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الحسين ريحانة رسول اهلل  ژمواقف مع الحبيب ژ

أوالده

مشاركته في الفتوحات

من أوالده 

ريسلر: محمد ژ أعظم رجال التاريخ قاطبة

البروفيس����ور واألس����تاذ 
في معهد باريس للدراس����ات 
اإلس����امية ج����اك ريس����لر 
واحلاصل على جائزة األكادميية 
الفرنسية يشهد شهادة حق 
في وصفه للنبي ژ فيقول: 
القرآن يكمل����ه احلديث الذي 
يعد سلسلة من األقوال تتعلق 
بأعمال النبي ژ وإرشاداته، 

وفي احلديث يجد املرء ما كان 
يدور بخلد النبي ژ، العنصر 
األساس����ي من س����لوكه أمام 
احلقائق املتغيرة في احلياة، 
هذه األقوال، أو هذه األحاديث 
التي يشكل مجموعها السنة 
دونت مما روي عن الصحابة 
� رضي اهلل عنه����م � أو نقل 
التمحيص الشديد  عنهم مع 

في اختيارها وهكذا جمع عدد 
كبير من األحاديث، والسنة 
هي املبين����ة للقرآن وال غنى 

عنها للقرآن.
كان لزام����ا على محمد ژ 
ان يبرز في أقصر وقت ممكن 
العربي عندما  تفوق الشعب 
أنعم اهلل عليه بدين سام في 
بس����اطته ووضوحه، وكذلك 

مبذهبه الصارم في التوحيد في 
مواجهة التردد الدائم للعقائد 
الدينية. وإذا ما عرفنا ان هذا 
العمل العظيم أدرك وحقق في 
أقصر أج����ل أعظم أمل حلياة 
إنسانية فإنه يجب ان نعترف 
ان محم����دا ژ يظل في عداد 
أعظم الرجال الذين شرف بهم 

تاريخ الشعوب واألديان.

بروناي دار الس����ام دولة 
صغيرة احلجم ولكنها اصبحت 
من اهم دول جنوب شرق آسيا 
وتتمتع مبس����توى معيش����ة 
مرتف����ع ومتقدم����ة اقتصاديا 
واجتماعي����ا وحتاف����ظ على 

تقاليدها االسامية.
يدين معظم سكان بروناي 
باالس����ام وينتمون الى عدة 
قوميات من اكبرها املاويون 
الباد  والصينيون وحتك����م 

بالطريقة االسامية ويرأسها 
السلطان احلاج حسن البلقية 
معز الدين وتوصف احلكومة 
بأنها احلكومة املاوية االسامية 
امللكية ويعود تاريخها الى 600 

سنة.
متثل املوارد البترولية مصدر 
الدخل االول في بروناي التي ال 
يتجاوز عدد سكانها 320 ألف 
نسمة يعيشون على مساحة 
516 ألف كيلومتر مربع، اضافة 

الى السياحة، ورغم شهرتها 
كبلد سياحي فانه محرم بيع 
اخلمور في بروناي حيث تعد 
العقاب،  مخالفة تس����توجب 
وهناك حرص عل����ى احترام 
تقاليد االس����ام ويتم التنبيه 
الس����ائحني ملراعاة ذلك  على 
بحيث يتوجب خلع االحذية 
قبل الدخول للمس����اجد وعدم 
مس القرآن الكرمي لغير املسلمني 
النس����اء لرؤوسهن  وتغطية 

واجسادهن قبل دخول املساجد، 
وفي بروناي ال تصافح النساء 
الرج����ال ام����ا الرج����ال فانهم 
يتصافحون بااليدي تصافحا 
خفيفا ثم يضمون ايديهم الى 
صدورهم، ومن عادات الشعب 
في بروناي عدم االشارة باالبهام 
اليمنى ويجب تناول االشياء 
والطع����ام بالي����د اليمنى وال 
يجوز توجيه االقدام في وجوه 

اآلخرين.

المسلمون في بروناي ال يصافحون النساء

شماتة المنافقين ورحمته

النبي اإلنسان يساعد جنوده

ما أبّرك بأعدائك

ش����تان ما بني عبداهلل بن ابي 
بن س����لول )رأس النفاق(، وابنه 
عبداهلل املسلم الصالح املجاهد، فلم 
يخف األب املنافق شماتته وسروره 

بهزمية املسلمني في غزوة أحد.
االبن: الذي صنع اهلل لرسوله 
وللمس����لمني خي����ر، وكان زعيم 
املنافق����ني »عبداهلل ب����ن ابي بن 
سلول« يقوم كل جمعة � اذا جلس 
النبي ليخطب في الناس � فيقول: 
ايها الناس، هذا رس����ول اهلل بني 
اظهركم، أكرمكم اهلل به، وأعزكم 
به، فانصروه واسمعوا له واطيعوا! 
وقد اراد بعد تخاذله يوم احد ان 
يفعل الشيء نفسه، فلما قام أخذ 
املس����لمون ثيابه، وقالوا: اجلس 
يا ع����دو اهلل، لس����ت لذلك بأهل، 
وقد صنعت م����ا صنعت، فخرج 

من املسجد يتخطى رقاب الناس، 
وهو يقول: واهلل لكأمنا قلت شرا 

ان قمت اشدد امره.
واشتدت شماتة اليهود وقالوا: 
ما محمد اال طالب ملك، ما اصيب 
هكذا نبي قط، اصيب في بدنه وفي 
اصحابه، وغضب عمر بن اخلطاب 
وأراد البطش بالشامتني، فقال له 
النبي ژ: ي����ا عمر ان اهلل مظهر 
دينه، ومعز نبيه، ولليهود ذمة فا 
اقتلهم. قال عمر: فهؤالء املنافقون؟ 
قال ژ: أليس يظهرون ش����هادة 
ال إله إال اهلل وأني محمد رس����ول 
اهلل؟ قال عمر: امنا يفعلون ذلك 
تعوذا من السيف، فقد أبدى اهلل 
اضغانهم عند هذه النكبة! قال ژ: 
نهيت عن قتل من قال ال إله إال اهلل 

وان محمدا رسول اهلل.

قّدم الرسول ژ اروع صور 
املثل والقدوة  املشاركة واعطى 
التعالي  الرفيعة وعدم  للقيادة 
واملشاركة الفعلية جلنوده، في 
موقعة اخلندق التي وقعت في 
شوال من السنة اخلامسة للهجرة 
اروع صور املشاركة، فكان ژ 
يقود ثاثة آالف مسلم في حفر 
اخلندق حول املدينة، ولكنه لم 
يشأ ان يفعل مثلما قد يفعل غيره 
الق���ادة باالكتفاء بتخطيط  من 
العمل واالش���راف على التنفيذ 
واصدار االوامر والتعليمات التي 
يتطلبها امتام هذا العمل، ولكنه 

ژ يأبى اال ان يشارك مثله مثل 
كل واح���د منهم فيتحمل حصة 
من العمل مثلما يتحملون، وقد 
كانت حصة كل رجل منهم حفر 
طول ذراع من اخلندق في عمق 
ال يستطيع الذي يسقط فيه ان 
يخرج منه مع فرسه، وكان ژ 
يتحمل معه���م اجلوع اكثر مما 
التراب حتت  يتحملون ويحمل 
وهج الش���مس، حتى ان بطنه 
الش���ريف كان يغطيها التراب، 
فهل هناك قي���ادة أعظم من هذا 
القائد االنسان الذي يأبى ان مييز 

نفسه عن اآلخرين؟

كما وسعت رحمته ژ خصومه 
وأعداءه الذين آذوه اش���د االذى، 
وكذبوه اشد التكذيب، ملا ظفر بهم 
ومتكن منهم ونصره اهلل عليهم، 
فبعد ان دخل مكة فاحتا، وطوق 
احلرم باجليش، قال لهم: »ما ترون 
أني فاعل بك���م؟« قالوا: اخ كرمي 
وابن اخ كرمي، قال: »اذهبو فأنتم 
الطلقاء«، فيبكي ابوسفيان بن حرب 
ويقول: ال إل���ه إال اهلل، ما أرحمك 
وما أبرك وما أوصلك. وملا كان عام 
الفتح ايضا ألقى اهلل االسام في 
قلب ابي س���فيان بن احلارث، ابن 
عم رس���ول اهلل ژ، الذي لطاملا 

هجاه بشعره، وسبه ولعنه وآذاه، 
فخرج ابوسفيان متنكرا خشية ان 
يفتك به ژ، فتصدى لرسول اهلل 
ژ فعرفه وأعرض عنه، فتحول 
الى اجلان���ب اآلخر فأعرض عنه، 
فكلمته ام س���لمة رضي اهلل عنها 
فيه، فقالت: يا رسول اهلل، ابن عمك 
قال: »ال حاجة لي به، اما ابن عمي 
فهتك عرضي«، فلما بلغه ذلك قال 
ابوسفيان: واهلل ليأذن لي أو آلخذن 
بيدي بني هذا ثم لنذهنب في االرض 
حتى منوت عطشا وجوعا، فلما بلغ 
ذلك رسول اهلل ژ رق لهما ثم أذن 

لهما فدخا عليه فأسلما.

علي »األكبر«: وقد ُقتل في الطف 
كما قال ابن سعد في )الطبقات(: 
»وأما علي األكبر بن حسني فقتل 
م����ع أبيه بنهر كرب����اء وليس له 

عقب«.
وأمه ليلي بنت أب ُمّرة بن ُعروة 
بن مس����عود بن عامر بن معتب 

الثقفي.
وليلى هذه أمها: ميمونة بنت 
أبي سفيان بن حرب بن أمية، وأمها 
بنت أبي العاص بن أمية، فابنها 
علي »األكبر« هاشمي من جهة أبيه 

ثقفي أموي من جهة أمه.
»علي األصغر« املعروف ب� »زين 
العابدين« وهو أشهر أوالد احلسني 
ÿ وأفضله����م، ولذلك قال عنه 
اإلمام مالك: لم يكن في أهل البيت 

مثله، وهو ابن أمه.
قال الذهبي في ترجمته: »السيد 
اإلمام زي����ن العابدين الهاش����مي 
العلوي املدني ُيكنى أبا احلس����ني 
ويق����ال: أبواحلس����ن، ويقال: أبو 
محمد ويق����ال: أبو عبداهلل، وأمه 
أم ولد، اسمها س����ّامة بنت ملك 
الفرس يزدجرد وقيل: غزالة ُولد 

في سنة ثمان وثاثني ظنا«.
وقد حكى ابن عنبة في ترجمة 
علي بن احلسني اخلاف في اسم 
أمه ثم خلص الى القول: »وقد أغنى 
اهلل تعالى علي بن احلسني گ 
مبا حصل له من والدة رسول اهلل 
ژ عن والدة يزدجرد بن شهريار 
املجوسي املولود من غير عقد على 

ما جاءت به التواريخ، والعرب ال 
ُتعد للعجم فضيلة وان كانوا ملوكا 
ولو اعتدوا بامللك فضيلة لوجب 
العرب  العج����م على  ان يفضلوا 
ويفضلوا قحطان على عدنان، ولكن 
ليس ذلك عندهم شيئا يعتد به، 
وقد لهج بعض العوام وكثير من 
بني احلسني گ بذكر هذه النسبة 
وقالوا: جمع علي بن احلسني گ 
بني النبوة وامللك، وليس ذلك بشيء 
ولو ثبت على م����ا عرفته. ثم ان 
فاطمة بنت احلسني گ أم أوالد 
احلسن املثنى بن احلسن بن علي 
بن أبي طالب گ وهي فيما يقال 
من أم علي زين العابدين، فإن كانت 
والدة كسرى فضيلة فقد حصلت 
ألوالد احلسن أيضا، على ان احلسن 
گ كان إماما على أخيه احلسني 
گ يجب عليه طاعته، ولم يكن 
احلس����ني إماما للحسن قط وهي 
الفضيلة الت����ي يلتجئ اليها بنو 
احلسن إن عورضوا بتلك الوالدة 

أو بغيرها مما يقوله اإلمامية«.
ونسل احلسني ÿ كله منه، 
إذ كان بقي����ة اخوت����ه الذكور با 

عقب.
قال أبوبكر بن البرقي: نس����ل 
احلس����ني كله من قب����ل ابنه علي 
األصغ����ر، وكان أفضل أهل زمانه 
ويقال: إن قريشا رغبت في أمهات 
األوالد بعد الزهد فيهن حني نشأ 
علي بن احلسني والقاسم بن محمد، 

وسالم بن عبداهلل.

شارك احلسني في اجليش الذي 
قصد جرجان حتت قيادة سعيد 
بن العاص األموي، وكذا اجليش 
ال����ذي غزا أفريقيا مع عبداهلل بن 
أبي السرح، وكان في اجليش الذي 
ظفر في فتوحات شمال أفريقيا ملا 
كان عبداهلل بن أبي س����رح واليا 
على مصر في حدود س����نة سبع 

وعشرين من الهجرة.
وشارك احلس����ني في اجليش 
الذي غزا طبرستان حوالي سنة 

ثاثني من الهجرة مع أمير اجليش 
آنذاك سعيد بن العاص، وكان في 
اجليش من صحابة رس����ول اهلل 
ژ احلسن واحلسني وعبداهلل بن 
عباس وعبداهلل بن عمر وعمرو بن 

العاص وعبداهلل بن الزبير.
كما ش����ارك في اجليش الذي 
القس����طنطينية سنة إحدى  غزا 
وخمسني في عهد معاوية بن أبي 
سفيان وكان اجليش بقيادة يزيد 

بن معاوية.

علّي »األكبر«

وقد قتل في الطف كما قال ابن 
س����عد في »الطبقات«: »وأما علي 
األكبر بن حسني فقتل مع أبيه بنهر 

كرباء وليس له عقب«.
وأمه ليلى بنت أبي مرة بن عروة 
بن مس����عود بن عامر ابن معتب 
الثقفي. وليلى هذه أمها: ميمونة 
بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية، 
وأمها بن����ت أبي العاص بن أمية، 
فابنها علي »األكبر« هاشمي من جهة 

أبيه ثقفي أموي من جهة امه«.

علّي »األصغر« المعروف بـ »زين 
العابدين«

 ÿ وهو أشهر أوالد احلسني
وأفضلهم، ولذلك قال عنه اإلمام 
مالك: »لم يكن في أهل البيت مثله، 

وهو ابن َأَمة«.
وقد حكى ابن عنبة في ترجمة 
علي بن احلسني اخلاف في اسم 
أمه ثم خلص الى القول: »وقد أغنى 

اهلل تعالى علي بن احلسني گ 
مبا حصل له من والدة رسول اهلل 
ژ عن والدة يزدجرد بن شهريار 
املجوسي املولود من غير عقد على 
ما جاءت ب����ه التواريخ، والعرب 
ال تع����د للعجم فضيلة وان كانوا 
ملوكا ول����و اعتدوا بامللك فضيلة 
العجم على  لوجب ان يفضل����وا 
الع����رب ويفضل����وا قحطان على 
عدنان، ولكن لي����س ذلك عندهم 
ش����يئا يعتد به، وقد لهج بعض 
العوام وكثير من بني احلسني گ 
بذكر هذه النسبة...« ونسل احلسني 
ÿ كله منه، إذ كان بقية اخوته 

الذكور با عقب.
قال أبوبكر بن البرقي: نس����ل 
احلس����ني كله من قب����ل ابنه علي 
األصغ����ر، وكان أفضل أهل زمانه 
ويقال: إن قريشا رغبت في أمهات 
األوالد بعد الزهد فيهن حني نشأ 
علي بن احلسني والقاسم ابن محمد، 

وسالم بن عبداهلل.

من ينابيع الحكمة

أماكن قرآنية

سيناء

قالت عائشة رضي اهلل تعالى 
عنها: اول بدعة حدثت بعد رسول 
اهلل ژ الشبع، ان القوم ملا شبعت 
بطونهم جمحت بهم نفوسهم الى 
الدنيا. قال ابن عباس رضي اهلل 
تعالى عنه: ال جتالس اهل االهواء 
فإن مجالستهم ممرضة للقلب. قال 
ابن القيم: سبحان اهلل.. في النفس 
كبر إبليس وحس����د قابيل وعتو 
عاد وطغيان ثمود وجرأة منرود 

واس����تطالة فرعون وبغي قارون 
ووقاحة هامان. قال احد الصاحلني: 
خلق اهلل املائكة عقوال با شهوة 
وخلق البهائم ش����هوة با عقول 
وخلق اب����ن ادم وركب فيه العقل 
والشهوة فمن غلب عقله شهوته 
التحق باملائكة، ومن غلبت شهوته 
عقله التحق بالبهائم. قال سفيان 
الثوري: ما عاجلت شيئا اشد علي 

من نفسي.. مرة لي ومرة علي.

هناك العديد من األماكن التي ذكرت في القرآن الكرمي بشكل صريح أو متت 
اإلشارة إليها. وسنعرض ألمثال هذه األماكن تباعا.

م����ن األماكن القليلة التي حتدث عنها القرآن الكرمي وكانت موجودة 
قبل نزوله واستمرت بعده حتى اآلن. وسيناء ذلك اجلزء اآلسيوي من 
مصر شهد انتقال بعض األنبياء من فلسطني الى مصر، تذكره التوراة 
مسيرة ابراهيم خليل اهلل من الشام الى مصر عبر سيناء، ويذكر القرآن 
الكرمي رحلة يوسف وهو طفل اشترته قافلة وسارت به الى مصر كما 
يذكر استقبال يوسف ألبيه يعقوب عند احلدود الشرقية – أي سيناء – 
وقوله ألبويه وأهله )وقال ادخلوا مصر إن شاء اهلل آمنني( قال تعالى 
)والتني والزيتون وطور سنني وهذا البلد األمني..( وطور سنني نسبة 
الى سيناء ومن سورة »الطور« نس����بة لطور سيناء )والطور وكتاب 
مس����طور في رق منشور والبيت املعمور( والترتيب هنا يشير الى ان 
الطور شهد نزول التوراة على موسى گ ثم شهد نزول القرآن الكرمي 
كتابا مكتوبا في قلب النبي محمد ژ وبعدها شهدت مكة فيما بعد نزول 
القرآن متفرقا على محمد ژ حسب األحداث، ولقد شهد جبل الطور في 
س����يناء أول وحي مباش����ر من اهلل الى موسى گ من دون جبريل أي 

من دون واسطة ملك من املائكة.

في عيونهم الرسول

قريب من هذا

معاوية بن أبي سفيان

ليس يعنيك

امرأتان

قال أبوحامت: سأل رجل أبا عبيدة 
عن اسم رجل فقال: ما أعرف اسمه، 
فقال له بعض اصحابه: أنا اعرف 

الناس به، اس���مه فراش او خداش 
او رياش او ش���يء آخر قريب من 

هذا.

يظن بعض الناس انه حني 
يشعر باقتراب أجله سيتوب 
إلى اهلل، ويصلح ما بينه، وبني 
ربه في ايامه االخيرة، وهيهات 
لذل���ك فالتوب���ة والثبات عند 
املم���ات نعمة وهبة يهبها اهلل 
للصاحلني من عباده، ومن اصر 
على معصية في الدنيا استمر 
عليها عند موته اال من رحم اهلل. 
وها هو معاوية بن أبي سفيان 
ÿ يثبته اهلل عز وجل عند 
موته، فحني احتضر قال: اللهم 
اقل العث���رة، واعف عن الزلة، 
وجتاوز بحلمك عن جهل من لم 
يرج غيرك فما وراءك مذهب، 

وقال كنت اوضئ رسول اهلل 
فنزع قميصه وكسانيه فرفعته، 
وخبأت قامة اظفاره فإذا مت 
فألبسوني القميض على جلدي، 
واجعلوا القامة مسحوقة في 
عيني، فعسى اهلل ان يرحمني 
ببركته���ا، ووض���ع خده على 
االرض، وجع���ل يقلب وجهه 
ويبكي ويقول: اللهم انك قلت: 
ان اهلل ال يغفر ان يش���رك به 
ويغفر مادون ذلك ملن يش���اء، 
اللهم اجعلني فيمن ش���ئت ان 
تغفر ل���ه، ثم اوصاهم بعد ان 
يدفنوه فقال لهم: خلوا معاوية 

وأرحم الراحمني.

كان لرجل من االعراب ولد اسمه 
حمزة فبينما هو ميشي مع ابيه اذ 
برجل يصيح بشاب: يا عبداهلل، فلم 
يجبه ذلك الشاب فقال اال تسمع، فقال 
يا ع���م كلنا عبيد اهلل فأي عبداهلل 
تعني؟ فالتف���ت أبوحمزة الى ابنه 

وقال يا حم���زة اال ترى باغة هذا 
الشاب، فلما كان من الغد اذا برجل 
ينادي شابا: يا حمزة، فقال حمزة ابن 
االعرابي: كلنا حمايز اهلل فأي حمزة 
تعني؟ فقال له ابوه: ليس يعنيك يا 

من اخمل اهلل به ذكر ابيه.

تزوج رجل بامرأت���ني احداهما 
اس���مها حانة والثانية اسمها مانة، 
وكانت حانة صغيرة في السن عمرها 
ال يتجاوز العش���رين بخاف مانة 
التي كان يزيد عمرها على اخلمسني 
والشيب لعب برأسها، فكان كلما دخل 
الى حج���رة حانة تنظر الى حليته 
وتنزع كل ش���عرة بيضاء وتقول 
يصعب علي عندما ارى الشعر الشائب 
اللحية اجلميلة وانت مازلت  بهذه 

شابا، فيذهب الرجل الى حجرة مانة 
فتمسك حليته هي االخرى وتنزع 
الشعر االسود وهي تقول له يكدرني 
ان ارى شعرا اسود بلحيتك وانت 
رجل كبير السن جليل القدر، ودام 
حال الرجل على هذا املنوال الى ان 
نظر في امل���رآة يوما فرأى بلحيته 
نقصا عظيما فامسك حليته بعنف 
وقال بني حانة ومانة ضاعت حلانا، 

ومن وقتها صارت مثا.

ابتسم

آخر كالمهم

أحبابنا

القراءة واالطالع
عب���داهلل الغرير يقول أه���وى قراءة القصص 
الدينية والتاريخ اإلس���امي حي���ث أتعرف على 
كثير من بطوالت وتضحي���ات رجال كتب عنهم 
التاريخ ليكونوا قدوة حس���نة لنا في أفعالنا كما 
أحب الكمبيوتر والتع���رف على كل ما هو جديد 

حتى يتسع أفقي ومداركي.

لمعلوماتك

حياة النمل
يتميز النمل بحياة اجلماعة 
والتعاون في العمل، خاصة 
في بناء العش وشق االنفاق، 
وبعض النمل يقوم بالزراعة، 
الطعام في  ويقوم بادخ���ار 
الصي���ف وتخزين���ه حتى 
يستطيع ان يواجه برد الشتاء 
الذي مينع أف���راد النمل من 
اخلروج بحثا ع���ن الطعام، 
ويعي���ش النمل في جماعات 
حتت سطح األرض في الغالب، 

في قرى متعددة الطوابق.
يقيم النمل مس���اكنه في 
أو أخشاب  امليتة  األش���جار 
القدمي���ة، وللنمل  املن���ازل 
4 طوائ���ف: امللك���ة والذكور 
والش���غالة، والعساكر وهي 
أكب���ر حجما من الش���غاالت 
وأحيانا تق���ع معارك كبيرة 
بني فريقني من النمل، ويشارك 

في القتال آالف من النمل.
أم���ا امللكة فتضع البيض 
بينما تقوم الشغاالت برعاية 
الصغار وتنظيف املكان، ومن 
يقوم بإعداد الطعام، كما تقوم 
الش���غالة بتنظيف جسمها 
داخل العش أكثر من 20 مرة 

في اليوم الواحد.

حفظ القرآن

التفوق الدراسي

عبدالعزيز الغرير تلميذ متفوق في دراسته ويهوى 
حف���ظ كتاب اهلل تعالى في كل األوقات ويش���ارك في 
املسابقات القرآنية ويحصل على املركز األول ويؤكد 
لوال والده وتشجيعه له ما كان تعلقه باحلفظ حيث 
يراجع له الوالد كل يوم ما حفظه ويش���جعه بالهدايا 

القيمة.

ناصر الناصر يقول: احلمد هلل أنا متفوق في دراستي 
واليوم حصلت على تكرمي كبير في هذا احلفل الذي أقامته 
لنا جمعية الساملية التعاونية حيث أنني من سكان املنطقة 
وذلك ألن مدرستي حصدت عددا كبيرا جدا من املتفوقني 

وأنا منهم وسأظل على ذلك املنوال إن شاء اهلل.

اكبر مساجد بروناي

عبداهلل الغرير

عبدالعزيز الغرير

ناصر الناصر


