
 21  االيمان  الجمعة  ٢٤  ديسمبر ٢٠١٠   
 من أحاديث الرسول ژ

 قصة  األسبوع 

 السيدة فاطمة الزهراء رضي اهللا عنها

 التواضع 
  عن عياض بن حمار ے قال، قال رســــول اهللا ژ: «إن اهللا أوحى 
إلــــي أن تواضعوا حتى ال يفخر أحد على أحد وال يبغي أحد على أحد» 
رواه مسلم. عن األسود بن يزيد قال سئلت عائشة رضي اهللا عنها: ما 
كان النبــــي ژ يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله (يعني 

خدمة أهله) فإذا حضرت الصالة خرج إلى الصالة. رواه البخاري.

  ترك الصالة
  عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما أنه سمع النبي ژ يقول «إن 

بني الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة».

  من صلى البردين
  عن أبي موســــى األشــــعري ے قال «قال رسول اهللا ژ من صلى 

البردين دخل اجلنة».

  تحية المسجد
  عن أبي قتادة ے قال «قال النبي ژ إذا دخل أحدكم املســــجد فال 

يجلس حتى يصلي ركعتني».

  الصدقة
  قال رســــول اهللا ژ: «على كل مســــلم صدقة»، فقالوا: يا نبي اهللا 
فمن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده فينفع نفسه، ويتصدق». قالوا: فإن لم 
يجد؟ قال: «يعني ذا احلاجة امللهوف». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل 
باملعروف وليمســــك عن الشر فإنها له صدقة». رواه البخاري، وغيره. 
وقال ژ: «كل نفس كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشــــمس، 
فمن ذلك أن يعدل بني االثنني صدقة، وأن يعني الرجل على دابته فيحمله 
عليهــــا صدقة، ويرفع متاعه عليها صدقــــة، ومييط األذى عن الطريق 
صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة ميشي إلى الصالة صدقة». 

رواه أحمد وغيره.

  القاطع
  عن جبير بن مطعم ے قال: قال رســــول اهللا ژ: «ال يدخل اجلنة 

قاطع». رواه البخاري ومسلم.

  الصالة على النبي ژ
  روى اإلمام أحمد عن أبي طلحة األنصاري قال: «أصبح رسول اهللا 
ژ يوما طيب النفس يرى في وجهه البشــــر»، قالوا: يا رســــول اهللا 
أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشــــر. قال: «أجل: أتاني 
آت مــــن ربي عز وجل فقال: من صلى عليــــك من أمتك صالة كتب اهللا 
له بها عشــــر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، 

ورد عليه مثلها».

  عن دخول القرية
  عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر 
ملوســــى أن صهيبا حدثه أن النبي ژ لم ير قرية يريد دخولها إال قال 
حني يراها: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب األرضني السبع 
وما أقللن، ورب الشــــياطني وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك 
خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر 

أهلها وشر ما فيها». رواه النسائي وابن حبان واحلاكم.

  الريان
  عن سهل بن سعد أن النبي ژ قال: «إن للجنة بابا، يقال له: الريان، 
يقــــال يوم القيامة: أين الصائمون؟ فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب». 

رواه البخاري ومسلم.

  الجمعة
  عن طارق بن شــــهاب ے عن النبــــي ژ قال: «اجلمعة حق واجب 
على كل مســــلم في جماعة إال أربعة: عبــــد مملوك أو امرأة أو صبي أو 

مريض».

 عـــن جعفر بن محمد عـــن أبيه ان عليا حني دخـــل بفاطمة كان 
فراشهما إهاب كبش، إذا أرادا أن يناما قلباه على صوفه، ووسادتهما 

من أدم حشوها ليف.
  عن عكرمة قال: ملا زوج رســـول اهللا ژ عليـــا فاطمة كان فيما 
جهزت به سرير مشـــروط ووسادة من أدم حشوها ليف وتور من 
أدم وقربـــة، قال: وجاءوا ببطحـــاء فطرحوها في البيت، قال: وكان 
النبي ژ قال لعلي: «إذا أتيت بها فال تقربنها حتى آتيك» قال: وكانت 
اليهـــود يؤخرون الرجل عن امرأته، قال: فلما ُأتي بها قعدا حينا في 
ناحية البيت، قال: فجاء رســـول اهللا ژ فاستفتح فخرجت إليه أم 
أمين، فقال: «أثم أخي؟» قالت: وكيف يكون أخوك وقد أنكحته ابنتك؟ 

قال: «فإنه كذلك».
  ثم قال: «أســـماء بنت عميس؟» قالت: نعم، قال: «جئت تكرمني 

بنت رسول اهللا؟» قالت: نعم، فقال لها خيرا، ودعا لها.
  ودعا رســـول اهللا مباء فأتى به إما في تور وإما في سواه، قال: 
فمج فيه رســـول اهللا ومسك بيده، ثم دعا عليا فنضح من ذلك املاء 

على كتفيه وصدره وذراعيه.
  ثم دعا فاطمة فأقبلت تعثر في ثوبها حياء من رســـول اهللا ژ، 
ثـــم فعل بها مثـــل ذلك، ثم قال لها: «يا فاطمة، أمـــا إني ما أليت أن 

أنكحتك خير أهلي».
  عن أم أمين قالت: زوج رســـول اهللا ژ ابنته فاطمة من علي بن 
أبي طالب وأمـــره أال يدخل على فاطمة حتى يجبيئه، وكان اليهود 
يؤخرون الرجل عن أهله، فجاء رسول اهللا حتى وقف بالباب وسلم 
فاستأذن فأذن له، فقال: «أثم أخي؟» فقالت أم أمين: بأبي أنت وأمي 
يا رســـول اهللا، من أخوك؟ قـــال: «علي بن أبي طالب» قالت: وكيف 
يكون أخاك وقد زوجته ابنتك؟ قال: «هو ذاك يا أم أمين» فدعا مباء 
في إناء فغســـل فيه يديه ثم دعا عليا فجلس بني يديه فنضح على 

صدره من ذلك املاء وبني كتفيه.
  ثم دعا فاطمة فجاءت بغير خمار تعثر في ثوبها، ثم نضح عليها 
مـــن ذلك املاء، ثم قال: «واهللا ما ألوت أن زوجتك خير أهلي» وقالت 
أم أمين: وليت جهازها فكان فيما جهزتها به مرفقة من أدم حشوها 

ليف وبطحاء مفروش في بيتها.
  عـــن دارم بن عبدالرحمن بن ثعلبة احلنفـــي قال: حدثني رجل 
أخواله األنصار قال: أخبرتني جدتي أنها كانت مع النســـوة الالتي 
أهدين فاطمة الى علّي، قالت: أهديت في بردين من برود: األول عليها 
دملوجان من فضة مصضران بزعفران، فدخلنا بيت علّي فإذا إهاب 
شاة على دكان، ووسادة فيها ليف، وقربة ومنخل ومنشفة وقدح.

  عن عبداهللا بن عمرو بن هند قال: ملا كانت ليلة أهديت فاطمة الى 
علّي قال رسول اهللا ژ: «ال حتدث شيئا حتى آتيك» فلم يلبث رسول 
اهللا أن تبعهما، فقام على الباب فاستأذن فدخل، فإذا علّي منتبذ منها، 
فقال رسول اهللا ژ: «إني علمت أنك تهاب اهللا ورسوله» فدعا مباء 

فمضمض ثم أعاده في اإلناء ثم نضح به صدرها وصدره.
  عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علّي ان رسول اهللا ژ ملا زوجه 
فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة أدم حشوها ليف ورحائني وسقاء 
وجرتـــني، قال: فقال علّي لفاطمة ذات يوم: واهللا لقد ســـنوت حتى 
قد اشتكيت صدري، وقد جاء اهللا أباك بسبى فاذهبي فاستخدميه، 
فقالت: وأنا واهللا قد طحنت حتى مجلت يداي، فأتت النبي صلى اهللا 
عليه وســـالم فقال: «ما جاء بك يا بنية؟» قالت: جئت ألسلم عليك، 
واستحيت أن تسأله ورجعت، فقال: ما فعلت؟ قالت: استحييت أن 
أســـأله، فأتياه جميعا، فقال علّي: واهللا يا رســـول اهللا لقد سنوت 
حتى اشتكيت صدري، وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت يداي، 

وقد أتى اهللا بسبى وسعة، فأخدمنا.
  فقال: «واهللا ال أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم ال أجد ما 
أنفق عليهم، ولكني أبيعهم أنفق عليهم أثمانهم» فرجعا فأتاهما النبي 
ژ وقد دخال في قطيفتهما، إذا غطيا رؤوسهما تكشفت أقدامهما، وإذا 
غطيا أقدامهما تكشفت رؤوسهما، فثارا فقال: «مكانكما، أال أخبركما 
بخير مما ســـألتماني؟» فقاال: بلى، فقال: «كلمات علمنيهن جبريل: 
تسبحان في دبر كل صالة عشرا، وحتمدان عشرا، وتكبران عشرا، 
وإذا أويتما الى فراشكما فسبحا ثالثا وثالثني، واحمدا ثالثا وثالثني، 

وكبرا أربعا وثالثني».
  قال: فواهللا ما تركتهن منذ علمنيهن رسول اهللا.

  فقال له ابـــن الكواء: وال ليلة صفني؟ فقـــال: قاتلكم اهللا يا أهل 
العراق، وال ليلة صفني.

  عن عمرو بن ســـعيد قال: كان في علّي على فاطمة شدة، فقالت: 
واهللا ألشكونك الى رسول اهللا، فانطلقت، وانطلق علي بأثرها، فقام 
حيث يسمع كالمهما فشكت الى رسول اهللا غلظ علّي وشدته عليها، 
فقال: «يا بنية اسمعي واستمعي واعقلي، إنه ال إمرة بامرأة ال تأتي 
هوى زوجها وهور ساكت» قال علّي: فكففت عما كنت أصنع وقلت: 

واهللا ال آتي شيئا تكرهينه أبدا.

 شهادات علماء الغرب الذين أنصفوا نبي اإلسالم

 من أفضل السبل وأحسن املناهج في الرد على افتراءات بعض 
الغربيني على اإلسالم ونبيه ژ هو مواجهة هذه االفتراءات الغربية 
بشـــهادات علماء الغرب الذين أنصفوا اإلسالم إنصافا جديرا ان 

نتعلم منه نحن املسلمني فضال عن الغربيني.

  الحكيم المشرع
  يقول رودنسن «... بظهور عدد من املؤرخني األوروبيني املستنيرين 
في القرن الثامن عشر بدأت تتكامل معالم صورة هي صورة محمد 

ـ ژ ـ احلاكم املتسامح واحلكيم واملشرع».

  العلم والمعرفة
  يقول فرانز روزنثال «إن أفكار الرسولـ  ژـ  التي تلقاها وحيا 
أو التي أدى إليها اجتهاده نشـــطت دراسة التاريخ نشاطا ال مزيد 
عليه، فقد أصبحت أعمـــال األفراد وأحداث املاضي وحوادث كافة 
شعوب األرض أمورا ذات أهمية دينية، كما أن شخصية الرسولـ  
ژ ـ كانت خطا فاصال واضحا في كل مجرى التاريخ، ولم يتخط 

علم التاريخ اإلسالمي هذا اخلط قط..».
  «تبقى حقيقة، هي أن الرسول ـ ژ ـ نفسه وضع البذور التي 
جنني منها اهتماما واسعا بالتاريخ، لقد كان التاريخ ميأل تفكير 
الرسولـ  ژـ  لدرجة كبيرة، وقد ساعد عمله من حيث العموم في 
تقدمي منو التاريخ اإلسالمي في املستقبل، رغم أن الرسول ـ ژ ـ 

لم يتنبأ بالنمو الهائل للمعرفة والعلم الذي سيتم باسم دينه».

   من أعظم الرجال

  كما يقول جاك ريسلر «القرآن يكمله احلديث الذي يعد سلسلة 
من األقوال تتعلق بأعمال النبيـ  ژـ  وإرشاداته. وفي احلديث يجد 
، العنصر األساسي من سلوكه  املرء ما كان يدور بخلد النبيـ  ژـ 
أمـــام احلقائق املتغيرة في احلياة، هذه األقوال، أو هذه األحاديث 
التي يشـــكل مجموعها السنة دونت مما روي عن الصحابة رضي 
اهللا عنهم أو نقل عنهم مع التمحيص الشديد في اختيارها وهكذا 

جمع عدد كبير من األحاديث، والســـنة هي املبينة للقرآن التي ال 
غنى عنها للقرآن..».

  «.. كان لزامـــا على محمد ـ ژ ـ أن يبرز في أقصر وقت ممكن 
تفوق الشعب العربي عندما أنعم اهللا عليه بدين سام في بساطته 
ووضوحه، وكذلك مبذهبه الصارم في التوحيد في مواجهة التردد 
الدائـــم للعقائد الدينية. وإذا ما عرفنا أن هذا العمل العظيم أدرك 
وحقق في أقصـــر أجل أعظم أمل حلياة إنســـانية فإنه يجب أن 
نعترف بأن محمدا ـ ژ ـ يظل في عداد أعظم الرجال الذين شرف 

بهم تاريخ الشعوب واألديان».

   رجل عملي

  ويرى جورج ســـارتون «صدع الرســـولـ  ژـ  بالدعوة نحو 
عام ٦١٠م وعمره يوم ذاك أربعون سنة، وكان مثل إخوانه األنبياء 
السابقني عليهم الســـالم ولكن كان أفضل منهم مبا ال نسبة فيه، 

وكان زاهدا وفقيها ومشرعا ورجال عمليا..».
  «إنه لم يتح لنبي مـــن قبل أن ينتصر انتصارا تاما كانتصار 

محمد ـ ژ ـ..»..
  «.. لم يكن محمد ـ ژ ـ نبي اإلســـالم فحســـب، بل نبي اللغة 
العربية والثقافـــة العربية، على اختالف أجنـــاس املتكلمني بها 

وأديانهم».

  الشجاع
  يقول جيمس جافني الذي يوصف بأنه رجل في اجليش األميركي 
أحيل الى التقاعد برتبة فريق: «انني اعتبر محمد واملسيح عيسى 
ورمبـــا لينني، ومن احملتمل ماو تســـي تونغ من بني القادة الذين 
كان لهم أعظم تأثير على مر العصور. اما بالنسبة للقائد صاحب 
املؤهالت التي من املمكن االستفادة منها الى درجة بعيدة في الزمن 

احلاضر فإنني اختار جون ف.كنيدي. 
  ولم يقل اجلنرال أكثر من ذلك ولكن من الواجب علينا ان جنيبه 
فإن األمر يحتاج الى شجاعة هائلة لكتابة اسم محمد قبل املسيح 

عليهما السالم، ومن املؤكد ان ذلك لم يكن زلة قلم. 

 سجود المالئكة

 هل تعلم؟

 ملا خلـــق اهللا تعالى آدم امر املالئكة ان تســـجد له، 
فاطاعت املالئكة امر اهللا فسجدوا جميعا اال ابليس فإنه 
عصى امر اهللا ورفض ان يســـجد آلدم گ، فطرد اهللا 

ابليس من رحمته جزاء عصيانه ألمره تعالى.
  واســـكن اهللا تعالى آدم وزوجه اجلنة، وامرهما اال 
يأكال من شـــجرة معينة، فلمـــا رأى ابليس ذلك اراد ان 
يخرجهما من اجلنة فوسوس اليهما ان يأكال من الشجرة 

التي نهاهما اهللا عنها وادعى انه ناصح لهما.
  فعصى آدم ربه وأكل من الشجرة، فأخرجهما اهللا من 

اجلنة فأسكنهما االرض جزاء عصيانهما امر اهللا.

 سورة الفاحتة تســـمى بـ «أم الكتاب» و«أم القرآن» 
و«السبع املثاني».

  بعض اســـماء القرآن الكرمي هـــي: القرآن، املصحف، 
الفرقان، الكتاب، الذكر.

  عدد سور القرآن هو ١١٤ سورة.

 عذاري عدنان  عبدالعزيز اخلالوي 

 ليلى نواف  مشعل السلطان 

 علياء هيبة  فهد البالون 

 فرحة التفوق جمعتهن

ن خطك» في المسجد الكبير  «حسِّ

 الثقة بالنفس
اخلالوي    عبدالعزيـــز 
الثقـــة واالعتزاز  يقـــول: 
بالنفس جتعل االنسان قويا 
واثقا من قراراته والبد ان 
يتصف بهذا السلوك كل شاب 
مؤمن يخاف اهللا ويسير 
على طريق االسالم، واحلمد 
هللا، ربانـــي ابي على هذه 

الثقة وعززها في نفسي.
  

  الوجه البشوش
  مشعل السلطان يؤكد 
الوجـــه هي  ان بشاشـــة 
الذي  الروحي  سر اجلمال 
ينعكس على الوجه وعلى 
مالمح االنسان لذلك أبتسم 
دائما وأضحـــك وال أحب 
العبوس والنكد، ولذلك اهلي 
القريب  جميعا يحبونني 

والبعيد.
  

  مقاومة الغضب
  فهد البالـــون يذكر لنا 
حديث الرسول ژ بقوله: 
«ال تغضب»، ويقول: كلما 
شعرت بالغضب أتذكر قول 
نبينا احلبيب فأقاوم غضبي 
وأجلـــس ان كنـــت واقفا 
واتوضأ، وبعدها اشعر بأن 
غضبي زال واحمد اهللا كثيرا 
واستعني باهللا من الشيطان 

الرجيم.

 التمسك بالحق
  عـــذاري عدنان تقـــول: 
املؤمن القـــوي هــــو الـــذي 
ال يتنازل عـــن حقه مهما 
حـــــــدث ويتمســـــــك به 
مادام علـــى حق وصواب، 
لذلك عندما يكون لي حق 
عند احد البد ان استــــرده 

ولو بالقوة ألنه حقي.
  

  االحتشام
  ليلـــى نـــواف تؤكــــد 
الفتـــاة احملتشـــمـــة  ان 
اجلميـــــع  يحترمهـــــــا 
ويتقربون اليها النها تخاف 
من اهللا واالحتشام يكون 
في امللبس وفــــي الكــــالم 
املعاملة  وفــــــي طريقـــة 
بأدب وحياء وعدم اجلرأة 
وبال صوت عاٍل والتعامل 

بذوق.
  

  النظام
  علياء هيبـــة تقــــول: 
انا منظمـــة بطبعــــي وال 
الفوضى وارى ان  احـــب 
التحلـــي بسلوك النظــــام 
يجعل االنسان مطمئنا ال 
يبحث عن اشياء وضعها وال 
يجـدهـــا، لذلك كل حياتـــي 
منظمـــة فـــي الدراســــــة 

والطعـــام والنـــوم. 

 في يـــوم تكرميهن لتفوقهن الدراســـي اجتمعت 
والء البلوشـــي ونورية السعيد ونورة احلجي في 
حفل اقيم من اجلهن وطالنب باالنضمام الى واحتنا.. 

فأهلن بكن.

 ضمن انشطة مسجد الدولة الكبير التي تخدم اجلمهور 
بكل فئاته يلتقي احبابنا مســـاء ليتعلموا فنون اخلط 
العربي وحتسينه، كما ميارسون هوايات عدة منها الرسم 

والزخرفة وغيرهما.

 أحباب  اهللا 

 والء ونورية ونورة

 االطفال مع مشرفهم 

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

  من ساوكيات يجب التحلي بها 


