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عناية النبي ژ بسبطيه رضي اهلل عنهمامواقف مع الحبيب ژ

الكات����ب اإلجنليزي  يقول 
املعروف توماس كاراليل في 
كتابه »األبطال« والذي عقد فيه 
فصال رائعا عن النبي ژ: ».. 
هل رأيتم قط.. أن رجال كاذبا 
يستطيع أن يوجد دينا عجبا.. 
إنه ال يق����در أن يبني بيتا من 
الطوب فهو إذا لم يكن عليما 
بخصائص اجلي����ر واجلص 
والتراب وما ش����اكل ذلك فما 
ذلك ال����ذي يبنيه ببيت وإمنا 
هو تل من األنقاض وكثيب من 
أخالط املواد، وليس جديرا أن 
يبقى على دعائمه اثني عشر 
قرنا يسكنه مائتا مليون من 
األنفس، ولكنه جدير أن تنهار 
أركانه فينهدم فكأنه لم يكن. 
وإني ألعل����م أن على املرء أن 
يس����ير في جميع أموره طبق 
قوانني الطبيع����ة وإال أبت أن 
جتيب طلباته.. كذب ما يذيعه 
أولئ����ك الكف����ار وإن زخرفوه 
حتى تخيلوه حقا.. ومحنة أن 
ينخدع الناس ش����عوبا وأمما 

بهذه األضاليل.
».. إن محم����دا – ژ - لم 
يتلق دروس����ا على أستاذ أبدا 
وكانت صناعة اخلط حديثة 
العهد آنذاك ف����ي بالد العرب، 
ويظهر لي أن احلقيقة هي أن 
محمدا - ژ- لم يكن يعرف 
اخلط والقراءة، وكل ما تعلم 
هو عيشة الصحراء وأحوالها 
وكل م����ا وفق إلى معرفته هو 
ما أمكنه أن يش����اهده بعينيه 
ويتلقى بفؤاده من هذا الكون 

إنه لم يعرف  النهاية.  العدمي 
من العالم وال من علومه إال ما 
تيسر له أن يبصره بنفسه أو 
يصل إلى س����معه في ظلمات 
صحراء الع����رب، ولم يضره. 
إنه لم يع����رف علوم العالم ال 
قدميه����ا وال حديثها ألنه كان 
بنفسه غنيا عن كل ذلك. ولم 
يقتبس محمد - ژ- من نور 
أي إنسان آخر ولم يغترف من 
مناهل غيره ولم يكن في جميع 
أشباهه من األنبياء والعظماء - 
أولئك الذين أشبههم باملصابيح 
الهادية في ظلمات الدهور- من 
كان بني محمد - ژ- وبينه 
أدنى صلة وإمنا نش����أ وعاش 
وحده في أحشاء الصحراء بني 

الطبيعة وبني أفكاره.

رجل الصدق

لوحظ على محمد -ژ- 
منذ صباه أنه كان شابا مفكرا 
وقد سماه رفقاؤه األمني - رجل 
الصدق والوفاء- الصدق في 
أفعال����ه وأقواله وأفكاره. وقد 
الحظوا أنه ما من كلمة تخرج 
من فيه إال وفيها حكمة بليغة. 
وإني ألعرف عنه أنه كان كثير 
الصمت يسكت حيث ال موجب 
للكالم، فإذا نطق فما شئت من 
لب.. وقد رأيناه طول حياته 
رجال راسخ املبدأ صارم العزم 
بعيد الهم كرميا برا رؤوفا تقيا 
فاضال حرا، رجال شديد اجلد 
مخلصا، وهو مع ذلك س����هل 
اجلانب لني العريكة، جم البشر 

العشرة حلو  والطالقة حميد 
اإليناس، بل رمبا مازح وداعب، 
وكان على العموم تضيء وجهه 
ابتسامة مشرقة من فؤاد صادق. 
وكان ذكي اللب، شهم الفؤاد، 
عظيما بفطرته، لم تثقفه مدرسة 
وال هذبه معلم وهو غني عن 
ذلك.. ف����أدى عمله في احلياة 

وحده في أعماق الصحراء.
».. ومما يبطل دعوى القائلني 
أن محمدا - ژ- لم يكن صادقا 
في رسالته.. أنه قضى عنفوان 
شبابه وحرارة صباه في تلك 
العيشة الهادئة املطمئنة - مع 
خديجة رضي اهلل عنها- لم 
أثناءها إحداث ضجة  يحاول 
وال دوي، مما يكون وراءه ذكر 
وش����هرة وجاه وسلطة.. ولم 
يكن إال بعد أن ذهب الش����باب 
وأقبل املشيب أن فار بصدره 
ذلك البركان الذي كان هاجعا 
وثار يريد أمرا جليال وش����أنا 

عظيما.

الرحمة

».. لق����د كان في فؤاد ذلك 
الرج����ل الكبي����ر - ژ - ابن 
القفار العظيم النفس، اململوء 
رحم����ة وخي����را وحنانا وبرا 
وحكمة وحج����ى ونهى، أفكار 
غير الطم����ع الدنيوي، ونوايا 
خالف طلب السلطة واجلاه. 
وكيف وتلك نفس صامتة كبيرة 
ورجل من الذين ال ميكنهم إال 
أن يكونوا مخلصني جادين؟! 
فبينما ن����رى آخرين يرضون 

باالصطالحات الكاذبة ويسيرون 
طبق اعتبارات باطلة، إذ ترى 
محمدا - ژ- ل����م يرض أن 
يلتفع باألكاذيب واألباطيل. لقد 
كان منفردا بنفس����ه العظيمة 
وبحقائق األمور والكائنات، لقد 
كان سر الوجود يسطع لعينيه 
بأهوال����ه ومخاوفه ومباهره، 
ولم يك����ن هنالك من األباطيل 
م����ا يحجب ذلك عن����ه، فكأنه 
لسان حال ذلك السر يناجيه: 
هاأنذا، فمثل هذا اإلخالص ال 
يخلو من معنى إلهي مقدس، 
وما كلمة مث����ل هذا الرجل إال 
صوت خارج من صميم قلب 
الطبيعة، فإذا تكلم فكل اآلذان 
برغمه����ا صاغية وكل القلوب 
واعي����ة، وكل كالم ما عدا ذلك 

هباء وكل قول جفاء.

شخصية فذة

»إن����ي ألح����ب محم����دا - 
ژ- لب����راءة طبعه من الرأي 
والتصنع. ولقد كان ابن القفار 
هذا رجال مستقل الرأي ال يعول 
إال على نفسه وال يدعي ما ليس 
فيه ولم يكن متكبرا ولكنه لم 
يكن ذليال، فهو قائم في ثوبه 
املرقع كما أوج����ده اهلل وكما 
أراده، يخاطب بقوله احلر املبني 
قياصرة الروم وأكاسرة العجم 
يرش����دهم إلى ما يجب عليهم 
لهذه احلياة وللحياة اآلخرة. 
وكان يعرف لنفسه قدرها، وكان 
رجال ماضي العزم ال يؤخر عمل 

اليوم إلى غد.
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أخرج أحمد عن أبي هريرة 
ÿ قال قلنا: يا رسول اهلل إنا 
إذا رأيناك دقت قلوبنا وكنا من 
أهل اآلخرة، فإذا فارقناك أعجبتنا 
الدنيا وشممنا النساء واألوالد، 
قال ژ »لو أنكم تكونون على 
كل ح���ال على احلال التي أنتم 
عليها عندي لصافحتكم املالئكة 
بأكفهم، ولزارتكم في بيوتكم، 
ولو لم تذنبوا جلاء اهلل عز وجل 

بقوم يذنبون كي يغفر لهم« قلنا: 
يا رسول اهلل حدثنا عن اجلنة 
ما بناؤها؟ قال ژ: »لبنة ذهب 
ولبنة فضة، وبالطها »الطني بني 
البناء« املس���ك األذفر »الطيب 
الري���ح« وحصباؤه���ا اللؤلؤ 
والياقوت وترابها الزعفران، من 
يدخلها ينعم وال يبأس ويخلد 
وال مي���وت، ال تبلى ثيابه وال 

يفنى شبابه.

روى النس����ائي في سننه عن 
ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: 
»عق رسول اهلل ژ عن احلسن 
واحلسني رضي اهلل عنهما بكبشني 

كبشني«.
وروى ابن حبان بسنده عن ام 
املؤمنني عائش����ة رضي اهلل عنها 
قالت: »عق رسول اهلل ژ عن حسن 
وحسني يوم السابع وسماهما، وامر 

ان مياط عن رأسه األذى«.
هأنت تراه ژ يعق عن سبطيه 
العقيقة عن  الصغيرين مع كون 
االبناء حني يولدون من واجبات 
االب جتاه ابنائه ال اجلد، لكن النبي 
ژ نزل نفسه الشريفة منزلة االب 
املباشر، فعاش وري االب واجلد في 
آن واحد وفي عاطفة واحدة، وكيف 
ال يكون ذلك وقد وصف سبطيه في 

كثر من حديث بأنهما ابناه.
فأي عناية هذه وأي قلب أبوي 
حوى كل هذا احلنان، انه النبي ژ 
برحمته الواسعة ومشاعره املليئة 

باحلب واحلنان.
ولقد بلغ من رعاية النبي ژ 
لسبطيه، وحرصه على وقايتهم 
من كل سوء وشر أنه كان كثيرا ما 
يعوذهما من كل ما يخاف عليهما 

من شره.
فقد روى البخاري في صحيحه 
بسنده عن ابن عباس رضي اهلل 
عنهما ق����ال: كان النبي ژ يعوذ 
احلس����ن واحلس����ني ويقول: »ان 
اباكما كان يعوذ بهما اس����ماعيل 
واسحاق، اعوذ بكلمات اهلل التامة 
من كل ش����يطان وهامة ومن كل 

عني المة«.

عن أبي هريرة � ÿ � قال جاء 
رجل إلى رسول اهلل ژ فقال: إني 
مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه، 
فقالت: والذي بعثك باحلق ما عندي 
إال ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت: 
مثل ذلك، حتى قلن كلهن مثل ذلك، 
ال والذي بعثك باحلق ما عندي إال 
ماء، فق���ال ژ: »من يضيف هذا 
الليلة؟ فق���ال رجل من األنصار: 

أنا يا رسول اهلل، فانطلق به إلى 
رحلة، فقال المرأته أكرمي ضيف 
رس���ول اهلل ژ وفي رواية: قال 
المرأته هل عندك شيء؟ قالت: ال إال 
قوت صبياني، قال: فعلليهم بشيء، 
وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا 
دخل ضيفنا فأطفئ السراج، فلما 
أصبح غدا على النبي ژ فقال: لقد 

عجب اهلل من صنيعكما الليلة.

أخ���رج البخاري ع���ن عروة 
أن امرأة س���رقت في عهد رسول 
اهلل ژ في غ���زوة الفتح، تفزع 
 ÿ قومها إلى أس���امة بن زيد
يستشفعونه. قال عروة: فلما كلمه 
أسامة فيها تّلون وجه رسول اهلل 
ژ: وقال: »أتكلمني في حد من 
حدود اهلل تعالى؟« فقال أسامة: 
استغفر لي يا رسول اهلل. فلما كان 
العشي قام رسول اهلل ژ خطيبا 

فأثنى على اهلل مبا هو أهله ثم 
قال: »أما بعد: فإمنا هلك الناس 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه احلد. والذي 
نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها« ثم 
امر رس���ول اهلل ژ بتلك املرأة، 
فقطعت يدها، فحس���نت توبتها 

بعد ذلك وتزوجت.

وتتجلى مشاعر األبوة بشكلها 
الفائق حني يقف النبي ژ خطيبا 
مثقال بأعباء الدعوة والرس����الة، 
حاضا املؤمنني على لزوم التقوى 
وفعل اخليرات، حتى يرى من على 
منبره ابني����ه الصغيرين يعثران 
ويقومان ثم يعثران، فال يجد نفسه 
اال وقد نزل ليحملهما الى منبره.

فياهلل م����ن نفس طبعت على 
العطف  الرحمة بالصغير، وعلى 

األبوي العميق.
روى ابن داود بسنده عن بريدة 
ÿ قال: خطبنا رسول اهلل ژ 
فأقبل احلسن واحلسني رضي اهلل 
عنهما عليهم����ا قميصان احمران 
يعثران ويقومان، فنزل فأخذهما، 
فصع����د بهما املنبر ثم قال: صدق 
اهلل )إمنا أموالكم وأولدكم فتنة( 
رأيت هذين فل����م اصبر، ثم اخذ 

في اخلطبة.
 ÿ ومن ذلك ايضا عن ابي ليلى
قال: »كنت عند رسول اهلل ژ وعلى 
صدره او بطنه احلسن او احلسني، 
قال: فرأيت بوله أساريع فقمنا إليه، 
فقال: دعوا ابني ال تفزعوه حتى 
يقضي بوله، ثم أتبعه املاء ثم قام 
فدخل بيت متر الصدقة ودخل معه 
الغالم فاخذ مترة فجعلها في فيه 
فاس����تخرجها النبي ژ وقال: ان 

الصدقة ال حتل لنا«.
ولعظيم قدرهما عنده رضي اهلل 
عنهما كان يركبهما معه أحيانا على 
بغلته الشهباء )الدلدل(، احدهما 

قدامه والثاني خلفه.
فقد روى مسلم في صحيحه 
بس����نده م����ن حديث اي����اس عن 
ابي����ه قال: لقد قدت بنبي اهلل ژ 
واحلسن واحلسني بغلته الشهباء 
حتى ادخلتهم حجرة النبي ژ هذا 
قدامه وهذا خلفه. كان ژ يحنو 
عليهم����ا ويقبلهما من حني آلخر، 
ويروي لنا أبوهريرة ÿ من ذلك 

حادثة فريدة.
روى ابوداود بس����نده عن ابي 
هريرة ÿ ان االقرع بن حابس 
ابصر رس����ول اهلل ژ وهو يقبل 
حسينا فقال: ان لي عشرة من الوالد 

ما فعلت ه����ذا بواحد منهم، فقال 
رس����ول اهلل ژ: »من ال يرحم ال 

يرحم«.
وفي رواي����ة »وما أملك لك أن 
نزع اهلل الرحمة من قلبك«، صفات 

احلسني ÿ اخللقية
كان احلسن بن علي ÿ اشبه 
الناس بالنبي ژ، ولوضوح هذا 
 ÿ الشبه في مالمح وجهه ونحره
كان أبوبك����ر ÿ يالعبه صغيرا 
بقوله »بأبي، شبيه بالنبي ال شبيه 

بعلي« وعلي ÿ يضحك.
اما اخوه احلسني ÿ فإن ثمة 
روايات تذكر أن جسده كان شبيها 
بجسد النبي ژ دون مالمح وجهه. 
فقد روى الترمذي بسنده عن هانئ 
بن هانئ ع����ن علي بن ابي طالب 
ÿ قال: »احلسن اشبه برسول 
اهلل ژ ما بني الصدر الى الرأس، 
واحلسني أشبه برسول اهلل ژ 

ما كان اسفل من ذلك.
وروى الطبراني بس����نده عن 
علي بن ابي طالب ÿ »من سره 
ان ينظر الى اشبه الناس برسول 
اهلل ژ ما بني عنق����ه الى كعبه 
خلقا ولونا فلينظر الى احلسني بن 
علي«. وذكر ابن عساكر عن فروة 
بن ابي املغراء عن القاسم بن مالك 
عن عاصم بن كليب عن ابيه قال: 
رأيت النبي ژ في املنام فذكرته 
البن عباس فقال: اذكرت احلسني 
بن علي حني رأيته؟ قلت: نعم واهلل 
ذكرته بكفيه حني رأيته ميشي، قال: 

انا كنا نشبهه بالنبي ژ.
وقال الزبير بن بكار: حدثني 
محمد بن الضحاك احلزامي قال: 
كان وجه احلسن يشبه وجه رسول 
اهلل ژ وكان جسد احلسني يشبه 

جسد رسول اهلل ژ.
روى اب����و يعلي بس����نده عن 
س����فيان قال: قلت لعبيد اهلل بن 
أبي يزيد: رأيت حسني بن علي؟ قال: 
اسود الرأس واللحية اال شعيرات 
هاهنا في مق����دم حليته فال ادري 
اخضب وترك ذلك املكان تش����بها 
برسول اهلل ژ، او لم يكن شاب 

منه غير ذلك.

في حديث صلح احلديبية عند 
البخاري عن املس���ور بن مخرمة 
وم���روان ان عروة جع���ل يرمق 
أصحاب رس���ول اهلل ژ بعينيه، 
قال: فواهلل ما تنخم رس���ول اهلل 
ژ نخامة إال وقعت في كف رجل 
منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا 
أمرهم ابتدروا امره، واذا توضأ كادوا 

يقتتلون  على وضوئه، وإذا تكلم 
خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون 
إليه النظر تعظيما له، فرجع عروة 
إلى أصحابه فقال: أي قوم؟ واهلل 
لقد وفدت على امللوك وفدت على 
قيصر وكسرى والنجاشي، واهلل ما 
رأيت ملكا قط يعظمه اصحابه ما 

يعظم أصحاب محمد محمدًا.

لقد ح���ذر النبي ژ أش���د 
التحذير، وأنذر غاية االنذار من 
ظاهرة قطع االرحام، فقال كما في 
الصحيحني من حديث جبير بن 
مطعم: »ال يدخل اجلنة قاطع« 

يعني: قاطع رحم.
أبو داود والترمذي  واخرج 
وابن ماجة بإسناد صحيح من 
حديث أبي هريرة ÿ قال: قال 
رسول اهلل ژ: »ما من ذنب أجدر 
أن يعجل اهلل تعالى لصاحبه 
العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له 
في اآلخرة، مثل البغي وقطيعة 

الرحم«.
فماذا عساه قاطع الرحم أن 
ينتظر بعد كل هذا؟ هل ينتظر 
ثوابا من اهلل عزوجل على قطيعة 
رحمه؟ هل ينتظر ثناء عطرا من 
الناس؟ هل ينتظر لني اجلانب من 

اخللق؟ كال، بل فلينتظر عقابا 
على قطع رحمه!

وفي الصحيح من حديث ابن 
عم���رو ÿ عن النبي ژ قال: 
»لي���س الواصل باملكافئ ولكن 
الواصل الذي إذا قطعت رحمه 

وصلها«.
وأخرج البخاري ومسلم من 
حديث أبي هريرة ÿ عن النبي 
ژ قال: »إن اهلل خلق حتى إذا 
فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا 
مق���ام العائذ بك م���ن القطيعة 
قال: نع���م، أما ترضني أن أصل 
من وصلك وأقطع من قطعك؟ 
قالت: بلى يا رب، قال: فهو لك، 
قال رسول اهلل ژ: فاقرأوا ان 
شئتم )فهل عسيتم إن توليتم 
أن تفسدوا في األرض وتقطعوا 

أرحامكم(.

أخذ جحا ناقة جاره ليقضي 
عليها إح���دى جوالته خارج 
املدين���ة، وفي الي���وم التالي 
أعاد الناق���ة لصاحبها ومعها 
بعير صغير مدعيا انها ولدت، 

ولم يكذبه جاره ألنه مستفيد، 
وبعد شهر أخذ جحا الناقة ولم 
يرجعها وملا طالبه جاره قال: 
لقد كانت في حالة والدة أثناء 

السفر وماتت منى.

طل���ب مغف���ل م���ن أحد 
احلمالني ان يحمل له كيسا 
اتفقا  الدقيق مقابل أجل  من 
عليه. ولكن احلمال استغفله 

وهرب بالدقيق ورآه املغفل 
بعد أيام فاستتر منه... وملا 
سئل عن سر تستره قال: لئال 

يطالبني باألجر.

حضر أشعب مرة مائدة بعض 
األمراء، فُقدم لآلكلني جدي مشوي 
فجعل أشعب يسرع في أكله منه، 

فقال له األمير: أراك تأكله مجردا 
كأن أمه نطحتك فقال أشعب: أراك 

تشفق عليه كأن أمه أرضعتك.

الناس هالل رمضان  تبصر 
فلم يره أحد غير أنس بن مالك 
األنصاري وقد قارب املائة سنة 
من العم����ر، فش����هد بذلك عند 
القاضي اياس بن معاوية فقال 
اياس: أشرنا الى موضعه، فجعل 

يشير وال يرونه فتأمل اياس فإذا 
شعرة بيضاء من حاجب أنس 
انثنت وصارت على عينيه  قد 
فمسحها اياس وسواها، ثم قال 
له: أرنا موضع الهالل فنظر فقال: 

ما أرى شيئا.

ابتسم لمعلوماتك

الكبائر

أحبابنا

تطفيف الكيل

الخيانة

من الكبائ����ر التي حرمها اهلل 
س����بحانه وتعالى تطفيف الكيل 
ويج����ب ان نعل����م ان املطفف هو 
الذي ينقص ف����ي الكيل أو الوزن 
وان من يفعل ذلك هو سارق وهو 
بهذا امن����ا يدخل على ابنائه رزقا 
حراما ولق����د توعد اهلل من يفعل 
ذلك بالعذاب الشديد لقوله تعالى 
اكتالوا  اذا  الذين  )ويل للمطففني 
على الناس يستوفون واذا كالوهم 

او وزنوهم يخسرون(.
وقد قال العلماء ان الويل يعني 
العذاب الشديد او هو واد في جهنم 
وحذرنا الرسول ژ من االقدام على 
هذا الفعل حيث قال فيما يرويه عنه 
ابن عباس رضي اهلل عنهما خمس 
بخمس، وما طففوا الكيل اال منعوا 

النبات واخذوا بالسنني.
ومن هذا املنطلق يجب ان نعلم 

ان من يخاف اهلل فعليه اال يقترف 
تلك اجلرمية الشنعاء التي حذرنا 
الس����نة  القرآن كما حذرتنا  منها 
وقد كان عب����داهلل بن عمر يحذر 
البائعني من الوق����وع في حبائل 
تلك اجلرمية فيروي عنه انه كان 
يقول للبائع »اتق اهلل واوفي الكيل 
والوزن فإن املطففني يوقفون حتى 
ان العرق ليلجمه����م الى انصاف 
آذانهم« وان من يفعلون ذلك فإنهم 
يعرضون انفسهم واهليهم ألكل 
احلرام ال����ذي حذرنا اهلل منه في 
قوله تعال����ى )يا أيها الذين آمنوا 
قوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها 

الناس واحلجارة(.
وقد اكد الرسول ژ على ثواب 
من ال يقدم����ون على اقتراف تلك 
املعصية من التجار حني قال »التاجر 

الصدوق مع الكرام البررة«.

من الكبائر التي حرمها اهلل 
اخليان���ة، ان املؤم���ن يجب ان 
يحرص دائما على عدم الوقوع 
في ارتكاب جرمية اخليانة، ذلك 
الن اهلل س���بحانه وتعال���ى قد 
حذرنا منها في قوله تعالى )يا 
أيها الذين آمنوا ال تخونوا اهلل 
والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم 
تعلمون(، كما ان الرسول ژ قد 
نفى اإلميان عن اخلائن حني قال 
»ال اميان ملن ال أمانة له وال دين 

ملن ال عهد له«.
ومما يجعل املؤمن احلقيقي 
ينفر من تلك الكبيرة ان رسول 
اهلل ژ وصف اخلائن بالنفاق 
حني ق���ال »آية املنافق ثالث: اذا 
حدث كذب واذا وعد اخلف واذا 
أؤمتن خان«، فإذا ائتمنك احد على 

مال يتيم ففرطت فيه فأنت خائن 
لالمانة والذي يرتكب تلك املعصية 
يحذره الناس دائما في التعامل 
النه يشتهر بينهم باخليانة ومن 
هنا فإنه يكون محل ازدراء من 
املجتمع، كما ان املوظف الذي ال 
يؤدي وظيفته على النحو األمثل 
هو خائ���ن المانته وقد يلتمس 
البعض العذر لنفسه حني ال يقوم 
مبهام وظيفته على الوجه األكمل 
ويقول انا اقوم بأداء هذه الوظيفة 
على قدر املال الذي احصل عليه 
منها وهنا خطأ الن االنسان اذا 
اكرمه اهلل بالقيام بوظيفة معينة 
فعليه ان يؤديها وان ينتظر ثواب 
اجرها من اهلل سبحانه وتعالى، 
بل ان اهلل قد ينتقم ممن يفعل 
ذلك في الدني���ا ولكنه بالتأكيد 

سينتقم منه في اآلخرة.

عنه قالوا

مكان رفيع
سوسن حسن تقول: دائم����ا متفوقة في دراستي واحلم�د 
هلل ألنني ملتزم�ة باالهتم�ام بالدروس واالنتباه للمدرس�ة وهي 
تشرح ثم مراجع���ة دروس�ي وعم����ل الواجب والتحض���ير 
لدرس الغ�د ح�تى تك���ون لدي فك����رة جيدة عنه وارى ان 
البن����ت التي تدرس بجدية س���تنال مكان�ا رفيع���ا وتخدم 

بلدها.

أبوصحيفة

هو: وهب بن عبداهلل بن مسلم بن 
جنادة السوائي، صحابي، توفي النبي 
ژ وهو صبي، سكن الكوفة، ولي بيت 
املال لعلي ف����كان يدعوه وهب اخلير 

مات عام 74ه�.

أبوحذيفة بن عتبة

أبوحذيفة بن عتبة بن عبد شمس 
بن عبد مناف، صحابي قرش����ي، كان 
من السابقني لالسالم، هاجر الهجرتني 
وصلى الى القبلتني، شهد بدرا واستشهد 

يوم اليمامة في 11ه�.

أبودجانة األنصاري

صحابي، ش����هد بدرا، واستش����هد 
باليمامة عام 11ه�، وممن ش����ارك في 

قتل مسيلمة.

أبوذر الغفاري

صحابي من السابقني الى االسالم، كان 
ممن حرم اخلمر واالزالم في اجلاهلية، 
وكان ممن ال يعبد االصنام، اش����تهر 
بتقواه وتقشفه، كان يحرض الفقراء 
على مشاركة االغنياء في أموالهم، شهد 
فتح القدس مع عمر بن اخلطاب، قال 
عنه رسول اهلل ژ: »يرحم اهلل ابا ذر 
يعي����ش وحده وميوت وحده ويبعث 

وحده«، توفي عام 32ه�.

مشاهير الصحابة

جد ولعب

طبيبة أطفال

شهد القالف تقول: الي����وم انا مكرمة لتفوقي في املدرس����ة 
وان���ا ادرس جي�����دا وأخصص وقتا للع���ب واللهو ووقتا 
آخر للترفي����ه ي���وم االج���ازة اقضيه مع اقاربي وألع���ب 
مع بناته�������م واخرج للمنتزهات م�������ع أهلي ثم اع����ود 
الى املن����زل الراجع دروسي وأحف����ظ واجباتي ل���ذلك انا 

متفوقة.

شهد علي تتمنى ان تصبح طبيبة اطفال وتقول تفوقي الدراسي 
كل عام وتكرميي من عدة جهات يجعلني اقبل اكثر على الدراسة 
واحلف���ظ، كما انني احفظ من كت���اب اهلل ولذلك فانني امتنى ان 
اصبح طبيبة واعتقد انني سأكون ان شاء اهلل ناجحة في عالجي 

لالطفال املرضى ومساعدتهم.

سوسن حسن

شهد القالف

شهد علي


