
 19  االيمان  الجمعة  ٢٦  نوفمبر ٢٠١٠   
 من أحاديث الرسول ژ

 قصة  األسبوع 

 من مناقب اإلمام علي ے

 آية المنافق
  عن أبى هريرة رضي اهللا عنه أن رســــول اهللا ژ قال: «آية املنافق 

ثالث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤمتن خان» متفق عليه.
  عن أبي هريرة ے أن رسول اهللا ژ قال: «لتؤدن احلقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يقاد للشاة اجللحاء من الشاة القرناء» رواه مسلم.

   عــــن عمر بن اخلطــــاب ے قال: ملا كان يوم خيبــــر أقبل نفر من 
أصحاب النبي ژ فقالوا: فالن شــــهيد وفالن شــــهيد. حتى مروا على 
رجل فقالوا: فالن شــــهيد. فقال النبي ژ: «كال إني رأيته في النار في 

بردة غلها أو عباءة» رواه مسلم.

   الغش
  عن أبي هريرة ے أن رسول اهللا ژ قال: «من حمل علينا السالح 

فليس منا، ومن غشنا فليس منا» رواه مسلم.
  وفي رواية له أن رســــول اهللا ژ مر على صبرة طعام فأدخل يده 
فيها فنالت أصابعه بلال، فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» قال: أصابته 
السماء يا رسول اهللا، قال: «أفال جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس 

من غشنا فليس منا».

  الصدق
  عن عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أن النبي ژ قال: 
«أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤمتن خان، وإذا حدث كذب، وإذا 

عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» متفق عليه.
  عن ابن مسعود ے عن النبي ژ قال: «إن الصدق يهدي إلى البر 
وإن البــــر يهدي إلى اجلنة، وإن الرجــــل ليصدق حتى يكتب عند اهللا 
صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن 

الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهللا كذابا» متفق عليه.

   الكلمة الطيبة
  عن أبــــي هريرة ے أن النبي ژ قــــال: «والكلمة الطيبة صدقة» 

متفق عليه. 
  عــــن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رســــول اهللا ژ قال: «إذا كانوا 

ثالثة فال يتناج اثنان دون الثالث» متفق عليه.
  ورواه أبو داود وزاد: قال أبــــو صالح قلت البن عمر: فأربعة، قال: 

ال يضرك.
  ورواه مالك في املوطأ عن عبداهللا بن دينار قال: كنت أنا وابن عمر 
عنــــد دار خالد بن عقبة التي في الســــوق، فجاء رجل يريد أن يناجيه 
وليس مع ابن عمر أحد غيري، فدعا ابن عمر رجال آخر حتى كنا أربعة، 
فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا فإني سمعت رسول 

اهللا ژ يقول: «ال يتناج اثنان دون واحد».
  عن أنس ے أن النبــــي ژ كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا حتى 
تفهــــم عنه، وإذا أتى على قوم فســــلم عليهم ســــلم عليهم ثالثا. رواه 

البخاري.

  الحلم
  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال، قال رسول اهللا ژ ألشج عبد 

القيس: «إن فيك خصلتني يحبهما اهللا: احللم واألناة» رواه مسلم
  عن أنس ے قال: كنت أمشي مع رسول اهللا ژ وعليه برد جنراني 
غليظ احلاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى 
صفحة عاتق النبي ژ وقد أثرت بها حاشــــية البرد من شدة جبذته. 
ثــــم قال: يا محمد مر لي من مال اهللا الذي عندك. فالتفت إليه فضحك 

ثم أمر له بعطاء. متفق عليه

  رفق النبي ژ
  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قال رسول اهللا ژ: «إن اهللا رفيق 

يحب الرفق في األمر كله» متفق عليه.
  وعنها أن النبي ژ قال: «إن اهللا رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق 

ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على ما سواه» رواه مسلم.
  عــــن أبي هريرة ے قال: بال أعرابي في املســــجد فقام الناس إليه 
ليقعوا فيه. فقال النبي ژ: «دعوه وأريقوا على بوله ســــجال من ماء 
أو ذنوبا من ماء، فإمنا بعثتم ميســــرين ولم تبعثوا معســــرين» رواه 

البخاري. 

 حب رسول اهللا ژ له

  عن ابي إســـحاق، عن العالء، قال: سأل رجل ابن عمر عن عثمان، قال: 
كان مـــن الذين تولوا يوم التقى اجلمعان فتاب اهللا عليه، ثم أصاب ذنبا 
فقتلوه، وســـأله عن علي، فقال: ال تســـأل عنه، اال ترى قرب منزلته من 

رسول اهللا ژ؟!
  عن العالء بن عرار، قال: سألت عبداهللا بن عمر، قلت: أال حتدثني عن 
علي وعثمان؟ قال أما علي فهذا بيته من بيت رســـول اهللا ژ وال احدثك 
عنه بغيره، واما عثمان فإنه اذنب يوم احد ذنبا عظيما، فعفى اهللا عنه، 

وأذنب فيكم ذنبا صغيرا فقتلتموه.
  عن ابي اســـحاق عـــن العالء عن عرار، قال ســـألت ابن عمر وهو في 
مســـجد رسول اهللا ژ عن علي وعثمان، فقال: اما علي فال تسألني عنه، 
وانظر الى منزله من رسول اهللا ژ ليس في املسجد بيت غير بيته، واما 
عثمـــان فإنه اذنب ذنبا عظيما يوم التقى اجلمعان، فعفى اهللا عنه وغفر 

له، واذنب فيكم ذنبا دون ذلك فقتلتموه.
  اخبرنا اسماعيل بن يعقوب بن اسماعيل، قال: حدثنا ابن موسى وهو 
محمد بن موسى بن اعني قال: حدثني ابي، عن عطاء، عن سعد بن عبيدة، 
قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فسأله عن علي، فقال: ال تسأل عن علي، ولكن 
انظر إلى بيته من بيوت النبي ژ. قال: فإني أبغضه، قال: أبغضك اهللا.

  أخبرنـــي هالل بن العالء بن هالل، قال: حدثنا حســـني هو ابن عياش 
قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا ابواسحاق، قال: سأل عبدالرحمن ابن خالد 
قثم بن العباس، من اين ورث علي رسول اهللا ژ؟ قال: انه كان أولنا به 

حلوقا واشدنا له لزوما.
  قـــال ابوعبدالرحمن: خالفه زيد بن ابي انيســـة، فقـــال: عن خالد بن 

قثم.
  أخبرني هالل بن العالء، قـــال: حدثنا ابي، قال: حدثنا عبيد اهللا، عن 
زيد بن ابي انيسة، عن ابي اسحاق، عن خالد بن قثم، انه قيل له: ما لعلي 

ورث رسول اهللا ژ دون جدك وهو عمه؟
  قال: ان عليا كان اولنا به حلوقا واشدنا به لصوقا.

  اخبرنـــا عبدة بن عبدالرحيم املروزي، قـــال: اخبرنا عمرو بن محمد، 
قال: اخبرنا يونس بن ابي اســـحاق، عن العيزار بن حريث، عن النعمان 
بن بشير، قال: استأذن ابوبكر على النبي ژ، فسمع صوت عائشة عاليا 
وهي تقـــول: «واهللا لقد علمت أن عليا احب اليـــك من ابي، فأهوى إليها 
ابوبكر ليلطمها، وقال: يا ابنة فالنة، اراك ترفعني صوتك على رسول اهللا 
ژ؟ فأمسكه رسول اهللا، وخرج ابوبكر مغضبا، فقال رسول اهللا ژ: «يا 

عائشة كيف رأيتني أنقذتك من الرجل».
  ثم اســـتأذن أبوبكر بعد ذلك، وقد اصطلح رســـول اهللا ژ وعائشة، 
فقال: أدخالني في السلم كما ادخلتماني في احلرب، فقال رسول اهللا ژ 

«قد فعلنا».
  اخبرنـــي محمد بن آدم، قال: حدثنا ابن ابـــي غنية، عن ابيه، عن ابي 
اســـحاق، عن جميع وهو ابن عمير قال: دخلت مع امي على عائشة وانا 
غـــالم ـ فذكرت لها عليا، فقالت: ما رأيت رجال احب الى رســـول اهللا ژ 

منه، وال امرأة احب الى رسول اهللا ژ من امرأته.
  أخبرنـــا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبدالعزيز بن خطاب ـ ثقة ـ قال: 
حدثنا محمد بن اســـماعيل بن رجاء الزبيدي، عن ابي اسحاق الشيباني، 
عن جميع بن عمير، قال: دخلت مع امي على عائشة فسمعتها تسألها من 

وراء احلجاب عن علي.
  فقالت: تســـأليني عن رجل ما اعلم احدا كان احب الى رسول اهللا ژ 

منه، وال احب إليه من امرأته.
  اخبرني زكريا بن يحيى، قال: حدثنا ابراهيم بن ســـعيد، قال: حدثنا 
شاذان عن جعفر االحمر، عن عبداهللا بن عطاء، عن ابن بريدة، قال: جاء 
رجل الى ابي، فسأله، اي الناس كان احب الى رسول اهللا ژ من النساء؟ 
فقال: كان احب الناس الى رسول اهللا ژ من النساء فاطمة، ومن الرجال 

علي.
  قال ابوعبدالرحمن: عبداهللا بن عطاء ليس بالقوي في احلديث.

  عند دخوله ومسألته وسكوته

  عـــن احلارث، عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبداهللا بن جني، 
ســـمع عليا يقـــول: كنت ادخل على نبي اهللا ژ، فإن كان يصلي ســـبح 

فدخلت، وان لم يكن يصلي اذن لي فدخلت.
  عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن عبداهللا بن جني، قال: قال علي: 
كانت لي ساعة من الســـحر ادخل فيها على رسول اهللا ژ، فإن كان في 

صالته سبح، فكان ذلك اذنه لي، وان لم يكن في صالته اذن لي.

  الترغيب في نصرة علي

  سعيد بن وهب، قال: قال علي في الرحبة: انشد باهللا، من سمع رسول 
اهللا ژ يوم غدير خم يقـــول: «اهللا وليي، وانا ولي املؤمنني، ومن كنت 
وليه، فهذا وليه، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانصر من نصره.

  فقال سعيد: قام الى جنبي ستة.
  وقال عمر ذو مر: أحب من أحبه، وابغض من ابغضه. 

اجلماعة اخلاصة، وقد كان في 
ذلك كله مظهرا إلنكار الذات 
رغم سخرية اجلمهور. احلق 
أن محمدا ژ كان بال شك أول 
مصلح حقيقي في الشـــعب 
العربي من الوجهة التاريخية. 
في هذا العصـــر نرى النبي 
ژ يستخدم حنكته املفكرة 
الدقيقة وتبصره  ورويتـــه 
العاملي، في مقاومة خصومه 
الذين شـــرعوا في معارضة 
مقاصـــده وغاياته في داخل 

موطنه وخارجه.

  الرحمة الحقيقية

  ويقول املستشرق اإلسباني 
جان ليك في كتابه «العرب»: 
«ال ميكـــن أن توصف حياة 
محمد بأحســـن مما وصفها 
اهللا بقوله: (وما أرسلناك إال 
رحمة للعاملـــني) كان محمد 
رحمة حقيقية، وإني أصلي 

عليه بلهفة وشوق».

  المغير

  ويقول املؤرخ كريستوفر 
دارســـون في كتابه «قواعد 
احلركة في تاريخ العالم»: «إن 
األوضاع العاملية تغيرت تغيرا 
مفاجئا بفعل فرد واحد ظهر 

في التاريخ هو محمد».

  نفتخر به

العالمة شيريل،    ويقول 
عميد كلية احلقوق بڤيينا: 
«إن البشرية لتفتخر بانتساب 

رجل كمحمد إليها».

  نبي ليس عاديًا

  ويقول الباحث الفرنسي 
كليمان هـــوارت: «لم يكن 
محمـــدا نبيـــا عاديـــا، بل 
اســـتحق بجدارة أن يكون 
خـــامت األنبيـــاء، ألنه قابل 
كل الصعـــاب التـــي قابلت 
كل األنبياء الذين ســـبقوه 
مضاعفة من بنـــي قومه.. 
نبي ليس عاديا من يقسم 
أنه «لو سرقت فاطمة ابنته 
لقطع يدها»، ولو أن املسلمني 
اتخذوا رســـولهم قدوة في 
نشر الدعوة ألصبح العالم 

مسلما». 

الشيء الكثير، وجند التاريخ 
بدل الظالل والغموض. 

  ال مثيل له

  ويقـــول الكونت كاتياني 
في كتابه «تاريخ اإلسالم»: 
أليس الرسول جديرا بأن تقدم 
للعالم سيرته حتى ال يطمسها 
احلاقدون عليه وعلى دعوته 
التي جاء بها لينشر في العالم 
احلب والسالم؟ وإن الوثائق 
احلقيقية التي بني أيدينا عن 
رسول اإلسالم ندر أن جند 
مثلها، فتاريخ عيســـى وما 
ورد في شأنه في اإلجنيل ال 

يشفي الغليل.

  نفتخر به

العالمة شـــيريل    ويقول 
عميد كلية احلقوق بڤيينا: 
إن البشرية لتفتخر بانتساب 

رجل كمحمد إليها.

  المصلح

  يقول كولد تسيهر االستاذ 
بجامعة بودابست: إن محمدا 
قد بشر مبذهبه للمرة األولى 
بحماس لم يفتر ولم تعوزه 
املثابرة، وبعقيدة ثابتة بأن 
هـــذا املذهب يحقـــق صالح 

مائة معركة، وفي قرن واحد 
أن ينشئ دولة عظيمة، وأن 
يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات 
خطر عظيم في نصف العالم. 
لســـنا جند في التاريخ كله 
مصلحا فرض على األغنياء 
من الضرائب ما فرضه عليهم 
محمـــد ژ إلعانـــة الفقراء. 
النبوية على  تدل األحاديث 
أن النبي ژ كان يحث على 
طلب العلم ويعجب به، فهو 
من هذه الناحية يختلف عن 

معظم املصلحني الدينيني.

  سيرته العطرة

  املؤرخ البريطاني الشهير 
أرنولد توينبي يقول: الذين 
يريدون أن يدرسوا السيرة 
النبوية العطرة يجدون أمامهم 
من األسفار مما ال يتوافر مثله 
للباحثني في حياة أي نبي من 

أنبياء اهللا الكرام.

  حياة واضحة

  ويؤكد اجلنرال والكاتب 
االميركي ر.ف بودلي في كتابه 
«الرسول: حياة محمد» على 
هذا املعنى فيقول: ال نعرف 
إال شذرات عن حياة املسيح، 
أما في سيرة محمد فنعرف 

 نســـتعرض آراء بعـــض 
الغرب عن سيد اخللق محمد 
عليه افضل الصالة والسالم 
ومنهم من اســـلم ومنهم من 
لم يسلم، امنا كان رأيه نابع 
من اميانه مببادئ وجدها في 

حياة حبيبنا.

  أعظم عظماء التاريخ

  يقول ول ديورانت: يبدو أن 
أحدا لم يعن بتعليم محمد ژ 
القراءة والكتابة، ولم يعرف 
عنه أنه كتب شيئا بنفسه، 
لكـــن هذا لم يحل بينه وبني 
قدرته على تعرف شـــؤون 
الناس تعرفا قلما يصل إليه 
أرقـــى النـــاس تعليما. كان 
النبي ژ مـــن مهرة القواد، 
ولكنه كان إلى هذا سياسيا 
محنكا، يعرف كيف يواصل 
احلرب بطريق السلم. إذا ما 
حكمنا على العظمة مبا كان 
للعظيم من أثر في الناس قلنا 
إن محمدا ژ كان من أعظم 
التاريـــخ، فلقد أخذ  عظماء 
على نفسه أن يرفع املستوى 
الروحي واألخالقي لشـــعب 
ألقت به في دياجير الهمجية 
حرارة اجلو وجدب الصحراء، 
فـــي حتقيق هذا  وقد جنح 
الغرض جناحا لم يدانه فيه 
أي مصلح آخر في التاريخ 
كله، وقل أن جند إنسانا غيره 
حقق ما كان يحلم به، ولم 
يكن ذلك ألنه هو نفسه كان 
شديد التمسك بالدين وكفى، 
بل ألنه لم يكن ثمة قوة غير 
قوة الدين تدفع العرب في 
أيامه إلى سلوك ذلك الطريق 
الذي ســـلكوه، وكانت بالد 
العرب ملا بدأ الدعوة صحراء 
جدباء، تســـكنها قبائل من 
عبدة األوثان قليل عددها، 
متفرقـــة كلمتهـــا، وكانت 
أمـــة موحدة  عند وفاتـــه 
متماسكة. وقد كبح جماح 
التعصب واخلرافات، وأقام 
اليهودية واملسيحية،  فوق 
وديـــن بالده القـــدمي، دينا 
سهال واضحا قويا، وصرحا 
خلقيـــا، وقوامه البســـالة 
القومية. واستطاع  والعزة 
في جيل واحد أن ينتصر في 

 (وما أرسلناك إال رحمة للعالمين)

 شجاعة وثبات
 في معركة اليرموك، وأمام جيوش الروم الكثيرة 
وقفت مجموعة من أبطال املســـلمني وفرســـانهم، 
يريدون ان يقتحموا صفوف األعداء، لكنهم كانوا 
مترددين فقالـــوا للزبير بن العوام ے: أال حتمل 
(أال تهجم) فنحمل معك؟ فقال الزبير ے: انكم ال 
تثبتون، فأكدوا له أنهم سيثبتون ويخترقون معه 

صفوف العدو.
  وبدأ الفرسان االستعداد واقتربوا من صفوف الروم 
فلما رأوا كثرة اجلنود تراجعوا ولكن الزبير ے 
لم يتراجع واخترق صفوف الروم وحده يقتل فيهم 
ميينا وشماال حتى خرج من اجلانب اآلخر وعاد الى 
أصحابه مرة ثانية، ففاجأهم اال انهم تراجعوا هذه 

املرة أيضا، ألنهم لم يكونوا في الشجاعة مثله.
 

 كريستوفر دارسون  كولد تسيهر  أرنولد توينبي  ول ديورانت 

 علي دشتي  نورة العتيبي 

 عمر عيسى  هبة بدر 

 فهد الشريف  إسراء أحمد 

 تفّوق عائلي

 حفظ العهد
  نـــورة العتيبـــي تؤكد 
ان االنسان املستقيم الذي 
يخاف اهللا يحب ان يحافظ 
علـــى عهده ووعـــده وان 
يســـتميت حتى ال ينكث 
هذا الوعد لذلك أحافظ جدا 
على وعودي ألي صديقة أو 
زميلة حتى أكون انسانة 

صاحلة مؤمنة.
  

  الحياء
  هبة بدر تقول: احلياء 
جزء من االميان وخاصة 
البنـــت البـــد ان تتصف 
بصفـــة احلياء وال تكون 
جريئة تتعامل مثل الولد 
ولذلـــك من ســـلوكياتي 
انني خجولة واتسم بهذه 
الصفـــة وال أحاول تقليد 

األخريات.
  

  الصالة
  إسراء أحمد تقول: من 
التي يجب  الســـلوكيات 
ان تكون في كل مســـلمة 
أداء  هي احملافظـــة على 
الصلـــوات اخلمس واال 
تتكاســـل عنها ألن اول 
ما يحاســـب عليه العبد 
القيامة هو الصالة  يوم 

فحافظوا عليها.
 

 طاعة األم
  علي دشتي يقول: أطيع 
والدتي وأبرها وال أخلف لها 
أي أمر فقد أوصانا النبي 
ژ وقال ثالث مرات أمك 
ثم أمك ثم أمك، وكما أعلم 
ان بر األم يدخل االنسان 
اجلنة وغضبها على ابنها 
يدخلـــه النار لذلك أحبها 

وأبرها.
  

  الصدق
  عمـــر عيســـى يقول: 
الصدق منجاة من كل شيء 
والكـــذب صفة من يكذب 
ألنه ال يواجه احلقيقة لذلك 
تعلمت منـــذ طفولتي ان 
أقـــول الصدق دائما مهما 
النتائج ولم أكذب  كانت 
في حياتي ألنني تعلمت 

ما مصير الكذابني.
  

  الشكر
  فهد الشريف يؤكد انه 
البد لالنســـان ان يكون 
شكورا في السراء والضراء 
وان يشكر اهللا على نعمه 
علينا ويشـــكر الناس اذا 
أبدوا له معروفا فالشكر 
سلوك حثنا عليه االسالم 
واهللا تعالـــى من صفاته 

الشكور.
 

 تفوقـــت األختان منيرة وشـــيخة عـــادل اإلبراهيم 
في دراســـتهما وناال هدايا قيمة في حفـــل كبير كرمتا 
فيـــه، كما أهدى لهما والدهما هدية كبيرة وانضمتا الى 
أحبـــاب اهللا، مبروك لكما هذا التفوق ونحن في انتظار 

مقترحاتكما. 

 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.

 منيرة اإلبراهيم 

 شيخة عادل اإلبراهيم 


