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الرقية
روى مسلم عن عثمان بن ابي العاص انه شكا الى رسول اهلل 
ژ وجعا في جسده، فقال له رسول اهلل ژ: »ضع يدك على الذي 
يألم من جس����دك وقل: بسم اهلل، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة اهلل 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر« قال: ففعلت ذلك مرارا فأذهب اهلل 

ما كان بي فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم.

دعوة المكروب
في سنن أبي داود عن ابي بكرة ان رسول اهلل ژ قال: »دعوات 
املك����روب: اللهم رحمتك أرجو، فال تكلني إلى نفس����ي طرفة عني، 

وأصلح لي شأني كله، ال إله إال أنت«.
عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول اهلل ژ: »أال أعلمك 
كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ اهلل اهلل ربي ال أشرك 

به شيئًا« وفي رواية: إنها تقال سبع مرات«.
روى البخاري ومس����لم عن ابن عباس، أن رسول اهلل ژ كان 
يقول عند الكرب: »ال إله إال اهلل العظيم احلليم، ال إله إال اهلل رب 
العرش العظيم، ال إله إال اهلل رب الس����ماوات ورب األرض، ورب 

العرش الكرمي«.
ف����ي الترمذي عن أنس أن النبي ژ كان إذا حزبه أمر قال: »يا 

حي يا قيوم برحمتك أستغيث«.

وصيته ژ بالنساء
قال رسول اهلل ژ: »استوصوا بالنساء خيرا، فإن املرأة ُخلقت 
م����ن ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعاله، فإن ذهبت تقيمه 
كس����رته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاس����توصوا بالنساء« متفق 

عليه.

السجود
قال رسول اهلل ژ: »أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 

فأكثروا الدعاء« رواه مسلم.

شهود الجنازة
قال رس����ول اهلل ژ: »من شهد اجلنازة حتى صلى عليها فله 
قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل وما القيراطان؟ 

قال مثل اجلبلني العظيمني« متفق عليه.

مكانة المسلم
عن أبي هريرة ÿ ان رسول اهلل ژ قال: »املسلم أخو املسلم، 
ال يظلم����ه، وال يخذله، وال يحقره، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، 
التقوى هاهنا، ويشير الى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه املس����لم. كل املسلم على املس����لم حرام: دمه وعرضه وماله« 

رواه مسلم.

الكبر
عن النبي ژ أنه قال: »ال يدخل اجلنة من في قلبه مثقال ذرة 
من كبر، فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حس����نا ونعله 
حس����نا، فقال إن اهلل جميل يحب اجلم����ال، الكبر بطر احلق � أي 

دفعه ورده � وغمط الناس« رواه مسلم.

القلوب واألعمال
قال النبي ژ: »إن اهلل ال ينظ����ر الى صوركم وأموالكم ولكن 

ينظر الى قلوبكم وأعمالكم« رواه مسلم.

الذاكرين
قال ژ: »إذا أيقظ الرجل أهله فصليا او صلى ركعتني جميعا، 

كتبا في الذاكرين والذاكرات« رواه ابو داود.

رمضان
قال ژ: »من قام رمضان إميانا واحتس����ابا غفر له ما تقدم من 

ذنبه« متفق عليه.

غير باب علي
عن زيد بن أرقم قال: كان لنفر من أصحاب رس���ول اهلل ژ أبواب 
ش���ارعة في املسجد، فقال رسول اهلل ژ: »سدوا هذه األبواب إال باب 

علي«.
فتكلم في ذلك الناس، فقام رسول اهلل ژ، فحمد اهلل وأثنى عليه، 
ثم قال: »أما بعد، فإني أمرت بسد هذه األبواب غير باب علي، فقال فيكم 

قائلكم، واهلل ما سددته وال فتحته، ولكني أمرت بشيء فاتبعته«.

»ما أنا أدخلته وأخرجتكم، بل اهلل أدخله وأخرجكم«
قرأت على محمد بن س���ليمان لوين، عن ابن عيينة، عن عمرو بن 
دينار، عن أبي جعفر، محمد بن علي، عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، 
عن أبيه � ولم يقل مرة عن أبيه � قال: كنا عند النبي ژ، وعنده قوم 
جلوس فدخ���ل علي، فلما دخل خرجوا، فلما خرجوا تالوموا، فقالوا: 
واهلل ما أخرجنا وأدخله؟ فرجعوا فدخلوا، فقال: »واهلل ما أنا أدخلته 

وأخرجتكم، بل اهلل أدخله وأخرجكم«.
أخبرنا أحمد بن يحيى )الكوفي(، قال: حدثنا علي بن قادم قال: أخبرنا 
إسرائيل، عن عبداهلل بن شريك، عن احلارث بن مالك، قال: أتيت مكة، 

فلقيت سعد بن أبي وقاص، فقلت له: هل سمعت لعلي منقبة؟
قال: كنا مع رس���ول اهلل ژ في املسجد، فنودي فينا ليال، ليخرج 
من في املس���جد إال آل رس���ول اهلل ژ، وآل علي، قال: فخرجنا، فلما 
أصبح، أتاه عمه فقال: يا رس���ول اهلل! أخرج���ت أصحابك وأعمامك، 

وأسكنت هذا الغالم!
فق���ال رس���ول اهلل ژ: »ما أنا أمرت بإخراجكم، وال بإس���كان هذا 

الغالم، إن اهلل هو أمر به«.
قال أبوعبدالرحمن: قال: فطر، عن عبداهلل بن شريك، عن عبداهلل 
بن الّرقيم، عن س���عد، ان العباس أتى النبي ژ فقال: سددت أبوابنا 

إال باب علي!
فقال: »ما أنا فتحتها وال سددتها«.

قال أبوعبدالرحمن: عبداهلل بن ش���ريك، ليس بذلك، واحلارث بن 
مالك ال أعرفه، وال عبداهلل بن الّرقيم.

أخبرنا زكريا بن يحيى )السجس���تاني( ق���ال: حدثنا عبداهلل بن 
عمر، قال: حدثنا أس���باط، عن فطر، عن عبداهلل بن الّرقيم، عن سعد 

نحوه.
أخبرني محمد بن وهب، قال: حدثنا مس���كني، قال: حدثنا شعبة، 
ع���ن أبي بلج، ع���ن عمرو بن ميمون، عن ابن عب���اس � وأبو بلج هو 
يحيى بن س���ليم � قال: أمر رسول اهلل ژ بأبواب املسجد، فسدت إال 

.ÿ باب علي
أخبرنا محمد بن املثنى: ق���ال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا 
الوضاح، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا عمرو بن ميمون، قال: قال ابن 
عباس: »وس���د أبواب املسجد غير باب علي، فكان يدخل املسجد وهو 

جنب، وهو طريقه ليس له طريق غيره«.

منزلته عند النبي ژ
أخبرنا بشر بن هالل البصري: قال: حدثنا جعفر � وهو ابن سليمان 
� قال: حدثنا حرب بن ش���داد، عن قتادة، عن س���عيد بن املسيب، عن 
س���عد بن أبي وقاص، قال: ملا غزا رسول اهلل ژ غزوة تبوك، خّلف 
عليا باملدينة، فقالوا له: مّله وكره صحبته! فتبع علي النبي ژ حتى 
حلقه في الطريق، فقال: يا رسول اهلل! خّلفتني في املدينة مع الذراري 
والنساء، حتى قالوا: مّله وكره صحبته، فقال له النبي ژ: »يا علي! 
إمن���ا خّلفتك على أهلي، أما ترض���ى أن تكون مني مبنزلة هارون من 

موسى؟ غير أنه ال نبّي بعدي«.
أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار )الكوفي( قال: حدثنا أبونعيم، 
قال: حدثنا عبدالسالم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن املسيب، عن 
س���عد بن أبي وقاص، ان النبي ژ قال لعلي ÿ: »أنت مني مبنزلة 

هارون من موسى«.
أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا أبومصعب، ان الدراوردي حدثنا 
عن محمد بن صفوان اجلمحي، عن سعيد بن املسيب، سمع سعد بن 
أبي وقاص يقول: قال رسول اهلل ژ لعلي: »أما ترضى أن تكون مني 

مبنزلة هارون من موسى إال النبوة«.
أخبرني زكريا بن يحيى، قال: أخبرنا أبو مصعب، عن الدراوردي، 
عن هاشم بن القاس���م، عن سعيد بن املسيب، عن سعد قال: ملا خرج 
رسول اهلل ژ الى تبوك، خرج علي ÿ يشّيعه، فبكى وقال: يا رسول 

اهلل! أتتركني مع اخلوالف؟
فق���ال النبي ژ: »يا علي! أما ترضى أن تكون مني مبنزلة هارون 

من موسى إال النبوة«.

هي معلمة الرجال، الصديقة بنت الصديق، 
خليفة رسول اهلل ژ، بنت أبي بكر عبداهلل 
بن أبي قحافة عثمان بن عامر، القرش���ية 
التيمية، املكية أم املؤمنني، زوجة سيد ولد 
آدم وأحب نسائه إليه، وابنة أحب الرجال 

إليه املبرأة من فوق سبع سماوات. 
تتلمذت وتخرجت في مدرس���ة النبوة، 
فقد توالها في طفولتها شيخ املسلمني أبوها 
الصديق، ورعاها في شبابها نبي البشرية 

ومعلمها..
وكان تزويجه ژ بها بأمر من اهلل عز 
وجل إثر وفاة خديجة رضي اهلل عنها فتزوج 
بها وبسودة بنت زمعة رضي اهلل عنهما في 
وقت واحد، ولكنه دخل بسودة وتفرد بها 
ثالثة أعوام حتى بنى بعائش���ة في شوال 
بعد وقعة بدر، وانتقلت العروس الصغيرة 
الى بيت النبوة، الذي كان عبارة عن حجرة 
من احلجرات شيدت حول املسجد من اللنب 
وسعف النخيل، وقد وضع فيه فراش من 
أدم حش���وه ليف، ليس بينه وبني األرض 
إال احلصير وعلى فتحة الباب أسدل ستار 

من الشعر.

حبه ژ لها

عن عمرو بن العاص ÿ أن رسول اهلل 
ژ استعمله على جيش ذات السالسل، قال: 
فأتيته فقلت: يا رسول اهلل، أي الناس أحب 
إليك؟ قال: عائش���ة. قال: من الرجال؟ قال: 
أبوها، رواه الترمذي وقال: حديث حس���ن 

صحيح.
عن عائش���ة رضي اهلل عنها أن نس���اء 
رسول اهلل ژ كن حزبني: فحزب فيه عائشة 
وحفصة وصفية وسودة، واحلزب اآلخر أم 
س���لمة وسائر نساء رسول اهلل ژ، وكان 
املس���لمون قد علموا حب رس���ول اهلل ژ 
عائش���ة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد 
أن يهديها إلى رسول اهلل ژ أخرها، حتى 

إذا كان رسول اهلل ژ في بيت عائشة بعث 
صاحب الهدية إلى رسول اهلل ژ في بيت 

عائشة. 
فكلم حزب أم سلمة فقلن لها: كلمي رسول 
اهلل ژ يكلم الناس فيقول: من أراد أن يهدي 
إلى رسول اهلل ژ هدية فليهدها حيث كان 
من بيوت نسائه، فكلمته أم سلمة مبا قلن، 
فلم يقل لها شيئا، فسألنها فقالت: ما قال لي 
شيئا، فقلن لها: فكلميه، قالت: فكلمته حني 
دار إليها أيضا، فلم يقل لها شيئا. فسألنها 
فقالت: ما قال لي شيئا. فقلن لها: كلميه حتى 
يكلمك. فدار إليها فكلمته، فقال لها: ال تؤذيني 
في عائش���ة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في 
ثوب امرأة إال عائشة. قالت: أتوب إلى اهلل 
من أذاك يا رسول اهلل. ثم إنهن دعون فاطمة 
بنت رسول اهلل ژ فأرسلت إلى رسول اهلل 
ژ تقول: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت 
أبي بكر. فكلمته، فقال: يا بنية أال حتبني ما 
أحب؟ قالت: بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن، 
فقلن: ارجعي إليه، فأبت أن ترجع. فأرسلن 
زينب بنت جحش، فأتته فأغلظت وقالت: 
إن نساءك ينشدنك اهلل العدل في بنت ابن 
أبي قحافة، فرفع���ت صوتها حتى تناولت 
عائش���ة – وهي قاعدة – فسبتها، حتى إن 
رسول اهلل ژ لينظر إلى عائشة هل تكلم؟ 
قال: فتكلمت عائش���ة ترد على زينب حتى 
أسكتتها. فالتفت النبي ژ إلى عائشة وقال: 

»إنها بنت أبي بكر« رواه البخاري.
وكانت خير زوجة صبرت مع الرسول 
الكرمي على الفقر واجلوع حتى كانت متر 
األيام الطويلة وما يوقد في بيت رسول اهلل 
نار خلبز أو طبيخ، وإمنا كانا يعيشان على 

األسودين التمر واملاء. 
وملا أقبلت الدنيا على املسلمني أتيت مرة 
مبائة ألف درهم وكانت صائمة ففرقتها كلها، 
وليس في بيتها شيء. فقالت لها موالتها: أما 
استطعت أن تشتري بدرهم حلما تفطرين 

عليه؟ قالت: لو كنت ذكرتني لفعلت. 
فكان���ت مرجع الرجال ف���ي تلقي العلم 
والبالغة ومرجعا لهم في احلديث والسنة 
والفقه، فقال الزهري: »لو جمع علم عائشة 
إلى علم جميع النس���اء، لكان علم عائشة 

أفضل«.
فعندما مرض رس���ول اهلل بعد عودته 
م���ن حجة الوداع كان يق���ول وهو يطوف 
على نسائه متسائال: أين أنا غدا؟.. أين أنا 
بعد غد؟، اس���تبطاء ليوم عائشة، فطابت 
نفوس بقية أمهات املؤمنني رضي اهلل عنهن 
جميعا: بأن ميرض رس���ول اهلل ژ حيث 
أحب، وقلن جميعا: يا رسول اهلل قد وهبنا 

أيامنا لعائشة.
وانتقل حبي���ب اهلل إلى بيت احلبيبة، 
فسهرت مترضه، فداك أبي وأمي يا رسول 
اهلل.. وحانت حلظة الرحيل ورأسه الشريفة 

على حجرها.
قالت أم املؤمنني تصف اللحظة الرهيبة: 
توفي رسول اهلل ژ في بيتي، وفي يومي 
وفي ليلتي وبني س���حري ونحري، ودخل 
عبدالرحمن بن أبي بكر ومعه سواك رطب، 
فنظر إليه حتى ظننت أنه يريده، فأخذته 
فمضغته ونفضته وطيبته، ثم دفعته إليه، 
فاسنت به كأحسن ما رأيته مستنا قط، ثم 
ذهب يرفعه إلي، فسقطت يده، فأخذت أدعو 
اهلل له بدعاء كان يدعو به له جبريل، وكان 
هو يدعو به إذا مرض. فلم يدع به في مرضه 
ذاك، فرجع بصره إلى السماء وقال: »الرفيق 
األعلى« وفاضت نفسه، فاحلمد هلل الذي جمع 

بني ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا.
ودفن ژ حيث قبض في بيتها، وعاشت 
بعده تعلم الرجال والنساء، وتشارك في صنع 
التاريخ إل���ى أن وافتها املنية ليلة الثالثاء 
لسبع عشرة مضني من رمضان سنة سبع 
وخمس���ني وهي في السادسة والستني من 

عمرها.

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما
الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات

النمل الخياط

هل تعلم؟

حني بعث رس���ول اهلل ژ ابا لبابة الى بني قريظة 
قالوا له: يا ابا لبابة، ما ترى؟ اتنزل على حكم سعد بن 
معاذ فينا؟ فأش���ار ابولبابة الى حلقه اي ان حكم سعد 
فيكم س���يكون الذبح فال تنزلوا، ق���ال ابولبابة: واهلل 
مازال���ت قدماي عند مكانهما حت���ى علمت اني قد خنت 
اهلل ورسوله، فنزل قوله تعالى في سورة االنفال )يأيها 
الذين آمنوا ال تخونوا اهلل والرسول وتخونوا اماناتكم 
وانتم تعلمون، واعلموا امنا اموالكم واوالدكم فتنة وان 
اهلل عنده اجر عظيم، يأيه���ا الذين آمنوا ان تتقوا اهلل 
يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لك�����م 

واهلل ذو الفضل العظيم(.
ومنها ما جاء عن جابر بن عبداهلل من انها نزلت في 
منافق كتب الى ابي س���فيان يطلعه على سر من اسرار 
املس���لمني، ومنها ما جاء عن الس���در من انها نزلت في 
قوم كانوا يس���معون الشيء عن النبي ژ ثم يحدثون 
به املشركني، قال ابن كثير والصحيح ان اآلية عامة وان 
صح انها وردت بسبب خاص فإن االخذ بعموم اللفظ ال 

بخصوص السبب هو املعتمد.

األميران
اختار رس���ول اهلل ژ عمرو بن العاص ÿ ليكون 
اميرا على جيش املس���لمني في موقعة ذات السالس���ل، 
فلما وصل عمرو باجليش ورأى كثرة االعداء، ارسل الى 
النبي ژ يطلب منه عددا فأرسل اليه الرسول ژ عددا 
 ÿ من املهاجرين االولني بقيادة ابي عبيدة بن اجلراح

وامره الرسول ژ اال يختلف مع عمرو.
فلما قدم عدد املهاجرين على عمرو قال لهم: انا اميركم 
فقال املهاجرون: بل انت امير اصحابك، وابوعبيدة امير 
املهاجري���ن، فقال عمرو: امنا انتم عدد عددته، فلما رأى 
ابوعبيدة اصرار عمرو على موقعه تذكر وصية الرسول 
ژ اال يختلف مع عمرو، فقال له: تعلم يا عمرو ان آخر ما 
عهد الي رسول اهلل ژ انه قال: »اذا قدمت على صاحبك 
فتطاوعا« وانك ان عصيتني الطيعنك، ثم سلم ابوعبيدة 
االمارة لعمرو خشية ان يعصى رسول اهلل ژ او حتدث 

فتنة في جيش املسلمني.

التأني
تقول منيرة غازي: البد 
لالنسان ان يتصف بصفة 
التأني النه كما يقولون »في 
التأني السالمة وفي العجلة 
اقوم  الندامة« لذلك عندما 
بأي عمل افعله بهدوء وتأن 
وابتعد عن السرعة حتى 
يكون عمال ناجحا خاصة في 
دراستي ومذاكرتي لدروس 

املدرسة.

عدم الشماتة
دانة مخل���ف تؤكد ان 
 املس���لم يجب اال يش���مت 
في اح���د اصاب���ه مكروه 
حتى لو كان هذا الشخص 
ال يحبن���ي او يكرهني الن 
اهلل تعالى وحده هو الذي 
اتعاطف معه  يحاسبه بل 
في كربه ومصيبته واحاول 
التخفيف عن���ه حتى انال 

ثواب اهلل.

االعتدال
ان  فاطمة مخلف تؤكد 
سلوك االعتدال هو سلوك 
س���وي وناجح، ويجب ان 
يكون االنسان معتدال في 
كل شيء في مأكله ومشربه 
وفي مالبسه وفي نومه وفي 
دراسته حتى ال يرهق نفسه 
وال يكون كس���النا بطيئا، 
فخير األمور الوس���ط فال 
إف���راط وال  تفري���ط وال 

تساهل.

احترام الكبير
ابراهيم عبدالعزيز يؤكد 
ان الصغير البد ان يحترم من 
هو اكبر منه سنا وان يعامله 
بذوق وادب النه يعلم اكثر منا 
في احلياة ويقول انا احترم 
كل من هو اكبر مني واسمع 
نصيحته واعمل بها خاصة 
ابي وامي واقاربي الذين لهم 

جتارب في احلياة.

التواصل
التحلي  زيد وليد يقول: 
بسلوك التواصل بني الناس 
وب���ني االصدق���اء وااله���ل 
س���لوك مطلوب لذلك دائما 
انا في تواصل مع اصدقائي 
واحبائي ونتب���ادل االفكار 
الهواي���ات معا،  ومن���ارس 
حيث ان التعامل بهذا السلوك 
يجعلنا متحابني ومتقاربني 
الرس���ول ژ  وقد اوصانا 

بالتعاون مع من حولنا.

الصمت
سلمان بداح لديه حكمة 
تقول »اذا كان الكالم من فضة 
فالسكوت من ذهب« ويقول 
الثرثرة  افضل الصمت عن 
واستمع ملن يتحدث إلي وال 
اتكلم اال اذا فكرت فيما اقول 
ويك���ون كالما مفيدا وليس 
الكالم  عبثا، حيث إن كثرة 
بدون فائدة تزعج من حتدثه 
ويحاول ان يتهرب منك وال 

يستمع إليك.

 ارس���ل لكم مش���اركتي ف���ي معرف���ة جديدة من 
عجائ���ب مخلوق���ات اهلل حي���ث قرأت ع���ن احدى 
 عجائب مملكة النمل هذا النوع من النمل الذي يقوم 
بخياطة اوراق الش���جر لبناء عش���ه وهو يستخدم 
ف���ي ذلك خيوطا من احلرير تفرزه���ا الغدد اللعابية 
ليرقاته الصغيرة، فنجد بعض الشغاالت وقفت كل 
منها على حافة ورقة الش���جر، واخذت جتذب بفيلكا 
طرف الورقة االخرى في محاولة لضم الورقتني، في 
حني متسك بعض الشغاالت االخرى بيرقات حتركها 
ميينا ويسارا بني طرفي الورقتني حتى تخاط احداهما 
باالخرى ويعيش هذا النمل في غابات افريقيا وجنوب 

شرق آسيا واستراليا.
صديقكم أحمد عبداهلل

السور التي يطلق عليها الطوامسني هي ثالث سور: 
سورة الشعراء، وسورة النمل، وسورة القصص، واطلق 
هذا االس���م عليهم الن السورتني الشعراء والقصص 
تبتدئان باحلروف »طس���م«، والنمل تبدأ باحلروف 
»طسى« فلوجود هذين احلرفني الطاء والسني سميت 

بهذا االسم.

اهلل مشاركةأحباب

سلوكيات يحبها األطفال بالفطرة
بعد أن استعرضنا السلوكيات التي يرفضها األطفال بفطرتهم النقية نتناول اآلن ما يحبه أحباب اهلل

من سلوكيات يجب التحلي بها.


