
الجمعة  21  يناير  2011   17االيمان
سيدا شباب أهل الجنةمواقف مع الحبيب ژ

البريطاني  الكات����ب واألدي����ب  يقول 
املعروف هربرت ج����ورج ولز في بحثه 
»معالم تاريخ اإلنس����انية«: »..هل تراك 
علمت قط أن رجال على غير كرمي السجايا 
يس����تطيع ان يتخذك صديقا؟ ذلك ان من 
عرفوا محمدا ژ أكثر من غيرهم، كانوا 
أشد الناس إميانا به، وقد آمنت به خديجة 
� رضي اهلل عنها � كل حياته على أنها رمبا 
كانت زوجة محبة، فأبو بكر ÿ ش����اهد 
أفضل وهو لم يتردد قط في إخالصه، كان 

يؤم����ن بالنبي ژ، وكذلك علي ÿ فإنه 
خاطر بحياته من أجل النبي ژ في أحلك 

أيامه سوادا«.
»حج محمد ژ حجة الوداع من املدينة 
الى مكة، قبل وفاته بعام، وعند ذاك ألقى 
على شعبه موعظة عظيمة.. إن أول فقرة 
فيها جترف أمامها كل ما بني املسلمني من 
نهب وس����لب ومن ثارات ودماء، وجتعل 
الفقرة األخيرة منها الزجني املؤمن عدال 
للخليفة.. إنها أسس����ت في العالم تقاليد 

عظيمة للتعامل العادل الكرمي، وانها لتنفخ 
في الناس روح الكرم والسماحة، كما انها 
انسانية السمة ممكنة التنفيذ، فإنها خلقت 
جماعة انس����انية يقل م����ا فيها مما يغمر 
الدنيا من قسوة وظلم اجتماعي، عما في 

اي جماعة أخرى سبقتها.
»لقد منح العرب العالم ثقافة جديدة، 
وأقاموا عقيدة التزال إلى اليوم من أعظم 
القوى احليوية في العالم، أما الرجل الذي 

اشعل ذلك القبس العربي فهو محمد.

قال رس����ول اهلل ژ: »احلس����ن واحلسني سيدا ش����باب أهل ولز: محمد أعظم من أقام دولة العدل والتسامح
اجلنة«.

قال رسول اهلل ژ: »احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة 
وأبوهما خير منهما«.

قال رس����ول اهلل ژ: »احلس����ن واحلسني سيدا ش����باب أهل 
اجلنة«.

وعن أبي سعيد اخلدري ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »احلسن 
واحلسني سيدا ش����باب أهل اجلنة، وفاطمة سيدة نسائهم، إال ما 

كان ملرمي بنت عمران«.
عن حذيفة ÿ قال: سألتني أمي: منذ متى عهدك بالنبي ژ؟ 
قال: فقلت لها: منذ كذا وكذا، قال: فنالت مني وسبتني، قال: فقلت 
لها: دعيني فإني آتي النبي ژ فأصلي معه املغرب ثم ال أدعه حتى 
يستغفر لي ولك، قال: فأتيت النبي ژ فصليت معه املغرب، فصلى 
النبي ژ العش����اء ثم انفتل فتبعته فعرض له عارض فناجاه ثم 
ذهب، فاتبعته فسمع صوتي فقال: »من هذا؟« فقلت: حذيفة، قال: 
»م����ا لك؟« فحدثته باألمر فقال: »غفر اهلل لك وألمك« ثم قال: »أما 
رأي����ت العارض الذي عرض لي قبيل؟« قال: قلت: بلى، قال: »فهو 
ملك من املالئكة لم يهبط األرض قبل هذه الليلة، فاستأذن ربه ان 
يسلم علّي ويبشرني أن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، 

وان فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة« رضي اهلل عنهم.
عن حذيفة ÿ قال: أتيت النبي ژ فصليت معه الظهر والعصر 
واملغرب والعش����اء، ثم تبعته وهو يريد يدخل بعض حجره فقام 
وان����ا خلفه كأنه يكلم أحدا، قال: ثم قال: »من هذا؟« قلت: حذيفة، 
قال: »أتدري من كان معي؟« قلت: ال، قال: »فإن جبريل جاء يبشرني 
أن احلسن واحلسني سيدا ش����باب أهل اجلنة« قال: فقال حذيفة: 

فاستغفر لي وألمي، قال: »غفر اهلل لك يا حذيفة وألمك«.
أخرجه اإلمام أحمد في املسند ص 932 ج5 )ط.احللبي(

ركوبهما مع النبي ژ على بغلته
عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: لقد قدت بنبي اهلل ژ واحلسن 
واحلسني بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي ژ، هذا قدامه 

وهذا خلفه.
ع����ن عبداهلل بن جعفر قال: كان رس����ول اهلل ژ إذا قفل تلقي 
بي وباحلسن أو باحلسني، قال: »وأراه قال: احلسن« فحملني بني 
يديه واحلس����ن وراءه، قدمنا املدينة ونحن على الدابة التي عليها 

النبي ژ.
عن عبداهلل بن جعفر قال: كان رسول اهلل ژ إذا قدم من سفر 
تلقي بنا، قال: فتلقى بي وباحلسن، أو باحلسني، قال: فحمل أحدنا 

بني يديه واآلخر خلفه حتى قدمنا املدينة.

إن رسول اهلل ژ عق عن الحسن والحسين
عن عبداهلل بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: إن رسول اهلل ژ 

عق عن احلسن واحلسني.
أخرجه اإلمام أحمد في املس����ند ص355 ج5 وأخرجه كذلك ص 

361 )ط. احللبي(.

نزول النبي ژ عن المنبر وحمله لهما ثم عودته
عن عبداهلل ب����ن بريدة عن أبيه قال: خطبنا رس����ول اهلل ژ 
فأقبل احلسن واحلسني رضي اهلل عنهما قميصان أحمران، يعثران 
ويقومان، فنزل فأخذهما فصعد بهما املنبر، ثم قال: »صدق اهلل: 
)إمن����ا أموالكم وأوالدكم فتنة( رأيت هذين فلم أصبر« ثم أخذ في 

اخلطبة.
أخرجه أبو داود في: 2- كتاب الصالة، 225- باب اإلمام بقطع 

اخلطبة لألمر يحدث، ح1109.

قتالنا في الجنة وقتالكم في النار
ح����ني اراد ابو س����فيان بن حرب االنصراف م����ن غزوة احد، 
اش����رف على اجلبل ثم صرخ بأعلى صوته فقال: انعمت، فقال: 
ان احلرب س����جال يوم بيوم )اي انتصرنا عليكم يوم احد بعد 
انتصارك����م علينا بيوم بدر(، اعل هب����ل )اي اظهر دينك(، فقال 
رسول اهلل ژ: قم يا عمر فأجبه، فقل: اهلل اعلى واجل، ال سواء، 
قتالن����ا في اجلنة وقتالكم في النار، فلما اجاب عمر ابا س����فيان 
قال له ابوس����فيان: هلم الي يا عمر، فقال رس����ول اهلل ژ: ائته 
فانظر ما ش����أنه، فجاءه فقال له ابوسفيان: أنشدك اهلل يا عمر 
اقتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم ال، وانه ليس����مع كالمك اآلن، قال: 
انت اصدق عندي من ابن قمئة وأبر، لقول ابن قمئة لهم: اني قد 
قتلت محمدا، وكان ابن قمئة املش����رك قد اعتقد انه قتل الرسول 

لقتله صحابيا يشبهه ژ.

في ضيافة أم معبد
حني خرج رس����ول اهلل ژ من مكة مهاج����را الى املدينة هو 
وابوبك����ر ومولى ابي بكر عامر بن فهيرة مروا على خيمتني الم 
معبد اخلزاعية، وكانت امرأة برزة )امرأة كهلة تبرز للناس وال 
حتتجب او تتحجب كما تفعل الش����واب(، فسألوها مترا وحلما 
ليش����تروا منها فلم يصيبوا عندها شيئا مما طلبوا وكان القوم 
مرملني )فقراء اصابهم القحط واجلدب(، فنظر رس����ول اهلل ژ 
الى شاة في كسر اخليمة فقال: ما هذه الشاة يا ام معبد؟ فقالت: 
شاة خلقها اجلهد )الوهن والضعف( عن الغنم، قال: هل لها من 
ل����ن؟ قالت: هي اجهد من ذلك، قال: اتأذنني لي ان احلبها؟ قالت: 
نعم، بأبي انت وامي اني رأيت بها حلبا فأحلبها، فجيء بها الى 
الرسول ژ فمسح بيده على ضرعها وسمى اهلل تعالى ودعا لها 
في شأنها فتفاجت عليه )افرجت ما بني رجليها وسكنت( ودرت 
واجرت فدعا بإناء فحلب فيه حتى عاله البهاء )بريق الرغوة(، 
فسقى ام معبد حتى رويت ثم سقى اصحابه ومنهم دليلهم عبداهلل 
بن اريقط حتى رووا جميعا ثم ش����رب ژ آخرهم ثم حلب فيه 

ثانيا حتى امتأل االناء فعادوا عندها وارحتلوا عنها.

عطاء من ال يخشى الفقر
اخرج ابن جرير عن سهل بن سعد ÿ قال: جاءت امرأة الى 
رسول اهلل ژ ببردة، قال سهل: هي شملة منسوجة فيها حاشيتها، 
فقالت: يا رسول اهلل جئتك اكسوك هذه، فأخذها رسول اهلل ژ 
وكان محتاجا اليها فلبسها فرآها عليه رجل من اصحابه فقال: يا 
رسول اهلل ما احسن هذه، اكسنيها، فقال: نعم، فلما قام رسول 
اهلل ژ المه اصحابه، وقالوا: ما احسنت حني رأيت رسول اهلل 
ژ اخذها محتاجا اليها ثم س����ألته اياها وقد عرفت انه ال يسأل 
ش����يئا فيمنعه، قال: واهلل ما حملني على ذلك اال رجوت بركتها 

حني لبسها رسول اهلل ژ لعلي أكفن فيها.

ابتسم لمعلوماتك

الكبائر

ضحوا بأرواحهم

أحبابنا

حارثه بن سراقة
مشاريع خيرية في آسيا

نوع املشروع: مساجد، آبار سطحية، آبار اتوازية، دار االيتام، 
دار القرآن، مدارس، مس���توصفات، سكن طالب، مراكز اسالمية 
وتعليمية، كليات، مساهمات في بناء مساجد، مساهمات في بناء 
مدارس، مساهمات في بناء كليات، خزانات املياه، برادات املياه، 
بيوت املدرسني، انشاء معاهد، تأثيث مشاريع، طباعة مصاحف، 
دكان وقفي، شراء كمبيوتر، فرش مساجد، شراء مكيفات، مكتبة 

اسالمية ومتديد خط مياه.

مشاريع في أفريقيا
نوع املشروع: مس���اجد، آبار، آبار ارتوازية، دار االيتام، دار 
القرآن، مدارس، مستوصفات، مراكز اسالمية، مساهمات في بناء 
مس���اجد، مساهمات في بناء مدارس، مساهمات في بناء كليات، 
انش���اء معاهد، تأثيث مشاريع، طباعة مصاحف، فرش مساجد 

ومكتبة اسالمية.

شرب الخمر
التي حرمها اهلل  الكبائر  من 
تعالى ش���رب اخلمر، ولقد حرم 
اهلل سبحانه وتعالى شرب اخلمر 
ألنه يشتمل على كثير من املضار 
لعل أبرزها انه اعتداء على العقل 
اإلنس���اني، فمن املعلوم ان عقل 
اإلنسان هو منحة إلهية منحها اهلل 
لبني البشر بحيث يستطيعون 
بواسطتها ان مييزوا بني الصواب 
واخلط���أ واخلير والش���ر، فإذا 
ذهب عقل اإلنسان ألي سبب من 
األسباب وعلى رأسها شرب اخلمر 
فقد ضاع من اإلنسان كل شيء 
ومن أجل ذل���ك فقد حرمها اهلل 
سبحانه وتعالى على املؤمنني في 
قوله تعالى )يا أيها الذين آمنوا 
إمنا اخلمر وامليس���ر واألنصاب 
واألزالم رجس من عمل الشيطان 

فاجتنبوه(.
ومما هو جدير بالذكر ان العرب 
في اجلاهلية كانوا يستبيحون 
شرب اخلمر فحرمها اهلل سبحانه 
وتعالى حترميا تدريجيا الى ان 
حرمها التحرمي القاطع باآلية التي 
أش���رنا اليها، ولقد أكد كثير من 
كبار الصحابة ان شرب اخلمر من 
أكبر الكبائر وأكدوا ذلك من خالل 
ان اهلل قد لعن شاربها في أحاديث 
كثيرة منها قول الرسول ژ: »كل 
مسكر خمر وكل خمر حرام«، ومن 
شرب اخلمر في الدنيا ومات ولم 
يتب منها لن يشرب خمرة اآلخرة، 
ويج���ب ان نعلم ان حكم اخلمر 
ينس���حب على جميع املخدرات 
ألن علة التحرمي واحدة في الكل 

وهي انها تذهب بالعقل.

زوجتان

كانت جلحا زوجتان، فجلس معهما يتس���امر وطاب لهما ان 
حترجاه فسألتاه: ايهما احب اليك؟ قال: انتما معا حبيبتان الى 

قلبي.
قالتا: ال، انك ال تستطيع ان تضحك منا بهذه املراوغة، وامامك 
ه���ذه البركة نخيرك في اغراق احدانا بها، فمن منا تلقي بها في 
امل���اء اآلن؟ فحار في امره هنيهة ث���م التفت الى الزوجة االولى 

وقال: اذكر انك تعلمت السباحة قدميا يا عزيزتي.

جرح صغير

سار امللك محمد بن السلطان محمود الى بغداد ليحاصرها، 
ودار القتال على باب البلد فأمر اخلليفة املقتفي فنودي ببغداد، 
كل من جرح في بغداد فله خمسة دنانير، فكان كل جريح يوصل 
ذلك املبلغ اليه، وحضر بعض العامة عند الوزير مجروحا فقال 
له الوزير: هذا جرح صغير ال تستحق عليه شيئا، فعاد الرجل 
الى القتال فضرب ف���ي جوفه فخرجت امعاؤه فعاد الى الوزير 

فقال له: يا موالنا الوزير يرضيك هذا؟

ال نبّي بعدي

دخلت امرأة على اخلليفة املهدي تدعي النبوة فقال لها اخلليفة: 
ألم يقل س���يدنا محمد ژ انه ال نبّي بعدي وانه خامت الرس���ل 
واالنبياء؟ فسكتت املرأة قليال ثم قالت: سيدنا محمد قال: ال نبّي 

بعدي، ولم يقل: ال نبية بعدي وال رسولة.

ال أح���د يعلم ما ه���و العمل 
الصالح الذي يقبله اهلل تعالى 
منا، وال الثواب املترتب على هذا 
الصنيع، ف���رب عمل في اعيننا 
صغير وهو عند اهلل عظيم، ولعل 
قربة تقربت بها الى اهلل باخالص 
ولم تذكره���ا وال القيت لها باال 
تكون سببا العتالئك اعلى درجات 
اجلنة مبشيئته سبحانه وتعالى. 
واص���دق واروع مثال على ذلك 
قصة الصحابي حارثة بن سراقة 

والتي ال يعلمها الكثير منا.
فيقول: هو حارثة بن سراقة 
بن احلارث من بني النجار البيه 
سراقة بن احلارث الذي استشهد 
ي���وم حنني، وام���ه الربيع بنت 
النضر عمة انس بن مالك، اعتنق 
حارثة االسالم صغيرا فتربى بني 
يدي النبي ژ وكان اميانه خالصا 
ايضا. وكان حارثة ش���ديد البر 

بأمه ذا عالقة متينة بها.
وكانت امه حتبه حبا شديدا، 
اال ان ه���ذا احلب ل���م مينعه ان 
يخرج الى بدر لنصرة دين اهلل 
فح���ب االميان كان اقوى من كل 
املشاعر االخرى، خرج حارثة الى 
بدر رغم حداثة سنه وقلة خبرته 
في القتال، وملا بدأت املعركة واخذ 
اجليشان موضعهما، وكان حارثة 

مع النظارة، فنزل الى احلوض 
الذي اتخذه املس���لمون ليشرب 
املاء، فاذا بسهم ينطلق من كنانة 
العرقة احد املشركني  حبان بن 
ليصيب حارثة فيستش���هد في 
سبيل اهلل تعالى، وملا علمت ام 
حارثة باستشهاد ولدها اسرعت 
الى النبي ژ قائلة: يا رسول اهلل 
قد عرفت منزلة حارثة مني، فإن 
كان في اجلنة صبرت واحتسبت 
وان كان غير ذلك اجتهدت عليه 
بالبكاء، فرد عليها رس���ول اهلل 
ژ: يا أم حارثة انها ليست بجنة 
واحدة، ولكنهاجنان كثيرة، وان 
ابنك اصاب الف���ردوس االعلى، 

فصبرت األم على فراق ولدها.
وضحكت وهي تقول: بخ بخ 
يا حارث، ال ابكي عليه ابدا، وعلى 
الرغم من ان البعض يستصغر 
ما قام به حارثة الذي لم يكن في 
وس���ط املعركة امام نحر العدو 
ب���ل كان من بعيد ف���ي النظارة 
واستشهد وهو يشرب املاء من 
احل���وض، اال انه اص���اب اعلى 
اجلنان في اشارة الى عظم وفضل 
اهل بدر، وان العمل الصالح ان 
صادف اخالصا لم يكن له ثواب 
اال اجلنة ولعل بره بأمه كان ايضا 

سبب ذلك.

عنه قالوا

أك����د رئيس مجل����س إدارة 
جمعية الشيخ عبداهلل النوري 
اخليري����ة د.خال����د املذكور ان 
اجلمعية تس����عى إل����ى خدمة 
املسلمني في جميع انحاء العالم 
ونشر الدعوة اإلسالمية وتعاليم 
الدين في جمي����ع انحاء العالم 
وعن طبيعة هذه املشاريع قال 
د.املذكور انها تتمثل في الكفاالت 
التي تقوم بها اجلمعية مثل كفالة 
االيتام وكفال����ة الدعاة وكفالة 
طالب العلم من خالل جلان تابعة 
للجمعي����ة مثل جلنة التواصل 
االس����ري التي تهت����م بالنشء 
الدين  الصغير وغرس تعاليم 
االس����المي فيهم وحفظ القرآن 
الكري���م وايضا جلن����ة البعوث 
الطالبية التي  تهت��م بطلب�ة املنح 
الدراسية وتعتني باملستويني 
العلمي والتربوي للطلب���ة م���ن 
خالل تقدمي املساعدات لهم ف����ي 
التعلي����م وقد تخرج  مجاالت 
فيها دعاه ينش����رون االس����الم 

داخ��ل بالدهم.

الوقف

وعن أهمي���ة الوقف كداعم 
للعم���ل اخليري قال د.املذكور: 
الوقف قربة هلل عز وجل وأمر 
مرغوب فيه ش���رعا، فعن أبي 
هريرة ÿ أن رسول اهلل ژ: 
قال: »إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إال من ثالث صدقة جارية أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له( 
والصدقة اجلارية محمولة عند 
العلماء عل���ى الوقف فالوقفية 
ينفق من ريعها السنوي على 
الغرض املخص���ص لها وبذلك 
تك���ون صدقة جارية للمس���لم 
في حياته وبعد مماته وبني ان 
اجلمعية لديها العديد من الوقفيات 
التي تهتم مبس���اعدة ش���ريحة 
كبيرة م���ن احملتاجني ومن هذه 
الوقفيات: وقفية القرآن الكرمي، 
كفالة االيتام، الرعاية األسرية، 
الرعاية الطبية، املعاقني، من كسب 

يدي، التعليم والتأهيل وإفطار 
الصائم، اآلبار، املساجد، ووقفية 
األضاحي، وينفق ريع كل وقفية 
على الغرض املخصص لها ما عدا 
الوقفية العامة فريعها ينفق على 

جميع الوقفيات.

أبرز الجمعيات

وعن رؤيته كداعية إسالمي 

النوري قال: اجلمعية  جلمعية 
تعتبر من أبرز اجلمعيات اخليرية 
في الكويت وتنال ثقة أهل الكويت 
خاصة والعاملني في مجال اخلير 
عامة وتتميز مبنهجيتها الهادئة 
الوثيق���ة بالعاملني  وصلته���ا 
في املجال اخلي���ري والتعاون 
والتنس���يق م���ع مثيالتها من 
اجلمعيات داخل وخارج الكويت 
وتقلد رئاستها قبلي العم يوسف 
احلجي وهو علم من اعالم اخلير 
على مس���توى العالم االسالمي 
والعم احمد بزيع الياسني وهو 
أبو االقتصاد االسالمي في الكويت 
واتشرف بادارتها بعدهما سائرا 
على طريقهما متبعا منهج الشيخ 

عبداهلل النوري، رحمه اهلل.
وش���كر د.املذك���ور اصحاب 
االي���ادي البيضاء من املواطنني 
واملقيمني الذين ساهموا بتبرعاتهم 
القيام  حتى تستطيع اجلمعية 
بواجباته���ا جتاه احملتاجني في 

جميع انحاء العالم.

المذكور: جمعية الشيخ عبداهلل النوري تتميز بمنهجيتها 
الهادئة وصلتها الوثيقة بالعاملين في المجال الخيري

داعية
يقول اجلاراهلل عبداهلل: أنا منتسب للجنة النشء االسالمي بجمعية 
االصالح االجتماعي وأحفظ الق����رآن الكرمي وألعب كرة القدم مع زمالئي 
وامتنى عندما أكبر أن أكون قد حفظت املصحف كامال وأعمل داعية لديني 
لألجانب. وخاصة في بالد الغرب الذين ال يعرفون ش����يئا عن االس����الم 
ويش����وهون صورته ويربطونها باالرهاب والتطرف مع ان ديننا يدعو 

الى السالم والى التسامح.

ماذا تعرف عن 
القرآن الكريم؟

< يشتمل القرآن الكرمي 
على 30 جزءا.

< يشتمل اجلزء الواحد 
على حزب���ني، عدد األحزاب 

60 حزبا.
< يشتمل احلزب الواحد 

على أربعة أرباع.
< يشتمل القرآن الكرمي 

على 240 ربعا.
< عدد سور القرآن الكرمي 

114 سورة.
القرآن  < بعض س���ور 
الكرمي مكية، أي أنزلت على 
الرس���ول ژ في مكة قبل 
الهجرة الى املدينة املنورة.

< والبع���ض اآلخر من 
الكرمي مدنية،  القرآن  سور 
اي انزلت على الرسول ژ 

في املدينة املنورة.
< عدد آيات القرآن الكرمي 

6236 آية كرمية.
الك���رمي هو  الق���رآن   >
الكبرى للرس���ول  املعجزة 
ژ، الق���رآن الكرمي نزل به 
جبريل گ على الرس���ول 
ژ في ليلة مباركة من ليالي 

شهر رمضان املبارك.

ضابط

العب كرة

محمد املني����ر يجم����ع بني العاب الق��وى ودراس����ته وتفوقه 
فيها وبني حفظه لكتاب اهلل تعالى ويقول انظم وقتي جيدا أقوم 
بواجبي كامال وامتنى أن أكون ضابط جيش أحمي وطني الغالي 
الكوي����ت. واتربص الي عدوان او عدو يريد ان يخرب بلدي احلبيب، 
حماه���ا اهلل من كل مكروه، كما ان عمل الضابط يتصف بالش���جاعة 

واالقدام وحب الشهادة.

محمد رفاعي يتمنى أن يصبح العب كرة وهو يحفظ السور القصار من 
القرآن الكرمي ويطيع والديه ويتمنى ان ينتقل من احلضانة إلى املرحلة 
االبتدائية ويكون قد انهى حفظ جزء »عم« حيث يقوم والده بتحفيظه. 
ويقول احب اش���اهد مباريات الكرة واشجع الفريق الذي يشجعه ابي 

واتعرف على اسماء الالعبني الشطار لكي ادعمهم حني يفوزون.

اجلاراهلل عبداهلل

محمد املنير

محمد رفاعي

د.خالد املذكور

خيرية مشاريع


