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أسماء يوم تكرميها

ÿ من مناقب اإلمام علي

كمال اإليمان
ـ عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال، قال رسول اهلل ژ: »أكمل 
املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم« رواه 

الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

أحب النساء
عند ابن سعد عن عمرو ÿ أنه قال: قيل: يا رسول اهلل، من 
أحب الناس إليك؟ قال: »عائشة رضي اهلل عنها«، قال إمنا أقول 

من الرجال، قال: »أبوها«.
قيل يا رســـول اهلل من أحب الناس إليك قال عائشة قيل من 

الرجال قال أبوها.

رحمته ژ
ـ عن أنس رضي اهلل عنه أن رســـول اهلل ژ دخل على ابنه 
إبراهيم رضي اهلل عنه وهو يجود بنفســـه فجعلت عينا رسول 
اهلل ژ تذرفان، فقال له عبدالرحمن بن عوف: وأنت يا رســـول 
اهلل؟ فقـــال: »يا ابن عوف إنها رحمة« ثـــم أتبعها بأخرى فقال: 
»إن العني تدمع، والقلب يحزن، وال نقول إال ما يرضي ربنا، وإنا 

بفراقك يا إبراهيم حملزونون« رواه البخاري.
ـ عن أنس رضي اهلل عنه قال ملا ثقل النبي ژ جعل يتغشاه 
الكـــرب. فقالت فاطمة رضي اهلل عنها: واكرب أبتاه فقال: »ليس 
علـــى أبيك كرب بعد اليوم« فلما مات قالـــت: يا أبتاه أجاب ربا 
دعـــاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. 
فلما دفن قالت فاطمة رضي اهلل عنها: أطابت أنفسكم أن حتثوا 

على رسول اهلل ژ التراب؟ رواه البخاري.
ـ  عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهلل عنهم قال، 
قال رســـول اهلل ژ: »ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف 
شـــرف كبيرنا« حديث صحيح رواه أبـــو داود والترمذي وقال 

الترمذي حديث حسن صحيح.
ـ عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قبل النبي ژ احلســـن 
بن علي رضي اهلل عنهما وعنده األقرع بن حابس، فقال األقرع: 
إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول اهلل 

ژ فقال: »من ال يرحم ال يرحم« متفق عليه.

مع األطفال
ـ عن عائشـــة رضي اهلل عنها قالت: جاءتني مسكينة حتمل 
ابنتني لها فأطعمتها ثالث مترات، فأعطت كل واحدة منهما مترة 
ورفعت إلى فيها مترة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة 
التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها فذكرت الذي 
صنعت لرســـول اهلل ژ فقال: »إن اهلل قد أوجب لها بها اجلنة 

أو أعتقها بها من النار« رواه مسلم.
ـ عـــن أبي قتادة احلارث بن ربعي رضـــي اهلل عنه قال، قال 
رســـول اهلل ژ: »إنـــي ألقوم إلى الصالة وأريـــد أن أطول فيها 
فأســـمع بكاء الصبي فأجتوز في صالتي كراهية أن أشـــق على 

أمه« رواه البخاري.

حسن الخلق
ـ عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال، قال رسول اهلل ژ: »أكمل 
املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم« رواه 

الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
ـ عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال، قال رســـول اهلل ژ: »ال 
يفـــرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقـــا رضي منها آخر أو قال 

غيره« رواه مسلم.
وقوله »يفرك« معناه: يبغض.

ـ عن عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما أن رسول 
اهلل ژ قال: »الدنيا متاع وخيـــر متاعها املرأة الصاحلة« رواه 

مسلم.

صلة الرحم
ـ عن أنس رضي اهلل عنه أن رســـول اهلل ژ قال: »من أحب 
أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه« متفق 

عليه.

منزلته عند النبي ژ
عن بريدة األسلمي، قال: ملا كان حيث نزل رسول اهلل ژ بحضرة 
أهل خيبر، أعطى رسول اهلل ژ اللواء عمر، فنهض معه من نهض 
من الناس، فلقوا أهل خيبر، فانكشف وأصحابه، فرجعوا الى رسول 
اهلل ژ، فقال رسول اهلل ژ: »ألعطني اللواء رجال يحب اهلل ورسوله 
ويحبه اهلل ورسوله« فلما كان من الغد تصادر أبوبكر وعمر، فدعا 
علياـ  وهو أرمدـ  فتفل في عينيه، ونهض معه من الناس من نهض، 

فلقي أهل خيبر، فإذا مرحب يرجتز، وهو يقول:
ـــرحـــب ـــــــي م ـــر أن ـــب ـــي ـــت خ ـــم ـــل قـــــد ع

شــــــــاك الــــــســــــالح بــــطــــل مــــجــــّرب
ــــا وحــــيــــنــــا أضـــــرب ــــان ــــن أحــــي ــــع أط

ـــب ـــّه ـــل ت ــــت  ــــل ــــب أق الـــــلـــــيـــــوث  إذا 
فاختلف هو وعلي ضربتني، فضربه علي على هامته حتى عضه 
الســـيف منها أبيض رأسه، وسمع أهل العسكر صوت ضربته، فما 

تتام آخر الناس مع علي حتى فتح اهلل له ولهم.
أخبر قتيبة بن ســـعيد قال: حدثنا يعقوب، عن أبي حازم، قال: 
أخبرني ســـهل بن سعد، ان رسول اهلل ژ قال يوم خيبر: »ألعطني 
الراية غدا رجال يفتح اهلل عليه، يحب اهلل ورســـوله، ويحبه اهلل 
ورسوله« فلما أصبح الناس غدوا على رسول اهلل ژ كلهم يرجو 
ان ُيعطـــى، فقال: »أين علّي بن أبي طالب؟« فقالوا: يا رســـول اهلل 
يشتكي عينيه، قال: »فأرســـلوا إليه«. فأتي به، فبصق رسول اهلل 
ژ في عينيه، ودعا له فبرئ، كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، 
فقال علّي: يا رسول اهلل أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: »انفذ على 
رسلك حتى تنزل بســـاحتهم، ثم ادعهم إلى اإلسالم، وأخبرهم مبا 
يجب عليهم من حق اهلل، فواهلل ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا خير 

لك من أن تكون لك ُحمر النعم«.

اختالف ألفاظ الناقلين بخبر أبي هريرة فيه
عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل ژ: »ألدفعن الراية الى رجل 
يحب اهلل ورسوله، ويحبه اهلل ورسوله«. فتطاول القوم، فقال: »أين 
علي؟«. فقالوا: يشـــتكي عينيه، قال: فبصق نبي اهلل ژ في كفيه، 

ومسح بها عيني علي، ودفع إليه الراية، ففتح اهلل على يديه.
أخبرنا قتيبة بن ســـعيد، قال: حدثنا يعقوب، عن ســـهيل، عن 
أبيه، عن أبي هريرة ان رســـول اهلل ژ قـــال يوم خيبر: »ألعطني 
هذه الراية رجال يحب اهلل ورســـوله، ويحبه اهلل ورسوله، ويفتح 

اهلل عليه«.
قال عمر بن اخلطاب: ما أحببت اإلمارة إال يومئذ.

فدعا رسول اهلل ژ علي بن أبي طالب، فأعطاه إياها، وقال: »امش 
وال تلتفت حتى يفتح اهلل عليك«. فســـار علـــي ثم وقف – ثم ذكر 
قتيبة كلمة معناها – فصرخ يا رســـول اهلل ژ عالم أقاتل الناس؟ 
قال: »قاتلهم حتى يشـــهدوا أن ال إله إال اهلل، وأني رسول اهلل، فإذا 
فعلوا ذلك، فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها، وحســـابهم 

على اهلل )عز وجل(.
عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل ژ: »ألعطني الراية غدا رجال 

يحب اهلل ورسوله، ُيفتح عليه«.
قال عمـــر: فما أحببت اإلمارة قط إال يومئذ. قال: فاشـــرأب لها. 
فدعـــا علّيا، فبعثه، ثم قال: »اذهب فقاتل حتى يفتح اهلل عليك، وال 

تلتفت«.
قال: فمشى ما شـــاء اهلل ثم وقف، فلم يلتفت، فقال: عالم أقاتل 
الناس؟ قال: »قاتلهم حتى يشـــهدوا أن ال إلـــه إال اهلل، وأن محمدا 
رســـول اهلل، فإذا فعلوا ذلك، فقد منعوا دماءهم وأموالهم إال بحقها 

وحسابهم على اهلل )عز وجل(.
عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل ژ: »ألدفعن الراية إلى رجل 

يحبه اهلل ورسوله، ويفتح اهلل عليه«.
قـــال عمر: فما أحببت اإلمارة قط قبـــل يومئذ. فدفعها الى علّي، 

فقال: »قاتل وال تلتفت«.
فسار قريبا، فقال: يا رسول اهلل، عالم أقاتل الناس؟

قال: »على أن يشـــهدوا أن ال إله إال اهلل، وأن محمدا رسول اهلل، 
فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم مني إال بحقها وحســـابهم 

على اهلل«.

ذكر خبر عمران بن حصين في ذلك
عـــن عمران بن حصني، ان النبي ژ قـــال: »ألعطني الراية رجال 
يحب اهلل ورسوله – أو قال: يحبه اهلل ورسوله«. فدعا علّيا، وهو 

أرمد، ففتح اهلل على يديه.

مـــع أنهم لم يرتدوا عباءة اإلســـالم إال أنهم قالوا كلمة حق 
ســـطرها التاريخ على ألســـنتهم وفي كتبهم وتراثهم، مازلنا 
نواصل تقدمي ما قاله علماء الغرب من كلمة حق وإنصاف عن 

الرسول ژ.

نزاهته

يقول مونتجومري: إن استعداد هذا الرجل لتحمل االضطهاد 
من أجل معتقداته، والطبيعة األخالقية الســـامية ملن آمنوا به 
واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدا لهم، إلى جانب عظمة إجنازاته 
املطلقة، كل ذلك يدل على العدالة والنزاهة املتأصلة في شخصه. 
فافتراض أن محمدا مدع افتراض يثير مشاكل أكثر وال يحلها، 
بل إنه ال توجد شـــخصية من عظماء التاريخ الغربيني لم تنل 

التقدير الالئق بها مثل ما فعل مبحمد.

زعيم عظيم

أما بوسورث ســـميث فيقول: لقد كان محمد قائدا سياسيا 
وزعيمـــا دينيا في آن واحد، لكن لم تكـــن لديه عجرفة رجال 
الدين، كما لم تكن لديـــه فيالق مثل القياصرة. ولم يكن لديه 
جيوش مجيشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو عائد ثابت. 
إذا كان ألحد أن يقول إنه حكم بالقدرة اإللهية فإنه محمد، ألنه 
استطاع اإلمساك بزمام السلطة دون أن ميلك أدواتها ودون أن 

يسانده أهلها.
 ويقول جيبون أوكلي: ليس انتشـــار الدعوة اإلسالمية هو 
 ما يســـتحق االنبهـــار وإمنا اســـتمراريتها وثباتهـــا على مر 
العصـــور. فمازال االنطباع الرائع الـــذي حفره محمد في مكة 
واملدينة له نفس الروعـــة والقوة في نفوس الهنود واألفارقة 
واألتراك حديثي العهد بالقرآن، رغم مرور اثني عشر قرنا من 

الزمان.
لقد استطاع املسلمون الصمود يدا واحدة في مواجهة فتنة 
اإلميان باهلل رغم أنهم لم يعرفوه إال من خالل العقل واملشاعر 
اإلنسانية. فقول »أشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل« 
هو ببساطة شهادة اإلسالم. ولم يتأثر إحساسهم بألوهية اهلل 

)عز وجل(.

»ربحت محمدا«

ونختم بقول الشاعر الروسي الشهير )بوشكني(:
»شـــق الصدر، ونزع منه القلب اخلافق.. غسلته املالئكة، 
ثم أثبت مكانه، قم أيها النبي وطف العالم.. وأشعل النور في 

قلوب الناس«.
من كتاب »ربحت محمدا ولم أخسر املسيح«

رائع في كل الدروب

أما راما كريشنا را. فيقول في كتابه »محمد النبي«: »ال ميكن 
معرفة شخصية محمد بكل جوانبها، ولكن كل ما في استطاعتي 

أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة.
فهناك محمد النبي، ومحمد احملارب، ومحمد رجل األعمال، 
ومحمد رجل السياســـة، ومحمد اخلطيـــب، ومحمد املصلح، 
ومحمد مالذ اليتامى، وحامي العبيد، ومحمد محرر النســـاء، 
ومحمـــد القاضي، كل هذه األدوار الرائعة في كل دروب احلياة 

اإلنسانية تؤهله ألن يكون بطال«.

وحدة المسلمين

وتقول ساروجنى ندو.)شاعرة الهند( »يعتبر اإلسالم أول 

األديان مناديا ومطبقا للدميوقراطية، وتبدأ هذه الدميوقراطية 
في املسجد خمس مرات في اليوم الواحد عندما ينادى للصالة، 
ويسجد القروي وامللك جنب إلى جنب اعترافا بأن اهلل أكبر.. 
ما أدهشني هو هذه الوحدة غير القابلة للتقسيم والتي جعلت 

من كل رجل بشكل تلقائي أخا لآلخر«.

تحدى العالم

دوقلس أرثر يقول: »لو أحســـن عرض اإلسالم على الناس 
ألمكن به حل جميع املشكالت، وألمكن تلبية احلاجات االجتماعية 
والروحية والسياســـية للذين يعيشـــون في ظل الرأسمالية 
والشـــيوعية على السواء، فقد فشـــل هذان النظامان في حل 
مشكالت اإلنســـان، أما اإلسالم فسوف يقدم السالم لألشقياء، 
واألمل والهدى للحيارى والضالني، وهكذا فاإلسالم لديه أعظم 
اإلمكانيات لتحدي هذا العالم وتعبئة طاقات اإلنسان لتحقيق 

أعلى مستوى من اإلنتاج والكفاية«. 
تقول دائرة املعارف البريطانية حتت مادة »محمد«: محمد 
بن عبداهلل مؤسس الدين اإلسالمي ولد في مكة، وقليلون هم 
الرجال الذين أحدثوا في البشـــرية األثـــر العميق الدائم الذي 

أحدثه محمد. 
لقد أحدث أثرا دينيا عميقـــا اليزال منذ دعا إليه حتى اآلن 
هو اإلميان احلي والشريعة املتبعة ألكثر من 1/7 سكان العالم 
على أن أثره التاريخي يكتب األكثر، عندما نذكر أنه في أقل من 
عشرين سنة، منذ بدء دعوته، قوض دعائم إمبراطوريتني وهما 
اإلمبراطورية البيزنطية واإلمبراطورية الفارسية مؤسسا على 

أنقاضهما حضارة جديدة. 
ولقد أرسى منذ جاء بدعوته التي هي عقيدة وشريعة قواعد 
بناء املجتمع االجتماعية والسياسية، وقد أعقب موته أن سجل 
خلفاؤه األحاديث التـــي رويت عنه وأدق التصرفات واألفعال 
التي قام بها فاتخذ املؤمنون من هذه األحاديث نبراســـا ومثال 

أعلى يحتذونه في حياتهم اليومية جيال بعد جيل.

أعظم عظماء التاريخ

ويســـتعرض ويل ديورانت في كتابـــه »تاريخ احلضارة 
اإلنســـانية« تاريخ سيدنا محمد ژ فيقول: »وإذا حكمنا على 
العظمـــة مبا كان للعظيم من أثر في الناس، فاننا ســـنقول ان 
محمدا كان أعظم عظماء التاريخ فقد أخذ على نفســـه أن يرفع 
املستوى الروحي واألخالقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية 
حرارة اجلو وجدب الصحراء، وقد جنح في حتقيق هذا الغرض 

جناحا لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ«. 
»إن عظمة احلضارة اإلسالمية وأهميتها ال ترجع إلى أنها فقط 
بدين جديد آمن به املاليني من الناس في أماكن متعددة ومتفرقة، 
وإمنا فيما أحدثته أيضا من تغيرات اجتماعية وسياسية كثيرة، 
نتج عنها ثراء فكري وتراث حضاري لم يسبق له مثيل. وقد 
تضمنت احلضارة اإلسالمية اآلداب واألخالق والفلسفة واملنطق 
كما كانت ذات تأثير خاص في احلياة السياسية واالجتماعية 

والعالقات الدولية«.

كلمة التوحيد

ويؤكد غوته إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد 
إلى ما وصل إليه محمد، وسوف ال يتقدم عليه احد ولقد بحثت 
في التاريخ عن مثل اعلى لهذا االنسان، فوجدته في النبي محمد 
ـ ژ ـ وهكذا وجب ان يظهر احلق ويعلو كما جنح محمد الذي 

اخضع العالم كله بكلمة التوحيد.

من عرف محمدًا ژ وجد كل خير وحق وجمال

أراد أن يلبس والديه تاج الوقار

تفوق دائم مع كتاب اهلل

األمير والنار

هل تعلم؟

ارسل رسول اهلل ژ علقمة بن محرز ÿ قائدا على 
ســـرية )جزء من اجليش(، وفي الطريق ارسل علقمة 
مجموعة من اجليش الى جهة اخرى، وجعل عبداهلل بن 
حذافة ÿ اميرا عليهم، وكان عبداهلل رجال مرحا يحب 
الدعابة واملزاح، واثناء الطريق توقف عبداهلل ومن معه 
ونزلوا ليستريحوا، فأوقدوا نارا، وكانت فرصة لعبداهلل 
ليمارس بعض مداعباته، فقال ملن معه: أليس لي عليكم 
السمع والطاعة؟ قالوا: بلى، وهنا فاجأ عبداهلل اجلميع 
بان امرهم بان يلقوا بأنفسهم في النار، فقام بعض الناس 
ليلقوا بأنفسهم في النار طاعة الميرهم، فلما رأى االمير 
ذلك منعهم وقال: امنا كنت اضحك معكم، فلما عاد القوم 
ذكروا ما حدث لرســـول اهلل ژ فقـــال لهم: »من امركم 

مبعصية فال تطيعوه«.

أوالد الرسول ژ الذكور:
ـ القاسم وتوفي مبكة قبل البعثة.

ـ عبداهلل ويسمى »الطيب«، ولد قبل البعثة وتوفي 
ايضا مبكة بعد عامني.

ـ إبراهيم وقد مات صغيرا وامه مارية القبطية رضي 
اهلل عنها.

الدراسة الجادة
الكندري تقول:  عائشة 
احافظ في حياتي على ان 
ادرس جيدا جميع واجباتي 
املدرسية واراجع دروسي 
اوال بـــأول، واحرص على 
تنظيـــم وقتي جيـــدا، لذا 
انـــا متفوقـــة وارجع ذلك 
الى تفوقي ايضا في حفظ 
القـــرآن الكرمي وفوزي في 
جميع املسابقات التي اشارك 

فيها.

العبادة
وتقول ضحى يعقوب: 
بســـبب حرصي على اداء 
جميع العبـــادات املطلوبة 
من كل مسلم وحرصي على 
حفظ القرآن الكرمي، فقد فزت 
في املســـابقة ومت تكرميي 
فيهـــا وحصلت على هدية 

قيمة وشهادة تقدير.

حب الناس
ان  الياقوت  تؤكد روان 
حب الناس هو السبيل الى 
السعادة في احلياة، وتقول: 
ابي وامـــي واخوتي  احب 
واقاربي وصديقاتي وكل من 
اتعامـــل معهم، ألنني على 
يقني من ان من احبهم هم 
ايضا يحبونني وهذا شعور 

جميل وراق.

طاعة الوالدين
عبدالعزيـــز اخلالـــدي 
يقـــول: انا اطيع ابي واحبه 
كثيرا ألنه يعلمني ان احفظ 
القرآن الكرمي حتى تفوقت في 
مسابقة الهيئة العامة للشباب 
والرياضـــة، وحصلت على 
هدية وشهادة تقدير، وبذلك 
شعرت بان ابي سعيد جدا بي 

وسأظل اطيعه دائما.

أحب أمي
عبـــداهلل اخلالدي يؤكد 
انـــه يحب امه كثيرا ويحب 
اباه، ألن الرســـول ژ قال: 
امك ثم امك ثم امك ثالث مرات 
ثم ابيـــك، وهذا ليس معناه 
انني احب ابي اقل بل احبهما 
االثنني، واعلم ان امي تعبت 

في تربيتي كثيرا.

المشاورة
فيصل امر اهلل يقول: من 
االســـاليب التي اراعيها في 
حياتي مشـــاورة اآلخرين، 
خاصـــة من هـــم اكثر علما 
ودرايـــة منـــي، وباالخص 
التشـــاور صفة  االهل، ألن 
وسلوك يجب ان يتحلى به 
كل مســـلم، وقد درست في 
املدرسة ان الرسول ژ كان 
يشاور اصحابه رضي اهلل 

عنهم دائما.

فاز الطفل حسني جعفر ابواحلسن في مسابقة القرآن 
الكرمي التي اعدتها الهيئة العامة للشـــباب والرياضة، 
وتسلم هدية قيمة، ووعده والده بهدية ايضا تشجيعا 

له على تفوقه الدراسي وفي حفظ كتاب اهلل.

الطفلة اجلميلة اسماء العجمي فازت باملركز االول في 
مسابقة القرآن الكرمي ووعدتها امها يوم تكرميها بشراء 

هدايا والعاب كثيرة لتفوقها.

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.

راما كريشنا را بوشكني غوته جيبون أوكلي


