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ضحوا بأرواحهم

ولكي يظل املهتدي على هداه ال يزيغ عنه وال يحيد، 
فإن اهلل يجعل له نورا دائما يستضيء به في درب 
هذه احلياة، وهذا النور هو القرآن املبني، الذي هو 
الصراط املستقيم، وهو الشفاء ملا في الصدور من 

أمراض وعلل، فالقرآن هو النور الهادي الشافي، وقد 
جاءت تسمية القرآن بـ »النور« في أكثر من آية في 

القرآن الكرمي، كقوله تعالى: )وأنزلنا إليكم نورا مبينا 
ـ النساء: 174(. فالقرآن نور يحمله املؤمن في قلبه، 
وعلى لسانه، وبني يديه، وميشي به في الناس آمنا 
مطمئنا، مقبال غير مدبر، منفتحا على احلياة، غير 

هياب ملا يعترضه من عقبات. 
والظلمة عكس النور، وقد وردت في القرآن الكرمي 
تسمية اجلهل بالظلمة، مثلما وردت تسمية اإلميان 

بالنور، قال تعالى: )اهلل ولي الذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلى النور ـ البقرة: 257( فيكون الكافر هو 
اجلاهل الضال، القابع في ظلمات اجلهل، ال يبصر 

علما، وال يهتدي سبيال. 

إنه أحد األنصار الصادقني من قبيلة األوس وقد الزم 
النبي منذ ان هاجر اليهم وشارك في غزوتي بدر وأحد 
وكان جنديا باسال وعندما جاء وفد من بني حليان الى 
املدينة وطلبوا من رسول اهلل ژ أن يبعث معهم دعاة، 

فأرسل معهم عشرة من املسلمني كان خبيب بينهم، وفي 
الطريق غدر القوم بصحابة رسول اهلل وقاتلوهم فقتلوا 

ثمانية وأخذوا خبيبا الى مكة وباعوه إلى أبناء احلارث 
بن عامر وكان خبيب قد قتل أباهم يوم بدر، وسجنوه 

في دار عقبة بن احلارث، وكانت امرأة عقبة تقول: واهلل 
ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب قط، وتقسم امرأة عقبة 

انها رأت بيد خبيب قطفا من عنب وهو موثق في احلديد 
وليس في مكة يومئذ ثمرة قط العنب وال غيره، وتقول 

املرأة التي لم تكن مؤمنة آنذاك.. إنه لرزق رزقه اهلل 
خبيبا.

حاول املشركون ان يردوا خبيب بن عدي عن االسالم 
ولكنه ظل متمسكا بدينه فلما يئسوا منه أخرجوه الى 

مكان يسمى )التنعيم( وأرادوا أن يصلبوه فاستأذن منهم 
أن يصلي ركعتني، فصلى في خشوع فكان بذلك أول من 

سن صالة ركعتني عند القتل.
وبعد ان فرغ من صالته نظر إليهم قائال: واهلل لوال ان 
حتسبوا ان بي جزعا )خوفا( من املوت الزددت صالة، 

ثم رفع يده إلى السماء ودعا عليهم: اللهم أحصهم عددا، 
واقتلهم بددا، وال تبق منهم أحدا حتى ان أبا سفيان القي 

بابنه معاوية ـ ولم يكونا قد أسلما بعد ـ على األرض 
حتى ال تصيبه دعوة خبيب، وكانوا يقولون ان الرجل إذا 

دعي عليه فاضطجع زالت عنه الدعوة.
وما كاد خبيب ينتهي من كلماته هذه حتى تقدم إليه 
أحد املشركني وضربه بسيفه فسقط شهيدا، وكانوا 

كلما جعلوا وجهه إلى غير القبلة وجدوه مستقبلها فلما 
عجزوا تركوه وعادوا إلى مكة.

وبقي جثمان الشهيد على اخلشب الذي صلب عليه حتى 
علم النبي ژ فارسل الزبير بن العوام الحضاره، فحمله 

الزبير على فرسه وهو رطب لم يتغير منه شيء وسار 
به فلحقه املشاركون وحينها قذفه الزبير فابتلعت األرض 

جثمان الشهيد وأبى اهلل ان ميكن املشركني من جسد 
خبيب الطاهر وسمي بليع األرض.

قال تعالى )انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها 
فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في 

النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب اهلل 
احلق والباطل..(.

شبه الوحي الذي انزله حلياة القلوب واالسماع 
واالبصار باملاء الذي انزله حلياة االرض بالنبات 

وشبه القلوب باالودية، فقلب كبير يسع علما عظما 
كواد كبير يسع ماء كثيرا، وقلب صغير ال يسع إال 

بحسبه فسالت اودية بقدرها، كما ان السيل اذا خالط 
االرض ومر عليها احتملت غثاء وزبدا.

فكذلك الهدى والعلم اذا خالط القلوب اثار ما فيها من 
الشهوات والشبهات ليقلعها ويذهبها، كما يثير الدواء 
وقت شربه من البدن اخالطه فيكرب بها شاربه وهي 

من متام نفع الدواء فإنه اثارها ليذهب بها فإنه ال 
يجامعها وال يساكنها.

ضرب اهلل تعالى مثال لتصوير حال العصاة الذين 
جحدوا نعمة اهلل عليهم لينظروا املصير الذي 

يتهددهم من خالل املثل الذي يضرب لهم، فاملعاصي 
تزيل النعم احلاضرة، وتقطع النعم الواصلة، فمازالت 
عن العبد نعمة اال بذنب، وال حلت به نقمة اال بذنب، 

كما قال علي بن ابي طالب ÿ »ما نزل بالء اال 
بذنب وال رفع اال بتوبة«، وقد قال تعالى )ذلك بأن 

اهلل لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم وإن اهلل سميع عليم ـ األنفال: 53(.

فأخبر اهلل تعالى انه ال يغير نعمة انعم بها على احد 
حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه، فيغير طاعة اهلل 

مبعصيته وشكره بكفره، واسباب رضاه بأسباب 
سخطه، فاذا َغيّر ُغيّر عليه، جزاء وفاقا وما ربك 

بظالم للعبيد.
واملثل الذي يضربه اهلل لهم منطبق على حالهم 
وعاقبة املثل امامهم مثل القرية التي )كانت آمنة 
مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت 

بأنعم اهلل فأذاقها اهلل لباس اجلوع واخلوف مبا كانوا 
يصنعون ـ النحل: 112(.

واخذ قومها العذاب وهم ظاملون ويجسم اجلوع 
واخلوف فيجعله لباسا، ويجعلهم يذوقون هذا 

اللباس ذوقا ألن الذوق اعمق اثرا في احلس 
من مساس اللباس للجلد، وتتداخل في التعبير 

استجابات احلواس فيتضاعف مس اجلوع واخلوف 
لهم ولدغه وتأثيره وتغلغله في النفوس لعلهم 

يشفقون من تلك العاقبة التي تنتظرهم لتأخذهم 
وهم ظاملون، ومن العجيب علم العبد بذلك مشاهدة 
في نفسه وغيره وسماعا ملا غاب عنه من اخبار من 

ازيلت نعم اهلل عنه مبعاصيه وهو مقيم على معصية 
اهلل كأنه مستثنى من هذه اجلملة او مخصوص من 
هذا العموم، وكأن هذا االمر جار على الناس ال عليه 
وواصل الى اخللق ال اليه، فأي جهل ابلغ من هذا؟! 

واي ظلم للنفس فوق هذا؟! فاحلكم هلل العلي الكبير.

النور املبني صيف ممتع

الرحالت

صوم رمضان

داعية إسالمي

خال���د العازمي ف���ي الصف 
الرابع يبلغ من العمر 9 سنوات 
قابلناه في االنش���طة الصيفية 
التي تقيمها جمعية احياء التراث 
االسالمي في منطقة بيان يقول: 
انا سعيد مبشاركتي النني اقضي 
وقتا ممتعا من خالل حفظ القرآن 
والسيرة واملسابقات التي تقدم 
لنا، ودائم���ا اكون فائ���زا، كما 
انني اشارك في الرحالت املقامة 
ملعالم الكوي���ت، وازور االماكن 

التاريخية.

محمد سالم مشارك في اندية 
التراث االسالمي  جمعية احياء 
الرحالت ج���دا ويقول:  ويحب 
اذهب الى املدينة الترفيهية والى 
العلمي  النادي  االكوابارك والى 
وأتعرف من خالل الرحالت التي 
احبها على جمال بلدي الكويت 
احلبيب وامتنى ان اصبح ضابط 
ش���رطة اقبض على املنحرفني 
واقدمه���م للمحكم���ة ليأخذوا 
نتيجة ما فعلوه، واحمي الناس 

من شرهم.

سالم عبداللطيف يقول: انا 
في ثاني���ة روضة بالعارضية 
وتفوقت وحصلت على هدية 
قيمة م���ن والدي وان���ا احبه 
كثي���را واطيعه في كل ش���يء 
النه يعلمني االخالق احلميدة 
ويعلمني الصالة وان شاء اهلل 
سأصوم في رمضان بعض االيام 
ولو اس���تطعت سأصومه كله 
بإذن اهلل وامتن���ى ان اصبح 

طبيبا.

احمد عيسى ايضا مشارك 
التراث ببيان  اندية احياء  في 
ومش���رف ويق���ول: كل ي���وم 
استفيد معلومات جديدة والتقي 
بزمالئي واصحابي في اللجنة 
نتعلم معا الس���يرة واحلديث 
والقرآن ونذهب للرحالت وانا 
سعيد بذلك النني اقضي وقت 
فراغي فيما يفيد وينفع وامتنى 
ان اصبح رج���ل دين وداعية 

اسالمي.

)خبيب بن عدي(

أنزل من السماء ماء فسالت أودية

وضرب اهلل مثاًل قرية

خالد العازمي

محمد سالم

سالم عبداللطيف

أحمد عيسى

أمثال من القرآن الكرمي أحباب اهلل

يهدي القوم الظاملني( الى أن قال: 
)ومن يتول اهلل ورسوله والذين 

آمنوا فان حزب اهلل هم الغالبون( 
»املائدة: 56-51«.

لقد سمع عبادة بن الصامت 
رسول اهلل »يوما وهو يتحدث 
عن مسؤولية االمراء والوالة، 

واملصير الذي ينتظر من 
يفرط منهم في حق من حقوق 
املسلمني«، قائال: »والذي نفس 
محمد بيده، ال ينال أحد منكم 

منها شيئا اال جاء به يوم القيامة 
يحمله على عنقه« )مسلم(، 

فأقسم عبادة باهلل أال يكون 
أميرا على اثنني.

وملا فتح املسلمون الشام أرسل 
أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب 

عبادة ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء 
الى أهلها، ليعلموهم القرآن 
ويفقهوهم في الدين، فأقام 

عبادة بحمص، ثم انتقل منها الى 
فلسطني، حيث تولى القضاء بها، 

فكان بذلك أول من تولى قضاء 
فلسطني. وفي سنة )34 هـ( 

توفي عبادة بالرملة من أرض 
الشام ـ وقيل ببيت املقدس ـ 

فرضي اهلل عنه وأرضاه.

الكفار وواليتهم.
فنزل القرآن مؤيدا موقفه 

هذا قائال: )يا أيها الذين آمنوا 
ال تتخذوا اليهود والنصارى 

أولياء بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولهم منكم فانه منهم ان اهلل ال 

قبائلهم وهم بنو قينقاع أسبابا 
للفتنة والصدام مع املسلمني، 

فلما رأى عبادة موقفهم هذا نبذ 
اليهم عهدهم قائال: امنا أتولى 

اهلل ورسوله واملؤمنني، وأبرأ الى 
اهلل ورسوله من حلف هؤالء 

انه الصحابي اجلليل أبو الوليد 
عبادة بن الصامت ÿ، أحد 

أفراد وفد االنصار الذين جاءوا 
الى مكة ليبايعوا رسول اهلل 

»بيعة العقبة االولى، وكان أحد 
االثني عشر نقيبا الذين اتخذهم 
الرسول ژ« نقباء على أهليهم 

وعشائرهم.
وواحد من أولئك الذين قال فيهم 

رسول اهلل: »لو أن االنصار 
سلكوا واديا أو شعبا، لسلكت 

في وادي االنصار، ولوال 
الهجرة لكنت امرءا من االنصار« 

)البخاري(
وقد شهد بدرا وأحدا واخلندق 
والغزوات كلها مع رسول اهلل، 
»ولم يتخلف عن مشهد، وهو 

أحد الذين ساهموا في جمع 
القرآن زمن النبي ژ«

وقد كان والؤه هلل ورسوله 
عظيما، حيث يروى أن قومه 
كانوا مرتبطني بعهد مع يهود 

بني قينقاع باملدينة قبل مجيء 
النبي اليها، وملا هاجر الرسول 

وأصحابه واستقروا بها، 
وجتمعت قبائل اليهود عقب 
غزوة بدر، وافتعلت احدى 

فاألمة اإلسالمية ال تستأصل 
باجلوع والقحط وال بالغرق 

مع اجتماع العدو عليها، ومهما 
اجتمع عليها من اعداء وتكالبوا 

فلن يهلك هذه االمة عدو من 
خارجها ابدا وذلك ببركة دعاء 

النبي ژ. كم من حروب 
وأعداء اجتمعوا على أمة محمد 

ژ كانت نهاية االعداء على 
يدها مهما طال ظلمهم أو قويت 

شوكتهم.

أما فيما يخص األمة احملمدية 
أمة االسالم فقد دعا لها النبي 

ژ حيث قال: »سألت ربي 
ثالثا فأعطاني اثنتني ومنعني 
واحدة: سألت ربي أال يهلك 

أمتي بالسنة ـ أي القحط 
واجلوع. فاعطيناها، وسألته أال 
يهلك أمتي بالغرق. وفي رواية: 

أال يسلط عليهم عدوا من 
غيرهم فاعطيناها، وسألته أال 

يجعل بأسهم بينهم فمنعناها«. 

يبغضهم إال منافق، اما اجلحفة 
فإن الوباء انتقل إليها.

أما الشام واليمن وأهلهما فقد 
حظوا بنصيب وافر من دعاء 
النبي ژ، فقد دعا لهم دون 
ان يسأله أحد ذلك، فقال ژ 

»اللهم بارك لنا في شامنا اللهم 
بارك لنا في ميننا،« قالوا: وفي 

جندنا، قال: »هناك الزالزل 
والفنت وبها« أو قال »ومنها 

يخرج قرن الشيطان«.

لم يقتصر دعاء رسول اهلل 
ژ للرجال والنساء واألطفال، 

وال ألشخاص بعينهم بل 
امتدت بركة دعائه لتشمل 

بعض األمكنة كي يحل فيها 
اخلير، كما دعا لغيرها أن 
يصرف عنها اهلل السوء، 

فأجيب دعوته، وكذلك دعا 
لبعض القبائل.

ويروي ان املدينة )يثرب( 
كانت من أوبأ األرض وأكثر 

األمكنة تفشيا باألمراض، 
فقدم عليها رسول اهلل ژ 

فصححها اهلل ببركة حلوله بها 
ودعائه لها وألهلها، وصرفت 
عنها األمراض واحلمى التي 
كانت قد اشتهرت بها. وقد 
رأى النبي أن أصحابه من 

املهاجرين يستوحشون تلك 
املدينة ويحنون ملوطنهم 

األصلي، خاصة بعد اصابتهم 
باألمراض بها، وقد علم النبي 
ژ ذلك من عائشة رضي اهلل 
عها حني عادت أبا بكر وبالال 

ملا اصابتهما احلمى فدعا 
رسول اهلل ژ: »اللهم حبب 
إلينا املدينة كما حببت إلينا 
مكة أو أشد، اللهم بارك لنا 

في صاغها وفي مدها، وانقل 
وباءها لبئر ميعة« وهي مكان 
يقال له اجلحفة فيما زعموا.

فكانت املدينة بعد ذلك من أصح 
األرض وأكثرها بركة وثمارا، 

وأشدها حبا في قلوب املؤمنني 
ال يحب أهلها إال مؤمن وال 

ألقاب الصحابة

أماكن دعا لها الرسول ژ

معلم اخلير عبادة بن الصامت

يثرب وبالد الشام

احللم والعفو والصفح من شمائله ژ
كان احللم والعفو والصفح 
شيمة هذا الرسول الكرمي، حتى 
انه لم ينتقم لنفسه قط، اال أن 
 تنتهك حدود اهلل تعالى، فقد كان 
لرجل من اليهود َدين على رسول 
اهلل ژ فأتاه يتقاضاه منه وأغلظ 
 له في الكالم فرد عليه الرسول ژ 
بحلم وصفح � على ما يتبني من 
هذه الرواية � حتى أداه ذلك الى 
 االسالم، فقد كان زيد بن سعنة 
من أحبار اليهود وأتى النبي ژ 
»يتقاضاه فجبذ ثوبه عن منكبه 
 االمين، ثم قال: انكم يا بني عبد 
املطلب أصحاب مطل، واني بكم 
لع����ارف، فانتهره عمر، فقال له 
 رسول اهلل ژ: يا عمر أنا وهو 
كنا الى غير هذا منك أحوج: أن 
تأمرني بحسن القضاء، وتأمره 
بحسن  التقاضي، انطلق يا عمر 
أوفه حقه، أما إنه قد بقي من أجله 
ثالث )أي لم يح����ن أجل الدين 
بعد، بل  بق����ي منه ثالث( فزده 
ثالثني صاعا، لتزويرك عليه« ، 
ورواه ابن حبان وفيه: »فلما كان 
قبل محل  االجل بيومني أو ثالثة 
خرج رسول اهلل ژ في جنازة 
رجل من االنصار، ومعه أبوبكر 
وعمر  وعثمان ونفر من أصحابه، 
فلما صلى على اجلنازة دنا من 
جدار فجلس اليه، فأخذت مبجامع 
قميصه  ونظرت اليه بوجه غليظ، 
ثم قل����ت: أال تقضيني يا محمد 
حقي؟ فواهلل م����ا علمتكم بني 
عبد املطلب  مبطل، ولقد كان لي 
مبخالطتكم علم، قال: ونظرت الى 
عمر بن اخلطاب وعيناه تدوران 
في وجهه  كالفلك املستدير، ثم 
رماني ببص����ره، وقال: أي عدو 
اهلل، أتقول لرسول اهلل ژ ما 
أسمع وتفعل به ما  أرى؟ فوالذي 
بعثه باحلق لوال ما أحاذر فوته 
لضربت بس����يفي ه����ذا عنقك، 

يس����بق حلمه جهله، وال يزيده 
شدة اجلهل عليه اال حلما، فقد 
اختبرتهما، فأشهدك يا  عمر أني 
قد رضيت باهلل ربا وباالسالم 
دينا ومبحمد ژ نبيا، وأشهدك 
أن ش����طر مالي � فان����ي أكثرها 
 ماال � صدقة على أمة محمد ژ، 
فقال عمر: أو على بعضهم؟ فانك 
ال تس����عهم كلهم، قلت: أو على 
 بعضه����م، فرجع عمر وزيد الى 
رسول اهلل ژ فقال زيد: أشهد 
أن ال اله اال اهلل وأن محمدا عبده  .. 
احلديث«  فحلم عليه، ولم يرد 
علي����ه مبثل ما قال، بل زاده في 
حقه من أجل انتهار عمر له، وعن 
 أنس بن مالك قال كنت أمشي مع 
رسول اهلل ژ وعليه برد جنراني 
غليظ احلاشية فأدركه أعرابي 
 فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى 
نظرت الى صفحة عاتق رسول 
اهلل ژ قد أثرت بها حاشية البرد 
من  شدة جبذته، ثم قال: يا محمد 
مر لي من مال اهلل الذي عندك، 
فالتفت اليه رسول اهلل ژ ثم 
ضحك،  ثم أم����ر له بعطاء«  فلم 
يقابل جف����اء االعرابي وغلظته 
وقسوته عليه اال أن التفت اليه 
وضحك، ثم  أعطاه ما سأل، فما 

أحلمك يا رسول اهلل.  
وقد حاربته قريش أش���د 
القبائل  احملاربة، وألبوا عليه 
وآذوه وآذوا أصحابه، فلما أمكنه 
اهلل منهم  وأظهره عليهم ودخل 
مكة فاحتا ف���ي عام الفتح في 
موقف النصر والعزة والتمكني، 
لم يعاملهم مبا  يستحقونه من 
العقاب البلي���غ، بل عفا عنهم 
»وقال لهم ح���ني اجتمعوا في 
املس���جد: ما ترون أني صانع 
 بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كرمي وابن 
اذهبوا فأنتم  ق���ال:  أخ كرمي، 

الطلقاء« .

أمرني  رسول اهلل ژ أن أزيدك 
مكان ما رعتك، فقلت: أتعرفني 
يا عمر؟ قال: ال فمن أنت؟ قلت: 
أنا زيد  بن سعنة، قال: احلبر؟ 
قلت: نعم احلبر، قال: فما دعاك 
أن تقول لرسول اهلل ژ ما قلت 
وتفعل به ما  فعلت؟ فقلت: يا عمر 
كل عالمات النبوة قد عرفتها في 
وجه رسول اهلل ژ حني نظرت 
اليه اال اثنتني  لم أختبرهما منه: 

ورسول اهلل ژ ينظر الى  عمر 
في س����كون وتؤدة، ثم قال: انا 
كن����ا أحوج الى غير هذا منك يا 
عمر، أن تأمرني بحس����ن االداء 
 وتأمره بحسن التباعة، اذهب به 
يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين 
صاعا من غيره، مكان ما رعته، 
قال  زيد فذهب بي عمر فقضاني 
حقي وزادني عشرين صاعا من 
متر، فقلت: ما هذه الزيادة؟ قال: 


