
الجمعة  14  يناير  2011   23االيمان
سيدة نساء العالمينمن أحاديث الرسول ژ  

الفرنسي لويس  المستش���رق  يقول 
سيديو في كتابه »خالصة تاريخ العرب«: 
لقد حّل الوق���ت الذي توجه فيه األنظار 
الى تاريخ تلك االمة التي كانت مجهولة 
األمر في زاوية من آسيا فارتقت الى اعلى 
مقام فطبق اسمها آفاق الدنيا مدة سبعة 
قرون، ومص���در هذه المعجزة هو رجل 

واحد، هو محمد ژ.
ل���م يعد محمد ژ نفس���ه غير خاتم 
النبياء اهلل عليهم السالم وهو قد أعلن 
ان عيس���ى بن مري���م كان ذا موهبة في 
االتيان بالمعجزات، مع ان محمدا ژ لم 
يعط مثل هذه الموهبة، وما أكثر ما كان 
يعترض محتجا على بعض ما يعزوه اليه 
اشد اتباعه حماسة من االعمال الخارقة 

للعادة!

ان محمدا ژ اثبت خلود الروح.. وهو 
مبدأ من أقوم مبادئ االخالق، ومن مفاخر 
محمد ژ ان اظهره قويا اكثر مما اظهره 

اي مشرع آخر.
م���ا اكثر ما عرض محم���د ژ حياته 
للخطر انتصارا لدعوته في عهده االول 
بمكة، وهو لم ينفك عن القتال في واقعة 
اح���د حتى بعد ان ج���رح جبينه وخده 
وسقطت ثنيتاه، وهو قد اوجب النصر 
بصوت���ه ومثاله في معركة حنين، ومن 
الحق ان عرف العال���م كيف يحيي قوة 
ارادته ومتانة خلقه، وبساطته، ومن يجهل 
انه لم يعدل، الى آخر عمره، عما يفرضه 
فقر البادية على سكانها من طراز حياة 
وشظف عيش؟ وهو لم ينتحل أوضاع 
االم���راء قط مع ما ناله م���ن غنى وجاه 

عريض، وكان ژ حليما معتدال، وكان يأتي 
بالفقراء الى بيته ليقاسمهم طعامه، وكان 
يستقبل بلطف ورفق جميع من يودون 
 سؤاله، فيسحر كلماءه بما يعلو وجهه 
الرزي���ن الزاهر من البشاش���ة، وكان ال 
 يضج من طول الحديث، وكان ال يتكلم اال 
 قليال ف���ال ينّم ما يقول ع���ن كبرياء او 
استعالء، وكان يوحي في كل مرة باحترام 
الق���وم ل���ه، ودل ژ على أنه سياس���ي 

محنك.
بدت في بالد الع���رب ايام محمد ژ 
حركة غير مألوفة من قبل، فقد خضعت 
لسلطان واحد قبائل العرب الغيرى على 
اس���تقاللها والفخورة بحياتها الفردية، 
وانض���م بعض ه���ذه القبائل الى بعض 

فتألفت أمة واحدة.

مشى النبي ژ بينهما بالصلحسيديو: حان الوقت ألن تتوجه األنظار إلى محمد ژ
ع���ن حبيب بن أبي ثابت ق���ال: كان بني علي وفاطمة كالم فدخل 
رسول اهلل فألقى له فاضطجع عليه فجاءت فاطمة فاضطجعت من 
جانب، وجاء علي فاضطجع من جانب، فأخذ رس���ول اهلل بيد علي 
فوضعها على س���رته، وأخذ بيد فاطمة فوضعها على س���رته، ولم 
ي���زل حتى أصلح بينهما، ثم خرج، قال: فقيل له: دخلت وأنت على 
حال وخرجت ونحن نرى البشر في وجهك، فقال: »وما مينعني وقد 

أصلحت بني أحب اثنني الّي«.

أوالدها
قال محمد بن عمر: وولدت فاطمة لعلي احلس���ن واحلس���ني وأم 

كلثوم وزينب، بني علي.

وفاتها
عن سلمى قالت: مرضت فاطمة بنت رسول اهلل عندنا، فلما كان 
اليوم الذي توفيت فيه خرج علي، قالت لي: يا أمه، اسكبي لي غسال، 
فسكبت لها فاغتسلت كأحس���ن ما كانت تغتسل، ثم قالت: ائتيني 
بثيابي اجلدد، فأتيتها بها فلبس���تها ثم قالت: اجعلي فراشي وسط 

البيت، فجعلته فاضطجعت عليه واستقبلت القبلة.
ثم قالت لي: يا أمه، اني مقبوضة الساعة، وقد اغتسلت فال يكشفن 
احد لي كنف���ا، قالت: فماتت فجاء علي فأخبرت���ه، فقال: ال واهلل ال 

يكشف لها أحد كنفا، فاحتملها فدفنها بغسلها ذلك.

دفنها
قال محم���د بن عمر: وتوفي���ت ليلة الثالثاء لث���الث خلون من 
ش���هر رمضان سنة احدى عش���رة، وهي ابنة تسع وعشرين سنة 

أو نحوها.
عن ابن عباس ق���ال: فاطمة أول من جعل لها النعش، عملته لها 

أسماء بنت عميس، وكانت قد رأته يصنع بأرض احلبشة.
ع���ن عمرة بنت عبدالرحمن قالت: صلى العباس بن عبد املطلب 
على فاطمة بنت رسول اهلل ژ ونزل في حفرتها هو وعلي والفضل 

بن عباس.
عن عروة ان عليا صلى على فاطمة.

إنها أول أهل بيته تتبعه
- عن عائش���ة رضي اهلل عنها قالت: دعا النبي ژ فاطمة ابنته 
في شكواه التي قبض فيها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها 
فضحكت، قالت: فسألتها عن ذلك فقالت: سارني النبي ژ فاخبرني 
أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت، ثم س���ارني فأخبرني 

أني أول أهل بيته اتبعه فضحكت.

سورة تبارك
قال ژ »من القرآن س���ورة، ثالثون آية، شفعت لرجل حتى 

غفر له، وهي تبارك الذي بيده امللك« رواه الترمذي.

الرباط
ق���ال ژ »اال ادلكم على ما ميحو اهلل ب���ه اخلطايا ويرفع به 
الدرجات؟ قالوا: بلى يا رس���ول اهلل قال: إس���باغ الوضوء على 
املكاره وكثرة اخلطى الى املساجد وانتظار الصالة بعد الصالة، 
فذلكم الرباط، فذلكم الرباط« رواه مس���لم. وقال »الطهور شطر 

االميان« رواه مسلم.

إحسان الوضوء
قال ژ »من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده 
حتى تخرج من حتت اظفاره« رواه مس���لم. وقال ژ »ان امتي 
يدعون يوم القيامة غرا محجلني من آثار الوضوء فمن استطاع 

منكم ان يطيل غرته فليفعل« متفق عليه.

الدعاء
قال ژ »الدعاء ال يرد بني األذان واالقامة« رواه الترمذي.

قال رس���ول اهلل ژ: »الدعاء بني األذان واإلقامة مس���تجاب 
فادعوا«. حديث صحيح رواه أبو يعلى.

تعلم القرآن
مه«. رواه  قال رس���ول اهلل ژ: »خيركم من تعلم القرآَن وعلَّ

البخاري.

أنفع الخلق
هم إلى اهلل  هم عيال اهلل فأحبُّ قال رس���ول اهلل ژ: »اخَلْلق كلُّ

أنُفعهم لعياله«. رواه أبو يعلى.

الريبة
قال رس���ول اهلل ژ: »دع ما يريبك إلى ما ال يريبك«. حديث 

سائي. صحيح رواه النَّ

اإليمان
قال رس���ول اهلل ژ: »ذاق طع���َم اإلميان من رضي باهلل ربًا، 

وباإلسالم ديناً، ومبحمد رسوالً«. رواه مسلم

أنصفه المفكرون وتطاول عليه الجاهلون

التراث من

ابتسم أحبابنا

عاشق المساكين 
جعفر بن أبي طالب

الزواج من أربع
حضر اعرابي مجلس احلجاج بن يوس���ف، ودار احلديث 
عن النساء، فسمع احلجاج يقول: ال تكتمل النعمة على عبد 
حتى يتزوج من اربع نس���وة، فتأثر االعرابي بهذا احلديث، 
واخذ من تفكيره كل مأخذ، فباع كل ما ميلك من أغنام واموال 
حتى استطاع ان يجمع بني اربع زوجات، فتبني ان االولى غير 
متدينة، وان الثانية متبرجة، وان الثالثة حمقاء رعناء، وان 
ب، فتوجه  ب وال حُتَ الرابعة فارك اي كارهة ومكروهة، ال حُتِ
الى مجلس احلجاج وقام بني يديه فقال: ايها االمير، سمعت 
منك حديثا ان النعم���ة ال تكتمل على رجل حتى يتزوج من 
اربع، قال احلجاج نع���م قلت ذلك، قال: فقلت ومن ادرى من 
األمير؟ فبعت كل ما أملك وتزوجت بأربع فكن أربع دواه، قال 

وكيف كان ذلك؟ فأنشد قائال:
اربعا الييعيين  أبييغييي قييرة  تييزوجييت 

اتيييزوج اكييين  لييم  أنيييي  فياليت   
سمعته مييا  استمع  لييم  ليتني  ويييا 

أحييوج ذاك  فييي  أنفقت  ملييا  فييإنييي 
ربها اهلل  تييعييرف  مييا  فيييواحيييدة 

التحرج ما  وال  تييدري  التقى  ما  وال 
ببيتها تييقيير  ان  ميييا  وثييانييييية 

تتبرج انييهييا  بيييل  ال،  تيييأنيييق، 
وثييالييثيية حييمييقيياء رعيينيياء سخيفة

اعييوج تأتي ميين االميير  الييذي  وكييل 
غلظة ذات  مييفييروكيية  ورابيييعييية 

تبهج الدهر  مدى  نفسي  بها  فليست 
فييهيين طيييياق كييلييهيين بييوائيين

تلجلجوا ال  فاشهدوا  ثاثا،  ثاثا 
فضحك احلجاج حتى كاد يقع، وكان قليل الضحك، وامر 

بتعويضه عما أنفق في أخذه بهذه النصيحة الضارة!

بكاء الخليفة

لماذا الخوف؟

اقبل اخلليفة املنصور يوما 
راكبييا وكان الفييرج بن فضالة 
جالسا فقام الناس للخليفة ولم 
يقم الفرج فدعا به املنصور فقال: 
ما منعك من القيام حن رأيتني 
فقال: خفت ان يسييألني اهلل لم 
فعلت؟ ويسييألك لييم رضيت؟ 
وقد كره رسول اهلل ژ القيام 
فبكى املنصور واكرمه وقضى 

حوائجه.

دخل رجل علييى ابن حنبل 
ÿ فقييال: عظني، فقييال له: 
ان كان اهلل تعالى تكفل بالرزق 
فاهتمامك ملاذا؟ وان كان اخللف 
على اهلل حقا فالبخل ملاذا؟ وان 
كانييت اجلنة حقا فالراحة ملاذا؟ 
وان كان سؤال منكر ونكير حقا 
فاالنس مليياذا؟ وان كانت الدنيا 
فانية فالطمأنينة ملاذا؟ وان كان 
احلساب حقا فاجلمع ملاذا؟ وان 
كان كل شيييء بقضيياء وقدر 

فاخلوف ملاذا؟

هذا صحابي عاشق للمساكني، 
قال عنه أبوهريرة ÿ: كان خير 
الناس للمساكني، وأطلق عليه 
النبي ژ لقب: »أبواملساكني«، 
انه املتحدث باسم املسلمني أثناء 
هجرتهم الى احلبشة وكان خير 
املتحدثني باسمهم. إنه البطل في 
التحدث  حبه للمساكني، وفي 
أبناء دينه في معارك  باس���م 

احلرب والسالم.
إن���ه ابن عم الرس���ول ژ 
ق���ادة غ���زوة مؤتة،  وأح���د 
املعرك���ة الوحيدة التي يخرج 
فيها، وكان���ت بعد عودته من 
احلبشة في أعقاب فتح املسلمني 
خليبر، وقد نال الش���هادة في 
هذه املعركة، إنه املغوار البطل 
الذي بكى صلوات اهلل وسالمه 
عليه: »الناس من شجر شتى.. 
وأنا وجعفر من شجرة واحدة«. 
وقال عنه الرسول ژ: »أشبهت 
إنه جعفر بن  خلقي وُخلقي« 

أبي طالب.
ع���اش جعفر في كنف عمه 
الترف  العباس، يحيا حي���اة 
والثراء حت���ى بعث اهلل نبيه 
الى العاملني بالهدى ودين احلق. 
فأسلم قبل ان يدخل رسول اهلل 
ژ دار األرقم ويدعو فيها، ثم 
استغنى بعد ذلك عن العيش في 
بيت عمه ألنه يعلن ان إسالمه 

بعد هو اآلخر.
واشتد إيذاء قريش للمسلمني 
وأصاب جعفر من أذى الكفار ما 
جعل مقامه في مكة أمرا ال يطاق 
فكانت هجرته الى احلبش���ة، 
وكان هو أمير املهاجرين اليها، 
لم يهاجر وحده، بل كان معه 
بعض املسلمني، وهاجرت معه 
زوجته أس���ماء بن���ت عميس 
فولدت له هناك عبداهلل، فكان 
اول مول���ود ولد في اإلس���الم 

بأرض احلبشة.
ولقد ح���زن جعفر على ما 
فاته م���ن املعارك التي خاضها 
النبي، ولذلك ما ان جاءت غزوة 
مؤتة، حتى استأذن جعفر النبي 
صلوات اهلل وسالمه عليه في 
ان يش���ترك فيها، وأذن النبي 
جلعفر، وراح ابن عم الرسول 

الى املعركة جنديا من جنودها 
وفي الوقت نفسه قائدا لها، إذا 
ما أصابت الشهادة القائد زيد بن 
حارثة، وينال الشهادة زيد بن 
حارثة، ويتولى القيادة جعفر، 
فيحمل الراية قبل ان تس���قط 
عل���ى األرض من يد الش���هيد 
زيد بن حارثة، ويتقدم ليقود 
املعركة بحماسة املتشوقني الى 
محاربة أعداء اهلل، بحماسة من 
لم يش���ارك في غزوة من قبل، 
ويحيط األعداء بالبطل، والروم 
يتكاثرون من حوله فينزل من 
فوق جواده مضطرا وهو يكيل 
له���م الطعان، ولك���ن ضربات 
األعداء تتركز عليه فيضربون 
ميينه فيقطعونها فيتلقى الراية 
القتال  بشماله، ويس���تمر في 
ولكنهم يحيطون به فيس���قط 
ش���هيدا، ويأخذ الراية من يده 
عبداهلل ابن رواحة آخر القادة 
الثالثة للمعركة الذين حددهم 
النبي بأسمائهم قبل اخلروج 
للمعركة. وبعد صالة املغرب، 
الرسول وسط أصحابه  وقف 
وذك���ر جعفر، وقال: لقد رأيته 
في اجلنة له جناحان مضرجان 
بالدماء مصب���وغ القوادم )أي 
أن جعفر كان مخضبا بالدماء 
في مقدماته ألنه تلقى طعنات 
الرماح، وضربات السيوف مقبال 
)غير مدبر(. وبعد أيام هدأت حدة 
احلزن في بيت جعفر، وتقدمت 
الزوجة الثكلى الى رسول اهلل 
ابنها عبداهلل وذكرت  تصحب 
يتم أطفالها وضيق معاشهم بعد 
موت أبيهم الفتى اجلواد، فبكى 
رسول اهلل ژ حتى انتحب ثم 
قال: »كيف تخافني عليهم. وأنا 

وليهم في الدنيا واآلخرة«.
ثم قال: اللهم اخلف جعفر 
في أهل���ه، وبارك لعبداهلل في 
ميينه )قالها ثالثا(، ويس���مع 
أبوهريرة قصة أسماء، فيبكى 
على أس���خى بني أبي طالب اذ 
كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان 
في بيته، حتى انه كان ليخرج 
إلينا العكة )قربة السمن( التي 
ليس فيها شيء فيشقها فنلعق 

ما فيها.

الموعظة موهبة لها مهارات وأساليب فريدة

ملا كان���ت املوعظة موهبة 
أفرد  عظيمة ونعم���ة كبيرة 
له���ا العلماء فص���وال وأبوابا 
وجعلوه���ا فن���ا خالص���ا له 
معاييره وخصائصه وابتدعوا 
له مهارات عديدة وأس���اليب 
فريدة، ولئن س���بقنا الغرب 
الى وضع نظ���م وأصول هذا 
الفن، فقد فاق العرب األقدمون 
أمم الدنيا في حسن اخلطابة 

وروعة األداء.
بهذه الكلمات بدأت األستاذة 
الش���ريعة والدراسات  بكلية 
اإلسالمية د.شذى العبدالكرمي 
حيث بنيت لنا أسرار فن الوعظ 
واإلرشاد، وانه مهارة وأسلوب 
تس���تطيع به الواعظة اعتالء 

املنصة ومخاطبة اجلمهور.
وأشارت العبدالكرمي الى ان 
أهم سمة في شخصية الواعظة 
هي ثقافتها األساسية وأولويات 
الط���رح لديها وكيفية كس���ب 
العاملني في اجلهاز الفني واإلداري 

في املؤسسات الصحية.

الثقافة

العبدالكرمي ان أسس  وقالت 
شخصية الواعظة تتركز في العلم 
والثقافة واإلعداد اجليد للموضوع 
املراد التحدث عنه ليكون أبلغ في 
الوصول الى السامعني باالضافة 
الى امتالك الواعظة مهارات لغوية 
ومعجما واس����عا م����ن املفردات 
يزودها بقدرة على التعبير بطريقة 
مبدعة. وأكدت على أهمية حتديد 
الواعظة الهدف حتى تكون قادرة 
على اإلقناع وتستجلب االهتمام، 
لقول الرسول الكرمي ژ في خطبة 
الوداع: »يا أيها الناس اس����معوا 
مني أبني لكم« وان تتسم الواعظة 
بالثقة بالنفس والصدق وأمانة 
النقل حتى تكون أكثر وصوال الى 

قلوب الناس وعقولهم.

صفات ضرورية

وحددت العبدالكرمي الصفات 

التي يجب ان تتحلى بها الواعظة 
مثل ان تعرف متى تتحدث ومتى 
تتوقف، وان تتحدث عن أشياء تهم 
اآلخرين مع استخدام اللغة السهلة 
اليومية وان يك����ون حديثها بال 
تفاخر، وان تشير اشارات طبيعية 
مع محافظتها على التواصل عن 
طريق العني. وقالت ان أولويات 
الطرح ه����ي ان يكون مناس����با 
للتحدث ومناسبا للجميع وفيه 
إبداع وابتكار وإثارة دون اصطدام 
الط����رح فكرة جادة  ويكون في 
واحدة على األقل حتى ال يتحول 
املوض����وع الى اجلدية التامة مع 
مراعاة التفاؤل والسهولة ويكون 

الطرح شخصيا أو اجتماعيا.

12 وصية

وذكرت العبدالكرمي 12 وصية 
أوصت بها الواعظة لكسب العاملني 
الفن����ي واالداري في  في اجلهاز 
املؤسس����ات الصحية وحصرتها 
في: عدم التكلف إلضحاك الناس 

ف����ي املناس����بات، والتركيز على 
صفات مح����دودة )دور فالنة في 
مساعدة اآلخرين(، وعدم الكالم 
عن النفس بل عن املوضوع، وان 
يكون احلديث بإخالص وعاطفة 
م����ع مراعاة مس����توى الصوت، 
على ان يكون الصوت مسموعا 
للجميع باالضاف����ة الى التركيز 
على أه����م احلقائق واس����تخدام 
القص����ص املؤثرة الس����يما تلك 
التي رأتها بنفسها، وربط اجلميع 
باملوضوع واالستشهاد بكلمات 
بعض احلضور، وان تكون اخلامتة 
مؤثرة باالضافة الى أهمية تفاؤل 
ومرح الواعظة حتي تترك شعورا 

طيبا لدى احلضور.

االبتسامة مع المرض

الى  العبدالك����رمي  وانتقل����ت 
توضيح سبل جناح الواعظة في 
املؤسس����ات الصحية وقالت ان 
التقييم أي قياس مقدار  معايير 
اإلجناز للمهام التي تتكون منها 

الوظيفة التي يؤديها الفرد، وأداء 
الوظيفة نتيجة جهد الفرد يتأثر 
بإمكانياته وسماته وإدراكه للدور 
املطل����وب منه متثيل����ه فيكون 
األداء ه����و نتيج����ة التفاعل بني 
اجلهد واالمكانيات وادراك الدور 
املطلوب منه باالضافة الى عمل 
الواعظ����ة على تهوين األمر على 
أسرة املريض وبأن املرض مقدر 
من عند اهلل وان يتيقنوا ان اهلل 
أرحم بهم من أنفسهم ويعلموا ان 
اهلل قد اختار لهم املرض ورضيه 
لهم، وكما تذكر لهم فوائد املرض 
وثمرات����ه واليقني ب����أن االبتالء 
باملرض وغيره عالمة على محبة 
اهلل للعبد وإعالم أسرة املريض 
بان اجلزع ال يفيد وامنا يزيد اآلالم 
ويضاعف عليهم املصيبة، وعليهم 
التسلي والتأسي بالنظر الى من 
هو أش����د منهم بالء وأعظم منهم 
مرضا مع التأكي����د على االلتزام 
بالدعاء واإلكثار من االس����تغفار 

والصدق.

العبدالكريم: اصطفى اهلل تعالى أناسًا 
للتبليغ واإلرشاد وآخرين لالستماع واإلنصات

هل تعلم؟
المبشرون بالجنة

ابن أبي بلتعة

مدّرسة قرآن
1 � أبوبكر الصديق

2 � عمر بن اخلطاب
3 � عثمان بن عفان

4 � علي بن أبي طالب
5 � طلحة بن عبيد اهلل

6 � الزبير بن العوام
ب���ن زي���د  7 � س���عيد 

العدوي
8 � سعد بن أبي وقاص

ب���ن  عبدالرحم���ن   �  9
عوف

ب���ن  أبوعبي���دة   �  10
اجلراح

رضي اهلل عنهم جميعا

الذي كتب  ان الصحابي 
ال���ى قري���ش يحذرهم من 
املسلمني هو حاطب بن أبي 
بلتعة، وهو من أهل السابقة 
واجلهاد وممن حضر بدرا، 
الكتاب المرأة اسمها  أعطى 
سارة وعلم رسول اهلل ژ 
وأرسل اليها من أخذ الكتاب، 
واعترف حاطب باخلطأ وأقر 
بالذنب واستغفر ربه وعفا 

عنه رسول اهلل ژ.

وضحة املري حتفظ جزأين م���ن القرآن الكرمي وتقول: كل من 
في البيت يقوم بحفظ القرآن، أبي وأمي واخوتي جميعا واهتمامنا 
األول هو كتاب اهلل والعمل مبا فيه من أحكام واالس���تفادة من كل 
آي���ة أحفظها، وتتابعني أمي يوميا وكذلك أبي يحّفظني ويس���ّمع 
ل���ي ويصحح أخطائي ويقّدم لي هدايا جميلة لتفوقي، وأمتنى ان 

أصبح مدرّسة لكتاب اهلل.

مهندس إلكترونيات

محام

راش���د بشير يقول: أحفظ ثالثة أجزاء من القرآن الكرمي وبدأت 
في اجلزء الرابع وأش���ارك في جميع املسابقات القرآنية ودائما من 
املتفوقني في الدراسة، كما انني أحصل على املركز األول دائما وأواظب 
على الصالة في املس���جد وأمتنى ان أصبح مهندس الكترونيات، 
وأش���كر كل من س���اعدني على حفظ كت���اب اهلل وخاصة والدي 

ووالدتي حفظهما اهلل.

عم���ر رفاعي يتمنى ان يصبح محاميا يدافع عن املظلومني الفقراء 
من دون مقابل، كما انه من الطلبة املتفوقني في الدراس���ة ويحفظ من 
كتاب اهلل جزأين ويؤكد انه يعمل بكل أوامر القرآن الكرمي وسنة نبينا 
ژ وهو اآلن يحّضر للمش���اركة في مس���ابقة القرآن الكرمي ومتفائل 

بحصوله على املركز األول.

وضحة املري

راشد بشير

عمر رفاعي


