يخطبنا فجاء 
احلس���ن واحلس���ن عليهما قميصان أحمران ميشيان ويعثران 
فنزل رس���ول اهلل ژ من املنبر فحملهما ووضعهما بن يديه ثم 
قال: »صدق اهلل ورس���وله، إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة، نظرت 
هذين الصبين ميشيان ويعثران، فلم أصبر حتى قطعت حديثي 

ورفعتهما«. )رواه اخلمسة(.

الرقية
روى مس���لم عن عثم��ان بن ابي العاص انه شكا الى رسول 
اهلل ژ وجعا في جس�������ده، فق����ال له رس�ول اهلل ژ: »ضع 
يدك عل���ى الذي يألم من جس���دك وقل: بس���م الل�ه، وقل سب���ع 
مرات: أع���وذ بع��زة اهلل وقدرته من ش���ر م��ا أجد وأحاذر« قال: 
ففعل���ت ذلك مرارا فأذه��ب اهلل ما كان بي فل��م أزل آمر به أهلي 

وغيرهم.

»إن اهلل جّل ثناؤه ال يخزيه أبدا«.
أخبرنا محمد بن املثنى، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا الوضاح 
� وهو أبوعوانة � قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، قال: 
إني جلالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط، فقالوا: إما أن تقوم معنا، 
وإم����ا أن تخلونا يا هؤالء � وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى � قال: أنا 
أق����وم معكم. فتحدثوا، فال أدري ما قالوا، فجاء وهو ينفض ثوبه وهو 
يقول: أف وتف، يقعون في رجل له عش����ر، وقعوا في رجل قال رسول 
اهلل ژ: »ألبعثن رجال يحب اهلل ورسوله، ال يخزيه اهلل أبدا«، فأشرف 
من استش����رف، فقال: »أين علي؟« قي����ل: هو في الرحا يطحن، وما كان 
أحدكم ليطح����ن، فدعاه وهو أرمد ما يكاد ُيبصر، فنفث  في عينيه، ثم 

هز الراية ثالثا، فدفعها إليه، فجاء بصفية بنت ُحيّي.
وبعث أبا بكر بسورة التوبة، وبعث عليا خلفه، فأخذها منه، فقال: 
»ال يذهب بها إال رجل هو مني وأنا منه«. ودعا رسول اهلل ژ احلسن 
واحلسن وعليا وفاطمة، فمد عليهم ثوبا، فقال: »اللهم هؤالء أهل بيتي، 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا«.وكان أول من أسلم من الناس بعد 
خديجة، ولبس ثوب رسول اهلل ژ، ونام، فجعل املشركون يرمون كما 
يرمون رس����ول اهلل ژ، وهم يحسبون انه نبي اهلل ژ، فجاء أبوبكر، 
فق����ال: يا نبي اهلل! فقال علي: ان نبي اهلل ژ قد ذهب نحو بئر ميمون 

فاّتبعه، فدخل معه الغار، وكان املشركون يرمون عليا حتى أصبح.
وخرج بالناس ف����ي غزوة تبوك، فقال علي: أخرج معك؟ فقال: »ال« 
فبك����ى، فقال: »أما ترضى أن تكون مني مبنزلة هارون من موس����ى، اال 
انك لس����ت بنبي« ثم قال: »أنت خليفتي« � يعني في كل مؤمن بعدي � 
قال: وسد أبواب املسجد غير باب علي، فكان يدخل املسجد وهو جنب، 

وهو في طريقه ليس له طريق غيره.
وقال: »من كنت ولّيه فعلي ولّيه«.

قال ابن عباس: وقد أخبرنا اهلل في القرآن انه قد رضي عن أصحاب 
الشجرة، فهل حدثنا بعد انه سخط عليهم؟

قال: وقال رس����ول اهلل ژ لعمر حن قال: ائذن لي، فألضرب عنقه 
� يعن����ي حاطبا � فقال: »ما يدريك لعل اهلل قد اطلع على أهل بدر فقال: 

اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم«.

قول النبي ژ لعلي: »إنه مغفور لك«
أخبرني هارون بن عبداهلل احلّمال البغدادي، قال: حدثنا محمد بن 
عبداهلل بن الزبير األسدي، قال: حدثنا علي بن صالح، عن أبي اسحاق، 
عن عمرو بن مرة، عن عبداهلل بن سلمة، عن علي ÿ قال: قال رسول 
اهلل ژ: »أال أعلم����ك كلمات إذا قلتهن غفر لك � مع انه مغفور لك: ال إله 
إال اهلل احللي����م الكرمي، ال إله إال هو العلي العظيم، س����بحان اهلل رب 

السماوات السبع ورب العرش الكرمي، احلمد هلل رب العاملن«.

»قد امتحن اهلل قلب علي لإليمان«
أخبرنا محمد بن عبداهلل بن املبارك، قال: حدثنا األس����ود بن عامر 
قال: حدثنا شريك، عن منصور، عن ربعي، عن علي قال: جاء النبي ژ 
أناس من قريش، فقالوا: يا محمد! إنا جيرانك وحلفاؤك، وإن أناسا من 
عبيدنا قد أتوك ليس بهم رغبة في الدين، وال رغبة في الفقه، إمنا فروا 

من ضياعنا وأموالنا، فارددهم إلينا.
فقال ألبي بكر: »م����ا تقول؟« فقال: صدقوا، انهم جليرانك وأحالفك، 
فتغير وج����ه النبي ژ، ثم قال لعلي: »ما تق����ول؟« قال: صدقوا، انهم 
جليرانك وحلفائك، فتغير وجه النبي ژ ثم قال: »يا معش����ر قريش! 
واهلل ليبعث����ن اهلل عليك����م رجال منكم، قد امتح����ن اهلل قلبه لإلميان، 

فليضربنكم على الدين، أو يضرب بعضكم«.
فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول اهلل؟ قال: »ال«.

قال عمر: أنا هو يا رس����ول اهلل؟ قال: »ال، ولكن ذلك الذي يخصف 
النعل«.

وقد كان أعطى عليا نعله يخصفها.

»إن اهلل سيهدي قلبك ويثبت لسانك«
أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا األعمش، قال: 
حدثن����ا عمرو بن مرة، عن أبي البختري: عن علي قال: بعثني رس����ول 
اهلل ژ إلى اليمن، وأنا ش����اب حديث السن، فقلت: يا رسول اهلل، انك 
بعثتني الى قوم يكون بينهم أحداث، وأنا شاب حديث السن، قال: »إن 

اهلل سيهدي قلبك، ويثّبت لسانك« فما شككت في قضاء بن اثنن.

عبداهلل بن أم مكتوم مؤذن الرسول 
صلوات اهلل وس���المه عليه، أبوه قيس 
بن زائ���د، وأمه عاتكة بنت عبداهلل عمة 
الرسول ژ، مكي قرشي كما كانت تربطه 
صلة رحم بالسيدة خديجة بنت خويلد 
رض���وان اهلل عليها، فقد كان ابن خالها. 
ش���هد عبداهلل بن أم مكتوم بعثة النبي 
ژ في مكة، فشرح اهلل صدره لإلميان، 
وكان من السابقن الى اإلسالم. عاش ابن 
أم مكتوم محنة املسلمن في مكة، فصمد 

وثبت أمام االبتالءات.
وقد بلغ من إقباله على النبي الكرمي 
ژ وحرصه على حفظ القرآن العظيم انه 
ما كان يترك فرصة إال اغتنمها، ليتعلم 
من النبي ژ ق���راءة القرآن الكرمي، وقد 
كان الرسول صلوات اهلل وسالمه عليه 
في هذه الفترة كثير التصدي لس���ادات 
قريش، شديد احلرص عى إسالمهم، فالتقى 
ذات يوم بعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة 
بن ربيعة وعمرو بن هشام املكنى بأبي 
جهل، وأمية بن خلف والوليد بن املغيرة، 
والد س���يف اهلل خالد، وأخذ يفاوضهم 
ويناجيهم ويعرض عليهم اإلسالم، وهو 
يطمع في ان يستجيبوا له، أو يكفوا أذاهم 

عن أصحابه.
وفي ذلك احلن أقب���ل عبداهلل بن أم 
مكتوم عليه يستقرئه آية من كتاب اهلل، 
ويقول يا رس���ول اهلل، علمني ما علمك 
اهلل. فأعرض الرس���ول الكرمي ژ عنه، 
وعبس في وجهه، وتول���ى نحو أولئك 
النفر من قريش، وأقبل عليهم أمال في أن 
يسلموا فيكون إسالمهم عزا لدين اهلل، 

وتأييدا لدعوته.
وما إن قضى رسول اهلل صلوات اهلل 
وسالمه عليه حديثه معهم، وأراد ان يذهب 
الى أهله حتى أمسك اهلل عليه بعضا من 
بصره، وأحس كأن شيئا يضرب برأسه. 

ث���م أنزل اهلل عليه قوله: )عبس وتولى 
أن جاءه األعم���ى وما يدريك لعله يزكى 
أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى 
فأنت له تصدى وما عليك اال يزكى وأما 
من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه 

تلهى(.

إكرام

ومنذ ذلك اليوم الرسول صلوات اهلل 
وسالمه عليه يكرم عبداهلل بن أم مكتوم 
إذا نزل عنده، ويدني مجلس���ه إذا أقبل، 
ويسأله عن شأنه، ويقضي حاجته. وملا 
اشتد أذى قريش على الرسول ژ والذين 
آمنوا معه، أذن اهلل للمسلمن بالهجرة، 
ف���كان عبداهلل بن أم مكتوم من أس���رع 
الفارين بدينهم ال���ى يثرب. وما إن بلغ 
عبداهلل بن أم مكت���وم يثرب حتى أخذ 
هو وصاحبه مصعب بن عمير يترددان 
القرآن، ويفقهانهم  الى الناس ويقرآنهم 
في دين اهلل. وملا قدم الرس���ول ژ الى 
املدينة اتخذ عبداهلل بن أم مكتوم وبالل 
بن رباح مؤذنن للمسلمن يناديان بكلمة 

التوحيد كل يوم 5 مرات.
كان بالل يؤذن بالليل ويوقظ الناس، 
وكان ابن أم مكت���وم يتوخى الفجر فال 
يخطئه. وقد بلغ من إكرام النبي ژ البن 
أم مكتوم أن اس���تخلفه على املدينة عند 
غيابه عنها عدة مرات كانت إحداها يوم 

ان غادرها لفتح مكة.

لوم القاعدين

وفي أعقاب غزوة بدر أنزل اهلل على 
نبيه ژ من آيات القرآن ما يرفع ش���أن 
املجاهدين، ويفضلهم على القاعدين لينشط 
املجاهد الى اجلهاد، ويلوم القاعدين على 
بقائهم دون النزول الى س���احة احلرب، 
فأثر ذلك في نف���س ابن أم مكتوم، وعز 

عليه ان يح���رم من هذا الفضل وقال: يا 
رسول اهلل، لو استطيع اجلهاد جلاهدت، 
ثم س���أل اهلل بقلب خاشع ان ينزل في 
شأنه وشأن أمثاله ممن تعوقهم عاهاتهم 
عن اجلهاد، وأخذ يدعو في ضراعة: اللهم 
أنزل عذري، فما أسرع ان استجاب اهلل 
عز وجل لدعائه، وح���دث زيد بن ثابت 
كاتب وحي الرس���ول ژ فقال: كنت الى 
جنب الرسول، فغشيته السكينة ونزل 
عليه الوحي، فلما سرى عنه قال: اكتب 
يا زيد، فكتبت )ال يستوي القاعدون من 
املؤمنن غير أول���ي الضرر واملجاهدون 
في سبيل اهلل( س���ورة النساء آية 95. 
فكأن الصحابي اجلليل بصدقه وإخالصه 
ومتنيه ان ينزل اهلل به وبأمثاله املعذرين 
ما يبرر قعودهم استجاب اهلل له، وعلى 
الرغم من عفو اهلل عنه وعن أمثاله من 
اجلهاد إال أنه عزم على أال تفوته غزوة، 
فوجد لنفس���ه مهمة في ساحات القتال، 
فكان يقول أقيموني بن الصفن وحملوني 
اللواء أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى ال 

استطيع الفرار.
وفي س���نة 14 هجرية ع���زم عمر بن 
اخلط���اب ÿ على خ���وض معركة مع 
الفرس، تزيل دولتهم وملكهم، فدعا كل 
املسلمن بال استثناء ليخوضوا معه هذه 
احلرب، وما ان توافدت جموع املسلمن 
تلبي نداء اجلهاد، إال وكان وسطهم املكفوف 
عبداهلل ب���ن أم مكتوم. وملا بلغ اجليش 
القادسية برز ابن أم مكتوم البسا درعه 
يحمل راية اإلسالم ويحافظ عليها أو ميوت 
دونها، حتى اشتدت احلرب وبلغت ذروتها 
ونصر اهلل املسلمن على الفرس، فزالت 
دولة من أعظم الدول وزال عرشها، وكان 
ثمن هذا النصر مئات الشهداء ومن بينهم 
ب���ن أم مكتوم فقد وجد صريعا مضرجا 

بدمائه يعانق راية اإلسالم.

عبداهلل بن أم مكتوم.. الكفيف الشهيد

قدم رس����ول اهلل ژ املدينة وأهلها يشربون اخلمر 
ويتعاملون بامليسر فسألوا النبي ژ عنهما فانزل اهلل 
عز وجل في بداية األمر قوله تعالى: )يسألونك عن اخلمر 
وامليسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر 
من نفعهما � البق����رة: 219(، فقال بعض الناس ما حرم 
اهلل علينا اخلمر إمنا ق����ال فيها إثم كبير، وظل بعض 
املسلمن يشربون اخلمر ألنهم لم يدركوا التحرمي من هذه 
اآلية حتى كان يوم من األيام فصلى رجل من املهاجرين 
فأم الصحابة في صالة املغرب فخلط أسماء القراءة في 
تالوة القرآن، فانزعج أصحابه وشكوا الى رسول اهلل 
وأخبروه بأن هذا اإلمام صلى بهم وهو في حالة س����كر 
فنزل قوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون( وكانت هذه اآلية 
والتي ذكرت من قبل متهيدا للتحرمي النهائي الذي قال 
اهلل فيه )يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليس����ر.. إلى 
قوله تعالى فهل أنتم منتهون( فقال الصحابة: انتهينا 

يا رب.
ونفهم من هذه اآليات أن اهلل حرم اخلمر على سبيل 
التدرج ألن اإلدمان ال يعالج مرة واحدة وهذا ما جرى عليه 

الطب احلديث في عالج املدمنن للخمر أو للمخدرات.

اهلل أحباب االسبوع قصة

أمنيات وأفكار بعد العيد
انتهى شهر الصيام وأعقبه العيد وفرحته وبدأت الدراسة باملدارس، فماذا يرى أحباب اهلل بعد فترة العطلة وما امنياتهم وماذا 

سيقدمون؟ اسئلة يجيب عليها أطفالنا بعفوية فماذا يقولون؟

الدراسة الجادة
تس���نيم يوس���ف تؤكد أنه بعد انتهاء العطلة يجب على 
كل طالب وطالبة الدراسة اجلادة واملراجعة اليومية حتى ال 
تنسى املعلومات وكذلك حفظ القرآن الكرمي كما كنا نفعل في 

رمضان حتى نكون ناجحن.

الذهاب للمدرسة
أما ندا محمد فتقول بعد انتهاء عطلة العيد أذهب للمدرسة 
وأقاب���ل صديقاتي والعب معهم ف���ي الفرصة ويوم اجلمعة 
أخرج مع أهلي لزيارة األق���ارب واعطاء الهدايا لهم والغداء 

معهم كل أسبوع.

قليل من اللعب
وتقول فاطمة تركي: طوال فترة العطلة كنا نلعب ونلهو 
ونتنزه أما اآلن فح��ان وقت املذاكرة بجدية وحفظ الدروس 
جي���دا وهذا ال مين���ع ان أمارس بعض هواياتي كالس���باحة 

والرسم.

المسابقات
أما حس���ن دشتي فهو طالب مجد يقول: أشارك في جميع 
مس���ابقات القرآن الكرمي التي يقيمها بلدي احلبيب الكويت 
وأحصل على املركز األول ومع ذلك فأنا متفوق في الدراس���ة 

واحلمد هلل بفضل حفظ القرآن الكرمي.

النادي
ويقول عبداهلل بدر ألعب في النادي كرة القدم ألنني أحبها 
جدا وبعد العطلة أذهب للمدرسة وفي املساء أمارس هوايتي 

التي أعشقها وال يوجد تعارض بن الدراسة واللعب.

لعب وجد
ويؤكد عثمان عبدالسالم أن اللعب املفيد الرياضي مع الدراسة 
عن طريق تنظيم الوقت يجعل الطالب نش���يطا ومقبال على 

احلياة وعلى الدراسة، لذلك أرتب نفسي على ذلك دائما.

هل تعلم؟
من هي زينب بنت علي بن أبي طالب؟

رسوماتي الجميلة

شجاعة فتاة
الحب الصادق يجمعهم

هي شقيقة احلسن واحلسن رضي اهلل عنهما، حضرت 
مع أخيها احلس���ن ÿ وقفة كرب���الء، وكانت خطيبة 

فصيحة، رفيعة القدر.
من هي رفيدة األنصارية؟

صحابية كانت تداوي اجلرحى وحتبس نفسها على 
خدمة املجاهدين  وهي أول ممرضة في اإلس���الم، حمل 
سعد بن أبي وقاص إلى خيمتها يوم اخلندق وكانت هي 

التي ضمدت جراحه.

أرسل لنا أحمد العميري هذه الرسمة اجلميلة املبهجة 
في استقبال عيد الفطر املبارك.

ذات يوم، جاءت فتاة إلى النبي ژ تش����كو اليه 
أباها الذي زوجها من ابن عمها بغير علمها، وأنه قد 
فعل ذلك ليرفع من مكانة ابن أخيه، فجعل الرسول 
ژ األم����ر إليها: فإما أن ترضى مب����ا صنع أباها، أو 
تطل����ب انهاء الزواج. ولكن الفتاة أخبرت الرس����ول 
ژ انها ق����د وافقت على ما صنع أبوها، وإمنا ارادت 
أن تعلم النس����اء أن ليس لألب أن يجبر ابنته على 

الزواج ممن تكره.

األصدقاء الثالثة بدر القناعي وعبدالقادر العبداجلادر 
وأحمد إسماعيل اجتمعوا على احلب اخلالص الصافي 
حب الطفولة والتفوق الدراسي وطلبوا تقدمي مقترحاتهم 

بعد نشر صورهم معا فأهال بكم.


