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من أحاديث الرسول ژ عن الحج

األسبوع قصة

من مناقب اإلمام علي ے

تعجل الحج
- ع���ن ابن عب���اس رضي اهلل عنهما قال: قال رس���ول اهلل ژ: 
»من أراد احلج فليتعجل، فإنه قد ميرض املريض، وتضل الضالة، 

وتعرض احلاجة« رواه ابن ماجة.

وفد اهلل
- عن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النبي ژ قال: »الغازي في 
س���بيل اهلل واحلاج واملعتمر وفد اهلل، دعاهم فأجابوه، وس���ألوه 

فأعطاهم« رواه ابن ماجه.

أفضل األعمال
- عن أبي هريرة ÿ قال: س���ئل النبي ژ أي األعمال أفضل؟ 
قال: »إميان باهلل ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل اهلل، 

قيل: ثم ماذا؟ قال حج مبرور« متفق عليه.

الجهاد
- عن عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها أنها قالت: يا رسول اهلل 
نرى اجلهاد أفض���ل العمل، أفال جناهد، قال: »ال، لكن أفضل اجلهاد 

حج مبرور« رواه البخاري.

الحج المبرور
- عن أبي هريرة ÿ قال: سمعت النبي ژ يقول: »من حج هلل 

فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه« متفق عليه.
أفضل الدعاء

قال رسول اهلل ژ أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت 
انا والنبيون من قبلي: ال إله إال اهلل وحده ال شريك له«.

جزاؤه اجلنة
- ع���ن أبي هريرة رض���ي اهلل عنه، قال: قال رس���ول اهلل ژ: 
»العم���رة إلى العمرة كفارة ما بينهما، واحلج املبرور ليس له جزاء 

إال اجلنة« متفق عليه.

التلبية
- عن سهل بن سعد ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »ما من مسلم 
يلبي إال لبى من عن ميينه أو عن ش���ماله من حجر أو شجر أو مدر 

حتى تنقطع األرض من ها هنا وها هنا« رواه الترمذي.
- عن زيد بن خالد اجلهني ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »جاءني 
جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها 
من شعار احلج« رواه ابن ماجة وابن خزمية في صحيحه واحلاكم، 

وقال صحيح اإلسناد.

العج والثج
- عن أبي بكر الصديق ÿ أن رسول اهلل ژ سئل: أي األعمال 
أفض���ل؟ قال: »العج والثج« رواه الترمذي وابن ماجة ومعنى العج 

رفع الصوت بالتلبية، والثج نحر البدن.

الطواف
- عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رس���ول اهلل ژ: »من 
طاف بهذا البيت أس���بوعا فأحص���اه كان كعتق رقبة، ال يضع قدما 
وال يرفع أخرى إال حط اهلل عنه بها خطيئة، وكتب له بها حسنة« 

رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
- وقوله: »من طاف بهذا البيت أسبوعا« أي: سبعة أشواط.

الحجر األسود
- ع���ن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رس���ول اهلل ژ: »إن 
مسحهما - مس���ح احلجر والركن اليماني - كفارة اخلطايا« رواه 

الترمذي.
- عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل ژ: »ليأتني 
هذا احلجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسانا ينطق به يشهد 

على من استلمه بحق« رواه ابن ماجة، وصححه األلباني.

خبر الحسن بن علي عن النبي ژ أن جبريل )يقاتل( 
عن يمينه وميكائيل عن يساره

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا النضر بن ُشميل، قال: حدثنا 
يونس، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يرمي، قال: خرج إلينا احلسن بن 
علي، وعليه عمامة سوداء، فقال: »لقد كان فيكم باألمس رجل ما سبقه 
األولون، وال يدركه اآلخرون، وإن رس����ول اهلل ژ قال: »ألعطني الراية 
غدا رجال يحب اهلل ورسوله، ويحبه اهلل ورسوله«. فقاتل جبريل عن 
ميينه، وميكائيل عن يساره، ثم ال ترد � يعني الراية � حتى يفتح اهلل 
عليه، ما ترك دينارا وال درهما، إال س����بعمائة درهم أخذها من عطائه، 

أراد ان يبتاع بها خادما ألهله«.

المؤمن والكافر
حدثنا أبومعاوية، عن األعمش، عن عدي بن ثابت، عن زر بن ُحبيش، 
عن علي قال: »والذي فلق احلبة وبرأ النسمة انه لعهد النبي األمي ژ 

إلّي: »ال يحبني إال مؤمن، وال يبغضني إال منافق«.
ع����ن عدي بن ثابت، عن زر بن ُحبيش، عن علي قال: عهد إلّي النبي 

ژ: »أال ُيحبني إال مؤمن، وال يبغضني إال منافق«.
عن عدي، عن زر قال: ق����ال علي: إنه لعهد النبي األمي ژ إلّي، انه: 

»ال يحبك إال مؤمن، وال يبغضك إال منافق«.

مثل ضربه النبي ژ
عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد، عن علّي قال: قال رس����ول اهلل 
ژ: »يا علّي فيك من عيسى مثل، أبغضته يهود حتى بهتوا أمه، وأحبته 

النصارى حتى أنزلوه باملنزل الذي ليس به«.

نهوض النبي ژ به
قال علي: »انطلقت مع رسول اهلل ژ حتى أتينا الكعبة، فصعد رسول 
اهلل ژ على منكبي، فنهضت به، فلما رأى رس����ول اهلل ژ ضعفي قال 

لي اجلس، فجلست فنزل نبي اهلل ژ وجلس لي.
وقال اصعد على منكبي فصعدت على منكبيه فنهض بي رسول اهلل 
ژ، فقال علي ليخيل إلي اني لو شئت لنلت أفق السماء فصعدت على 
الكعبة وعليها متثال من صفر او نحاس، فجعلت اعاجله ألزيله ميينا 
وش����ماال، وقداما ومن بني يديه ومن خلفه، حتى اذا استمكنت منه قال 
نبي اهلل ژ اقذفه فقذفت به، فكس����رته كما تكسر القوارير، ثم نزلت، 
فانطلقت انا ورسول اهلل ژ نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية ان 

يلقانا احد من الناس«.

ُخص به علي دون األولين واآلخرين
عن عبداهلل بن بريدة، عن أبيه، قال: خطب ابوبكر وعمر فاطمة، فقال 

رسول اهلل ژ إنها صغيرة فخطبها علي فزوجها منه.
عن أسماء بنت عميس قالت: كنت في زفاف فاطمة بنت رسول اهلل 
ژ فلما أصبحنا جاء النبي ژ فضرب الباب، ففتحت له ام امين الباب، 

فقال: يا أم امين، ادع لي اخي.
قالت: هو اخوك وتنكحه؟ قال: نعم يا ام امين، وسمعن النساء صوت 

النبي ژ فتنحني، قالت: واختبيت انا في ناحية.

سيدة نساء أهل الجنة
عن عائشة قالت: »مرض رسول اهلل ژ فجاءت فاطمة فأكبت على 
رسول اهلل ژ فسارها، فبكت، ثم أكبت عليه، فسارها، فضحكت، فلما 
توفي النبي ژ س����ألتها، فقالت: ملا أكبب����ت عليه أخبرني أنه ميت من 
وجعه ذلك، فبكيت ثم أكببت عليه، فأخبرني اني اس����رع اهل بيته به 
حلوقا واني سيدة نساء اهل اجلنة اال مرمي بنت عمران، فرفعت رأسي 

فضحكت«.
عن عبداهلل بن وهب ان ام س����لمة اخبرته، ان رس����ول اهلل ژ دعا 
فاطم����ة، فناجاها فبكت ثم حدثها فضحكت قالت ام س����لمة فلما توفي 
رسول اهلل ژ سألتها عن بكائها وضحكها فقالت: أخبرني رسول اهلل 
ژ انه ميوت فبكيت، ثم أخبرني رس����ول اهلل ژ اني سيدة نساء اهل 

اجلنة بعد مرمي بنت عمران، فضحكت«.
أخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال: اخبرنا جرير، عن يزيد، عن عبدالرحمن 
بن ابي نعم، عن ابي سعيد قال: قال رسول اهلل ژ: »احلسن واحلسني 
س����يدا شباب أهل اجلنة، وفاطمة سيدة نساء اهل اجلنة، إال ما كان من 

مرمي بنت عمران«.

االسالمية وبس���اطة قواعدها 
االصلية جذبا الى الدين احملمدي 
امما كثيرة، والذين ال يقرأون 
التاريخ االسالمي ال يستحقون 
االحترام، والذين يسبون محمدا 

ژ ال يستحقون احلياة.

قرآنه يشهد

أما زومير الكندي )مستشرق 
كندي 1813 � 1900( فقال في كتابه 
»الش���رق وعاداته«: إن محمدا 
كان وال ش���ك من أعظم القواد 
املسلمني الدينيني، ويصدق عليه 
الق���ول أيضا بأنه كان مصلحا 
قديرا وبليغا فصيحا وجريئا 
مغ���وارا، ومفك���را عظيما، وال 
يجوز أن ننسب إليه ما ينافي 
هذه الصفات، وهذا قرآنه الذي 
جاء به وتاريخه يشهدان بصحة 

هذا االدعاء. 

العدل والرحمة

ويقول العالمة برتلي سانت 
هيلر األملاني )مستشرق أملاني 
ولد في درسدن 1793 � 1884 في 
كتابه »الشرقيون وعقائدهم«: 
كان محمد رئيسا للدولة وساهرا 
الش���عب وحريته،  على حياة 
الذين  وكان يعاقب األشخاص 
يجترحون اجلنايات حس���ب 
أح���وال زمانه وأح���وال تلك 
التي كان  الوحشية  اجلماعات 
ب���ني ظهرانيها،  النبي  يعيش 
ف���كان النبي داعي���ا إلى ديانة 
اإلله الواح���د وكان في دعوته 
هذه لطيف���ا ورحيما حتى مع 
أعدائ���ه، وإن في ش���خصيته 
صفتني من أجّل الصفات التي 
البشرية وهما  النفس  حتملها 

العدالة والرحمة.

حياته

ويقول املستشرق املعروف 
غوستاف لوبون: »نعرف ما فيه 
الكفاية عن حياة محمد، أما حياة 
املسيح فمجهولة تقريبا، وإنك 
لن تطمع في أن تبحث عن حياته 

في األناجيل«.
ويل���ح ر. ف. بودل���ي على 
هذا املعن���ى فيقول: »ال نعرف 
إال شذرات عن حياة املسيح، أما 
في سيرة محمد فنعرف الشيء 
الكثير، وجند التاريخ بدل الظالل 

والغموض«.

محمد رئيس���ا للدولة وساهرا 
الش���عب وحريته،  على حياة 
الذين  وكان يعاقب االشخاص 
يجترحون اجلنايات حسب احوال 
زمانه واح���وال تلك اجلماعات 
الوحشية التي كان يعيش النبي 
بني ظهرانيها، فكان النبي داعيا 
الى ديانة اإلله الواحد وكان في 
دعوته هذه لطيفا ورحيما حتى 
اعدائه، وان في شخصيته  مع 
صفتني هما م���ن اجل الصفات 
التي حتملها النفس البش���رية 

وهما العدالة والرحمة.

اقرأوا القرآن

يقول فولتير في موقفه من 
الذين يهاجمون القرآن ويكيدون 
ألتباعه: كيف حتقرون كتابا يدعو 
الى الفضيلة والزكاة والرحمة؟ 
العلي  الرض���وان  كتابا يجعل 
جزاء ملن يعملون الصاحلات، 
الذاتية  الكماالت  وتتوفر فيهم 
ان الذين يهاجم���ون القرآن لم 

يقرأوه طبعا.
وفولتي���ر هو الذي قال بعد 
ذلك: ان أكبر س���الح استعمله 
املسلمون لبث الدعوة االسالمية 
هو اتصافهم بالش���يم العالية 

اقتداء بالنبي محمد.
كما قال: فجمال الش���ريعة 

اجتماعيا وش���رعيا فهي ترث 
وتشهد وتشتري وتبيع ومتتلك 
وكلها حقوق كانت محرومة منها 

قبل االسالم.

األمين

ويرى جون اوس���تون في 
مقال بعن���وان محمد نبي اهلل: 
»الصادق األمني« صفة جوهرية 

في محمد.

النزاهة

ويقول مونتجومري: في كتاب 
»محمد في مكة« ان استعداد هذا 
الرجل لتحمل االضطهاد من اجل 
معتقداته، والطبيعة االخالقية 
السامية ملن آمنوا به واتبعوه 
واعتبروه سيدا وقائدا لهم، الى 
جانب عظمة اجنازاته املطلقة، كل 
ذلك يدل على العدالة والنزاهة 
املتأصلة في شخصه، فافتراض 
ان محمدا م���دع افتراض يثير 
مشاكل اكثر وال يحلها، بل انه 
ال توجد ش���خصية من عظماء 
التاريخ الغربيني لم تنل التقدير 

الالئق بها مثل ما فعل محمد.

الرحمة

اما سانت هيلر فيقول: في 
كتابه الشرقيون وعقائدهم: كان 

من املفكرين من أهل الكتاب 
وامللحدين من يقّر بصدق النبي 
االمني ژ فقد شهد شاهد من اهلها 
ان محمد ژ هو الرجل الوحيد 
في التاريخ الذي جنح بش���كل 
اسمي وابرز في كال املستويني 

الديني والدنيوي.
ف���ي كتابه »مائ���ة رجل من 
التاريخ« يقول مايكل هارت ان 
اختياري محمدا، ليكون االول 
في اهم واعظم رجال التاريخ، 
قد يدهش القراء، ولكنه الرجل 
الوحيد ف���ي التاريخ كله الذي 
جنح اعلى جناحا على املستويني: 

الديني والدنيوي.
فهناك رسل وانبياء وحكماء 
بدأوا رساالت عظيمة، ولكنهم 
ماتوا دون امتامها، او شاركهم 
فيها غيرهم، او س���بقهم اليهم 
سواهم، كموسى في اليهودية، 
ولك���ن محمدا هو الوحيد الذي 
امت رس���الته الدينية، وحتددت 
احكامه���ا، وآمنت بها ش���عوب 

بأسرها في حياته.
وألنه اقام جانب الدين دولة 
جدي���دة، فإنه في ه���ذا املجال 
القبائل  الدنيوي ايض���ا، وحد 
في ش���عب، والشعوب في امة، 
ووضع لها كل اس���س حياتها، 
ورسم امور دنياها، وضعها في 

موضع االنطالق الى العالم.
الذي  ايضا في حياته، فهو 
بدأ الرسالة الدينية والدنيوية، 

وأمتها.

قائد اجتماعي وعسكري

يقول هتلر في كتاب »كفاحي«: 
من النادر جدا ان يكون واضع 
النظريات قائدا في نفس الوقت 
لكن الصفتني اجتمعا في محمد 

كقائد اجتماعي وعسكري.

الموقر

ويقول س���يمون اوكلي في 
كت���اب تاري���خ االمبراطورية 
االس���المية: لم يحدث ان وقر 
املسلمون رسولهم الى حد التأليه 

رغم عظمة محمد.

المؤثر

ويقول جون ويليام في كتاب 
تاريخ التطور الفكري: كان حملمد 
اعظم تأثير على اجلنس البشري. 
فمحمد اول من رفع ميثاق املرأة 

فإنهم ال يكذبونك ولكن الظالمين بآيات اهلل يجحدون

المرأة الشجاعة

هل تعلم؟

ذات ي���وم خطب عمر بن اخلط���اب ÿ في الناس، 
ونصحهم ب���أال يغالوا في مهور النس���اء، وبني لهم ان 
املغ���االة في املهور لو كانت مكرمة في الدنيا او اآلخرة، 
لفعلها الرسول ژ ولكنه ما أعطى واحدة من نسائه وال 

أخذ لبناته إال شيئا قليال.
فقامت اليه إحدى النساء، وقالت في شجاعة: يا عمر، 
يعطينا اهلل وحترمنا، أليس اهلل سبحانه وتعالى يقول: 
)وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا(، »والقنطار 

هو املال الكثير«.
فأدرك عمر بن اخلطاب ÿ، صواب قول املرأة وحسن 
استشهادها باآلية، فرجع عن رأيه، وقال: اصابت امرأة 

واخطأ عمر.

من ألقاب الصحابة
ذو النور: الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قومه، أسلم 
قدمي���ا، ورجع إليهم فجعل اهلل في س���وطه نورًا كأنه 

قنديل عالمة له.

مايكل هارت غوستاف لوبون مونتجومري ادولف هتلر

عبدالعزيز عبدالرحيمأميرة رائد

تركي حجيرضوى علي

محمود أنورمنة اهلل مصطفى

أطفالنا في رحاب اهلل

مشاركة
فضل السيدة عائشة رضي اهلل عنها

تعطير المنزل
أميرة رائد ترى أنه البد 
يوميا من ان تقوم بتعطير 
حجرتها وتقول: امي تبخر 
المنزل وتعطره حتى يكون 
دائما ذا رائحة جميلة وأنا 
أحب العطور جدا وعندما 
أذهب للسوق مع أمي أشتري 

منه ما يعجبني.

الحب
رض���وى عل���ي تقول: 
التعامل بحب أساس الحياة 
ومن الض���روري أن نحب 
كل م���ا حولنا من بني آدم 
ومن مخلوقات اهلل الجميلة 
والطيور والبحار فالحب 
هو طريق السعادة والكره 
والبغ���ض يجع���ل الناس 
يعيش���ون في غ���م وهم 

وضيق.

اإلخالص
منة اهلل مصطفى تؤكد 
ان االخالص ف���ي التعامل 
 هو س���لوك يجب على كل 
مسلم ومس���لمة وتقول: 
الوف���اء واإلخ���الص هو 
طريقت���ي ف���ي معاملتي 
ل���كل صديقاتي وقريباتي 
واخوتي وه���ذا ما علمته 
لنا أم���ي الحبيبة والبد ان 
اكون صادقة مع نفسي حتى 

أحقق هذا السلوك.

الكرم
عبدالع��زيز عبدالرحي���م 
يؤكد ان االنسان الكري����م 
ال يض���ام، ويق���ول الكرم 
في كل ش���يء ض���روري 
ومه���م ج���دا في الضيافة 
وف���ي الوليمة وكذلك كرم 
األخالق احلسن���ة وفي كل 
تعامل البد ان يكون االنسان 

كرميا.

الشكر
ترك���ي حج���ي يق��ول: 
املس���لم يش���ك�ر الل��ه في 
كل األحوال وحني يسج���د 
يشكر اهلل وحني يأكل وحني 
يلبس، فش���كر اهلل تعالى 
واج���ب ألنه أنع���م علينا 
بنعم كثيرة وجليل��ة أولها 
نعم���ة اإلسالم، فشكرا هلل 

على نعمه.

الشهامة
يقول محم���ود أنور ان 
التحل���ي بسل���وك الشهامة 
والرجول���ة واج���ب على 
كل رجل وذلك بأن يس��رع 
العون لكل محتاج  لتقدمي 
مت���ى م���ا اس���تطاع ذلك 
الس���ائل  وان يلبي دعوة 
وينصح���ه  ويس���اع��ده 
ويتعامل برجولة واحترام 
مع اي شخص يريد خدمة 

منه.

انظم الينا يوس���ف ميزر وعبداحملسن الغامن اللذان 
التقينا بهما في رحاب مسجد الدولة الكبير وهما يحفظان 

القرآن الكرمي فأهال بكما في واحتنا.

لن����ا  أرس����ل 
الطفل عبدالعزيز 
اخلالدي صديق 
ه����ذه  الواح����ة 
املش����اركة يذكر 
فيها عدد األحاديث 
أم  الت����ي روتها 
عائشة  املؤمنني 
رضي اهلل عنها، 
أم  روت  فيقول: 
عائشة  املؤمنني 
رضي اهلل عنها 
م����ن األحادي����ث 
النبوي����ة ألف����ني 

ومائتني وعش����رة أحاديث، اتفق لها البخاري ومسلم على 
مائة وأربعة وس����بعني حديثا، وانف����رد البخاري بأربعة 
وخمسني، وانفرد مسلم ب� 69 حديثا، وهذا ما علمه لي أبي 

وحفّظته لي أمي.

اهلل أحباب

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

من سلوكيات يجب التحلي بها.

يوسف وعبداحملسن

عبدالعزيز اخلالدي


