
 21  االيمان  الجمعة  ١٠  ديسمبر ٢٠١٠   
 من أحاديث الرسول ژ

 قصة  األسبوع 

 سيدة نساء العالمين

 الهجرة
  - قال النبي ژ لعمرو بن العاص: اما علمت ان االسالم يهدم ما كان 

قبله؟ وان الهجرة تهدم ما كان قبلها، وان احلج يهدم ما كان قبله.
  

  اهللا ثالثهما
  - عـــن انس بن مالك ان ابا بكر الصديـــق حدثه قال «نظرت الى 
اقدام املشركني على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت يا رسول اهللا لو 
ان احدهـــم نظر الى قدميه لرآنا فقال يـــا ابا بكر ما ظنك باثنني اهللا 

ثالثهما؟
  

  فضل المحرم
  - عـــن ابي هريرة ے قال: قال رســـول اهللا ژ «أفضل الصيام 
بعد رمضان شـــهر اهللا احملرم، وافضل الصالة بعد الفريضة صالة 

الليل».
  

  يوم عاشوراء
  - عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال: ما رأيت النبي ژ يتحرى 

صيام يوم فضله على غيره اال هذا اليوم يوم عاشوراء.
  - وعنه ان النبي ژ ملا قدم املدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء 
فقالـــوا: هذا يـــوم عظيم وهو يوم جنى اهللا فيه موســـى واغرق آل 
فرعون فصام موسى شكرا هللا، فقال: انا اولى مبوسى منهم فصامه 

وامر بصيامه.
  

  صيام التاسع والعاشر
  - عـــن عبداهللا بن عباس رضي اهللا عنهما قال: قال رســـول اهللا 

ژ: لئن بقيت الى قابل ألصومن التاسع.
  - وقال رســـول اهللا ژ «صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود 

وصوموا قبله يوما وبعده يوما».
  

  فضل خديجة رضي اهللا عنها
  - عن هشام عن ابيه قال سمعت عبداهللا بن جعفر يقول سمعت 
عليا بالكوفة يقول «سمعت رسول اهللا ژ يقول خير نسائها مرمي 

بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد».
  

  فضل عائشة رضي اهللا عنها
  - عن عائشة انها قالت «قال رسول اهللا ژ اريتك في املنام ثالث 
ليال جاءني بك امللك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فاكشف 

عن وجهها فإذا أنت هي فأقول ان يك هذا من عند اهللا ميضه».
  

  فضل فاطمة رضي اهللا عنها
  - عن الليث بن ســـعد قال ابن يونس حدثنا ليث حدثنا عبداهللا 
بن عبيد اهللا بن ابي مليكة القرشـــي التيمي ان املســـور بن مخرمة 
حدثه «انه سمع رسول اهللا ژ على املنبر وهو يقول ان بني هشام 
بن املغيرة اســـتأذنوني ان ينكحوا ابنتهم علي بن ابي طالب فال آذن 
لهم ثـــم ال آذن لهم ثم ال آذن لهم اال ان يحب ابن ابي طالب ان يطلق 
ابنتي وينكح ابنتهم فإمنا ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني 

ما آذاها».
  

  الحسن والحسين
  - عن ابي يزيـــد عن نافع بن جبير عن ابي هريرة عن النبي ژ 

انه قال «حلسن» اللهم اني احبه فأحبه وأحبب من يحبه». 

 ماذا كان جهازها؟
  - عن علي ے قال: جهز رســـول اهللا ژ فاطمة رضي اهللا 

عنها في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها إذخر.
  - عـــن علي ے ان رســـول اهللا ژ ملا زوجـــه فاطمة بعث 
معها بخميلة ووســـادة من أدم حشـــوها ليف، ورحيني وسقاء 

وجرتني.
  - عن علي ے ان رسول اهللا ژ ملا زوجه فاطمة بعث معها 
بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورحيني وسقاء وجرتني، فقال 
علي لفاطمة رضي اهللا عنهما ذات يوم: واهللا لقد سنوت حتى قد 
اشتكيت صدري، قال: وقد جاء اهللا أباك بسبي فاذهبي فاستخدميه، 
فقالـــت: وانا واهللا قد طحنت حتى مجلت يداي، فأتت النبي ژ 
فقال: «ما جاء بك اي بنية» قالت: جئت ألسلم عليك، واستحيت 
ان تســـأله ورجعت، فقال: ما فعلت؟ قالت: استحييت ان أسأله، 
فأتيناه جميعا، فقال علي ے: يا رســـول اهللا لقد سنوت حتى 
اشتكيت صدري، وقالت فاطمة رضي اهللا عنها: قد طحنت حتى 

مجلت يداي، وقد جاءك اهللا بسبي وسعة، فأخدمنا.
  فقال ژ: «واهللا ال أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم ال 
أجد ما أنفق عليهم، ولكني ابيعهم أنفق عليهم أثمانهم» فرجعنا، 
فأتاهما النبي ژ وقد دخال في قطيفتهما، اذا غطت رؤوســـهما 
تكشـــفت اقدامهما، واذا غطيا اقدامهما تكشفت رؤوسهما، فثارا 
فقال: «مكانكما، أال أخبركما بخير مما ســـألتماني؟» فقاال: بلى، 
فقال: «كلمات علمنيهن جبريل گ» فقال: «تســـبحان في دبر 
كل صالة عشرا، وحتمدان عشـــرا، وتكبران عشرا، واذا أويتما 
الى فراشكما فسبحا ثالثا وثالثني، واحمدا ثالثا وثالثني، وكبرا 

اربعا وثالثني».
  قال: فواهللا ما تركتهن منذ علمنيهن رسول اهللا ژ.

  قال: فقال له ابن الكواء: وال ليلة صفني؟ فقال: قاتلكم اهللا يا 
أهل العراق، وال ليلة صفني.

  

  كيف جهزها النبي ژ؟
  - عـــن علي ے قال: جهز رســـول اهللا ژ فاطمة في خميل 

وقربة ووسادة حشوها إذخر.
  

  عائشة وأم سلمة تجهزانها
  - عن عائشـــة وأم سلمة قالتا: أمرنا رسول اهللا ژ ان جنهز 
فاطمة حتى ندخلها على علي، فعمدنا الى البيت ففرشناه ترابا 
لينـــا من اعراض البطحاء ثم حشـــونا مرفقتني ليفا فنفشـــناه 
بأيدينا، ثم اطعمنا مترا وزبيبا وســـقينا ماء عذبا، وعمدنا الى 
عود فعرضناه في جانب البيت ليلقي عليه الثوب ويعلق عليه 

السقاء، فما رأينا عرسا أحسن من عرس فاطمة.
  

  حب النبي ژ لها
  - عن محمد بن اسامة عن ابيه قال: اجتمع جعفر وعلي وزيد 
بن حارثة، فقال جعفر: انا احبكم الى رسول اهللا ژ، وقال علي: 
انا احبكم الى رســـول اهللا ژ، وقال زيد: انا احبكم الى رسول 

اهللا ژ.
  فقالوا: انطلقوا بنا الى رسول اهللا ژ حتى نسأله.

  فقال اسامة بن زيد: فجاءوا يستأذنونه، فقال: «اخرج فانظر 
من هؤالء؟» فقلت: هذا جعفـــر وعلي وزيد «ما أقول أبي» فقال: 
«ائذن لهـــم» ودخلوا فقالوا: من أحب إليك؟ قال: «فاطمة» قالوا: 
نســـألك عن الرجال، قال: «أما أنت يا جعفر فأشبه خلقك خلقي 
وأشبه خلقي خلقك، وأنت مني وشجرتي، وأما أنت يا علي فختني 
وأبو ولدي، وانا منك وانت مني، واما انت يا زيد فموالي ومني 

والي وأحب القوم الي».
  - عن اسامة قال: مررت بعلي والعباس وهما قاعدان في املسجد 
فقاال: يا اسامة استأذن لنا على رسول اهللا ژ، فقلت: يا رسول 
اهللا هذا علي والعباس يســـتأذنان، فقال: «اتدري ما جاء بهما؟» 
قلت: ال واهللا ما ادري، قال: «لكني ادري ما جاء بهما»، قال: فأذن 
لهما، فدخال فســـلما ثم قعدا فقاال: يا رسول اهللا، اي أهلك احب 

إليك؟ قال: «فاطمة بنت محمد». 

 النبي محمد ژ في عيون غربية منصفة
 إن منهج «وشهد شاهد من أهلها» هو أكثر املناهج 
علميـة وفاعلية في الرد على االفتـراءات الغربية 
خصوصا ان هذه الشهادات كتبها علماء لهم ثقل 
واحترام في الثقافة الغربية وملنطقهم قبول عند 

العقل الغربي.
  فتح في التاريخ البشري

  يقول روم الندو: لم ينسب محمد ژ في 
أي يوم من األيام الى نفسه صفة ألوهية 
أو قوى أعجوبية، على العكس، لقد كان 
حريصا على النص على انه مجرد رسول 

اصطنعه اهللا إلبالغ الوحي للناس.
  كان محمد ژ تقّيا بالفطرة، وكان من 
غير ريب مهيأ حلمل رسالة اإلسالم التي 
تلقاها، وباالضافة الى طبيعته الروحية، 
كان في ســـّره وجهره رجال عمليا عرف 
مواطن الضعف والقوة في اخللق العربي، 
وأدرك ان اإلصالحات الضرورية ينبغي ان 
تقدم الى البدو الذين ال يعرفون انضباطا 
والى املدنيني الوثنيني، وفي آن معا، على 

نحو تدريجي، وفي الوقت نفسه كان محمد 
ژ ميلك إميانا ال يلني بفكرة اإلله الواحد، 
وعزما راسخا على استئصال كل أثر من 
آثار عبادة األصنام التي كانت سائدة بني 

الوثنيني العرب».
  «كانت مهمـــة محمد ژ هائلة، كانت 
مهمة ليس في ميسور دجال حتدوه دوافع 
أنانية، وهو الوصف الذي رمى به بعض 
الكتاب الغربيني املبكرين الرسول العربي 
ژ ان يرجو النجاح في حتقيقها مبجهوده 
الشخصي، ان اإلخالص الذي تكشف عنه 
محمد ژ في أداء رسالته، وما كان ألتباعه 
من إميان كامل فيما  أنزل عليه من وحي، 
واختبار األجيال والقرون، كل أولئك يجعل 
من غير املعقول اتهام محمد ژ بأي ضرب 

من اخلداع املتعمد.
  ولـــم يعرف التاريخ قـــط أي تلفيق 
ديني متعمد اســـتطاع ان يعمر طويال، 
واإلســـالم لم يعمر حتى اآلن ما ينوف 
على األلف وثالثمائة ســـنة وحسب، بل 
انه اليزال يكتسب – في كل عام – أتباعا 
جددا، وصفحات التاريخ ال تقدم إلينا مثال 
واحدا على محتال كان لرسالته الفضل في 

خلق امبراطورية من امبراطوريات العالم 
وحضارة من أكثر احلضارات نبال».

  «كانت مهمة محمد ژ هي القضاء على 
النظام القبلي القوي الذي كان مسؤوال 
عن اندالع نار احلرب، على نحو موصول 
تقريبا، بني العرب، واالستعاضة عنه بوالء 
هللا يسمو على جميع الروابط األسرية 
واألحقاد الصغيرة، كان عليه ان يعطي 
الناس قانونا كليا يستطيع حتى العرب 
املتمردون قبوله واإلذعان له، وكان عليه ان 
يفرض االنضباط على مجتمع عاش على 
العنف القبلي واألثر الدموي لضروب من 
املظالم بعضها واقعي وبعضها متوهم، كان 
عليه ان يحل اإلنسانية محل الوحشية، 
والنظام محـــل الفوضي، والعدالة محل 

القوة اخلالصة».
  «عندما توفي محمد ژ عام ٦٣٢م كان 
في جناح اإلســـالم ما زكى إميان السيدة 
خديجة ـ رضي اهللا عنها ـ بالوحي الذي 
تلقاه زوجها، وكانت العقيدة التوحيدية 
اجلديدة في سبيلها الى القيام بفتح روحي 
ومـــادي ال يضارعه أي فتح في التاريخ 

البشري». 

 أحب أرض اهللا إلى اهللا

 هل تعلم؟

 شـــهدت مكة املكرمة مولد النبي ژ في الثاني 
عشـــر من ربيع األول قبل هجرة النبي ژ بثالث 
وخمسني سنة وفي هذا البلد الكرمي نشأ النبي ژ 
وترعرع في كنف جده عبداملطلب بعد وفاة أمه ثم 

في كنف عمه أبي طالب بعد وفاة جده.
  وفي مكة تزوج النبي ژ من الســـيدة خديجة 
واجنب منها ستة أبناء هم القاسم وعبداهللا وزينب 
وأم كلثـــوم ورقية وفاطمة وظل النبي ژ في مكة 
ثالث عشرة سنة يدعو الناس الى االسالم دون ملل 
او تعب متحمال كل انواع العذاب وااليذاء هو ومن 
آمن معه ثم هاجر الى املدينة حيث لقي فيها كل عون 

ومساعدة حتى نشر دعوته وأقام دولته.
  وظل النبـــي ژ يذكر مكة مهـــد صباه ومنزل 
الوحي ويقول: «واهللا انك خلير أرض اهللا إلى اهللا 
وأحـــب أرض اهللا إليه ولوال انني اخرجت منك ما 

خرجت».

   لماذا سمي محرم؟
  يقول املؤرخون ان اول من سمى االشهر العربية بهذه 
االسماء هو كالب اجلد اخلامس لنبينا محمد ژ في عام 
٤١٢م تقريبا وسمي شهر محرم النه شهر حرم فيه القتال 

وسمي بذلك تأكيدا حلرمته.

 رقية نقي  عبدالرحمن الفيلكاوي 

 اوراد الكندري  جابر بن محمد 

 زينة العنزي  عبدالرحمن حمد 

 الحمامة والعنكبوت

 الهجرة
 ارســـل لنـــا الصديق 
الدائم احمد عبداهللا هذه 
الرسمة اجلميلة كما تخيل 
العنكبوت والغار  نسيج 
الذي اختبأ فيه رســـول 
اهللا ژ وصاحبه عن اعني 

الكافرين. 

 الوفاء
الفيلكاوي    عبدالرحمـــن 
يقول اتخاذ املسلم في طريق 
حياته سلوك الوفاء واالخالص 
هو الطريـــق الصحيح ولنا 
ابوبكر  اســـوة في موقـــف 
الصديق ے وثاني اثنني اذ 
هما فـــي الغار حيث صاحب 
النبي ژ ووقف بجانبه وانفق 
ماله في عتق العبيد انه حقا 

الوفاء.
  

  نشر الخير
  جابر بن محمد يؤكد ان من 
يقوم بعمل اخلير ونشره بني 
الناس انسان صالح ويقول 
ان نشـــر اخلير والسعي في 
مساعدة احملتاج واالخذ بيده 
سلوك رائع يجب ان يتحلى به 
كل مسلم، الن اخلير هو الدائم 
والشـــر عقابه شديد واعمال 

اخلير كثيرة ومتنوعة.
  

  التعاون
  عبدالرحمـــن حمد يقول: 
اتباع ســـلوك التعـــاون في 
حياتنا يسهل علينا مسيرة 
احلياة وقد قـــال اهللا تعالى 
(وتعاونوا على البر والتقوى) 
لذلك دائما أمد يدي بالتعاون 
مع مـــن يحتاج ســـواء في 
املدرسة أو في مجال العائلة او 
مع اصدقائي فالتعاون قوة.

 االحتشام
  رقية نقــــي تقول: يجب 
علــــى كل بنــــت ان تكــــون 
محتشمة في مالبسها وفي 
سلوكها حتى تكون صورة 
للمســــلمة واالسالم احلق 
وتكون سفيرة لدينها عند 
الذين ال يعلمون عنه الكثير 
لذلك احرص على ان يكون 
زيي ومالبسي اسالمية وانا 

احب ذلك.
  

  االبتسامة
  اوراد الكنــــدري ترى ان 
التي يجب  من السلوكيات 
ان تتصف بهــــا كل فتاة ان 
تكون مبتســــمة وال تكون 
عابسة الن االبتسامة يحبها 
الناس وجتعل احلياة كلها 
امال وتفــــاؤال وحبا وتقول 
انا دائما مبتسمة في  لذلك 

الداخل واخلارج.
  

  التواضع
  زينة العنــــزي تؤكد ان 
االلتزام بصفة التواضع مهم 
جدا، الن املتكبر يبتعد عنه 
الناس وتقول: الرسول الكرمي 
ژ كان فــــي قمة التواضع 
ويعامل اخلدم بكل احترام 
وحب النهم مخلوقون مثلنا 
وانه ليس هنــــاك فرق بني 

انسان وآخر اال بالتقوى.

 يحكي لنا الصديق عمر البدر 
قصة العنكبوت الذي نسج بيتا 
بهندسة جميلة وبرفقته حمامة 
صفــــت بيضها على بــــاب الغار 
والنبي ژ وصاحبــــه بالداخل 
وقال انها معجزة من اهللا تعالى 
ليحمي نبيه الكرمي وصديقه الوفي 
ابوبكر الصديق ے ليتأكد الكفار 
ان محمد ژ لو دخل الغار ملزقت 
انسجة العنكبوت ولهربت احلمامة 
ولذلك رجعوا وبهذا رد اهللا كيد 

الكافرين وحمى نبيه ژ .

 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 

 عمر البدر 

 احمد عبداهللا 


