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غرية نساء النبي ]

وهو يقول: »س��ّلم عىل نور الدين، 
وبرشه ب��أن الفرنج ق��د رحلوا عن 
دمياط«، فقلت: يا رسول الله! بأي 
عالمة؟ فقال: »بعالمة ما سجد يوم 
تل حارم«، وقال يف سجوده: »اللهم 
انرص دينك، وال تنرص محمودا، ومن 
هو محم��ود الكلب حتى ُينرص؟!«، 
فلام صىل نور الدي��ن عنده الصبح 
برّشه بذلك، وأخ��ربه بالعالمة، فلام 
ج��اء إىل ذك��ر »م��ن ه��و محمود 
الكلب« انقبض من قول ذلك، فقال 
له نور الدين: قل ما أمرك به رسول 
الله صىل الله عليه وسلم، فلام قال 
العالمة كاملة ق��ال: صدقت، وبىك 
نور الدين تصديقاً وفرحاً بذلك، ثم 
أصبحوا فجاءت الرس��ل، فإذا األمر 

كام أُخرب الرجل يف املنام.

ذكر البخاري يف كتاب النكاح باب 
غ��رة النس��اء ووجده��ن حديث 
عائش��ة ريض الل��ه عنه��ام ال��ذي 
قال��ت في��ه: ق��ال يل رس��ول الله 
صىل الل��ه عليه وس��لم إين ألعلم 
إذا كن��ت عني راضي��ة، وإذا كنت 
عيّل غضبى، قالت: فقلت: من أين 
تع��رف ذلك؟ فقال: أم��ا إذا كنت 
عني راضية فإن��ك تقولني ال ورب 
محم��د، وإذا كنت غضبى قلت ال 
ورب إبراهي��م، قال��ت: قلت أجل 
والله يا رس��ول الله، م��ا أهجر إال 

اسمك.
وذك��ر البخاري أيضا عن عائش��ة 
أنه��ا قالت: »ما غ��رت عىل امرأة 
لرس��ول الله صىل الله عليه وسلم 
كام غرت ع��ىل خديجة لكرثة ذكر 
رس��ول الله صىل الله عليه وس��لم 
إياها وثنائه عليها، وقد أوحي إىل 
رس��ول الله صىل الله عليه وس��لم 
أن يبرشه��ا ببيت لها يف الجنة من 

قصب.

ل  ق��ا
ف��ظ  لحا ا

ابن حجر »أصل 
الغرة غر مكتس��ب عند 

النس��اء، لك��ن إذا أفرطت يف ذلك 
بقدر زائ��د تالم.. وأم��ا الغرة إذا 
كانت من زوج مقس��ط عادل بني 
زوجات��ه وأدى لكل م��ن الرضتني 
حقها فالغرة منه��ام إن كانت ملا 
يف الطباع البرشية التي مل يس��لم 
منها أحد من النس��اء فتعذر فيها 
ما مل تتجاوز إىل ما يحرم عليها من 

قول أو فعل.
وأخرج البخاري عن أنس قال: قال 
عمر ريض الله عنه: اجتمع نس��اء 

لنب��ي  ا
الله  صىل 
عليه وس��لم يف 
الغرة علي��ه، فقلت لهن: 
)ع��ى ربه إن طلقك��ن أن يبدله 
أزواجا خ��را منكن( )التحريم: 5( 

فنزلت هذه اآلية.
عن أم س��لمة ريض الله عنها أنها 
أتت بطعام يف صحفة لها إىل النبي 
ص��ىل الله عليه وس��لم وأصحابه، 
فج��اءت عائش��ة مؤتزرة بكس��اء 
ومعها فهر، ففلق��ت به الصحفة، 
فجمع النبي صىل الله لني وس��لم 
بني فلقتي الصحفة، ويقول: كلوا، 
غارت أمكم! مرتني، ثم أخذ رسول 

الله صىل الله عليه وس��لم صحفة 
عائش��ة فبع��ث بها إىل أم س��لمة 

وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة.
وعن عائشة ريض الله عنها قالت: 
»م��ا رأي��ت صانع��ة طع��ام مثل 
صفي��ة! أهدت إىل النبي صىل الله 
عليه وس��لم إناء في��ه طعام، فام 
ملكت نفيس أن كرسته، فس��ألت 
النب��ي صىل الله عليه وس��لم عن 
كفارته فق��ال: إناء كإن��اء وطعام 

كطعام«.
وصفية ريض الل��ه عنها هي: بنت 
ُحيي بن أخط��ب زوج النبي صىل 
الله عليه وس��لم وامل��راد هنا أنها 
ملا رأت ُحس��ن الطعام غارت، قال 
الطيبي رحمه الله: »الخطاب عام 
لكل من يس��مع بهذه القصة من 
املؤمن��ني اعت��ذاراً منه ص��ىل الله 
عليه وس��لم لئال يحمل��وا صنيعها 
ع��ىل ما يذم بل يج��ري عىل عادة 
الرضائر من الغري��زة، فإنها مركبة 
يف نفس الب��رش بحيث ال تقدر أن 

تدفعها عن نفسها«.

قصة القارب العجيب
تحدى أحد امللحدين - الذين ال يؤمنون بالله - علامء املسلمني يف إحدى البالد، فاختاروا أذكاهم لرد عليه، وحددوا 
لذل��ك موعدا، ويف املوع��د املحدد ترقب الجميع وصول العامل، لكنه تأخر. فقال امللحد للحارضين: لقد هرب عاملكم 
وخاف، ألنه علم أين س��أنترص عليه، وأثبت لكم أن الكون ليس له إله! وأثناء كالمه حرض العامل املس��لم واعتذر عن 
تأخره، ثم قال: وأنا يف الطريق إىل هنا، مل أجد قارباً أعرب به النهر، وانتظرت عىل الشاطئ، وفجأة ظهرت يف النهر ألواح 
من الخش��ب، وتجمعت مع بعضها برسعة ونظام حتى أصبحت قارباً، ثم اقرتب القارب مني، فركبته وجئت إليكم، 
فقال امللحد: إن هذا الرجل مجنون، فكيف يتجمع الخش��ب ويصبح قارباً دون أن يصنعه أحد، وكيف يتحرك بدون 

وجود من يحركه؟ فتبسم العامل وقال: فامذا تقول عن نفسك وأنت تقول: إن هذا الكون العظيم الكبر بال إله؟!

قال رس��ول الله صىل الله عليه وس��لم: »إن أحب الكالم إىل الله أن يقول 
العبد: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعاىل جدك، وال إله غريك، 
وإن أبغ��ض الكالم إىل الل��ه أن يقول الرجل للرجل: اتق الله، فيقول عليك 

نفسك«.
السلسلة الصحيحة
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