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ضحوا بأرواحهم

 :ÿ روى النسائي وأحمد بسنديهما عن أنس بن مالك
كان أهل بيت من األنصار لهم جمل يسنون عليه وأنه 

استعصب عليهم فمنعهم ظهره وأن األنصار جاءوا إلى 
رسول اهلل ژ فقالوا: إنه كان لنا جمل نسنى عليه وإنه 

استعصب علينا ومنعنا ظهره.
وقد عطش الزرع والنخل فقال رسول اهلل ژ ألصحابه: 

قوموا فقاموا فدخل احلائط واجلمل في ناحية فمشى 
النبي ژ نحوه فقال األنصار: إنه صار مثل الكلب وإنا 

نخاف عليك صولته فقال: ليس على منه بأس، فلما نظر 
اجلمل إلى رسول اهلل ژ أقبل نحوه حتى خر ساجدا بني 
يديه فأخذ رسول اهلل ژ بناصيته أذل ما كانت قط حتى 

أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول اهلل هذه بهيمة 
ال تعقل تسجد لك ونحن أحق أن نسجد لك فقال: ال يصلح 

لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر 
ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.

كما روى مسلم أن النبي ژ دخل يوما مع بعض أصحابه 
حائطا من حيطان األنصار، فإذا جمل قد أتاه فجرجر 
وزرفت عيناه، فمسح رسول اهلل ژ سراته وذفراه 
فسكن، فقال ژ: من صاحب اجلمل؟ فجاء فتى من 

األنصار وقال: هو لي يا رسول اهلل. فقال له ژ: أما تتقي 
اهلل في هذه البهيمة التي ملكها اهلل لك إنه شكا إلى أنك 

جتيعه وتدئبه أي تواصل العمل عليه بدون انقطاع.

لو اجتمعت آراء الناس على احد لكان األحق بذلك هو رسول 
اهلل، اال ان اهلل اخبره بانه ژ لن يستطيع ارضاء الناس، 

خاصة خصومه الذين ميأل احلقد قلوبهم جتاهه.
ومن الذين حاولوا ان يجمعوا الناس على كلمة واحدة، 
ويوحدوا الصفوف والشتات بني افراد االمة، هو االمام 

املجاهد واخلليفة العادل علي بن ابي طالب الذي كان مبنزلة 
هارون من موسى مع رسول اهلل ژ، وعن صفحات جهاده 

املشرف ان عليا ÿ ظل يبحث عن الشهادة ويشتاق 
اليها منذ هجرة النبي وفي جميع غزواته فأحبه اهلل وأحبه 
رسوله، وفي يوم خيبر قال النبي »ألعطني الراية غدا رجال 
يفتح اهلل على يديه يحب اهلل ورسوله ويحبه اهلل ورسوله«، 

وكانت لعلي بن ابي طالب، وظل االمام علي مجاهدا حتى 
بعد ان اصبح اميرا للمؤمنني، اال ان االمور قد تنغصت 

عليه واضطرب عليه جيشه وخالفه اهل العراق، وتخلوا عنه 
واستفحل امر اهل الشام وزعموا ان االمرة ملعاوية، وكثرت 

الفنت واشتدت احملنة وحاول علي ÿ ان يجنب االمة ويالت 
 ÿ التناحر الداخلي. اال ان اخلوارج اجتمعوا على قتل علي

ومعاوية وعمرو بن العاص رضي اهلل عنهما انتقاما ملقتل 
اخوانهم من اهل النهروان، وسار احدهم وهو عبدالرحمن 

بن ملجم قاصدا الكوفة ليقتل علي بن ابي طالب، وهناك قابل 
امرأة حسناء يقال لها »قطام بنت الشجنة« قد قتل ابوها 

واخوها يوم النهروان، وفأعجب بها ابن ملجم وعرض عليها 
الزواج فطلبت ان يكون مهرها ثالثة آالف درهم وجارية 

مغنية وعبدا، وقتل علي بن ابي طالب، واختارت له مساعدا 
من قومها يقال له وردان، واختار ابن ملجم مساعدا آخر 

يقال له شبيب بن جندة، وملا كانت ليلة اجلمعة 15 رمضان 
سنة  40 هـ ترصد الثالثة خلروج االمام علي لصالة الصبح، 

وسيوفهم تقطر بالسم، وحني خرج علي ينادي في الناس 
الصالة الصالة نهض اليه شبيب بالسيف، فضربه فوقع، ثم 

جاء ابن ملجم بسيف مسموم وضربه على قرنه فسال دم 
علي ÿ على حليته وصاح ابن ملجم: ال حكم اال هلل ليس 

لك يا علي وال الصحابك، وهرب وردان فادركوه وقتلوه 
وامسكوا بعبدالرحمن بن ملجم، وحملوا عليا الى منزله 

وجاءوا اليه بابن ملجم، فسأله علي: اي عدو اهلل ألم احسن 
اليك؟ قال: بلى.. شحذت سيفي اربعني صباحا وسألت اهلل 
ان يقتل به شر خلقه، فقال علي: ال اراك اال مقتوال به وال 

اراك اال من شر خلق اهلل، ثم امرهم االمام علي ان هو مات 
ان يقتلوا القاتل بسيفه، وان عاش فليتركوا االنتقام له، 

وبقي علي ÿ يومني ومات ليلة االحد 17 رمضان وغسله 
ابناه وعبداهلل بن جفر وصلى عليه احلسن ودفن في وقت 

السحر.

عن ثوبان مولى رسول اهلل ژ قال كنت قاعدا عند رسول 
اهلل ژ فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السالم عليك يا 

محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لم تدفعني فقلت 
أوال تقول يا رسول اهلل فقال اليهودي إمنا ندعوه باسمه 

الذي سماه أهله فقال رسول اهلل ژ إن اسمي محمد الذي 
سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال له رسول 

اهلل ژ ينفعك شيء إن حدثتك قال أسمع بأذني فنكت بعود 
معه فقال سل فقال اليهودي أين الناس يوم تبدل األرض 

غير األرض والسماوات فقال رسول اهلل ژ هم في الظلمة 
دون اجلسر قال فمن أول الناس إجازة قال فقراء مهاجرون 

فقال اليهودي فما حتيتهم حني يدخلون اجلنة قال زيادة كبد 
احلوت قال فما غذاؤهم على أثرها قال ينحر لهم ثور اجلنة 

الذي يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عني 
تسمى سلسبيال قال صدقت وجئت أسألك عن شيء ال يعلمه 
أحد من أهل األرض إال نبي أو رجل أو رجالن قال ينفعك إن 
حدثتك؟ قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء 
الرجل أبيض وماء املرأة أصفر فإذا اجتمعا فعال مني الرجل 

مني املرأة ذكرا بإذن اهلل وإذا عال مني املرأة مني الرجل أنثى 
بإذن اهلل فقال اليهودي لقد صدقت وإنك نبي ثم انصرف 

فذهب فقال رسول اهلل ژ لقد سألني هذا عن الذي يسألني 
عنه ومالي بشيء منه علم حتى أنبأني اهلل عز وجل.

روي أنه عليه الصالة والسالم كان في سفر وأمر أصحابه 
بإصالح شاة فقال رجل: يا رسول اهلل علّي ذبحها، وقال 
آخر: علّي سلخها، وقال آخر: علّي طبخها، فقال رسول 

اهلل ژ: »وعلّي جمع احلطب«، فقالوا: يا رسول اهلل نكفيك 
العمل، فقال: »علمت أنكم تكفونني، ولكن أكره أن أمتيز 
عليكم، وإن اهلل سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه 

متميزا بني أصحابه«.

جاء يهودي إلى النبي ژ فقال يا محمد إن اهلل ميسك 
السموات على إصبع واألرضني على إصبع واجلبال على 

إصبع والشجر على إصبع واخلالئق على إصبع ثم يقول أنا 
امللك فضحك رسول اهلل ژ تعجبا وتصديقا له حتى بدت 

نواجذه ثم قرأ )وما قدروا اهلل حق قدره(.

اجلمل الشاكي والساجد حب القرآن

دعوة للسالم

عمل اخلير

حب األوطان

البح���وه يقول:  عبدالعزيز 
امي تعلمني كيف احفظ القرآن 
بالتجويد، كما ان اختي الكبيرة 
حتفظ الكثير من السور والتي 
علمتها امي ايضا، وانا أحب كالم 
اهلل كثي���را وامتنى عندما اكبر 
ان اصبح طبيبا مش���هورا لدى 
الوقت  مستش���فى كبيرا، وفي 
نفس���ه اكون داعي���ة لدين اهلل 
في خارج الب���الد ألعل�م الذي��ن 
ال يعرفون شيئا عن االسالم ما 

هو وإالم يدعو؟

س���عود طارق يقول: احلمد 
هلل نحن نعيش في الكويت في 
امن واطمئنان وسالم وادعو كل 
املسلمني ان يكونوا مثلنا واكره 
احل���روب، واخاف م���ن منظر 
القتلى واجلرح���ى، كما ان اهلل 
تعالى من اسمائه السالم، ونحن 
كمسلمني يجب ان تكون حياتنا 
اكبر  كلها سالم، وامتنى عندما 
ان اكون وسيطا في االمم املتحدة 
للقيام بالصلح والسالم بني الدول 

املتنازعة.

يقول بدر س���ليمان الس���ند: 
تعلمت ان عمل اخلير هو مفتاح 
كل ضيق وان اهلل يوسع به على 
االنسان في حياته كلها، وقد نشأت 
في بيت يحب عمل اخلير ويسعى 
اليه، وعندما يصحبني ابي معه 
في تفقد اي عمل خير اكون سعيدا 
جدا، وادعو اهلل ان اصبح مثل ابي 
في مسيرته اخليرية، كما امتنى 
ان اصبح مهندسا كبيرا واضع في 

كل مكان بالكويت عالمة لي.

س���الم فيصل يؤك���د ان كل 
كويتي يعش���ق وطنه ويخاف 
عليه لذل���ك ارى جميع زمالئي 
في املدرس���ة وجميع من حولي 
يعيش على هذه االرض الطيبة 
يحب الكويت ويحب ترابها ألنها 
اعطت الكثير وتعطي لكل مواطن 
ما ال نسمع عنه في اي دولة اخرى 
وهي مالذ للكثيرين، فعشت لنا 
يا كويتنا الغالية مرفوعة الرأس 

دائما.

ÿ علي بن أبي طالب

اليهودي يسأل والرسول يجيب

وعلّي َجمع احلطب

وما قدروا اهلل حق قدره

عبدالعزيز البحوه

سعود طارق

بدر سليمان السند

سالم فيصل

يقول املستشرق االميركي 
هنري دي فاستري: إن أشد 
الى  الي���ه بالنظر  ما نتطلع 
الديانة االسالمية ما اختص 
منها بشخص النبي ژ ولذلك 
قصدت أن يكون بحثي أوال 
في حتقيق شخصيته وتقرير 
حقيقته االدبية علني أجد في 
هذا البحث دليال جديدا على 
صدقه وأمانته املتفق تقريبا 
ب���ني جميع مؤرخي  عليهما 
الديانات وأكبر املتش���يعني 

للدين املسيحي.
إذن أن محمدا ژ  ثب���ت 
لم يق���رأ كتابا مقدس���ا ولم 
يسترش���د في دينه مبذهب 

متقدم عليه.
ولقد نعلم أن محمدا ژ مر 

فأما اإلميان فلن يتزعزع مثقال 
ذرة من قلبه في الدور الثاني 
)الدور املدني( وما أوتيه من 
نصر كان من شأنه أن يقويه 
على االميان لوال أن االعتقاد 
كله قد بلغ منه مبلغا ال محل 

للزيادة فيه.
 وما كان مييل الى الزخارف 
ولم يكن شحيحا، وكان قنوعا 
خرج من الدنيا ولم يش���بع 
من خبز الش���عي���ر مرة في 
الطمع  حيات���ه، جت���رد من 
ومتكن من نوال املقام االعلى 
في ب���الد العرب، ولكن���ه لم 
يجنح الى االستب����داد فيه��ا، 
فلم يكن له حاشية ولم يتخذ 
وزيرا وال حشم���ا، وقد احت��قر 

املال«.

أحد«. كلمات رددها املسلمون 
أجمعون من بعده وغاب عنا 
معشر املس���يحيني مغزاها 

لبعدنا عن فكرة التوحيد.
»لو رجعنا الى ما وضحه 
احلكماء عن النبوة ولم يقبل 
املتكلم���ون من املس���يحيني 
ألمكننا الوق���وف على حالة 
مشيد دعائم االسالم وجزمنا 
بأنه لم يكن من املبتدعني.. ومن 
الصعب أن تقف على حقيقة 
سماعه لصوت جبريل گ، اال 
ان معرفة هذه احلقيقة ال تغير 
موضوع املسألة ألن الصدق 

حاصل في كل حال«.
»ال ميكن أن ننكر على محمد 
ژ في الدور االول من حياته 
كمال إميانه وإخالص صدقه، 

مبتاعب كثيرة وقاسى آالما 
نفس���ية كبرى قبل أن يخبر 
برس���الته، فقد خلقه اهلل ذا 
نفس متحض���ت للدين ومن 
أجل ذلك احتاج الى العزلة عن 
الناس لكي يهرب من عبادة 
األوثان ومذهب تعدد اآللهة 
الذي ابتدعه املسيحيون وكان 
بغضهما متمكنا من قلبه وكان 
وجود هذين املذهبني أش���به 
بابرة في جسمه ژ ولعمري 
فيم كان يفكر ذلك الرجل الذي 
بلغ االربعني وهو في ريعان 
أولئك الشرقيني  الذكاء ومن 
الذين امتازوا في العقل بحدة 
التخيل وقوة االدراك، اال ان 
يق���ول مرارا ويعي���د تكرارا 
ه���ذه الكلمات »اهلل أحد اهلل 

مواقف مع احلبيب ژ أحباب اهلل

هنري دي فاستري: 
»اهلل أحد اهلل أحد« 

كلمات رددها 
املسلمون أجمعون 
من بعده وغاب عنا 
معشر املسيحيني 
مغزاها لبعدنا عن 

فكرة التوحيد

الرسول ژ في عيونهم

اليك، وفوضت امري اليك، 
واجلأت ظهري اليك، رغبة 

ورهبة اليك، ال ملجأ وال منجا 
منك اال اليك، اللهم آمنت بكتابك 

الذي انزلت، وبنبيك الذي 
ارسلت، فإن مت من ليلتك 

فأنت على الفطرة، واجعلهن 
آخر ما تتكلم به«.

متفق عليه

التحصني عند النوم
عن عائشة رضي اهلل عنها 
ان النبي ژ »كان اذا اوى 

الى فراشه كل ليلة جمع كفيه 
ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: 

)قل هو اهلل احد(، و)قل اعوذ 
برب الفلق(، و)قل اعوب برب 

الناس(، ثم ميسح بهما ما 
استطاع من جسده، يبدأ بهما 
على رأسه ووجهه، وما اقبل 
من جسده، يفعل ذلك ثالث 

مرات«.
رواه البخاري وابو داود 

والترمذي

قيام الليل
عن عبداهلل بن سالم قال: كان 

اول ما سمعت من كالم النبي 
ژ حني قدم املدينة: »ايها 
الناس، افشـــوا السالم، 
واطعموا الطعام، وصلوا 
االرحام، وصلوا بالليل 

والناس نيام، تدخلوا اجلنة 
بسالم«.

رواه الترمذي وابن ماجه 
واحلاكم.

وعن ابي هريرة ÿ قال: 
قال رســـول اهلل ژ: 

»اذا قام احدكم من الليل 
فليفتتح صالته بركعتــــني 

خفيفتني«.
رواه مسلم

ثم يصلى بعدهما ما شاء.

عند اذان املغرب
عن ام سلمة رضي اهلل عنها، 

قالت:
علمني رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم ان اقول عند 
اذان املغرب: "اللهم هذا اقبال 
ليلك، وادبار نهارك، واصوات 

دعاتك، فاغفر لي" )رواه 
ابوداود والترمذي(.

دعاتك: من يدعونه عز وجل.

ان امسكت نفسي فارحمها، 
وان ارسلتها فاحفظها مبا 

حتفظ به عبادك الصاحلني«.
متفق عليه

 ٭ الوضوء.
٭ النوم على اجلانب االمين.

٭ الدعاء باملأثور.
عن البراء بن عازب قال: قال 

النبي ژ: »اذا اتيت مضجعك، 
فتوضأ وضوءك للصالة، ثم 

اضطجع على شقك االمين، ثم 
قل: اللهم اني اسلمت وجهي 

عند اخلروج من املنزل
عن ام سلمة رضي اهلل عنها 

قالت: »ما خرج رسول اهلل ژ 
من بيتي اال رفع طرفه الى 

السماء وقال: اللهم اني اعوذ 
بك ان اضل او اضل، او ازل او 
اُزل، او اظلم او اُظلم، او اجهل 

او يُجهل علي«.
رواه اصحاب السنن

عند دخول البيت
 ÿ عن ابي مالك االشعري

قال: قال رسول اهلل ژ: »اذا 
ولج الرجل بيته، فيلقل: اللهم 
اني اسألك خير املولج، وخير 

املخرج، بسم اهلل وجلنا، وبسم 
اهلل خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، 

ثم ليسلم على اهله«.
رواه أبو داود

نفض الفراش
عن ابي هريرة ÿ قال: قال 

رسول اهلل ژ: »اذا اوى احدكم 
الى فراشه، فلينفض فراشه 

بداخلة ازاره، فإنه ال يدري ما 
خلفه عليه، ثم يقول باسمك 

ربي وضعت جنبي، وبك ارفعه، 

سنن منسية

إحياء لسنة النبي ژ، يقدم لنا الداعية راشد العليمي مجموعة من السنن النبوية الشريفة
 التي قد نسيها البعض إما تهاونًا بها أو جهاًل بفضائلها.

الداعية راشد العليمي

حتى تنعم بالسعادة ال تبخل على زوجتك بكرم املشاعر واألحاسيس

القشعان: حوار الزوجني كالهواء املنعش ال بارد وال حار
اإلسالم حدد أسس وعوامل 
السعادة الزوجية، فكيف السبيل 
الى حتقيقها؟ هذا ما يبينه لنا 
األستاذ بكلية العلوم االجتماعية 

د.حمود القشعان.
حيث يؤكد ان األسرة من أهم 
دعائم املجتمع، وان الزواج من أهم 
األسس لقيام األسرة وان املرأة 
تعتبر الزواج وبناء األسرة من 
أهم أولوياتها قبل اي شيء آخر، 
وان على الزوج والزوجة العمل 
الزواج  معا لتثبيت دعائم هذا 
وتلك األسرة حتى ال تنفصم حيث 
من اخلط����ورة ان تكون عيون 
كل من الزوج والزوجة كعيون 
الذباب ال ترى إال األخطاء بينما 
ينبغي ان تكون عيونهما كعيون 

يقوم مبسؤوليته جتاه الطرف 
اآلخر سواء في شؤون البيت او 

شؤون األطفال او غير ذلك.
وأشار الى ضرورة ان يتصف 
كل زوج وزوج���ة بالك���رم في 
املشاعر واألحاس���يس، وكرم 
األوقات، حيث ان 3% من الرجال 
ال يرون زوجاتهم اال ساعة في 
اليوم، وهذا يعتبر خطرا كبيرا 
في العالقات الزوجية والسعادة 
األس���رية، مؤكدا ان زوجاتنا 
وأطفالنا في أمس احلاجة الى 
إع���ادة النظر في س���لوكياتنا 
الزوجي���ة وعالقتنا األس���رية 
ونوعية التعام���ل مع األطفال 
واألبناء حتى تكون األسرة في 

مأمن وأمان.

من الزوجات واألزواج يجهلون 
حركات اجلسم ويعتقدون ان 
ال���كالم فقط ه���و املؤثر بينما 
اإلشارات واحلركات لها تأثير 
كبير، فقد تقف الزوجة موقفا 
حركيا يؤدي الى صراع، وكذلك 
ال���زوج قد يأتي مقطب اجلبني 
حاد النظرات وقد يؤدي ذلك الى 
االقتتال، فإذا أضفنا الى احلركات 
تلك الكلمات واأللفاظ التي تزيد 
20 � 30% من حدة الصراع حتى 
تصل الى 100% فيصل احلال الى 

االقتتال فالطالق.
وأكد د.القشعان ان القاعدة 
األساسية للس���عادة الزوجية 
واملمتلئة باملسؤوليات انه ينبغي 
على كل طرف من الزوجني ان 

النحل ترى الرحيق في الزهور 
والورود.

وأكد د.القش���عان ضرورة 
ان تك���ون النظ���رة بني الرجل 
واملرأة، نظرة إيجابية عن طريق 
احلوار الذي يشبه الهواء، وقال: 
فمثلما يوجد هواء جاف هناك 
حوار جاف ومثله هناك هواء 
بارد وهناك حوار بارد وكذلك 
حوار س���اخن منعش وهكذا، 
حي���ث ينبغي عل���ى الزوجني 
استخدام احلوار املنعش املفيد 
بعيدا عن احلوارات الس���اخنة 
واجلافة وهكذا كي تدوم العالقات 

الزوجية.
وأشار الى خطورة اجلهل بعلم 
االتصال البشري، حيث ان الكثير 

د.حمود القشعان


