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عناية النبي ژ بسبطيه رضي اهلل عنهمامواقف مع الحبيب ژ

لباسه وزينته

يق���ول العال���م الكبير ويل 
ديورانت صاحب الكتاب املشهور 
»قصة احلضارة« والذي يقع في 
أحد عشر جزءا »يبدو ان احدا 
لم يعن بتعليم محمد ژ القراءة 
والكتابة، ول���م يعرف عنه انه 
كتب شيئا بنفسه، ولكن هذا لم 
يحل بينه وبني قدرته على تعرف 
شؤون الناس تعرفا قلما يصل 

اليه ارقى الناس تعليما«.
»كان النب���ي ژ م���ن مهرة 
الق���واد ، ولكنه كان الى جانب 
هذا سياس���يا محن���كا، يعرف 
كيف يواصل احل���رب بطريق 

السلم«.
»اذا ما حكمنا على العظمة مبا 
كان للعظيم من اثر في الناس 
قلنا ان محمدا ژ كان من أعظم 
عظماء التاريخ، فلقد اخذ على 
نفسه ان يرفع املستوى الروحي 
واالخالقي لش���عب ألقت به في 
دياجي���ر الهمجية حرارة اجلو 
وجدب الصحراء، وقد جنح في 
حتقيق ه���ذا الغرض جناحا لم 
يدانه في���ه اي مصلح آخر في 
التاريخ كله، وقل ان جند انسانا 
غيره حقق ما كان يحلم به، ولم 
يكن ذلك النه هو نفسه كان شديد 

التمسك بالدين وكفى، بل ألنه 
لم يكن ثمة قوة غير قوة الدين 
تدفع العرب في ايامه الى سلوك 
ذلك الطريق الذي سلكوه، وكانت 
بالد العرب ملا بدأ الدعوة صحراء 
جدباء، تسكنها قبائل من عبدة 
األوثان قليل عدده���ا، متفرقة 
كلمته���ا، وكانت عند وفاته امة 
موحدة متماسكة، وقد كبح جماح 
التعصب واخلرافات، واقام فوق 
اليهودية واملسيحية ودين بالده 
القدمي، دينا سهال واضحا قويا، 
وصرحا خلقيا قوامه البس���الة 
القومية، واستطاع في  والعزة 

جيل واحد ان ينتصر في مائة 
معركة، وفي قرن واحد ان ينشئ 
دولة عظيمة، وان يبقى الى يومنا 
هذا قوة ذات خط���ر عظيم في 

نصف العالم«.
»لسنا جند في التاريخ كله 
مصلحا فرض على االغنياء من 
الضرائب ما فرضه عليهم محمد 

ژ العانة الفقراء«.
»تدل االحاديث النبوية على 
ان النب���ي ژ كان يح���ث على 
طلب العلم ويعجب به، فهو من 
هذه الناحية يختلف عن معظم 

املصلحني الدينيني«.

ديورانت: محمد أعظم عظماء التاريخ رجل قسا قلبه

المؤمن الحق

الغنى والفقر

صاحب الحفرة

شكا رجل الى النبي ژ قسوة 
قلبه فقال له ژ: »اذا اردت ان يلني 
قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم 
املسكني، فإن اليتيم اذا بكى اهتز 
لبكائه عرش الرحمن، فيقول اهلل 
تعالى ملالئكته: يا مالئكتي من ذا 

الذي أبكى هذا اليتيم الذي غيبت 
أباه في التراب؟ فتقول املالئكة: 
ربنا أنت أعلم فيقول اهلل تعالى 
ملالئكته: يا مالئكتي اشهدوا ان 
من أس���كته وأرضاه ان ارضيه 

يوم القيامة«.

روي ان النبي ژ مر باحلارث 
بن مالك االنص���اري، فقال له: 
»كيف اصبحت يا حارثة؟ قال: 
اصبحت مؤمن���ا حقا، قال ژ: 
انظر ما تقول، فإن لكل ش���يء 
حقيقة، فما حقيقة اميانك؟ قال: 

عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت 
ليلي وأظمأت نهاري، وكأني انظر 
الى عرش ربي بارزا، وكأني انظر 
الى اهل اجلنة يتزاورون، فقال 
ژ: يا حارثة عرفت فالزم، قالها 

ثالثا«.

عن أب���ي ذر ÿ قال: قال 
لي رسول اهلل ژ: »يا ابا ذر، 
أترى كثرة املال هي الغنى؟ قلت: 
نعم يا رسول اهلل، قال: »أفترى 
قلة املال هي الفقر؟« قلت: نعم 
يا رسول اهلل قال: امنا الغنى 

غنى القلب والفقر فقر القلب« 
ومن كان الغن���ى في قلبه فال 
يضره ما لقي من الدنيا، ومن 
كان الفق���ر في قلبه فال يغنيه 
م���ا اكثر من الدنيا وامنا يضر 

نفسه بذلك«.

قال ابن مس���عود: قمت في 
ج���ون الليل وانا مع رس���ول 
اهلل ژ ف���ي غ���زوة تب���وك 
فرأيت شعلة من نار في ناحية 
اليها،  املعسكر فاتبعتها انظر 
فإذا رس��ول اهلل وابوبكر وعمر 
رضي اهلل عنهما واذا عبداهلل 
ذو »البجادين« قد مات فحضروا 

له ورسول اهلل ف��ي حفرت��ه 
وأبوبك�����ر وعم�����ر يدليان��ه 
والرس�����ول يقول: »ادليا الى 
اخاكما« فدلياه اليه فلما هيأه 
للحده قال »اللهم امسيت عنه 
راضيا فارض عنه« عندما قال 
ابن مس���عود »يا ليتني كنت 

صاحب هذه احلفرة«.

كان احلسني ÿ يلبس اخلز 
من الثياب، شأنه في ذلك شأن 
غيره من الصحابة الذين ترفعوا 
عن طلب الشهرة والتميز عن 

الناس.
روى الطبراني بسنده عن 
السدي قال: رأيت احلسني بن 
علي وعليه عمامة خز قد خرج 

شعره من حتت العمامة.
وروى ايض���ا بس���نده عن 
الشعبي قال: دخلت على احلسني 

بن علي وعليه ثوب خز.
وتفيد رواية الش���عبي عن 
تختم احلسني ÿ حرصه على 
التختم بشهر رمضان، والتختم 

من سنن العادات ال العبادات.
الش���عبي قال: رأيت  فعن 
احلس���ني يتخت���م في ش���هر 

رمضان.
وامل���روي عن���ه ÿ ف���ي 
طريقة تختمه انه كان يتختم 

باليسار.
الترمذي بسنده  روى ذلك 
عن محم���د الباقر ق���ال: كان 
احلسن واحلس���ني يتختمان 

في يسارهما.
الباقر  الطبراني عن  وعند 
 ÿ ايضا ان احلسني بن علي

كان يتختم في اليسار.
وقد ثبت عن رس���ول اهلل 
ژ تختمه بيمينه وبش���ماله 

ايضا.
فقد روى مسلم في صحيحه 
عن انس ب���ن مالك ÿ قال: 
»كان خامت النبي ژ في هذه 
واش���ار الى اخلنصر من يده 

اليسرى«.
الترمذي عن  وفي جام���ع 
الصل���ت بن عبداهلل بن نوفل 
قال: »رأيت ابن عابس يتختم 
في ميينه وال اخال���ه اال قال: 
رأيت رس���ول اهلل ژ يتختم 

في ميينه«.
وفيه ايضا ع���ن حماد بن 
سلمة قال: »رأيت ابن ابي رافع 
يتختم في ميينه فسألته عن 
ذلك، فذكر أنه رأى عبداهلل بن 
جعفر يتختم في ميينه، وقال 
عبداهلل بن جعفر: كان النبي 

ژ يتختم في ميينه«.
وفي سنن النسائي عن انس 
ÿ »ان النبي ژ كان يتختم 

في ميينه«.
قال االم���ام النووي: »واما 
احلكم في املسألة عند الفقهاء، 
فأجمعوا على جواز التختم في 
اليمني، وعلى جوزه في اليسار، 
وال كراه���ة في واح���د منهما، 
واختلفوا ايتهما افضل؟ فتختم 
كثيرون من السلف في اليمني، 

وكثيرون في اليسار...«.
التي  ومما روي في زينته 
اعتاد عليها ÿ انه كان يخضب 
بالوسمة، روى ذلك الطبراني 
بسنده عن قيس مولى خباب 
قال: رأيت احلس���ن واحلسني 
رضي اهلل عنهم���ا يخضبان 

بالسواد.
وفي مصن���ف عبدالرزاق 
بس���نده عن الزهري قال: كان 
احلس���ني بن عل���ي يخضب 

بالسواد.

بشرى للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم

عنه قالوا

نساء الكويت وقفن في وجه االحتالل

الجاراهلل: الكويتية أول من قادت مظاهرة ضد االحتالل
وأثبتت المرأة إبان األزمة أن النساء شقائق الرجال

النوري: دم الشهيد حرر أرض الكويت 
وأجره عظيم ومكانته عالية

منزل����ة الش����هداء عن����د اهلل 
تعالى عظيمة واستنهاض للهمم 
واستشعار باملسؤولية العليا في 
حترير البالد ودحر املعتدين الذين 
اعتمدوا على القوة املدمرة الغاشمة 
ناسني ابسط مبادئ االخالق والقيم 
واملبادئ االنسانية الكرمية، وكأن 
لم تكن هناك وش����ائج من دم أو 
لغة او دين، او معرفة للجميل في 
ساعة العسرة. وعن منزلة الشهداء 
عند اهلل تعال����ى يحدثنا الداعية 
نادر النوري حيث يقول: الشهيد 
ال مير مبرحلة فناء بعد انتقاله الى 
اخراه وامنا تستمر حياته مبجرد 

استشهاده مصداقا لقول ربنا )وال تقولوا ملن يقتل 
في س����بيل اهلل أموات بل احياء ولكن ال تشعرون( 
كما ان الش����هيد ال يشعر بألم القتل وال يشعر بهول 
املوت، ولكن تكون حاله كما وضحها لنا رسول اهلل 
ژ بقوله فيما رواه مسلم عن ابي هريرة ÿ قال: 
»يجد الش����هيد من مس القتل اال كما يجد احدكم من 
مس القرصة« ثم انه ينزل عند ربه منزلة الكرام فيرى 
ما ال عني رأت ويسمع ما ال اذن سمعت متمتعا بنعيم 
ال يخطر على قلب بشر منعما برضوان ربه ورحمته 
وفاء منه سبحانه بوعده )ومن اوفى بعهده من اهلل(؟ 
وهو سبحانه القائل: )ولئن قتلتم في سبيل اهلل او 
متم ملغفرة من اهلل ورحمة خير مما يجمعون ولئن 

متم او قتلتم إللى اهلل حتشرون(.
وزاد: الش����هداء عند ربهم له����م اجرهم ونورهم، 
فقد روى ان مس����روقا س����أل عبداهلل بن عباس عن 
حال الش����هداء فقال: ان اهلل تعال����ى قد جعل ارواح 
الش����هداء في جوف طير خضر له����ا قناديل معلقة 
بالعرش تسرح في اجلنة حيث تشاء ثم تؤوي الى 
تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم وقال: هل تشتهون 
شيئا؟ قالوا: اي شيء نشتهي ونحن نسرح في اجلنة 
حيث شئنا ففعل اهلل ذلك بهم ثالث مرات فلما رأوا 
أنهم لن يتركوا دون ان يسألوا، قالوا: يا رب نريد ان 
ترد ارواحنا في اجسامنا حتى نقتل في سبيلك مرة 

أخرى، كما روى ان النبي ژ اخبر 
الذي  الكرمي  اصحابه عن املصير 
صار اليه شهداء غزوة احد بقوله: 
ملا اصيب اخوانكم بأحد جعل اهلل 
ارواحهم ف����ي اجواف طير خضر 
ترد انهار اجلنة وتأكل من ثمارها، 
وتؤوي الى قناديل من ذهب في ظل 
العرش، فلما وجدوا طيب مأكلهم 
ومشربهم وحسن مقيلهم قالوا: يا 
ليت اخواننا يعلمون ما صنع اهلل 
بنا لئال يزهدوا في اجلهاد وال يفروا 
من احلرب وال يجبنوا، فقال اهلل 
لهم: كنا ابلغكم عنهم فأنزل قوله 
تعالى: )وال حتسنب الذين قتلوا في 

سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون(.
وب����ني النوري ان القرآن يزخ����ر باآليات الكرمية 
التي تعلي من قدر الش����هداء وين����وه مبنزلتهم عند 
ربهم مبثل قوله تعالى )فاس����تجاب لهم ربهم اني ال 
اضي����ع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من 
بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا 
في س����بيلي وقاتلوا وقتلوا ألكفرن عنهم سيئاتهم 
والدخلنهم جنات جتري من حتتها االنهار ثوابا من 
عند اهلل واهلل عنده حسن الثواب( مبينا ان الشهيد 
يقبل على اجلهاد وقد استوى لديه اقتل ام لم يقتل، 
يقبل على املوت ضاحكا مستبشرا وهو يقول: فزت 
ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، وقد بني رسول اهلل 
ژ منزلة الشهداء ورفيع منزلتهم بقوله: »ان للشهيد 
عند اهلل سبع خصال ان يغفر له في اول قطرة من دمه، 
ويرى مقعده في اجلنة، ويحلى حلة االميان ويجار 
من عذاب القبر ويأمن من الفزع االكبر ويوضع على 
رأس����ه تاج الوقار، ويزوج من احلور العني، ويشفع 
في س����بعني من اهل بيته«، وسئل رسول اهلل ژ ما 
بال الناس يفتنون في قبورهم اال الشهيد؟ فقال: »فى 

ببارقة السيوف على رأسه فتنة«.
وقال النوري: انها بشرى للشهداء الذين ضحوا 
بأرواحه����م في س����بيل حترير وطنه����م وهنيئا لهم 

مصاحبتهم الصديقني والنبيني يوم الدين.

مناذج نادرة من العطاء والتضحية 
والصمود وم���ن بني تلك الصور يبرز 
الوجه املشرق واألصيل للمرأة الكويتية 
ويسجل لها التاريخ من املواقف واألعمال 
والبطوالت، فكان عطاؤها زاخرا حيث 
عملت الكويتية ومازالت تعمل من أجل 
كويت يرفرف عليها السالم ويسودها 
األمان وحول بعض ما قامت به املرأة 
الكويتية حتدثنا رئيسة اللجنة النسائية 
بجمعية اإلصالح االجتماعي س���عاد 

اجلاراهلل:
تتذكر اجلاراهلل ما كانت عليه املرأة 
الكويتي���ة أثناء فترة الغزو الغاش���م 
فتق���ول: كان للمرأة الكويتية امللتزمة 
بنهج اإلسالم والعاملة في مجال الدعوة 
ومبا توفر لديها من علم شرعي وثقافة 
إسالمية دورها املميز في التوعية بني 
صفوف النساء، واملساهمة في التهدئة 
والصب���ر والثبات واحلاثة على البذل 
والعطاء ونكران الذات، واملؤمنة بالنصر 
والتأييد م���ن اهلل عز وجل، ولم تخل 
منطقة من املناطق أو حي من األحياء 
من مسجد أو منزل تنظم فيه حلقات 
القرآن الكرمي أو الدروس الدينية أو والئم 
اإلفطار اجلماعية أو صالة القيام، وقد 
كانت مثل ه���ذه اللقاءات والتجمعات، 
متثل الزاد الروحي املعني على مواجهة 
تلك احملن العظيمة التي عاشها كل من 

رابط على هذه األرض.

الدعاء المتواصل

وعن بعض املظاهر التي طرأت على 
املرأة الكويتية أثناء االحتالل أوضحت 

قائلة،  اجلاراهلل 
كان م���ن املألوف 
عودة اجلميع من 
النساء إال ما ندر 
الى ارتداء العباءة 
عند اخلروج من 
املنزل واالحتشام 
املجل���س  ف���ي 
والتخلي عن كل 
التبرج  مظاه���ر 
والزينة مدعمات 
التوج���ه  بذل���ك 
الع���ام  الدين���ي 
الذي شمل اجلميع 
وال���ذي متثل في 
االلتجاء الصادق 

الى اهلل عّز وجّل، والدعاء املتواصل له 
سبحانه وتعالى برفع الكرب واإلقبال 
املتزايد على النوافل والطاعات فرادى 

وجماعات.
وأكدت اجلاراهلل ان من أهم دواعي 
انقشاع الغمة وتأييد العزيز القدير ألهل 
هذا البلد بالنصر على عدوهم وحترير 
أرضهم من ظلمه ورجسه قالت: ان وضع 
املرأة الكويتية أثناء فترة االحتالل كان 
ممارسات راقية على مستوى املسؤولني 
واألحداث شارك فيها اجلميع بعفوية 
وذاتية كل حسب امكاناته وقدراته ومع 
ذلك لم تخل الساحة النسائية من عمل 
منظم وتخطيط مدبر قامت به مجموعات 
منهن بالتعاون م���ع اخوانهم الرجال 
وبحسب ما توافر لديهن من الطاقات 
واالمكانات وما تهيأ فيهن من القدرة على 

احلركة واالتصال 
استطعن من خالله 
ان يحقق���ن م���ن 
األعمال واالجنازات 
ما كان له أهميته 
وجدواه في ظل تلك 
الظروف العصيبة 
واألحوال األمنية 
البالغة اخلطورة 

آنذاك.

دور ال ينكر

ت  ر ش����ا أ و
ان  الى  اجلاراهلل 
املرأة الكويتية كان 
لها دورها الذي ال 
ينكر ولعل أبلغ دليل على ذلك ما ضمته 
قوافل الشهداء من أسماء السيدات وفتيات 
جدن بأرواحهن فداء للحق وما تعرضت 
له الكثي����رات من الس����جن واالعتقال 
والتعذيب التهامهن من قبل س����لطات 

االحتالل بالتعاون مع املقاومة.
وعن األدوار الت���ي قامت بها املرأة 
الكويتية أثناء تلك الفترة قالت: اخلروج 
من مظاه���رات في األيام األولى للغزو 
تعبيرا عن االحتجاج العلني والرفض 
الت���ام لالحت���الل العراقي والتمس���ك 
بالشرعية، وكذلك املشاركة في اخفاء 
األسلحة وأجهزة االتصال ونقلها من 
منطقة ألخرى لصالح املقاومة، باالضافة 
الى نقل اجلرحى واملصابني بني رجال 
املقاومة واملشاركة في عالجهم ومتريضهم 
في البيوت اخلاصة، وكذلك املساهمة في 

كتابة املنشورات والبيانات والتعليمات 
اإلرش���ادية وطباعته���ا وتصويره���ا 
وتوزيعها في مختلف املناطق، وأيضا 
رصد حتركات العدو ونقل املعلومات 
االستخبارية لقيادة املقاومة واملشاركة 
في التخطيط واالعداد والتنفيذ لبعض 

عمليات املقاومة اجلريئة.

عطاء مستمر

وأوضحت اجلاراهلل دور املس���جد 
حيث كان ه���و املنطلق األول لدعوات 
التحدي واحلث على العطاء واملرابطة، 
ومنه بدأ جتنيد املتطوعات للعمل في 
مختلف املرافق الصحية ودور الرعاية 
االجتماعية وغيرها، وبه نظمت الدورات 
في اإلس���عافات األولية والتمريضية، 
ومنه كانت توزع املنشورات والبيانات 
الرافضة لالحتالل والداعية الى مواصلة 
املقاومة والعصيان، كما فتحت أس���ر 
كثي���رة منازلها لعقد الدروس الدينية 
النس���ائية واستخدام ما  والتجمعات 
لديها من امكانيات خلدمة حركة املقاومة 
السرية، وتدافعت كثيرات للعمل في دور 
الرعاية االجتماعية وتولي أمر رعاية 
األيتام واألطفال واملسنني واملعوقني حتت 
اشراف من بقي من إدارييها وموظفيها، 
كما كان للم���رأة الكويتية العاملة في 
الطب والتمريض وغير ذلك من املهن 
املس���اعدة وهي أدوار بطولية مشرفة 
ومع قرب نشوب احلرب سارعت أسر 
كويتية كثيرة الى احتضان أبناء وبنات 
دور الرعاية االجتماعية وإيوائهم في 

منازلهم.

الكويت للكويتيني

سعاد اجلاراهلل

الداعية نادر النوري

)وال حتسنب الذين قتلوا في سبيل اهلل أمواتا(


