
 19  االيمان  الجمعة  ٣  ديسمبر ٢٠١٠   
 من أحاديث الرسول ژ

 قصة  األسبوع 

 الزهراء سيدة نساء أهل الجنة

 حمد اهللا
  عن أنس ے قال: قال رسول اهللا ژ: «إن اهللا ليرضى عن العبد يأكل 

األكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها» رواه مسلم.

  قوله ژ في الركوع والسجود
  عن عائشة رضي اهللا عنها ان رسول اهللا ژ كان يقول في ركوعه 

وسجوده: «سبوح قدوس رب املالئكة والروح» رواه مسلم.

  التعوذ
  وعن ســــعد بن أبي وقاص ے أن رســــول اهللا ژ كان يتعوذ دبر 
الصلوات بهؤالء الكلمات: «اللهم اني اعوذ بك من اجلنب والبخل وأعوذ 
بــــك من أن ارد الى ارذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من 

فتنة القبر» رواه البخاري.

  عند الكرب
  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما ان رســــول اهللا ژ كان يقول عند 
الكرب: «ال إله إال اهللا العظيم احلليم، ال اله اال اهللا رب العرش العظيم، 

ال اله اال اهللا رب السموات، ورب االرض، ورب العرش الكرمي».

  الصالة على النبي ژ
  عن ابن مســــعود ے ان رسول اهللا ژ قال: «أولى الناس بي يوم 

القيامة أكثرهم علي صالة» رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

  بعد التشهد
  عن ابي هريرة ے ان رسول اهللا ژ قال: «اذا تشهد احدكم فليستعذ 
بــــاهللا من أربع، يقول: اللهم إنــــي اعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب 

القبر، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن شر فتنة املسيح الدجال».

  أحب األقوال
  عن ابي هريرة ے قال: قال رســــول اهللا ژ: «الن اقول ســــبحان 
اهللا، واحلمد هللا، وال اله اال اهللا، واهللا اكبر، احب الي مما طلعت عليه 

الشمس» رواه مسلم.

  حسبنا اهللا ونعم الوكيل
  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: حسبنا اهللا ونعم الوكيل قالها 
ابراهيم ژ حني ألقى في النار وقالها محمد ژ حني قالوا: ان الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إميانا وقالوا: حسبنا اهللا ونعم الوكيل»، 
رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: «كان 

آخر قول إبراهيم ژ حني ألقي في النار: حسبي اهللا ونعم الوكيل».

  عند النوم
  عن ابي عمارة البراء بن عازب رضي اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا 
ژ «يا فالن اذا اويت الى فراشك فقل: اللهم اسلمت نفسي إليك، ووجهت 
وجهي إليك، وفوضت أمري إليــــك، وأجلأت ظهري إليك، رغبة ورهبة 
إليك، ال ملجأ وال منجى منك اال إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك 
الذي ارســــلت، فإنك إن مت من ليلتك مت علــــى الفطرة، وان اصبحت 

اصبت خيرا» متفرق عليه.

  من فضل االستغفار
  ففي حديث ابي سعيد اخلدري ے ان  رسول اهللا قال: «ان الشيطان 
قال: وعزتك يا رب ال ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم، 
فقال الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجاللي ال ازال اغفر لهم ما استغفروني»، 
اخرجه احمد وابويعلي واحلاكم وقال صحيح االســــناد. وعن انس بن 
مالك ے قال: سمعت رسول اهللا ژ يقول: قال اهللا تعالى: (يا ابن آدم 
انــــك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك وال ابالي، يا ابن 
ادم لو بلغت ذنوبك عنان الســــماء ثم استغفرتني غفرت لك وال ابالي، 
يا ابن آدم انك لو اتيتني بقراب االرض خطايا ثم لقيتني ال تشــــرك بي 

شيئا التيتك بقرابها مغفرة» رواه الترمذي.

 - عن ابن عباس قال: كان اول من ولد لرسول اهللا ژ مبكة 
قبل النبوة: القاســــم ـ وبه كان يكنى ـ ثم ولد له زينب ثم رقية 

ثم فاطمة ثم أم كلثوم.
  - وأمها خديجة بنت خويلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي، 

ولدتها وقريش تبني البيت، وذلك قبل النبوة بخمس سنني.

    قبل أن يتزوجها علي ے
  - عــــن عبداهللا بن بريدة عن ابيــــه قال: خطب ابوبكر وعمر 
ے فاطمة فقال رســــول اهللا ژ: «إنها صغيرة» فخطبها علي 

فزوجها منه.
  - عن علباء بن احمر اليشــــكري ان ابا بكر خطب فاطمة الى 
النبي ژ فقال: «يا أبا بكر انتظر بها القضاء» فذكر ذلك ابوبكر 
لعمــــر، فقال لــــه عمر: ردك يا ابا بكر، ثــــم ان ابا بكر قال لعمر: 
اخطــــب فاطمة الى النبي ژ فخطبهــــا فقال له مثل ما قال البي 
بكر: «انتظر بها القضاء» فجــــاء عمر الى ابي بكر فأخبره فقال 
له: ردك يا عمر، ثــــم ان اهل علي قالوا لعلي: اخطب فاطمة الى 
رســــول اهللا، فقال: بعد ابي بكر وعمر؟ فذكــــروا له قرابته من 
النبي ژ فخطبها فزوجه النبي ژ، فباع علي بعيرا له وبعض 
متاعه فبلغ اربعمائة وثمانني، فقال له النبي ژ: «اجعل ثلثني 

في الطيب وثلثا في املتاع».
  - عن موسى بن قيس احلضرمي قال: سمعت حجر بن عنبس 
قالـ  وقد كان اكل الدم في اجلاهلية وشهد مع علي اجلمل وصفني 
ـ قال: خطب ابوبكر وعمر فاطمة الى رسول اهللا ژ، فقال النبي 
ژ: «هي لك يا علي، لست بدجال» يعني لست بكذاب، وذلك انه 

كان قد وعد عليا بها قبل ان يخطب اليه ابوبكر وعمر.
  - عــــن عباد بن منصور قال: ســــمعت عطــــاء يقول: خطب 
علي فاطمة فقال لها رســــول اهللا ژ: «ان عليا يذكرك» فسكتت 

فزوجها.
  - عن ابن ابي جنيح عن ابيه عن رجل سمع عليا يقول: اردت 
ان اخطب الى رسول اهللا ژ بنته فقلت: واهللا ما لي من شيء، 
قال: «وكيف» قال: ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها اليه فقال: 
«وهل عندك شــــيء» قلت: ال، قال: «وأيــــن درعك احلطمية التي 
اعطيتك يوم كذا وكذا» قال: هي عندي، قال: «فأعطها إياها» قال: 

فأعطاها إياها.
  - عــــن عكرمة ان عليا خطب فاطمــــة فقال له النبي ژ: «ما 
تصدقها؟» قال: ما عندي ما أصدقها، قال: «فأين درعك احلطمية 
التي كنت منحتك؟» قال: عندي، قال: «أصدقها إياها» قال: فأصدقها 

وتزوجها، قال عكرمة: كان ثمنها أربعة دراهم.
  - عن عكرمة قال: أمهر علي فاطمة بدنا قيمته أربعة دراهم.

  - عن عكرمة قال: تزوجت فاطمة على ُبْدٍن من حديد.
  - عــــن عكرمة ان عليا ملا تزوج فاطمة فأراد ان يبني بها قال 
له النبي ژ: «قدم شــــيئا» قال: ما أجد شيئا، قال: «فأين درعك 

احلطمية».
  - عن ابن بريدة عن ابيه قال: قال نفر من االنصار لعلي: عندك 
فاطمة، فأتى رسول اهللا ژ فقال: «ما حاجة ابن أبي طالب؟» قال: 
ذكرت فاطمة بنت رسول اهللا ژ، فقال: «مرحبا وأهال» لم يزده 
عليهما، فخرج علي علــــى أولئك الرهط من األنصار ينظرونه، 
قالوا: مــــا وراءك؟ قال: ما أدري غير أنه قال لي: «مرحبا وأهال» 
قالوا: يكفيك من رسول اهللا احداهما، أعطاك االهل، اعطاك املرحب، 
فلما كان بعدما زوجه قال: «يا علي انه البد للعروس من وليمة» 
فقال ســــعد: عندي كبش، وجمع له رهط من االنصار آصعا من 
ذرة، فلمــــا كان ليلة البناء قال: «ال حتدث شــــيئا حتى تلقاني» 
قال: فدعا رســــول اهللا بإناء فتوضأ فيه ثم افرغه على علي، ثم 

قال: «اللهم بارك عليهما وبارك لهما في نسلهما».
  - عن جعفر بن محمد عن ابيه قال: أصدق علي فاطمة درعا 

من حديد وجرد برد.
  - عن محمد بن علي قال: تزوج علي فاطمة على اهاب شــــاة 

وسحق خبرة.
  - عن أبي جعفر أن عليا تزوج فاطمة على إهاب شاة وجرد 

حبرة.
  - عــــن عامر قال: قال علي: لقــــد تزوجت فاطمة وما لي ولها 
فراش غير جلد كبش ننــــام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح 

بالنهار، وما لي ولها خادم غيرها.
  - عن عبداهللا بن محمد بن عمر بن علي عن ابيه قال: تزوج 
علي بن أبي طالب فاطمة بنت رسول اهللا ژ في رجب بعد مقدم 
النبي ژ املدينة بخمسة أشهر وبنى بها مرجعه من بدر، وفاطمة 

يوم بنى بها علي بنت ثماني عشرة سنة.

 بأبي أنت وأمي يا رسول اهللا

 القدوة الطيبة

 تلك شهادات غربية لعلماء ذوي قدم راسخة في الثقافة الغربية على العقالنية املتفردة التي متيز بها اإلسالم، ويجدر بنا أن نقدمها لدفع 
االفتراء وللحوار مع العقالء.

 يقول ُدّراني: «أســـتطيع أن أقول بكل قوة انه ال يوجد مســـلم 
جديد واحد ال يحمل في نفسه العرفان باجلميل لسيدنا محمد ژ، 
ملا غمره به من حب وعون وهداية وإلهام، فهو القدوة الطيبة التي 

أرسلها اهللا رحمة لنا وحبا بنا حتى نقتفي أثره».
  «.. وأخيـــرا أخذت أدرس حياة النبي محمد ژ فأيقنت أن من 
أعظم اآلثام أن نتنكر لذلك الرجل الرباني الذي أقام مملكة هللا بني 
أقوام كانوا من قبل متحاربني ال يحكمهم قانون، يعبدون الوثن، 
ويقترفون كل األفعال املشـــينة، فغير طرق تفكيرهم، ال بل بدل 
عاداتهم وأخالقهم، وجمعهم حتت راية واحدة وقانون واحد ودين 
واحد وثقافة واحدة وحضارة واحدة وحكومة واحدة، وأصبحت 
تلك األمة، التي لم تنجب رجال عظيما واحدا يســـتحق الذكر منذ 
عدة قرون، أصبحت حتت تأثيره وهديه تنجب ألوفا من النفوس 
الكرمية التي انطلقت إلى أقصى أرجاء املعمورة تدعو إلى مبادئ 
اإلسالم وأخالقه ونظام احلياة اإلسالمية وتعلم الناس أمور الدين 

اجلديد».
  «.. حتمل ژ ثالثة عشـــر عاما كاملة من املتاعب في مكة دون 
انقطاع، وثماني ســـنوات في املدينة دون توقف، حتمل ذلك كله، 
فلم يتزحزح شعرة عن موقفه، وكان صامدا، رابط اجلأش، صلبا 
في أهدافه وموقفه. عرض عليه قومه أن ينصبوه ملكا عليها وأن 
يضعـــوا عند قدميه كل ثروات البالد إذا كف عن الدعوة إلى دينه 
ونشر رسالته. فرفض هذه اإلغراءات كلها ورضي بدال من ذلك بأن 
يعاني من أجل دعوته. ملاذا؟ ملاذا لم يكترث أبدا للثروات واجلاه 
وامللك واملجد والراحة والدعة والرخاء؟ البد أن يفكر املرء في ذلك 

بعمق شديد إذا أراد أن يصل إلى جواب عليه».
  «هل بوسع املرء أن يتصور مثاال للتضحية بالنفس وحب الغير 
والرأفة باآلخرين أســـمى من هذا املثـــال حيث جند رجال يتنازل 

عن سعادته الشخصية لصالح اآلخرين، بينما يقوم هؤالء القوم 
أنفســـهم الذين يعمل على حتســـني أحوالهم ويبذل أقصى جهده 
في ســـبيل ذلك، يقومون برميه باحلجارة واإلســـاءة إليه ونفيه 
وعدم إتاحة الفرصة له للحياة الهادئة حتى في منفاه، وأنه رغم 
كل ذلك يرفض أن يكف عن الســـعي خليرهم؟ هل ميكن ألحد أن 
يتحمل كل هذا العناء واأللم من أجل الســـعي خليرهم؟ هل ميكن 
ألحد أن يتحمل كل هذا العنـــاء واأللم من أجل دعوة مزيفة؟ هل 
يستطيع أي مدخول غير مخلص أن يبدي هذا الثبات والتصميم 
على مبدئه والتمســـك به حتى آخر رمق دون أدنى وجل أو تعثر 
أمام األخطار وصنوف التعذيـــب التي ميكن تصورها وقد قامت 

عليه البالد بأكملها وحملت السالح ضده؟».
  «إن هذا اإلميان وهذا الســـعي احلثيث وهذا التصميم والعزم 
الذي قاد به محمد ژ حركته حتى النصر النهائي، إمنا هو برهان 
بليـــغ على صدقه املطلق في دعوته، إذ لو كانت في نفســـه أدنى 
ملسة من شك أو اضطراب ملا استطاع أبدا أن يصمد أمام العاصفة 
التي اســـتمر أوارها أكثر من عشرين عاما كاملة. هل بعد هذا من 
برهان على صدق كامل في الهدف واستقامة في اخللق وسمو في 
النفس، كل هذه العوامل تؤدي ال محالة إلى االستنتاج الذي ال مفر 
منه وهو أن هذا الرجل هو رســـول اهللا حقا. هذا هو نبينا محمد 
ژ إذ كان آية في صفاته النادرة ومنوذجا كامال للفضيلة واخلير، 
ورمزا للصدق واإلخالص. إن حياته وأفكاره وصدقه واستقامته، 
وتقواه وجوده، وعقيدته ومنجزاته، كل أولئك براهني فريدة على 
نبّوته، فأي إنسان يدرس دون حتيز حياته ورسالته سيشهد أنه 
حقا رسول من عند اهللا، وأن القرآن الذي جاء به للناس هو كتاب 
اهللا حقا. وكل مفكر منصف جاد يبحث عن احلقيقة البد أن يصل 

إلى هذا احلكم». 

 يوم حنين

 هل تعلم؟

 كان رســـول اهللا ژ أشـــجع الناس وكان الصحابة 
يحتمون به إذا اشتد القتال.

  ففي غزوة حنني، اغتر املسلمون بقوتهم فانهزموا في 
بداية املعركة، وفر كثير من املسلمني، ولم يثبت في ميدان 
املعركة إال الرسول ژ وبعض الصحابة رضي اهللا عنهم 

منهم علي والعباس وأبوسفيان بن احلارث.
  وهنـــا أخذ الرســـول ژ يقتحم صفوف املشـــركني 
راكبا بغلته يقول بصوت عال «أنا النبي ال كذب أنا ابن 
عبداملطلب» فلما سمع الصحابة صوت الرسول ژ عاد 
احلماس إلى قلوبهم وجتمعوا حول الرســـول ژ مرة 
ثانية ونظموا صفوفهم حتى هزموا املشـــركني. ولوال 
شجاعة رسول اهللا ژ النادرة وثباته في أرض املعركة 

ما مت النصر للمسلمني.

 - آخر من تزوجها النبي ژ من زوجاته هي ميمونة 
بنت احلارث.

  - آخر زوجات النبي ژ وفاة هي أم سلمة هند بنت 
املغيرة.

  - آخر من أرضعت النبي ژ هي حليمة السعدية.
  - آخر غزوات النبي ژ غزوة تبوك.

  - آخر صالة للنبي ژ هي صالة الفجر.

 فيصل القحطاني  هيا عيد 

 فهد سالم  غالية العصيمي 

 أمجد مصطفى  رمي الكندري 

 تفوق عائلي

 لون وأبدع في «البيادر»

 التميز
  هيا عيـــد تقول البد ان 
تتميـــز كل بنـــت بأخالق 
اإلسالم اجلميلة وأن تتحلى 
بها حتى تكون متميزة عن 
غيرها بأن تكـــون رقيقة 
مطيعة هادئة محتشـــمة 
تـــؤدي فرائض اهللا وبارة 
بوالديهـــا وأيضـــا تكون 
متميزة في دراســـتها فهذا 

هو السلوك املطلوب.

  الكرم
  غالية العصيمي تؤكد ان 
اإلنسان الكرمي يحبه اهللا، 
فعلى كل إنســـان أن يكرم 
ضيفه وأن يقدم له أحسن ما 
عنده من طعام وشراب وال 
يبخل عليه بشيء، فالكرم 
صفة جميلة وسلوك رائع 
يجب ان يتحلى به كل إنسان 
بعكس البخيل الذي يبغضه 

الناس.

  الهدوء
الكنـــدري تقـــول:    رمي 
يجب على كل فتاة أن تكون 
هادئة وصوتها منخفضا وال 
تصرخ مثل األوالد، فالذي 
مييز البنت رقتها وهدوؤها 
وتعاملها بكل سكينة وهدوء 
ملن حولها خاصة مع أهلها 
واخوانها ومـــع زميالتها 
في املدرسة فالهدوء سلوك 

جميل.

 حفظ القرآن
  فيصل القحطاني يقول 
من أجمل مـــا يتصف به 
املســـلم املداومـــة علـــى 
الكرمي ولو  القرآن  حفظ 
آيـــة واحـــدة يوميـــا ثم 
يصلي مبـــا حفظه حتى 
ال ينســـاه وبفضل حفظ 
القرآن تفوقت في دراستي 
وتفوقت في جلنة النشء 
املنتسب إليها واحلمد هللا 

كثيرا.

  الرياضة
  فهد سالم يؤكد ان العقل 
السليم في اجلسم السليم 
وعلى كل فتى أن ميارس 
الرياضـــة ويحافظ على 
ذلك حتى يتمتع باللياقة 
البدنيـــة ويحافـــظ على 
صحته ويكون رشـــيقا 
خفيفا في حركته فينشط 

ويكون به حيوية.

  حب أمي
  أمجـــد مصطفى يقول 
بعفويـــة أحب أمي كثيرا 
وأطيعهــــا فــــي أي شيء 
أبدا  تقولـــه وال أغضبها 
ألنها ربتنــي وكبرتنـــي 
وأدخلتني املدرسة وتراجع 
دروسي وتنصحني فهــي 
أمي وحبيبتي وكــــل ما 
لي في احلياة، لـــذا أحبها 

جدا.

 انضم إلى واحتنا األخوان عمر وصالح طارق الطواري 
ووعدا بإمدادنا بأفكارهما وكتاباتهما حيث انهما تفوقا 
في جلنة النشء اإلســـالمي ويهويان القراءة واالطالع 

مثل والدهما فأهال بكما.
 

 قامت هيف اجلاسمي من بنات جمعية بيادر السالم 
النسائية بتقدمي عرض ألجمل األلوان والتناسق وكيفية 
اســـتخدام مهاراتها في التلوين وذلك في اليوم املفتوح 

الذي أقيم في حديقة الشعب.

 أحباب  اهللا 

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

  من سلوكيات يجب التحلي بها 

 عمر وصالح الطواري

 هيف اجلاسمي 


