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اإلهداء
اللهم اهك ترى وادلي
فإن رأيهتام مذهبني فإغفر هلام
وان رأيهتام حزينني فأسعد قلهبام
وان رأيهتام فرحني فأمتم علهيم فرحهتم

وان اكان مريضني ،فيإرب اشفهام
وان اكان هممومني فيإرب ابعد مههام وارمحهام من عندك وبرشهام ابلجر العظمي
ايرب العإملني
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مقدمة
حٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن ،أكڄيه ًأٓظْ٬نو ًأٓظٰٴَه ًأٓظييّو ،ال أك ِٜػنخ ًء ٫ڀْو ٳيٌ
ٻڄخ أػنَ ٫ڀَ نٴٔو ،ؿپ ػنخإه٨٫ً ،ڂ ؿخىوً ،ال اٿو ٯَْهً ،أٗيي أڅ نزْنخ ًكزْزنخ
ڃلڄيحً ٫زيه ًٌٍٓٿوًٛ ،ٴْو ڃن هڀٸو ًهڀْڀو ،أىٍ حألڃخنشً ،رڀٮ حٿَٓخٿشً ،نٜق
حألڃشً ،ٻ٘ٲ هللا رو حٿٰڄشً ،ؿخىي ٳِ هللا كٶ ؿيخىه كظَ أطخه حٿْٸْن ،ٳخٿڀيڂ حؿِه
٫نخ هَْ ڃخ ؿِّض نزْخ ً ٫ن أڃظوًٌٍٓ ،الً ٫ن ىٌ٫طو ًٍٓخٿظوًٛ ،پ حٿڀيڂ ًٓڀڂ
ًُى ًرخٍٹ ٫ڀْو ً٫ڀَ آٿو ًأٛلخرو ًأكزخرو ًأطزخ٫و٫ً ،ڀَ ٻپ ڃن حىظيٍ رييّو،
ًحٓظن رٔنظو ًحٷظٴَ أػَه اٿَ ٌّځ حٿيّن ...حڃخ ر٬ي:
حڅ طَرْش حأل١ٴخٽ ٫ڀَ حالٓظٸخڃش ً٫ڀٌ حٿيڄش ًحٿـيّش ًحالٷزخٽ ٫ڀَ حٿ٬ڀڂ ًحٿظ٬ڀڂ ڃن
أىڂ حألڃٌٍ حٿظِ ّنزِٰ ٫ڀَ حٓرخء ًحٿڄَرْن أڅ ّيظڄٌح ريخ ،ٳټڄخ ّٸخٽ حڅ حٿ٤ٴپ ّن٘ؤ
٫ڀَ ڃخطٌ٬ى ٫ڀْو ،ٻڄخ ٷْپ:
ًّن٘ؤ نخٗت حٿٴظْخڅ ڃنخ * ٫ڀَ ڃخٻخڅ ٌ٫ىه أرٌه
ًڃخىحڅ حٿٴظَ رلـِ ًٿټن * ّ٬ڀڄو حٿظيّن أٷَرٌه
ًڃخًٛپ حٿْو كخٽ أ١ٴخٿنخ ڃن طڄًْٓ ٪ٴو ًؿيپ ًحٓظيخنش رٴ٬پ حٿڄنټَحص حنڄخ ًٿٺ
رٔزذ حٿـيپ روٌٍ٤س طڀٺ حٿڄَكڀش حٿظِ ىِ ڃَكڀش حٿزنخء ًحٿنڄٌ ٳِ ٻپ ِٗء.
ًٿن ّٜڀق كخٽ أرنخثنخ حال رخٿلَ٫ ٙڀَ طَرْظيڂ رٌٍٜس ٓڀْڄش ًطٸيّڂ حٿنڄخًؽ
حٿٜخٿلش ٿيڂ ًحر٬خىىڂ ٫ن ٷَنخء حٿٌٔء ًًٓخثپ حٿييځ حٿٔڄْ٬ش ًحٿزَّٜش ًطٸيّڂ
حٿزيحثپ حٿَْ٘٫ش ٿيڂ ًڃپء حًٷخطيڂ رټپ ڃخّٴْي ًّنٴ.٪
من المالحظ الٌوم لدى الصؽار أن العدٌد منهم متؤثر بالشخصٌات الكرتونٌة فً ظل
ؼٌاب أو استحضار الشخصٌات القدوة الحقٌقٌة فً حٌاتهم ،هذا ما تإكده فاطمة
أحمد العلً متخصصة إرشاد أسري بمركز ارتقاء أول مركز تنمٌة بشرٌة لألطفال،
موضحة« :لقد اجتمع كبار علماء التربٌة األمٌركٌٌن وناقشوا اقتراحا قدمه أحدهم،
وهو إٌجاد شخصٌة أمٌركٌة عالمٌة ،هذه الشخصٌة تعتبر المنقذ ألي مشكلة تحدث
فً العالم ،وبعد التداول استقروا على الشخصٌة التً حملت اسم «سوبر مان».،
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وبدأ التحرك الفعلً لبث هذه الشخصٌة وأنتجوا لها األفالم ،وبعد نجاح هذه
الشخصٌة تضافرت الجهود بإخراج شخصٌات مماثلة بؤسماء مختلفة ،بٌنما نحن
كمسلمٌن وبفضل هللا عز وجل لدٌنا قدوة عالمٌة...
لذلك ال ٌصح أن نترك أطفالنا لوسابل اإلعالم الهدامة لتبنً شخصٌتهم  ..فٌصبح
قدوتهم فً الحٌاة مهرجون وسفهاء  ..فالحٌاة ال تقبل الفراغ  ..إما أن ٌفتح الولد
عٌنه على سٌرة خٌر الرجال وإما أن نتركهم ألنٌاب الجاهلٌة التً ال ترحم  ..أفالم
هولٌود  ..ألعاب الحاسوب العنٌفة والسخٌفة ..رسوم متحركة بؤفكار منحرفة ..
إذا كنت تشعر حقا بهذه المسإولٌة فلنساعد بعضنا البعض بتعلٌم سٌرة هإالء
العظماء فً صؽرهم  ..حتى ٌروٌها ؼٌرنا ألبناءهم  ..ونجعل منهم قدوة ٌكبر علٌها
رجل المستقبل ...كظَ ّلڄْيخ ڃن حإلنْٔخف ًحٿًٌرخڅ ٳِ أً َ١ڃنخىؾ طَرٌّش ٯَرْش
ىهْڀش.
كثٌر هم النجباء فى تارٌخنا  ،ولكن ماذا عن طفولتهم ؟ لقد كانت طفولتهم تطلعا إلى
الرجولة منذ صؽرهم  ،مما ٌعطى درسا ألطفالنا فى زماننا هذا لٌروا كٌؾ كانت
طفولة هإالء العظماء  ،وقدٌما قالوا أن البرعم ٌدل على الزهرة  .......ولقد تحقق
فٌهم قول أبى تمام :
إن الهالل إذا رأٌت نموه

أٌقنت أن سٌصٌر بدرا كامال

ولهذا كان لزاما علً القراءة والبحث عن سٌر هإالء العظماء وجمعها فً كتاب
ٌعٌن اآلباء واألمهات على طرق التربٌة الصحٌحة وهذا األخٌرعبارة عن مجموع
قصص من التراث االسالمً الزاخر لنقتدي بهإالء األفذاذ...الكتب والطرق فً
مجال تربٌة األبناء كثٌرة ومتشعبة لذا قررت عدم التكرار وأردت عمل مؽاٌر عن
صص الهادؾ فً ال َّتربٌة؛ لما للقصَّة المشتمِلة على العِظة
العادة وهو أُسْ لوب ال َق َ
بالػ فً ال ُّنفوس؛ ألنَّ ال َّنفس بطبٌعتِها تنجذب إلى القصَّة ،وتؤخذ
والعبرة من
ٍر
تؤثٌر ٍر
القصَّة ِبمجامع القلوب ،فإذا أودعت فٌها الحكمة والعِبرة كانت الؽاٌة"...قد نقرأ
عشرات الكتب فً هذا المجال لكن صدقونً قرابتك لقصة واحدة من هاته القصص
المختارة قد تختصر لك الوقت والجهد لتدرك السر الكامن وراء توفٌق هإالء فً
التربٌة الصحٌحة وفق منهاج االسالم  ...وحتً ال ٌُقال  :إن الزمان قد تؽٌر  ،وإن
الهمم قد قصرت  ،وإن الفتن والملهٌات قد كثرت  ،فسوؾ نعرض بعض النماذج
من االطفال الذٌن ٌعٌشون معنا وٌتعرضون لما ٌتعرض الٌه اقرانهم  ،وؼٌر ذلك
فقد وجدوا الرعاٌة والتوجه الصحٌح  ،فاتجهوا الى كتاب هللا عز وجل  ،وعاشوا
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فى صحبته  ،ونهلوا من معٌنه  ،وحفظوه فى صدورهم  ،فاكرمهم هللا تعالً بالقران
 ،ورفع قدرهم ،ووعدهم االجر الكبٌر والفضل العظٌم فى االخرة.
عزٌزي المربً الفاضل:
ال تزال القصة والحدوتة والحكاٌة هً فارس المٌدان األول فً وسابل التربٌة
والتوجٌه ،وهً األقوى تؤثٌراًا واألكثر جذبا ًا لألطفال.
ولٌس أد ّل على ذلك من كثرة استخدام األسلوب القصصً فً القرآن الكرٌم،
وأحادٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم ،إذ إنها من أبلػ الطرق لتوثٌق الفكرة ،وإصابة
الهدؾ التربوي ،نظراًا لما فٌها من تدرج فً سرد األخبار ،وتشوٌق فً العرض،
وطرح لألفكار ،كما أنها تصدر مقترنة بالزمان والمكان ،اللذٌن ٌؽلفان األحداث
بإطار ٌمنع الذهن من التشتت وراء األحداث.
كما أن القصة تتٌح لألبناء إمكانات الفهم المتعددة ،وتترك أمامهم المجال واسعا ًا
لالستنتاج واالستخالص؛ لذلك ٌحسن بالمربً بعد السرد القصصً أن ٌحاول تناول
األنماط السلوكٌة الخٌرة والسٌبة التً تشابه النمط الذي عبرت عنه القصة؛ لٌصل
من خاللها إلى هدؾ تعلم االبن للقٌم العالٌة والفضابل الخلقٌة الراقٌة.
أتذكر أن والدي كان ٌختار نصوصا لطالما حفظتها عن ظهر قلب ...وقد كان ٌتعمد
أن ٌكون نص االختبار قصة حقٌقٌة لبالؼة أو شجاعة طفل حتى ترسخ باألذهان
وٌشب التالمٌذ على معرفة قدوات فً مثل سنهم ...حتى ٌزرع فٌهم معانً البالؼة
والرجولةوالشجاعة العربٌة .
وهناك أهمٌة خاصة لـ قصة أو "حدوتة قبل النوم"
فلقد ناشد أطباء نفس األطفال مإخراًا األمهات بضرورة العودة لحدوتة قبل النوم
التً تروٌها األم أو الجدة بصوتها الحنون ،بدالًا من االعتماد الكلً على ما تعرضه
أجهزة التلفزٌون و أشرطة الفٌدٌو ،ألن وجود األم إلى جوار ابنها قبل نومه ٌزٌد
من ارتباطه بها ،و ٌبث فً نفسه قدراًا كبٌراًا من الطمؤنٌنة و ٌجنبه أي نوع من
المخاوؾ أو القلق ،و ٌمنع عنه األحالم المفزعة أو الكوابٌس أثناء النوم .
كما أن سرد القصة أو الحدوتة على مسامع الطفل قبٌل نومه له أهمٌة خاصة؛ ألن
أحداثها تختمر فً عقله و تثبت فً مركز الذاكرة فً المخ أثناء النوم فتظل راسخة
فً ذاكرته ،و ٌصعب علٌه نسٌانها ،األمر الذي ٌجعل منها وسٌلة رابعة و مثمرة
من وسابل التربٌة.

مثل هذه الكتب هً من صنعتنا وجعلتنا نحب القراءة ٌجب على كل أب أن ٌجعل
مكتبة أطفاله تحتوي على هذه النوعٌة الجٌدة والمفٌدة ألبنابه فهً من ستشعل
هممهم ال سٌما أن فً الطفل نشاطا وؼٌرة إن استؽلت فً الخٌر نفعته  ،و ما أرٌد
إٌصاله هو أن طفلك بحاجة إلى مرشد روحً اجعل مرشده عبر كتب تناسب سنه
وتعطٌه قدوة مناسبة تمثل دٌننا ومجتمعنا ولٌس كقدوات أطفال هذا الجٌل
(سباٌدرمان وباتمنان)....
وفً األخٌر أسؤل هللا أن ٌكون العمل خالصا لوجهه الكرٌم وما أنا إال بشر قد أخطا
وقد أصٌب فإن كنت قد أخطؤت فهذا من نفسً ومن الشٌطان وإن كنت فد أصبت
.فهذا بتوفٌق هللا وحده .
والسالم علٌكم ورحمة هللا تعالى وبركاته
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الفصل األول:
قصة أصحاب األخدود والساحر والراهب والغالم
٫ن ٛيْذ  ٍِٟ-هللا ٫نو -أڅ ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ:
ٻخڅ ڃڀ ٌ
ٺ ٳْڄن ٻخڅ ٷزڀټڂً ،ٻخڅ ٿو ٓخكَ ،ٳڀڄخ ٻزَ ٷخٽ ٿڀڄڀٺ :انِ ٷي ٻزَص ٳخر٬غ "
ِ ٯال ًڃخ أ٫ڀڄو حٿٔلَ .ٳز٬غ اٿْو ٯال ًڃخ ّ٬ڀڄوً ،ٻخڅ ٳِ َّ١ٸو اًح ٓڀٺ ٍحىذ،
اٿ َّ
ًٻخڅ اًح أطَ حٿٔخكَ ڃ ََّ رخٿَحىذ ًٷ٬ي اٿْو ،ٳبًح أطَ ,ٳٸ٬ي اٿْو ًٓڄ ٪ٻالڃو ٳؤ٫ـزو
حٿٔخكَ َٟرو ،ٳ٘ټخ ًٿٺ اٿَ حٿَحىذ ٳٸخٽ :اًح هْ٘ض حٿٔخكَ ٳٸپ :كزٔنِ أىڀِ،
ً.اًح هْ٘ض أىڀٺ ٳٸپ :كزٔنِ حٿٔخكَ
ٳزْنڄخ ىٌ ٫ڀَ ًٿٺ اً أطَ ٫ڀَ ىحرش ْ٨٫ڄش ٷي كزٔض حٿنخّ ،ٳٸخٽ :حٿٌْځ أ٫ڀڂ
آٿٔخك َُ أٳ٠پ أځ حٿَحىذ أٳ٠پ؟ ٳؤهٌ كـًَح ٳٸخٽ :حٿڀيڂ اڅ ٻخڅ أڃَ حٿَحىذ أكذَّ
ٳَڃخىخ ،ٳٸظڀيخ ًڃ. َ٠اٿْٺ ڃن أڃَ حٿٔخكَ ،ٳخٷظپ ىٌه حٿيحرش كظَ ّڄ ِ٠حٿنخّ
ِ ،أنض حٿٌْځ أٳ٠پ ڃنِ ،ٷي رڀٮ
حٿنخّ .ٳؤطَ حٿَحىذ ٳؤهزَه ،ٳٸخٽ ٿو حٿَحىذ :أُ رُنَ َّ
ِ
.ڃن أڃَٹ ڃخ أٍٍ ،ٳبڅ حرظُڀْض ٳال ط ُي َّٽ ٫ڀ َّ
ُزَة حألٻڄو ًحألرًَّ ،ٙيحًُ حٿنخّ ڃن ٓخثَ حألىًحء ،ٳٔڄ ٪ؿڀْْ
ًٻخڅ حٿٰالځ ّ ِ
حٿڄڀٺ ًٻخڅ ٷي ٫ڄِ ٳؤطخه رييحّخ ٻؼَْس ٳٸخٽ :ڃخ ىخ ىنخ ٿٺ أؿڄ ،٪اڅ أنض ٗٴْظنِ.
ُ
َ
ىٌ٫ص هللا
آڃنض رخهلل ط٬خٿَ،
ٳٸخٽ :انِ ال أٗٴِ أكيًح ،انڄخ ّ٘ٴِ هللا ط٬خٿَ ،ٳبڅ
.ٳ٘ٴخٹ .ٳآڃن رخهلل ط٬خٿَ ،ٳ٘ٴخه هللا ط٬خٿَ
ٳؤطَ حٿڄڀٺ ٳـڀْ اٿْو ٻڄخ ٻخڅ ّـڀْ ،ٳٸخٽ ٿو حٿڄڀٺ :ڃن ٍ َّى ٫ڀْٺ رَٜٹ؟ ٷخٽ:
ٍرِ .ٷخٽً :ٿٺ ٍد ٯَُْ؟! ٷخٽٍ :رِ ًٍرٺ هللا .ٳؤهٌه ٳڀڂ ِّٽ ٌِّّ ٬رو كظَ ى َّٽ ٫ڀَ
ِ ،ٷي رڀٮ ڃن ٓلَٹ ڃخ طزَة حألٻڄو ًحألرًَ ٙطٴ٬پ
حٿٰالځ .ٳٸخٽ ٿو حٿڄڀٺ :أُ رُنَ َّ
ًطٴ٬پ .ٳٸخٽ :انِ ال أٗٴِ أكيًح انڄخ ّ٘ٴِ هللا ط٬خٿَ .ٳؤهٌه ٳڀڂ ِّٽ ٌّ٬رو كظَ ىٽ
٫ڀَ حٿَحىذ ،ٳـِء رخٿَحىذ ٳٸْپ ٿو :حٍؿ٫ ٪ن ىّنٺ .ٳؤَرََ ،ٳي٫خ رخٿڄن٘خٍ ٳٌ٪ٟ
حٿڄن٘خٍ ٳِ َڃ ْٴ َِٵ ٍأٓو ٳ٘ٸو كظَ ًٷِٗ ٪ٸَّخه ،ػڂ ؿِء رـڀْْ حٿڄڀٺ ٳٸْپ ٿو :حٍؿ٪
٫.ن ىّنٺ .ٳؤَرََ ،ٳٌ ٪ٟحٿڄن٘خٍ ٳِ ڃٴَٵ ٍأٓو ،ٳ٘ٸو رو كظَ ًٷٗ ٪ٸخه
نٴَ ڃن أٛلخرو ٳٸخٽ:
ػڂ ؿِء رخٿٰالځ ٳٸْپ ٿو :حٍؿ٫ ٪ن ىّنٺ .ٳؤَرََ ،ٳيٳ٬و اٿَ ٍ
حًىزٌح رو اٿَ ؿزپ ٻٌح ًٻٌح ،ٳخ٬ٛيًح رو حٿـزپ ،ٳبًح رڀٰظڂ ًًٍطو ٳبڅ ٍؿ٫ ٪ن ىّنو،
حٿڀيڂ حٻٴنْيڂ رڄخ ٗجض .ٳَؿٲ ريڂ ً:االَّ ٳخَ١كٌه .ٳٌىزٌح رو ٳ٬ٜيًح رو حٿـزپ ٳٸخٽ

حٿـزپ ٳٔٸٌ٤حً ،ؿخء ّڄِ٘ اٿَ حٿڄڀٺ .ٳٸخٽ ٿو حٿڄڀٺ :ڃخ ٳ٬پ رؤٛلخرٺ؟ ٳٸخٽ:
.ٻٴخنْيڂ هللا ط٬خٿَ
ٳيٳ٬و اٿَ نٴَ ڃن أٛلخرو ،ٳٸخٽ :حًىزٌح رو ٳخكڄڀٌه ٳِ ٷَٷٌٍ ًطٌٌٓ٤ح رو حٿزلَ،
ٳبڅ ٍؿ٫ ٪ن ىّنو ًاال ٳخٷٌٳٌه .ٳٌىزٌح رو ٳٸخٽ :حٿڀيڂ حٻٴنْيڂ رڄخ ٗجض .ٳخنټٴؤص ريڂ
حٿٔٴْنش ،ٳَٰٷٌحً .ؿخء ّڄِ٘ اٿَ حٿڄڀٺ .ٳٸخٽ ٿو حٿڄڀٺ :ڃخ ٳ٬پ أٛلخرٺ؟ ٳٸخٽ:
ٻٴخنْيڂ هللا ط٬خٿَ .ٳٸخٽ ٿڀڄڀٺ :انٺ ٿٔض رٸخطڀِ كظَ طٴ٬پ ڃخ آڃَٹ رو .ٷخٽً :ڃخ ىٌ؟
ٷخٽ :طـڄ ٪حٿنخّ ٳِ ْ٬ٛي ًحكي ًطٜڀزنِ ٫ڀَ ؿٌ ،٩ػڂ هٌ ٓي ًڄخ ڃن ٻنخنظِ ،ػڂ
 ٪ٟحٿٔيڂ ٳِ ٻزي حٿٸٌّ ،ػڂ ٷُپْ  :رخٓڂ هللا ٍد حٿٰالځ .ػڂ حٍڃنِ ،ٳبنٺ اًح ٳ٬ڀض ًٿٺ
.ٷظڀظنِ
ٳـڄ ٪حٿنخّ ٳِ ْ٬ٛي ًحكي ًٛڀزو ،ػڂ أهٌ ٓي ًڄخ ڃن ٻنخنظو ،ػڂ ً ٪ٟحٿٔيڂ ٳِ ٻزي
ْ ٛيٯو ،ٳٌّ ٪ٟيه ٳِ
حٿٸٌّ ػڂ ٷخٽ :رخٓڂ هللا ٍد حٿٰالځ .ػڂ ٍڃخه ،ٳٌٷ ٪حٿٔيڂ ٳِ ُ
ٛ.يٯو ،ٳڄخص
.ٳٸخٽ حٿنخّ :آڃنخ رَد حٿٰالځ ،آڃنخ رَد حٿٰالځ ،آڃنخ رَد حٿٰالځ
فؤُتً الملك فقٌل له :أرأٌت ما كنت تحذر ،قد وهللا نزل بك حذرُك قد آمن الناس.
فؤمر باألخدود بؤفواه السكك ،ف ُخ َّدت وأُضرم فٌها النٌران وقال :من لم ٌرجع عن
دٌنه فؤقحموه .ففعلوا ،حتى جاءت امرأة ومعها صبً لها ،فتقاعست أن تقع فٌها،
فقال لها الؽالمٌ :ا أماه ،اصبري فإنك على الحق
ٳيٌح حٿليّغ ًاڅ ٻخڅ ّلڄپ ٳِ ؿٌحنزو ٍٷخثٶ ًُىيًح ،ٳبنو ّلڄپ ٳِ ػنخّخه ڃ٬خنِ .
ْ٨٫ڄشً ،ٳٌحثي ؿڀْڀش ًأٳټخٍ رنخءسً ،ىٌح ٿْْ رْ٬يًح ٫ن حٿليّغ حٿنزٌُ حٿـڀْپ ،ٳٸي
أًطِ ؿٌحڃ ٪حٿټڀڂً ،ٻخڅ حٿٴٸيخء ّٔظنزٌ٤څ ڃن حٿليّغ حٿٌحكي ٳٌحثي ٳٸيْش ًطَرٌّش
ؿ َّڄش
ًٿٌ ٍكنخ نظ٬ڄٶ ٳِ ىٌح حٿليّغ ٻڀڄش ٻڀڄشً ،ٳٸَس ٳٸَس ،ٿظزَّْن ٿنخ أڅ ىٌح حٿليّغ ڃن
حألكخىّغ حٿڄي َّڄش ٳِ حٿظَرْش ًحٿظً ٌٍ٤حٿؼٸش رخهلل ًطٜلْق ر ٞ٬حٿڄٴخىْڂ .ٳڄن ىٌه
:حٿٴٌحثي ىٌه حٿزخٷش حٿَ٤٬س
:حٿٴخثيس حألًٿَ
ٳؤڃخ حٿٴخثيس حألًٿَ ڃن ىٌح حٿليّغ ،ٳبڅ ر٤پ ىٌه حٿٸٜش حٿڄؼَْس ىٌ ٯالځً ،ىٌح
حٿٰالځ ىٌ حٿٌُ أؿٍَ هللا ٫ڀَ ّيّو ٫ڀَ حألكيحع حٿٔخرٸش حٿٌحٍىس ٳِ حٿليّغ حٿنزٌُ
.حٿَّ٘ٲ
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ًىٌح ّـ٬ڀنخ ،رپ ّؼَْ حنظزخىنخ ٻِ نيظڂ رخأل١ٴخٽ أرڀٮ حىظڄخځّ ،ٸٌٽ حٿَحٳٍ ِ٬كڄو هللا:
"اڅ حٿٴِ َّؾ حٿٌْځ ىٌ حٿنخٟؾ ٯيًح" .ٳخأل١ٴخٽ حٿٌْځ ًاڅ ٻخنٌح أ١ٴخالً ،ٳيڂ ٳِ حٿٰي
ٍ.ؿخٽْٓ ،لڄڀٌڅ ڃخ ّلڄڀٌڅ ڃن أٳټخًٍٍ ،رڄخ ڃـيى حٿّ َٜ٬ټٌڅ رْن ىٌه حأل١ٴخٽ
اڅ ٫الٷظنخ ڃ ٪أ١ٴخٿنخ ٫الٷش ٌّ٠٫ش ٳٸ٫ ،٢الٷش ٬١خځ ًَٗحد ًنٔذ .أڃخ ٫الٷش
حٿظَرْش ٳيِ ڃنٸ٬٤ش ،ٳخٿظَرْش ىِ٫ :ڄڀْش رنخء حٿ٤ٴپ ْٗجًخ ٳْ٘جًخ اٿَ كي حٿظڄخځ
ً.حٿټڄخٽ
ٷٌُح أَ ْنٴُ َٔ ُټ ْڂ ًَأَ ْىڀِْ ُټ ْڂ نَخًٍح ًَٷٌُ ُىىَخ حٿنَّخُّ { ً:حٿظَرْش ڃؤڃٌٍ ريخ حإلنٔخڅ حٿڄٔڀڂ ألًالىه
ڃخ ڃن ڃٌٿٌى ٌُّٿي اال ٌّٿي ٫ڀَ حٿٴَ٤س ،ٳؤرٌحه ّي ٌِّىحنو أً " ],حٿظلَّڂْ ًَ } [6 :حٿ ِل َـخ ٍَسُ
ّ".نَِّٜحنو أً ّڄ ِّـٔخنو
:حٿٴخثيس حٿؼخنْش
ِ ،أنض حٿٌْځ أٳ٠پ
أڃخ حٿٴخثيس حٿؼخنْش ڃن حٿليّغ ٳنٔظ٘ٴيخ ڃن ٷٌٽ حٿَحىذ" :أُ رُنَ َّ
ڃنِ" .ىٌه ىِ حٿنٸ٤ش حٿٴخٛڀش حٿظِ ٿڂ نٔظ ٪٤كظَ حٓڅ ًڃنٌ ٷًَڅ أڅ نظـخًُىخ،
ً.ىِ ح٫ظَحٱ حألٓظخً رؤڅ طڀڄٌْه أٛزق أٳ٠پ ڃنو
ًكظَ حٓڅ ٿڂ نٔڄ- ٪اال نخىًٍح -أڅ أٓظخ ًًح ڃيف طڀڄٌْه ًٷَ٥وً ،ىٌح حألڃَ اڅ ّټن
:ٯَّزًخ ر ٞ٬حٿِ٘ء اال أنو ّلڄپ ڃ٬نْْن ڃيڄْن
)2
)3
)4
)5
)6

 )1طٌح ٪ٟحٿ٬خٿِڂ حألٓظخً.
اڅ حٿڄـظڄ ٪ٿن ّظٸيځ ًٿن ّظلٔن كخٿو ،اًح رٸِ حٿظڀڄٌْ ڃؼپ أٓظخًه ّٸڀيه ٳِ ٻپ
ِٗء.
اڅ أكٔن أكٌحٽ حٿظڀڄٌْ أڅ ّٜزق ڃؼپ أٓظخًه ّٸڀيه ٳِ ٻپ ِٗء ..اڅ أكٔن
أكٌحٿو أڅ ّٜزق ڃؼپ أٓظخًه نٔوش ػخنْش ٫نو ،ٳَْ٘ف ڃظٌنو ًّوظَٜ
ًَٗكو..
ّٸٌٽ حٿْ٘ن ڃلڄي ٫ڀِ حٿ٤ن٤خًُ ٍ-كڄو هللا" :-اڅ ٓزذ حٿَٻٌى حٿ٬ڀڄِ ٳِ
رالى حٿ٘خځ ٳِ حٿٸَڅ حٿڄخ ِٟىٌ ٳٸيحڅ حٿظ٘ـًْ ."٪أُ ط٘ـْ ٪أ٨٫ڂ ڃن أڅ
ّڄيف حألٓظخً طڀڄٌْه٬ًّ ،ظَٱ رـيٌىه !
ًٿٸي ٻخنض اكيٍ ًٓخثپ حٿظ٘ـْ٫ ٪ني حٿنزِ ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ا١الٵ رٞ٬
حألٿٸخد حٿ٬ڀڄْش ٫ڀَ حٿٜلخرش حٿڄظڄِّْن ،ٻٸٌٿو"  ٍ:هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷَإٻڂ
أُرَ ِّ ًأٳَٟټڂ ُّي".
اننخ رلخؿش ڃخَّٓش اٿَ ىٌه حٿنٸ٤ش ٳِ ٻخٳش حٿڄـخالص ،كظَ ّزيأ حٿظڀڄٌْ ڃن كْغ
حنظيَ أٓظخًهًّٔ ،خىڂ ٳِ رنخء ٷڀ٬ش حإلٓالځ.
:حٿٴخثيس حٿؼخٿؼش

ًىِ طټڄن ٳِ ٛيٵ حالٿظـخء اٿَ هللا ط٬خٿَ ًَّ١ٸش حٿي٫خء ًحٿؼٸش رخإلؿخرشًً ،ٿٺ
٫نيڃخ ٷخٽ" :حٿڀيڂ حٻٴنْيڂ رڄخ ٗجض".
ًىٌ ى٫خء ٯَّذ ؿ ًّيحّ ..لڄپ ٳْو ًٿٺ حٿٰالځ حٿؼٸش حٿڄ٤ڀٸش رخهلل ً ِ٫ؿپً ،حٓظٰنَ
٫.ن حٿظٴْٜپ ٳِ ٻْٴْش ًآٿْش حٿنـخسً ،ٻڀيخ هلل ٓزلخنو ًط٬خٿَ
ٳآٿْش حٿنـخس ًٻْٴْظيخ ال طؤطِ كٔزڄخ ّو ٢٤ٿو حإلنٔخڅً ،انڄخ طؤطِ ٫ڀَ حٿټْٴْش حٿظِ
َّّيىخ هللا ٓزلخنو ًط٬خٿًَ ،ڃخ ٫ڀَ حإلنٔخڅ اال أڅ ّلٔن حٿؼٸش رخهلل ٓزلخنوِ ًَّ ،ټ ُپ
.حٓٿْخص ٿو ٓزلخنو
:حٿٴخثيس حٿَحر٬ش
حإلَٛحٍ ٫ڀَ نَ٘ حٿيٌ٫سً ،ىٌح ّئهٌ ڃن ىٌح حٿڄ٘يي حٿٌُ طټٍَ ڃَطْن ٳِ حٿليّغ
ٳڀڄخًح ر٬يڃخ نـخ ٳِ حٿڄَس حألًٿَ ًٳِ حٿڄَس حٿؼخنْش ٿڂ ّيَد ً".ؿخء ّڄِ٘ ٿڀڄڀٺ"
رپ ٫خى اٿَ حٿڄڀٺ حٿ٨خٿڂ؟
اڅ ٳِ ٫نٸو ٍٓخٿش ال رُ َّي أنو ڃئىّيخ؛ ٿٌٿٺ ٫خى ڃَس طڀٌ حٿڄَس ..انو ّ ِ٤٬ىًٍٓخ ً ْ٨٫ڄخ
.ٿڀي٫خس ٳِ حإلَٛحٍ ٫ڀَ حٿيٌ٫سً ،ٳِ حإلَٛحٍ ٫ڀَ ا٥يخٍ حٿلٶ ًطليّو ٿڀزخ١پ
:حٿٴخثيس حٿوخڃٔش
طټڄن ىٌه حٿٴخثيس ٳِ طزنِ ٫خ َّڃش حٿنخّ حٿڄزيأ حٿٜلْق .كْغ ١ڀذ ىٌح حٿٰالځ ڃن
..حٿڄڀٺ أڅ ّـڄ ٪ٿو حٿنخّ ٫ڀَ ْ٬ٛي ًحكي
ًٿٌ ٓؤٿنخ أنٴٔنخ ٿڄخًح ١ڀذ حٿٰالځ ىٌح حٿ٤ڀذّ ،ظزْن ٿنخ أڅ حٿڄزيأ حٿٔڀْڂ ًحٿٴټَ
١خ٭ أً ٥ڀڂ ٥خٿڂ
.حٿٜلْق اًح حٓظٴخً ٝح٫ظنٸو ٫خڃش حٿنخّ ،ٿڂ ّٸٲ أڃخڃو ْٰ١خڅ
ٍ
ٿٌٿٺ ١ڀذ ڃٌَٓ أڅ ّـظڄ ٪حٿنخّ ٳِ ًٷض ڃظڄِْ ىٌ ٌّځ ٫ـْيً ،ٳِ ٓخ٫ش ڃظڄِْس
ٟلًَ{ ىِ ًٷض حٿ٠لَ
١].و} [59 :ٷَخ َٽ َڃٌْ ُِ ٫ي ُٻ ْڂ ٌَّْ ُځ حٿ ِِّّنَ ِش ًَأَ ْڅ ُّلْ َ٘ ََ حٿنَّخُّ ُ
ًاڅ أٯڀذ حألٳټخٍ اًح ٿڂ ّظزنخىخ ٫خڃش حٿنخّ ط ،٪ْ٠أً ٍرڄخ طئؿپ٫ً .ڀَ ىٌح ٳبڅ
حإلٓالځ ٿن ّنظَ٘ رخٿنُّوزش أً حٿ٤زٸش حٿڄؼٸٴش ًكيىخ ،ٳال ري أڅ طظزنخه ٫خڃش حٿنخّ ٳِ
.رٌْطيڂ ًٳِ ڃ٬خڃڀظيڂ
:حٿٴخثيس حٿٔخىٓش
طليّي ڃٴيٌځ حٿنَٜ؛ كْغ ٷخځ ىٌح حٿٰالځ -حٿٌُ ىٌ أٳ٠پ رټؼَْ ڃن ٍؿخٽ ٳِ ىٌه
..حألڃش -رظٌْٟق ڃٴيٌځ حٿنَٜ
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ًٿْْ ڃٴيٌځ حٿن َٜأڅ ّنظ َٜحٿٰالځ ،انڄخ حٿڄٴيٌځ حٿلٸْٸِ ٿڀن َٜىٌ حنظٜخٍ حٿڄزيأ
.حٿٔڀْڂ ًحٿٴټَ حٿٜلْق
ًىٌح ًحٟق ڃن هالٽ ىالٿش ىٌح حٿٰالځ حٿڄڀٺ ٫ڀَ َّ١ٸش ٷظڀو ،ٳڀٌ ٻخڅ ڃٴيٌځ حٿنَٜ
نًَٜح ٿألٳَحى ًحألٗوخً ٙٿْْ ٿڀڄزيأ ،ٿڂ ّيٿو ٫ڀَ ىٌه حٿَّ٤ٸشً ،انڄخ رَّْن ٿڀنخّ
.ؿڄًْ٬خ أڅ حٿڄٴيٌځ حٿلٸْٸِ ٿڀن َٜىٌ حنظٜخٍ حٿڄزيأ ال حنظٜخٍ حألٳَحى ًحألٗوخٙ
:حٿٴخثيس حٿٔخر٬ش
ًطظڄؼپ ٳِ حٿؼزخص ٫ڀَ ڃزيأ حٿلٶ حٿٌُ ًًٓ ،٪٤ٿٺ ڃن هالٽ حٿٴٸَس حٿظِ ڃؼڀض
ّ".خ أڃخه حٛزَُ ،ٳبنٺ ٫ڀَ كٶ" ٌٍٛ:س حألځ ڃ١ ٪ٴڀيخ ًٷٌٽ حٿ٤ٴپ
ًٿ٬پ ٛٴش حٿؼزخص ٫ڀَ حٿڄزيأ ڃن أىڂ حٿٜٴخص حٿظِ ّـذ أڅ ّظڄظ ٪ريخ حإلنٔخڅ حٿڄٔڀڂ
ٳِ َٜ٫نخ ىٌح ًٳِ ٻپ حٿً ،ٌٍٜ٬ال ْٓڄخ ًنلن نٍَ َٓ٫ش طوڀِ حإلنٔخڅ ٫ن
 ٝڃن حٿلْخس حٿينْخًٛ ،يٵ ٌٍٓٽ هللا
ُّٜزق حٿَؿپ ڃئڃنًخ "  :ڃزيثو ڃٸخرپ ٍَ ََ ٫
 ٝڃن حٿينْخ
ًُّ".ڄِٔ ٻخٳًَحًّ ،ڄِٔ ڃئڃنًخ ًّٜزق ٻخٳًَحّ ،زْ ٪ىّنو ر ٍَ ََ ٬
ً.هللا ًٿِ حٿظٌٳْٶ1

1

المصدر:موقع صٌد الفوابد

1

قصص نجباء أطفال الصحابة:
علً بن أبً طالب رضً هللا عنه :
هذا ؼالم من شباب الصحابة"رضً هللا عنهم وأرضاهم" ال ٌتجاوز عمره
عشر سنٌن عندما بُعث محمد صلى هللا علٌه وسلم وجاءه الوحً بادر
فكان أول من اسلم ودخل فً اإلسالم إنه علً ابن أبً طالب رضً هللا
عنه كما قال كثٌر من العلماء وفً هذا دلٌل واضح على رجحان عقله
وعلو همته وسمو نفسه وهو فً هذه السن !! فلم ٌستصؽر نفسه وٌقول من
أنا حتى أتقدم على كبار قومً فً هذا األمر الجلل !! فبمجرد أنه عرؾ
الحق وتبٌن له الباطل الذي ٌعٌش علٌه مجتمعه شهد شهادة الحق ولم ٌقل
وتؤمل كٌؾ أنه فً هذا السن لم !! كٌؾ أخالؾ أهلً وقومً وعشٌرتً
ٌكن ٌشؽله اللعب واللهو والضٌاع بل رأى فً نفسه أنه جدٌر كل الجدارة
أن ٌكون فخراًا لكل شباب اإلسالم فً كل زمان ومكان بؤن ٌكون أول من
دخل فً دٌن اإلسالم وهو ؼالم ال ٌتجاوز عمره العشر سنٌن  .فلله دره ما
أعال همته وما اسما هدفه
قال اإلمام البؽوي رحمه هللا تعالى" :واختلفوا فً أول من آمن برسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم بعد امرأته مع اتفاقهم على أنها أول من آمن برسول
هللا صلى هللا علٌه وسلم .فقال بعضهم :أول من آمن وصلى علً بن أبً
طالب رضً هللا عنه وهو قول جابر وبه قال مجاهد وابن إسحاق أسلم
.وهو ابن عشر سنٌن

ًًٍٍ حرن حألػَْ ٳِ أٓي حٿٰخرش آلخٵ ٷخٽ  :ػڂ اڅ ٫ڀِ رن أرِ
١خٿذ ؿخء ر٬ي ًٿٺ رٌْځ ٬ّ -نِ ر٬ي آالځ هيّـش ًٛالطيخ ڃ٬و -
ٷخٽ  :ٳٌؿيىڄخ ّٜڀْخڅ  ،ٳٸخٽ ٫ڀِ ّ :خ ڃلڄي  ،ڃخ ىٌح ؟ ٳٸخٽ
ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا
٫ڀْو ًٓڀڂ  :ىّن هللا حٿٌُ ح٤ٛٴَ ٿنٴٔو ً ،ر٬غ رو ٍٓڀو ،
ٳؤىٌ٫ٹ اٿَ هللا ًاٿَ ٫زخىطو ً ،ٻٴَ رخٿالص ًحٿ ، ٍِ٬ٳٸخٽ ٿو ٫ڀِ:
ىٌح أڃَ ٿڂ أٓڄ ٪رو ٷزپ حٿٌْځ  ،ٳڀٔض رٸخ ٝأڃَح  ،كظَ أكيع أرِ
١خٿذ  ،ٳټَه ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ،
أڅ ّٴِ٘ ٫ڀْو َٓه ٷزپ أڅ ّٔظ٬ڀن أڃَه  ،ٳٸخٽ ٿو ّ :خ ٫ڀِ  :اڅ ٿڂ
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طٔڀڂ ٳخٻظڂ  ،ٳڄټغ ٫ڀِ طڀٺ حٿڀْڀش  ،ػڂ اڅ هللا أًٷ ٪ٳِ ٷڀذ ٫ڀِ
حإلٓالځ  ،ٳؤٛزق ٯخىّخ اٿَ ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ  ،كظَ
ؿخءه ٳٸخٽ  :ڃخًح َٟ٫ض ٫ڀِ ّخ ڃلڄي ؟ ٳٸخٽ
ٿو ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ  :ط٘يي أڅ ال اٿو اال هللا ً ،كيه ال
َّٗٺ ٿو ً ،طټٴَ رخٿالص
ًٳِ ًٍحّش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ  :ر٬غ حٿنزِ ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ
ٌّ ،ځ حالػنْن ً ،أٓڀڂ ٫ڀِ ٌّځ حٿؼالػخء
دور علً بن أبً طالب فً الهجرة
وبعد أن انتهى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم من وضع خطة
الهجرة وآلٌاتها مع صدٌقه الصدٌق رضً هللا عنه ،استقدم علً بن
أبً طالب رضً هللا عنه ل ٌُ َكلِّفه بع َّدة مها َّم فً ؼاٌة األهمٌة ،وٌبرز
منها ثالث كلها خطٌر!
أڃخ حٿڄي َّڄش حألًٿَ :ٳيِ حٿٸْخځ ريًٍ حٿظڄٌّو ٫ڀَ ٷَّٖ كظَ ّظ َّڂ
ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ
طْ٤٬ڀيخ رٓ ٪٠خ٫خص ،ٳال طُالكٶ
َ
ٳٌٍ هًَؿو ڃن ڃټشً ،ٻخڅ ىٌح ٫ن َّ١ٶ نٌځ ٫ڀِ رن أرِ
١خٿذ ٍ ِٟهللا ٫نو ٳِ ٳَحٕ ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ،
ًطْٰ٤ظو رزَىطو؛ رلْغ اًح ن َ٨حٿټٴخٍ ڃن ٗ ِّ
ٶ حٿزخد كٔزٌح أڅ
ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ُحٽ نخث ًڄخ ،ٳْنظًَ٨څ هًَؿو ٳِ
حٿٜزخف ،ٳْڄَ ًٷض ّظْق ٿو ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌٌٛٽ اٿَ ٯخٍ
ػٌٍ ىًڅ ڃَحٷزش.
ٳيِ ط٠لْش ٻزَْس ڃن ٫ڀِ رن أرِ ١خٿذ ٍ ِٟهللا ٫نو
ألڅ حٿټٴخٍ ْٓټٌنٌڅ ٳِ كخٿش ٜ٫زْش ػخثَس ٫نيڃخ ّټظ٘ٴٌڅ حٿوي٫ش
٫ڀِ ٍ ِٟهللا ٫نو ڃخ ٻخنٌح
ٳِ حٿٜزخفً ،ٷي ّظي ًٌٍَّڅ ًّٴ٬ڀٌڅ ڃٍّ ٪
ْٓٴ٬ڀٌنو ڃٌٍٓ ٪ٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ؛ ٳَْ٠رٌنو َٟرش
ٍؿپ ًحكيًّ ،ظٴََّٵ ىڃو رْن حٿٸزخثپً ،حٿظيڄش حٿڄٌؿيش اٿْو رٌٌٟف
ىِ حٿظٔظَُّ ٫ڀَ ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂً ،ط ٪ْْ٠ٳَٛش

ٷظڀو ٫ڀَ ٷْخىس ڃټش؛ ٳٸْخځ ٫ڀِ رن أرِ ١خٿذ ٍ ِٟهللا ٫نو ريٌه
حٿڄي َّڄش ُّ َُّ ٬ي ٫ڄڀْش حٓظ٘يخىّش ٷي ّڀلٶ ٳْيخ ر٘ييحء ڃټش
ٓڄْش ًّخَٓ ٍ ِٟهللا ٫نيڄخً ،ىِ ىٿْپ ٫ڀَ ٗـخ٫ش ڃٴَ١ش ڃن
حٿز٤پ حٿْ٨٬ڂ.

ًأ َّڃخ حٿڄي َّڄش حٿؼخنْش :ٳيِ ٍ ُّى حٿٌىحث ٪اٿَ أىپ ڃټشً ،ىِ ڃي َّڄش
هَْ٤س؛ كْغ اڅ ىٌه حٿٌىحث ٪حٿؼڄْنش أڃخنش ٳِ كٌُس ٌٍٓٽ هللا
ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ َُّّي ٷ٠خءىخ ٫ڀَ حٿٌؿو حألٻڄپ.
ٳظَٹ حٿٌَٓٽ ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌىحثً ٪حألڃٌحٽ ٿ٬ڀِ رن أرِ
٫ڀِ ٍِٟ
١خٿذ ٍ ِٟهللا ٫نوً ،أڃَه أڅ َّ َّىىخ اٿَ أىڀيخً ،أٷخځ ٌّ
ٿْخٽ ًأّخڃيخ ،كظَ أ َّىٍ ٫ن ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا
هللا ٫نو رڄټش ػالع ٍ
٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌىحث ٪حٿظِ ٻخنض ٫نيه.

ًأڃخ حٿڄي َّڄش حٿؼخٿؼش :ٳيِ ڃي َّڄش ٫ـْزشً ،ىِ ٻَٔ ٛنڂ ٻزَْ ڃن
أٛنخځ ٷَّٖ إلّٜخٽ ٍٓخٿش ٗيّيس ًڃزخَٗس اٿَ أىپ ڃټش!
ًٿنَ٬ٱ ٷٜش ًٿٺ أًالً ػڂ نُ َ٬ڀِّٶ ٫ڀْيخ ،ٷخٽ َ٫ڀِ ُِّ رن أرِ
خڅ حٿڀَّ ْْڀَشَ حٿَّظِِ أَ َڃ ََنِِ ٌٍَُٓ ُٽ هللاِ ٛڀَ هللا
١خٿذ ٍ ِٟهللا ٫نو :ٿَ َّڄخ َٻ َ
٫ڀْو ًٓڀڂ أَ ْڅ أَرِ َ
ٶ رِِ
خؿًَح ،ح ْنَ٤ڀَ َ
ْض َ٫ڀََ ٳِ ََ ِ
حٗ ِوَ ًَ ،ه ََ َؽ ِڃ ْن َڃ َّټشَ ُڃيَ ِ
خٽ" :حؿْ ڀِْْ ".
ٌٍَُٓ ُٽ هللاِ ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ اِٿََ حألَ ْٛنَ ِخځ ،ٳَٸَ َ
ٳَ َـڀَٔ ُ
َ ٬ِ ٛي ٌٍَُٓ ُٽ هللاِ ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ
ذ ْحٿ َټ ْ٬زَ ِش ،ػُ َّڂ َ
ْض اِٿََ َؿ ْن ِ
خٽ" :ح ْنيَ ." ْٞٳَنَيَُ ْ٠
٬ْ ٟٴِِ طَلْ ظَوُ،
ض رِ ِو ،ٳَڀَ َّڄخ ٍَأٍَ َ
َ٫ڀََ َڃ ْن ِټزِِ ،ػُ َّڂ ٷَ َ
خٽ" :حؿْ ڀِْْ " .ٳَ َـڀَٔ ُ
ْ ٿِِ ٌٍَُٓ ُٽ هللاِ ٛڀَ
ْض ،ٳَؤَ ْن َِ ْٿظُوُ َ٫نَِِّ ًَ ،ؿڀَ َ
ٷَ َ
ْ ٬ِ ٜي ُ
ص
خٽ ٿَِِّ" :خ َ٫ڀِ ُِّ؛ حْ ٬َ ْٛي َ٫ڀََ َڃ ْن ِټزِِ" .ٳَ َ
هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ،ػُ َّڂ ٷَ َ
 ٞرِِ ٌٍَُٓ ُٽ هللاِ ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂُ ًَ ،هْ َِّپ
َ٫ڀََ َڃ ْن ِټزَ ْْ ِو ،ػُ َّڂ نَيَ َ
ْ ٬ِ ٛي ُ
ض نِ ْڀ ُ
اِٿَ َِّ أَنِِّ ٿَ ٌْ ِٗ ْج ُ
ص اِٿََ ْحٿ َټ ْ٬زَ ِشًَ ،طَنَلََّ ٌٍَُٓ ُٽ
ض حٿ َّٔ َڄخ َءَ ًَ ،
هللاِ ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ،ٳَؤَ ْٿٸَْ ُ
ّ
ٛنَ َڄيُ ُڂ حألَ ْٻزَ َََ ًَ ،ٻ َ
ْض َ
خڅ ِڃ ْن نُ َلخ ٍ
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خٽ ٿِِ ٌٍَُٓ ُٽ هللاِ ٛڀَ هللا
 ،ٝٳَٸَ َ
َڃ ٌَطَّ ًيح رِؤَ ًْطَخ ٍى ِڃ ْن َك ِيّ ٍي اِٿََ حألٍَْ ِ
٫ڀْو ًٓڀڂ٫َ " :خٿِـْ وُ" .ٳَ َ٬خٿَـْ ظُوُ ٳَ َڄخ ُِ ْٿ ُ
ض أُ َ٫خٿِ ُـوًََُّ ،ٸٌُ ُٽ ٌٍَُٓ ُٽ هللاِ
ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ" :اِّ ْو اِّ ْو" .ٳَڀَ ْڂ أَ َُٽْ أُ َ٫خٿِ ُـوُ َكظََّ ح ْٓظَ ْڄ َټ ْن ُ
ض ِڃ ْنوُ،
خٽُ " :ىٷَّوُ" .ٳَ َيٷَ ْٸظُوُ ٳَ َټ ََْٔ طُوُ ًَنَ َِ ْٿ ُ
ض.
ٳَٸَ َ
ٻخڅ ىٌح ىٌ ىًٍ ٫ڀِ رن أرِ ١خٿذ ٳِ ٫ڄڀْش حٿيـَسً ،ىٌ ىًٍ
2
ُڃ ََ َّٻذ ٻڄخ ٍأّنخ2.

2

المصدر:موقع قصة االسالم

الحسن والحسٌن
حٌن رأٌا شٌخا ٌتوضؤ –وكانا غالمٌن -فلم ٌرٌدا جرح مشاعره بؤن ٌقوال
له أنه ال ٌحسن الوضوء ،فقاال لهٌ :ا عماه لقد اختلفت وأخً فٌمن
ٌحسن الوضوء منا فهال حكمت بٌننا؟ وأرٌاه كٌف الوضوء
3
الصحٌح)1(.

3

بحث ضرورة القدوة فً تربٌة األطفال

 -القصص القصٌرة للصحابة رضوان هللا عنهم مؤخوذة من كتاب أطفالنا وحب اإلسالم.
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معوذ ومعاذ فتٌان قتال أبا جهل
ڃ٬خً رن ٫ڄًَ رن حٿـڄٌف ٍ ِٟهللا ٫نيڄخً ،ڃ ًٌ٬رن ٫ٴَحء ٍ ِٟهللا ٫نيڄخ :
ًىٌح حٿ٘خرخڅ حٿَْٰٜحڅ ؿيحً ٻخڅ ٿيڄخ ڃن حألػَ ڃخ ال ّظوْڀو أكي أً ّٔظٌ٫زو ،ٳخألًٽ
ٳِ حٿَحر٬ش َ٘٫س ڃن ٫ڄَه ًحٿؼخنِ ٳِ حٿؼخٿؼش َ٘٫س ڃن ٫ڄَهً ،ڃً ٪ٿٺ ٳيڄخ
ّٔخٍ٫خڅ رخالن٠ڄخځ اٿَ ؿْٖ حٿڄٔڀڄْن حٿڄظـو اٿَ ريٍ٫ً ،ڀَ ٫ټْ ُّي رن ػخرض
ٍ ِٟهللا ٫نو ٳبنو ٻخڅ ّزيً ٫ڀْيڄخ ٻزَ حٿٔن نٔزْخًً ،ٷٌس حٿـٔي ڃڄخ ؿ٬پ ٌٍٓٽ
هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸزڀيڄخ ٳِ حٿـْٖ حٿڄٸخطپ ..
ًڃ ٪ٻٌنيڄخ ٳِ ىٌه حٿٔن حٿَْٰٜس ٿټن ٓزلخڅ هللا ٻخڅ ١ڄٌكيڄخ أٻزَ رټؼَْ ڃن
١ڄٌف ٻؼَْ ڃن حٿَؿخٽ أً حٿٌْ٘م !..
ًأطَٹ ٫زي حٿَكڄن رن ٌ٫ٱ ٍ ِٟهللا ٫نو ٻڄخ ؿخء ٳِ حٿزوخٍُ ّ ٌٍٜٿنخ ڃٌٷٴخ ً
٫ـْزخ ً ٿيٌّن حٿ٘خرْن حٿ٬ڄالٷْن كٸخ ً!
ّٸٌٽ ٫زي حٿَكڄن رن ٌ٫ٱ ٍ ِٟهللا ٫نو :
"انِ ٿٴِ حٿٜٲ ٌّځ ريٍ اً حٿظٴض ،ٳبًح ٫ڀَ ّڄنِ ً٫ن ّٔخٍُ ٳظْخڅ كيّؼخ حٿٔن،
ٳټؤنِ ٿڂ آڃن رڄټخنيڄخ"..
ًىڄخ ڃ٬خً رن ٫ڄًَ رن حٿـڄٌف ٍ ِٟهللا ٫نيڄخً ،ڃ ًٌ٬رن ٫ٴَحء ٍ ِٟهللا
٫نيڄخ..
ٳ٬زي حٿَكڄن رن ٌ٫ٱ ٍ ِٟهللا ٫نو ّظ٬ـذ ڃن ًؿٌى ىٌّن حٿٰالڃْن حٿَّْٰٜن
ٳِ ڃَ٬ٻش هَْ٤س ٻزيًٍ ،ٿڂ ّ٘ َ٬رخألڃخڅ ألنو ٿٌ ىـڂ ٫ڀْو أكي حٿڄَ٘ٻْن ٳڀن ّـي
ـ ٳِ ح٫ظٸخىه ـ ڃٔخنيس أً ڃٔخ٫يس ڃڄن كٌٿو ٿٓ َٰٜنيڄخ ..
ػڂ ّټڄپ ٫زي حٿَكڄن رن ٌ٫ٱ ٍ ِٟهللا ٫نو ٳْٸٌٽ ڃظ٬ـزخ ً :
"اً ٷخٽ ٿِ أكيىڄخ َٓحً ڃن ٛخكزوّ :خ ٫ڂ أٍنِ أرخ ؿيپ "
ًٻخڅ ىٌح حٿٌُ طټڀڂ ىٌ ڃ٬خً رن ٫ڄًَ رن حٿـڄٌف ٍ ِٟهللا ٫نيڄخً ،ىٌ ڃن
حألنٜخٍ ،ٳڀڂ ّټن ٷي ٍأٍ أرخ ؿيپ ٷزپ ًٿٺً ،ٿٴض ن٫ َ٨زي حٿَكڄن رن ٌ٫ٱ
ٍ ِٟهللا ٫نو ىٌح حٿٔئحٽ ٫ن ٷخثي ؿْٖ حٿڄَ٘ٻْنً ،ؿزخٍ ڃټشً ،ٳٌَ٫څ ىٌه
حألڃش ،ٳٔؤٽ حٿٰالځ حٿليعّ" :خ حرن أهِ ،ٳڄخ طٜن ٪رو ؟ "
ٳَى حٿٰالځ حٿٍ َْٰٜىحً أًىپ ٫زي حٿَكڄن رن ٌ٫ٱ ٍ ِٟهللا ٫نو !..
ٷخٽ ڃ٬خً رن ٫ڄًَ رن حٿـڄٌف ٍ ِٟهللا ٫نيڄخ " :أُهزَص أنو ّٔذ ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ
هللا ٫ڀْو ًٓڀڂً ،حٿٌُ نٴِٔ رْيه ،ٿجن ٍأّظو ال ّٴخٍٵ ٌٓحىُ ٌٓحىه كظَ ّڄٌص
حأل٫ـپ ڃنخ"!!
ّخ هللا!!
ٻڂ ىٌ هخٿي ىٌح حٿڄٌٷٲ!!
حٿٰالځ حٿ َْٰٜحٿٌُ ّ ْٖ٬ٳِ حٿڄيّنش حٿڄنٌٍسٓ ،ڄ ٪أڅ ٍؿالً ّٔذ ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ
هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃټش ٫ڀَ ر٬ي كٌحٿِ هڄٔڄخثش ٻْڀٌڃظَ ڃن رڀيه ،ٳظلَٻض حٿلڄْش
ٳِ ٷڀزوً ،حٿَْٰس ٫ڀَ كزْزو ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ،ٳٸٍَ أڅ ّٴ٬پ ْٗجخ ً
ّيحٳ ٪رو ٫ن ڃ٬ظٸيحطو ًڃٸيٓخطوً ،ؿخءص حٿٴَٛش ٳِ ريٍ ٫نيڃخ ؿخء هللا ً ِ٫ؿپ
رؤرِ ؿيپ اٿَ ريٍ ،ٿْٔيپ ٫ڀَ حٿٰالځ حٿ َْٰٜأڅ ّڀظٸِ رؤرِ ؿيپ ..ٳٸٍَ أڅ ّٸظڀو

رنٴٔو!!
انو أٷٔڂ ٷٔڄخ ً ڃٰڀ٨خ ً انو ٿٌ ٍأٍ أرٌ ؿيپ ٳڀن ّظَٻو كظَ ّڄٌص ًحكي ڃنيڄخ !!
انو ٿڂ ّـ٬پ كڀڄو أڅ ّ٘خٍٹ ٳٸ ٢ٳِ ريًٍّ ،ٸٌځ رڄيڄش حٿظڄؼْپ حٿڄَ٘ٱ ًٻٴَ !!
ًٿڂ ّټظٲ رؤڅ ّلڀڂ رٸظپ أكي حٿڄَ٘ٻْن ًٻٴَ !!
ًٿټن ؿ٬پ كڀڂ ڃٔظٸزڀوً ،ٷْ٠ش كْخطوً ،ىيٱ ٫ڄَه أڅ ّٸظپ ىٌح حٿ٤خٯْشً ،اڅ ٻخڅ
حٿؼڄن أڅ ّڄٌص ىٌ ٳِ ٓزْپ هللا !!
ّخ ٓزلخڅ هللا!!
ٻخڅ ڃن حٿڄڄټن رزٔخ١ش ـ ًٿن ّڀٌڃو أكي ـ ٿٌ ٷخٽ ٳِ نٴٔو أٷخطپ ٍؿالً رْٔ٤خ ً ٫خىّخ ً
ڃن حٿڄَ٘ٻْنً ،أطَٹ ڃيڄش ٷظپ ىٌح حٿِْ٫ڂ حٿټزَْ ألكي ٛنخىّي حٿـْٖ حإلٓالڃِ،
أً أكي حٿٴَٓخڅ حٿڄ٘يٌى ٿيڂ رخٿټٴخءس ٳِ حٿٸظخٽ ..ٿټن ٓزلخڅ هللا ،ٻخنض ىڄظو ٻخٿٸڄڂ
حٿ٘خڃوش..
ًٿڂ ّټن ىٌح ڃٌٷٴخ ً ٫خىّخ ً ..رپ ٻخڅ ڃٌٷٴخ ً ٫ـْزخ ً كٸخ ً ..كظَ اڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٌ٫ٱ
ٍ ِٟهللا ٫نو ٷخٽ" :ٳظ٬ـزض ٿٌٿٺ !"..
ًٿټن ٫ـذ ٫زي حٿَكڄن رن ٌ٫ٱ ٍ ِٟهللا ٫نو ٿڂ ّظٌٷٲ ٫ني ىٌح حٿلي ،ٳڄ٬خً رن
٫ڄًَ رن حٿـڄٌف ٍ ِٟهللا ٫نيڄخ ٿڂ ّټن كخٿش ٳَىّش ٗخًس ٳِ حٿـْٖ حٿڄٔڀڂ ،انڄخ
ٻخڅ ٿو ٷَّن ڃٔڀڂ ٛخٿق ٳِ ڃؼپ ٓنو أً أّ ،َٰٛنخٳٔو ٳِ نٴْ حٿٸْ٠ش ..
ّٸٌٽ ٫زي حٿَكڄن رن ٌ٫ٱ ٍ ِٟهللا ٫نو :
"ًٯڄِنِ حٓهَ (ڃ ًٌ٬رن ٫ٴَحء ٍ ِٟهللا ٫نيڄخ) ،ٳٸخٽ ٿِ ڃؼڀيخ "
ػڂ ٷخٽ:
"ٳڀڄخ أن٘ذ أڅ نَ٨ص اٿَ أرِ ؿيپ ّـٌٽ ٳِ حٿنخّ ،ٳٸڀض :أال طَّخڅ ؟ ىٌح
ٛخكزټڄخ حٿٌُ طٔؤالنِ ٫نو"
ًٍأٍ حٿز٤الڅ حٿَْٰٜحڅ حٿَؿپ حٿٌُ أهزَح أنو ّٔذ ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو
ًٓڀڂ ،ٳٰڀِ حٿيځ ٳِ ًَ٫ٷيڄخً ،طؤٻيص ِّ٫ڄظيخ ٫ڀَ انٴخً حٿڄيڄش حٿـڀْڀش حٿظِ ١خٿڄخ
ٍحًىص أكالڃيڄخ ًأٳټخٍىڄخ..
ًأطَٹ حٿټالځ ٿڄ٬خً رن ٫ڄًَ رن حٿـڄٌف ٍ ِٟهللا ٫نيڄخ ّ ٌٍٜحٿڄٌٷٲ حٿَحث،٪
ًًٿٺ ٻڄخ ؿخء ٳِ ًٍحّش حرن آلخٵً ،ٳِ ١زٸخص حرن ٓ٬ي ٍكڄيخ هللا ..
ّٸٌٽ ڃ٬خً:
"ٓڄ٬ض حٿٸٌځ ـ ًأرٌ ؿيپ ٳِ ڃؼپ حٿلَؿش (أُ حٿ٘ـَ حٿڄڀظٲ) ـ ًىڂ ّٸٌٿٌڅ :أرٌ
حٿلټڂ ال ُّوڀ ٚاٿْو"..
ٿٸي ؿخء أرٌ ؿيپ حٿِْ٫ڂ حٿٸَِٗ حٿټزَْ ٳِ ڃؼپ ٯخرش ڃن حٿَؿخٽ حألٷٌّخء حألٗيحء
ّلڄٌنو ًّيحٳٌ٬څ ٫نو ..انو ٍأّ حٿټٴًَ ،ٷخثي حٿـًْٖ ،ال ٗٺ أڅ أٷٌٍ ٻظخثذ ڃټش
ٓظٸٌځ رلڄخّظوً ،ىڂ ّظنخىًڅ ٳْڄخ رْنيڂ :حكًٌٍح ڃن ٷظپ حٿِْ٫ڂ حٿټزَّْ ،ٸٌٿٌڅ :أرٌ
حٿلټڂ (أرٌ ؿيپ) ال ّوڀ ٚاٿْو ،أُ ال ّٜپ اٿْو أكي ڃن حٿڄٔڀڄْن ..
ًڃ ٪ىٌه حٿلڄخّش حٿڄټؼٴشً ،حإلكخ١ش حٿڄَٻِس ،ٳبڅ ٻپ ًٿٺ ٿڂ ّڄن ٪ڃ٬خًحً ٍ ِٟهللا
٫نو ڃن أڅ ِّ٬ځ ٫ڀَ حٓظټڄخٽ ڃيڄظو٫ً ،ڀَ طلٸْٶ كڀڂ كْخطو ..
ّٸٌٽ ڃ٬خً:
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"ٳڀڄخ ٓڄ٬ظيخ ـ أُ ٻڀڄش "أرٌ حٿلټڂ ال ّوڀ ٚاٿْو" ـ ؿ٬ڀظو ڃن ٗؤنِ ،ٳٜڄيص
نلٌه ،ٳڀڄخ أڃټننِ كڄڀض ٫ڀْو ،ٳَ٠رظو َٟرش أ١نض ٷيڃو رنٜٲ ٓخٷو ،أُ أ١خٍص
نٜٲ ٓخٷو طڄخڃخ ً!!
ٓزلخڅ هللا!!
َٟرش ًحكيس رخٿْٔٲ ڃن ٓخ٫ي ىٌح حٿٴظَ حٿ َْٰٜطزظَ ٓخٷخ ً ٿَؿپ ٳِ ٿل٨ش ًحكيس
!!
آؤٿٌح حأل١زخء حٿٌُ ّٸٌڃٌڅ ر٬ڄڀْخص حٿزظَ ٫ن ٌ٬ٛرش ًٿٺ !!
ًحٓؤٿٌح حٿٴَٓخڅ حٿٌّن هخٌٟح حٿڄ٬خٍٹ حٿيخثڀش ٫ن طً ٌٍ٬ٿٺ!!
٫ن أُ ٗت نظليع ّخ ٗزخد أڃش حإلٓالځ ؟ !
ىپ نظليع ٫ن حٿٴًَْٓش ٳِ أ٫ڀَ ىٍؿخطيخ ..أځ ٫ن حٿ٘ـخ٫ش ٳِ أريَ ٌٍٛىخ ..أځ
٫ن حٿڄيخٍس حٿٸظخٿْش ٳِ أ٨٫ڂ ٳنٌنيخ ..أځ ٫ن ٷٌس حٿٔخ٫ي ..أځ ٫ن ٫ڄٶ حٿنَ٨س ..أځ
٫ن ٛيٵ حٿـيخىً ،اهال ٙحٿنْشً ،ٷٌس حإلٍحىس ..أځ ٷزپ ًٿٺ ًٳٌٵ ًٿٺ نظليع ٫ن
طٌٳْٶ ٍد حٿ٬خٿڄْن ٿڀڄـخىيّن ٳِ ٓزْڀو ..
"ًحٿٌّن ؿخىيًح ٳْنخ ،ٿنييّنيڂ ٓزڀنخ "..
ىٌح ّخ ٗزخد حألڃش ٗخد ٳِ حٿَحر٬ش  َ٘٫ڃن ٫ڄَه !!
ٷٓ ٪٤خٵ أرِ ؿيپً ،ىٌ ٳِ ًٓ ٢حٿلڄخّش حٿټخٳَس حٿڄټؼٴش رَ٠رش ًحكيس !!
ٿٸي كٸٶ كڀڄوًٗ ،ٴَ ٛيٍهً ،ػؤٍ ٿلزْزو ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ،ٿټن ىپ
ٻپ ًٿٺ رال ػڄن ؟! ڃٔظلْپ !! الري ڃن ىڃخء ..ٳ٘ـَس حٿِ٬س ال طنڄٌ اال ريڃخء
حٿڄـخىيّن ًحٿ٘ييحء..
ّٸٌٽ ڃ٬خً ٍ ِٟهللا ٫نو :
ً
"ًَٟرنِ حرنو ٫ټَڃش رن أرِ ؿيپ ـ ًٻخڅ ڃخ ُحٽ ڃَ٘ٻخ ٳِ ڃٌٷ٬ش ريٍ ـ ٫ڀَ
٫خطٸِ ،ٳَ٤ف ّيُ ،ٳظ٬ڀٸض رـڀيس ڃن ؿنزِ "..
ٿٸي ٳٜڀض ّي حٿٰالځ حٿ٫ َْٰٜن ؿٔيهً ،ٿڂ ط٬ي ڃ٬ڀٸش اال رـڀيس !!
ٿٸي ٳٸي ًٍح٫و ٳِ ٓزْپ هللا..
ًٿټض أطَحه ٷي أكز ٢؟! أطَحه ٷي نيځ ؟! أطَحه ٷي ٗ َ٬أنو طيٌٍ ؟! أطَحه طڄنَ أڅ ٿٌ
٫خٕ ٓخٿڄخ ً ٳِ حٿڄيّنش رْ٬يحً ٫ن حٿـًَف ًحٓالځ ًحإل٫خٷش ؟ !
أريحً ّخ ٗزخد حإلٓالځ..
اڅ ٻپ ًٿٺ ٿڂ َّحًىه ڃ٤ڀٸخ ً..
انڄخ ٻخڅ حٿٌُ ّٰ٘ڀو ٳِ ىٌه حٿڀل٨خص ىٌ أڅ ّٔظټڄپ ڃَْٔس حٿـيخى ٳِ ٓزْپ هللا..
ٳڄخ ُحٽ ىنخٹ أ٫يحء ّلخٍرٌڅً ،الري أڅ ّيحٳ ٪حٿڄوڀٌٜڅً ،ٿٌ ٻخنٌح رْي ًحكيس !!
ّٸٌٽ ڃ٬خً ٍ ِٟهللا ٫نو :
"ٳڀٸي ٷخطڀض ٫خڃش ٌّڃًِ ،انِ ألٓلزيخ هڀٴِ ،ٳڀڄخ آًطنِ ً٬ٟض ٫ڀْيخ ٷيڃِ ،ػڂ
طڄْ٤ض ريخ ٫ڀْيخ كظَ َ١كظيخ "..
ٿٸي ٳٜپ ّيه طڄخڃخ ً ٫ن ؿٔيه ٿْټڄپ حٿٸظخٽ رلَّش !!
ٓزلخنٺ ّخ ٍرِ!!
ًأّن ٛخكزو حٿٌُ ٻخڅ ّظنخٳْ ڃ٬و ٫ڀَ ٷظپ حٿ٤خٯْش حألٻزَ ؟
أّن ڃ ًٌ٬رن ٫ٴَحء ٍ ِٟهللا ٫نيڄخ ؟

حٓظڄٌ٬ح اٿَ ڃ٬خً رن ٫ڄًَ رن حٿـڄٌف ٍ ِٟهللا ٫نيڄخ ّلټِ ٫ن ٛخكزو :
"ػڂ ڃَ رؤرِ ؿيپ ًىٌ ٫ٸَْ ڃ ًٌ٬رن ٫ٴَحء ٍ ِٟهللا ٫نيڄخ  ،ٳَ٠رو كظَ أػزظو،
ٳظَٻو ًرو ٍڃٶ"
أُ أڅ ڃ ًٌ٬رن ٫ٴَحء ٍ ِٟهللا ٫نيڄخ أّ٠خ ً كٸٶ أڃنْظوًًٛ ،پ رْٔٴو اٿَ أرِ
ؿيپ ًىٌ ٳِ ًٓ ٢ٻظْزظو ًكَحٓوً ،حٓظ٤خ ٩أڅ َّ٠رو َٟرش أًٷ٬ظو ٷْ٬يحً ڃ٘ڀٌالً
٫ڀَ حألًٍ ،ٝٿټنو ڃخ ُحٽ رو ٍڃٶً ،ٻڄخ ن٬ڀڂ ْٓؤطِ ر٬ي ًٿٺ ٫زي هللا رن ڃٌٔ٬ى
ٍ ِٟهللا ٫نو ٿْټڄپ ٷظپ أرِ ؿيپ ..
ًىټٌح ط٬خىٽ حٿز٤الڅ حٿَْٰٜحڅ ٳِ حٿڄزخٍحس حٿظِ طنخٳٔخ ٳْيخ !!
حنًَ٨ح اٿَ حٿظنخٳْ ٫ڀَ أُ ٗت ّټٌڅ !!
ًًىذ ٻالىڄخ اٿَ ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٻپ ًحكي ڃنيڄخ :أنخ ٷظڀض أرخ
ؿيپ ّخ ٌٍٓٽ هللا..
ٳٸخٽ ٿيڄخ ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ ؿخء ٳِ حٿزوخٍُ ًڃٔڀڂ :
"ىپ ڃٔلظڄخ ْٓٴْټڄخ ؟ ٷخال  :ال ،ٳن َ٨ٳِ حٿْٔٴْن ًٷخٽ" :ٻالٻڄخ ٷظڀو "!
ٿٸي أٷَ ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿظ٬خىٽ رْن حٿڄـخىيّن حٿَّْٰٜن ..
ًٓزلخڅ هللا!!
ىپ حنظيض ٷٜش حٿٰالڃْن حٿليػْن ؟ !
ال ّخ ٗزخد حألڃش!!
ڃخ ُحٽ ٳِ حٿٸٜش ٳٜپ أهَْ..
ٿٸي ٍأّنخ أڅ ڃ٬خً رن ٫ڄًَ رن حٿـڄٌف ٍ ِٟهللا ٫نيڄخ ٷي ٳٸي ّيه ػڄنخ ً ٿـيخىه
ًٛيٵ ِّ٫ڄظو..
ٳڄخًح ىٳ ٪ڃ٬خً رن ٫ٴَحء ٍ ِٟهللا ٫نيڄخ ؟
ٿٸي ىٳًٍ ٪كو رټخڃڀيخ!!
ٿٸي حٓظټڄپ حٿ٘خد حٿ َْٰٜؿيحً ـ حٿٌُ ّزڀٮ حٿؼخٿؼش َ٘٫س ڃن ٫ڄَه ـ ڃَْٔس حٿـيخى
ر٬ي أڅ ٓخىڂ ڃٔخىڄش ؿخىس ٳِ ٷظپ أرِ ؿيپ ،ٳڀڂ ّټظٲ ريٌح حٿ٬ڄپ حٿڄـْيً ،ىٌح حألػَ
حٿوخٿي ،رپ ٷخطپ ىنخ ًىنخٹ ،كظَ ٿٸِ حٿ٘يخىس ٳِ ٓزْپ هللاً ،ىٌ ٳِ ىٌه حٿٔن
حٿڄزټَس!!
ىٌح ىٌ حٿڄـي ّخ ٗزخد حألڃش..
ىٌح ىٌ حٿظنخٳْ حٿلٸْٸِ..
"ًٳِ ًٿٺ ٳڀْظنخٳْ حٿڄظنخٳٌٔڅ"..
ّلِڅ حٿڄَء ٻؼَْحً ٫نيڃخ ّ٘خىي ٻؼَْحً ڃن حٿ٘زخد ال ّظنخٳٌٔڅ اال ٳِ ڃـخالص
حٿظ٘ـْ ٪ٿٴَّٶ ٻًًَُ ،حٿظٜ٬ذ ألكي حألنيّش !! ًٿْض حٿظنخٳْ ّټٌڅ َّٗٴخً ،رپ
ّٜپ ٻؼَْحً اٿَ حٿظٜخًٍ ٩حٿظ٘خكن ًحٿزٰ٠خء ًحٿظَحٗٶ رخألٿٴخ ٥ػڂ رخٿلـخٍس !!
ًٿْض حٿ٘زخد ّظنخٳٌٔڅ ٫ن َّ١ٶ ڃڄخٍٓش حٿَّخٟش ،رپ ّظنخٳٌٔڅ ٳٸ ٢ٳِ ڃ٘خىيس
حٿَّخٟشً ،ٿْظيڂ ّظنخٳٌٔڅ ٳِ أًٷخص ٳَحٯيڂ ،رپ ط ٪ْ٠ڃنيڂ أًٿٌّخطيڂ حٿٌحكيس طڀٌ
حألهٍَ!!
ٿْنٗ َ٨زخد حألڃش اٿَ ىٌّن حٿڄؼخٿْن حٿَحثْ٬ن ٿ٘خرْن ٳِ حٿَحر٬ش ً َ٘٫حٿؼخٿؼش َ٘٫
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ڃن ٫ڄَىڄخ ،ٿْ٬ڀڄخ أڅ ١خٷخص حٿ٘زخد أًٓ ٪رټؼَْ ڃن طوْالطيڂً ،أڅ أكالځ ًأىيحٱ
4
حٿ٘زخد ّـذ أڅ طټٌڅ ٫ڀَ ڃؼپ ىٌح حٿڄٔظٌٍ حٿَحٷِ ٳِ حٿظٴټَْ ()4

4

_ قال الحافظ فً الفتح :هما معاذ بن عمرو بن الجموح ،ومعاذ بن عفراء ،وأن النبً صلى هللا علٌه وسلم نظر فً سٌفٌهما..
الحدٌث .وعفراء والدة معاذ ،واسم أبٌه الحارث ،وأما ابن عمرو بن الجموح فلٌس اسم أمه عفراء .،فتح الباري .296/7
_ ص  762برقم  4020كتاب المؽازي ،وصحٌح مسلم ص 748برقم  ،1800كتاب الجهاد والسر ،باب قتل أبً جهل.

زٌد بن أرقم:
ً ُّي رن أٍٷڂ حألنٜخٍُّ ،ټنَ :أرخ ٓ٬يً ،ٷْپ :ٻخڅ ّټنَ رـ أرِ أنْْ،
ً.أًٽ ڃ٘خىيه ڃ ٪حٿنزِ ٻخنض حٿ ُڄَّْٔ٪
:ڃن ڃٌحٷٲ ُّي رن أٍٷڂ ڃ ٪حٿنزِ ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ
ّٸٌٽ ُّي رن أٍٷڂ :ؿخء أنخّ ڃن حٿَ٬د اٿَ حٿنزِ ٳٸخٽ ر٠٬يڂ ٿز:ٞ٬
حن٤ڀٸٌح رنخ اٿَ ىٌح حٿَؿپ ٳبڅ ّټن نزًّْخ ٳنلن أٓ٬ي حٿنخّ رو ًاڅ ّټن ڃڀ ًټخ
ن ٖ٬ٳِ ؿنخكو ٷخٽ :ٳؤطْض حٿنزِ ٳؤهزَطو رٌٿٺ ٷخٽ :ػڂ ؿخءًح اٿَ كـَ
ٺ
ّن ُّنَخ ُىًنَ َ
حٿنزِ ٳـ٬ڀٌح ّنخىًنوّ :خ ڃلڄي ،ٳؤنِٽ هللا ٫ڀَ نزْو { :اِ َّڅ حٿَّ ٌِ َ
ٌڅ} [حٿلـَحص ،]4 :ٷخٽ :ٳؤهٌ نزِ هللا
ص أَ ْٻؼَ َُىُ ْڂ ال َّ ْ٬ٸِڀُ َ
ِڃ ْن ًَ ٍَح ِء ْحٿ ُلـ ََُح ِ
رؤًنِ ٳڄيىخ ٳـ٬پ ّٸٌٽ" :ٷي ٛيٵ هللا ٷٌٿٺ ّخ ُّي ،ٷي ٛيٵ هللا ٷٌٿٺ ّخ
ُّ".ي
ًّٸٌٽ أنْ رن ڃخٿٺ ٓ" :ڄُّ ٪ي رن أٍٷڂ ٍؿالً ڃن حٿڄنخٳٸْن ّٸٌٽ -
ً".حٿنزِ ّو٤ذ :اڅ ٻخڅ ىٌح ٛخىٷًخ ٿنلن َٗ ڃن حٿلڄَْ
ٳٸخٽ ُّي  :ىٌ ً-هللاٛ -خىٵ ًألنض أَٗ ڃن حٿلڄخٍ ،ٳَٳً ٪ٿٺ اٿَ حٿنزِ
ٌڅ رِ َّ
خهللِ َڃخ ٷَخٿٌُح} [حٿظٌرش ]74 :حّٓش ،ٳټخنض
 ،ٳـلي حٿٸخثپ ٳؤنِٽ هللاَّ{ :لْ ڀِٴُ َ
.حّٓش ٳِ طٜيّٶ ُّي
ًًَُّ أرٌ آلخٵ ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ :ٻنض ٳِ ٯِحس ٳٔڄ٬ض ٫زي هللا رن
أرِ ّٸٌٽ :ال طنٴٸٌح ٫ڀَ ڃن ٫ني ٌٍٓٽ هللا كظَ ّنٴٌ٠ح ڃن كٌٿوً ،ٿجن
ٍؿ٬نخ اٿَ حٿڄيّنش ٿْوَؿن حأل ِ٫ڃنيخ حألًٽ .ٳٌٻَص ًٿٺ ٿ٬ڄِ أً ٿ٬ڄَ
ٳٌٻَه ٿڀنزِ ٳي٫خنِ ،ٳليػظو ٳؤٍٓپ ٌٍٓٽ هللا اٿَ ٫زي هللا رن أرِ
ًأٛلخرو ،ٳلڀٴٌح ڃخ ٷخٿٌح ٳټٌرنِ ٌٍٓٽ هللا ًٛيٷو ،ٳؤٛخرنِ ى ٌّڂ ٿڂ
ّٜزنِ ڃؼڀو ٷ ،٢ٳـڀٔض ٳِ حٿزْض ٳٸخٽ ٿِ ٫ڄِ :ڃخ أٍىص اٿَ أڅ ٻٌرٺ
ٌڅ} [حٿڄنخٳٸٌڅ1 :
ٹ ْحٿ ُڄنَخٳِٸُ َ
ٌٍٓ].ٽ هللا ًڃٸظٺ؟ ٳؤنِٽ هللا ط٬خٿَ{ :اِ ًَح َؿخ َء َ
ٳز٬غ اٿِ حٿنزِ ٳٸَأ ،ٳٸخٽ" :اڅ هللا ٷي ٛيٷٺ ّخ ُّي"ًّ ،ٸٌٽ ُّي رن
أٍٷڂٍ :ڃيص ٳ٬خىنِ ٌٍٓٽ هللا  ،ٳٸخٽ" :أٍأّض ّخ ُّي اڅ ٻخنض ْ٫نخٹ ٿڄخ

- 21 -

".اڅ ٳ٬ڀض ىهڀض حٿـنش" :ٷڀض :أٛزَ ًأكظٔذ .ٷخٽ "ريڄخ ٻْٲ طٜن٪؟
5
".ا ًًح طڀٸَ هللا ًال ًنذ ٿٺ")(5

5

موقع قصة االسالم للدكتور راؼب السرجانً

تعلم لغة أجنبٌة فً ٌ15وما ًا فقط
أحب زٌد ثابت – رضً هللا عنه -الجهاد وهو صؽٌر ،فقد حاول أن ٌخرج مع
المسلمٌن ٌوم بدر فاستصؽره النبً – صلى هللا علٌه وسلم – ورده عن الخروج  ،فشرح
هللا صدره لمجال آخر ؼٌر مجال الجهاد  ،لكنه ال ٌقل أهمٌة عنه  ،إنه مجال العلم
والدعوة وخدمة الرسالة اإلسالمٌة  ،وذكر زٌد فكرته هذه ألمه  ،فما كان منها إال أن
شجعته على هذه الفكرة الرابدة ،فخدمة اإلسالم ال تقتصر على مجال واحد بعٌنه  ،بل
مجاالته والحمد هلل كثٌرة ومتعددة  ،فحدثت قومها بفكرة ولدها زٌد  ،فما كان منهم إال أن
باركوا هذه الفكرة  ،وأخذوا زٌداًا إلى رسول هللا -صلى هللا علٌه وسلم  ،-وكم كانت
سعادته -رضً هللا عنه -حٌن أتى به بعض رجال قومه إلى رسول هللا – صلى هللا علٌه
وسلم  ،-وأخبروه أنه قد حفظ سبع عشرة سورة من القرآن الكرٌم .فعرض علٌه النبً –
صلى هللا علٌه وسلم  -أن ٌتعلم كتابة الٌهود (العبرٌة ) كما جاء فً الحدٌث الذي روي
عن زٌد بن ثابت -رضً هللا عنه -قال ( :أمرنً رسول هللا – صلى هللا علٌه وسلم – أن
أتعلم له كتاب ٌهود  ،قال :إنً وهللا ما آمن ٌهود َع َلى كتاب  ،قال  :فما مرَّ بً نصؾ
ُ
ُ
قرأت
ِب إلٌ ِه
شهر حتى تعلمته  ،فلما تعلمته كان إذا كتب إلى ٌهود
كتبت إلٌهم  ،وإذا ُكت َ
له كتابهم ) (  ، )8ثم طلب إلٌه رسولنا – صلى هللا علٌه وسلم  -أن ٌتعلم "السرٌانٌة"
فتعلمها فً سبعة عشر ٌوماًا ،كما جاء فً الحدٌث :عن زٌد بن ثابت -رضً هللا عنه -قال
 :قال لً رسول هللا – صلى هللا علٌه وسلم(  -:أ ُتحْ سِ نُ السُّرٌانٌة ؟ قلت  :ال  ،قال :
فتعلَّمْها فإنه تؤتٌنا ُكتب  ،قال فتعلم ُتها فً سبعة عشر ٌوم ….

ٳؤّن ىٌه حٿيڄڂ أّيخ

6

حٿ٤الد حٿنـزخء؟!(6)….

كتاب رجال حول الرسول

قصص الهمة والطموح فً حٌاة الفتٌان ص 9
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6

زٌد بن حارثة:
ىٌ ُّي رن كخٍػش رن َٗحكْپ ڃن رنِ ٷ٠خ٫ش،أرٌ أٓخڃش ،كذَّ ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ،
ًٷي ٻخڅ ُّي ٷي أٛخرو ٓزخء ٳِ حٿـخىڀْش ٳخٗظَحه كټْڂ رن كِحځ ٳِ ٌٓٵ كزخٗشً ،ىِ ٌٓٵ
رنخكْش ڃټش ٻخنض ڃـڄ٬خ ٿڀَ٬د ّظٌٔٷٌڅ ريخ ٳِ ٻپ ٓنش ،حٗظَحه كټْڂ ٿويّـش رنض هٌّڀي ٍِٟ
هللا ٫نيخ ،ٳٌىزظو هيّـش ٿٌَٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظزنخه ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ
رڄټش ٷزپ حٿنزٌسً ،ىٌ حرن ػڄخڅ ٓنْن ًٻخڅ ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻزَ ڃنو رٓ َ٘٬نْن
ًٷي ٷْپ رَّ٘٬ن ٓنش ً١خٱ رو ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن طزنخه ٫ڀَ كڀٶ ٷَّٖ ّٸٌٽ:
 ".ىٌح حرنِ ًحٍػخ ًڃًٌٍػخ "ّ٘ .ييىڂ ٫ڀَ ًٿٺ
ً:ٷخٽ أرٌه كخٍػش رن َٗحكْپ  -كْن ٳٸيه
رټْض ٫ڀَ ُّي ًٿڂ أىٍ ڃخ ٳ٬پ ...أكِ َّؿَ أځ أطَ ىًنو حألؿپ
ٳٌهللا ڃخ أىٍُ ًاڅ ٻنض ٓخثپ ...أٯخٿٺ ٓيپ حألٍ ٝأځ ٯخٿٺ حٿـزپ
ٳْخ ٿْض ٗ َُ٬ىپ ٿٺ حٿيىَ ٍؿ٬ش ...ٳلٔزِ ڃن حٿينْخ ٍؿٌ٫ٺ ٿِ رـپ
طٌٻَنْو حٿ٘ڄْ ٫ني ١ڀٌ٫وً ...طً َٝ٬ٻَحه اًح ٷخٍد حٿ٤ٴپ
ًاڅ ىزض حألًٍحف ىْـن ًٻَه ...ٳْخ ٌ١ٽ ڃخ كِنِ ٫ڀْو ًّخ ًؿپ
ٓؤ٫ڄپ ن ٚحٿ ْْ٬ٳِ حألٍ ٝؿخىيً ...ال أٓؤځ حٿظٌ٤حٱ أً طٔؤځ حإلرپ
كْخطِ أً طؤطِ ٫ڀِ ڃنْظًِ ...ٻپ حڃَة ٳخڅ ًاڅ ٯَه حألؿپ
ٓؤً ِٛرو ٫ڄَح ًٷْٔخ ٻڀْيڂً ...أًِّّ َٛي ػڂ ڃن ر٬يه ؿزپ
ّ٬نَ ؿزڀش رن كخٍػش أهخ ُّي ًٻخڅ أٻزَ ڃن ُّي ًّ٬نِ ِّّي أهخ ُّي ألڃو ًىٌ ِّّي رن ٻ٬ذ رن
أرڀٌٰح ٫نِ أىڀِ ىٌه حألرْخص َٗ:حكْپ ٳلؾ نخّ ڃن ٻڀذ ٳَأًح ُّيح ٳَ٬ٳيڂ ًَ٫ٳٌه ٳٸخٽ ٿيڂ
:ٳبنِ أ٫ڀڂ أنيڂ ٷي ؿٌِ٫ح ٫ڀِ ٳٸخٽ
أكن اٿَ ٷٌڃِ ًاڅ ٻنض نخثِ ...ٳبنِ ٷْ٬ي حٿزْض ٫ني حٿڄ٘خَ٫
ٳټٴٌح ڃن حٿٌؿي حٿٌُ ٷي ٗـخٻڂً ...ال ط٬ڄڀٌح ٳِ حألٍ ٝن ٚحألرخَ٫
ٳبنِ رلڄي هللا ٳِ هَْ أَٓس ...ٻَحځ ڃ٬ي ٻخرَح ر٬ي ٻخرَ
ٳخن٤ڀٶ حٿټڀزٌْڅ ٳؤ٫ڀڄٌح أرخه ٳٸخٽ :حرنِ ًٍد حٿټ٬زش ًًٛٴٌح ٿو ڃٌ٬ٟو ً٫ني ڃن ىٌ ٳوَؽ
كخٍػش ًٻ٬ذ حرنخ َٗحكْپ ٿٴيحثو ًٷيڃخ ڃټش ٳٔؤال ٫ن حٿنزِ ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸْپ :ىٌ ٳِ
حٿڄٔـي ٳيهال ٫ڀْو ٳٸخٽّ :خ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ّخ حرن ىخٗڂ ّخ حرن ْٓي ٷٌڃو أنظڂ أىپ كَځ هللا

ًؿَْحنو طٴټٌڅ حٿ٬خنِ ًط٬٤ڄٌڅ حألَْٓ ؿجنخٹ ٳِ حرننخ ٫نيٹ ٳخڃنن ٫ڀْنخ ًأكٔن اٿْنخ ٳِ ٳيحثو.
ٷخٽً " :ڃن ىٌ " ٷخٿٌُّ :ي رن كخٍػش .ٳٸخٽ ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ " :ٳيال ٯَْ ًٿٺ!"
ٷخٿًٌ :ڃخ ىٌ ٷخٽ " :حىٌ٫ه ٳؤهَْه ٳبڅ حهظخٍٻڂ ٳيٌ ٿټڂ ًاڅ حهظخٍنِ ٳٌهللا ڃخ أنخ رخٿٌُ أهظخٍ
٫ڀَ ڃن حهظخٍنِ أكيح " .ٷخٽ :ٷي ُىطنخ ٫ڀَ حٿنٜٲ ًأكٔنض ٳي٫خه ٳٸخٽ " :ىپ طَ٬ٱ ىئالء "
ٷخٽ :ن٬ڂ .ٷخٽ :ڃن ىٌح ٷخٽ :ىٌح أرًِ .ىٌح ٫ڄِ .ٷخٽ " :ٳؤنخ ڃن ٷي ٫ڀڄض ًٍأّض ٛلزظِ ٿٺ
ٳخهظَنِ أً حهظَىڄخ " .ٷخٽ ُّي :ڃخ أنخ رخٿٌُ أهظخٍ ٫ڀْٺ أكيح ،أنض ڃنِ ڃټخڅ حألد ًحٿ٬ڂ .ٳٸخٽ:
ًّلٺ ّخ ُّي!
أطوظخٍ حٿ٬زٌىّش ٫ڀَ حٿلَّش ً٫ڀَ أرْٺ ً٫ڄٺ ً٫ڀَ أىپ رْظٺ!
ن٬ڂ ٷي ٍأّض ڃن ىٌح حٿَؿپ ْٗت .ڃخ أنخ رخٿٌُ أهظخٍ ٫ڀْو أكيح أري .ٳڀڄخ ٍأٍ ٌٍٓٽ هللا :ٷخٽ
حٗييًح أڅ ُّيح حرنِ َّػنِ ٛ.ڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿٺ أهَؿو اٿَ حٿلـَ ٳٸخٽّ" :خ ڃن كَ٠
ًأٍػو" .ٳڀڄخ ٍأٍ ًٿٺ أرٌه ً٫ڄو ١خرض نٴٌٓيڄخ ٳخنَٜٱً .ىُّ ِ٫ي رن ڃلڄي كظَ ؿخء
حإلٓالځ ٳنِٿض " :حىٌ٫ىڂ ٓرخثيڂ " .ٳيٌّ ِ٫ڃجٌ ُّي رن كخٍػش ًى ِ٫حألىْ٫خء اٿَ آرخثيڂ ٳيِ٫
ً .ٻخڅ ّٸخٽ ٿو ٷزپ ًٿٺ حٿڄٸيحى رن حألٌٓى ألڅ حألٌٓى رن ٫زي ٌّٰع ٻخڅ ٷي طزنخه حٿڄٸيحى رن ٫ڄًَ
ًًٻَ ڃ٬ڄَ ٳِ ؿخڃ٬و ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ :ڃخ ٫ڀڄنخ أكيح أٓڀڂ ٷزپ ُّي رن كخٍػش.
ٻخڅ ٍ ِٟهللا ٫نو أًٽ ڃن أٓڀڂ ڃن حٿڄٌحٿِ ،أٓڀڂ ٳِ حٿَّ٘٬نخص ڃن ٫ڄَهً ،ٻخڅ ٍرْذ رْض
7
حٿنزٌس ..ٳال ٗٺ أنو أهٌ ٫ن كزْزو ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿټؼَْ)1(...

7

كتاب صور من حٌاة الصحابة
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عمٌر بن أبً وقاص أصغر شهداء غزوة بدر:
نتمنى أن ٌكون أوالدنا مثله  ،بل نتمنى أن نكون بنصؾ إٌمانه وإقدامه.
شاب نحٌؾ  ،صؽٌر قصٌر البُنٌة طوٌل الهمة  ،صؽٌر العمر كبٌر اله ّم .
شاب من شباب مدرسة النبوة صنعت منه همته بطالًا من األبطال .
فى صؾ ؼزوة بدر ٌقؾ فً المقدمة وهو ٌطاول وقفته لٌكبر فً عٌن قابده.
أخو الصحابى الجلٌل سعد ،من المهاجرٌن األولٌن استشهد ٌوم بدر و لم ٌتجاوز عمره سن
الستة عشر سنة .
وبرزت فى هذه المعركة بطوالت رابعة لرموز اإلسالم ضد صنادٌد الكفر .
عاهدوا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فقاتلوا دونه ونصروه  ،هم سواء فى اإلقدام والجسارة ،
ال ٌهم عمر الواحد منهم كهلهم  ،شابهم وفتاهم .
وهاهو نموذج ٌثبت صحة كالمى هذا  .هذا فتى بمقٌاس الٌوم همه اللعب والموضة و ...كلها
أمور دنٌوٌة  ،من سطحها الفارغ .
أما بطلنا الذى نتجول الٌوم فى حٌاته فكان همه كله الشهادة فى سبٌل هللا.
إنه حبٌبنا الفتى أصؽر المقاتلٌن والشهداء الشهٌد :
عمٌر بن أبى وقاص
نسبه
عمٌر بن أبى وقاص واسم أبً وقاص مالك بن أهٌب عبد مناؾ بن زهرة بن كالب بن مرة ابن
كعب بن لإي القرشً الزهري المكً  .وقٌل وهٌب بدل أهٌب  .وأمه حمنة بنت سفٌان بن أمٌة
بن عبد شمس بن عبد مناؾ بن قصً  .وٌكنى العمٌر ابن أبى وقاص الزهرى  .من أخوال
هللا علٌه وسلم فهو من بنً زهرة أهل آمنة بنت وهب أم النبً صلى َّ
النبً صلى َّ
هللا علٌه وسلم.
إسالمه وهجرته :
كان من األوابل الذٌن دخلوا فً الدٌن اإلسالمً  ،وأسلم عمٌر بن أبً وقاص رضى هللا عنه
على ٌد الصحابً الجلٌل أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه .أسلم عمٌر بعد إسالم أخوه سعد

رضى هللا عنهما  .آمن الصبى عمٌر إٌمانا شدٌدا بالرسالة وباإلسالم وبرسول هللا  ،آمن بكل
كٌانه  ،واستمع لرسول هللا فكان صؽٌرا فى السن راجحا ًا فى العقل واإلٌمان  .وكان رؼم سنه
الصؽٌر من المهاجرٌن فى سبٌل هللا من مكة المكرمة إلى المدٌنه المنورة حٌث هاجر عمٌر بن
أبً وقاص مع أخٌه سعدإلى المدٌنة  .آخى رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بٌن عمٌر بن أبً
وقاص وعمرو بن معاذ أخً سعد بن معاذ.
ؼزوة بدر :
وجاء الخروج لؽزوة بدر الكبرى وتفقد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم المسلمٌن ,فوجد سعد بن
أبى وقاص رضى هللا عنه أخاه عمٌر ٌتوارى من رسول هللا  .فقال له سعد  :مالك ٌاأخى ؟
أجاب الفتى الصؽٌر فى سنه العظٌم  ،الكبٌر فى إٌمانه  :إنى أخاؾ أن ٌرانى رسول هللا صلى
هللا علٌه وسلم فٌستصؽرنى فٌردنى ,وأنا أحب الخروج للجهاد لعل هللا ٌرزقنى الشهادة !!!.
ولكن شاهده رسو ل هللا صلى هللا علٌه وسلم ورآه  ..فطلب أال ٌخرج هذا الطفل الصؽٌر معهم .
بكى عمٌر بكاء متواصال وزاد البكاء ألنه لن ٌستطٌع الجهاد  .وأبرز البكاء إٌمانه القوى
ورؼبته الشدٌده فى الدفاع عن اإلسالم  .ورق قلب رسول هللا لهذه المشاعر اإلٌمانٌة القوٌة
الفٌاضة فى قلب الفتى الصؽٌر عمٌر فوافق صلى هللا علٌه وسلم على مرافقة الفتى عمٌر بن
أبى وقاص الزهرى لجٌش المسلمٌن وفرح عمٌر رضى هللا عنه فرحا ًا شدٌداًا الٌدانٌه فرح .
وخرج عمٌر بن أبى وقاص رضى هللا عنه مع جٌش المسلمٌن وعمره الٌتجاوز ستة عشر سنه
 ،حتى أن أخاه سعد رضى هللا عنه كان ٌعقد حمابل سٌفه علٌه من صؽره  .فكان أصؽر مجاهد
فى جٌش المسلمٌن  .ما أجمل هذا القول الذى رواه سعد بن ابى وقاص رضى هللا عنه عندما
تحدث عن اللوحة الفرٌدة التى رسمها أخٌه البطل الشجاع  ،المقدام ٌوم بدر  ،فلنصؽى ولنتدبر
قوله  :عن ٌعقوب بن محمد الزهري  :أنبؤنا إسحاق بن جعفر  ،وعبد العزٌز بن عمران  ،عن
عبد هللا بن جعفر بن المسور  ،عن إسماعٌل بن محمد بن سعد  ،عن عامر بن سعد  ،عن أبٌه
قال  :رد رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  -عمٌر بن أبً وقاص عن بدر  ،استصؽره  ،فبكى
عمٌر  ،فؤجازه  ،فعقدت علٌه حمالة سٌفه  ،ولقد شهدت بدراًا وما فً وجهً شعرة واحدة
أمسحها بٌدي  !!! .عن عامر بن سعد عن أبٌه قال { :رأٌت أخً عمٌر بن أبً وقاص  -قبل أن
ٌعرضنا رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم للخروج إلى بدر ٌتوارى  ،فقلت  :ما لك ٌا أخً؟ فقال:
إنً أخاؾ أن ٌرانً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فٌستصؽرنً فٌردنً  ،وأنا أحب الخروج،
لعل هللا ٌرزقنً الشهادة  ،قال  :فعرض على رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فاستصؽره فقال :
ارجع ،فبكى عمٌر  ،فؤجازه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ،قال سعد  :فكنت أعقد له حمابل
سٌفه من صؽره ،فقتل فً بدر وهو ابن ستة عشر سنة ،وقتله عمرو بن عبد ود }  .قال سعد:
فعُرض عمٌر على النبً صلى هللا علٌه وسلم فاستصؽره ورده ،فبكى عمٌر فقال له النبً صلى
هللا علٌه وسلم ( :ما ٌبكٌك ٌا عمٌر ) ؟ قال  :أسؤلك الخروج لعل هللا أن ٌرزقنً الشهادة .
فؤجازه النبً صلى هللا علٌه وسلم  .ما أعظمكم ٌا أبناء أبى وقاص ٌ ،ا َمنْ إمتألتم ٌقٌنا ًا صادقا ًا
وتشبعتم به حتى لم ٌبقى ما ٌدخل أبلٌس من خالله لٌزعزع هذا الرسوخ  .هلل دركم !!! .
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إستشهاده رضى هللا عنه :
وبدأت المعركة قوٌة هادرة وجٌش المسلمٌن ٌنطلق أحد  ..أحد وبرزت قدرات الطفل والفتى
البطل عمٌر رضى هللا عنه وصال وجال فى هذه الحرب الضروس وقتل من المشركٌن الكثٌر
وأخٌراًا وقرب نهاٌة المعركة رزقه هللا الشهادة التى سعى إلٌها  .قتله عمرو بن عبد وُ ّد العامري
 ،الذي قتله علً كرّ م هللا وجهه ٌوم الخندق  .لٌكون عمٌر بن أبى وقاص الزهرى أصؽر شهٌد
فى ؼزوة بدر رضوان هللا علٌه  .حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحرانً  ،ثنا أبً  ،ثنا ابن
لهٌعة  ،عن أبً األسود  ،عن عروة  ،فً تسمٌة من استشهد ٌوم بدر من المسلمٌن من قرٌش ،
ثم من بنً زهرة عمٌر بن أبً وقاص.
فلٌنظر كل منا إلى َمنْ بسن السادسة عشر وٌرى إهتماماتهم  ،ولٌقارنه بهذا األسد الصحابى
الجلٌل رضى هللا عنه وأرضاه  .اللهم زٌدنا حبا ًا فٌهم وأقسم لنا إٌمانا ًا وتصدٌقا ًا مثلما قسمت لهم .
وأجعلنا معهم ٌوم ال ٌؽنى مولى عن مولى شٌبا ًا  .السالم علٌك ٌا عمٌر  ،حٌاك هللا وحٌا نبٌا ًا
8
أحببته رضى هللا عنك وصلى هللا على الخاتم وسلم تسلٌما ًا كثٌراًا بال نهاٌة).(1
............................

8

المصادر :

المعجم الكبٌر
أبو القاسم سلٌمان بن أحمد المعروؾ( الطبرانً)  /البن حجر اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة الجزء الخامس /صفة الصفوة البن الجوزى
 /الطبقات الكبرى البن سعد الجزء الثالث /السٌرة البن هشام . /

عبد هللا بن الزبٌر بن العوام:
ٗـخ٫و ١ٴپ:
هَؽ أڃَْ حٿڄئڃنْن ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍ ِٟهللا ٫نو ًحص ڃَه ٳِ اكيُ حٿَ٤ٷخص ٳڄَ رؤ١ٴخٽ
ّ ..ڀ٬زٌڅ  ،ٳڀڄخ ٍأًه ىًَٿٌح ؿڄْ٬آ اال ًحكيآ ڃنيڂ ىٌ ٫زيهللا رن حٿِرَْ
ٳٸخٽ ٿو أڃَْ حٿڄئڃنْن  :ٿڄخ ٿڂ طيَد ڃ ٪أٛلخرٺ ؟
ٳٸخٽ حٿ٤ٴپ حٿٌُ طڀڄ ٪ٳْو كْخس حٿَؿٌٿو ّ :خأڃَْ حٿڄئڃنْن  :ٿڂ أٳ٬پ ًنزآ ٳؤهخٳٺ ً ،ٿڂ طټن
حٿَّ٤ٶ ْٟٸو ٳؤًٓ٬يخ ٿٺ...
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عبد هللا بن الزبٌر ،وقصته مع دم الرسول صلى هللا علٌه وسلم

.

ًٷخٽ أرٌ ّ٬ڀَ  ، :ػنخ  :ارَحىْڂ رن ڃلڄي رن َ٫َ٫س  ،ػنخ  :ارن أرِ ٳيّٺ  ،ف ًٷخٽ حٿزِحٍ  ، :ػنخ
 :آلخٵ رن كخطڂ  ،ػنخ  :ڃلڄي رن آڄخْ٫پ  -ىٌ ارن أرِ ٳيّٺ  -كيػنِ  :رَّو رن ٫ڄَ رن ٓٴْنش
 ،كيػنِ  :أرِ ٫ ،ن ؿيُ ٫ ،ن ٓٴْنش  ،ٷخٽ  :أڅ ٌٍٓٽ ّ
هللا ( )ٙاكظـڂ  ،ػڂ ٷخٽ ٿِ  :هٌ ىٌح
حٿيځ ً ،اىٳنو ڃن حٿيًحد ًحٿنخّ  ،ٷخٽ  :ٳٌىزض  ،ٳظْٰزض ٿو  ،ػڂ ؿجض  ،ٳٸخٽ ٿِ  :ڃخ ٛن٬ض ؟ ،
9
.ٷڀض َٗ :رظو ٳظزٔڂ()1

ًٳِ ًٍحّش أهٍَ :أنو ٷخٽ ٿوّ" :خ ٫زي هللا حًىذ ريٌح حٿيځ ٳؤىَّٸوُ كْغ ال َّحٹ أكي" ٳڀ ّڄخ رَ َُ ٬ي
٫".ڄي اٿَ ًٿٺ حٿيځ ٳَ٘رو ،ٳڀڄخ ٍؿ ٪ٷخٽ" :ڃخ ٛن٬ضَ رخٿيځ؟

ٷخٽ :انِ َٗرظُو ألُىحى رو ٫ڀڄخ ً ًاّڄخنخًً ،ٿْټٌڅ ِٗء ڃن ؿٔي ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو
ًٓڀڂ ٳِ ؿٔيًُ ،ؿٔيُ أًٿَ رو ڃن حألٍ !! ٝٳٸخٽ" :أرَ٘ ال طڄُّٔٺ حٿنخ ٍُ أريحًٌ ًًّ .پ ٿَٺَ ِڃنَ
خّ ِڃ ْنٺَ
خّ ًَ ًَ ّْ ٌپ ٿِڀنَّ ِ
".حٿنَّ ِ
ٷخٽ ڃٌَٓ حٿظَّزٌ ًَٻِ :ٳل َّي ْػ ُ
ض رو أرخ ٫خٛڂ ،ٳٸخٽ:
ٻخنٌح َّ ًََْ څَ َّ
أڅ حٿٸ ٌَّس حٿظِ رو ڃن ًٿٺ حٿ َّيځ()2

10

9

إبن حجر  -المطالب العالٌة  -كتاب المناقب  -باب طهارة دمه وبوله

10

من كتاب" :صور ومواقؾ من حٌاة الصحابة"؛ لسعد ٌوسؾ أبو عزٌز .ص.26 ،25 :

ذكاء ابن عمر
روى البخاري وؼٌره عن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما وكان دون الحلم أن
رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم قال :
إن من الشجر شجرة ال ٌسقط ورقها ،وإنها مثل المسلم ،فحدثونً ما هً؟ فوقع
الناس فً شجر الناس فً شجر البوادي ،قال عبد هللا :ووقع فً نفسً أنها النخلة،
ُ
فاستحٌٌت ،ثم قالوا :حدثنا ما هً ٌا رسول هللا ؟ قال :هً النخلة  ,وفً رواٌة:
ُ
فؤردت أن أقول[ :هً النخلة] فإذا أنا أصؽر القوم وفً رواٌة :ورأٌت أبا بكر وعمر
ال ٌتكلمان ،فكرهت أن أتكلم ،فلما قمنا حدثت أبً بما وقع فً نفسً .فقال :ألن
تكون قلتها أحب إلى من أن ٌكون لً ُح ْم ُر النعم "...
تؤمالت تربوٌة:
1ـ تؤمل أخً المربً كٌؾ استخدم النبً صلى هللا علٌه وسلم أسلوب اإلثارة
والتشوٌق أثناء تدرٌسه وتعلٌمه الصحابة
ًا
وتركٌزا وأقل شرو ًادا ونسٌا ًانا للمعلومة وهو بذلك
مما جعل السامع أكثر انتباهًاا
ٌنبهك ‘إلى استخدام هذا األسلوب مع أطفالك بدالًا من الضرب ورفع الصوت
واستخدام الوسابل العقابٌة ،فالعقاب وإن كان مفٌ ًادا فً بعض األحٌان إال أنه فً
مواقؾ أخرى ٌكون ضرره من أبلػ أنواع الضرر ..

2ـ انتباه عبد هللا بن عمر وتفاعله مع سإال النبً صلى هللا علٌه وسلم دلٌل على
رجاحة عقله
وذكابه بل ووجوده فً مجلس الكبار دلٌل على حكمة أبٌه وفطنته التربوٌة حٌث
دفعه إلى مجلس الكبار حتى ٌكبر وٌفكر كما ٌفكر الكبار ،وٌنضج فكره وعقله
بمجرد وجوده فً هذا المحضن التربوي العظٌم ،وكثٌر من آآلباء ال ٌؤخذ ابنه معه
إلى مجالس الكبار إما كسالًا أو تثاقالًا أو خو ًافا من الفضٌحة وردود أفعال طفله
..وهذا من أكبر الخطؤ
إن وجود طفلك معك أخً المربً خاصة األب له أعظم أثر وفابدة بالنسبة للطفل
خاصة للذكر ،فهذا ٌؽرس فٌه الرجولة وٌجعله أكثر قدرة على مخالطة الناس
والتفاعل معهم وعدم االنطواء واالنزواء وهذا للصبً أمر هام ..وهو مختلؾ عن
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البنت فالبنت عندما تجلس مع أمها فً البٌت تتعود الحٌاء والقرار فً البٌت ،أما
الصبً فال ٌتعود الجلوس بجانب أمه كثٌرًا ا ألن هذا سٌجعله ٌخرج إلى المجتمع
.كطفل مدلل ٌتكلم كالبنات وٌتصرؾ مثلهن
وال ٌفوتنا فً هذا المقام
أخً المربً:
كم من معانً الرجولة والثقة بالنفس ؼرست فً نفس هذا الؽالم الذي سؤله النبً
صلى هللا علٌه وسلم واستؤذنه ،ثم قارن بعد ذك بٌن هذا األسلوب وبٌن أسلوب كثٌر
من اآلباء اآلن عندما ٌطلب منه أحد أطفاله الذهاب معه فٌقول له بشدة :اجلس هنا
أنت ما زلت صؽٌرًا ا ،وتؤمل بعدها كم من معانً الخجل واالنطواء واالنهزام فً
الشخصٌة ُؼرست فً هذا الطفل.
3ـ حٌاء عبد هللا بن عمر دلٌل عمق التربٌة السلوكٌة واألخالقٌة فً نفسه لقد استحٌا
رضً هللا عنه أن ٌتكلم وهو أصؽر القوم،
أو أن ٌتكلم فً وجود كبار الصحابة أمثال أبً بكر وعمر ،وال شك أن هذا السلوك
لم ٌصدر من عبد هللا بن عمر إال إذا كان متؤصالًا فً فكره وعقله ووجدانه وإال إذا
كان متربًٌاا علٌه منذ نعومة أظفاره ..
هذا السلوك وهو احترام الكبٌر ٌفتقده كثٌر من أطفالنا الٌوم ألننا لم نعودهم علٌه منذ
الصؽر ومن شب على شًء شاب علٌه .
فعودوا أبناءكم الخٌر فإن الخٌر عادة ،لألسؾ كثٌرًا ا ما نرى أطفاالًا ٌسبون آباءهم
وٌضربونهم فً الطرقات وأمام الناس ألن األب أو األم لم ٌلبً له طلبه الذي ٌرٌد
وٌظل ٌصرخ وٌبكً ألنه تعود أن هذا األسلوب ناجع مع أمه ،وألن أمه لم تعلمه
منذ صؽره كٌؾ ٌحترم الكبٌر وٌطلب وٌسؤل بؤدب ،فلم ٌنؽرس فً نفسه رهبة من
هذا الفعل ،أما الطفل الذي عنؾ ألول مرة وقع فٌها فً الخطؤ من عدم احترام أو
خالفه فسٌنؽرس فً نفسه إلى األبد أن هذا الفعل ال ٌصح وأن فاعله ٌعنؾ وٌنبذ من
الجمٌع.
ـ إٌجابٌة األب عمر رضً هللا عنه فً سماعه لطفله وتشجٌعه له بؤن سٌكون سعٌ ًادا
ج ًادا لو أنه تكلم وقالها 'النخلة
فاألب ٌفخر بابنه وٌتمنى أن ٌكون ابنه دابمًاا أفضل الناس حتى لو كان أفضل منه
هذا األسلوب له أثر كبٌر فً نفس الطفل إن أبداه األب وأظهره أمام الناس إن كان
ح ًاقا أهالًا للفخر فإن هذا ٌزٌد من ثقة الطفل بنفسه وحبه لوالده ،أما األب الذي ٌتبرأ

من طفله دومًاا بل ربما ٌقول 'ال هو ابنً وال أعرفه 'وٌتعاٌر منه أمام الناس فهو
بذلك ٌقتل فً ابنه ثقته بنفسه وٌذبل شجرة الحب بٌنهما ..شعورك نحو طفلك أخً
المربً أظهره وال تخفٌه فؤنت الذي تبنً شخصٌة طفلك وأنت الذي تقوٌها أو
11
تضعفها)1(.

11
أطفال أذكٌاء جداًا ص (.)71

قصص الهمة والطموح فً حٌاة الفتٌان
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عبد هللا بن عباس:
كاٌ عثذ هللا تٍ عثاس سض ٙهللا عًُٓا حشٚصا عهٗ انعهى ٔاذثاع
سسٕل هللا  ،كاٌ عًشِ دٌٔ انثهٕغ ٔيٍ شذج سغثرّ ف ٙاالطالع
عهٗ أعًال انشسٕل تاخ ف ٙتٛد سسٕل هللا ألٌ خانرّ ( يًَٕٛح
) إحذٖ أصٔاج سسٕل هللا  .ثى نًا قاو انشسٕل تعذ َصف انهٛم
نٛرٓجذ أ٘ نٛصه ٙنشتّ ذطٕعا ٔذقشتا إنٗ هللا قاو عثذ هللا فرٕضأ
ٔٔقف إنٗ جاَة انشسٕل كاٌ ْٕ ٔقف عهٗ ٚساس انشسٕل فأداسِ
أخز يسك أرَّ فأداسِ إنٗ ان ، ًٍٛٛكاٌ عًش تٍ انخطاب ٚسًّٛ
فرٗ انكٕٓل ألٌ انُاس انكثاس ف ٙانسٍ قانٕا إٌ عًش ُٚذَ ٙعثذ
هللا تٍ عثاس انز٘ ْٕ صغٛش انسٍ ٔال ٚذَ ٙأٔالدَا  ،عرثٕا عهّٛ
فقال نٓى إَّ فرٗ انكٕٓل ْزا نٕ كاٌ عًشِ صغٛشا نكُّ كايم
انعقم ْ .زا ْٕ عثذ هللا تٍ عثاس سض ٙهللا عًُٓا انز٘ ْٕ اتٍ
12
عى سسٕل هللا()1

12

كتاب صور من حٌاة الصحابة

الغالم المحظوظ
صحابً جلٌل من أعالم الصحابة (رضً هللا عنهم) ومن قراء القرآن
الماهرٌن ،ولحب الرسول (صلى هللا علٌه وسلم) قراءته قال ٌوصً
من سره ان ٌقرأ القرآن رطبا ًا كما أنزل ،فلٌقرأه على قراءة (  :اصحابه
كٌؾ بدأت قصة هذا الصحابً مع االسالم واالٌمان..؟ )...ابن أم عبد
كان عبدهللا بن مسعود او (ابن ام عبد) كما ٌنادونه الناس صؽٌر السن،
وقد دأب على ان ٌخرج بؽنم ألحد الرجال من قومه منذ البكور ثم ال ٌعود
.اال اذا اقبل اللٌل
ابن مسعود ..والرجل المبارك
وفً ذات ٌوم ابصر الؽالم المكً عبدهللا بن مسعود رجلٌن علٌهما الوقار
ٌتجهان نحوه من بعٌد ،وقد اصابهما التعب الشدٌد ،واشتد علٌهما العطش
.حتى جفت منهما الشفاه والحلوق
فلما وقفا علٌه ،سلما وقاالٌ :ا ؼالم ،احلب لنا من هذه الشٌاه ما نطفا به
.ظمؤنا ،ونبل عروقنا
...فقال الؽالم :ال افعل فالؽنم لٌست لًّ  ،وانا علٌها مإتمن
.فلم ٌنكر الرجالن قوله ،وبدا على وجهٌهما الرضا عنه
دلنً على شاة لم ٌنز علٌها فحل: ،ثم قال له احدهما
فاشار الؽالم الى شاة صؽٌرة قرٌبة منه ،فتقدم منها الرجل واعتقلها ،واخذ
ٌمسح على ثدٌها بٌده وهو ٌذكر علٌها اسم هللا،
فنظر الٌه الؽالم فً دهشة وقال فً نفسه :ومتى كانت الشٌاه التً لم تن ُز
!علٌها الفحول تدر لبناًا؟
.لكن ثدي الشاة ما لبث ان انتفخ ،واخذ اللبن ٌخرج منه كثٌراًا وفٌراًا
فاخذ الرجل االخر حجراًا مجوفا ًا من االرض ،ومأله باللبن ،وشرب منه هو
...صاحبه ،ثم سقٌا الؽالم معهما ،وهو ال ٌكاد ٌصدق ما رأى
فما زال ٌنقبض حتى .انقبض :فلما ارتوٌا ،قال الرجل المبارك لثدي الشاة
.عاد الى ما كان علٌه
.عند ذلك قال الؽالم للرجل المبارك :علمنً من هذا القول الذي قلته
.انك ؼالم معلم :فقال له
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...كانت هذه هً بداٌة قصة عبدهللا بن مسعود مع االسالم
اذ لم ٌكن الرجل المبارك اال رسول هللا (صلوات هللا علٌه) ،ولم ٌكن
صاحبه اال الصدٌق رضً هللا عنه ،فقد خرجا فً ذلك الٌوم الى شعاب
.مكة ،لشدة ما آذتهما قرٌش ولشدة ما انزلت بهما من البالء
لم ٌمض ؼٌر قلٌل حتى اسلم عبدهللا من مسعود وعرض نفسه على رسول
هللا (صلى هللا علٌه وسلم) لٌخدمه ،فوضعه الرسول (صلوات هللا علٌه) فً
.خدمته
ومنذ ذلك الٌوم انتقل الؽالم المحظوظ عبدهللا بن مسعود من رعاٌة الؽنم
.الى خدمة سٌد الخلق واألمم
لزم عبدهللا بن مسعود رسول هللا (صلوات هللا علٌه) مالزمة الظل
لصاحبه ،فكان ٌرافقه فً حله وترحاله ،وٌصاحبه داخل البٌت وخارجه،
.حتى دعً بصاحب سر رسول هللا
فاهتدى بهدي النبً (صلى هللا علٌه وسلم) ،وتخلق باخالقه واتصؾ
بصفاته ،حتى قٌل عنه :انه اقرب الناس الى رسول هللا (صلى هللا عٌله
13
وسلم) هدٌا ًا وسمتا ًا)1(.

13

كتاب صور من حٌاة الصحابة

أسامة بن زٌد
الذي علم أن رسول هللا صلى هللا علٌه سلم ٌتجهز للغزو فؤصر –وهو لم
ٌتجاوز العاشرة من عمره -على أن ٌكون له دور  ،فذهب ٌعرض نفسه
على النبً صلى هللا علٌه وسلم  ،إال أن الرسول الكرٌم أجابه بؤنه ما
ٌزال صغٌرا لم ٌُفرض علٌه القتال  ،فعاد باكٌا ًا  ،ولكنه عاود الكرة مرة
ثانٌة وثالثة  ،وفً الثالثة طلب منه أن ٌط ٌِّب الجرحى من المقاتلٌن
،ففرح فرحاًاًًا شدٌداًا  ،ولما كبر أوصى النبً صلى هللا علٌه وسلم أن
ٌتولى أسامة قٌادة أحد جٌوش المسلمٌن  ،فتم ذلك فً عهد أبً بكر
14
رضً هللا عنه)1(.

14

كتاب صور من حٌاة الصحابة
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ال وهللا ال أوثر بنصٌبً منك أحداًا
كان النبً صلى هللا علٌه وسلم ٌحب األطفال و ٌقربهم من مجلسه ،
وٌعطٌهم من حقوق الضٌافة مثلما ٌعطً الكبار  ،وقد روى سهل بن سعد
الساعدي
رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم أُتً بشراب  ،وعن ٌمٌنه
ؼالم  ،وعن ٌساره أشٌاخ  ،فقال للؽالم ( أتؤذن أن أعطً هإالء ؟) وكان
ؼالما ًا ذكٌا ًا  ،فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم  :ال وهللا ال أوثر بنصٌبً
منك أحداًا  .فوضع النبً صلى هللا علٌه وسلم اإلناء فً ٌده ( .متفق
15
علٌه))1(.

15

الكتاب  :شرح رٌاض الصالحٌن

سنان بن مسلمة:
روي سنان بن مسلمة الهذلً قال كنت وأؼلمة فً المدٌنة فً
جذوع النخل نلتقط البلح الذي ٌسمونه الخالل فخرج علٌنا عمر بن
الخطاب فتفرق الصبٌان فثبت مكانً فلما ؼشٌنً قلت ٌا أمٌر
المإمنٌن هذا مما ألقت الرٌح فقال أرنً أنظر وأنا ال ٌخفً علًّ
فنظر فً حجري فقال صدقت قلت ٌا أمٌر المإمنٌن تري هإالء
اآلن لبن انطلقت ألؼاروا علًّ فانتزعوا منً ما معً فمشً معً
16
حتً أبلؽنً مؤمنً)1(.

16

الشجاعة األدبٌة عند األطفال

د .هانً الشتلة
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أسماء بنت أبً بكر

التً تشرفت -دون الخلق -بحمل الطعام والشراب
لرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأبٌها فً مخبؤهما أثناء
الهجرة  ،والدفاع عنهما بشجاعة وصالبة أمام أبً جهل
17
الذي لطمها على خدها لطمة أطاحت قرطها)1(.

17

كتاب صور من حٌاة الصحابة

أروى بنت الحارث
لواء من خمارها كخدعة حربٌة ،
التً قادت كتٌبة من النساء وقد عقدت
ًا
ففعلت من معها من النساء مثلها واندفعت بالكتٌبة إلى حٌث كان
المسلمون ٌواجهون عدوهم فً "مٌسان"  ،فلما رأى األعداء الراٌات
مقبالت عن بعد ظنوا أن مدداًا للمسلمٌن فً الطرٌق إلى أرض المعركة ،
ففروا مولٌن األدبار  ،وتبعهم المسلمون ٌطاردونهم حتى قتلوا منهم
أعدادا ًاكبٌرة(.18)1

18

 -بحث ضرورة القدوة فً تربٌة األطفال

 -2القصص القصٌرة للصحابة رضوان هللا عنهم مؤخوذة من كتاب أطفالنا وحب اإلسالم.
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الطفل اإلمام
وهذا عمرو بن سلمه رضً هللا عنه كما فً صحٌح البخاري كان عمره ست سنٌن أو سبع سنٌن
وكان إماما ًا لقومه ٌإمهم فً الصالة ألنه كان أحفظهم للقرآن فلما بلؽهم قول النبً صلى هللا علٌه
قرآن[  ،فنظروا فلم ٌكن أحد أكثر قرآنا
وسلم (:إذا حضرت الصالة فلٌإذن أحدكم ولٌإمكم أكثركم ا
من عمرو بن سلمه الطفل الذي عمره ال ٌتجاوز السبع سنٌن فقدموه لٌكون إماما ًا لهم!
اس
اس َو َك َ
ان ٌَمُرُّ ِب َنا الرُّ ْك َبانُ َف َنسْ ؤَلُ ُه ْم َما لِل َّن ِ
ْن سلمه رضً هللا عنه ُ :ك َّنا ِب َما ٍرء َم َمرَّ ال َّن ِ
ٌقول َعم ِْرو ب ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
َ
هللا أرْ َس َل ُه أ ْو َحى إِ َل ٌْ ِه أ ْو أ ْو َحى هللاُ ِب َكذا َف ُك ْن ُ
ت أحْ َفظ ذل َِك
اس َما َهذا الرَّ ُج ُل َف ٌَقُول َ
ون ٌَ ْز ُع ُم أنَّ َ
َما لِل َّن ِ
ص ْد ِري َو َكا َن ْ
ون ا ْت ُر ُكوهُ َو َق ْو َم ُه َفإِ َّن ُه إِنْ
ت ْال َع َربُ َت َلوَّ ُم ِبإِسْ َالم ِِه ْم ْال َف ْت َح َف ٌَقُولُ َ
ْال َك َال َم َو َكؤ َ َّن َما ٌُ َقرُّ فًِ َ
صاد ٌق
ِق َف َلمَّا َكا َن ْ
ت َو ْق َع ُة أَهْ ِل ْال َف ْت ِح َبادَ َر ُك ُّل َق ْو ٍرم ِبإِسْ َالم ِِه ْم َو َبدَ َر أَ ِبً َق ْومًِ
َظ َه َر َع َلٌ ِْه ْم َفه َُو َن ِبًٌّي َ
صلَّى َّ
ص َال َة َك َذا فًِ
صلُّوا َ
هللاُ َع َل ٌْ ِه َو َسلَّ َم َح ًّاقا َف َقا َل َ
هللا ِمنْ عِ ْن ِد ال َّن ِبًِّ َ
ِبإِسْ َالم ِِه ْم َف َلمَّا َق ِد َم َقا َل ِج ْب ُت ُك ْم َو َّ ِ
ض َر ْ
ت الص ََّالةُ َف ْلٌ َُإ ِّذنْ أَ َح ُد ُك ْم َو ْل ٌَإُ َّم ُك ْم أَ ْك َث ُر ُك ْم قُرْ آ ًانا
ٌِن َك َذا َفإِ َذا َح َ
صلُّوا َ
ٌِن َك َذا َو َ
ص َال َة َك َذا فًِ ح ِ
ح ِ
َف َن َظرُوا َف َل ْم ٌَ ُكنْ أَ َح ٌقد أَ ْك َث َر قُرْ آ ًانا ِم ِّنً لِ َما ُك ْن ُ
ٌِه ْم َوأَ َنا ابْنُ سِ ٍّت
ت أَ ْو
ان َف َق َّدمُونًِ َبٌ َْن أَ ٌْد ِ
ت أَ َت َل َّقى ِمنْ الرُّ ْك َب ِ
ت َع ِّنً َف َقا َل ْ
ص ْ
ٌِن َو َكا َن ْ
ت إِ َذا َس َج ْد ُ
ت َع َلًَّ بُرْ دَ ةٌق ُك ْن ُ
ت ام َْرأَةٌق ِمنْ ْال َحًِّ أَ َال ُت َؽ ُّطوا َع َّنا
ت َت َقلَّ َ
َسب ِْع سِ ن َ
ار ِب ُك ْم فاشتروا َف َق َطعُوا لًِ َقمٌِصًاا َف َما َف ِرحْ ُ
اسْ َ
ٌِص ) البخاري حدٌث
ت ِب َشًْ ٍرء َف َرحًِ ِب َذل َِك ْال َقم ِ
ت َق ِ
رقم  ، 4302واإلمام احمد فً المسند  ، 443/33ورواه ابن سعد فً الطبقات ، 337/1السنن
الكبرى ، 3/91المستدرك 49/3
فال أدري هل العجب من أولبك القوم الذٌن قدّموا هذا الطفل رؼم ما كان عندهم من األنفة والكبر
والؽطرسة التً عُرؾ بها العرب قبل اإلسالم ولكنهم فعلوا ذلك إذعانا ًا لقول الرسول صلى هللا علٌه
وسلم ونظرة إكبار لهذا الطفل الذي كان أحفظ للقرآن من ؼٌره وفً ذلك إعطاء نموذج رابع فً
مجال التربٌة فكم سٌكون لهذا الفعل من األثر العظٌم فً نفوس الشباب واألطفال اآلخرٌن الذٌن
ٌرون عمر بن سلمه وهو إماما ًا لقومه.
أم العجب من هذا الطفل الذي لم ٌحتقر نفسه وٌقل من أنا حتى أكون إماما ًا لمن هم أكبر منً من
الصحابة  ،ولم ٌشتؽل بالعبّ المعهود عند األطفال عادة بل كانت همته بهذه المكانة التً تعجز عن

وصفها الكلمات  ،فلله درهم من جٌل لن ٌتكرر  .ونسؤل هللا أن ٌرزقنا محبتهم والتشبه بهم)1( .

19

البخاري حدٌث رقم  ، 4302واإلمام احمد فً المسند  ، 443/33ورواه ابن سعد فً الطبقات ، 337/1السنن الكبرى 91/3
،المستدرك 49/3

19

رافع بن خدٌج وسمرة بن جندب
خرج المسلمون إلى أحد للقاء المشركٌن ،فلما اصطؾّ الجٌش قام النبً ٌستعرضه ،فهو القابد،
فرأى فً الجٌش صؽارا لم ٌبلؽوا الحلم حشروا أنفسهم مع الرجالٌ ،رٌدون الجهاد فً سبٌل هللا
تعالىٌ ،رٌدون إعالء كلمة هللا ،لم ٌصطفوا للتفحٌط أو تبادل الرسابل عبر الجوال ،إنما اصطفوا
للجهاد وللشهادة ،فؤشفق علٌهم النبً  ،أشفق علٌهم الرحٌم بؤمته ،فرد من استصؽر منهم ،وكان
فٌمن رده علٌه الصالة والسالم رافع بن خدٌج وسمرة بن جندب ،ثم أجاز رافعا لما قٌل :إنه رام
ٌحسن الرماٌة ،فبكى سمرة وقال لزوج أمه :أجاز رسول هللا رافعا وردنً مع أنً أصرعه ،فبلػ
رسول هللا الخبر فؤمرهما بالمصارعة فكان الؽالب سمرة ،فؤجازه علٌه الصالة والسالم .السٌرة
النبوٌة عرض ووقابع وتحلٌل أحداث 139/3
قال الطبري فً تارٌخه  :وفً ؼزوة أحد لما خرج رسول هللا (صلى هللا علٌه وسلم )إلى أحد
وعرض أصحابه فرد من استصؽر رد سمرة بن جندب وأجاز رافع بن خدٌج لما قٌل أنه رام ( أي
ٌجٌد الرمً ) وقً رواٌة أنه وقؾ على رإوس أصابع رجلٌه ٌتطاول ،فقال سمرة بن جندب لربٌبه
مري بن سنانٌ :ا أبت أجاز رسول هللا (صلى هللا علٌه وسلم) رافع بن خدٌج وردنً وأنا أصرع
رافع بن خدٌج فقال مري بن سنانٌ :ا رسول هللا رددت ابنً وأجزت رافع بن خدٌج وابنً ٌصرعه
فقال النبً (صلى هللا علٌه وسلم) لرافع وسمرة :تصارعا فصرع سمرة رافعا فؤجازه رسول هللا
صلى هللا علٌه وسلم فشهدها مع المسلمٌن(. 20)1
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َعع ْبب ُد ِهَّللا
هللا ْببنُ َعع ْبمرو ْببن ا ْبل َععاص

لقد كانت الجنة هً أكبر أمانً ذلك الجٌل رضً هللا عنهم وأرضاهم( :فعن أَ َنسُ بْنُ َمالِكٍر َقا َل ُك َّنا
صلَّى َّ
هللاُ َع َل ٌْ ِه َو َسلَّ َم َف َقا َل ٌَ ْطلُ ُع َع َل ٌْ ُك ْم ْاآل َن َر ُج ٌقل ِمنْ أَهْ ِل ْال َج َّن ِة َف َط َل َع َر ُج ٌقل ِمنْ
هللا َ
ُول َّ ِ
ُجلُوسًاا َم َع َرس ِ
صلَّى َّ
ان ْال َؽ ُد َقا َل ال َّن ِبًُّ َ
ال َف َلمَّا َك َ
ْاألَ ْن َ
ار َت ْنطِ ؾُ لِحْ ٌَ ُت ُه ِمنْ وُ ضُو ِب ِه َق ْد َت َعلَّ َق َنعْ َل ٌْ ِه فًِ ٌَ ِد ِه ال ِّش َم ِ
هللاُ
ص ِ
ان ْال ٌَ ْو ُم َّ
صلَّى َّ
الثال ُ
ِث َقا َل ال َّن ِبًُّ َ
َع َل ٌْ ِه َو َسلَّ َم م ِْث َل َذل َِك َف َط َل َع َذل َِك الرَّ ُج ُل م ِْث َل ْال َمرَّ ِة ْاألُو َلى َف َلمَّا َك َ
هللاُ
صلَّى َّ
هللاُ َع َل ٌْ ِه
َع َل ٌْ ِه َو َسلَّ َم م ِْث َل َم َقا َل ِت ِه أَ ٌْضًاا َف َط َل َع َذل َِك الرَّ ُج ُل َع َلى م ِْث ِل َحالِ ِه ْاألُو َلى َف َلمَّا َقا َم ال َّن ِبًُّ َ
ْت أَ ِبً َفؤ َ ْق َس ْم ُ
اص َف َقا َل إِ ِّنً َال َحٌ ُ
ت أَنْ َال أَ ْد ُخ َل َع َل ٌْ ِه َث َال ًاثا َفإِنْ
َو َسلَّ َم َت ِب َع ُه َع ْب ُد َّ ِ
ْن ْال َع ِ
هللا بْنُ َعم ِْرو ب ِ
هللا ٌ َُح ِّد ُ
ث أَ َّن ُه َب َ
ْك َح َّتى َت ْمضِ ًَ َف َع ْل َ
َرأٌَ َ
ات َم َع ُه ت ِْل َك
ت َقا َل َن َع ْم َقا َل أَ َنسٌق َو َك َ
ْت أَنْ ُت ْإ ِو ٌَنًِ إِ َلٌ َ
ان َع ْب ُد َّ ِ
اللَّ ٌَالًِ َّ
الث َال َ
هللا َع َّز َو َج َّل
ث َف َل ْم ٌَ َرهُ ٌَقُو ُم ِمنْ اللٌَّ ِْل َش ٌْ ًابا َؼٌ َْر أَ َّن ُه إِ َذا َت َعارَّ َو َت َقلَّ َ
ب َع َلى ف َِراشِ ِه َذ َك َر َّ َ
ت َّ
الث َال ُ
ض ْ
ال
هللا َؼٌ َْر أَ ِّنً َل ْم أَسْ َمعْ ُه ٌَقُو ُل إِ َّال َخٌْرًا ا َف َلمَّا َم َ
َو َكب ََّر َح َّتى ٌَقُو َم ل َ
ِص َال ِة ْال َفجْ ِر َقا َل َع ْب ُد َّ ِ
ث َل ٌَ ٍر
ضبٌق َو َال َهجْ ٌقر َث َّم َو َل ِكنْ َس ِمعْ ُ
ت أَنْ أَحْ َتق َِر َع َم َل ُه قُ ْل ُ
َوك ِْد ُ
ت
هللا إِ ِّنً َل ْم ٌَ ُكنْ َب ٌْنًِ َو َبٌ َْن أَ ِبً َؼ َ
ت ٌَا َعبْدَ َّ ِ
صلَّى َّ
هللاُ َع َل ٌْ ِه َو َسلَّ َم ٌَقُو ُل َل َك َث َال َ
ار ٌَ ْطلُ ُع َع َل ٌْ ُك ْم ْاآل َن َر ُج ٌقل ِمنْ أَهْ ِل ْال َج َّن ِة َف َط َلعْ َ
ت
هللا َ
َرسُو َل َّ ِ
ث م َِر ٍر
ْك ِألَ ْن ُ
ت َّ
الث َال َ
ار َفؤ َ َر ْد ُ
أَ ْن َ
ٌِر َع َم ٍرل َف َما الَّذِي
ِي ِب ِه َف َل ْم أَ َر َك َتعْ َم ُل َكث َ
ظ َر َما َع َملُ َك َفؤ َ ْق َتد َ
ي إِ َلٌ َ
آو َ
ث م َِر ٍر
ت أَنْ ِ
صلَّى َّ
ْت َقا َل َف َلمَّا َولٌَّ ُ
هللاُ َع َل ٌْ ِه َو َسلَّ َم َف َقا َل َما ه َُو إِ َّال َما َرأٌَ َ
ْت دَ َعانًِ َف َقا َل َما
هللا َ
َب َل َػ ِب َك َما َقا َل َرسُو ُل َّ ِ
ٌِن ؼِ ًّا
ه َُو إِ َّال َما َرأٌَ َ
شا َو َال أَحْ ُس ُد أَ َح ًادا َع َلى َخٌ ٍرْر أَعْ َطاهُ
ْت َؼٌ َْر أَ ِّنً َال أَ ِج ُد فًِ َن ْفسِ ً ِألَ َح ٍرد ِمنْ ْالمُسْ لِم َ
21
َّ
هللا َه ِذ ِه الَّتًِ َب َل َؽ ْ
ًِ الَّتًِ َال ُنطِ ُ
ٌق )1(.
ت ِب َك َوه َ
هللاُ إٌَِّاهُ َف َقا َل َع ْب ُد َّ ِ
الحظ ما لذي دفع بهذا الؽالم أن ٌحتال بهذه الحٌلة ؟! إنها الرؼبة الصادقة
فً أن ٌعرؾ ما هو العمل الذي عمله هذا الصحابً الجلٌل حتى نال هذه البشرى من الذي ال ٌنطق
عن الهوى صلى هللا علٌه وسلم لكً ٌعمل بمثله فٌكون من أهل الجنة!! فٌا لها من رؼبة جلٌلة
وأمنٌة سامٌة  ،وٌاله من جٌل ٍر تعجز عن وصفه الكلمات وتخجل أمام وصؾ بطوالته ومعجزاته
ٌِن َم َع ُه أَشِ َّداء
هللا َوالَّذ َ
وأمنٌاته العبارات! وصدق هللا سبحانه وتعالى إذ ٌقول عنهم {:م َُّح َّم ٌقد رَّ سُو ُل َّ ِ
هللا َو ِرضْ َوا ًانا سِ ٌ َما ُه ْم فًِ وُ جُوه ِِهم مِّنْ
ار ر َُح َماء َب ٌْ َن ُه ْم َت َرا ُه ْم ُر َّكعًاا سُجَّ ًادا ٌَ ْب َت ُؽ َ
ون َفضْ ًاال م َِّن َّ ِ
َع َلى ْال ُك َّف ِ
َ
ٌل َك َزرْ ٍرع أَ ْخ َر َج َش ْطؤَهُ َف َ
آز َرهُ َفاسْ َت ْؽ َل َظ َفاسْ َت َوى
اإلن ِج ِ
أ َث ِر ال ُّسجُو ِد َذل َِك َم َثلُ ُه ْم فًِ ال َّت ْو َرا ِة َو َم َثلُ ُه ْم فًِ ْ ِ
ار َو َعدَ َّ
اع لِ ٌَؽ َ
َع َلى سُوقِ ِه ٌُعْ ِجبُ ُّ
ت ِم ْنهُم م َّْؽف َِر ًاة
ٌِن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا الصَّال َِحا ِ
هللاُ الَّذ َ
ٌِظ ِب ِه ُم ْال ُك َّف َ
الزرَّ َ
َوأَجْ رًا ا َعظِ ٌمًاا ) (29سورة الفت
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وقال ابن كثٌر فً تفسٌره لحدٌث أحمد :وهذا إسناد صحٌح على شرط الشٌخٌن .اهـ .وأخرجه أٌضا ابن عساكر ورجاله رجال
الصحٌح وسمَّى الرجل سعد بن أبً وقاص
قال األلبانً فً مقدمة السلسلة الضعٌفة( ج 1ص : )25أخرجه عبد ّ
هللا بن المبارك فً "الزهد" ( ،)694/241والرواٌتان مع
الزٌادتٌن له ،وعبد الرزاق فً " المصنؾ " (، )20559/287/11
وعنه أحمد ( )166/3والسٌاق له.
وإسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن؛ كما قال المنذري ،ورواه ؼٌرهم كما فً "الترؼٌب " (.)13/4

عمٌر بن سعد
جلس علٌه الصالة والسالم مع أصحابه فً المسجدٌ ،علمهم ،وٌربٌهم ،وٌزكٌهم ،وانطلق شاب
صؽٌر مُلا حكمة وإٌماناًا ،اسمه عمٌر بن سعد ،ودخل على عمه ،وهو شٌخ كبٌر فً الستٌن من
عمره ،ولكن النفاق فً قلبه كالجبالٌ ،صلً مع الناس فً المسجد ،وٌصوم وٌعتمر ،ولكنه مكذب
بالرسالة والرسول.
فقال عمٌر بن سعدٌ :ا عماه ،سمعت الرسول علٌه الصالة والسالمٌ ،خبرنا عن الساعة حتى كؤنً
أراها رأي العٌن ،فقال الجُالس بن سوٌد وهو عمهٌ :ا عمٌر ،وهللا إن كان محمد صادقاًا ،فنحن شر
من الحمٌر ،فانتقع وجه عمٌر بن سعد ،واهتز جسمه ،وانتفض كٌانه ،وقالٌ :ا عم ،وهللا إنك كنت
من أحب الناس إلى قلبً ،وهللا لقد أصبحت اآلن أبؽضهم إلى قلبً جمٌعا ًا.
ٌا عم ،أنا بٌن اثنتٌن؛ إما أن أخون هللا ورسوله ،فال أخبر الرسول علٌه الصالة والسالم بما قلت،
وإما أن أخبر الرسول علٌه الصالة والسالم ولٌكن ما ٌكون.
ولكن ما معنى كلمة الجُالس هذه؟ معناها :الكفر بال إله إال هللا ،وعدم تصدٌق الرسول واالعتراض
علٌه.
قال الجُالس بن سوٌد :أنت طف ٌقل ؼ ٌقر ال ٌصدقك الناس ،فقل ما شبت ،فذهب عمٌر ،وجلس أمام
الرسول ،علٌه الصالة والسالم ،وقالٌ :ا رسول هللا ،الجُالس بن سوٌد ،خان هللا ورسوله ،وهو
عمً ،وقد تبرأت إلى هللا ثم إلٌك منه .قال الرسول ،علٌه الصالة والسالم :وماذا قال؟ قال عمٌر:
قال :لو كان محمد صادقاًا ،لنحن شر من الحمٌر!!.
فجمع الرسول علٌه الصالة والسالم الصحابة ،واستشارهم فً هذا األمر ،فقالواٌ :ا رسول هللا ،هذا
طفل صؽٌر ال تصدقه ،فهو ال ٌعً ما ٌقول ،والجُالس بن سوٌد ٌصلً معنا ،وهو شٌخ كبٌر،
وعاقل ،فسكت علٌه الصالة والسالم ،ولم ٌصدق هذا الؽالم.
وسالت دموع هذا الؽالم ،وانتفض جسمه ،والتفت إلى السماء ،حٌث القدرة ،حٌث علم الؽٌب ،توجه
إلى الذي ٌعلم السرّ وأخفى ثم قال :اللهم إن كنت صادقا ًا فصدقنً ،وإن كنت – ٌا رب – كاذبا ًا
فكذبنً ،فوهللا ما ؼادر مجلسه ،وال قام من المسجد ،إال وجبرٌل ٌنزل بتصدٌقه من فوق سبع
سماواتٌ ،حلفون باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم وهمّوا بما لم ٌنالوا
[التوبة].74:
واستدعى الرسول الجالس فسؤله عن الكلمة ،فحلؾ باهلل ما قالها ،فقال علٌه الصالة والسالم ٌقول
هللاٌ :حلفون باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم  .أما أنت ٌا جُالس ،فقد كفرت
ك خٌراًا لهم [التوبة .]74:واستدعى الرسول
باهلل ،فاستؤنؾ توبتك ،فإن هللا تعالى ٌقول :فإن ٌتوبوا ٌ ُ
علٌه الصالة والسالم عمٌر بن سعد وقال له(( :مرحبا ًا بالذي صدقه ربه من فوق سبع
22
سموات (().(1
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الفصل الثانً:
::الحفاظ الصغار (1)23::
الذاكرة العجٌبة
ڃن ٛخكذ ىٌه حٿٌحٻَس...؟
ًٻْٲ ٌٍَّ ١ىخ.....؟
ًىپ ٓخىڄض ٳِ ٍٳٗ ٪ؤنو ٿْٜزق ڃن ٻزخٍ حألثڄش ٳِ طخٍّونخ......؟
ىٌ٫نخ نٔڄ ٪حٿٸٜش ڃن أًٿيخ ٫ڀيخ طٔخ٫ينخ ٳِ طټٌّن ًحٻَس ؿْيسً ...ڃن
ّيٍُ؟
ٛخكذ ىٌه حٿٸٜش ّخ أٛيٷخء (ڃلڄي حٿ٘خٳ )ِ٬حٿٌُ ٷخٽ ٿو أكي ڃ٘خّوو:
"آڅ ٿٺ أڅ طٴظِ حٓڅ!" ًىٌ ٳِ حٿَّ٘٬ن ڃن ٫ڄَه !..؟
ًٳِ حٿلٸْٸش حرظټَ ىٌح حٿ٤ٴپ ىًٍحص طيٍّزْش ڃن ٛن٬و كظَ حٓظ٤خ ٩ٳِ
حٿنيخّش أڅ ّټ ٌّڅ ًحٻَس ٫ـْزش ّنيٍ طټَحٍىخ ٳِ حٿظخٍّن....
ن٘ؤ ڃلڄي حٿ٘خٳّ ِ٬ظْڄخ ً ًٳٸَْحً ،ڃخص ًحٿيه ٳِ ٳڀْٔ٤ن ،ٳوخٳض أڃو ٫ڀَ
نٔزو حٿټَّڂ  ،حٿٌُ طڀظٸِ ٳْو ڃ ٪حٿٌَٓٽ (ٛڀَ هللا ٫ڀْو ً ٓڀّڂ) ٳِ حٿـي
حٿَحر ،٪ٳَؿ٬ض رو اٿَ ڃټش ،كْغ ٫خٕ ڃ ٪أ٫ڄخڃو ًأىڀوً ،ٿڂ طڄن٬و ن٘ؤطو
حٿٴٸَْس ڃن حٿظ٬ڀڂ ،ٳٸي أَٛص ًحٿيطو ٫ڀَ ط٬ڀْڄو حٿٸَحءس ًحٿټظخرشً ،كٴ٦
حٿٸَآڅ ٻڀو ًٿڂ ّزڀٮ حٿظخٓ٬ش ڃن ٫ڄَهً ،ىهپ حٿلَځ حٿڄټِ ًريأ ّٔظڄ ٪اٿَ
ىًٍّ حٿ٬ڀڄخء.
ٿڂ ّڄڀٺ ىٌح حٿ٤ٴپ حٿيإًد حٿڄخٽ حٿټخٳِ ٿَ٘حء حٿٌٍٵ ،ٳزلغ ٫ن ريحثپ
أهٍَ ڃؼپ حٿ٨٬خځً ،حٿـڀٌى ًأٯٜخڅ حألٗـخٍ ٿْټظذ ٳْيخ حٿ٬ڀڂ ًّـڄ٬يخ
ٻڀيخ ٳِ آنْش ٳِ ٯَٳش ًحٿيطو كظَ حڃظألص حٿَٰٳش ريخ..
ڃخّڄټن ٿيٌح حٿظڀڄٌْ حٿنـْذ ًحٿڄلذ ٿڀ٬ڀڂ أڅ ّٴ٬پ..؟ ٳِ حٿلٸْٸش حطوٌ ٷَحٍحً
ؿَّجخ ً  ،ڃ٬ظڄيحً ٫ڀَ كٴ٨و حٿَّٔ ٪ٿڀٸَآڅ ٫نيڃخ ٻخڅ َْٰٛحً ،ڃڄخ ٓخ٫يه
٫ڀَ طنًْ٘ ٢حٻَطو ًطٌْٓ٬يخ .ٳخ٫ظټٲ ٳِ حٿزْض أّخڃخ ً ڃظٌحٛڀش الّوَؽ
ڃنو كظَ كٴ ٦ٻپ ڃخٻظذ.
23

كتاب ولدي الحبٌب متى اراك مثل هإالء؟

كخىػش أهٍَ ٻخڅ ٿيخ حألػَ ٳِ طٸٌّش ًحٻَطو ...ڃټٌػو ٳِ حٿٜلَحء ٫ني
ٷزْڀش "ىُ ٌَّپ" ٓنٌحص ڃظظخٿْش ،أٻٔزظو ٛٴخ ًء ،نڄَ ًحٻَطو ًُحى ٳِ اطٸخنو
حٿڀٰش حٿَ٬رْش ًڃَ٬ٳظو ٿڄٴَىحص حٿٸَآڅ حٿټَّڂ ًحٿليّغ حٿنزٌُ حٿَّ٘ٲ.
ًٳِ حٿَّ٘٬ن ڃن ٫ڄَهٓ ،ڄ ٪رخإلڃخځ "ڃخٿٺ رن أنْ" ًٻظخرو "حٿڄٌ١ؤ"
ٳخٓظ٬خٍه ڃن أكي أٛيٷخثوً ،ألنو الّڄڀٺ ڃخالً ٿَ٘حثو ،ح٫ظټٲ ٫ڀْو أّخڃخ ً
ڃظٌحٛڀش كظَ كٴ٨و ،ٳخٗظخٵ ٿَإّش ٛخكذ ىٌح حٿټظخد..
ڃَس أهٍَ ٻخنض ًحٻَس حإلڃخځ حٿ٘خٳٓ ِ٬ٴَْحً ٿو ٫ني حإلڃخځ ڃخٿٺ ٳِ حٿڄيّنش
حٿڄنٌٍس ،ٳٸي حنزيَ رلٴ ٦ىٌح حٿ٘خد ٿټظخروً ،ٷخٽ ٿوّ" :خ ڃلڄي ،انو ْٓټٌڅ
ٿٺ ٌ
ٗؤڅ ،ٳخهلل ط٬خٿَ أٿٸَ ٫ڀَ ٷڀزٺ نٌٍحً ٳال ط٤ٴجو"..
ًىټٌح الُځ حٿظڀڄٌْ ْٗوو ّظخر ٪ڃـخٿٔو ًّٔظڄ ٪ٿ٬ڀڄو ىًڅ أڅ ّټظذ ٫ڀَ
حٿٌٍٵ ،رپ ّنٜض رخىظڄخځ ٗيّي ًَّزُ ّپ اٛز٬و رَّٸو ًّټظذ ٫ڀَ ّيه ..ٿْْ
ٿڀټظخرشً ،انڄخ ٿڀظَٻِْ.
طڀٺ ىِ كټخّش حٿٌحٻَس حٿ٬ـْزش ٿڀ٤ٴپ "ڃلڄي حٿ٘خٳ "ِ٬ٻ ٌّنيخ ٳِ ١ٴٌٿظو،
ًىٍّريخ ٳِ ٗزخرو ،ٿْټٌڅ ٫ڀڄخ ً ْ٨٫ڄخ ً ڃن أ٫الځ أڃظنخ حإلٓالڃْش.

قال الشافعً رحمه هللا (حفظت القرآن و أنا ابن سبع سنٌن  ،وحفظت
24
الموطؤ وانا ابن عشر ))1(.

24

سلسلة علو الهمة ج11ص11

الكتاب  :سٌر أعالم النبالء
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قالون:
" إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون" الحجر9/15
إن الشًء المعجز فً القرآن الكرٌم هو أنه الكتاب الوحٌد الذي حفظه هللا تعالى
بطرٌقتٌن:
ًا
كتابة فً المصحؾ الشرٌؾ ،و بٌن أٌدٌنا الٌوم منه مالٌٌن النسخ كلها
 .1حفظه
متطابقة  ،و مطابقة حرفٌا ًا لما كتبه الصحابة رضوان هللا علٌهم عن رسول هللا
صلى هللا علٌه و سلم .
 .2الحفظ فً صدور الناس عن ظهر قلب ،و هً طرٌقة ٌتفرّد بها القرآن الكرٌم
عن سابر كتب األرض.
و لكن الشًء األعجب أن ٌكون من أعظم و أشهر من تعلّم القرآن الكرٌم و علّمه
أص َّم ال ٌسمع!؟ إنه إمام الحفظ  ،القارئ الكبٌر ،عٌسى بن مٌناء ،المعروؾ بقالون،
سٌد القراءة و اإلقراء لزمانه،فً أرض الحجاز  ،كما أنه من علماء اللؽة العربٌة
فً عصره.
كان قالون رحمه هللا جزءاًا من تلك السلسلة العظٌمة من الرجال ،بل كان من
الحلقات األولى التً حملت القرآن الكرٌم و نقلته بؤمانة عبر األجٌال لٌبقى حٌا ًا
ؼضا ًا نضراًا محفوظا ًا كما نزل على سٌدنا محمد صلى هللا علٌه و سلم فً وقت لم
تكن فٌه تلك اآلالت العمالقة و ال الذواكر الضخمة التً تسجل و تحفظ كل شًء..
و فً وقت ضاعت فٌه الكتب السماوٌة التً سبقت القرآن الكرٌم أو تعرضت
للتحرٌؾ  ...و ضاعت معها البشرٌة .
إذن فاألمر لم ٌكن سهالًا  ،و ال سٌما على شخص معاق بالصمم ،و هً إعاقة
تتناقض عاد ًاة مع مهمة سماع القرآن و تسمٌعه للناس و تحفٌظه لهم !
و لكن كٌؾ كان إمامنا الكبٌر ٌعلم القرآن لتالمٌذه الكثر و هو أصم؟!!!
ٌروي ذلك الحسن الهسنجانً فٌقول:كان قالون أصم شدٌد الصمم! فلو رفعت
صوتك حتى ال ؼاٌة ( أي ألعلى درجة) لم ٌسمع !
و كان ٌُقرأ علٌه القرآن فكان ٌنظر إلى شفتً القارئ فٌرد علٌه اللحن و الخطؤ  ،و
قال ألخً  :اقرأ على حروؾ نافع فإنً أفهم بحركة الشفة!

فسبحان هللا كٌؾ عوضه عن السمع بمواهب خاصة و مذهلة لٌبقى واحداًا من أهم
الق ّراء فً التارٌخ.
ولد اإلمام الجلٌل و الحافظ الكبٌر فً المدٌنة المنورة عام  120هـ  ،و كان من قدر
هللا سبحانه أن تتزوج أمه واحداًا من أعظم علماء القرآن الكرٌم و قرابه اإلمام
الجلٌل نافع أحد القراء السبعة المشهورٌن من أبمة األمصار و البلدان و عنهم نقلت
القراءات  ،فكان من حسن طالع هذا الفتى أن تربّى فً واحد من خٌر البٌوتات التً
تعلم القرآن الكرٌم.
اعتنى اإلمام نافع بابن زوجته قالون  ،من النواحً كلها و ال سٌما العلمٌة على خٌر
ما ٌعتنً الرجل بولده  ،على عادة العلماء الصالحٌن  ،و لم ٌفُت اإلمام الكبٌر أن
ٌعلم قالون القرآن الكرٌم منذ حداثة سنه  ،و لم ٌخٌّب قالون ظن أستاذه الكبٌر زوج
أمه فلقّبه قالون و هو االسم الذي اشتهر به و ذلك لجودة قراءته و حسنها و معنى
قالون بلؽة الروم :جٌد.
عاش إمامنا قالون حٌاة مدٌدة ،امتدت نحو مبة عام  ،و تتلمذ على ٌدٌه العشرات من
طالب العلم  ...كانت حٌاته كلها للقرآن و علومه  ،ولعله من خٌر من ٌنطبق علٌه
قول رسول هللا :
" خٌركم من تعلم القرآن و علمه"
و قوله عندما سؤله رجل عن خٌر الناس  ،فقال:
"من طال عمره و َحس َُن عمله "()1

25

من كتاب :معاقون...و لكنهم عظماء(معاقون عظماء من التارٌخ العربً اإلسالمً)
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.::سهل التستري

::.

وقال سهل التستري ( مضٌت إلى الكتاب  ،فتعلمت القرآن و حفظته وانا
ابن ست سنٌن او سبع سنٌن ).

.::محمد بن محمد ابن البلقٌنً

::.

مات أبوه وهو طفل فرباه جده  ،وحفظ القرآن وصلى بالناس إماما ًا وهو
ابن عشر سنٌن.

.::ابن العدٌم

::.

هو ابو القاسم بن القاضً ابً الحسن  ،ختم القرآن وله تسع سنٌن  ،و
قرأ بالقراءات العشر وله عشر سنٌن وكان جمٌل الخط حسن الكتابة.

.::الحافظ األصفهانً

::.

قال أبو محمد عبدهللا بن محمد األصفهانً ( حفظت القرآن ولً خمس
سنٌن و ُحملت إلى أبً بكر المقرئ ألسمع ولً أربع سنٌن ).
فقال بعض الحاضرٌن  :ال تسمعوا له فٌما ٌقرأ  ،فإنه صغٌر  ،فقال لً
ابن المقرئ  :اقرأ سورة ( التكوٌر) فقرأتها  .فقال لً غٌره  :اقرأ سورة
(المرسالت) فقرأتها ولم أغلط فٌها  ،فقال ابن المقرئ  :اسمعوا له ،
والعهدة علً.

.::زٌد بن الحسٌن الكندي

::.

قال ابن الجزري فً ترجمته ( تلقن القرآن على سبط الخٌاط وله نحو من
سبعسنٌن  ،وهذا عجٌب! و أعجب منه ذلك أنه قرأ القراءات العشر وهو
ابن
عشر! وهذا ال ٌعرف ألح ٍدد قبله.

.::ابه جرير الطبري

::.

قال رحمه هللا  :حفظت القرآن ولً سبع سنٌن  ،وصلٌت بالناس و أنا ابن
ثمان سنٌن  ،وكتبت الحدٌث وانا ابن تسع سنٌن.

.::قارئ يبكي مه الجوع

::.

قال ابراهٌم بن سعٌد الجوهري  :رأٌت صبٌا ًا ابن أربع سنٌن قد حمل إلى
26
المؤمون  ،قد قرأ القرآن ؼٌر أنه اذا جاع ٌبكً! ()1

26

كتاب نجابة األطفال
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 ::.حفاظ آخرون .::
 ابراهيم الحربي  :حفظ القرآن وله إحدى عشرة سنة . ابه خلدون  :حفظ القرآن وله سبع سنٌن .ابه اللبان :حفظ القرآن وله خمس سنٌن .الحافظ العراقي:حفظ القرآن وله ثمان سنٌن.-محمدبه عبدالباقي األوصاري  :حفظ القرآن وله سبع سنٌن)1(.

27

27

كتاب ولدي الحبٌب متى اراك مثل هإالء؟

الفصل الثالث:
نوابغ فى حفظ السنه والشعر

البخاري ٌحفظ سبعٌن الف حدٌث
قال سلٌم بن مجاهد  :كنت عند محمد بن سالم البٌكندي فقال لى  :لو حبت
قبل لرأٌت صبٌ ًاا ٌحفظ سبعٌن الؾ حدٌث .
قال  :فخرجت فى طلبه حتً لقٌت ُه فقلت  :انت الذى تقول  :انا احفظ
سبعٌن الؾ حدٌث ؟
قال نعم  ،واكثر منه  ،وال اجٌبك بحدٌث عن الصحابة او التابعٌن اال
عرفت مولد اكثرهم ووفاتهم  ،ومساكنهم  .ولٌت اروي حدٌث ًاا من حدٌث
الصحابه او التابعٌن اال ولً فى ذلك اصل اأحفظة حقظا ًاا عن كتاب هللا
وسنه رسوله صلى هللا علٌه وسلم .

صبً ٌحفظ خمسة عشر ألف حدٌث
ٷخٽ ر ٞ٬حٿڄليػْن :ٻخڅ حٿزوخٍُ ّوظڀٲ ڃ٬نخ اٿَ حٿٔڄخً ٩ىٌ ٯالځ،
ٳټنخ نټظذ ًال ّټظذ ،ٳؤٻؼَنخ ٫ڀْو ٳِ ًٿٺ.
ٳٸخٽ :انټڄخ ٷي أٻؼَطڄخ ٫ڀ ِّ ،ٳخَٟ٫خ ٫ڀ ِّ ڃخ ٻظزظڄخ ،ٳؤهَؿنخ اٿْو ڃخ
ٻخڅ ٫نينخ ،ٳِحى ٫ڀَ هڄٔش  َ٘٫أٿٲ كيّغ ،ٳٸَأىخ ٻڀيخ ٫ن ٥يَ ٷڀذ،
كظَ ؿ٬ڀنخ نلټڂ ٻظزنخ ڃن كٴ٨و.
ػڂ ٷخٽ :أطًَڅ أنِ أهظڀٲ ىيٍحًً ،أ ٪ْٟأّخڃِ!! ٳَ٬ٳنخ أنو ال ّظٸيڃو أكي.
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فهذه هى همه اإلمام البخاري فى صؽره  ،وهذا هو حفظه  ،وكان من
ثمرات هذا الحفظ وهذا الفهم وهذا الطلب المبكر  ،ان صنؾ اصح كتاب
فى السنه  ،وهو الجامع الصحٌح الذى اتفقت االمة علً صحته وتلقٌه
28
بالقبول )1(.

28

الكفاٌة فً علم الرواٌة ص ( )112نقال عن :صفحات مضٌبة من حٌاة السابقٌن (.)30/2

قصص الهمة والطموح فً حٌاة الفتٌان ص 10

ٌحفظ ستمابة بٌت فى ٌوم ولٌلة
انه النابػ صاحب الفهم علً بن ابً الفهم التنوخً  ،سمع اباه ٌنشد قصٌدة دعبل فى
مدح اهل الٌمن وذكر مناقبهم  ،وكانت قصٌدة طوٌلة على نحو ستمابة بٌت
قال  :فاشتهٌت حفظها لما فٌها من مفاخر اهل الٌمن اهلً  ،وكان عمره اذ ذاك
خمس عشرة سنة
فقال البٌه ٌ :ا سٌدي ادفعها الًَّ حتً احفظها  ،فامتنع والده عن إعطابها إٌاه  ،حتً
ٌزٌد حماسه
قال  :فؤلححت علٌه .
فقال  :كؤنً بك تؤخذها  ،فتحفظ منها خمسٌن بٌت ًاا او مبة بٌ ٍر
ت  ،وترمً الكتاب !
فقلت  :ادفعها الًَّ
فاخرجها وسلمها الً :
ُ
وخلوت فٌها  ،ولم أتشاؼل ٌومً ولٌلتً بشا عن حفظها
قال  :فدخلت حجرة
فلما كان فى السحر كنت قد فرؼت من جمٌعها وأتقنتها  ،فخرجت الٌه ؼدو ًاة على
حالً  ،فجلست بٌن ٌدٌه .
فقال  :هٌه ! كم حفظت من قصٌدة دعبل ؟
فقلت  :قد حفظتها بؤسرها !
فؽضب وظن انى كذبته  ،فقال  :هاتها
فؤخرجت الدفتر من كمً  ،ففتحته ونظر فٌه وانا ُأنشد  ،الً ان مضٌت فى اكثر من
مابة بٌت  ،فقدم منها عدة اوراق .
وقال  :انشد من هاهنا  ،فانشدته الى اخرها  .فهاله ما ر َّاه من حسن حفظً ،
فضمنً الٌه وقبل رأسً وعٌنًَّ
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وقال  :باهلل ٌا بنًَّ ! ال تخبر بهذا احد ًاا  ،فإنً اخاؾ علٌك العٌن)1(...

29

الكتب  -سٌر أعالم النبالء  -الطبقة العشرون  -التنوخً-

29

صبً اسمه ابن تٌمٌة
حنزيَ أىپ ىڃ٘ٶ ڃن ٳًَ ١ٻخثوًْٓ ،الڅ ًىنوً ،ٷٌس كخٳ٨ظو٫ًَٓ ،ش
اىٍحٻوً ،حطٴٶ أڅ ر ٞ٬ڃ٘خّن حٿ٬ڀڄخء رلڀذ ٷيځ اٿَ ىڃ٘ٶ ًٷخٽٓ :ڄ٬ض
ٳِ حٿزالى رٜزِ ّٸخٽ ٿو :أكڄي رن طْڄْشً ،انو َّٓ ٪حٿلٴً ،٦ٷي ؿجض
ٷخٛيحً ٿ٬ڀِ أٍحه.
ٳٸخٽ ٿو هْخ :١ىٌه َّ١ٶ ُٻظّخروً ،ىٌ اٿَ حٓڅ ڃخ ؿخءنخ ،ٳخٷ٬ي ٫نينخ،
حٿٔخ٫ش ّـِء ّ٬زَ ًحىزخ اٿَ حٿټظخد .ٳـڀْ حٿْ٘ن حٿلڀزِ ،ٳڄَ ٛزْخڅ،
ٳٸخٽ حٿوْخ :١ىخ ًحٹ حٿٜزِ حٿٌُ ڃ٬و حٿڀٌف حٿټزَْ ىٌ أكڄي رن طْڄْش.
ٳنخىحه حٿْ٘نً ،طنخًٽ حٿڀٌف ڃنو ،ٳن َ٨ٳْو ،ػڂ ٷخٽ ٿو :حڃٔق ّخ ًٿيُ ىٌح
كظَ أڃڀِ ٫ڀْٺ ْٗجخ طټظزو ،ٳٴ٬پ ،ٳؤڃڀَ ٫ڀْو ڃن ڃظٌڅ حألكخىّغ أكي
 َ٘٫أً ػالػش  َ٘٫كيّؼخًً ،ٷخٽ ٿو :حٷَأ ٫ڀ َّ ىٌح ،ٳڀڂ ِّى ٫ڀَ أڅ طؤڃڀو
ڃَس ر٬ي ٻظخرظو اّخه ،ػڂ ىٳ٬و اٿْو ًٷخٽ :حٓڄ٬و ٫ڀ ِّ! ،ٳٸَأه ٫ڀْو َٟ٫خ
ٻؤكٔن ڃخ أنض ٓخڃ ،٪ٳٸخٽ ٿوّ :خ ًٿيُ! حڃٔق ىٌح ،ٳٴ٬پ ،ٳؤڃڀِ ٫ڀْو ٫يس
أٓخنْي حنظوزيخ ،ػڂ ٷخٽ :حٷَأ ىٌح ،ٳن َ٨ٳْو ٻڄخ ٳ٬پ أًٽ ڃَس ،ػڂ أٓڄ٬و اّخه
ٻخألًٿَ ،ٳٸخځ حٿْ٘ن ًىٌ ّٸٌٽ :اڅ ٫خٕ ىٌح حٿٜزِ ،ٿْټٌنن ٿو ٗؤڅ
30
ْ٨٫ڂ ،ٳبڅ ىٌح ٿڂ َّ ڃؼڀو()3

30

منهج التربٌة النبوٌة للطفل ص (.)225
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الطفل الداعٌة:
قال محمد بن ظفر المكً :بلؽنً أن أبا ٌزٌد طٌفور بن عٌسى لما حفظ" ٌَا
أَ ٌُّ َها ْالم َُّز ِّم ُل * قُم اللَّ ٌْ َل إِ َّال َقل ًا
ٌِال" [المزمل.]2-1 :
ِ
قال ألبٌهٌ :ا أبتً! من الذي ٌقول هللا تعالى له هذا؟
قالٌ :ا بنً ! ذلك النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم.
قال أبو ٌزٌدٌ :ا أبتً ! ما لك ال تصنع كما صنع النبً صلى هللا علٌه
وسلم؟
قالٌ :ا بنً ! إن قٌام اللٌل خصص بافتراضه النبً صلى هللا علٌه وسلم
دون أمته ..فسكت عنه أبو ٌزٌد.
ك َتقُو ُم أَ ْد َنى ِمنْ ُثلُ َثًِ اللٌَّ ِْل
َّك ٌَعْ لَ ُم أَ َّن َ
فلما حفظ قوله سبحانه وتعالى" :إِنَّ َرب َ
ك" [المزمل.]20:
ٌِن َم َع َ
َو ِنصْ َف ُه َو ُثلُ َث ُه َو َطا ِب َف ٌقة م َِن الَّذ َ
قالٌ :ا أبتً! إنً أسمع أن طابفة كانوا ٌقومون اللٌل ،فمن هذه الطابفة؟
قالٌ :ا بنً! أولبك الصحابة رضوان هللا علٌهم أجمعٌن.
قال أبو ٌزٌدٌ :ا أبتً ! فؤي خٌر فً ترك ما عمله النبً صلى هللا علٌه
وسلم وأصحابه؟
قال :صدقت ٌا بنً ،فكان أبوه بعد ذلك ٌقوم من اللٌل وٌصلً.
فاستٌقظ أبو ٌزٌد لٌلة ،فإذا أبوه ٌصلً ،فقالٌ :ا أبت! علمنً كٌؾ أتطهر
وأصلً معك.
فقال أبوهٌ :ا بنً ! ارقد ،فإنك صؽٌر بعد..
قال أبو ٌزٌدٌ :ا أبتً ! إذا كان ٌوم ٌصدر الناس أشتاتا لٌروا أعمالهم،
أقول لربً :إنً قلت ألبً :كٌؾ أتطهر ألصلً معك ،فؤبً ،وقال لً:
ارقد ،فإنك صؽٌر بعد ،أتحب هذا؟

فقال له أبوه :ال وهللا ٌا بنً ،ما أحب هذا ،وعلمه ،فكان ٌصلً معه!()131

31

قصص الهمة والطموح فً حٌاة الفتٌان ص 8و9
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الفصل الرابع:
األبمة الصغار
عن معمر أن الضحاك بن قٌس أمر غالماًا قبل أن ٌحتلم فصلى بالناس .
َع
فعلت ذلك ؟
فقٌل له  :لم
قال الضحاك  :إن معه من القران ما لٌس معً  ،فإنما قدمت القران .
قال معمر  :وبلغنً ان غالماًا فى عهد النبً صلى هللا علٌه وسلم كان
ٌصلً ولم ٌحتلم  ،وكان اكثرهم قرا ًانا .
اما الغالم الذي كان ٌصلً بالناس فى عهد النبً صلى هللا علٌه وسلم
فإنه عمرو بن سلمة  ،فقد قال النبً صلى هللا علٌه وسلم لقومه  ( :اذا
حضرت الصالة  ،فلٌإذن أحدكم  ،ولٌإمكم أكثركم قراناًا )
قال عمرو  :فنظروا  ،فلم ٌكن أحد أكثر قرا ًانا منً  ،فقدمونً بٌن اٌدٌهم
وأنا ابن ست او سبع سنٌن .

 فانظر ٌا ولدي لو أن هذا الغالم اتجه إلً اللهو واللعب وتضٌٌعاألوقات  ،أكان وصل إلى هذه المكانة ؟ بل إنه لو فعل لما كان له فى
32
التارٌخ ذكر  ،وال فى الحٌاة شؤن )1(...

32

كتاب ولدي الحبٌب متى اراك مثل هإالء؟
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طفل ٌصلح خطؤ األحنف
قال ٌوسف بن عبد هللا بن الحارث  :كانت مجالسة األحنف ُتعجبنً وأنا
غالم  ،قال  :فقرأ مرة فؤسقط حر ًافا  ،فقلت  :لٌس هو كذا !!
قال  :فنظر فى وجهً وسكت  ،فلقٌته من الغد فقال  :إنً نظرت فى
33
المصحف فوجدته كما قلت)1(...

33

كتاب ولدي الحبٌب متى اراك مثل هإالء؟

سفٌان بن عٌٌنة" الشٌخ الصغٌر"
ٷخٽ حٿٸخ ِٟأرٌ حٿ٬الء حٿٌحٓ ، ِ٤ڃڄخ ٓڄ٬ظو ڃنو  ،حٿوْ٤ذ ،
أنزؤنخ ٫زي هللا رن ڃٌَٓ حٿٔالڃِ ٓ ،ڄ٬ض ٫ڄخٍ رن ٫ڀِ حٿڀٌٍُ ،
ٓڄ٬ض أكڄي رن حٿن َ٠حٿيالٿِ ٓ ،ڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ :
ٻنض ٳِ ڃـڀْ ٓٴْخڅ رن ْْ٫نش  ،ٳن َ٨اٿَ ٛزِ  ،ٳټؤڅ أىپ حٿڄٔـي طيخًنٌح رو
ٿَٰٜه  ،ٳٸخٽ ٓٴْخڅ ( :ٻٌٿٺ ٻنظڂ ڃن ٷزپ ٳڄن هللا ٫ڀْټڂ (
ػڂ ٷخٽ ّ :خ ن َ٠ٿٌ ٍأّظنِ ًٿِ ٓ َ٘٫نْن ،
ٌ١ٿِ هڄٔش أٗزخٍ ًً ،ؿيِ ٻخٿيّنخٍ ً ،أنخ ٻ٘٬ڀش نخٍ ،
ػْخرِ ٰٛخٍ ً ،أٻڄخڃِ ٷٜخٍ ًًّ ،ڀِ رڄٸيحٍ ً ،ن٬ڀِ ٻؤًحڅ حٿٴخٍ ،
أهظڀٲ اٿَ ٫ڀڄخء حألڃٜخٍ  ،ٻخٿِىَُ ٫ً ،ڄًَ رن ىّنخٍ ،
أؿڀْ رْنيڂ ٻخٿڄٔڄخٍ ،
ڃلزَطِ ٻخٿـٌُس ً ،ڃٸڀڄظِ ٻخٿڄٌُس ً ،ٷڀڄِ ٻخٿڀٌُس ،
ٳبًح أطْض ٷخٿٌح :
أًٌٓ٬ح ٿڀْ٘ن حٿ، َْٰٜ
ػڂ ٟلٺ(1)34

34

سٌر أعالم النبالء للذهبً
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الفصل الخامس
صور من بالغة األطفال:
فتاة صغٌرة تنقذ اباها من القتل:
كتب عبد الملك بن مروان إلى الح ّجاج بن ٌوسؾ الثقفً ٌؤمره أن ٌبعث إلٌه برأس
ٌزٌد بن قُ ّرة
فلمّا أُدخِل ٌزٌد على الحجاج قال له نشدتك هللا أٌها األمٌر أال ّ تقتلنً فؤنً ق ٌّ ُم أربع
وعشرٌن امرأة لٌس لهنّ ق ٌّ ٌقم سواي
قال من ٌعلم بذلك
قال هنّ بالباب فؤ َم َر بإدخالهنّ فكل واحدة تقول اقتلنً ودعه
ت فتقول عمته أو خالته أو بنته أو بنت أخ أو بنت أخت حتى اجتمعن
فٌقول من أن ِ
بٌن ٌدٌه فقالت ابنته
أح ّجا ُج إما أن تمُن بنعم ٍرة
علٌنا وإما أن تقتلنا معا ًا
أح ّجا ُج كم تفجع به إن قتلته
ثمانً عشر واثنتٌن وأربعا
أح ّجا ُج لو تسمع بكا ِء نسابه
وعمّات ِه ٌندبنه اللٌ َل أجمعا

أح ّجا ُج من هذا ٌقو ُم مقا َم ُه
ضعْ ضعا
علٌنا فمهالًا ال تزدنا َت َ

هلل وحده
أح ّجا ُج َه ْب ُه الٌو َم ِ
وللباكٌات الصارخات تفجُّ عا
َّ
فرق لها الحجا ُج وبكى واستوهبه من عبد الملك وأمر له بصلة()1

35

35

نوادر الكتب ؼرٌبها وطرٌفها _ محمد خٌر ٌوسؾ_ط 1425 2 :هـ مكتبة العبٌكان ص44:

 أشعار النساء ،المرزبانً .وانظر:المحاسن والمساوئ إلبراهٌم البٌهقً ،و نوادر الكتب ؼرٌبها وطرٌفها _ محمد خٌر ٌوسؾ ص:47 - 46
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درواس بن حبٌب و الخلٌفة هشام بن عبد الملك"طفولة مبدعة"
ٷل٤ض حٿزخىّش ٳِ أّخځ ى٘خځ رن ٫زي حٿڄڀٺ ،ٳٸيڃض حٿٸزخثپ اٿَ ى٘خځ ً ،ىهڀٌح
٫ڀْو  ً ،ٳْيڂ (ىًٍحّ رن كزْذ) ً ٫ڄَه أٍرَ٘٫ ٪س ٓنش ،ٳؤكـڂ حٿٸٌځ  ً ،ىخرٌح
ى٘خڃخًً ً ،ٷ٬ض ْ٫ن ى٘خځ ٫ڀَ (ىًٍحّ) ٳخٓظَٰٜه  ،ٳٸخٽ ٿلخؿزو  :ڃخ ّ٘خء أكي
أڅ ّٜپ اٿ ِّ اال ًٛپ ،كظَ حٿٜزْخڅ؟!
ٳ٬ڀڂ (ىًٍحّ) أنو َّّيه  ،ٳٸخٽّ :خ أڃَْ حٿڄئڃنْن ..اڅ ىهٌٿِ ٿڂ ُّو ّپ رٺ ْٗجخ ً ً ٿٸي
َّٗٳنِ ً ،اڅ ىئالء حٿٸٌځ ٷيڃٌح ألڃَ أكـڄٌح ىًنو ً ،اڅ حٿټالځ نَ٘ ً ،حٿٔټٌص
 ً ،ِّ ١ال َُّ٬ٱ حٿټالځ اال رنَ٘ه  ،ٳٸخٽ ى٘خځ :ٳخنَ٘ ال أرخ ٿٺ !! ً أ٫ـزو ٻالڃو ...
ٳٸخٽ ّ :خ أڃَْ حٿڄئڃنْن  ..أٛخرظنخ ػالع ٓنْن ؛ ٳٔنش أًحرض حٿ٘لڂ ٓ ً ،نش أٻڀض
حٿڀلڂ ٓ ً ،نش نٸّض حٿ٨٬ڂ  ً ،ٳِ أّيّټڂ ٳٌ٠ٽ أڃٌحٽ :اڅ ٻخنض هلل ٳٴَّٷٌىخ ٫ڀَ
٫زخى هللا حٿڄٔظلٸْن  ً ،اڅ ٻخنض ٿ٬زخى هللا ٳ٬الځ طلزٌٔنيخ ٫نيڂ ؟ ً اڅ ٻخنض ٿټڂ
ٳظٜيٷٌح ريخ ٫ڀْيڂ  ،ٳبڅ هللا ّـُِ حٿڄظٜيٷْن  ً ،ال ّ ٪ْ٠أؿَ حٿڄلٔنْن.
ً ح٫ڀڂ ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن :أڅ حٿٌحٿِ ڃن حٿَْ٫ش ٻخٿًَف ڃن حٿـٔي ،ال كْخس ٿڀـٔي اال
رو.
ٳٸخٽ ى٘خځ  :ڃخ طَٹ حٿٰالځ ٳِ ًحكيس ڃن حٿؼالع ٌٍ٫حً ً ،أڃَ أڅ ّٸٔڂ ٳِ رخىّظو ڃخثش
أٿٲ ىٍىڂ  ً.أڃَ ٿيًٍحّ رڄخثش أٿٲ ىٍىڂ.
ٳٸخٽّ :خ أڃَْ حٿڄئڃنْن  ..حٍىىىخ اٿَ أْ٤٫ش أىپ رخىّظِ ٳبنِ أٻَه أڅ ّ٬ـِ ڃخ أڃَ
ٿيڂ رو أڃَْ حٿڄئڃنْن ٫ن ٻٴخّظيڂ  ،ٳٸخٽ  :ٳڄخ ٿٺ ڃن كخؿش طٌٻَىخ ٿنٴٔٺ ؟ ٷخٽ :
36
ڃخٿِ ڃن كخؿش ىًڅ ٫خڃش حٿڄٔڀڄْن ! ()1

 36منقول من اجملةل العربية العدد  ) 416 (:رمضإن 1432هـ  -أغسطس 2011م
حألًٻْخء ،حرن حٿـٌُُ ،طـ  :أٓخڃش ٫زي حٿټَّڂ حٿَٳخ،ِ٫ڃټظزش حٿِٰحٿِ  1985 ،ځ 246 -242 :ٙ
حٿڄٔظَ٤ٱ ٳِ ٻپ ٳن ڃٔظَ٨ٱ ،حألرْ٘يِ

ُ
األص ْبم
ابنة حاتم
َع

لماذا َب ْ
ص ْم ؟ ؟ ؟
كت ابن ُة حاتم األ َ
حاتم األصم من كبار الصالحٌن  ،حنّ قلبه للحج فً سنة من السنوات وال ٌمتلك نفقة
الحج  ،والٌجوز سفره بل ال ٌجب الحج دون أن ٌضع نفقة األبناء
فلما أقبل الموعد رأته ابنته حزٌنا باكٌا وكان فً البنت صالح..
فقالت له  :ما ٌبكٌك ٌا أبتاه؟
قال  :الحج أقبل.
قالت  :ومالك ال تحج؟
فقال  :النفقة( أي نفقة حجّه).
قالت ٌ :رزقك هللا.
قال  :ونفقتكم؟
قالت ٌ :رزقنا هللا.
قال  :لكن األمر إلى أمك.
ذهبت البنت لتذكر األمر ألمها..
وفً النهاٌة قالت له األم واألبناء  :اذهب إلى الحج وسٌرزقنا هللا.
فترك لهم نفقة  3أٌام  ،وذهب هو إلى الحج ولٌس معه ما ٌكفٌه من المال  ،فكان
ٌمشً خلؾ القافلة ،
وفً أول الطرٌق لسعت عقرب ربٌس القافلة  ،فسؤلوا من ٌقرأ علٌه وٌداوٌه ،
فوجدوا حاتم  ،فقرأ علٌه فعافاه هللا من ساعته.
فقال ربٌس القافلة  :نفقة ذهاب وإٌاب حاتم علًّ .
فقال  :اللهم هذا تدبٌرك لً فؤرنً تدبٌرك ألهل بٌتً.
مرت األٌام الثالثة  ،وانتهت النفقة عند األبناء  ،وبدأ الجوع ٌقرصُ علٌهم  ،فبدإوا
بلَ ْوم البنت  ،والبنت تضحك!
فقالوا  :ما ٌضحكك والجوع ٌوشك أن ٌقضً علٌنا؟!
فقالت  :أبونا هذا رزاق أم آكل رزق؟
فقالوا  :آكل رزق ؛ وإنما الرزاق هو هللا.
فقالت  :ذهب آكل الرزق وبقً الرزاق.
وهً تكلمهم وإذا بالباب ٌقرع ،
فقالوا  :من بالباب؟
فقال الطارق  :إن أمٌر المإمنٌن ٌستسقٌكم( ٌطلب الماء).
فمألت القربة بالماء  ،وشرب الخلٌفة فوجد حالوة بالماء لم ٌعهدها!
فقال األمٌر لمن أحضر الماء  :من أٌن أتٌتم بالماء؟
قالوا  :من بٌت حاتم.
فقال  :نادوه ألجازٌه
فقالوا  :هو فً الحج.
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فخلع أمٌر المإمنٌن منطقه-وهً حزام من القماش الفاخر المرصع بالجواهر، -
وقال  :هذه لهم.
ثم قال  :من كان له علًّ ٌد-بمعنى«من ٌحبنً»-
فخلع كل الوزراء والتجار منطقهم لهم ،
فتكومت المناطق فاشتراها أحد التجار بمال مأل بٌت حاتم ذهبا ًا ٌكفٌهم حتى الموت ،
فاشتروا الطعام وهم ٌضحكون فبكت البنت!
فقالت لها األم  :أمرك عجٌب ٌا ابنتً ؛ كنا نبكً من الجوع وأنت تضحكٌن  ،أما
وقد فرج هللا علٌنا فمالك تبكٌن؟!
قالت البنت  :هذا المخلوق الذي ال ٌملك لنفسه ضرا وال نفعا «الخلٌفة» نظر إلٌنا
نظرة عطؾ أؼنتنا إلى الموت  ،فكٌؾ بمالك الملك!
إنها الثقة باهلل  .إنها الثقة بالرزاق ذو القوة المتٌن .إنها قوة اإلٌمان وقوة التوكل على
37
هللا .فسبحان هللا أٌن نحن من ذلك )1(.

37

الدرس األهم فً قصة حاتم األصم ( خطبة معٌض محمد آل زرعه )

" المستطرؾ فً كل فن مستظرؾ " لألبشٌهً ( ت  850هـ )

سفانة بنت حاتم الطابً مع النبً الكرٌم
ٷٜش ٿ٬ڀيخ طَٳ ٪ڃ٬نٌّخص حٿڄٔڀڄْن  ،حٿنزِ ٫ڀْو حٿٜالس ًحٿٔالځ ٫ٸذ
ر ٞ٬حٿًِٰحص ًٷٲ ٿْٔظ َٝ٬حألٍَٓ ٳٌٷٴض حڃَأس أَْٓس ًٷخٿض ّ :خ
ٌٍٓٽ هللا  ،ىڀٺ حٿٌحٿي ً ،ٯخد حٿٌحٳي  ،ٳخڃنن ٫ڀِ ّ
ڃن هللا ٫ڀْٺ ً ،ه ِّپ
٫نِ ً ،ال ط٘ڄض رِ أكْخء حٿَ٬د  ،ٳبڅ أرِ ٻخڅ ْٓي ٷٌڃِ ّ ،ٴٺ حٿ٬خنِ ،
ًّ٬ٴٌ ٫ن حٿـخنِ ًّ ،لٴ ٦حٿـخٍ ًّ ،لڄِ حٿٌڃخٍ ًّ ،ٴَؽ ٫ن حٿڄټًَد ،
ْ٬ًّ ،ن ٫ڀَ )ًّ٬٤ڂ حٿ٬٤خځ ًّ ،ٴِ٘ حٿٔالځ ًّ ،لڄپ حٿ َټ َّپ(حٿْ٬٠ٲ
نٌحثذ حٿيىَ ً ،ڃخ آطخه أكي رلخؿش ٳَىه هخثزخ ً  ،أنخ رنض كخطڂ حٿ٤خثِ  ،ٳٸخٽ
 :حٿنزِ ٫ڀْو حٿٜالس ًحٿٔالځ
ّخ ؿخٍّش  ،ىٌه ٛٴخص حٿڄئڃنْن كٸخ ً  ،ػڂ ٷخٽ  :هڀٌح ٫نيخ ٳبڅ أرخىخ ٻخڅ ((
)) ّلذ ڃټخٍځ حألهالٵ
 :ػڂ ٷخٽ حٿنزِ ٫ڀْو حٿٜالس ًحٿٔالځ  ،ىٷٸٌح ٳِ ىٌح حٿليّغ
)) حٍكڄٌح  ِِّ٫ٷٌځ ً ّٽ ً ،ٯنْخ ً حٳظٸَ ٫ً ،خٿڄخ ً ٟخ ٩رْن ؿيّخٽ ((
] ًٻَ ىٌه حٿٸٜش حرن ى٘خځ ٳِ َْٓطو ً ،حٿ٤زَُ ٳِ طخٍّوو [
ٳخٓظؤًنظو رخٿي٫خء ً ،ٷخٿض  :أٛخد هللا رزَٹ ڃٌحٷ٬و ً ،ال ؿ٬پ هللا ٿٺ اٿَ
 .ٿجْڂ كخؿش ً ،ال ٓڀذ ن٬ڄش ٫ن ٻَّڂ ٷٌځ اال ؿ٬ڀٺ ٓززخ ً ٳِ ٍىىخ
أّيخ حألهٌس  ،نظخر ٪حٿٸٜش ًٍؿ٬ض اٿَ أىڀيخ ً ،ٷخٿض ألهْيخ ٫يُ رن كخطڂ
ض ىٌح حٿَؿپ  ،ٳبنِ ٷي ٍأّض ىيّخ ً ًٍ ،أّخ ً ّٰڀذ أىپ حٿٰڀزش  .أُ حألهض
 :حث ِ
نٜلض أهخىخ أڅ ّڀظٸِ رخٿنزِ ٫ڀْو حٿٜالس ًحٿٔالځ ًٻخڅ أهٌىخ ڃڀټخ ً ًٍع
.حٿڄڀٺ ٫ن أرْو كخطڂ ِ١
ىټٌح ٷخٿض ٓٴخنش رنض كخطڂ ٍ : ِ١أّض ٳْو هٜخالً ط٬ـزنِ ٍ ،أّظو ّلذ
حٿٴٸَْ ًّ ،ٴٺ حألَْٓ ًَّ ،كڂ حٿَ٬ًّ ، َْٰٜٱ ٷيٍ حٿټزَْ ً ،ڃخ ٍأّض
أؿٌى ًال أٻَځ ڃنو ً ،اڅ ّټن نزْخ ً ٳڀڀٔخرٶ ٳ٠ڀو ً ،اڅ ّټن ڃڀټخ ً ٳال طِحٽ
 .ٳِ ُ ِّ ٫ڃڀټو  ،ٷْپ ًأٓڀڄض
ىٌه حٿڄَأس حٿٴْٜلش حٿلْٜٴش رنض كخطڂ  ، ِ١ٻْٲ أڅ حٿنزِ ٫ڀْو حٿٜالس
ً :حٿٔالځ ٷيٍ ڃ٘خَ٫ىخ ًٷيٍ أرخىخ ًٳ ّ
ٺ أَٓىخ ًٷخٽ
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)) حٍكڄٌح  ِِّ٫ٷٌځ ً ّٽ ً ،ٯنْخ ً حٳظٸَ ٫ً ،خٿڄخ ً ٟخ ٩رْن ؿيّخٽ ((
ًٻْٲ أنو أ١ڀٸيخ ً ،كڄڀيخ ڃخ طلظخؽ اٿْو ً ،أٻَڃيخ  ،رپ ًرخٿٮ ٳِ اٻَحڃيخ
 ،ٳڀڄخ ًٛڀض اٿَ أىڀيخ ًحٿظٸض رؤهْيخ ٫يُ رن كخطڂ  ِ١نٜلظو أڅ ّڀظٸِ
رخٿنزِ ٫ڀْو حٿٜالس ًحٿٔالځ ً ،ٻْٲ طليػض ٫ن أهالٵ حٿنزِ ٫ڀْو حٿٜالس
ًحٿٔالځ  ،ٻْٲ أنو ّلذ حٿٴٸَْ ًّ ،ٴٺ حألَْٓ ًَّ ،كڂ حٿَ٬ًّ ، َْٰٜٱ
ٷيٍ حٿټزَْ ً ،ڃخ ٍأّض أؿٌى ًال أٻَځ ڃنو  ،ػڂ طٌٷ٬ض أنو نزِ ٻَّڂ ٳبڅ ٿڂ
ّټن نزْخ ً ٻَّڄخ ً ٳيٌ ڃڀٺ  ،ٳٴِ اكيٍ حٿلخٿظْن ّنظٴ ٪أهٌىخ ڃن حٿڀٸخء ڃ ٪ىٌح
 .حٿنزِ ٫ڀْو حٿٜالس ًحٿٔالځ
ٳټخنض ٓززخ ٳِ آالځ أهْيخ ًآالځ ٷٌڃيخً ،كٔن آالڃيخ ٳَ ِٟهللا
38
٫نيخ()1

38

جاء فً كتاب أسد الؽابة فً معرفة الصحابة” البن األثٌر المإرخ:

” سفانة ِب ْنت حاتم ّ
الطابً .تقدم نسبها عند أخٌها عَدي ،وكان أبوها حاتم ٌكنى أبا س َّفانة.
أخبرنا أبو جعفر بإسناده عن ٌونس ،عن مُحَ مَّد بن إسحاق قال :أصابت خٌل رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم ابنة حاتم ،فقدم بها على
رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم فً سباٌا طًء ،ف ُج ِعلَت ابنة حاتم فً حظٌرة بباب المسجد ،فم ّر بها رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم
فقامت إلٌه وكانت ا ْمرَ أَة جزلة فقالتٌ :ا رسول هللا :هلك الوالد ،وؼاب الوافد ،فامنن علًّ منَّ هللا علٌك .قال“ :مَن وا ِف ُدكِ ”؟ قالت:
عدي بن حاتم .قال“ :الفارُّ من هللا ورسوله”؟ ثم مضى رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم وتركنً ،حتى م ّر بً ثالثاًا ،فؤشار إلى رجل من
خلفه أن قومً فكلمٌه .فقمت فقلتٌ :ا رسول هللا هلك الوالد ،وؼاب الوافد ،فامنن علًّ منَّ هللا علٌك .قال ” :قد فعلت فال تعجَ لً حتى
تجدي ًا
ثقة ٌ َبلِّ ُؽكِ بالدك ،ثم آذنٌنً” فسؤلت عن الرجل الذي أشار إلًّ  ،فقٌل :علً بن أبً طالب .وقدم ركب من َبلًِّ  ،فؤتٌت رسول هللا
ّ
ّ
ّ
صلّى هللا علٌه وسلم فقلت :قدم رهط من قومً .قالت :فكسانً رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ،وحملنً ،وأعطانً نفقة ،فخرجت حتى
قدمت الشام على أخً عدي بن حاتم ،فقال لها عديّ  :ما ترٌن فً أمر هذا الرجل؟ قالت :أرى أن تلحق به.

كذا رواه ٌونس ،ولم ٌسم س َّفانة ،وسماها ؼٌره .ورواه َعبْد العزٌز بن أبً روّ اد نحوه ،وزاد :وكانت أسلمت فحسن إسالمها”

حكاٌة بنت بابعة اللبن
حدثنا عبد هللا بن زٌد بن أسلم عن أبٌه عن جده أسلم قال :كنت مع عمر بن الخطاب
رضً هللا عنه وهو ٌعس المدٌنة اذ أعٌا فاتكؤ على جانب جدار فً جوؾ اللٌل،فإذا
امرأة تقول البنتها ٌ:ا ابنتاه ،قومً الى ذلك اللبن ،فامذقٌه بالماء.فقالت
ٌا أَمتاه ،وما علمت ما كان من عزمة امٌر المإمنٌن؟ فقالت :وما كان من عزمته ٌا
بنٌة ؟ قالت :لقد امر منادٌا ًا ،فنادى أال ٌشاب اللبن بالماء.
فقالت لها ٌ:ا ابنتاه ،قومً إلى اللبن فامذقٌه بالماء ،فإنك فً موضع ال ٌراك عمر
وال منادي عمر ،فقالت الصبٌة ألمهاٌ :ا أمتاه وهللا ما كنت ألطٌعه فً المأل
واعصٌه فً الخالء.
وعمر ٌسمع كل ذلك  ،فقال ٌ:ا أسلم ،علم الباب ،واعرؾ الموضع ،ثم مضى فً
عسسه  ،فلما أصبح قالٌ:ا أسلم ،امض إلى الموضع ،فانظر من القابلة  ،ومن
المقول لها ؟ وهل لهم من بعل؟
فؤتٌت الموضع  ،فنظرت  ،فإذا الجارٌة أٌم البعل لها  ،وإذا تلك المرأ’ لٌس لها
بعل ،فاتٌت عمر وأخبرته  ،فدعا عمر ولده فجمعهم ،فقال  :هل فٌكم من ٌحتاج الى
امرأة او زوجة  ،فلو كان بؤبٌكم حركة إلى النساء ما سبقه احد منكم إلى هذه
الجارٌة؟فقال عبد هللا  :لً زوجة  ،وقال عبد الرحمن  :لً زوجة  ،وقال عاصمٌ :ا
أبتاه  ،الزوجة لً  ،زوجنً .
فبعث إلى الجارٌة  ،فزوجها من عاصم  ،فولدت لعاصم بنتا ،وولدت االبنة عمر بن
39
العزٌز _ رحمة هللا علٌه وعلٌهم )1(.

 39أخرج هذه القصة أبو نعٌم فً الحلٌة  ،وذكرها ابن عساكر فً تارٌخ دمشق وؼٌره كما قرأت لبعض المشاٌخ:
وقال ابن الجوزي فً صفة الصفوة:
"كذا وقع فً رواٌة اآلجري وهو ؼلط وال أدري من أي الرواة .وإنما الصواب :فولدت لعاصم بنتا وولدت البنت عمر بن
عبد العزٌز كذلك نسبة العلماء" ..
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عمر بن عبد العزٌز:
څٗؤ ٫ڄَ ٫نيڃخ ٻخڅ ١ٴالً ٳِ ٻنٲ أرْو ًحٿِ ڃً َٜٻخنض أَٓطو طٸْڂ ٳِ
ڃن٤ٸش كڀٌحڅ ًحص حٿ٤زْ٬ش حٿـڄْڀش..
ًرْنڄخ ٻخڅ ىٌح حٿّ َْٰٜڀ٬ذ ٳِ كيّٸش حٿزْضًّ ،يح٫ذ أكي حٿـْخى اً ٍڃلو
(ٍٳٔو) ٳ٘ ّؾ ٍأٓو ًٓخٽ ڃنو حٿيځ ..ٳڀڄخ ٍآه أرٌه ٫ڀَ ىٌه حٿلخٽ ُٓ َّ أّڄخ
ًٍَٓ اً طٌٻَ ٍإّخ ٍآىخ ؿيه ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٳټخڅ ّٸٌٽ:
((ڃن ًٿيٍُ ،ؿپ رٌؿيو ٗـشّ ..ڄأل حألٍ٫ ٝيالً)).
ًٿڄخ ٻزَ ٫ڄَ ٷڀْالً ٟـَ ڃن كْخس حٿڀيٌ حٿظِ ٻخڅ ّْ٘٬يخً ،طخٷض نٴٔو
ٿ٤ڀذ حٿ٬ڀڂ ،ٳ٤ڀذ ڃن أرٌّو أڅ َّٓاله اٿَ حٿڄيّنش حٿڄنٌٍس ٿْ٤ڀذ ٳْيخ
حٿ٬ڀڂ..
ًىنخٹ أٷزپ ٫ڀَ كٴ ٦حٿٸَآڅ حٿټَّڂ ًأٻذ ٫ڀَ ط٬ڀڂ حٿَ٬رْش ًآىحريخ ً٫ڀٌځ
حٿَّ٘٬شً ..ٷي أ٫ـذ رو أٓخطٌطو كظَ ٷخٽ ڃ٬ڀڄو ٫زْي هللا ٫نو (( :ڃخ هزَص
أكيحً ..هللا أ٨٫ڂ ٳِ ٛيٍه ڃن ىٌح حٿٰالځ!)).
ىٌح حٿٰالځ ٻخڅ ٿو ٳِ حٿينْخ ٗؤڅ ْ٨٫ڂ ڃأل حٿزالى ٫يالً ًٍكڄش ..ٳٸي طلٍَ
حٿٴٸَحء ًحٿـخثْ٬ن ًحٿڄ٨ڀٌڃْن ًحٿڄٸيٌٍّن ،رلغ ٫ن حألٍحڃپ ًحٿ٬خؿِّن..
ألنو َ٫ٱ أڅ هللا ٓخثڀو ٫نيڂ.
ًأنظڂ أّيخ حألِ٫حء ڃن ٛٴٌس ىٌح حٿوڀْٴش حٿْ٨٬ڂ ٓظټزًَڅ ٌّڃخ ً.
ًٿظ٬ڀڄٌح أڅ هللا ْٓلخٓزټڂ ٫ن أ٫ڄخٿټڂ ..ٳڄخًح أ٫يىطڂ؟

المؤمون:
٫ن أرِ ڃلڄي حٿِّْيُ ٷخٽ :ٻنض أإىد حٿڄؤڃٌڅ ًىٌ ٳِ كـَ ْٓ٬ي
حٿـٌىَُ ،ٳؤطْظو ٌّڃخ ً ًىٌ ىحهپ ٳٌؿّيض اٿْو ر ٞ٬ٯڀڄخنو ّ٬ڀڄو
رڄٌ ِ٬ٟٳؤر٤ؤ ٫ڀ ِّ ػڂ ًؿيض اٿْو آهَ ٳؤر٤ؤ ،ٳٸڀض ٿْٔ٬ي :اڅ ىٌح حٿٴظَ
ٍرڄخ طؤهَ ًط٘خٯپ رخٿز٤خٿش .ٷخٽ :أؿپ ًڃ ٪ىٌح اًح طؤهَ طَّ٬ځ ٫ڀَ هيڃو
ٍ ٳٸ ٌّڃو رخألىد .ٳڀڄخ هَؽ أڃَص رلڄڀو ًَٟرظو طٔ ٪ىٍٍ،
ًٿٸٌح ڃنو أً ً
ٷخٽ :ٳبنو ٿْيٿٺ ْ٫نو ڃن أػَ حٿزټخء اً أٷزپ ؿ٬ٴَ رن ّلَْ ٳخٓظؤًڅ ًأهٌ
ڃنيّالً ٳڄٔق ْ٫نْو ًؿڄ ٪ػْخرو ًٷخځ اٿَ ٳَحٗو ًٷ٬ي ٫ڀْو ڃظَر٬خ ً ػڂ ٷخٽ:
ّيهپ .ٳيهپ ًٷڄض ٫ن حٿڄـڀْ ًهٴض أڅ ّ٘ټٌنِ اٿْو ٳؤٿٸَ ڃنو ڃخ أٻَه .
ٷخٽ :ٳؤٷزپ ٫ڀْو رٌؿيو ًكيّؼو كظَ أٟلټو ًٟلٺ .ٳڀڄخ ى ّڂ رخٿلَٻش ى٫خ
ريحرظو ًأڃَ ٯڀڄخنو ٳٌٔ٬ح رْن ّيّو ػڂ ٓؤٽ ٫نِ ٳـجض ٳٸخٽ :هٌ ڃخ رٸِ ڃن
كِنِ .ٳٸڀض :أّيخ حألڃَْ ٿٸي هٴض أڅ ط٘ټٌنِ اٿَ ؿ٬ٴَ ًٿٌ ٳ٬ڀض ًٿٺ
ٿظنټَ ٿِ .ٷخٽ :انخ هلل ،أطَحنِ ّخ أرخ ڃلڄي ٻنض أُ١ڄ ٪حٿَْٗي ٳِ ىٌه ٳټْٲ
ؿ٬ٴَحً أُ١ڀ٬و ٫ڀَ أنِ أكظخؽ اٿَ أىد؟ ّٰٴَ هللا ٿٺ ،هٌ ٳِ أڃَٹ ٳٸي
40
ه َ٤رزخٿٺ ڃخ ال طَحه أريحً ًٿٌ ٫يص ٳِ ٻپ ٌّځ ڃَس)1(.

40

كتاب األذكٌاء البن الجوزي
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ألطف اعتذار:
قال الحسن القزوٌنً سمعت أبا بكر النحوي ٌقول من ألطؾ رقعة
كتبت فً االعتذار رقعة كتبها الراضً إلى أخٌه أبً إسحاق المتقً
وقد كان جرى بٌنهما كالم بحضرة المإدب وكان األخ قد تعدى
على الراضً فكتب إلٌه الراضً بسم هللا الرحمن الرحٌم أنا
معترؾ لك بالعبودٌة فرضا ًا وأنت معترؾ إلًّ باألخوة فضالًا
والعبد ٌذنب والمولى ٌعفو وقد قال الشاعر:
ٌا ذا الذي ٌؽضب من ؼٌر شًء ...أعتب فعتباك حبٌب إلً
أنت على أنك لً ظالم  ...أعز خلق هللا طراًا علً
قال فجاءه أبو إسحاق فؤكب علٌه فقام إلٌه الراضً فتعانقا
41
واصطلحا وهللا أعلم()1

41

كتاب األذكٌاء البن الجوزي

حكاٌة الحمار:
قال الصولً قال الجاحظ قال ثمامة دخلت إلى صدٌق لً أعوده
وتركت حماري على الباب ولم ٌكن معً ؼالم ثم خرجت وأنا
فوقه صبً فقلت أتركب حماري بؽٌر إذنً قال خفت أن ٌذهب
فحفظته لك قلت لو ذهب كان أحب إلًّ من بقابه قال فإن كان هذا
رأٌك فً الحمار فاعمل على أنه قد ذهب وهبه لً واربح شكري
42
فلم أدر ما أقول )1(..

42

كتاب األذكٌاء البن الجوزي

- 75 -

وهللا ما عندنا قلن:

ٷخٽ ٍؿپ ڃن أىپ حٿ٘خځ ٷيڃض حٿڄيّنش ٳٸٜيص ڃنِٽ ارَحىْڂ رن
ىَڃش ٳبًح رنْش ٿو َْٰٛس طڀ٬ذ رخٿْ٤ن ٳٸڀض ٿيخ ڃخ ٳ٬پ أرٌٹ ٷخٿض
ًٳي اٿَ ر ٞ٬حألؿٌحى ٳڄخ ٿنخ رو ٫ڀڂ ڃنٌ ڃيس ٳٸڀض حنلَُ ٿنخ نخٷش
ٳؤنخ أْٟخٳٺ ٷخٿض ًهللا ڃخ ٫نينخ ٷڀن ٳ٘خس ٷخٿض ًهللا ڃخ ٫نينخ ٷڀض
ٳيؿخؿش ٷخٿض ًهللا ڃخ ٫نينخ ٷڀض ٳزْ٠ش ٷخٿض ًهللا ڃخ ٫نينخ ٷڀض
رڄٔظيپ حٿ٘ئرٌد ...ٳزخ١پ ڃخ ٷخٽ أرٌٹ:ٻڂ نخٷش ٷي ًؿؤص ڃنلَىخ
أً ؿڄپ
ٷخٿض ٳٌحٹ حٿٴ٬پ ڃن أرِ ىٌ حٿٌُ أٛخٍنخ اٿَ أڅ ٿْْ ٫نينخ
43
ِٗء)1(.

43
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بشر الحافً والصبٌة:
قال بشر بن الحرث أتٌت باب المعافى بن عمران فدققت الباب فقٌل
لً من قلت بشر الحافً قالت لً بنٌة من داخل الدار لو اشترٌت
44
نعالًا بدانقٌن ذهب عنك اسم الحافً)1(.

44
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اٌاس بن معاوٌة:
بلؽنا أن إٌاس بن معاوٌة تقدم وهو صبً إلى قاضً دمشق ومعه
شٌخ فقال أصلح هللا القاضً هذا الشٌخ ظلمنً واعتدى علً وأخذ
مالً فقال القاضً أرفق به وال تستقبل الشٌخ بمثل هذا الكالم فقال
إٌاس أصلح هللا القاضً أن الحق أكبر منً ومنه ومنك قال اسكت
قال إن سكت فمن ٌقوم بحجتً قال تكلم بخٌر فقال ال إله إال هللا
وحده ال شرٌك له فرفع صاحب الخبر هذا الخبر فعزل القاضً
45
وولى إٌاس مكانه)1(.

45
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ابن المؤمون:
نظر المؤمون إلى ابن صؽٌر له فً ٌده دفتر فقال ما هذا بٌدك فقال
بعض ما تسجل به الفطنة وٌنبه من الؽفلة وٌإنس من الوحشة،
فقال المؤمون الحمد هلل الذي رزقنً من ولدي من ٌنظر بعٌن عقله
46
أكثر ما ٌنظر بعٌن جسمه وسنه)1(.

46
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أخاف أن ٌجنً على حمقً:
قال األصمعً قلت لؽالم حدث السن من أوالد العرب أٌسرك أن
ٌكون لك مابة ألؾ درهم وإنك أحمق فقال ال وهللا قلت ولم قال
أخاؾ أن ٌجنً على حمقً جناٌة تذهب مالً وٌبقى على
47
حمقً)1(.

47
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هبنً حسن رأٌك:
ادخل على الرشٌد صبً له أربع سنٌن فقال له ما تحب أن أهب لك
48
قال حسن رأٌك)1(.

48
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جواب "حسن بن الفضل"
أجمل
َع
جواب حسن بن الفضل  ،بل هلل دره كٌؾ أسكت الخلٌفة ببٌانه!
وما أجمل
َ
فقد دخل حسنُ بن الفضل على بعض الخلفاء وعنده كثٌر من أهل العلم،
فؤحب حسنٌق أن ٌتكلم ،فزجره الخلٌف ُة ،وقال  :أصبًٌّي ٌتكلم فً هذا المقام؟
بؤصؽر من هُدهد سلٌمان،
فقالٌ :ا أمٌر المإمنٌن ،إن كنت صبٌا ًا فلست
َ
وال أنت أكبرُ من سلٌمان علٌه السالم ،إذ قال ( :أحطت بما لم تحط به) ،ثم
قال :أال ترى أن هللا فهّم الحكم لسلٌمان ،ولو كان األمر باألكبر لكان داو ُد
49
أولى(1) .

49
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منقول من المجلة العربٌة العدد  ) 416 (:رمضان 1432هـ  -أؼسطس 2011م

الفتح بن خاقان:

وما أشد ذكاء الفتح بن خاقان عندما أجاب عن أسبلة المعتصم ،مع أنه ال
ٌزال فً رٌعان الصبا ،والقصة مشهورة عندما ركب المعتصم إلى خاقان
ٌعوده ،والفتح صبً ٌومبذ ،فقال له المعتصم((:أٌما أحسن :دار أمٌر
المإمنٌن أو دار أبٌك؟ ))قال (( :إذا كان أمٌر المإمنٌن فً دار أبً ،فدار
أبً أحسن )) ،فؤراه فصا [ خاتما ] فً ٌده ،فقال(( :هل رأٌت ٌا فتح
أحسن من هذا الفص ؟)) قال :نعم ,الٌد التً هو فٌها ))
فسر المعتصم لذكاء الؽالم ،وسرعة خاطره،وانتزع الخاتم من ٌده ،كافؤه
به وأنشد قابال:
50
نعم االله على العباد كثٌرة** وأجلهن نجابة األبناء()1

 األذكٌاء ،ابن الجوزيعلو الهمة ،محمد أحمد إسماعٌل المقدم ،المكتبة التوفٌقٌة ص357:
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إنما المرء بؤصغرٌه قلبه ولسانه
كْنڄخ ًٿِ حٿوالٳش ٫ڄَ رن ٫زيحٿً ،ِِّ٬ٳيص حٿٌٳٌى ڃن ٻپ رڀي ٿزْخڅ
كخؿخطيخ ًٿڀظينجش ،ٳٌٳي ٫ڀْو حٿلـخٌُّڅ ،ٳظٸيځ ٯالځ ىخٗڄِ ٿڀټالځً ،ٻخڅ
:كيّغ حٿٔن ،ٳٸخٽ ٫ڄَ
.ٿْن٤ڀٶ ڃن ىٌ أٓن ڃنٺ -
ٳٸخٽ حٿٰالځ -:أٛڀق هللا أڃَْ حٿڄئڃنْن ،انڄخ حٿڄَء رؤَّٰٛو ٷڀزو ًٿٔخنو،
ٳبًح ڃنق هللا ٫زيحً ٿٔخنخ ً الٳ٨خًً ،ٷڀزخ ً كخٳ٨خً ،ٳٸي حٓظلٶ حٿټالځ ًَ٫ٱ ٳ٠ڀو
ڃن ٓڄ ٪ه٤خروً ،ٿٌ أڅ حألڃَ ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن رخٿٔن ٿټخڅ ٳِ حألڃش ڃن
.ىٌ أكٶ رڄـڀٔٺ ىٌح ڃنٺ
ٳٸخٽ ٫ڄَٛ -:يٷض ،ٷپ ڃخ ريح ٿٺ،
ٳٸخٽ حٿٰالځ - :أٛڀق هللا أڃَْ حٿڄئڃنْن ،نلن ًٳي طينجش ال ًٳي ڃَُثشً ،ٷي
ٿڄن هللا حٿٌُ َّ
أطْنخٹ َّ
ڃن ٫ڀْنخ رٺً ،ٿڂ ّٸيڃنخ اٿْٺ ٍٯزش أً ٍىزش ،أڃخ
.حٿَٯزش ٳٸي أطْنخٹ ڃن رالىنخً ،أڃخ حٿَٯزش ٳٸي أڃنخ ؿٌٍٹ ر٬يٿٺ
ٳٸخٽ ٫ڄَ٨٫ :نِ ّخ ٯالځ ،ٳٸخٽ :أٛڀق هللا أڃَْ حٿڄئڃنْن ،اڅ نخٓخ ً ڃن
حٿنخّ ٯَىڂ كڀڂ هللا ٫نيڂ ًٌ١ٽ أڃڀيڂ ًٻؼَس ػنخء حٿنخّ ٫ڀْيڂ ٳِٿض ريڂ
حألٷيحځ ٳيًٌح ٳِ حٿنخٍ ،ٳال َّٰنٺ كڀڂ هللا ٫نٺ ًٌ١ٽ أڃڀٺ ًٻؼَس ػنخء
حٿنخّ ٫ڀْٺ ،ٳظِٽ ٷيڃٺ ،ٳظڀلٶ رخٿٸٌځ ،ٳال ؿ٬ڀٺ هللا ڃنيڂً ،أٿلٸٺ
.رٜخٿلِ ىٌه حألڃش ،ػڂ ٓټض
ٳٸخٽ ٫ڄَ :ٻڂ ٫ڄَ حٿٰالځ ،ٳٸْپ ٿو :حرن اكيٍ َ٘٫س ٓنش ،ػڂ ٓؤٽ ٫نو ٳبًح
ىٌ ڃن ًٿي ْٓينخ حٿلْٔن رن ٫ڀِ ٍ ِٟهللا ٫نيڂ ،ٳؤػنَ ٫ڀْو هَْحًً ،ى٫خ
ٿوً ،طڄؼَّپ ٷخثالً:
ط٬ڀڂ ٳڀْْ حٿڄـَء ٌّٿي ٫خٿڄخ ً
ًٿْْ أهٌ ٫ڀڂ ٻڄن رخص ؿخىپ
ًاڅ ٻزَْ حٿٸٌځ ال ٫ڀڂ ٫نيه
51
 َْٰٛاًح حٿظٴـض ٫ڀْـو حٿڄلخٳپ()1

51

جمهرة خطب العرب  419 / 2 :؛ وهو فً ( مروج الذهب للمسعودي  ) 197 / 3 :؛ وروى نحوه ابن عبد البر فً ( التمهٌد :
 ) 204 / 23عن العتبً قال  :قال سفٌان بن عٌٌنة  :قدم وفد من العراق على عمر بن عبد العزٌز  ،فنظر عمر إلى شاب منهم ٌرٌد
الكالم  ،وٌهش إلٌه  ،فقال عمر  :كبروا  ،كبروا ؛ ( ٌقول  :قدموا الكبار ) ؛ قال الفتى ٌ :ا أمٌر المإمنٌن  ،إن األمر لٌس بالسن  ،ولو
كان األمر كذلك لكان فً المسلمٌن من هو أسن منك ؛ قال  :صدقت  ،فتكلم رحمك هللا ؛ قال  :إنا وفد شكر  ...وذكر الخبر .

الغالم والكلب"استحٌت عٌناي من عٌنٌه أن أغابنه"
اًح حؿظڄ٬ض حٿَكڄش ًحٿلْخء ٳِ ٷڀذ حإلنٔخڅ أكيػض ٳِ ٓڀٌٻو ٷيٍح ْ٨٫ڄخ ڃن حألٳ٬خٽ ًحألٷٌحٽ
حٿَٳْ٬ش ،ٻٜنْ ٪ىٌح حٿٰالځ .
ٻخڅ ىنخٹ ٯالځ أٌٓى ّلڄپ ٍٯْٴخً ،أڃخڃو ٻڀذ  ،ٳټخڅ ىٌح حٿٰالځ ّؤٻپ ٿٸڄش ًّ٬٤ڂ حٿټڀذ ٿٸڄش ،
كظَ ٗخَ١ه حٿَٯْٲ حٿٌُ ٻخڅ ڃ٬و.
ٳ٬ـْذ ٿيٌح ( حٿڄٌٿَ ) حألٌٓى حٿـخث ٪حٿټَّڂ ،حٿٌُ ّ٘خ َ١حٿټڀذ ٍٯْٴو حٿٌُ ّٔي رو ٍڃٸو ً ،ٿڂ
ّټظٲ رؤڅ َّڃِ ٿو ٍر ٪حٿَٯْٲ أً َٗ٤ح ڃنو ً ،ٿټنو ّظٸخٓڄو ڃ ٪حٿټڀذ  ،ٿٸڄش ٿٸڄو .
ٌ
ڃٌٷٲ ْ٨٫ڂ ڃن ٍؿپ ْ٨٫ڂ ،ٷخٽ ٫نو حٿٌَٓٽ ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ( اڅ حرنِ ىٌح ْٓي،
ػڂ ّؤطِ
ًٿ٬پ هللا أڅ ّٜڀق رو رْن ٳجظْن ڃن حٿڄٔڀڄْن) انو حٿلٔن رن ٫ڀِ رن أرِ ١خٿذ ٍ ِٟهللا ط٬خٿَ
٫نيڄخ .ٳْٔؤٽ حٿلٔنُ حٿٰال َځ حألٌٓ َى  :ڃخ كڄڀٺ أڅ ط٘خ َ١حٿټڀذ ٍٯْٴٺ ؟ ٳؤؿخرو حٿٰالځ ٷخثال :
حٓظلض ْ٫نخُ ڃن ْ٫نْش أڅ أٯخرنو .
ٳخٿٌُ ىٳ ٪حٿٰالځ ٿٌٿٺ حٿٜنْ ٪ىٌ حٿلْخء ٻڄخ ّٸٌٽ (حٓظلض ْ٫نخُ ڃن ْ٫نْو أڅ أٯخرنو ) ٳْؤٻپ
ًحٿټڀذ ّن َ٨اٿْو ٳِ ٯزن ڃن أڃَهً .ٳ٬ال ٻڄخ ٷخٽ ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ( حٿلْخء ٻڀو هَْ ) ٳيٌ
حٿيحٳ ٪ٿڀَٳٶ ًحٿـٌى ًحٿزٌٽ ًحٿ٘ـخ٫ش ًحٿٔوخء  ،رپ ىٌ ڃٸْخّ طَرٌُ ٿَْ٬ٱ حٿڄَء ڃٸيحٍ طَرْش
حٿلْخء ٳِ ڃٴَىحص أهالٷش  ،ٳينخٹ ڃن ّٔظؤػَ ر٬٤خڃو ًڃخٿو ٫ن ًحٿيّو ً ،ىنخٿٺ ڃن ّٔظؤػَ رو ٫ن
ًُؿظو  ،أً ٫ن أرنخثو  ،أً ٫ن ًًُ حٿلخؿخص .
ًّٸٌٽ ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ( ٳِ ٻپ ٻزي ٍ١زو ٛيٷش ) ٳټْٲ اًح ٻخنض طڀٺ حٿټزي انٔخنخ ً ،ٻْٲ اًح
ٻخڅ ڃٔڀڄخ ً ،ٻْٲ اًح ٻخڅ ّظْڄخ ً ،ٻْٲ اًح ٻخنض أٍڃڀش .

ٳْٸٌٽ ٿو حٿلٔن  :ٿڄن أنض ؟ ٳْٸٌٽ أنخ ألرخڅ رن ٫ؼڄخڅ  ،ػڂ ّٔؤٿو ًىٌح حٿلخث ( ٢أُ حٿزٔظخڅ ) ٿڄن
؟ ٳْٸٌٽ  :ىٌ أّ٠خ ألرخڅ رن ٫ؼڄخڅ ،
انو طٔخإٽ حٓظن٤ٸو ىٌح حٿڄٌٷٲ حٿٌُ ٿن ّڄَ رٔيٌٿش أڃخځ حٿلٔن ٍ ِٟهللا ط٬خٿَ ٫نو ،كْغ حطز٪
ىٌح حٿظٔخإٽ ر٤ڀذ أٿِځ رو حٿٰالځ أڅ ّٔظـْذ ٿو ،كْغ حٓظلڀٴو رخهلل ط٬خٿَ ،ٳٸخٽ  :أٷٔڄض ٫ڀْٺ أڅ
ال طٸٌځ كظَ أٌ٫ى.
ٳڄَ حٿلٔن ٫ڀَ أرخڅ رن ٫ؼڄخڅً ،حٗظٍَ ڃنو حٿلخثً ٢حٿٰالځ .
ٳيپ حٗظَحىڄخ  ،ٿْٔظؼڄَ ىٌح حٿٰالځ حٿټَّڂ ٳِ ىٌح حٿلخث ( ٢حٿزٔظخڅ ) أً ألڃَ آهَ  ،ىٌ أ٨٫ڂ ًأنزپ
ڃن ًٿٺ .
ٳڀٸي ٫خى حٿلٔن اٿَ ىٌح حٿٰالځ ً ،ٷخٽ ٿو  :ٿٸي حٗظَّض حٿزٔظخڅ ًحٗظَّظٺ  .ٳڄخ ٻخڅ ڃن حٿٰالځ اال أڅ
ٷخځ ٿْٔيه حٿـيّي .ٳٸخٽ  :حٿٔڄً ٪حٿ٤خ٫ش هلل ًٿٌَٓٽ ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ً ٿٺ ّخ ْٓيُ .
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ًىنخ ٿڂ ّٸپ حٿٰالځ أطؤٻي ڃن ْٓيُ حألًٽ ًً ،ٿٺ ٿڄَ٬ٳظو رخٿلٔن حٓظـخد ٿو ٳٌٍح ً ،ىٌح ىٿْپ ٫ڀَ
ڃخ حٗظيَ رو أٛلخد ٌٍٓٽ هللا ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿٜيٵ حٿٌُ ّنظٴِ رو حٿټٌد ًحٿ٘ٺ ًحٿَّزش
ٳْيڂ ؿڄْ٬خ ،ٳَ ِٟهللا ط٬خٿَ ٫نيڂ .
ًىخىِ حٿظَرْش حٿنزٌّش طن٬ټْ ٫ڀَ حٿلٔن ٳِ ڃٌٷٴو حٿٌُ ّظألأل رخٿـٌى ًحٿټَځ  .ٳْٸٌٽ ٿيٌح حٿٰالځ :
أنض كَ ٿٌؿو هللا ط٬خٿَ  ،ػڂ ِّّي ٳِ ٤٫خثو ٳْٸٌٽ ً :ىٌح حٿلخث ( ٢حٿزٔظخڅ ) ىزش ڃنِ ٿٺ .
ًىخ ىِ ٛيٷش ًٿٺ حٿٰالځ َّرْيخ هللا ط٬خٿَ ٳِ ٓخ٫ظو ً ّټخٳئه ڃټخٳؤس ْ٨٫ڄش .ٻپ ٗ َ٤ڃنيخ ّڄأل
نٴٔو ٳَكخ ًًٍَٓح ْ٨٫ڄخ .
ٳؤُ طَرْش أ٨٫ڂ ڃن حٿظَرْش حٿنزٌّش حٿظِ ن٘ؤ ٳْيخ حٿلٔن ٿْ ِ٤٬ىٌح حٿيٍّ ً ،ىٌه حٿڄ٬خٿـش حٿوڀٸْش
حٿټَّڄش ڃ ٪حٿٰالځ حٿٌُ طَرَ ٳِ ٥الٽ ڃنيؾ حٿنزِ ڃلڄي ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ ،ٿْٸخٓڂ حٿټڀذ ٍٯْٴو
حٿٌُ ّڄڀټو  .ٳلٸخ انيخ حٿظَرْش حٿنزٌّش حٿْ٨٬ڄش حٿظِ ٍكڂ هللا ط٬خٿَ ريخ حألڃش ٳِ ١زخ٫يڂ ًٓڀٌٻيڂ،
52
كظَ أٛزلض ڃؼال ّظؤَٓ ريخ حٿظخرٌ٬څ ًحٿٔخثًَڅ ٫ڀَ ىيٍ حٿڄ٤ٜٴَ ٛڀَ هللا ٫ڀْو ًٓڀڂ )1(.
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اسم الكاتب :أ.د .خالد بن حامد الحازمً

تارٌخ دمشق

حوار الحجاج مع فتى بلٌغ:
رْنڄخ ٻخڅ حٿلـخؽ ؿخٿٔخ ٳَ ڃنَ٨ه ٿو ً٫نيه ًؿٌه حىپ حٿَ٬حٵ حً حطَ
رٜزَ ڃن حٿوٌحٍؽ ّزڀٮ ڃن حٿ٬ڄَ نلٌ رَ٘٫ ٪٠س ٓنو ًٿو ًإحرظخڅ
ڃَهْظخڅ ٷي هَٜه ٳڀڂ ّټظَع ريڂ ًحنڄخ ٛخٍ ّن َ٨حٿَ رنخء حٿڄنَ٨ه ًڃخ
ٳْيخ ڃن حٿ٬ـخثذ ًّڀظٴض ّڄْنخ ًٗڄخال ػڂ حنيٳّ ٪ٸٌٽ  (( :حطزنٌڅ رټپ ٍّ٪
))حّو ط٬زؼٌڅ ًطظوًٌڅ ڃٜخن ٪ٿ٬ڀټڂ طوڀيًڅ
ًٻخڅ حٿلـخؽ ڃظټجخ ٳؤٓظٌٍ ٳَ ڃٸ٬يه ًٷخٽ ّ :خ ٯالځ حنَ حٍٍ ٿٺ ٫ٸال
ًًىنخ حكٴ٨ض حٿٸَحڅ ؟
.ٷخٽ :حًهٴض ٫ڀْو ڃن حٿْ٠خ ٩كظَ حكٴ٨و ًٷي كٴ٨و هللا ط٬خٿَ
ٷخٽ:حٳـڄ٬ض حٿٸَحڅ ؟
ٷخٽ :حً ٻخڅ ڃٴَٷخ كظَ حؿڄ٬و؟
ٷخٽ :حٳؤكټڄض حٿٸَحڅ؟
ٷخٽ :حٿْْ هللا حنِٿو ڃلټڄخ؟
ٷخٽ :حٳخٓظ٨يَص حٿٸَحڅ؟
ٷخٽ :ڃ٬خً هللا حڅ حؿ٬پ حٿٸَحڅ ًٍحء ٥يٍَ
ٷخٽ :ٿلـخؽ ًٷي ػخٍ ٯخٟزخًّ :ڀٺ ٷخطڀٺ هللا ڃخًح حٷٌٽ؟
ٷخٽ حٿٰالځ :حٿٌّپ ٿٺ ًٿٸٌڃٺ ٷپ :حًْ٫ض حٿٸَحڅ ٳَ ٛيٍٹ؟
ٳٸخٽ حٿلـخؽ  :ٳخٷَأ ْٗجخ
ٳخٓظٴظق حٿٰالځ  ((:ح ًٌ٫رخهلل ڃن حٿْ٘٤خڅ حٿَؿْڂ رٔڂ هللا حٿَكڄن حٿَكْڂ
))..حًح ؿخء ن َٜهللا ًحٿٴظق ًٍحّض حٿنخّ (ّوَؿٌڅ ) ڃن ىّن هللا حٳٌؿخ
ٳٸخٽ حٿلـخؽًّ :لٺ حنيڂ ّيهڀٌڅ
ٳَى حٿٰالځ  :ٻخنٌح ّيهڀٌڅ حڃخ حٿٌْځ ٳٸي ٛخًٍح ّوَؿٌڅ
ٳٸخٽ حٿلـخؽً :ٿڂ ؟
.ٷخٽ حٿٰالځ :ٿٌٔء ٳ٬ڀٺ ريڂ
ٷخٽ حٿلـخؽًّ :ڀٺ ّخ ٯالځ ًىپ طَ٬ٱ ڃن طوخ١ذ؟
ٷخٽ حٿٰالځ :ن٬ڂ ْٗ٤خڅ ػٸْٲ حٿلـخؽ
ٷخٽ حٿلـخؽًّ :ڀٺ ڃن ٍرخٹ؟
ٷخٽ حٿٰالځ :حٿٌٍ ٍُ٫ٺ
ٷخٽ حٿلـخؽ :ٳڄن حڃٺ؟
ٷخٽ حٿٰالځ :حٿظَ ًٿيطنِ
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ٷخٽ حٿلـخؽ :ٳؤّن ًٿيص؟
ٷخٽ حٿٰالځ:ٳَ ر ٞ٬حٿٴڀٌحص
ٷخٽ حٿلـخؽ :ٳؤّن ن٘ؤص؟
ٷخٽ حٿٰالځ:ٳَ ر ٞ٬حٿزَحٍٍ
ٷخٽ حٿلـخؽ :أڃـنٌڅ حنض ٳؤ٫خٿـٺ؟
ٷخٽ حٿٰالځ:ٿٌ ٻنض ڃـنٌنخ ٿڄخ ًٛڀض حٿْٺ ًًٳٸض رْن ّيّٺ ٻؤننَ ڃڄن
َّ.ؿٌ ٳ٠ڀٺ حً ّوخٱ ٫ٸخرٺ
ًٷخٽ حٿلـخؽ :ٳڄخ طٸٌٽ ٳَ حڃَْ حٿڄئڃنْن؟
ٷخٽ حٿٰالځٍ :كڂ هللا حرخ حٿلٔن ٍ ِٟهللا ٫نو ًحٓټنو ؿنخڅ هڀيه
ٳٸخٽ حٿلـخؽ :ٿْْ ىٌح ٫نْض حنڄخ ح٫نَ ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃًَحڅ
ٳٸخٽ حٿٰالځ٫ :ڀَ حٿٴخٓٶ حٿٴخؿَ ٿ٬نو هللا
ٷخٽ حٿلـخؽًّ :لٺ رڄخ حٓظلٶ حٿڀ٬نو حڃَْ حٿڄئڃنْن؟
.ٷخٽ حٿٰالځ :حه٤ؤ هْ٤جش ڃألص ڃخ رْن حٿٔڄخء ًحالٍٝ
ٷخٽ حٿلـخؽ :ڃخ ىَ؟
.ٷخٽ حٿٰالځ :حٓظ٬ڄخٿو حّخٹ ٫ڀَ ٍْ٫ظو طٔظزْق حڃٌحٿيڂ ًطٔظلپ ىڃخءىڂ
ٳؤٿظٴض حٿلـخؽ حٿَ ؿڀٔخثو ًٷخٽ :ڃخ طًَْ٘څ ٳَ ىٌح حٿٰالځ؟
.ٷخٿٌح :حٓٴٺ ىڃو ٳٸي هڀ ٪حٿ٤خ٫و ًٳخٍٵ حٿـڄخ٫و
ٳٸخٽ حٿٰالځّ :خ كـخؽ ؿڀٔخء حهْٺ ٳٌَ٫څ هَْ ڃن ؿڀٔخثٺ كْغ ٷخٿٌح
:ٿٴٌَ٫څ ٳَ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔالځ ًحهْو
حٍؿو ًحهخه) ًىئالء ّؤڃًَڅ رٸظڀَ حًح ًهللا طٸٌځ ٫ڀْٺ حٿلـو رْن ّيٍ هللا (
ڃڀٺ حٿـزخٍّن ًڃٌٽ حٿڄٔظټَرْن
ٳٸخٽ حٿلـخؽ  :ىيد حٿٴخ٥ٺ ًٷ َٜٿٔخنٺ ٳخنِ حهخٱ ٫ڀْٺ رخىٍس حالڃَ
ًٷي حڃَص ٿٺ رؤٍر٬ش حٓٿٲ ىٍىڂ
ٳٸخٽ حٿٰالځ :ال كخؿش ٿَ ريخ رْ ٞهللا ًؿيٺ ًح٫ڀَ ٻ٬زٺ
ٳؤٿظٴض حٿلـخؽ حٿَ ؿڀٔخثو ًٷخٽ  :ىپ ٫ڀڄظڂ ڃخ حٍحى رٸٌٿو رْ ٞهللا ًؿيٺ
ًح٫ڀَ ٻ٬زٺ؟
ٷخٿٌح :حالڃَْ ح٫ڀڂ
ٷخٽ حٿلـخؽ  :حٍحى رٸٌٿو (رْ ٞهللا ًؿيٺ ) حٿ٬ڄَ ًحٿزًَ ٙرٸٌٿو  :ح٫ڀَ
.ٻ٬زٺ :حٿظ٬ڀْٶ ًحٿٜڀذ
ػڂ حٿظٴض حٿَ حٿٰالځ ًٷخٽ ٿو  :ڃخ طٸٌٽ ٳْڄخ ٷڀض؟
.ٷخٽ حٿٰالځ :ٷخطڀٺ هللا  ..ڃخ ٳيڄٺ
ٳخٓظن٘خ ١حٿلـخؽ ٯ٠زخ ًحڃَ رَ٠د ٫نٸو ًٻخڅ حٿَٷخٕ كخَٟح ٳٸخٽ

.حٛڀق هللا حالڃَْ ىزو ٿَ
ٳٸخٽ حٿلـخؽ :ىٌ ٿٺ ال رخٍٹ هللا ٿٺ ٳْو
ٳٸخٽ حٿٰالځ ً :هللا ال حٍٍ حّټڄخ حكڄٶ ڃن ٛخكزو حٿٌحىذ حؿال ٷي ك َ٠حځ
حٿڄٔظٌىذ حؿال ٿڂ ّل َ٠؟
ٳٸخٽ حٿَٷخَٗ  :حٓظنٸٌطٺ ڃن حٿٸظپ ًطټخٳجنَ ريٌح حٿټالځ؟
ٳٸخٽ حٿٰالځ  :ىنْجخ ٿَ رخٿ٘يخىه حڅ حىٍٻظنِ حٿٔ٬خىه ًهللا حڅ حٿٸظپ ٳَ ٓزْپ
هللا حكذ حٿَ ڃن حڅ حٍؿ ٪حٿَ حىڀَ ٛٴَ حٿْيّن
ٳؤڃَ ٿو حٿلـخؽ رـخثِس ًٷخٽ ٿو ّ :خ ٯالځ ٷي حڃَنخ ٿٺ رڄخثش حٿٲ ىٍىڂ
٫ٴٌنخ ٫نٺ ٿليحػو ٓنٺ ًٛٴخء ًىنٺ ًكٔن طٌٻڀٺ ٫ڀَ هللا ًحّخٹ
ٱ
ًحٿـَأه ٫ڀَ حٍرخد حألڃَ ڃ ٪ڃن ال ّ٬ٴٌ ٫نٹ
فقال الؽالم :العفو بٌد هللا ال بٌدك و الشكر له ال لك و الجمع هللا بٌنً
وبٌنك ثم
.هم بالخروج فابتدره الؽلمان
فقال الحجاج :دعوه فوهللا ماراٌت اشجع منه قلبا وال افصح منه لسانا
ولعمري ماراٌت مثله قط و عسى هو ال ٌجد مثلً فإن عاش هذا الؽالم
53
لٌكونن أعجوبة عصره()1

53
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قصه الحجاج و الغالم
قصه ؼالم من بنً هاشم والحجاج بن ٌوسؾ الثقفــً
خرج الحجاج بن ٌوسؾ ذات ٌوم للصٌّد فرأى تسعة كالب إلى جانب
صبً صؽٌر السن عمره نحو عشر سنوات وله ذوابب .
فقال له الحجاج :ماذا تفعل هنا أٌها الؽالم ؟
فرفع الصبً طرفه إلٌه وقال له ٌ :ا حامل األخبار لقد نظرت إلىّ بعٌن
االحتقار وكلمتنً باالفتخار
وكالمك كالم جبار وعقلك عقل !!!!.
فقال الحجاج له  :أما عرفتنً ؟
_
فقال الؽالم :عرفتك بسواد وجهك ألنك أتٌت بالكالم قبل السالم .
فقال الحجاج أ وٌلك أنا الحجاج بن ٌوسؾ .
فقال الؽالم :ال قرب هللا دارك وال مزارك فما أكثر كالمك وأقل إكرامك .
فما أتم كالمه إال والجٌوش حلّقت علٌه من كل جانب وكل واحد ٌقول
السالم علٌك ٌا أمٌر المإمنٌن
فقال الحجاج :احفظوا هذا الؽالم فقد أوجعنً بالكالم فؤخذوا الؽالم فرجع
الحجاج إلى قصره فجلس فً مجلسه والناس حوله جالسون ومن هٌبته
مطرقون وهو بٌنهم كاألسد ثم طلب إحضار الؽالم فلما مثل بٌن ٌدٌه
،ورأى الوزراء و أهل الدولة لم ٌخشى منهم..
بل قال  :السالم علٌكم فلم ٌرد الحجاج السالم فرفع الؽالم رأسه وأدار
نظره فرأى بناء القصر عالٌا ًا ومزٌن بالنقوش والفسٌفساء وهو فً ؼاٌة
اإلبداع واإلتقان .
فقال الؽالم :أتبنون بكل رٌع آٌة تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون
وإذا بطشتم بطشتم جبارٌن ..

فاستوى الحجاج جالسا ًا وكان متكبا ًا
فقالوا للؽالم ٌ :ا قلٌل األدب لماذا لم تسلم على أمٌر المإمنٌن السالم الالبق
ولماذا لم تتؤدب فً حضرته ؟
فقال الؽالم ٌ:ا براؼٌث الحمٌر منعنً عن ذلك التعب فً الطرٌق وطلوع
الدرج..
أما السالم فعلى أمٌر المإمنٌن وأصحابه ٌ ،عنً السالم والصال على
الرسول وأصحابه
فقال الحجاج ٌ:ا ؼالم لقد حضرت فً ٌوم تم فٌه أجلك وخاب فٌه أملك .
فقال الؽالم :وهللا ٌا حجاج أن كان فً أجلً تؤخٌر لم ٌضرنً من كالمك
ال قلٌل وال كثٌر .
فقال بعض الؽلمان  :لقد بلؽت من جهلك ٌا خبٌث أن تخاطب أمٌر
المإمنٌن كما تخاطب ؼالما ًا مثلك
ٌا قلٌل اآلداب انظر من تخاطب وأجبه بؤدب واحترام فهو أمٌر العراق
والشام .
فقال الؽالم :أما سمعتم قوله تعالى " كل نفس تجادل عن نفسها "
فقال الحجاج :فمن عنٌت بكالمك أٌها الؽالم ؟
قال  :عنٌت به الرسول وأصحابه وأنت ٌا حجاج على من تسلم ؟
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فقال الحجاج :على عبدالملك بن مروان .
فقال الؽالم :عبدالملك الفاجر علٌه لعنة هللا والمالبكة والناس أجمعٌن .
فقال الحجاج :ولم ذلك ٌا ؼالم ؟
ًا
خطٌبة عظٌمة مات بسببها خلق كثٌر..
فقال  :ألنه أخطؤ
فقال بعض الجلساء اقتله ٌا أمٌر المإمنٌن فقد خالؾ الطاعة وفارق
الجماعة وشتم عبدالملك بن مروان .
فقال الؽالم ٌ:ا حجاج أصلح جلسابك فإنهم جاهلون فؤشار الحجاج لجلسابه
بالصمت .
ثم سؤله الحجاج :هل تعرؾ أخً؟
فقال الؽالم :أخوك فرعون حٌن جاءه موسى وهارون لٌخلعوه عن عرشه
فاستشار جلسابه .
فقال الحجاج :اضربوا عنقه .
فقال له الرقاشً  :هبنً إٌاه ٌا أمٌر المإمنٌن أصلح هللا شؤنك .
فقال الحجاج :هو لك ال بارك هللا فٌه .
فقال الؽالم :ال شكر للواهب وال للمستوهب .
فقال الرقاشً  :أنا أرٌد خالصك من الموت فتخاطبنً بهذا الكالم..
ثم التفت الرقاشً إلى الحجاج وقال له :افعل ما ترٌد ٌا أمٌر المإمنٌن .

فقال الحجاج للؽالم  :من أي بلد أنت ؟
فقال للؽالم :من مصر .
فقال له الحجاج :من مدٌنة الفاسقٌن .
فقال الؽالم :ولماذا أسمٌتها مدٌنة الفاسقٌن ؟
قال الحجاج :ألن شرابها من ذهب ونسابها لعب ونٌلها عجب وأهلها ال
عجم وال عرب .
فقال الؽالم ُ :
لست منهم .
فقال الحجاج :من أي بلد إذن ؟
قال الؽالم :أنا من أهل خرسان .
فقال الحجاج :من شر مكان وأقل األدٌان .
فقال الؽالم :ولم ذلك ٌا حجاج ؟
فقال  :ألنهم عجم أعجام مثل البهابم واألؼنام كالمهم ثقٌل و ؼنٌهم بخٌل .
فقال الؽالم ُ :
لست منهم .
فقال الحجاج :من أٌن أنت ؟
قال  :أنا من مدٌنة الشام .
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قال الحجاج :أنت من أحسن البلدان وأؼضب مكان وأؼلظ أبدان .
قال الؽالم ُ :
لست منهم .
قال الحجاج :فمن أٌن إذن؟
قال الؽالم :من الٌمن .
فقال الحجاج :أنت من بلد ؼٌر مشكور .
قال الؽالم :ولم ذلك؟
قال الحجاج :ألن صوتهم ملٌح و عاقلهم ٌستعمل الزمر و جاهلهم ٌشرب
الخمر .
ُ
لست منهم .
قال الؽالم :أنا
قال الحجاج :فمن أٌن إذن؟
قال الؽالم :أنا من أهل مكة .
فقال الحجاج :أنت إذن من أهل اللإم والجهل وقلة العقل .
فقال الؽالم :ولم ذلك ؟
قال  :ألنهم قوم بعث فٌهم نبً كرٌم فكذبوه وطردوه وخرج من بٌنهم إلى
قوم أحبوه وأكرموه .
ُ
لست منهم .
فقال الؽالم :أنا
فقال الحجاج :لقد كثرت جواباتك علً وقلبً ٌحدثنً بقتلك .

فقال الؽالم :لو كان أجلً بٌدك لما عبدت سواك ولكن اعلم ٌا حجاج أنً
أنا من أهل طٌبة مدٌنة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم .
فقال الحجاج :نعمت المدٌنة أهلها أهل اإلٌمان واإلحسان فمن أي قبٌلة
أنت ؟
فقال الؽالم :من ثلى بنى ؼالب وكل نسب وحسب ٌنقطع إال حسبنا و
نسبنا فإنه ال ٌنقطع إلى ٌوم القٌامة..
فاؼتاظ الحجاج ؼٌظا ًا شدٌداًا وأمر بقتله()1

54

54

كتاب نوادر الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً

- 95 -

اللفت والفحم
اشترى الحجاج ؼالمٌن أسود وأبٌض ،فقال لهما :أرٌد أن ٌمدح كل منكما
:نفسه وٌذم اآلخر فقال األسود
ألم تر أن المسك ال شًء مثله ** وأن بٌاض اللفت حمل بدرهم
وأن سواد العٌن ال شك نورها ** وأن بٌاض العٌن ال شًء فاعلم
:فقال األبٌض
ألم تر أن البدر ال شًء مثله ** وأن سواد الفحم حمل بدرهم
وان رجال هللا بٌض وجوههم ** وال شك أن السود أهل جهنم
55
فضحك الحجاج وكافؤهما()1

55

كتاب نوادر الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً

علموا أوالدكم األدب
لما تولى الحجاج شإون العراق  ،أمر مرإوسه أن ٌطوؾ باللٌل  ،فمن
وجده بعد العشاء ضرب عنقه  ،فطاؾ لٌلة فوجد ثالثة صبٌان فؤحاط بهم
وسؤلهم  :من أنتم حتى خالفتم أوامر الحجاج ؟
 :فقال األول
أنا ابن الذي دانت الرقاب له ** ما بٌن مخزومها وهاشمها
تؤتً إلٌه الرقاب صاؼرة ** ٌؤخذ من مالها ومن دمها
 .فؤمسك عن قتله  ،وقال لعله من أقارب األمٌر
 :وقال الثانً
أنا ابن الذي ال ٌنزل الدهر قدره ** وان نزلت ٌوما فسوؾ تعود
ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره ** فمنهم قٌام حولها وقعود
فتؤخر عن قتله وقال  :لعله من أشراؾ العرب
 :وقال الثالث
أنا ابن الذي خاض الصفوؾ بعزمه ** وقومها بالسٌؾ حتى استقامت
ركاباه ال تنفك رجاله عنهما ** إذا الخٌل فً ٌوم الكرٌهة ولت
.فترك قتله وقال  :لعله ابن أحد شجعان العرب
فلما أصبح رفع أمرهم والى الحجاج  ،فؤحضرهم وكشؾ عن حالهم
فإذا األول ابن حجام
والثانً ابن فوال
 ..والثالث ابن حابك
 :فتعجب الحجاج من فصاحتهم  ،وقال لجلسابه
علموا أوالدكم األدب  ،فلوال فصاحتهم لضربت أعناقهم  .ثم أطلقهم وانشد
:
كن ابن من شبت واكتسب أدبا **ٌؽنٌك محموده عن النسب
56
إن الفتى من ٌقول ها أنا ذا ** لٌس الفتى من ٌقول كان أبً()1

56

كتاب نوادر الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً
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شاب أفحم الشعبً
قـــٌل :تكلم شاب ٌوما عند الشعبً  ،فقال الشعبً  :ما سمعنا بهذا؟
فقـــال الشاب  :أك ّل العلم سمعت ؟
قـــال  :ال
قـــال  :فشطره ؟
قـــال  :ال
قـــال  :فاجعل هذا فً الشطر الذي لم تسمعه
فــؤفحم الشعبً()1
57

57

كتاب األذكٌاء البن الجوزي

لم ٌصح منها شٌبا
كان أبو علقمة من المتقعرٌن فً اللؽة وكان ٌستخدم فً حدٌثه ؼرٌب األلفاظ ،وفً
أحد األٌام قال لخادمه  :أصقعت العتارٌؾ ؟ فؤراد الخادم أن ٌلّقنه درسا ،فقال كلمة
لٌس لها معنى وهً  :زٌقٌلم  ،فتعجب أبو علقمه  ،وقال لخادمه ٌ :ا ؼالم ما زٌقٌلم
هذه ؟ فقال الخادم  :وأنت  ،ما صقعت العتارٌؾ هذه ؟فقال أبو علقمة  :معناها :
أصاحت الدٌكة ؟ فقال له خادمه  :وزٌقٌلم معناها  :لم تصح .
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من قومك؟
سؤل معاوٌة ابنه ٌزٌد :لو سؤلك سابل ٌا ٌزٌد فقال :من قومك؟ ماذا تقول
له :قال :أقول له :سالما.
قال أحسنتٌ .رٌد بذلك قوله تعالى(( :واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالما))
سورة الفرقان (اآلٌة (.63

حوار بٌن غالم وكفٌله
قال أبو أحمد بن خلٌفة الجمحً قال :سمعت أبً ٌحدث عن أبٌه قال :قال
أبو علقمة لؽالم له :خذ من ؼرٌمنا هذا كفٌال ،ومن الكفٌل أمٌنا ،ومن
األمٌن زعٌما ،ومن الزعٌم عزٌما ،فقال الؽالم للؽرٌم :موالي كثٌر الكالم
فمعك شًء؟ فؤرضاه وخاله فلما انصرؾ قال ٌا ؼالم :ما فعل ؼرٌمنا؟
قال سقع قال وٌلك ما سقع؟ قال بقع .قال وٌلك وما بقع؟ قال استقلع :قال
وٌلك ما استقلع؟ قال انقلع ،قال وٌلك لم طولت علًّ؟ قال :منك
58
تعلمت)1(.

58

كتاب األجوبة المسكتة
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الفتى والحمار
قال ثمامة  :دخلت الى صدٌق لً أعوده وتركت حماري على الباب ،ولم
ٌكن معً ؼالم ٌحفظه ،ثم خرجت فإذا فوقه صبً ،فقلت :لم ركبت
حماري بؽٌر أذنً؟ قال :خفت ان ٌذهب فحفظته لك .قلت لو ذهب كان
أعجب الى من بقابه ،فقال :فان كان هذا رأٌك فً الحمار فاعمل على أنه
59
قد ذهب وهبه لً واربح شكري ...فلم أدر ما أقول)1(.

59

عن كتاب"األذكٌاء"البن الجوزي.

بالغة فتاة:
حًٻَ حالڅ ٷٜش َّ٣ٴو ًٍحىخ حالٛڄِ٬
ّٸٌٽ  :رْنڄخ ٻنض حَْٓ ٳِ حَ٣حٱ
حٿزخىّو ٍ ،أّض ٣ٴڀش َْٰٛه طَْٔ هڀٲ
ًحٿيىخ
ًىِ طلڄپ ٷَرش َْٰٛه ٫ڀَ ٧يَىخ ،
ڃخٿزؼض أڅ ٓٸ٤ض حٿٸَرو ڃن ٧يَ
حٿٴظخس ٳؤڃٔټظيخ ٳٴظق ٳڂ حٿٸَرو ،
ًأٍحىص حڃٔخٻو ًٿڂ
طٔظ ، ٪٤ٳخٓظ٬خنض رخرْيخ ٷخثڀش ّ :خأرظِ
ٿٸي ٳٺ ٳٌىخ  ،هٌ ٳخىخ  ،ٳال ٣خٷش
 .ٿِ رٴْيخ
ڃخنالك٨و ىنخ ىٌ حٿٴٜخكو حٿَ٬رْو ٳِ
ٿٰظيخ حٿزيًّو حٿٔڀْڄو كْغ ٷخٿض الرْيخ
ّخأرظِ ٿٸي ٳٺ (ٳٌىخ) ،حُ حڅ ٳڂ حٿٸَرو
ٷي ٳظق
ٳَٳ٬ظيخ رخٿٌحً( ٳٌىخ) النيخ ٳخ٫پ حُ
) ،ٳڂ حٿٸَرو ٳظق  ،ػڂ ٷخٿض  :هٌ (ٳخىخ
حُ حڃٔٺ حنض ٳڂ حٿٸَرو ًىنخ نٜزظو
رخالٿٲ
 .النو ڃٴٌ٬ٽ رو
ػڂ ٷخٿض ٳال ٣خٷش ٿِ (رـ ٳْيخ) حُ
الٷيٍس ًالحٓظ٤خ٫ش ٿيُ ٿالڃٔخٹ رٴڂ
حٿٸَرو كْغ ْٓنظؼَ حٿڄخﺀ ً،ىِ ىنخ
ؿَص حٿټڀڄو النو ٓزٸيخ
.كَٱ حٿـَ د
ٳظ٬ـذ حالٛڄ ِ٬ڃن رالٯظيخ ًٳٜخكش
ٿٔخنيخ

وفي رواية أخرى
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روى عن األصمعً أنه قال ( :اجتزت ببعض أحٌاء العرب فرأٌت صبٌة معها قربة
فٌها ماء وقد انحل وكاء فمها فقالتٌ :ا عم أدرك فاها ،ؼلبنً فوها ،ال طاقة لً
بفٌها .فؤعنتها ،وقلت ٌ :اجارٌة ما أفصحك! قالتٌ :ا عم ،وهل ترك القرآن ألحد
فصاحة وفٌه آٌة فٌها خبران وأمران ونهٌان وبشارتان؟! قلت وما هً؟ قال :قوله
تبارك وتعالى ( وأوحٌنا إلى أم موسى أن أرضٌعه فإذا خفت علٌه فؤلقٌه فً الٌم وال
تخافً وال تحزنً ((إنا رادوه إلٌك وجاعلوه من المرسلٌن
قال :فرجعت بفابدة ،كؤن تلك اآلٌة ما مرت بمسمعً()1

60

من كتاب لباب اآلداب  :ألسامة بن منقد

60

ماغلبتنً إال جارٌة
ٌقول أحد دهاة العرب  :ماؼلبتنً إال جارٌة  ،كانت تحمل طبق مؽطى..
فسؤلتها :ماذا ٌوجد فً الطبق ؟
فقالت :ول َم ؼطٌناه إذاًا ؟!! فؤحرجتنً!
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شجاعة طفل أمام القابد الرومانً:
استولى الرومان على احدى المدن فعاث الجنود فٌها فسادا وتخرٌبا ثم ساقوا اهلها
عبٌدا لٌقتسموهم كما تقتسم الؽنابم اراد القابد الرومانً ان ٌختبر االطفال لٌخص
الضباط باالذكٌاء منهم فامر كل ولد ان ٌكتب على صفحة جملة ٌختارها فكتب احد
االوالد (ماأسعد أولبك الذٌن قضوا نحبهم فً ساحات الوؼى النهم لم ٌروا ذل
وطنهم ) فقراها القابد فعجب من جراة صاحبها فامر باحضاره اقبل الؽالم مرفوع
الراس تعلو وجهه مسحة من الٌاس ممزوجة بالعزة واالباء ووقؾ ؼٌر هٌاب لما
ٌنتظره من عقاب تامل القابد الؽالم ومد ٌده وصافحه مصافحة الند بالند قابال  :من
احب وطنه كما احببت واخلص لوطنك كما اخلصت خلٌق ان ٌعٌش حرا طلٌقا !
اذهب فانت حر....

طفولة شاعر الزهد الكبٌر :
ٌقول األستاذ  /محمد منذر  :روى عن أبى العتاهٌة وهو شاعر الزهد المعروؾ ،
أنه كان فى صؽره أجٌرا عند رجل ٌصنع جرار الخزؾ ثم ٌحملها أبو العتاهٌة على
رأسه إلى دكان البٌع فى السوق  ،فٌقال أنه مر ٌوما وهو ٌحمل الجرار كعادته على
أطفال فى الطرٌق ٌلعبون لعبة اإلجازة وهى لعبة شعرٌة معروفة عند العرب ،
ٌمارسها الكبار وقد ٌقلدهم الصؽار  ،فوقؾ أبو العتاهٌة على أولبك األطفال ثم قال
لهم  :أجٌزوا لى شطرا  ،فازدردوه ولم ٌرضوه  ،لكنه ألح وكؤنه تحداهم حٌن جعل
لهم أجال إلى عودته من السوق  ،فاستشاروا وقبلوا وقالوا  :هات شطرك فقال :

..........................

ساكنى األجداث أنتم

ثم مضى إلى سبٌله وتحٌر الصبٌات كٌؾ ٌجٌزون هذا الشطر  ،وظلوا متحٌرٌن
حتى عاد أبو العتاهٌة فسؤلوه أن ٌجٌز نفسه  ،فقال :
ساكنى األجداث أنتم
لٌت شعرى ما صنعتم

61

مثلنا باألمس كنتم
أربحتم أم خسرتم()1

أطفال عظماء
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61

التؤدٌب بالحبس :
وممن ذكرت له طفولة نجٌبة من أعالم األدب الشاعر العباسى المعروؾ على بن
الجهم  ،وقد كانت له حادثة طرٌفة فى طفولته المبكرة  ،فقد روى أنه لما كان فى
الكتاب كان ٌشؽب على شٌخه  ،وٌزعجه  ،فلما زاد فى الشؽب شكاه الشٌخ إلى أبٌه
 ،فؤذن له األب أن ٌحبسه  ،وفعل الشٌخ ذلك به وحبس على عن الرواح ،
وانصرؾ الصبٌان وهو ماكث عقوبة  ،فقال ألحد الصبٌان  :خذ لوحى هذا إلى أمى
وكتب علٌه :

ٌا أمّتا  ...أفدٌك من أم

أشكو إلٌك فظاظة الجهم

قد سرح الصبٌان كلهم

وبقٌت محبوسا بال جرم

فقرأت األم البٌتٌن على لوح ابنها وقامت إلى زوجها فى محله  ،فما زالت به حتى
ذهب إلى المدرسة وأطلق الؽالم
ومما ٌستفاد من هذا الخبر  :نجابة ذلك الطفل وموهبته المبكرة فى الشعر  ،وفٌه أن
الحبس فى المدارس كان معروفا ومتبعا عند المسلمٌن وهو أمر ال تزال بعض
المدارس تطبقه  ،وفى الخبر تعاون بٌن المدرسة والبٌت وإشراك المدرسة ولىًا
62
األمر فى أمر التربٌة()1

62

أطفال عظماء

الطفل والسارٌة :
وروٌت عن الفرزدق وهو ؼالم حادثة فرٌدة  ،فقد أخذه أبوه ؼالب بن صعصعة
وكان من أشراؾ تمٌم إلى مجلس على بن أبى طالب كرم هللا وجهه  ،وقال له ٌ :ا
أمٌر المإمنٌن اسمع من ابنى فإنه شاعر مضر  ،فقال على رضى هللا عنه  :علمه
القرآن .
فعاد األب بابنه  ،ولما وصال إلى داره تمٌم دخل الؽالم المسجد  ،وربط نفسه
بسارٌة المسجد  ،وألى ال ٌفك نفسه حتى ٌحفظ القرآن  ،وعبثا حاول أهله إقناعه
بؤن ٌحفظ وهو فى عافٌة من ذلك  ،ولكنه أصر على تقٌٌد نفسه حتى حفظ كتاب هللا
كله  ،وكان ٌفك نفسه للوضوء والصالة فقط  ،وتؤتٌه أمه بطعامه إلى السارٌة
63
وكانت حادثة فرٌدة )1(.

63

أطفال عظماء
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طفل ٌخاف من نار جهنم
نفر منْ جماعته متوجهٌن إلً المسج ِد..
كان االما ُم أبو حنٌفة َرحم ُه هللا ُ ماراًا مع ٍر
فوج ُدوا طفالًا ٌتوضؤ ُ وتنز ُل ُدمُو ُع ُه منْ شد ِة البُكا ِء!!
فسؤل ُه االما ُم أبو حنٌفة عن سبب بُكابه ؟!
فقال الطف ُل ل ُه  :دعنً وشؤنً ٌا إمام  ،فؤل َح علٌه االما ُم
قرأت ًا
ُ
رآن تقو ُل:
فقا َل ل ُه :
آٌة فً القُ ِ
ارةُ}
ار الَّتًِ َوقُو ُد َها ال َّناسُ َو ْالح َِج َ
{ َفا َّتقُوا ال َّن َ
ُ
َ
تنطبق علٌك هذه
السن وال
زلت صؽٌراًا فً
ك ما
فقال له االما ُم  :صحٌ ٌقح ٌا بُنًَّ ولك َّن َ
ِ
اآلٌة!

فقال ل ُه الطف ُل:
ب قبل كبٌره !! فما كان
أولسنآ ٌا إمام إذا أردنا أنْ ُنشعل ناراًا وضعنا
صؽٌر الحط ِ
َ
من االمام إال أنْ قال لجماعته  ( :وهللا إن ُه ٌخاؾُ هللا أكثر منا( !

أفال ٌتدبرون القرءان أم على قلوب أقفالها
روى ابن ظفر المكً فً كتاب أنباء نجباء األبناء قصة لطٌفة فً حب تكرار الطفل
للشهادتٌن فقال  :بلؽنً أن أبا سلٌمان داود بن نصٌر الطابً رحمه هللا لما بلػ خمس
سنوات أسلمه أبوه إلى المإدب  ،فابتدأ بتلقٌن القرآن وكان لَقِنا فلما تعلم سورة هل
أتى على اإلنسان  ،وحفظها رأته أمه ٌوم الجمعة مقبال على الحابط مفكرا ٌشٌر بٌده
 ،فخافت على عقله فنادته قم ٌا داود فالعب مع الصبٌان فلم ٌجبها فضمته إلٌها
ودعت بالوٌل ،فقال  :مالك ٌا أماه أبكِ بؤس ؟قالت  :أٌن ذهنك ؟قال  :مع عباد هللا
،قالت  :أٌن هم ؟قال  :فً الجنة ،قالت  :ما ٌصنعون ؟قال { متكبٌن فٌها على
األرابك  ،ال ٌرون فٌها شمسا وال زمهرٌرا} اإلنسان  ،13ثم مر فً السورة وهو
شاخص كؤنه ٌتؤمل شٌبا حتى بلػ قوله { وكان سعٌهم مشكورا} آٌة 22ثم قال ٌ :ا
أماه ما كان سعٌهم ؟ فلم تدر ما تجٌبه فقال لها  :قومً عنً حتى أتنـزه عندهم
ساعة فقامت عنه  ،فؤرسلت إلى أبٌه فؤعلمته شان ولده فقال له أبوه ٌ :ا داود ! كان
64
سعٌهم أن قالوا ال إله إال هللا محمد رسول هللا ،فكان ٌقولها فً أكثر أوقاته )1(.

64

كتاب أنباء نجباء األبناء محمد بن أبً محمد بن ظفر المكً
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فصاحة صبً
سؤل هشام أبن عمر صبٌا ًا عربٌا ًا عن عمره..
فقال له :كم تعد ٌا فتى العرب ؟
قال الفتى :أعد من واحد إلى ألؾ وأكثر!..
قال هشام :لم أرد هذا ،بل أردت كم تعد من السن ؟
قال الفتى :اثنان وثالثون سنا ًا فً فمً ،ست عشر فوق ومثلها تحت!..
قال هشام :لم أرد هذا أٌضا ًا ،كم لك من السنٌن؟
قال الفتى :قدرها هللا سبحانه وتعالى!..
قال هشامٌ :ا بنً إنما قصدت أبن كم أنت؟
قال الفتى :طبعا ًا أبن أثنٌن ،أب وأم!..
قال هشامٌ :ا هللا ،أرٌد أن أسؤلك عن ما عمرك؟
قال الفتى :األعمار بٌد هللا ،ال ٌعلمها إال هو!..
قال هشام :وٌحك ٌا فتى لقد حٌرتنً ،ماذا أقول لك؟
قال الفتى :قل كم مضى من عمرك؟!

الطفل المتوكل:
دخل أحد الصحابة مسجداًا ،فاستوقؾ نظره طفل لم ٌتجاوز الحادٌة عشرة
ابن :من عمره قابم ٌصلً بخشوع ،فلما فرغ من صالته سؤله الصحابً
من أنت ٌا هذا؟
فقال الصبً :إنً ٌتٌم ،فقال الصحابً :أترضى أن تكون لً ولدا؟ فقال
هل تطعمنً إذا جعت؟ قال الصحابً :نعم،قال :هل تسقٌنً إذا :الصبً
عطشت؟ قال الصحابً :نعم ،قال :وهل تكسونً إذا عرٌت؟ قال
الصحابً :نعم ،قال :وهل تحٌٌنً إذا ّ
مت؟ فدهش الصحابً وقال :هذا ما
فاتركنً إذن للذي خلقنً ثم ٌرزقنً ثم :لٌس إلٌه سبٌل ،فقال الصبً
65
ٌ.مٌتنً ثم ٌحٌٌنً()1

65

كراب َجاتح األطفال نألسرار قاسى عاشٕس
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أصوم األثنٌن والخمٌس
أستؤجر رجل ؼالما لٌخدمه فقال  :كم أجرتك ؟
قال  :شبع بطنً
سامحنً  :فقال له
قال  :أصوم األثنٌن والخمٌس()1

66

نجابة األطفال

66

الطعام حار:
قعد صبً مع قوم ٌؤ كلون،الطعام فبكى قالوا  :مالك تبكً ؟ قال الطعام حار قالوا :
67
فدعه حتى ٌبرد قال:أنتم التدعونه ()1

67

كتاب األذكٌاء البن الجوزي
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نموذجان من السلف الصالح

النموذج الذي ذكره الذهبً فً السٌر  ،فً سٌرة أبً عثمان الصابونً السلفً رحمه
هللا تعالى ،المتوفى سنة (449هـ) فقد ذكر رحمه هللا أنه جلس للوعظ وعمره تسع
سنٌن.
وفً ذٌل طبقات الحنابلة لـابن رجب أن أبا الفرج ابن الجوزي رحمه هللا المتوفى
سنة (597هـ) جلس للوعظ وعمره عشر سنٌن ،فهذان مثالن من عدة أمثلة بهذا
الخصوص.
والسإال :كم فً أطفالنا من ٌملك موهبة اإللقاء والخطابة؟! وكم فٌهم من ٌملك
القدرة على مخاطبة الجماهٌر؟!
إنهم كثٌر؛ ولكنهم ٌحتاجون إلى رعاٌة وصقل لهذه الموهبة فٌهم؛ لتكون ثمرتها فً
68
مستقبل أٌامهم نافعة لهم وألمتهم بإذن هللا تعالى)1(.

68

أطفال صنعوا أمجادا للشٌخ عمر بن عبد هللا بن محمد المقبل

قصة عجٌبة عند موت الزٌر سالم " أبو لٌلى المهلهل "
القصة تقول " كبر المهلهل وأسن فؤخذ ٌجول فً البالد ٌرافقه عبدان  ،فمال منه
وهما بقتله فؤحسن بذلك  ،فسؤلهما أن ٌنقال عنه هذا البٌت :
من مبلػ الحٌٌن أن مهلهال *** هلل دركما ودر أبٌكما
فقتاله ثم عادا إلى الحً باكٌٌن منتحبٌن  ،وقاال البنته البٌت فتفكرت فٌه ثم قالت
البٌت ال ٌستقٌم هكذا إنما أراد مهلهل أن ٌقول :
من مبلػ الحٌٌن أن مهلهال  ......أمسى قتٌالًا فً الفالة مجدال
هلل دركما ودر أبٌكمــا .....ال ٌبرح العبدان حتى ٌقتـال
فضربوهما حتى أقرا بقتله فقتلوهما )1(.....

69

^ عشابر العراق عباس العزاوي ص25
^ ابن رسول الؽسانً
^ موقع ٌا بٌروت .عدي بن ربٌعة .تارٌخ الولوج  27نٌسان .2013
^ المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم ج 8ص81
^ لكود القشعم ص 19
^ الٌتٌمة فً النسب وفضابل العرب
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69

الفصل السادس :
نماذج ألطفال معاصرٌن
أتمنى أن أكون صحابٌا:
بعد أن دخل المعلم إلى ؼرفة الصؾ توجه لتالمٌذه بالكالم قابالًا :
أرٌد من ك ّل واحد منكم أن ٌخبرنً عن طموحه
وماذا ٌحب أن ٌكون عندما ٌكبر ؟؟
 ...فقالوا  :طٌار  ..طبٌب  ..مهندس ..
كلّهم كانت إجابتهم تدور حول ذلك ..
إال تلمٌذ واحدا قال أمراًا استؽرب منه الجمٌع وبدإا ٌضحكون علٌه !!.
لقد قال لمعلمه :
إنً أتمنى أن أصبح صحابٌا ًا !!
تعجب المعلم من هذه األمنٌة فسؤله :
ولماذا اخترت أن تكون صحابٌا ًا
فقال ":ألن أمً الحبٌبة وكل ٌوم قبل النوم تروي لً قصة عن صحابً .
فعلمت أنّ الصحابً بطل ٌحب هللا وال ٌخاؾ إال هللا ..
فؤرٌد أن أكون مثله !!...
سكت المعلم..
وهو ٌحاول منع دمعته من هذه اإلجابة..

وعلم أن خلؾ هذا الطفل أمآ عظٌمة لذلك صار هدفه عظٌما ًا)1(.

70

كتاب أتمنى أن أكون صحابٌا مصطفى الزاٌد

70

القرآن ربٌع قلبً:
طٸٌٽ اكيٍ ڃ٬ڀڄخص حٿٴنْش  ..ٳِ ٌّځ ڃن حألّخځ ١ڀزض ڃن اكيٍ حٿٜٴٌٱ حإلرظيحثّْش
أڅ َّٓڄٌح  :ڃن َ٨حٿَرْ....٪
ٳـخءص طڀڄٌْس ً ٷي ٍٓڄض ڃٜلٲ
ٳظ٬ـزض ڃن ٍٓڄظيخ!!!!
ٳٸڀض:
آٍڄِ حٿَرًْ ٪ٿْْ ڃٜلٲ حال طٴيڄْن!!!
ً گآنض اؿخرظيخ حٿزَّجش ٻٜٴ٬ش ٫ڀَ ًؿيِ  ،ٷخٿض:
حٿٸَآڅ ٍرْ ٪ٷڀزِ ىگٌح ٫ڀڄظنِ أڃِ
ٓزلخڅ هللا...
أُ طَرْو طڀٺ ً ..أُ حځ طڀٺ حٿظِ حطٸنض حٿظَرْش
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طفل ٌتدبر القرآن
هل سم َ
ِعت بطفل ٌتدبّر القرآن؟
قال أحد اإلخوة:
كنت مع ابنتً ( 7سنوات) فس ِم َعت قاربا عبر اإلذاعة ٌتلو{ :لقد سم َِع هللا ُ ْقو َل الذٌن
هللا فقٌ ٌقر ونحن أؼنٌا ُء}
قالوا إنّ َ
[سورة آل عمران. ]181 :
فسؤلَت ب َبراء ٍرة:
إذا كان هللا ُ فقٌرًا ا ،وهُم أؼنٌاءُ،
ف َم ِن الذي أؼناهُم

حفاظ معاصرون
وحتً ال ٌُقال  :إن الزمان قد تؽٌر  ،وإن الهمم قد قصرت  ،وإن الفتن مالملهٌات قد
كثرت  ،فسوؾ نعرض بعض النماذج من

االطفال الذٌن ٌعٌشون معنا وٌتعرضون لما ٌتعرض الٌه اقرانهم  ،وؼٌر أمهك
وجدوا الرعاٌة والتوجه الصحٌح  ،فاتجهوا الى

كتاب هللا عز وجل  ،وعاشوا فى صحبته  ،ونهلوا من معٌنه  ،وحفظوه فى
صدورهم  ،فاكرمهم هللا تعالً بالقران  ،ورفع قدرهم ،

ووعدهم االجر الكبٌر والفضل العظٌم فى االخرة .
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اصغر حافظة فى العالم
انها الطفلة الطاجٌكستانٌة ( تبارك ) ذات االعوام االربعة  ،تحفظ القران الكرٌم
كامالًا  ،وهً ال تعرؾ كلمة عربٌة !!
وقد فازت بجابزة الخرافً لحفظ القران الكرٌم التى شملت مابة وخمسٌن فابزاًا من
أصل مابة وخمسٌن الؾ متقدم .

وقد طلب وزٌر االوقاؾ المصري أن ٌتخذ الشباب واألطفال هذه االطفلة قدوة
الصرارها وإرادتها حفظ القران رؼم صؽر سنها

فماذا اقول لك ٌا بنً بعد ذلك ؟!
وماذا اقدم لك بعد هذا المثال ؟!

اذا كانت هذه الطفله التً حفظت القران وهً فى الرابهة من عمرها  ،فمتً بدات
فى الحفظ ؟! وهً كذلك ال تعر اى كلمة عربٌه ! الٌس هذا من معجزات هذا الدٌن
71
ودالبل صدقه وعظمته ؟!()1

71

كتاب ولدي الحبٌب متى أرك مثل هإالء؟

طفل توحدي ٌحفظ القران الكرٌم كامالًا
ال شك ان التوحد حله من حاالت االعاقه التى لها تطوراتها وهً تعوق بشكل كبٌر
استٌعاب المخ للمعلومات وتصنٌفها .
وحٌنها ٌتؽلب طفل صؽٌر على هذه االعاقة وٌتمكن من حفظ القران الكرٌم كامالًا
وهو فى سن السابعة من عمره  ،فان ذلك دلٌل على فتح هللا سبحانه وتعالً على
آن
اهل القران وتٌسٌره علٌهم ودراسته وحفظه  ،كما قال سبحانه َ ( :ولَ َق ْد ٌَسَّرْ َنا ْالقُرْ َ
ل ِِّلذ ْك ِر َف َه ْل مِنْ ُم َّدك ٍرِر ) [ القمر ] 17 :
إن بطل هذه القصة هو الطفل محمود سلٌمان الحازمً ٌ ،حفظ القران كامالًا وٌحفظ
ترتٌب كل سورة  ،وهو دابم القراءة للقران الكرٌم بٌنه وبٌن نفسه  ،وٌبكً اذا اُخذ
منه القران  ،وفى البٌت ٌتابع احدي القنوات المختصه بتالوة القران الكرٌم  ،وال
ٌنام اال على قراءة القران  ،وهو ٌقرأ اى كتا ٍر
ب اماه  ،اال انه ال ٌستطٌع مسك القلم
بٌده
ٌحفظ القران وٌستعمل االنترنت رؼم فقد بصره
انه الطفل السعودي الكفٌؾ هانً سامً فلمبان الذي له من العمر ثمان سنٌن ٌحفظ
القران الكرٌم  ،رفم فقد بصره  ،واصابته بفشل كلوي  ،استطاع ان ٌكسر حاجز
اإلعاقة باستخدامه شبكة االنترنت
_ فاٌن انت  -ولدي الحبٌب من هذا الطفل ومن سبقوه .
_ اٌن انت من هإالء  ،وقد انعم هللا علٌك بنعمة الصحة ونعمة البصر.
_ اٌن انت من هإالء وقد ٌسر هللا سبل الحفظ والتعلم لك .
_ لماذا ال تكن من خإالء النجباء ؟
_ لماذا ال تنضم الى هذه القافله المباركة ؟
_ لماذا ال تكون احد حفاظ كتاب هللا عز وجل الذٌن هم اهل هللا وخاصته ؟!
ون }()1
ؾ ُتسْ ؤَل ُ َ
ك َو َس ْو َ
ك َولِ َق ْو ِم َ
{ َوإِ َّن ُه لَ ِذ ْك ٌقر لَّ َ

72

كتاب ولدي الحبٌب متى أرك مثل هإالء؟
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72

الطفل االعجوبة تبارك
الطفل المصري تبارك ٌعمل والده صٌدالنٌا ًا فى جدة  ،تمكن من حفظ القران  ،وهو
لم ٌبلػ الخامسه من عمره ! وهو ٌحفظ القران بالقراءات السبع وبذلك ٌكون اصؽر
حافظ للقران بالقراءات السبع فى العالم

بدأ حفظ الفاتحة والمعوذتٌن وهو لم ٌتجاوز العامٌن  ،واكتشفت والدته قدرته على
الحفظ وهو فى الثانٌه والنصؾ من عمره .

وٌحفظ تبارك الى جانب القران الكرٌم  :القاعدة النورانٌة  ،اضافة الى منظومتٌن
الحكام التجوٌد تحتوي احداها على اكثر من مابة وخمسٌن بٌتا ًا بٌنما تزٌد االخري
73
على ثمانٌن بٌتا ًا )1(.

كتاب ولدي الحبٌب متى أرك مثل هإالء؟

طفل حفظ القرآن وشٌبا ًا من السنة وهو فً التاسعة من عمره
حدثنً به أحد طالب العلم :
أنه رأى فً مكة -شرفها هللا -طفالًا عمره ست سنواتٌ ،حفظ القرآن الكرٌم كامالًا،
وٌحفظ جملة طٌبة من أحادٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه ،وقد حضر -هذا األخ
الذي حدثنً بهذه القصة -حفل تكرٌمه ،ولعل من المناسب أن أشٌر إلى طرٌقة
تحفٌظه للجملة الكبٌرة من أحادٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه ،فقد َج َمع له أهله
أحادٌث كثٌرة تتراوح مابٌن ربع سطر إلى سطر أو سطر ونصؾ تقرٌباًا ،مثل:
(البر حُسْ ن الخلق) (فً الركاز الخمس) ،ونحو هذه األحادٌث المختصرةٌ ،قول هذا
األخ :لقد رأٌت هذا الطفل ٌسرد اآلٌات واألحادٌث سرداًا ال ٌتلعثم فٌه.
ُ
رأٌت بنفسً طفالًا فً مكة أٌضا ًا -شرفها هللا -فً الصٌؾ الماضًٌ ،بلػ من
وقد
العمر :تسع سنوات ،حفظ القرآن الكرٌم كامالًا ،وحفظ أٌضا ًا الجمع بٌن الصحٌحٌن -
صحٌح البخاري وصحٌح مسلم  -وقد اختبرته بنفسً فً آٌات من القرآن فً مقاطع
صعبة ،وأٌضا ًا اختبرته فً أحادٌث طوٌلة وصعبة أٌضاًا ،فوهللا -أٌها اإلخوة -ما ٌكاد
ٌخرم منها حرفا ًا واحداًا ،وأقول له وللذي قبله :ما شاء هللا! تبارك هللا!
إنها أمثلة واقعٌة أسوقها حتى ال ٌُ َظن أن الحفاظ األطفال إنما هم تارٌخ كان ولم نعد
نسمعه ،بل فً الساحة خٌر كثٌر؛ ولكنهم -كما ذكرتٌ -حتاجون إلى استنبات
74
ورعاٌة)1(.

74

كتاب ولدي الحبٌب متى أرك مثل هإالء؟
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الطفل المثابر ٌ :اسر محمد السعٌد
ابتلً هللا تعالً هذا الطفل بفد بصره  ،فلم ٌثنه ذلك على التمٌز والوصول الى القمة
 ،فثابر على حفظ كتاب هللا عز وجل حتً اتم حفظه وهو فى العاشرة من عمره ،
ولم ٌكتؾ بحفظ القران بل حفظ مع ذلك ارقام السور  ،وارقام االٌات  ،وفى اى
صفحة تقع كل اٌه  ،ومكان االٌة من الصفحة
الطفل الذى ابهر العالم والباحثٌن
فى الجلسة الرابعة من مإتمر االوقاؾ الثانً فاجؤ الداعٌة الدكتور سعٌد بن مسفر
القحطانً الجمٌع بالطفل عبد الفتاح محمد الررش الذى اختبره فى حفظ القران
المرٌن وتبٌن انه حفظ القران الكرٌم كامالًا فى سن الخامسة والنصؾ ،

وذكر الدكتور سعٌد بن مسفر ان عذا الطفل ٌراجع ٌومٌا ًا جزءاًا ونصؾ بمعدل سته
اجزاء اسبوعٌا ًا  ،وانه إضافة الى حفظ القران فانه ٌحفظ الؾ وخمسن بٌتا نت
الشطابٌة  ،زمثلها من الجزرٌة ومبتٌن واربعٌن من الدرر المضٌبة  ،كما ٌحفظ
75
الفٌة ابن مالك بشروحها()1

75

كتاب ولدي الحبٌب متى أرك مثل هإالء؟

الطفل عبد هللا رٌاض على النجار
من طالب مسجد ( ابا الخٌل ) التابع للجمعٌة الخٌرٌة لتحفٌظ القران الكرٌم بجدة ،
حفظ القران الكرٌم كامالًا وألربعٌن النووٌة  ،وتحفة االطفال  ،وابٌات من الجزرٌة
76
 ،وهو لم ٌبلػ التاسعه من عمره )1(.

76

كتاب ولدي الحبٌب متى أرك مثل هإالء؟
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ال تٌؤس من بطا حفظك
وقد ٌعتذر بعض الفتٌان بعدم قدرته على الحفظ  ،وانه ال ٌحفظ شٌبا ًا اال وٌنساه بعد
ذلك  ،فنسوق الى مثل هإالء قصة هذا الحافظ المبارك  ،قال ابو القاسم عبد المجٌد
بن الحسن  :سمعت والدي قول اه كان ٌقرأ القران فى صباه بالمسجد الجامع على
رجل من القراء ٌقال له ابن الضرٌبة .
ٍر
وكان ٌقرأ معه اخوه ابو الفضل عبد هللا بن الحسن  ،قال وكان اخً ذكٌا ًا فطنا ًا ،
ٌحفظ سرٌعا ًا  ،وكنت بطا الحفظ  ،واقؾ الخاطر  ،حتً اننً تعبت اٌاما ًا من قوله (
ُ
ْ
وم ) وال احفظها .
َس َنسِ ُم ُه َعلَى ال ُخرْ ط ِ
فقال ابن الضرٌبه ٌوما ًا  :ال اله اال هللا ؟! هذا اخو ابً الفصل ؟! فاخذتنً االنفه عن
نفسً  ،وصؽرت عندي لذلك  ،فدعوت هللا أن ٌسهّل علًَّ حفظ القران  ،ثم اجتهدت
حتً بلػ من امري اننى كنت اخذ ستٌن اٌه  ،وسبعٌن اٌه واحفظها !
_ أرأٌت ٌا بنً ماذا صنع الدعاء واللجوء الى هللا تعالً والتضرع الٌه ؟
_ أرأٌت ماذا صنعت اإلرادة القوٌه والعزٌمة الصادقة ؟!
ًاّ
صبً ال ٌستطٌع حفظ قوله تعالً ( َس َنسِ ُم ُه َع َلى
_ لقد حولت هذا الفتً الصؽٌر من
ُ
ْ
اٌام وال ٌحفظها  ،الى فتً ٌحفظ من ستٌن الى سبعٌن اٌه فى الٌوم
وم ) فى ٍر
ال ُخرْ ط ِ
الواحد .
_ فالعلم ٌا بنً ال ٌُنال براحه الجسد .
_ والنعٌم ال ٌُدرك بالنعٌم
_ ومن اراد الراحة ترك الراحة )1(.
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كتاب ولدي الحبٌب متى أرك مثل هإالء؟
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نماذج مشرفة ألطفال معاصرٌن
طفل كان سببا ًا فً إقالع أحد المشاهٌر عن بعض المعاصً
ٌقول هذا األخ الذي اهتدى -نسؤل هللا لنا وله الثبات -فً مقابلة أجرٌت معه ،قرأتها
ُ
كنت ٌوما ًا من األٌام فً مجلس ما ،فدخل علٌنا أحد أطفال صاحب
قدٌما ًا ٌقول:
الدعوة ،فلما سلم علًَّ قال لً بكل براءة وبلهجة محلٌة :وأراكْ َتحْ ل ِْق لِحْ ٌَكْ َوا ْن ْ
ت
َرجَّ ال؟
ُ
فخجلت من نفسً واستحٌٌت ،فلم أعد إلى حلقها بعد ذلك الٌوم.
قال هذا األخ:
إن هذا الطفل -أٌها اإلخوة -لم ٌتفوه بهذه الكلمة بال شك إال بعد أن وعاها قلبه،
وعاش فً بٌبة ِّ
تعظم هذه الشعٌرة ،فكان من مكاسب هذه التربٌة أن كانت سببا ًا فً
إقالع ذلك األخ عن تلك المعصٌة ،نسؤل هللا تعالى أن ٌهدٌنا لما ٌحبه وٌرضاه ،وأن
78
ٌرزقنا البعد عن مشابهة أعداء هللا تعالى)1(.
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طفل ٌشارك فً تخفٌف مآسً المسلمٌن
طفل ٌعٌش فً الربٌع الثانً عشر من عمره :
تربى فً بٌت ؼرس فً نفسه التؤلم ألحوال المسلمٌن ،والحزن على مآسٌهم،
والبكاء على مصاببهم ،فبعد أن سمع ورأى شٌبا ًا من مآسً المسلمٌن فً فلسطٌن
والشٌشان  ،ما كان منه إال أن قام بجلب حصَّالة صؽٌرة من إحدى المإسسات
الخٌرٌة؛ لكن هذا الطفل قام بعمل فكرة استطاع من خاللها شد عواطؾ الناس
للتبرع ،وذلك أنه عند عرضه لهذه الحصَّالة ٌقوم أوالًا بوضع الطٌب على ٌد
الشخص الذي ٌرٌد منه أن ٌتبرع ،فها هنا ال ٌملك ذلك الرجل أمام هذا التصرؾ
الجمٌل من هذا الطفل البريء إال أن ٌشارك ولو ببعض الرٌاالت ،أتدرون كم َج َمع
هذا الطفل بهذه الفكرة؟!
لقد جمع آالؾ الرٌاالت لنصرة إخوانه المسلمٌن ،وهً قرابة ثالثة آالؾ لاير.
إنه لعمل كبٌر فً نفعه من مثل هذا الطفل الصؽٌر فً سنه ،الذي لم ٌتعذر بواجباته
المدرسٌة ،ولم ٌتذرع بصؽر سنه ،أو بؤن هذا من شؤن المإسسات الخٌرٌة ،وال شك
أن وراء هذا العمل والدان كرٌمان لهما أثر كبٌر فً دفع ولدهما الٌافع إلى هذا
العمل المشكور المبرور.
تصور أٌها األخ المبارك كم هو النفع الذي جناه المسلمون بإذن هللا تعالى! كم هو
النفع الذي حصل بهذا المبلػ!
فإذا تصورنا مثالًا أن هذا المبلػ استخدم لشراء بطانٌات الشتاء التً تكلؾ الواحدة
منها خمسة وثالثٌن رٌاالًا ،فكم بطانٌة س ُتشترى بهذا المبلػ؟ إنها قرابة :خمس
وثمانٌن بطانٌةٌ ،نعم بسببها مثل هذا العدد من المسلمٌن هناك ،الذٌن ربما مات
الواحد منهم بسبب البرد القارس فً بالد الشٌشان.
وقرٌبا ًا من هذا ما حدثنً به أحد طلبة العلم عن ابنته الصؽٌرة التً قالت :سؤوفر من
مصروفً المدرسً رٌاالًا واحداًا كل ٌوم من أجل مساعدة المسلمٌن فً أصقاع
األرض ،تقول هذه الطفلة :ال ٌلزم أن أشتري كما تشتري زمٌالتً ،أصبر قلٌالًا عن
بعض الطعام حتى أعود إلى البٌت.

أٌها اإلخوة :إن فً الساحة من هذه النماذج كثٌراًا بحمد هللا تعالى ،والمإمَّل هو
79
زٌادة العدد ،وتنوع أسالٌب خدمة اإلسالم)1(.
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أطفال نوابغ ومخترعون:
أدٌب البلوشى أصغر عالم عربى:
ٍٳً ٞحٿيحه اؿيخٟوً ،حٓظ٬يح الٓظٸزخٽ ١ٴپ ڃٌ٘ه ألٓزخد ٛلْش ،اال أڅ هللا ٻخٳؤىڄخ ر٤ٴپ
نخرٰش ،ح٤ٛلزو ًحٿيه ًحص ٌّځ ًىٌ حرن حٿوخڃٔش اٿَ حٿزلَ ٳٔؤٿو "أرَ ٿ َڂ ال طظڄټن ڃن حٿنًِٽ
ٳَ حٿزلَ ڃَ٬؟ ،ٳَى "ألننَ أٍطيٍ ؿيخ ًُح رٔخٷَ ًال ّڄټننَ حٿنًِٽ ٿڀڄخء" ،ٿْٴخؿت ر٬يىخ ًحٿيه
رٌ٫ي أنو ْٓوظَ ٩ؿيخ ًُح ٟي حٿڄخء ،ىٌ حٿڄوظَ ٩حإلڃخٍحطَ أىّذ ٓڀْڄخڅ حٿزڀٌَٗ أ٫ َٰٛخٿڂ
ًٳَ كيّغ هخ ٙٿـ"حٿٌْځ ٟ.ڄن أ 8 َٰٛنٌحرٮ رخٿ٬خٿڂ "َ٫رَ حهظخٍطو ٗزټش حٿـ"َٓ اڅ اڅ
حٿٔخر "٪ر٬ي حهظْخٍهّ ،ٸٌٽ أىّذ رييًء حٿ٬ڀڄخء "ٳټَص رٜن ٪ؿيخُ ١زَ ٿٸيځ ًحٿيٍ ألٓخ٫يه
٫ڀَ حٿٔزخكش ريًڅ طَٟ٬و ٿألًٍ ،ر٬ي أڅ ٳټَص ٌّ١الً ٻْٲ أٓخ٫يه ػڂ ه َ٤رزخٿَ ٛنخ٫ش
ؿيخُ ١زَ ٗزْو رخٿٌٍ ّٔظويڃو ًٿټن ڃ٠خى ٿڀڄخء كظَ ّٔزق ريًڅ حٿظ َٝ٬ٿألًٍ ،ٳٴټَص ٳَ
اّـخى ريّپ ٫ن حٿليّي ٿؼٸڀو ًٻْٴْش حٓظزيحٿو رڄخىس أهٲ ًُنخ ًىټٌح ،طخر٬ض حٿزلغ ًحٿٸَحءس
ًٿلٔن ك َ٨أهٌنَ ًحٿيٍ ٿِّخٍس ىٻظٌٍ أهٜخثَ ٳَ طٜنْ ٪حألَ١حٱ حٿٜنخْ٫ش ًٻخڅ ّـْزنَ
٫ڀَ حٿټؼَْ ڃن حألٓجڀش ً٫نيىخ ًرڄٔخ٫يطو حٓظ٬٤ض ط٤زْٶ أٳټخٍٍ ًطلٌّڀيخ اٿَ ًحٷً ٪طڂ
ّْ٠ٲ "أىّذ"" :طَحًىنَ ٳَ ٻپ ػخنْش ٳټَس حرظټخٍ ؿيّي ،أكڀڂ ٳَ ؿ٬پ ".ط ٌَّ٤حٿـيخُ حٿ٤زَ
حٿْٔخٍحص طً َْ٤ط٤ٴٌ ،ڃ ٪حٿظؤٻْي ٫ڀَ ٻظڄخڅ ٌٛص حٿلَٻش ًحٿټؼَْ ٯَْىخً ،رَٜحكش طڀيڄنَ
حٿڄ٘خٻپ ًطيٳ٬نَ أٳټخٍٍ إلّـخى كڀٌٽ ٻخرظټخٍحص ًحهظَح٫خصً ،أكڀڂ رؤڅ أٻٌڅ ٫خٿڄخ ً نخر ًٰخ
ًأٗخٍ أىّذ اٿَ أڅ حٿْ٘ن ُحّي ".ألهيځ رالىٍ حإلڃخٍحص حٿلزْزشً ،ٿْنٴ٫ ٪ڀڄَ رخٿوَْ ٻپ حٿزَ٘
ڃڀيڄو ،ٷخثالً :ىٌ "ؿيٍ ًًٍكَ ًًٍف ٻپ حإلڃخٍحطْْن ،كټڄظو ًْ١زظو ًٻڀڄخطو اٿيخځ ٿنخ ؿڄْ٬خً،
ٿٸي ً٫يطو أڅ أٻٌڅ ٫خٿڄخ ً اڃخٍحطْخ ً ّنظٴ ٪ر٬ڀڄَ رخٿوَْ ٻپ حٿزًَ٘ ،ٳَ ٻپ انـخُ أكٸٸو أكَٙ
٫ڀَ ٍٳ ٪حٓڄو ًحٓڂ حإلڃخٍحص ،ٳَ حٿ٘يَ حٿڄخ َٟأػنخء ًؿٌىٍ رڄٔ٬ټَ حٿٴ٠خء رينظٔٴْپ
رٌالّش أالرخڃخ رؤڃَّټخ ١ڀزض اىحٍس نخٓخ ڃنَ ً ٪ٟحٓڄَ ٫ڀَ ريٿش نخٓخ ٻڄخ ىَ حٿ٬خىس ٳَٳ٠ض
ً ٪ٟحٓڄَ ًطڄٔټض رٌؿٌد ً ٪ٟحٓڂ ُحّي ٫ڀَ حٿزيٿشً ،ر٬ي نٸخٕ ًأهٌ ًؿٌد ًاَٛحٍ
ٗيّي ڃنَ طڄض حٿڄٌحٳٸش ٫ڀَ ً ٪ٟحالٓڄْن ڃ٬خً ،ٳَٳ٬ض حٓڂ ُحّي ٫ڀَ حٓڄَ ًٻڀَ ٳوَ
ًطخرٓ" ،٪ڄ٬ض ًٷَأص ٻؼًَْح ٫ن حٿ٬خٿڄْن حٿڄَّْٜن حٿزخُ ًًُّپً ،أٳوَ ريڄخ ڃؼپ ٬ًٓ".خىس
حٿڄالّْن ڃن حٿزَ٘ ،هللا ّلٴ٨يڄخً ،ڃ َٜحٿلزْزش ىَ ٷڀذ حٿًَ٬رش ًأځ حٿينْخً ،ىَ ڃنيپ ٿڀ٬ڀڂ
".رـخڃ٬خطيخ حٿَّ٬ٸشً ،ٷي أًٛخنخ حٿْ٘ن ُحّي ٳْيخ هًَْح ًر٘٬زيخ ًنلن ٗ٬ذ ّلٴ ٦حٿٌْٛش
ًّلټَ "ٓڀْڄخڅ حٿزڀٌَٗ"ً ،حٿي أىّذ ،ٷٜش أ٫ َٰٛخٿڂ َ٫رَ ،ٷخثال" :ٳَ حٿ٘يَ حٿوخڃْ ڃن
كڄپ ًُؿظَ رؤىّذ ًأػنخء حٿٴلٌٛخص حٿ٬خىّش ٥يَص اٛخرظيخ رٴًَّْ حٿظټٌٔرالُڃخً ،ٻخنض
نْٜلش حٿ٤زْذ رًٍَ٠س اؿيخ ٝحٿـنْن ٻٌڅ نٔزش طٌ٘ىو ٷي طٜپ اٿَ  70رخٿڄجش ،رخٿ٤ز٪
ًّْ٠ٲٍ" ،ٯڂ نٜخثق حٿـڄْ ٪ٿنخ ".حٿٜيڃش ٻخنض ٻزَْس ًهخٛش ٻٌنو حٿلڄپ حألًٽ ٳَ حألَٓس
رؤڅ حإلؿيخ ٝأٳ٠پً ،طلٌَّحطيڂ ڃن ٌ٬ٛرش طَرْش ١ٴپ ڃٌ٘ه ريٌه حٿنٔزش حٿ٬خٿْشٍ ،ٳ٠نخ أنخ
ًًحٿيطو حٿٴټَس طڄخ ًڃخً ،طٌٻَص أڅ ًحٿيٍ ٿڂ َّٳ٠خنَ ٍٯڂ اٛخرظَ ر٘ڀپ حأل١ٴخٽً ،أڅ ٍ٫خّظيڄخ
حٿنخؿلش ٿَ ٻخنض ٓززًخ ٳَ طڄٍِْ ًنـخكَ ،طٌٻڀنخ ٫ڀَ هللا ًريأنخ حالٓظ٬يحى الٓظٸزخٽ حٿڄٌٿٌى
حٿٌٍ أٻيص حٿٴلٌٛخص أنو ٳظخس رنٔزش ً %99.9أ٫يىنخ ٯَٳش ڃـيِس رؤىًحص ًأؿيِس ١زْش
80
هخٛش ٿيخ ،اال أننخ ٳٌؿجنخ ر٬ي ًالىطو أنو ڃ٬خٳَ طڄخ ًڃخ ًأنو ٛزَ ًٿْْ ٳظخس)1(...
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علٌاء عٌد صحٌفة الٌوم السابع

أصغر مخترع سعودي طفل عمره 12سنة :
األمٌر عبد هللا فً خطاب ألصؽر مخترع سعودي :قد ال تعلم ٌا صؽٌري مدى
سعادتً بما أنجزته من اختراع
وجه االمٌر عبد هللا بن عبد العزٌز ولً العهد السعودي خطاب تهنبة الى الطالب
فارس الخلٌفً الذي حصل على لقب اصؽر مخترع سعودي من اتحاد جمعٌات
المخترعٌن فً جنٌؾ ،وحصوله على المٌدالٌة البرونزٌة بعد مشاركته فً اللقاء
الثالث للمخترعٌن الذي نظمته مإسسة الملك عبد العزٌز ورجاله لرعاٌة الموهوبٌن .

وقال االمٌر عبد هللا فً خطاب وجهه الى الطفل الخلٌفً 12 ،سنة  ،واطلعت علٌها
«الشرق األوسط»« :قد ال تعلم ٌا صؽٌري مقدار سعادتً بما انجزنه من اختراع
لهاتؾ لكبار السن وذوي االحتٌاجات الخاصة ال سٌما وانت فً سن مبكرة تعلن عن
كفاءة علمٌة نادرة فً المستقبل باذن هللا ».

وكان الطفل فارس الخلٌفً قد اخترع ساعة تعلٌمٌة وجهاز هاتؾ ٌخدم ذوي
االحتٌاجات الخاصة ،وأصدر فً وقت سابق مجلة لألطفال وكتابٌن تعلٌمٌٌن،
وٌدرس حالٌا فً مدارس المملكة ،وهو عضو فً مإسسة الملك عبد العزٌز لرعاٌة
الموهوبٌن .

وشارك فً الملتقى الثالث للمخترعٌن السعودٌٌن الذي أقٌم فً جامعة الملك عبد
العزٌز فً جدة بمشاركة مخترعٌن من جمٌع الدول العربٌة .وفاز االختراع الذي
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قدمه فً هذا الملتقى بالمرتبة الثالثة من جملة  55مشاركا .كما شارك ،هو وزمٌالن
له ،فً مإتمر المبدعٌن العرب كممثلٌن عن السعودٌة .وقال فارس فً لقاء سابق
مع «الشرق األوسط» فً  30اؼسطس «:2004انه لوال وقوؾ والدته معه وإٌمان
والده بموهبته لما استطاع أن ٌصل إلى ما هو علٌه ،وهدفً األكبر هو خدمة بلدي
بؤحد االختراعات ،وأتمنى أن أصبح طبٌبا عسكرٌا ».

وقالت والدته فً ذلك الحٌن« :أن طفولة ابنها لم تكن عادٌة ،فقد كان مختلفا كثٌرا
عن اخوته ،فهو عصبً المزاج وكثٌر البكاء ،وعندما بلػ الثالثة من عمره بدأ فً
قراءة القصص والرواٌات المإثرة التً تحمل فً طٌاتها معانً تربوٌة .وبعد بلوؼه
سن المدرسة واجه إحباطات متتالٌة من قبل المعلمٌن وإدارة المدرسة التً كادت
ترمً بموهبته إلى طرٌق مظلم ،فقد كانت تواجه أفكاره بالتهمٌش وعدم االهتمام ».

ووصفت والدته المرحلة التً أعقبت دخوله للمدارس بالمرحلة الذهبٌة فً موهبته،
حٌث ساهمت إدارتها فً صقل موهبته بشكل كبٌر ووفرت له كل سبل الراحة
81
واالمكانات وهو فً الفصل الرابع االبتدابً)1(.
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جدة«:الشرق األوسط»

افضل مخترعٌن صغار فً العالم
كتب بواسطة :ؼادة ابراهٌم
عندما نذكر اسم مخترع ال ٌخطر ببال أحدنا أن ٌكون هذا المخترع طفال  ،بل نخٌله
عالما شابا  ،أو عجوزا ذو خبرة  ،ولكن كثٌر من االختراعات واالبتكارات التً
نستخدمها فً حٌاتنا قام باختراعها أطفال مبدعون  ،قدموا للبشرٌة خدمات جلٌلة
عاشت معنا منذ سنٌن طوٌلة  ،وقد ال نستؽنً عنها  ،ونذكر الٌوم فً قابمتنا هإالء
األطفال المخترعون لٌكونوا قدوة للصؽارنا لٌبدعوا فً المستقبل .

أفضل المخترعٌن الصؽار فً العالم :
 .1تاٌلور هٌرناندٌز  :المولود عام  ، 2005حصلت على جابزة شٌستر
الختراعها قوالب االسفنج السحرٌة  ،والتً عملت على تجمٌعها فً حزمة واحدة ،
وذلك باستخدام االسفنجة التً ٌمكن من خاللها التحكم بها باستخدام مؽناطٌس ذو
جاذبٌة قوٌة .

 .2جون جً ستون باركر  :المولود فً  ، 1985قام أصؽر مخترع فً العالم
باختراع آلة تمنع الثلج من االنزالق خارج الكوب  ،والتً تؤخذ شكل النجمة  ،وقد
كان جون جً فً الرابعة من عمره عندما قام باختراعه .

 .3والتر الٌنز  :عندما كان طفال فً الرابعة عشر من عمره  ،قام والتر باختراع
لعبة  ، Ground Breakerوطرحها فً األسواق  ،وقد قامت بتنبً االختراع
وخروجه للنور شركة  Triang Toysإلنتاج ألعاب األطفال فً انجلترا  ،وهو أٌضا
من قام باختراع السكوتر  ،لعبة األطفال الشهٌرة  ،وذلك عندما كان فً الخامسة
عشر من عمره .
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 .4بٌتر شٌلفرز  :طفل فً الثانٌة عشر من عمره عمل على اختراع لوح
التزحلق على األمواج  ،وذلك فً  ، 1958وٌذكر أن بٌتر أصبح بعد ذلك أحد أفراد
شركة صناعة سٌارات السباق البرٌطانٌة . Lotus Cars

 .5لوٌس براٌل  :صاحب أهم اختراع خدم البشرٌة  ،إذ مكن المكفوفٌن من
القراءة باستخدام الحروؾ األبجدٌة ذات النقاط المثقبة  ،مما ٌتٌح للمكفوفٌن التعرؾ
علٌها بتمرٌر أصابع الٌد علٌها  ،وتكوٌن كلمات وجمل  ،وٌتٌح لهم فرصة التعلم
دون مساعدة اآلخرٌن  ،وقد كان لوٌس حٌن اختراعها فً الخامسة عشر من عمره
 ،وعرؾ اختراعه بطرٌقة براٌل للقراءة .

 .6شٌستر جرٌنوود  :المخترع األمرٌكً الصؽٌر ذو الخمسة عشر عاما  ،قام
فً عام  1873باختراع واقً األذن  ،وقد جنى شٌستر مبالػ طابلة نتٌجة الختراعه
 ،وقد قام شٌستر بختراع واقً اإلذن خصٌصا للجنود األمرٌكٌٌن خالل الحرب
العالمٌة األولى .

 .7فرانك ابٌرسون  :بسان فرانسٌسكو  ،والٌة كالٌفورنٌا  ،قدم اختراع أظنه
األشهر فً عالم الطفولة واألكثر مبٌعا  ،فقد قام باختراع المصاصة فً ، 1905
واطلق اسم  Episcleعلٌها  ،وقد قام فرانك بتسجٌل اختراعه فً  ، 1923إذ سجل
أخوه االختراع تحت اسم  ، Popsicleوقد واتت فرانك فكرة المصاصة عندما نسً
عصٌر الفاكهة عندما كان ٌشربه خارج المنزل فً أحد لٌالً الشتاء القارص ،
وعندما عاد وجده متجمدا .

 .8اوستن مٌجٌت  :طفل أمرٌكً ذو الخمس سنوات أقدم على اختراع لحمل
كرة البٌسبول  ،والمضرب  ،والقفازات الخاصة بها على مقود الدراجة  ،ثم قام
اوستن بتسجٌل االختراع بالوالٌات المتحدة عام  ، 2000وقد طرح اختراعه فً
األسواق فً  ، 2008وعرؾ باسم . Battie Caddy

 .9شارلز باباج  :صاحب فكرة أشهر جهاز فً عالمنا  ،واألكثر استخداما أال
وهو الحاسب اآللً  ،والذي ال ٌخلو مكان من وجوده هذه األٌام  ،وقد فكر شارلز
باباج فً اختراعه وهو فً سن التاسعة عشر  ،وقد فكر فً العملٌات الحسابٌة
االبداعٌة التً قام بتطوٌرها حتى وصل لتصور كامل للحاسب اآللً  ،ولكنه فشل
فً تنفٌذه حٌث واجتهته العدٌد من المشكال المالٌة والمٌكانٌكٌة  ،وبعد ما ٌقارب من
 150عام نفذ االختراع فً لندن لٌخرج الحاسب اآللً للنور بالشكل المتاح حالٌا .
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أطفال عباقرة
ال شك أن هناك كثٌرٌن حققوا الشهرة والمجد حول العالم ،والؽرٌب فً هذا األمر
أن ٌكون هإالء المشاهٌر من األطفال ،حٌث أظهرت مهارات كافة هإالء األطفال
المعجزة بؤن لهم مستقبالًا باهراًا

فابٌانو كاروانا
فابٌانو كاروانا – اٌطالٌا/الوالٌات المتحدة – موالٌد  – 1992معجزة الشطرنج ،فً
عام  2007حصل علً لقب أصؽر ؼراند ماستر عن سن  14عاما ،وحاصل علً
المركز الـ  25بٌن أفضل العبً العالم فً الشطرنج

اكرٌت جازوال
اكرٌت جازوال – الهند – موالٌد ٌ ، 1993عتبر معجزة طبٌة بعد أن أجري عملٌة
جراحٌة تجمٌلٌة لفصل أصابع الٌد لطفلة وهو فً السابعة من عمره – حصل علً
درجة ذكاء 146

آران فٌرناندٌز
آران فٌرناندٌز – برٌطانٌا – موالٌد ٌ ، 1995عتبر عبقري فً الرٌاضٌات ،فعندما
كان عمره  5سنوات نجح فً إمتحانات طلبة الشهادة اإلعدادٌة ،تم قبوله للدراسة
فً جامعة كٌمبردج وهو فً سن  15عاما

عبد الرحمن فارح
عبد الرحمن فارح – الجزابر – موالٌد  – 2006دخل موسوعة جٌنٌس لألرقام
القٌاسٌة كؤصؽر حافظ للقرآن الكرٌم ،واستطاع فً سن الثالثة أن ٌحفظ القرآن كامال
من خالل االستماع للقرآن كما ٌقوم بترتٌله دون أخطاء

عبد القادر الكركً  -سورٌا  -موالٌد  - 2003بدأ منذ سن الثالثة بجمع األعداد
شفهٌا حتى األلؾ ،وأتقن العملٌات الحسابٌة األربع قبل دخوله المدرس َة ،إلى جانب
إتقانه للعملٌات الحسابٌة المعقدة

محمود وابل محمود وابل  -مصر  -موالٌد  - 1991وصل معدل ذكابه فً
سن  11عاما ًا إلى  155درجةٌ ،ستطٌع حل المشاكل الرٌاضٌة المعقدة والبرمجة فً
زمن قٌاسً .وهو أصؽر طفل فً العالم ٌنال شهادات سٌسكو فً شبكات الحاسب
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مارش بوٌدٌاردجو – الصٌن – موالٌد  – 1998لدٌه قدرة استثنابٌة علً
تحلٌل المعادالت الحسابٌة ففً سن التاسعة التحق بالجامعة للدراسة بقسم
الرٌاضٌات كما قبلته الجامعة بهونج كونج لدراسة الماجستٌر
سٌسٌلٌا كاسٌنً – امرٌكا – موالٌد  – 1998سٌدة أعمال فً العاشرة من
عمرها ،فً الصؾ الخامس اإلبتدابً أنشؤت خط لألزٌاء خاص بها ،تقوم من خالله
بتصنٌع وبٌع مالبس لألطفال والمراهقٌن عبر سلسلة محالت شهٌرة
اٌالٌنا سمٌث  -برٌطانٌا  -موالٌد  - 2002تعتبر أصؽر مقدمة برامج للنصح
والتوعٌة فً العالم ،حٌث تنصح آالؾ المستمعٌن فً برنامجها األسبوعً منذ أن
كانت فً سن السابعة

أطفال معاصرٌن شاركوا فً خدمة البشرٌة

إن النجاح ممتع وشٌق كٌؾ إذا سلك طرٌق النجاح صؽار فً مرحلة الطفولة وشقوا
طرٌقهم نحو الهدؾ المنشود الذي رسموه رؼم صؽرهم  ..هً الحٌاة وال اروع
منها  .إن األسرة الناجحة تلعب دور كبٌر فً تربٌة االبناء ولٌس هناك مستحٌل بل
هناك القصص الحقٌقٌة والواقعٌة التً تإكد إن االطفال بؤستطاعتهم تقدٌم اختراعات
وابداع منقطع النظٌر .

سنقدم لكم من خالل داعم العدٌد من قصص االطفال الذٌن شاركوا فً خدمة
البشرٌة وكان لهم دور بارز فً بعض المجاالت من عدة مصادر :

تركً جمال
الطفل الٌمنً تركً جمال ”أصؽر مصور صحافً فً العالم” بعد نجاحه فً العمل
كمصور لصحٌفة أمرٌكٌة عربٌة صدرت فً العام الماضً هً صحٌفة “الٌمنً-
األمرٌكً” ،وقال الطفل “تركً”
اؼرس الٌوم شجره تنم فً ظلها ؼداًا
الذي أكمل عامه التاسع قبل أشهر قلٌلة إنه ٌحب هذه المهنة ،ألنها تعطٌه فرصة
التعرؾ على الناس و تجعله أكثر ثقة بنفسه ،مإكداًا أنه تجاوز حالة التوتر التً
شعر بها لحظة قٌامه بالتصوٌر للمرة األولى وٌحلم بالوصول للعالمٌة من خالل تلك
الصور التً ٌلتقطها

عبد المقٌت الم ّنان:
بلػ عبد المقٌت  12عاماًا ،وٌدرس فً الصؾ السابع ،وهو ٌلقّب بـ”طفل أكٌاس
البالستٌك” ،ألنه أطلق حملة مناهضة الستخدام األكٌاس البالستٌكٌة ،التً من
الصعب إعادة تدوٌرها ،واستبدالها بؤكٌاس ورقٌة ،قام بصنع بعضها ،وتوزٌعها
بنفسه على أفراد عابلته والبقاالت المجاورة لبٌته ،أطلق عبد المقٌت هذه الحملة فً
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ٌوم  7فبراٌر ،وهو ٌتزامن مع االحتفاالت السنوٌة بٌوم البٌبة ،وٌعود اهتمام عبد
المقٌت بهذه الحملة إلى اهتمامه الشدٌد بحمالت إعادة التدوٌر التً تحافظ على
البٌبة ،حصل عبد المقٌت على جابزة أبو ظبً لعام  ،2011واتسعت حملته لتشمل
العدٌد من المدارس والكلٌّات ،إلى جانب عدد من المإتمرات الدولٌة.

دبً أبو الهول
هذه هً الفتاة الحاصلة على لقب أصؽر مخرجة فً الشرق األوسط ،بعدما تم
تكرٌمها فً مهرجان الخلٌج السٌنمابً عندما كانت تبلػ من العمر  11عاما ًا فقط،
كما حصلت فً عمر الـ 16على لقب “أصؽر إماراتٌة ناشرة” ،بعد أن ق ّدمت أول
رواٌة خٌال علمً باللؽة اإلنكلٌزٌة .تعمل دبً على إتمام حلمها بااللتحاق بجامعة
“نٌوٌورك” بؤبو ظبً.

محمد المٌر
وبحدٌثنا عن العباقرة ٌجدر بنا اإلشارة إلى محمد المٌر ،الطفل اللبنانً الذي لم
ٌتجاوز عامه الحادي عشر بعد ،حصل على لقب العبقري األول فً مسابقة
للحساب الذهنً أجرٌت فً ألمانٌا ،مإخرا على لقب عبقرٌة العالم للناشبٌن.
وقد حصل محمد على  1455درجة من اصل  1500عالمة  ،كما ان الفارق بٌنه
وبٌن الفابز بالمركز الثانً  322درجة.

“كوري” ..أصغر رجل أعمال فً أمرٌكا عمره  9سنوات
تسبب طفل فً التاسعة من عمره فً جذب أنظار العالم له؛ بسبب أناقته الفابقة،
وقدرته على إدارة األعمال فً صناعة المخبوزات والكعك.
الطفل “كوري نٌفٌز” من “نٌوجرسً” ٌدٌر شركته الخاصة والتً ٌطلق علٌها Mr
 ،Cory’s Cookiesوٌظهر الطفل “كوري” فً مظهر رابع على صفحته على
موقع “اإلنستجرام” بؤناقته ،ومالبسه ،من ربطات العنق إلى النظارات التً تعكس
جدٌته فً العمل ،وٌتا َبع الطفل “كوري” من قبل  3000شخص معجب بشخصٌته.
واآلن اصبحت تجارته تتسع ٌوما بعد أخر .

عبدهلل قٌس – هل سٌكون اول طفل رابد فضاء ؟!
الطالب الٌمنً عبد هللا قٌس والذي مازال طفال فتٌا كان حصل على المركز األول
فً المسابقة العالمٌة للعلوم التطبٌقٌة والمشارٌع االبتكارٌة التً أقٌمت فً نٌودلهً
مإخرا بمشاركة 15دولة عربٌة وأوربٌة.

أفادت مصادر أن الفابز بالجابزة”حصل على المركز االول فً المسابقة التً تنافس
علٌها كثٌر من الطالب المبتكرٌن فً الدول العربٌة واألوروبٌة”

وأكد الطالب عبد هللا قٌس “أن الجابزة التً حصل علٌها تتمثل فً منحة لقب جلوبل
اٌكن برحلة لمدة أسبوع إلى وكالة الفضاء األمرٌكٌة“ناسا”فً واشنطن .

المنافسة كانت قوٌة بٌن الطالب المشاركٌن والذٌن كما ٌبدو لم تتجاوز أعمارهم
السن الرسمٌة لذلك مكنتهم قدراتهم الذكٌة من إثبات الجدارة فً السباق الذهنً
لمواهب المشاركٌن التً تقدمت للمسابقة فً عدة مجاالت و مشارٌع متعددة وقٌمة ،

حٌث تقدم الطالب عبد هللا قٌس السنبانً فً المجال” الخاص بالعلوم التطبٌقٌة
والمشارٌع األبتكارٌة وكان أالفضل واالهم من بٌن ما قدم للمسابقة وفقا لحٌثٌات
التقٌٌم والتزكٌة

اخواني القراء/أخواتي القارئات
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الوسعين يف نهاوة هذا الكتاب اال أن أرجو من اهلل عزوجل أن أكون قد
وفقت لعمل ورضي اهلل ...وأن وكون أضاف الوكم ماترجونه من معلومات
وقصص ألطفال عظماء تستنريون بها يف طروق تربوتكم للنشء على طروقة
السلف الصاحل عن طروق قصص ماقبل النوم لتختصر أمام أطفالكم دروب
احلواة الصعبة...
وبعد ..فهذا جهد املقل وبضاعته املزجاة ،قصدت به وجه اإلله ،سائال
موالي وخالقي أن وسدد قصدي ،وونفعين به ومن بعدي....

المراجع
موقع صٌد الفوابد
موقع قصة االسالم
بحث ضرورة القدوة فً تربٌة األطفال

 القصص القصٌرة للصحابة رضوان هللا عنهم مؤخوذة من كتاب أطفالنا وحب اإلسالم. .فتح الباري .296/7
_ ص  762برقم  4020كتاب المؽازي ،وصحٌح مسلم ص 748برقم  ،1800كتاب الجهاد والسر ،باب قتل أبً جهل.
 الطبقات الكبرى. أسد الؽابة. تفسٌر الطبري. الدر المنثور. صحٌح البخاري. فضابل الصحابة. سٌرة ابن هشام. سٌر أعالم النبالء. العلل ومعرفة الرجال. تعجٌل المنفعة. صحٌح مسلم. تفسٌر ابن كثٌر. الثقات البن حبان.كتاب رجال حول الرسول
قصص الهمة والطموح فً حٌاة الفتٌان ص 9

كتاب صور من حٌاة الصحابة
المعجم الكبٌر
أبو القاسم سلٌمان بن أحمد المعروؾ( الطبرانً)  /البن حجر اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة الجزء الخامس /صفة الصفوة البن الجوزى
 /الطبقات الكبرى البن سعد الجزء الثالث /السٌرة البن هشام . /
إبن حجر  -المطالب العالٌة  -كتاب المناقب  -باب طهارة دمه وبوله
كتاب" :صور ومواقؾ من حٌاة الصحابة"؛ لسعد ٌوسؾ أبو عزٌز .ص.26 ،25 :
أطفال أذكٌاء جداًا ص (.)71
قصص الهمة والطموح فً حٌاة الفتٌان

الكتاب  :شرح رٌاض الصالحٌن
الشجاعة األدبٌة عند األطفال د .هانً الشتلة
بحث ضرورة القدوة فً تربٌة األطفال
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 -2القصص القصٌرة للصحابة رضوان هللا عنهم مؤخوذة من كتاب أطفالنا وحب اإلسالم.
البخاري حدٌث رقم  ، 4302واإلمام احمد فً المسند  ، 443/33ورواه ابن سعد فً الطبقات ، 337/1السنن الكبرى 91/3
،المستدرك 49/3
تارٌخ الطبري جزء  - 2صفحة  ، 61وتارٌخ األمم والرسل والملوك للطبري كذلك 61/2
مسند األمام احمد " "12697ج3ص166
وقال ابن كثٌر فً تفسٌره لحدٌث أحمد :وهذا إسناد صحٌح على شرط الشٌخٌن .اهـ .وأخرجه أٌضا ابن عساكر ورجاله رجال
الصحٌح وسمَّى الرجل سعد بن أبً وقاص
قال األلبانً فً مقدمة السلسلة الضعٌفة( ج 1ص : )25أخرجه عبد ّ
هللا بن المبارك فً "الزهد" ( ،)694/241والرواٌتان مع
الزٌادتٌن له ،وعبد الرزاق فً " المصنؾ " (، )20559/287/11
وعنه أحمد ( )166/3والسٌاق له.
وإسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن؛ كما قال المنذري ،ورواه ؼٌرهم كما فً "الترؼٌب " (.)13/4
كتاب ولدي الحبٌب متى اراك مثل هإالء؟
سلسلة علو الهمة
الكتاب  :سٌر أعالم النبالء
من كتاب :معاقون...و لكنهم عظماء(معاقون عظماء من التارٌخ العربً اإلسالمً)
الكفاٌة فً علم الرواٌة ص ( )112نقال عن :صفحات مضٌبة من حٌاة السابقٌن (.)30/2
الكتب  -سٌر أعالم النبالء  -الطبقة العشرون  -التنوخً-
منهج التربٌة النبوٌة للطفل ص (.)225
سٌر أعالم النبالء للذهبً
نوادر الكتب ؼرٌبها وطرٌفها _ محمد خٌر ٌوسؾ_ط 1425 2 :هـ مكتبة العبٌكان ص44:
 أشعار النساء ،المرزبانً .وانظر:المحاسن والمساوئ إلبراهٌم البٌهقً ،و نوادر الكتب ؼرٌبها وطرٌفها _ محمد خٌر ٌوسؾ ص:47 - 46

منقول من اجملةل العربية العدد  ) 416 (:رمضإن 1432هـ  -أغسطس 2011م
حألًٻْخء ،حرن حٿـٌُُ ،طـ  :أٓخڃش ٫زي حٿټَّڂ حٿَٳخ،ِ٫ڃټظزش حٿِٰحٿِ  1985 ،ځ 246 -242 :ٙ
حٿڄٔظَ٤ٱ ٳِ ٻپ ٳن ڃٔظَ٨ٱ ،حألرْ٘يِ
الدرس األهم فً قصة حاتم األصم ( خطبة معٌض محمد آل زرعه )
كتاب األذكٌاء البن الجوزي
جمهرة خطب العرب

تارٌخ دمشق
كتاب نوادر الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً
كتاب األجوبة المسكتة

كتاب لباب اآلداب  :ألسامة بن منقد
أطفال عظماء
كتاب أنباء نجباء األبناء محمد بن أبً محمد بن ظفر المكً

كتاب نجابة األطفال لألستاذ قاسم عاشور
أطفال صنعوا أمجادا للشٌخ عمر بن عبد هللا بن محمد المقبل
عشابر العراق عباس العزاوي ص25
ابن رسول الؽسانً
موقع ٌا بٌروت .عدي بن ربٌعة .تارٌخ الولوج  27نٌسان .2013
المفصل فً تارٌخ العرب قبل اإلسالم ج 8ص81
لكود القشعم ص 19
الٌتٌمة فً النسب وفضابل العرب
كتاب أتمنى أن أكون صحابٌا مصطفى الزاٌد
علٌاء عٌد صحٌفة الٌوم السابع
جدة«:الشرق األوسط»
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