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ضحوا بأرواحهم

قوة اإليمان ال تقاس بالسن، والشجاعة والتضحية ال 
تعترف بالجسم، فكم من كبير سمين ال يزن عند اهلل 

جناح بعوضة وكم من نحيف صغير تتزين السماء 
الستقباله في جنات النعيم.

ومعنا اليوم هذا العمالق الصغير، نحيف الجسم، 
الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره يوم نفر 

المسلمون مع قائدهم األعلى رسول اهلل ژ يريدون 
بدرا، وقد فوجئ به الرسول ژ وهو يتفقد الجيش 

وهذا الصبي يقف في المقدمة.
وقف عمير اخو سعد بن ابي وقاص في مقدمة جيش 

بدر وهو يطاول وقفته حتى يكبر في عين قائده، 
وحين احس برسول اهلل ژ يقترب منه اخذ يتوارى 
بين الجنود خوفا من أال تتحقق امنيته بالشهادة في 

سبيل اهلل، وبالفعل رآه رسول اهلل ژ واستصغر 
سنه ونحافة جسمه، ونحاه بلطف عن الصف، لكن 

عميرا لم يتراجع عن عزمه وألح على رسول اهلل 
ژ ان يأذن له بالمشاركة في القتال فرده رسول 

اهلل فإذا بالدمع يتساقط من عيني عمير، فرأى ذلك 
اإلصرار والحزن على وجه الصبي فأجازه وأذن له 

أن يقاتل.
واقترب سعد من اخيه عمير بن ابي وقاص كي 

يربط له حمائل سيفه ويشدها عليه بعد ان كادت 
تسقط من على كتفه لصغره ونحافته، وينطلق 

عمير الصغير ويقاتل المشركين قتاال ال تقدر عليه 
صناديد الرجال، وتتكالب عليه السيوف من كل 

جانب ثم لم يلبث ان غدر به العاص بن سعيد فأراده 
شهيدا في سبيل اهلل ليكون اصغر الشهداء في يوم 

بدر.

حفظ القرآن

الصحبة الصاحلة

التفوق الدراسي

األول دائمًا

محمد الدعي يق���ول: القرآن 
الكرمي هو طريق احلياة الهنيئة 
وهو حبل اهلل املتني، وقد تربيت 
ف���ي بيت كل واح���د فيه حافظ 
للقرآن واش���ارك في مسابقات 
عدي���دة وبحم���د اهلل اكون من 
املتقدمني لذلك انصح  الفائزين 
كل ش���اب وطفل بأن يتابع منذ 

صغره حفظ كتاب اهلل.

عمر الشمري يقول: اختيار 
االصحاب امر هام النهم يؤثرون 
على م���ن يصاحبونهم ولذلك 
جميع اصدقائي من الصاحلني 
واحلمد هلل نذهب للمس���جد 
معا ونقرأ القرآن ونحفظه معا 
ونشارك في رحالت ترفيهية 
العمرة معا،  اداء مناسك  وفي 
ونلعب ك���رة القدم ورياضات 
اخرى نلعبها سويا، فالصحبة 
الصاحل���ة تس���اوي حي���اة 

صاحلة.

احمد الطاعن يرى ان الطالب 
املجته���د الذي يهتم بدروس���ه 
ويتفوق فيها يكون مس���تقبله 
جيدا وتكون فرص العمل متوافرة 
له دوما ويقول: لذلك انا حريص 
على فهم وحفظ ما ادرس���ه في 
املدرس���ة وايضا احب مشاورة 
ابي وامي في جميع أموري ألنهما 
أدرى مني وينصحانني باألحسن، 
كذلك احاول ان اؤدي كل الواجبات 

التي عليها في اوقاتها.

يوس���ف امين حصل على 
املركز االول في مسابقة القرآن 
الكرمي آلل الصانع ومت تكرميه 
في حفل كبير، يقول يوس���ف 
منذ ان تعلمت ان اتكلم وامي 
حتفظن���ي الق���رآن ويتابعني 
ابي يوميا وبحمد اهلل احفظه 
بالتجوي���د وصوتي جيد، كما 
يقول لي معلمّي في املدرس���ة 
والي���وم يتم تكرميي في حفل 

كبير.

عمير بن أبي وقاص

محمد الدعي

عمر الشمري

أحمد الطاعن

يوسف أمين

لقد ضرب الرسول ژ أروع 
األمثلة في عالقاته مع زوجاته، 
حيث جنده أول من يواسيها، 
يكف دموعها، يقدر مشاعرها، ال 
يهزأ بكلماتها، يسمع شكواها، 
يخفف أحزانه���ا، يتنزه معها 
ويسابقها، ويحتمل صدودها 
ومناقشتها ويحترم هويتها وال 
ينقصها أثناء األزمات، بل يعلن 
حبه لها ويسعد بذلك احلب.. 

ونتناول بعض هذه الدرر:
قال رسول اهلل ژ لعائشة 
في حديث أم زرع »كنت لك كأبي 

زرع ألم زرع«.
وقال ژ لعائشة: يا عائشة 
هذا جبريل يقرئك السالم فقلت: 
وعلي���ه الس���الم ورحمة اهلل 
وبركاته ت���رى ما ال أرى تريد 

رسول اهلل ژ.

يعرف مشاعرها 

كان رس���ول اهلل ژ يقول 
لعائشة: إني ألعلم إذا كنت عني 
راضية، وإذا كنت علي غضبى. 
قالت فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ 
قال: أما إذا كنت عني راضية، 
فإنك تقول���ني: ال. ورب محمد 
وإذا كنت غضبى، قلت: ال. ورب 
إبراهيم قالت: قلت: أجل. واهلل 
يا رسول اهلل ما أهجر إال اسمك. 
وفي رواية: إلى قوله: ال. ورب 

إبراهيم. ولم يذكر ما بعده.

يقدر غيرتها وحبها

عن ام سلمة انها :أتت بطعام 
في صحفة لها إلى رسول اهلل 
ژ وأصحابه، فجاءت عائشة 
متزرة بكساء، ومعها فهر، ففلقت 
به الصحفة، فجمع النبي ژ بني 
فلقتي الصحفة، ويقول: كلوا 

عنه����ا: كن����ت أرج�ل رأس 
رس�ول اهلل ژ وأنا حائض 
)يعنى أس���رح( شعره وأنا 

حائض.

ينام على حجرها

تقول عائش���ة رضي اهلل 
عنها: ان النبي ژ كان يتكئ 
في حجري وأنا حائض، ثم 

يقرأ القرآن .

يتنزه معها 

إذا  كان رس���ول اهلل ژ 
خرج، أقرع بين نسائه. فطارت 
القرعة على عائشة وحفصة. 
فخرجت���ا معه جميعا. وكان 
رسول اهلل ژ، إذا كان بالليل 
سار مع عائشة، يتحدث معها. 
فقالت حفصة لعائش���ة: أال 
تركبين الليلة بعيري وأركب 
بعيرك، فتنظري���ن وأنظر؟ 
قالت: بلى. فركبت عائش���ة 
على بعي���ر حفصة. وركبت 
حفصة على بعير عائش���ة. 
فجاء رسول اهلل ژ إلى جمل 
عائشة، وعليه حفصة، فسلم 
ثم س���ار معها. حتى نزلوا. 
فافتقدته عائشة فغارت. فلما 
نزلوا جعلت تجعل رجلها بين 
اإلذخر وتقول: يا رب سلط 
علي عقربا أو حية تلدغني. 
رسولك وال أستطيع أن أقول 

له شيئا.

يساعدها في المنزل

سألت عائشة رضي اهلل 
عنها: ما كان النبي ژ يصنع 
في البيت؟ قالت: كان يكون 
في مهنة أهله، فإذا سمع اآلذان 

خرج.

فتحلق فقام فخرج فلم يكلم 
منهم أحدا، حتى فعل ذلك، فلما 
رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل 
بعضهم يحلق بعضا، حتى كاد 

بعضهم يقتل بعضا غما.

يظهر محبته لها

قال ژ لعائشة في حديث 
أم زرع الطوي����ل والذي رواه 
البخاري: »كنت لك كأبي زرع 
ألم زرع« أي انا لك كأبي زرع 
في الوفاء واحملبة فقالت عائشة 
: بأبي وأمي ألنت خير من أبي 

زرع ألم زرع.

يختار أحسن األسماء لها

كان ژ يقول لعائشة: »يا 
عائ����ش، هذا جبري����ل يقرئك 
السالم. فقلت: وعليه السالم 
ورحمة اهلل وبركاته، ترى ما ال 

أرى. تريد رسول اهلل ژ. 
وكان يقول لعائشة أيضا »يا 
حميراء«، واحلميراء تصغير 

حمراء يراد بها البياض. 

يأكل ويشرب معها

تقول عائش����ة رضي اهلل 
عنها: كنت أشرب وأنا حائض. 
ثم أناول����ه النبي ژ. فيضع 
فاه على موضع في. فيشرب. 
وأتع����رق العرق وأنا حائض. 
ثم أناول����ه النبي ژ. فيضع 

فاه على موضع في. 
 )والعرق: العظم عليه بقية 
من اللح����م � وأتعرق أي آخذ 
عنه اللحم بأسناني ونحن ما 

نسميه بالقرمشة(.

ال يتأفف من ظروفها

تقول عائش���ة رضي اهلل 

غارت أمكم مرتني، ثم أخذ رسول 
اهلل صحفة عائشة، فبعث بها 
إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم 

سلمة عائشة.

يتفهم طبيعتها 

قال ژ: »استوصوا بالنساء، 
فإن املرأة خلقت من ضلع اعوج، 
وإن أعوج شيء في الضلع أعاله، 
فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن 
تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا 

بالنساء«.
واحلديث ليس على سبيل 
الذم كما يفهم العامة بل لتفهيم 

وتعليم الرجال.
وفي احلدي����ث فهم عجيب 
لطبيع����ة املرأة وفيه إش����ارة 
إلى إمكانية ت����رك املرأة على 
اعوجاجها ف����ي بعض األمور 
املباح����ة، وأال يتركه����ا على 
االعوجاج إذا تعدت ما طبعت 
عليه من النقص كفعل املعاصي 

وترك الواجبات.

يستشرها 

استشار النبي ژ زوجاته 
ف����ي أدق األم����ور وم����ن ذلك 
استش����ارته ژ ألم سلمة في 
صلح احلديبية ملا كتب رسول 
القضي����ة بينه وبني  اهلل ژ 
مشركي قريش، وذلك باحلديبية 
عام احلديبية، قال ألصحابه: 
قوموا فانحروا واحلقوا، قال: 
فواهلل ما قام منهم رجل، حتى 
قال ذلك ث����الث مرات، فلما لم 
يقم منهم أحد، قام فدخل على 
أم سلمة، فذكر ذلك لها، فقالت 
أم س����لمة: يا نبي اهلل اخرج 
ثم ال تكل����م أحدا منهم بكلمة، 
حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 

أحباب اهلل

استوصوا بالنساء 
فإن املرأة خلقت 

من ضلع أعوج وإن 
أعوج شيء في 
الضلع أعاله فإن 

ذهبت تقيمه كسرته 
وإن تركته لم يزل 

أعوج فاستوصوا 

بالنساء خيراً

لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنة

حيا وميتا«. رواه الترمذي 
وابن ماجه.

عند لبس النعل

عن أبي هريرة ÿ ان 
رسول اهلل ژ قال: »إذا 

انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، 
وإذا خلع فليبدأ بالشمال، 

ولينعلهما جميعا، أو 
ليخلعهما جميعا« متفق عليه.
قال اإلمام النووي، رحمه اهلل 
تعالى: فقه احلديث فيه ثالث 

مسائل: احداها: يستحب 
البداءة باليمنى في كل ما 

كان من باب التكرمي والزينة 
والنظافة، ونحو ذلك، كلبس 
النعل واخلف، والسراويل، 

والكّم، وحلق الرأس وترجيله، 
وقص الشارب، ونتف اإلبط، 
والسواك، واالكتحال، وتقليم 
األظافر، والوضوء، والُغسل، 

والتيمم، ودخول املسجد، 
واخلروج من اخلالء، ودفع 
الصدقة، وغيرها من أنواع 

الدفع احلسنة، وتناول 
األشياء احلسنة، ونحو ذلك.

الثانية: يستحب البداءة 
باليسار في كل ما هو ضد 

السابق، فمن ذلك خلع 
النعل، واخلف، والسراويل، 

والكم، واخلروج من املسجد، 
ودخول اخلالء، واالستنجاء، 

ومس الذكر، واالستنثار، 
وتعاطي املستقذرات، 

وأشباهها.
الثالثة: يكره املشي في نعل 

واحدة، أو خف واحد، إال 
لعذر.. وسببه أن ذلك تشويه 

ومثلة، ومخالف للوقار.

عند الغضب

قال تعالى: )وإّما ينزغنّك من 
الشيطان نزٌغ فاستعذ باهلل 
إنه سميع عليم ـ األعراف: 

.)200
عن سليمان بن صرد قال: 

استّب رجالن عند النبي 
ژ ونحن عنده جلوس، 
وأحدهما يُسّب صاحبه 

مغضبا، قد احمّر وجهه، 
فقال النبي ژ: »إني ألعلم 

كلمة، لو قالها، لذهب عنه ما 
يجد، لو قال: أعوذ باهلل من 

الشيطان الرجيم«.
فقالوا للرجل: أال تسمع ما 

يقول النبي ژ؟
قال: إني لست مبجنون. 

)متفق عليه(
استّب رجالن: أي تشامتا.

إني لست مبجنون: هو كالم 
من ال يفقه في دين اهلل 

تعالى، وتوهم ان االستعاذة 
مختصة باملجنون، ولم 

يعلم ان الغضب من نزغات 
الشيطان، ولهذا يخرج به 
اإلنسان عن اعتدال حاله 

ويتكلم بالباطل.
وقال ژ: »إن الغضب من 

الشيطان، وإن الشيطان خلق 
من النار، وإمنا تطفأ النار 
باملاء، فإذا غضب أحدكم 
فليتوضأ« رواه أبوداود.

لم يخف من ذلك مفسدة.

تجهيز الطعام

عن عبداهلل بن جعفر قال: 
ملّا جاء نعي جعفر قال 

رسول اهلل ژ: »اصنعوا 
آلل جعفر طعاما، فقد أتاهم 

ما يشغلهم، أو أمر يشغلهم« 
رواه أبوداود وابن ماجه 

والترمذي.
وهذا من البر.. واستحب 

العلماء اإلحلاح على 
أهل امليت، لئال يصيبهم 

الضعف.. وال يجوز اتخاذ 
الطعام للنساء إذا كن ينحن، 
ألنه إعانة لهن على معصية.

لمن لبس جديداً

 ÿ عن أبي سعيد اخلدري
قال: كان رسول اهلل ژ إذا 

استجّد ثوبا سّماه باسمه، 
عمامة أو قميصا، أو رداء، ثم 
يقول: »اللهم لك احلمد، أنت 

كسوتنيه، أسألك خيره وخير 
ما صنع له، وأعوذ بك من 

شره وشّر ما صنع له« رواه 
أبوداود والترمذي.

 ÿ وعن عمر بن اخلطاب
قال: سمعت رسول اهلل ژ 
يقول: »من لبس ثوبا جديدا 
فقال: احلمدهلل الذي كساني 

ما أواري به عورتي، وأجتمل 
به في حياتي، ثم عمد الى 
الثوب الذي أخلق فتصدق 
به، كان في حفظ اهلل، وفي 
كنف اهلل، وفي سبيل اهلل 

لمن رأى ما يعجبه

قال رسول اهلل ژ: »إذا 
رأى أحدكم من أخيه، أو من 

نفسه، أو من ماله، ما يعجبه، 
فليدع له بالبركة، فإن العني 
حق« رواه أحمد وابن ماجة.

فليدع له بالبركة كأن يقول: 
بارك اهلل لك فيه.

قال اإلمام ابن قيم اجلوزية: 
ومما يُدفع به إصابة العني 

قول: ما شاء اهلل ال قوة إال 
باهلل.

وهذا مأخوذ من قول اهلل 
تعالى: )ولوال إذ دخلت جنتك 

قلت ما شاء اهلل ال قوة إال 
باهلل إن ترن أنا أقل منك ماال 

وولدا ـ الكهف:39(.
فمن أعجبه شيء من حاله، 

أو ماله، أو لده، فليقل: ما 
شاء اهلل، ال قوة إال باهلل.

عند رؤية ُمبتلى

عن أبي هريرة ÿ عن 
النبي ژ قال: »من رأى 

مبتلى فقال: احلمد هلل 
الذي عافانى مما ابتالك به، 

وفضلني على كثير ممن 
خلق تفضيال، لم يصبه ذلك 

البالء« رواه الترمذي.
قال اإلمام النووي: ينبغي أن 
يقول هذا الذكر سرا بحيث 

يُسمع نفسه وال يسمعه 
املبتلى لئال يتألم قلبه بذلك، 
إال ان تكون بليته معصية، 
فال بأس أن يسمعه ذلك إن 

سنن منسية

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

راشد العليمي

عن أبي هريرة ÿ قال: سمعت رسول اهلل ژ يقول: 
»أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس 
مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: »ال يبقى من درنه 
شيء«. قال: »فذلك مثل الصلوات اخلمس ميحو اهلل بهن 

اخلطايا« متفق عليه.
مقصد احلديث بيان فضل الصلوات اخلمس وأثرها في 
سلوك اإلنسان ومكانتها في صحيفة أعماله بأنها تكفر 
اخلطايا، وإذا كانت تكفر اخلطايا فإنها تبعد النفس عن 
املآثم، ضرورة التنافي بني احملافظة على الصالة وبني 

ارتكاب اآلثام. 
وقد عبر احلديث عن هذا املعنى في صورة حسية عرضها 

على السامع، هي صورة االغتسال خمس مرات كل يوم 
وأثره في النظافة من الوسخ.

ميهد احلديث لهذه الصورة احلسية بهذا االستخبار 
»أرأيتم لو أن نهرا«.. فاختار هذا التركيب ليحضر 

الصورة أمام املخاطب يراها أمامه في خياله، وصاغ 
اإلخبار بهذه الصيغة االستفهامية ليحرك فكر السامع 
ويستثير انتباهه، فإذا بالقضية قد فكر فيها وحققها 

فكان اجلواب ما تضمنه االستفهام نفسه، وهو املوافقة: 
»ال يبقى من درنه شيء«. وهكذا أخرج النبي ژ هذه 

الصورة احلسية بأقوى أسلوب وكأنه يقول: »األمر واضح 
مرئي للعني فأخبروني عما سألتكم، وبذلك أثار االنتباه 

إثارة عظيمة بهذا األسلوب الذي الءم ذلك القصد مالءمة 
تامة، ثم ألقى إليهم املقصد الذي يكنه ويرمي إليه من ذلك 

التمهيد األخاذ.
وهذا أسلوب تربوي ناجح عظيم األثر في النفوس، واملربي 
يجب أن ينوع طرقه في التعليم، ويلون أساليبه في األداء، 

فيخبر أحيانا، ويستفهم أخرى، ويستعمل اإلنشاء ثالثة 
مبعناه احلقيقي واملجازي.

هذه التقدمة أعدت نفوسنا وأثارت االنتباه جدا، وانها 
لتمهيد إقناعي، هيأ النفس لتقبل ذلك املعنى العقلي 

الصرف، وهو أيضا في الوقت نفسه معنى غيبي ال يعلم 
إال بطريق الوحي من اهلل تعالى.

ولعل احلديث الشريف حلظ ما قد يحدثه املعنى املجرد 
»تكفير الصالة للخطايا« من استغراب عند البعض الذين لم 
يعرفوا معنى إقامة الصالة في حقيقة حضورها وخشوعها 

وإن عرفوا أداء شكل الصالة وفعل حركاتها فقط، لكن 
هؤالء لم يفقهوا معنى احلديث وال حقيقة الصالة، إن 

الصالة التي متحو اخلطايا هي التي نستطيع أن نقول 
لصاحبها: إنه أقامها فعال وحقا مبا يتضمنه هذا اإلطالق 

القرآني: )أقيموا الصالة...( من معان عالية في أدائها.

ال يوجد إنسان سوي يعيش دون أمل يتطلع اليه 
ويسعى لتحقيقه، إن هذا ينافي فطرة اإلنسان ونفسيته، 

وطبيعة دوره على هذه األرض، ولذلك قال ژ كما في 
سنن أبي داود »أصدق األسماء حارث وهمام« ألن هذا 

الوصف هو املوافق لطبيعة اإلنسان، فكل إنسان ال يخلو 
من كسب وهم، وأمان وآمال، وهذه األماني واآلمال، ال 

تنتهي مادام املرء على قيد احلياة، لكن إذا استرسل العبد 
في آماله، واستسلم ألحالمه، نسي اآلخرة، وأحب البقاء 
واخللود في الدنيا، وكره كل ما من شأنه أن يحول بينه 
وبني حتقيق تلك اآلمال، ومن أجل ذلك جاءت النصوص 

الشرعية، وكالم السلف وعلماء السلوك، محذرة من 
طول األمل ونسيان األجل، والركون إلى الدنيا، قال 

اهلل عز وجل مخاطبا نبيه ژ في شأن الكافرين: 
)ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم األمل فسوف يعلمون ـ 
احلجر:3(، أي دعهم يشتغلوا بدنياهم، ويتوقعوا طول 

األعمار، وتلههم اآلمال واألماني، عن االستعداد للقاء 
اهلل، والعمل ملا بعد املوت، فسيعلمون سوء صنيعهم 
إذا باغتهم األجل، وعاينوا اجلزاء على أعمالهم، وقد 

ضرب نبينا ژ األمثال لقضية األمل واألجل في أحاديث 
كثيرة، منها ما جاء عن ابن مسعود ÿ أنه قال: خط 

النبي ژ خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه 
وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه 

الذي في الوسط وقال: »هذا اإلنسان وهذا أجله محيط به 
أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه اخلطط 
الصغار األعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه 

هذا نهشه هذا« رواه البخاري. 

عن أبي هريرة ÿ قال: قال النبي ژ: »مثل البخيل 
واملنفق كمثل رجلني عليهما جبتان من حديد، من ثديهما 

الى تراقيهما. اما املنفق فال ينفق اال سبغت ـ أو وفرت 
ـ على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو اثره. واما البخيل 
فال يريد ان ينفق شيئا اال لزقت كل حلقة مكانها، فهو 

يوسعها وال تتسع«.

النهر املاحي

األمل واألجل

البخيل واملنفق

أمثال نبوية


