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)إنما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرًا(
من أحاديث الرسول ژ

األسبوع قصة

)ÿ( خصائص اإلمام علي

فضل الوضوء
عن ابن عب���اس ÿ قال: جاء رجالن فصليا مع النبي ژ فقال 
لهما: »اعيدا وضوءكما« قاال: لم يا رس���ول اهلل؟ قال: اغتبتما فالنا. 
وقد أمرهما نبينا محمد ژ باعادة الوضوء ليكون كفارة ملعصيتهما 
وتطهي���را لذنوبهما الن النبي ژ اخبر بأن الوضوء يحط اخلطايا 
حتى تخرج من حتت االظافر، فالغيبة ليست من نواقض الوضوء، 
ولكن يس���ر ديننا احلنيف جعل الوضوء يزي���ل اخلطايا واآلثام. 

)رواه مسلم(.

عظمة اهلل
عن ابي ذر ÿ قال: قال رس���ول اهلل ژ : أّطت السماء وحق له 
ان تئط ما فيها موضع أربعة اصابع اال وفيه ملك ساجد هلل تعالى، 
واهلل لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا وما تلذذمت 
وخلرجتم الى الصعدات جت���ارون الى اهلل تعالى« )رواه الترمذي 

وقال حيث حسن(.

عدم التواكل
قال رسول اهلل ژ: مامنكم من احد اال وقد كتب مقعده من النار 
ومقعده من اجلنة. قالوا يا رسول اهلل افال نتكل على كتابنا ونوع 
العم���ل. قال: اعملوا فكل ميس���ر ملا خلق له.. ام���ا من كان من اهل 
السعادة واما من كان من اهل الشقاوة فسييسر لعمل اهل الشقاوة. 

)رواه البخاري(.

مفاتيح الغيب
ع���ن ابن عمر رضي اهلل عنهما ان رس���ول اهلل ژ قال: مفاتيح 
الغيب خمس���ة ال يعلمها اال اهلل، ال يعلم ما في غد اال اهلل وال يعلم 
ما تغيض االرحام اال اهلل وال يعلم متى يأتي املطر اال اهلل وال تدري 
نفس بأي ارض متوت اال اهلل وال يعلم متى تقوم الس���اعة اال اهلل 

تبارك وتعالى. )رواه مسلم(.

الدال على الخير
عن ابي هريرة ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: من دعا الى هدى كان 
له من االجر مثل اجور من تبعه ال ينقص ذلك من اجورهم ش���يئا 
ومن دعا الى ضاللة كان عليه من االثم مثل آثام من تبعه ال ينقص 

ذلك من آثامهم شيئا. )رواه مسلم(.
عن ابن مسعود االنصاري ÿ قال: جاء رجل الى النبي ژ قال: 
انه ابدع بي فاحملني، فقال ما عندي فقال رجل: يا رس���ول اهلل انا 
ادل���ه على من يحمله، فقال رس���ول اهلل ژ : من دل على خير فله 

مثل اجر فاعله. )رواه مسلم(.

رضى عائشة رضي اهلل عنها
في الصحيحني البي اسامة عن هشام ان النبي ژ قال: »اني العلم 
اذا كنت عني راضية واذا كنت علي غضبى قالت وكيف يا رسول اهلل، 
ق���ال اذا كنت عني راضية قلت ال ورب محمد واذا كنت علي غضبى 

قلت ال ورب ابراهيم قالت اجل واهلل ما اهجر اال اسمك«.

آية التيمم
حديث هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة: انها استعارت قالدة 
في س���فر مع رسول اهلل ژ فانسلت منها وكان ذلك املكان يقال له 
الصلصل فذكر ذلك لرسول اهلل ژ فطلبوها حتى وجدوها وحضرت 
الصالة ولم يكن معهم ماء فصلوا بغير وضوء فأنزل اهلل آية التيمم 
فقال لها اس���يد ابن احلضير جزاك اهلل خيرا فواهلل ما نزل بك امر 

قط تكرهينه اال جعل اهلل لك فيه خيرا.
عن عائش���ة قالت: »خرجنا مع رسول اهلل ژ في بعض اسفاره 
حتى اذا كنا بالبيداء او بذات اجليش انقطع عقدي فأقام رسول اهلل 
ژ على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس ابا بكر 
ÿ فقالوا ما ترى ما صنعت عائشة؟ اقامت برسول اهلل وبالناس 
وليس���وا على ماء وليس معهم ماء، قالت فعاتبني ابو بكر فقال ما 
شاء اهلل ان يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فال مينعني من 
التحرك اال مكان النبي ژ على فخذي، فنام رس���ول اهلل ژ حتى 
اصبح على غير ماء فأنزل اهلل آية التيمم فتيمموا، فقال اس���يد بن 
حضير وه���و احد النقباء: ما هذا بأول بركتكم يا آل ابي بكر قالت، 

فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد حتته« متفق عليه.

األخوة
ع���ن ابن عباس رضي اهلل عنهما، ان عليا ÿ كان يقول في 
حياة رس���ول اهلل ژ: »إن اهلل يقول: )أفئن مات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم( واهلل ال ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا اهلل، واهلل 
لئن مات أو ُقتل ألقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت )أو أقتل(، 
واهلل إني ألخوه، ووليه، ووارثه، وابن عمه، ومن أحق به مني؟«. 
أخبرنا الفضل بن سهل، قال: حدثني عفان بن مسلم، قال: حدثنا 
ابو عوانة، عن عثمان بن املغيرة، عن أبي صادق، عن ربيعة بن 
ناجذ، ان رجال قال لعلي: يا أمير املؤمنني لم ورثت ابن عمك دون 
عمك؟ قال: جمع رسول اهلل ژ � أو قال: دعا رسول اهلل ژ � بني 
عبداملطلب، فصنع لهم ُمدا من الطعام، قال: فأكلوا حتى شبعوا 
وبقي الطعام كما هو كأنه لم ميس، ثم دعا بُغُمر، فشربوا حتى 
رووا وبقي الش���راب كأنه لم ميس، أو لم يشرب، فقال: »يا بني 
عبداملطل���ب! إني ُبعثُت إليكم بخاصة وإل���ى الناس بعامة، وقد 
رأيتم من هذه اآلية ما قد رأيت���م، فأيكم ُيبايعني على أن يكون 
أخي وصاحبي ووارثي )ووزي���ري(؟« فلم يقم إليه أحد، فقمت 
إليه، وكنت أصغر القوم سنا، فقال: »اجلس«، ثم قال ثالث مرات 
كل ذلك أق���وم إليه، فيقول »اجلس« حتى كان في الثالثة ضرب 
بيده على يدي ثم قال: »أنت أخي وصاحبي ووارثي ووزيري«. 
فبذلك ورثُت ابن عمي دون عمي. أخبرني زكريا بن يحيى، قال: 
حدثنا عثمان، قال: حدثنا عبداهلل بن ُنير، قال: حدثنا مالك بن 
مغول، عن احلارث بن حصيرة، عن أبي س���ليمان اجلهني، قال: 
سمعت عليا على املنبر يقول: أنا عبداهلل وأخو رسول اهلل ژ، 

ال يقولها غيري إال كذاب مفتر.
فق���ال رجل: أنا عبداهلل وأخو رس���وله � مس���تهزئا � فخنق 

فحمل.

علي مني وأنا منه
أخبرنا بشر بن هالل عن جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك 
عن مطرف بن عبداهلل عن عمران بن حصني قال: قال رسول اهلل 

ژ: »ان عليا مني وانا منه وهو ولي كل مؤمن«.

علي كنفسي
أخبرنا العباس بن محمد ال���دوري، قال: حدثنا األحوص بن 
جواب، قال: حدثنا يونس بن أبي إس���حاق، عن أبي إسحاق، عن 
زيد بن يثيع، عن ابي ذر ÿ، قال: قال رسول اهلل ژ: »لينتهني 
بنو وليعة، أو ألبعثن إليهم رجال كنفسي ينفذ فيهم أمري، فيقتل 

املقاتلة، ويسبي الذرية«.
فما راعني إال وكف عمر في حجزتي من خلفي، قال: من يعني؟ 
فقلت: ما إياك يعني، وال صاحبك، قال: فمن يعني؟ قلت: خاصف 

النعل. قال: وعلي يخصف نعال.

قول النبي ژ لعلي: »أنت صفيي وأميني«
أخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا ابن أبي عمر وأبو مروان، 
قاال: حدثنا عبدالعزيز، عن يزيد بن عبداهلل )بن أسامة( بن الهاد، 
عن محمد بن نافع بن ُعجير، عن أبيه، عن علي قال: قال رس���ول 

اهلل ژ: »أما أنت يا علي فصفيي وأميني«.

ال يؤدي عني إال أنا أو علي
أخبرنا أحمد بن س���ليمان، قال: حدثنا يحي���ى بن آدم، قال: 
حدثنا إسرائيل، عن ابي اسحاق، عن حبشي بن جنادة السلولي 
قال: قال رس���ول اهلل ژ: »علي مني وأنا منه، وال يؤدي عني إال 

أنا أو علي«.

توجيه النبي ژ ببراءة مع علي
أخبرنا محمد بن بشار، قال حدثنا عفان وعبدالصمد، قاال: حدثنا 
حماد بن س���لمة، عن س���ماك بن حرب، عن أنس ÿ قال: بعث 
النبي ژ ببراءة مع أبي بكر، ثم دعاه، فقال: »ال ينبغي أن ُيبلغ 
عني إال رجل من أهلي«. فدعا عليا، فأعطاه إياه. أخبرنا العباس 
بن محمد )الدوري(، قال: حدثنا أبو نوح � واسمه عبدالرحمن بن 
غزوان � قراد، عن يونس بن أبي اسحاق، عن أبي إسحاق، عن زيد 
بن يثيع، عن علي، ان رس���ول اهلل ژ بعث ببراءة إلى أهل مكة 
مع أبي بكر ثم اتبعه بعلي، فقال له: »خذ الكتاب، فامض به إلى 
أه���ل مكة«. فلحقته، فأخذت الكتاب منه، فانصرف ابو بكر وهو 
كئيب، فقال: يا رسول اهلل أنزل في شيء؟ قال: »ال إال أني ُأمرُت 
أن ُأبلغ���ُه أنا، أو رجل من أه���ل بيتي«. أخبرنا زكريا بن يحيى، 
قال: حدثنا عبداهلل بن عمر، قال: حدثنا أس���باط، عن فطر، عن 
عبداهلل بن ش���ريك، عن عبداهلل بن رقيم، عن س���عد، قال: بعث 
رسول اهلل ژ أبا بكر ببراءة، حتى إذا كان ببعض الطريق أرسل 
عليا فأخذها منه، ثم سار بها، فوجد أبو بكر في نفسه، فقال: قال 

رسول اهلل ژ: »ال يؤدي عني إال أنا، أو رجل مني«.

هذه بعض ش���هادات احلق التي صدرت عن نخبة من أفضل 
مفكري وفالسفة وأدباء ومستشرقي وعلماء وسياسيي العالم بأن 
نبينا محمدا ژ أفضل من جاء على وجه األرض وأنه يس���تحق 

أن يكون أفضل شخصية في العالم كله. فماذا قالوا؟

لغسلت قدمه

فهذا ملك الروم هرقل األول يطرح كثيرا من األسئلة 
عن النبي ژ على أبي سفيان لينتهي به املطاف 

الى االقتناع بصدق دعوة النبي محمد ژ قائال: 
»لو كنت عنده لغسلت قدمه«.

مشكاة واحدة

أما النجاشي ملك احلبشة فقد روى 
بكاؤه حليته عندما سمع بعض ما 
جاء به النبي ژ قائال: إن هذا الكالم 
والذي جاء به عيسى ليخرجان من 

مشكاة واحدة.

قاهر األهواء

ويقول املفكر الفرنسي المارتني: 
محمد هو النبي الفيلسوف اخلطيب 
املش���رف احملارب قاهر األهواء، 
وبالنظر إلى كل مقاييس العظمة 
البشرية لنا أن أتساءل هل هناك من 

هو أعظم من النبي محمد؟

السعادة والسالم

أما األديب االجنليزي الشهير برنارد 
شو فيقول: إن العالم أحوج ما يكون إلى 

رجل في تفكير محمد هذا النبي الذي لو تولى 
أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكالتنا مبا يؤمن 

السالم والسعادة التي يرنو إليها البشر.

نجاح مشهود

أما مايكل هارد فيقول: »إن اختياري ليكون النبي محمد ژ هو 
األول في أهم وأعظم رجال التاريخ قد يدهش القراء لكنه الرجل 

الوحيد في التاريخ كله الذي جنح أعلى جناح على املس���تويني 
الديني والدنيوي.

مالك القلوب

أما الزعيم الهندي املهامتا غاندي فيقول: بعد انتهائي من قراءة 
اجلزء الثاني من حياة النبي محمد ژ وجدت أنني في حاجة 
الى التعرف أكثر على حياته العظيمة، إنه بال منازع 

ميلك قلوب ماليني البشر.

براءة الطبع

الكاتب االجنلي���زي توماس كارليل 
يقول: إني ألحب النبي محمدا ژ لبراءة 
طبعه من الرياء والتصنع، إنه يخاطب 
بقوله احلر املب���ني قياصرة الروم 
وأكاس���رة العجم يرشدهم إلى ما 
يجب عليهم له���ذه احلياة الدنيا 

واحلياة اآلخرة.

دولة العدل

البريطاني جورج  أما األديب 
ويل���ز في���رى في النب���ي محمد 
ژ أعظم من أق���ام دولة للعدل 

والتسامح.

المسيحي الصادق

أما الباح���ث اإلجنليزي اليت تر 
فيقول: إني أجهر برجائي مبجيء اليوم 
الذي يحترم فيه النصارى املسيح گ 
احتراما عظيم���ا باحترامهم النبي محمدا 
ژ، وال ريب ان املسيحي املعترف بالرسالة 
التي جاء بها النبي محمد ژ وباحلق الذي جاء 

به هو املسيحي الصادق.

العقل والحكمة

ويرى األديب الروسي الش���هير تولستوي ان شريعة محمد 
ستسود العالم النسجامها مع العقل واحلكمة.

)وإنك لعلى خلق عظيم(

الس���يدة  كان���ت 
عائشة رضي اهلل عنها 
قد خرجت مع الرسول 
ژ إل���ى معركة بني 
املصطلق، وذلك بعد 
القرعة  ان اختارتها 
والت���ي كانت جتري 
التي  املع���ارك  قبيل 
يخرج إليها الرسول 
ژ الختيار من يرافقه 
من نسائه، وبينما كان 
اجليش االسالمي ينزل 
ليال منزال في طريق 
املدينة  إل���ى  عودته 
رجعت السيدة عائشة 
الى حي���ث كانت قد 
خرجت لقضاء حاجتها 
تبحث عن عقد كانت 
قد استعارته من اختها 
وافتقدت���ه، وعندما 
ع���ادت ومعها العقد 
ووجدت ان اجليش 
قد رجل ومعه هودجها 
اختارت ان تبقى في 
آملة أن  املكان نفسه 
يعود القوم إليها عند 

افتقادها، وما لبثت ان نامت ولم تستيقظ إال عند سماع 
صوت صفوان بن املعطل، وكان قد تأخر عن اجليش وهو 
يسترجع لرؤيتها واناخ لها راحلته التي ركبتها عائشة 
وقادها صفوان حتى وصل بها اجليش ونزل منزال في نحر 
الظهيرة. وملا رأى الناس ذلك خاض بعضهم في شرف عائشة 
وصفوان، وقالوا فيهما افكا مبينا، وتولى املنافقون بقيادة 

عب���داهلل بن أبي ابن 
سلول اشاعة واختالق 
ذلك االفك الذي انطلى 
على بعض املسلمني 
فتناقل���وه. ومكثت 
عائشة مدة ال تعرف 
خبر االفك حيث انها 
مرضت بعد عودتها 
والزمتها  للمدين���ة 
والدته���ا لتمريضها 
ولم تع���رف باخلبر 
اال بع���د ان متاثلت 
للش���فاء بعد بضع 
وعشرين ليلة حيث 
اخبرتها أم مسطح، 
ومع استمرار تداول 
االفك خطب الرسول 
ژ اي���ذاء البع���ض 
له ف���ي أهله، فطالب 
سيد األوس بقتل من 
تولى خبر االفك مما 
أثار بني بعض قومه 
نزاعا سارع الرسول 
الى تهدئته. ثم دخل 
الرس���ول ژ عل���ى 
عائش���ة وهي تبكي 
وعندها والدها، وقال لها ان اهلل سيبرئها ان كانت بريئة، 
والذت عائشة بالصبر، ونزل الوحي والرسول عند عائشة 
بآيات عشر أعلنت براءة عائشة )إن الذين جاءوا باإلفك 
عصبة منكم ال حتس���بوه شرا لكم. بل هو خير لكم لكل 
امرئ منهم ما اكتس���ب من اإلثم، والذي تولى كبره منهم 

له عذاب عظيم( النور 11.

شجاعة الصّديق
بعد وفاة الرسول ژ ارتد كثير من قبائل العرب عن 
اإلس���الم وامتنعت بعض القبائل عن دفع أموال الزكاة، 
فقرر اخلليفة أبو بكر � ÿ � أن يقاتلهم جميعا فنصحه 
كثير من الصحابة بعدم محاربتهم لكثرة عددهم، وقال 
له عمر بن اخلطاب � ÿ � : كيف تقاتل الناس وقد قال 
الرس���ول ژ: »أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله 
إال اهلل، فمن قال ال إله إال اهلل فقد عصم ماله ونفسه اال 

بحقه وحسابه على اهلل«؟
ولكن أبا بكر صمم على قتال هؤالء قائال: واهلل ألقاتلن 
من فرق بني الصالة والزكاة فإن الزكاة حق املال، واهلل لو 
منعوني عقاال كانوا يؤدونه إلى رسول اهلل ژ لقاتلتهم 
عل���ى دفعه. فقال عمر: فواهلل ما هو إال أن رأيت اهلل قد 

شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت انه احلق.

هل تعلم؟
من سبيعة بنت احلارث؟

هي صحابية، كانت حتت سعد بن خولة من بني عامر 
من بني لؤي، وكان شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع، 

روى عنها عمر بن عبداهلل  األرقم في الطالق.


