
 19  االيمان  الجمعة  ١٢  نوفمبر  ٢٠١٠   
 من أحاديث الرسول ژ 

 قصة  األسبوع 

 عذبي السلمان  دينا خالد 

 عصام عدنان  فجر السبيعي 

 عمر أحمد  شوق فهد 

 من مناقب اإلمام علي ے 

 ياقوتتان
  - عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: ســــمعت رسول اهللا 
ژ يقــــول: «الركن واملقام ياقوتتان من يواقيت اجلنة ولوال أن 
اهللا تعالى طمس نورهما ألضاءتا ما بني املشرق واملغرب» رواه 

الترمذي وغيره.

  اسم اهللا
  - عن بالل بــــن رباح ے أن النبي ژ قــــال له غداة جمع: 
«يا بالل أســــكت الناس أو أنصت الناس. ثم قال: إن اهللا تطاول 
عليكم في جمعكم هذا فوهب مسيئكم حملسنكم، وأعطى محسنكم 
ما سأل، ادفعوا باســــم اهللا» رواه ابن ماجة، و«غداة جمع» أي: 

صبيحة مزدلفة، ومعنى «تطاول» أي: تفضل.

  المحلقون
  - عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رســــول اهللا ژ 
قال: «رحم اهللا احمللقني. قالوا: واملقصرين يا رســــول اهللا. قال: 
رحم اهللا احمللقني. قالوا: واملقصرين يا رســــول اهللا. قال: رحم 
اهللا احمللقني. قالوا: واملقصرين يا رسول اهللا. قال: واملقصرين» 

متفق عليه.

  ماء زمزم
  - عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما قال: سمعت رسول 

اهللا ژ يقول: «ماء زمزم ملا شرب له» رواه أحمد وابن ماجة.

  المنافق
  «من خالفت سريرته عالنيته فهو منافق كائنا ما كان».

  البر
  «ليس البر في حســــن اللباس والزي ولكن البر في السكينة 

والوقار».

  الكرم 
  «أسعد الناس من خالط كرام الناس».

  األكل
  «من كانت همته أكله كانت قيمته ما أكله».

  المجاهد
  «الكاد على عياله كاملجاهد في سبيل اهللا».

  الصالة
  «ارفعوا أصواتكم بالصالة علي فإنها تذهب بالنفاق».

  رحمته بالطير
  عن ابن عمــــر رضي اهللا عنهما أنه مر بفتيان من قريش قد 
نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة 
من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ 
لعن اهللا من فعل هذا، إن رسول اهللا ژ لعن من اتخذ شيئا فيه 

الروح غرضا. متفق عليه.
  عن ابن مســــعود رضــــي اهللا عنه قال: كنا مع رســــول اهللا 
ژ في سفر فانطلق حلاجته فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا 
فرخيها، فجاءت احلمرة فجعلــــــــت تعرش، فجاء النبـــي ژ 
فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها» ورأى قرية منل 
قــــد حرقناها فقال: «من حرق هــــذه؟» قلنا نحــــن، قال: «إنه ال 
ينبغي أن يعـــذب بالنار إال رب النـــار» رواه أبو داود بإســــناد 

صحيح.

 الترغيب في ُحب علي ے 
  أخبرنا اسحاق بن ابراهيم، قال: أخبرنا النضر بن ُشميل، قال: حدثنا 
عبداجلليل بن عطية، قال: حدثنا عبداهللا بن بريدة، قال: حدثني أبي، قال: 
لــــم يكن أحد من الناس أبغض إلي من علي بن أبي طالب، حتى أحببت 
رجــــال من قريش ال أحبه إال على بغضاء علي. (فُبعث ذلك الرجل على 
خيل فصحبته، وما أصحبه إال على بغضاء علي)، فأصاب سبيا، فكتب 
إلــــى النبي ژ ان يبعث اليه من يخمســــه، فبعث إلينا عليا، ثم خّمس 
فصارت في أهل بيــــت النبي ژ، ثم خمس فصارت في آل علي، فأتانا 
ورأسه يقطر، فقلنا: ما هذا؟ فقال: ألم تروا الوصيفة؟ صارت في اخلمس 
ثم صارت في أهل بيت النبي ژ، ثم صارت في آل علي، فوقعت عليها، 
فكتب، وبعثني مصدقا لكتابه الى النبي ژ مصدقا ملا قال علي. فأمسك 

بيدي رسول اهللا ژ وقال: «أتبغض عليا؟» قلت: نعم.
  فقال: «ال تبغضه، وإن كنت حتبه فازدد له حبا، فوالذي نفسي بيده 
لنصيب آل علي في اخلمس أفضل من وصيفة». فما كان أحد بعد رسول 
اهللا ژ أحــــب الي من علي. قال عبداهللا بن بريدة: واهللا ما في احلديث 
بيني وبني النبي ژ غير أبي. عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب، قال: 
قال علي في الرحبة: «أنشــــد باهللا من ســــمع رسول اهللا ژ يوم غدير 
خم يقول: «إن اهللا وليي وأنا ولي املؤمنني، ومن كنت ولّيه فهذا ولّيه، 

اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانصر من نصره».
  قال: فقال سعيد: قام إلى جنبي ستة.

  وقال زيد بن يثيع: قام عندي ستة.
  وقال عمرو ذو مر: «أحب من أحبه، وابغض من أبغضه..» وســــاق 
احلديث. رواه اســــرائيل، عن ابي اسحاق الشيباني، عن عمرو ذي مر: 
«أحب». أخبرنا علي بن محمد بن علي، قال: حدثنا خلف بن متيم، قال: 
حدثنا اسرائيل، قال: حدثنا ابو اسحاق، عن عمرو ذي مر، قال: شهدت 
عليا بالرحبة ينشد اصحاب محمد ژ: «أيكم سمع رسول اهللا ژ يقول 
يوم غدير خم ما قال؟ فقام أناس فشــــهدوا أنهم سمعوا رسول اهللا ژ 
يقــــول: «من كنت مواله فإن عليا مــــواله، اللهم وال من وااله، وعاد من 

عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره».

  ما ُخصَّ به علي ے 
  عن عبدالرحمــــن بن أبي ليلى، أن عليا خرج علينا في حر شــــديد 
وعليه ثياب الشتاء، وخرج علينا في الشتاء وعليه ثياب الصيف، ثم 
دعا مباء فشرب، ثم مسح العرق عن جبهته! فلما رجع الى أبيه قال: يا 
أبِت! أرأيت ما صنع أمير املؤمنني؟ خرج الينا في الشــــتاء وعليه ثياب 

الصيف، وخرج علينا في الصيف وعليه ثياب الشتاء!
  فقال أبو ليلى: هل فطنــــت؟ وأخذ بيد ابنه عبدالرحمن، فأتى عليا، 
فقال له علي: «ان النبي ژ كان بعث الي، وأنا أرمد شديد الرمد، فبزق 
في عيني، ثم قال: «افتح عينيك» ففتحتهما، فما اشتكيتهما حتى الساعة، 
ودعا لي فقال: «اللهم أذهب عنه احلر والبرد»، فما وجدت حرا وال بردا 

حتى يومي هذا.

  ما ُخّفف به عن هذه األمة
  عــــن علي بن علقمة، عن علي قــــال: ملا نزلت (يا أيها الذين آمنوا إذا 
ناجيتم الرســــول فقدموا بني يدي جنواكم صدقة)، قال رسول اهللا ژ 
لعلي: «ُمرهم أن يتصدقوا»، قال: بكم يا رسول اهللا؟ قال: «بدينار»، قال: 
ال يطيقــــون، قال: «فنصف دينار»، قال: ال يطيقون، قال: «فبكم؟»، قال: 
بشعيرة، فقال له رسول اهللا ژ: «إنك لزهيد»، قال: فأنزل اهللا تعالى: 
(إشــــفقتم أن تقدموا بني يدي جنواكم) الى آخر اآلية، وكان علي يقول: 

«بي خفف عن هذه األمة».

  أشقى الناس
  عن يزيد بن محمد بن خثيم، عن محمد بن كعب القرظي، عن محمد 
بن خثيم، عن عمار بن ياســــر قال: كنت أنا وعلي بن أبي طالب رفيقني 
في غزوة (الُعشــــيرة ـ من بطن ُينبع) فلما نزلها رسول اهللا ژ وأقام 
بها رأينا أناسا من بني مدلج يعملون في عني لهم، أو في نخل، فقال لي 
علي: «يا أبا اليقظان، هل لك ان تأتي هؤالء فننظر كيف يعملون؟» قال: 
قلت: ان شــــئت، فجئناهم، فنظرنا الى عملهم ساعة، ثم َغشينا النوم، 
فانطلقت أنا وعلي حتى اضطجعنا في ظل صور من النخل، ودقعاء من 
التراب، فنمنا، فواهللا ما أنبهنا اال رســــول اهللا ژ يحركنا برجله، وقد 
تتربنا من تلك الدقعاء التي مننا فيها، فيومئذ قال رسول اهللا ژ لعلي: 
«ما لك يا أبا تراب» ـ ملا يرى مما عليه من التراب ـ ثم قال: «أال أحدثكما 
بأشــــقى الناس؟» قلنا: بلى يا رسول اهللا، قال: «أحيمر ثمود الذي عقر 
الناقــــة، والذي يضربك يا علي على هذهـ  ووضع يده على قرنهـ  حتى 

يبل منها هذه» وأخذ بلحيته. 

تســــلموا كتب الرسول ژ» 
الدهشة من هذا الرجل البسيط 
الذي يدعوهم إلى الطاعة. ولكن 
الكتب يعطينا  إرســــال هذه 
صورة عــــن مقدار ثقة محمد 
ژ بنفســــه ورســــالته. وقد 
الثقة وهذا اإلميان  هيأ بهذه 
ألمته أســــباب القوة والعزة 
واملنعــــة وحولهم من سكان 
صحراء إلى ســــادة يفتحون 
العالــــم املعروف في  نصف 
زمانهم.. وقــــد توفي محمد 
ژ بعد أن جعل من القبائل 
أمة واحدة  املتنافرة  العربية 

تتقد غيرة وحماسا».

  دين الديموقراطية

  وقالــــت ســــاروجني ندو 
شاعرة الهند: يعتبر اإلسالم 
اول األديــــان مناديا ومطبقا 
للدميوقراطيــــة، وتبدأ هذه 
الدميوقراطيـــة في املسجــــد 
خمس مــــرات فــــي اليـــــوم 
الواحد عندما ينادى للصالة، 
ويسجد القــــروي وامللك جنبا 
الى جنب اعترافا بأن اهللا أكبر.. 
ما أدهشني هو هذه الوحـــــدة 
غير القابلة للتقســــيم والتي 
جعلت من كل رجل بشــــكل 

تلقائي أخا لآلخر. 

جامعة جنيــــڤ إدوارد مونتيه 
مستشرق فرنسي قال في كتابه 
«حاضر اإلسالم ومستقبله»: أما 
محمد ژ فكان كرمي األخالق حسن 
العشرة، عذب احلديث، صحيح 
احلكم، صادق اللفظ، وقد كانت 
الصفة الغالبــــة عليه هي صفة 
احلكم، وصراحة اللفظ واالقتناع 
التام مبا يقبله ويقوله، إن طبيعة 
محمد ژ الدينية تدهش كل باحث 
مدقق نزيــــه القصد، مبا يتجلى 
فيها من شدة اإلخالص، فقد كان 
محمد ژ مصلحا دينيا، ذا عقيدة 
راسخة ولم ينهض إال بعد أن تأمل 
كثيرا، وبلــــغ من الكمال بهاتيك 
الدعوة العظيمة، التي جعلته من 
أسطع أنوار اإلنسانية، وهو في 
قتاله الشرك والعادات القبيحة 
التي كانت عند أبناء زمنه، كان 
في بالد العرب أشــــبه بنبي من 
أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا 
كبارا جدا في تاريخ قومهم، ولقد 
جهل كثير من الناس محمدا ژ 
وبخســــوه حقه، وذلك ألنه من 
املصلحني الذين عرف الناس أطوار 

حياتهم بدقائقها.

  أمة واحدة

  يقول نهرو: «لرمبا خامرت 
هؤالء امللوك واحلكام «الذين 

أن يفعل أحد ذلك، ألن اجلامعني 
لكتب احلديث األولى، وخصوصا 
اإلمامني البخاري ومسلما قد قاموا 
بكل ما في طاقة البشر عند عرض 
صحــــة كل حديث علــــى قواعد 
التحديث عرضا أشــــد كثيرا من 
ذلك الذي يلجــــأ إليه املؤرخون 
األوربيــــون عادة عند النظر في 

مصادر التاريخ القدمي».
  «إن رفض األحاديث الصحيحة، 
جملة واحدة أو أقســــاما، ليس 
حتــــى اليــــوم.. إال قضية ذوق، 
قضية قصرت عن أن جتعل من 
نفســــها بحثا علميا خالصا من 

األهواء».
  «إن العمل بالسنة «يجعل» كل 
شيء في حياتنا اليومية مبنيا 
على االقتداء مبا فعله الرسول ژ 
وهكذا نكون دائما، إذا فعلنا أو 
تركنا ذلك، مجبرين على أن نفكر 
بأعمال الرسول وأقواله املماثلة 
ألعمالنــــا هذه وعلى هذا تصبح 
شــــخصية أعظم رجل متغلغلة 
إلى حد بعيد في منهاج حياتنا 
اليومية نفســــه، ويكون نفوذه 
الروحي قد أصبح العامل احلقيقي 

الذي يعتادنا طوال احلياة».

  شدة اإلخالص

  أســــتاذ اللغات الشرقية في 

 مازلنا نعرض للقراء شهادات 
عظماء الغــــرب لدفع االفتراءات 
عن اإلسالم ودين محمد ژ فماذا 

قالوا؟

  االقتداء به

  يقول ليوبولــــد فايس: «إن 
العمل بسنة رسول اهللا ژ هو 
عمل على حفظ كيان اإلسالم وعلى 
تقدمه، وإن ترك السنة هو انحالل 
اإلسالم. لقد كانت السنة الهيكل 
احلديــــدي الذي قام عليه صرح 
اإلسالم، وانك إذا أزلت هيكل بناء 
ما، أفيدهشــــك أن يتقوض ذلك 

البناء، كأنه بيت من ورق؟».
  «إن السنة هي املثال الذي أقامه 
لنا الرسول ژ من أعماله وأقواله. 
إن حياته العجيبة كانت متثيال 
حيا وتفسيرا ملا جاء في القرآن 
الكرمي، وال ميكننــــا أن ننصف 
القرآن الكرمي بأكثر من أن نتبع 

الذي قد بلغ الوحي».
  «إنه على الرغــــم من جميع 
اجلهــــود التي بذلت في ســــبيل 
حتدي احلديث علــــى أنه نظام 
ما، فإن أولئك النقاد العصريني 
الشــــرقيني والغربيني لم  مــــن 
يستطيعوا أن يدعموا انتقادهم 
العاطفي اخلالــــص بنتائج من 
البحث العلمي. وأنه من الصعب 

 (ورفعنا لك ذكرك)

 القرآن منهجي في الحياة
 األمير والنار

 هل تعلم؟
  أسماء القرآن

 أرسل رسول اهللا ژ علقمة بن محرز ے قائدا على سرية 
(جزء من اجليش) وفي الطريق أرسل علقمة مجموعة من 
اجليش الى جهة أخرى، وجعل عبداهللا بن حذافة ے أميرا 

عليهم، وكان عبداهللا رجال مرحا يحب الدعابة واملزاح.
  وأثناء الطريق توقف عبداهللا ومن معه ونزلوا ليستريحوا 
فأوقدوا نارا، وكانت فرصة لعبداهللا ليمارس بعض مداعباته، 
فقال ملن معه: أليس لي عليكم السمع والطاقة؟ قالوا: بلى، 
وهنا فاجأ عبداهللا اجلميع بأن أمرهم ان يلقوا بأنفســــهم 
في النار، فقام بعض الناس ليلقوا بأنفسهم في النار طاعة 
ألميرهم، فلما رأى األمير ذلك منعهم وقال: إمنا كنت أضحك 
معكم، فلما عاد القوم ذكروا ما حدث لرسول اهللا ژ فقال 

لهم: «من أمركم منهم مبعصية فال تطيعوه».

 آيات مبينات، أحسن احلديث، احلق، الذكر احلكيم، 
الصدق، الفرقان، القرآن، القرآن احلكيم، القرآن العظيم، 
الكتاب، الكتاب احلكيم، الكتاب املبني، النبأ العظيم، الوحي، 

بشرى، بشيرا، بصائر، تذكرة، تنزيل، حكما عربيا.

 التبسم
ان    دينـــا خالـــد تؤكد 
االبتسامة هي مفتاح للقلوب 
أنا دائما مبتسمة  وتقول: 
وال أحب العبوس حتى في 
اللحظات احلرجة  أصعب 
وفي وقت غضبي أتبســـم 
أيضا ولذلك يحبني كل من 
حولي فابتسم تبتسم لك 

احلياة.
  

  البر
  فجر السبيعي تقول: أنا 
بارة بأمـــي وأبي وأحبهما 
كثيرا وخاصـــة أمي التي 
تالزمنـــي دائمـــا وتبحث 
عن ســـعادتي في كل وقت 
كما أنها تدرس لي كل يوم 
حتى أصبحت من املتفوقات 
واليوم يحتفلون بي لتفوقي 

وحبي للدراسة.
  

  التعطر
  شوق فهــــد تقـــــول: 
أحب العطر والبخــــور في 
البيت حتى تكون رائحته 
دائمـــا جميلة، كمـــا انني 
أتعطر فــي املنزل بعطور 
تشتريهـــا أمي لي ولـــذلك 
فرائحتـــي دائمـــا زكيـــة 
تعجـــب جميع أســـرتي، 
أكبر  وسأظل أتعطر حتى 

وأصبح أما.

 التمتع بالمال
  عذبي الســـلمان يقول: 
إذا أنعـــم اهللا تعالى على 
اإلنسان باملال فالبد ان ميتع 
نفسه به وال يبخل على أهله 
ويدخره بل يكون معتدال ال 
بخيال مقصرا وال مســـرفا 
حتى يشـــعر بهذه النعمة 
الكبيرة مـــن اهللا ويتمتع 

باحلالل.
  

  حب الزهور
  عصام عدنان يقول: الورد 
جميل ورائحته جميلة لذا 
أحب الزهور وأتزين اليوم 
بتاج مـــن الزهور في يوم 
الدراسي  تكرميي لتفوقي 
وأشعر بأنني أسعد انسان 
في هذا اليوم مما يدفعني 
للمزيـــد مـــن حتصيلـــي 

الدراسي ألكرم دوما.
  

  إلقاء التحية
  عمـــــر أحمـــد يؤكد ان 
ان  املســـلم احلق يجـــب 
يكون ســـلوكه حسنا وأن 
يلقي التحية عندما يدخل 
اي مجلس وليس بكلمـــة 
«هاي» او غيرها بل بتحية 
االسالم (الســـالم عليكـــم 
ورحمـــة اهللا وبركاتـــه) 
ألن إللقـــاء التحيـــة ثوابا 

عظيما.

 مت تكـــرمي الطالب املتفوق علي توفيق الســـعيد في 
حفـــل كبير أقيم في فندق ســـاس وســـط فرحة األهل 

واألحباب.
  وقال علي ان القرآن الكـــرمي والعمل به هو منهجي 
في احلياة كما علمني أبي احلبيب، وطلب االنضمام الى 

واحتنا، فأهال بك وفي انتظار مشاركتك.

 أحباب  اهللا 

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

  من سلوكيات يجب التحلي بها. 

 ليوبولد فايس  نهرو  إدوارد مونتيه  ساروجني ندو 

 التواصل
هـــذا   يشـــاركنا 
االســـبوع عبـــداهللا 
محمـــود عبداملجيـــد 
ليحدثنا عـــن أهمية 
التواصل ويقول: أمرنا 
اهللا تعالى بالتواصل 
مـــع اآلخريـــن وحل 
املشكالت بني األقارب 
حتـــى نعيـــش فـــي 
تسامح وصلة أرحام 
وحـــني يغيب أحدهم 
نسأل عنه أين فالن؟ 
عســـى ما شر؟ وحني 
يسأل األوالد عن أبناء 
العم واخلال تبدأ آثار 

املشاعر الرقيقة بينهم وتتحرك القلوب القاسية وندفعها 
نحو الرحمة والتواصل ونزع اخلالف ولم الشمل وصلة 

األرحام التي دعا اليها اإلسالم وحث عليها. 

 عبداهللا محمود 

 علي توفيق السعيد 


