
 23  االيمان  الجمعة  ١٩  نوفمبر ٢٠١٠   
 من أحاديث الرسول ژ عن الحج

 قصة  األسبوع 

 من مناقب اإلمام علي ے

 األضحية
  في احلديث عن عائشــــة رضي اهللا عنها ان النبي ژ قال: «ما عمل 
ابــــن آدم يوم النحر عمــــال أحب الى اهللا عز وجل مــــن هراقة دم وانه 
ليأتي يوم القيامة بقرونها واظالفها واشــــعارها وان الدم ليقع من اهللا 
عــــز وجل مبكان قبل ان يقع على االرض فطيبوا بها نفســــا» رواه ابن 

ماجه والترمذي.
  وعن زيد بن ارقم قال: قال اصحاب رســــول اهللا ژ: «يا رسول اهللا 
ما هذه االضاحي، قال ســــنة ابيكم ابراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول 
اهللا؟ قال: بكل شعرة حسنة، قالوا: فالصوف يا رسول اهللا؟ قال: بكل 

شعرة من الصوف حسنة» رواه احمد والترمذي وابن ماجه.
  وعن ابي هريرة ان رسول اهللا ژ قال: «من كان له سعة ولم يضح 
فال يقربن مصالنا» رواه احمد وابن ماجه وصححه احلاكم، وفي صحيح 

اجلامع برقم ٦٤٩٠.
  وعن ابن عباس قال: قال رسول اهللا ژ: «ما انفقت الورق في شيء 

افضل من نحيره في يوم عيد» رواه الدار قطني.

  فضل قراءة القرآن 
  عــــن البراء ے قــــال: «كان رجل يقرأ ســــورة الكهف وعنده فرس 
مربوط بشطنني، فتغشته سحابة، فجعلت تدنو وتدور، وجعل فرسه 
ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي ژ فذكر ذلك له فقال: تلك الســــكينة 

تنزلت للقرآن» رواه البخاري ومسلم.
  عن أبي أمامة ے قال: سمعت رسول اهللا ژ يقول: «اقرأوا القرآن 

فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا ألصحابه» رواه مسلم.
  عن أبي هريرة ے قال: قال رسول اهللا ژ: «إن سورة في القرآن، 
ثالثون آية، شــــفعت لرجل حتى غفر له وهي: تبارك الذي بيده امللك» 

رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما وحسنه األلباني.
  عن النواس بن ســــمعان ے قال: «ســــمعت رسول اهللا ژ يقول: 
«يؤتى يــــوم القيامة بالقرآن، وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، 

تقدمه سورة البقرة وآل عمران حتاجان عن صاحبهما» رواه مسلم.
  عن جابر ے قال: قال رسول اهللا ژ: «القرآن شافع مشفع وماحل 
مصدق، من جعله أمامه قاده إلى اجلنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار» 

رواه البيهقي والطبراني وغيرهما وصححه األلباني.
  عن متيم ے قال: قال رســــول اهللا ژ: «من قرأ مبائة آية في ليلة 

كتب له قنوت ليلة» رواه أحمد والنسائي وصححه األلباني.
  عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال: قال رســــول اهللا ژ: «ال 

ميس القرآن إال طاهر» رواه الطبراني وصححه األلباني.
  عن أبي هريرة ے قال: قال رسول اهللا ژ: «ال جتعلوا بيوتكم مقابر، 
إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة» رواه مسلم.

  عن ابن مســــعود ے قال: قال رســــول اهللا ژ: «اقرأوا كما علمتم 
فإمنا أهلك من كان قبلكــــم اختالفهم على انبيائهم» رواه أحمد وغيره 

وصححه األلباني.
  عن جابر ے قال: قال رســــول اهللا ژ: «اقرأوا القرآن، وابتغوا به 
اهللا تعالــــى، من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه وال 

يتأجلونه» رواه أحمد وصححه األلباني.
  عن ابن مسعود ے قال: قال رسول اهللا ژ: «ال يقل أحدكم نسيت 

آية كيت وكيت، بل هو نسي» رواه البخاري ومسلم.
  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا ژ: «إذا قام صاحب 

القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإال نسيه» رواه مسلم.
  عن أبي موســــى األشــــعري ے قال: قال رسول اهللا ژ: «تعاهدوا 
القرآن فوالذي نفســــي بيده لهو أشد تفصيا من اإلبل في عقلها» رواه 

البخاري ومسلم.
  عن البراء ے قال: قال رســــول اهللا ژ: «زينوا القرآن بأصواتكم» 

رواه الدارمي وصححه األلباني.
  عن ابن مســــعود ے أن رســــول اهللا ژ قال: «يؤم القوم أقرؤهم 

لكتاب اهللا تعالى» رواه أحمد وغيره وصححه األلباني.
  عن جابر ے أن النبي ژ كان يجمع بني الرجلني من قتلى ألحد ثم 
يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإن أشــــير إلى أحدهما: قدمه في اللحد» 

رواه البخاري.
  عن أنس ے أن رسول اهللا ژ قال: «إن هللا أهلني من الناس قيل: 
من هم يا رســــول اهللا؟ قال: أهل القرآن هــــم أهل اهللا وخاصته» رواه 

النسائي وصححه األلباني.
  عن أبي موسى األشعري ے قال: قال رسول اهللا ژ: «إن من إجالل 
اهللا تعالى، إكرام ذي الشــــيبة املســــلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه 

واجلافي عنه، وإكرام ذي السلطان املقسط» رواه مسلم.
  عن أبي هريرة ے أنه سمع رسول اهللا ژ يقول: «ما أذن اهللا لشيء 

ما أذن لنبي حسن الصوت، يتغنى بالقرآن يجهر به» رواه البخاري.

 أحدث الناس عهدا برسول اهللا ژ
  - عن مغيرة، عن ام موســــى قالت: قالت ام سلمة: «ان احدث الناس 

برسول اهللا ژ علي».
  - عن مغيرة، عن ام موسى قالت: قالت ام سلمة: «والذي حتلف به 
ام سلمة، ان كان اقرب الناس عهدا برسول اهللا ژ علي»، قالت: «ملا كان 
غداة قبض رسول اهللا ژ، فأرسل اليه رسول اهللا ژ، وكانـ  أرىـ  في 

حاجة أظنه بعثه فجعل يقول: «جاء علي»؟ ثالث مرات.
  قالت: فجاء قبل طلوع الشمس، فلما ان جاء عرفنا ان له إليه حاجة، 
فخرجنا من البيت، وكنا عدنا رســــول اهللا ژ يومئذ في بيت عائشة، 
فكنت في آخر من خرج من البيت، ثم جلســــت ادناهن من الباب، فأكب 

عليه علي، فكان آخر الناس به عهدا جعل يساره ويناجيه».

  «علي يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله»
  عن ابي ســــعيد اخلدري، قال: «كنا جلوســــا ننتظر رسول اهللا ژ، 
فخرج إلينا قد انقطع شســــع نعله، فرمى بها الى علي، فقال: «ان منكم 
من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله»، فقال ابوبكر: انا؟ 

قال: «ال» قال عمر: أنا؟ قال: «ال، ولكن صاحب النعل».

  ريحانتي من هذه الدنيا
  - عن بعض اصحاب رسول اهللا ژ، قال: يعني انس بن مالكـ  قال: 
دخلنا، ورمبا قال: دخلت على رسول اهللا ژ واحلسن واحلسني ينقلبان 

على بطنه، قال: ويقول: «ريحانتي من هذه االمة».
  - اخبرنــــي ابراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا وهب بن جرير، ان اباه 
حدثه، قال: سمعت محمد بن عبداهللا بن ابي يعقوب، عن ابن ابي نعم، 
قال: كنت عند ابن عمر، فأتاه رجل، فســــأله عن دم البعوض يكون في 

ثوبه، ايصلي به؟
  فقال ابن عمر: ممن انت؟ قال: من اهل العراق.

  قال: مــــن يعذرني من هذا؟ يســــألني عن دم البعــــوض وقد قتلوا 
ابن رسول اهللا ژ! ســــمعت رسول اهللا ژ يقول: «احلسن واحلسني 

ريحانتي من الدنيا».

  انت أعز علي من فاطمة وفاطمة أحب إلي منك
  - أخبرنــــي زكريا بن يحيى، قال: حدثنــــا ابن ابي عمر، قال: حدثنا 
ســــفيان، عن ابن ابي جنيح، عن ابيه، عن رجل، قال: سمعت عليا على 
املنبر بالكوفة يقــــول: «خطبت الى رســــول اهللا ژ فاطمة فزوجني، 
فقلت: يا رســــول اهللا! أنا أحب إليك أم هي؟ فقال: «هي أحب الي منك، 

وأنت أعز علي منها».

  ما سألت لنفسي شيئا إال قد سألته لك
  - عن يزيد بن ابي زياد، عن سليمان بن عبداهللا بن احلارث، عن جده، 
عن علي قال: «مرضت فعادني رسول اهللا ژ، فدخل علي وانا مضطجع، 
فاتكأ الى جنبي، ثم سجاني بثوبه، فلما رآني قد هديت قام الى املسجد 
يصلي، فلما قضى صالته جاء فرفع الثوب عني وقال: «قم يا علي فقد 
برئت» فقمت كأمنا لم أشتك شيئا قبل ذلك، فقال: «ما سألت ربي شيئا 

في صالتي اال اعطاني، وما سألت لنفسي شيئا اال وقد سألت لك».
  - عن عبداهللا بن احلارث، عن علي قال: «وجعت وجعا شديدا، فأتيت 
النبي ژ، فأقامني في مكانــــه وقام يصلي، وألقى علي طرف ثوبه ثم 
قال: «قم يا علي، قد برئت، ال بأس عليك، وما دعوت لنفســــي بشيء اال 
دعوت لك مثله، وما دعوت بشــــيء اال قد استجيب لي ـ او قال: أعطيت 

ـ اال انه قيل: ال نبي بعدك».

  ما خص به النبي ژ عليا من الدعاء
  - اخبرنا احمد بن حرب، قال: حدثنا قاســــم ـ وهو ابن يزيد ـ قال: 
حدثنا ســــفيان، عن ابي اسحاق، عن ناجية بن كعب االسدي، عن علي، 
انه جاء رســــول اهللا ژ وقال: «ان عمك الشــــيخ الضــــال قد مات فمن 
يواريه»؟ قال: «اذهب فوار اباك، وال حتدث حدثا حتى تأتيني»، ففعلت 
ثم اتيته، فأمرني ان اغتسل، فاغتسلت، ودعا لي بدعوات ما يسرني ما 

على األرض بشيء منهن».
  - اخبرنــــا محمد بن املثنى، عن ابي داود، قال: حدثنا شــــعبة، قال: 
اخبرني فضيل ابومعاذ، عن الشعبي، عن علي قال: «ملا رجعت الى النبي 

ژ قال لي كلمة ما احب ان بي بها الدنيا». 

(من كتاب «محمد واحملمدية»، 
لندن ١٨٧٤، صفحة ٩٢): لقد كان 
محمد قائدا سياسيا وزعيما 

دينيا في آن واحد.
  لكن لـــم تكن لديه عجرفة 
رجال الدين، كما لم تكن لديه 

فيالق مثل القياصرة.
  ولـــم تكن لديـــه جيوش 
مجيشـــة 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. 

  العدل والرحمة

العالمـــة برتلي    ويقـــول 
سانت هيلر األملاني (مستشرق 
أملاني ولد في درسدن ١٧٩٣ ـ 
١٨٨٤) في كتابه «الشرقيون 
وعقائدهم»: كان محمدا رئيسا 
للدولة وســـاهرا على حياة 
الشعب وحريته، وكان يعاقب 
الذين يجترحون  األشخاص 
اجلنايـــات حســـب أحـــوال 
زمانه وأحوال تلك اجلماعات 
التي كان يعيش  الوحشـــية 
النبي ژ بني ظهرانيها، فكان 
النبي داعيا الـــى ديانة اإلله 
الواحد وكان في دعوته هذه 
لطيفا ورحيما حتى مع أعدائه، 
وإن في شخصيته صفتني من 
التي حتملها  أجّل الصفـــات 
النفس البشرية وهما العدالة 

والرحمة.

  أفضل الرساالت

الفرنسي:    وقال شـــاتليه 
«إن رســـالة محمد هي أفضل 
الرساالت التي جاء بها األنبياء 

قبله».
  فإن كان ذلك كذلك فإن من 
واجب العالم كلهـ  وال محيص 
لهم عن ذلكـ  أن يجعل عظمة 
محمد ژ فـــي اخللق جميعا 
فوق كل عظمة، وفضله فوق 
كل فضل، وتقديره أكبر من كل 
تقدير، ولو لم يكن له ژ من 
مؤيدات نبوته وأدلة رسالته 
إال سيرته املطهرة وتشريعه 
اخلالـــد لكانا كافيني، ملن كان 
له قلب أو ألقى الســـمع وهو 

شهيد. 

من الظلمات إلى النور».
  «مـــع أن محمداـ  ژـ  كان 
العربية، فإنه  سيد اجلزيرة 
لم يفكر في األلقاب، وما راح 
يعمل الستثمارها، بل ظل على 
حاله مكتفيا بأنه رسول اهللا، 
وأنه خادم املســـلمني، ينظف 
بيته بنفســـه ويصلح حذاءه 
بيده، كرميـــا بارا كأنه الريح 
الســـارية، ال يقصده فقير أو 
بائس إال تفضل عليه مبا لديه، 
وما لديه كان في أكثر األحايني 

قليال ال يكاد يكفيه».

  قدرة إلهية

  ويقول بوســـورث سميث 

مرسل وعبقري عظيم لم تلد 
اليوم..  البطون حتـــى  مثله 
العظمة والعبقرية يهزان  إن 
القلـــوب ويثيران األفئدة فما 
بالك بالعظمة إذا انتظمت مع 
النبوة، وما بالك بها وقد راحت 
تضحي بكل شيء في احلياة 
في سبيل اإلنســـانية وخير 

البشرية».
  «لقد استطاع النبي ـ ژ ـ 
القيام باملعجزات والعجائب، 
عندما متكن من حمل هذه األمة 
العربية الشديدة العنيدة على 
نبذ األصنام وقبول الوحدانية 
إلى خلق  اإللهية، لقد وفـــق 
العرب خلقـــا جديدا ونقلهم 

 مازلنا نســـتعرض كل ما 
قاله فالســـفة وعلماء الغرب 
في وصف النبـــي ژ بكلمة 
صدق واعتراف بعاملية اإلسالم 
وفضل النبي ژ على البشرية 

واحلضارة الغربية.

  اقرأوا القرآن

  يقول فولتيـــر في موقفه 
القرآن  الذين يهاجمـــون  من 
ويكيـــدون ألتباعـــه: كيـــف 
الى  حتقـــرون كتابا يدعـــو 
الفضيلة والزكاة والرحمة؟ 
العلي  الرضوان  كتابا يجعل 
جزاء ملن يعملون الصاحلات، 
وتتوفر فيهم الكماالت الذاتية 
ان الذين يهاجمون القرآن لم 

يقرأوه طبعا.
  وفولتير هو الذي قال بعد 
ذلك: إن أكبر سالح استعمله 
املسلمون لبث الدعوة اإلسالمية 
العالية  هو اتصافهم بالشيم 

اقتداء بالنبي محمد ژ.
  كما قال: فجمال الشريعة 
اإلسالمية وبساطة قواعدها 
األصليـــة جذبـــا الـــى الدين 
احملمدي أمما كثيرة، والذين 
ال يقرأون التاريخ اإلســـالمي 
ال يستحقون االحترام، والذين 
يسبون محمدا ژ ال يستحقون 

احلياة.

  معجزات

ايقلني كوبولد: «...    يقول 
هذه هي مدينة الرسولـ  ژـ  
تعيد إلى نفسي ذكرى جهوده 
في سبيل ال إله إال اهللا، وتلقي 
في روعي صبره على املكاره 
واحتماله لألذى في ســـبيل 

الوحدانية اإللهية».
  «كان العـــرب قبل محمد ـ 
ژـ  أمة ال شأن لها وال أهمية 
لقبائلهـــا وال جلماعتها، فلما 
جاء محمـــد ـ ژ ـ بعث هذه 
األمة بعثا جديـــدا يصح أن 
يكـــون أقرب إلـــى املعجزات 
فغلبت العالـــم وحكمت فيه 

آجاال وآجاال..».
  «... لعمري، ليجدن املرء 
في نفسه، إذا ما تقدم إلى قبر 
الرسولـ  ژـ  روعة ال يستطيع 
لها تفسيرا، وهي روعة متأل 
النفس اضطرابا وذهوال ورجاء 
وخوفا وأمال، ذلك أنه أمام نبي 

 إقرار المفكرين من أهل الكتاب والملحدين بصدق النبي ژ

 طاعة ولي األمر

 هل تعلم؟
  ام حبيب االصبهانية

 اختار املسلمون ابا بكر الصديق ے خليفة للرسول 
ژ فقام ليخطب في املســـلمني فحمد اهللا واثنى عليه 
مبا هو اهله ثم قال: «اما بعد، ايها الناس فإني قد وليت 
عليكم ولست بخيركم فإن احسنت فأعينوني وان اسأت 
فقوموني الصدق منجاة والكذب خيانة والضعيف فيكم 
قوي عندي حتى ازيح عليه (ازيل شـــدته ومحنته) إن 
شـــاء اهللا والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ احلق منه ان 
شـــاء اهللا، ال يدع قوم اجلهاد في سبيل اهللا اال ضربهم 
اهللا بالذل، وال تشيع الفاحشة في قوم قط اال عمهم اهللا 
بالبالء، اطيعوني ما اطعت اهللا ورســـوله فان عصيت 

اهللا ورسوله فال طاعة لي عليكم».
  وهكذا وضح ابو بكر ے للمســـلمني ضوابط طاعة 

ولي االمر في ظل طاعة اهللا عز وجل.
 

 هي عائشة بنت معمر بن الفاخر، فقيهة ومحدثة سمعت 
من فاطمة اجلورذانية، وروت مسند ابي يعلى. 

 فولتير  سانت هيلر  بوسورث سميث  ايقلني كوبولد 

 محمد السالم  فاطمة فيصل 

 عمر عبدالفتاح  ياسمني الشافعي 

 خالد محب  ليلى محمد 

 فرحة التفوق جمعتهم

 من رسوماتي 

 مالبس جديدة
  تضحك فاطمـــة فيصل 
وتقول عن العيد: ألبس فيه 
مالبس جديدة جميلة االلوان 
تختارها امي لي بعد موافقتي 
واكون فرحة جدا بها ويوم 
الوقفة اضعهـــا في غرفتي 
مع حذائـــي اجلديد وجميع 
ألبسها  االكسسوارات حتى 

صباح العيد.
  

  شراء األلعاب
الشافعي تقول:    ياسمني 
اجمع عيديتي والتي تكون 
كبيرة واشـــتري بها جميع 
االلعـــاب التي احبها خاصة 
العـــاب الكمبيوتر بعد اخذ 
رأي ابي في هـــذه االلعاب، 
النه يعلم اكثر مني ما الذي 
يســـاعدني من هذه االلعاب 
في تقويـــة ثقافتي وزيادة 

معلوماتي.
  

  مع جدي
  ليلى محمد تقول ببراءة: 
في يوم العيد يأخذني جدي 
الى املدينة الترفيهية والعب 
كل االلعاب واكون ســـعيدة 
جـــدا الننـــي احـــب جدي 
وجدتي كثيرا وحتضر امي 
لي مالبـــس جديدة وزاهية 
وعليها رسومات احبها كما 
انها تلعب معي في هذا اليوم 

السعيد.
 

 الشره في البر
  محمد السالم يقول: احب 
العيـــد جدا النني اذهب مع 
ابي وامـــي الى البر واركب 
اخليول واحلمير وألهو مع 
اقاربي الصغار واحافظ على 
مالبس العيد حتى ال تتسخ 
وفي هذا اليوم العب العابا 
كثيرة جدا وآكل كثيرا بعد 

اللعب.
  

  يوم المتعة
  يقول عمر عبدالفتاح: يوم 
متعتي احلقيقية هو االحتفال 
بالعيد حيث يكون كل شيء 
جميال في هذا اليوم في عيد 
الفطر وفي عيد االضحى وانا 
اذهب مع ابي واراه وهو يقوم 
بذبح االضحية فداء لسيدنا 
اســـماعيل ويشرح ابي كل 
شيء عنها ثم نصلي وندعو 

اهللا.
  

  صلة األرحام
  خالد محب يقول في العيد 
نقضي اليوم كله مع االهل 
الكثير مما  واالقارب وارى 
االيـــام املعتادة  اره في  لم 
ونتزاور ونتغدى معا ونأكل 
معا وتكون شهيتنا مفتوحة 
الننا مجتمعـــون معا كما 
اننـــي احصل من ابي وامي 
على العـــاب كثيرة بجانب 

العيدية.
 

 تفوقت الطالبة منيرة وتسنيم عادل االبراهيم وسعاد 
الشرف ضمن طالبات مدارس الثانوية والالتي مت تكرميهن 

وسط احتفال كبير في فندق ساس، فهنيئا لكن.

 أحباب  اهللا 

 العيد في عيون أحبابنا
 في شوق ولهفة ينتظر االطفال قدوم العيد فترقص قلوبهم فرحا يلهون ويلعبون ويضحكون، متأل حياتهم السعادة واحلب، فماذا 

يعني العيد في عيون االطفال؟ وكيف يقضون اوقاتهم اجلميلة في العيد، وما هي نظرتهم للعيدية فلنتعرف على آراء براعمنا.

 املتفوقات منيرة وتسنيم وسعاد


