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من أحاديث الرسول ژ  

صفته
عن الشعبي قال: رأيت عليا، وكان عريض اللحية، وقد أخذت ما 

بني منكبيه أصلع، على رأسه زغيبات.
عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه أبي إسحاق قال: رأيت عليا، 
فقال لي أبي: ُقم، يا عمرو، فانظر الى أمير املؤمنني، فقمت اليه فلم 

أره يخضب حليته، ضخم اللحية.
عن س���فيان، عن أبي إس���حاق ق���ال: رأيت علي���ا أبيض الرأس 

واللحية.
ع���ن جابر عن عامر ق���ال: كان علي يطردنا م���ن الرحبة ونحن 

صبيان، أبيض الرأس واللحية.
عن عامر قال: ما رأيت رجال قط أعرض حلية من علّي، قد مألت 

ما بني منكبيه، بيضاء.
عن أبي هالل قال: حدثني سوادة بن حنظلة القشيري قال: رأيت 

عليا أصفر اللحية.
عن محمد ابن احلنفية قال: خضب علّي باحلناء مرة، ثم تركه.

عن أبي رجاء قال: رأيت عليا أصلع، كثير الش���عر، كأمنا اجتاب 
إهاب شاة.

عن قدامة بن عتاب قال: كان علّي ضخم البطن، ضخم مشاش���ة 
املنكب، ضخم عضلة الذراع، دقيق مستدقها، ضخم عضلة الساق، 
دقيق مس���تدقها، قال: رأيته يخطب في يوم من أيام الشتاء، عليه 
قميص قهز، وإزاران قطريان، معتما بس���بب كتان مما ينس���ج في 

سوادكم.
عن رزام بن س���عد الضبي قال: سمعت أبي ينعت عليا قال: كان 
رجال فوق الربعة، ضخم املنكبني، طويل اللحية، وإن ش���ئت قلت 
إذا نظرت اليه هو آدم، وإن تبينته من قريب قلت ان يكون أس���مر 

أدنى من أن يكون آدم.
عن إسحاق بن عبداهلل بن أبي فروة قال: سألت أبا جعفر محمد 
بن علّي، قلت: ما كانت صفة علّي؟ قال: رجل آدم شديد األدمة، ثقيل 

العينني، عظيمهما، ذو بطن، أصلع، الى القصر أقرب.
عن أبي سعيد بياع الكرابيس، أن عليا كان يأتي السوق في األيام 
فيسلم عليهم، فإذا رأوه قالوا »بوذا شكنب أمذ« قيل له: إنهم يقولون 

إنك ضخم البطن، فقال: إن أعاله علم، وأسفله طعام.
عن مدرك أبي احلجاج قال: رأيت في عيني علّي أثر كحل.

عن أبي الرضا القيسي قال: رمبا رأيت عليا يخطبنا وعليه إزار، 
ورداء مرتدي���ا به، غير ملتحف، وعمامة، فينظر الى ش���عر صدره 

وبطنه.

علي أحد األربعة الذين أمر اهلل نبيه ژ أن يحبهم
عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رس���ول اهلل ژ »إن اهلل أمرني 
بحب أربعة، وأخبرني انه يحبهم« قيل: يا رس���ول اهلل، سمهم لنا، 
قال »علّي منهم« يقول ذلك ثالثا »وأبو ذر واملقداد وسلمان، أمرني 
بحبهم وأخبرن���ي أنه يحبهم«. )أخرجه الترم���ذي في 46- كتاب 

املناقب، 10- باب حدثنا سفيان بن وكيع(.
عن ابن بريدة عن أبيه، قال: قال رس���ول اهلل ژ »إن اهلل أمرني 
بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم« قيل: يا رس���ول اهلل من هم؟ قال 
»علّي منهم« يقول ذلك ثالثا »وأبو ذر وس���لمان واملقداد«. )أخرجه 
ابن ماجة في: املقدمة، 11 باب فضائل أصحاب رسول اهلل رضي اهلل 

عنهم. ح149.
عن ابن بريدة عن أبيه، قال: قال رسول اهلل ژ: »إن اهلل عز وجل 
يح���ب من أصحابي أربعة وأخبرني أنه يحبهم وأمرني أن أحبهم«. 
قالوا: من هم يا رس���ول اهلل؟ قال: »إن عليا منهم، وأبو ذر وسلمان 
الفارسي واملقداد بن األسود الكندي«. )أخرجه اإلمام أحمد في مسنده 

ص351 ج5 )ط.احللبي(.
عن اب���ن بريدة عن أبيه عن النبي ژ قال »أمرني اهلل عز وجل 
بحب أربعة من أصحابي« � أرى شريكا � قال »وأخبرني انه يحبهم، 

علّي منهم، وأبوذر وسلمان واملقداد الكندري«.

من آذى علّيا فقد آذاني
عن عمرو بن ش����اس األس����لمي، قال: »وكان من اصحاب احلديبية« 
قال: خرجت مع علي الى اليمن، فجفاني في س����فري ذلك، حتى وجدت 
في نفس����ي عليه. فلما قدمت اظهرت شكايته في املسجد حتى بلغ ذلك 

رسول اهلل ژ.
فدخلت املس����جد ذات غدوة، ورسول اهلل ژ في ناس من اصحابه، 
فلما رآني أبدني عينيه )يقول: حدد الى النظر( حتى اذا جلسنا قال »يا 
عمرو واهلل لقد آذيتني« قلت: أعوذ باهلل ان أوذيك، يا رسول اهلل، قال 

»بلى، من آذى عليّا فقد آذاني«.

فضل عشر ذي الحجة
روى البخ���اري رحمه اهلل عن ابن عب���اس رضي اهلل عنهما ان 
النبي ژ قال: »ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى اهلل من هذه 
األيام – يعني أيام العشر – قالوا: يا رسول اهلل وال اجلهاد في سبيل 
اهلل؟ قال وال اجلهاد في س���بيل اهلل إال رجل خرج بنفسه وماله ثم 

لم يرجع من ذلك بشيء«.
ورى اإلمام أحمد رحم���ه اهلل عن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن 
النب���ي ژ قال: »ما من أيام أعظم وال أحب إلى اهلل العمل فيهن من 
هذه األيام العش���ر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد« 
وروى اب���ن حبان رحمه اهلل في صحيحه عن جابر ÿ عن النبي 

ژ قال: »أفضل األيام يوم عرفة«.
قال ژ: »العمرة إلى العمرة كفارة ملا بينهما واحلج املبرور ليس 

له جزاء إال اجلنة«.
عن أبي سعيد اخلدري ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »ما من عبد 
يصوم يوما في سبيل اهلل، إال باعد اهلل بذلك اليوم وجهه عن النار 
سبعني خريفا«. متفق عليه. »أي مسيرة سبعني عاما«، وروى مسلم 
رحمه اهلل عن أبي قتادة عن النبي ژ قال: »صيام يوم عرفة أحب 

على اهلل أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده«.

التوبة
عن أبي هريرة ÿ ان النبي ژ قال: »إن اهلل يغار وغيرة اهلل 

أن يأتي املرء ما حرم اهلل عليه« )متفق عليه(.

رؤية الهالل
عن أم سلمة رضي اهلل عنها ان النبي ژ قال: »إذا رأيتم هالل 
ذي احلجة وأراد أحدكم أن يضّحي فليمس���ك عن شعره وأظفاره« 

وفي رواية »فال يأخذ من شعره وال من أظفاره حتى يضحي«.

ثالثة مساجد
عن أبي هريرة ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »ال تشدوا الرحال إال 
إلى ثالثة مساجد: املسجد احلرام، ومسجدي هذا واملسجد األقصى«. 

)البخاري ومسلم(.
عن أنس ÿ أن رس���ول اهلل ژ ق���ال: »أتيت بالبراق فركبته 
حت���ى أتيت بيت املقدس فربطته باحللقة التي يربط فيها األنبياء 
ثم دخلت املس���جد فصليت فيه ركعتني، ثم عرج بي إلى السماء« 

)مسلم(.

الدجال
عن جنادة بن أبي أمية األزدي قال: »ذهبت أنا ورجل من األنصار 
إلى رجل من أصحاب النبي ژ فقلنا حدثنا ما س���معت من رسول 
اهلل ژ يذكر في الدج���ال، فذكر احلديث وفيه »عالمته ميكث في 
األرض أربعني صباحا، يبلغ لسانه كل منهل، ال يأتي أربعة مساجد: 

الكعبة ومسجد الرسول، واملسجد األقصى والطور« )أحمد(.

الثالثة
عن عبداهلل بن عمر عن النبي ژ قال: »ملا فرغ سليمان بن داود 
من بناء بيت املقدس س���أل اهلل خالال ثالثا: حكما يصادف حكمه، 
وملكا ال ينبغي ألحد من بعده، وأال يأتي هذا املسجد أحد ال يريد إال 
الصالة فيه، إال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه«. فقال رسول اهلل 
ژ: »أم���ا اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة«. 

)أحمد والهيثمي(

بيت المقدس
عن ميمونة موالة النبي ژ قالت: قلت يا رس���ول اهلل: »أفتنا 
في بيت املقدس«، قال: »أرض احملشر واملنشر، ائتوه فصلوا فيه، 
فإن صالة فيه كألف صالة في غيره، قلت: أرأيت إن لم استطع ان 
أحتمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يس���رج فيه، فمن فعل فهو كمن 

أتاه«. )أحمد وأبو داود(.
عن أبي ذر ÿ ان رسول اهلل ژ قال له: »يا أبا ذر كيف تصنع 
إن أخرجت من املدينة؟ قال: قلت إلى الس���عة والدعة، انطلق حتى 
أك���ون من حمام مكة، قال: كي���ف تصنع إن أخرجت من مكة؟ قال: 
قلت إلى الس���عة والدعة إلى الش���ام واألرض املقدسة، قال: وكيف 
تصنع إن أخرجت من الش���ام؟ قال: قلت والذي بعثك باحلق أضع 

سيفي على عاتقي« )أحمد والهيثمي(.

ورأى أن يس����تغل موهبته التي 
أعطاه����ا اهلل إياه����ا ف����ي خدمة 
الدعوة إلى اهلل فقام بتس����جيل 
عدد كبير من األناش����يد الدينية 
التي ألفها باإلجنليزية مع تطعيمها 
بكلمات وجمل عربية إلكس����ابها 
روحا إس����المية عذبة، وحرص 
في تل����ك األلبومات على إيصال 
قيمة ومفهوم اإلسالم للمسلمني 
وغير املسلمني، إذ تضمنت هذه 
الشرائط أناشيد وأغنيات دينية 

ذات محتوى تثقيفي تعليمي.

البداية من المدرسة

ورغم اهتمام يوسف إسالم 
بأمور املسلمني املختلفة فإن جل 
اهتمامه انصب على التعليم الذي 
رآه البداي���ة احلقيقية لتكوين 
جيل مس���لم في أوروبا، فبدأ 
اهتمامه بالتعليم اإلسالمي عام 
1983 عندما أصبح رئيس وقف 
املدارس اإلسالمية ببريطانيا، 
فأس���س املدرس���ة االبتدائية 
اإلسالمية حتت اسم »إسالمية«، 
ثم املدرسة الثانوية اإلسالمية 
للبنني والبنات في شمال لندن 
- وهما أول مدرستني إسالميتني 
بريطانيتني - ثم طالب يوسف 
إس���الم احلكوم���ة البريطانية 
بتخصيص ميزانية للمدارس 
اإلس���المية أسوة باملبالغ التي 
تخصصها احلكومة للطوائف 
الدينية املسيحية واليهودية، 
ورغم أن احلكومة لم تستجب 
لطلبه آنذاك فإن���ه لم ييئس، 
بل اس���تمر في حملته إلى أن 
وافقت حكومة بلير احلالية على 
تخصيص ميزانية لدعم املدارس 

اإلسالمية ببريطانيا.

السلس���لة الصعبة من التفكير 
بعد أن أدرك أنه ليس���ت هناك 
عقيدة توصل إلى اليقني، وعاد 
إلى تعاليم الكنيسة التي أخبرته 
أن اهلل موج���ود ولكن يجب أن 
تصل له عبر وسيط، فأدى هذا 
به إلى أن يختار املوسيقى دينا له 

يفرغ فيها أفكاره ومعتقداته.

الطريق إلى اإلسالم

تصادف حادث الغرق ومرض 
كات س���تيفنز بالسل مع عودة 
أخيه من رحلة زار فيها القدس 
وأحضر فيها هدية له عبارة عن 

نسخة مترجمة من القرآن.
ويحكي كات هذه اللحظة في 
مذكراته: »أمس���كت باملصحف 
فوجدته يبدأ باسم اهلل، فنظرت 
للغالف فلم أجد إس���م مؤلف، 
حاولت أن أبحث فيه عن ثغرة 
أو خطأ فلم أج���د، إمنا وجدته 
منسجما مع الوحدانية اخلالصة، 

فعرفت اإلسالم«.
وبعدها قرر كات س���تيفنز 
السفر إلى فلسطني، ودخل املسجد 
األقص���ى فأح���س بالطمأنينة، 
وعندما رجع لندن التقى بفتاة 
مس���لمة صرح لها برغبته في 
نشر إسالمه فأخذته إلى املركز 
الثقافي اإلسالمي بلندن، وهناك 
نطق بالشهادتني وأعلن إسالمه، 
وفى تلك اللحظة طوى الشاب 
اإلجنليزي صفحة »كات ستيفنز« 
متام���ا وأصبح يعرف باس���م 

»يوسف إسالم«.

الدعوة باألناشيد الهادئة

وبدخول����ه اإلس����الم اعتزل 
يوسف إسالم املوسيقى الصاخبة 

والعشرين أصيب كات ستيفنز 
الذي أقعده في  مبرض الس���ل 
الف���راش معزوال عن الناس في 
أحد املستشفيات ملدة عام تقريبا 
عكف فيه على القراءة في كتب 
الفلس���فة والتصوف الشرقي 
ومتنى لو أن���ه يعرف الطريق 
إلى اليقني الروحي، إذ كان يشعر 
بأن حياته بها شيء غير مكتمل 
على الرغم من النجاح الذي حققه، 
وفي النهاي���ة قرر أن يعود إلى 
الغناء ولكن مبفاهيم جديدة تتفق 

مع ما قرأه في أثناء املرض.
وبالفع���ل حقق���ت أغنيتاه 
»الطري���ق ملعرفة اهلل« و»رمبا 
أموت الليلة« جناحا كبيرا زاده 
حيرة، فطرق باب البوذية ظنا 
منه أن الس���عادة هي أن تتنبأ 
بالغد لتتجنب شروره، فصار 
قدريا وآمن بالنج���وم وقراءة 
انتقل للش���يوعية  الطالع، ثم 
ظنا منه أن السعادة هي تقسيم 
ثروات العالم على اجلميع ولكنه 
شعر بأنها ال تتفق مع الفطرة، 
فاجته كات ستيفنز إلى تعاطي 
اخلمور واملخدرات ليقطع هذه 

كان الشاب اإلجنليزي ستيفن 
جورجيو ذو الثمانية والعشرين 
ربيعا يسبح في البحر في صيف 
عام 1975، دوامة شديدة تظهر 
فجأة فيشعر بضعف شديد يجعله 
غير قادر على االحتفاظ بتوازنه 
في املاء، ال يجد أحدا قريبا منه 
ميكن أن يساعده، ينادي بأعلى 
صوته لعل أحدا ينقذه لكن من 
غير جدوى، وحني أوشك على 
الغ���رق صرخ بأعلى صوته: يا 
رب، وأخذ على نفسه العهد: »لئن 
أنقذتني فلسوف أعمل من أجلك 
شيئا« كان هذا الشاب هو »كات 
ستيفنز« الذي كان يلقب مبلك 
موس���يقى الروك آن���د رول في 
بريطانيا، وحني استجاب اهلل 
له وجناه من ضره، كان أول ما 
حرص عليه أن يبر بوعده فلم 
ميكث كثيرا حتى أعلن إسالمه 
وصار يوسف إسالم أشهر دعاة 

اإلسالم في الغرب اآلن.

رحلة البحث عن اليقين

ولد في بيت مسيحي متعدد 
املذاه���ب، فقد كان أبوه يونانيا 
أرثوذكسيا، بينما والدته سويدية 
كاثوليكية، في الوقت الذي يعيش 
فيه املجتم���ع البريطاني طبقا 
لتعاليم الكنيسة اإلجنيليكانية، 
أدخلته أمه مدرسة دينية تعلم 
فيها أن اإلنسان ميكن أن يصير 
إلها إذا أتقن عمله، فشجعه هذا 
على إجادة الغناء، وأصبح يحلق 
في آفاق أوروبا كلها أثناء موجة 
»الهيبز« في س���تينيات القرن 
املاضي ولم يكن قد تعدى الثانية 

والعشرين من عمره بعد.
الثاني  وعندم���ا أمت عام���ه 

يوسف إسالم 
باع عرش الروك واشترى عبودية الواحد القهار

عليم حكيم(. واآلية تدعو الى التثبت 
من االخبار، السيما االخبار املهمة وعلى 
املؤمنني أن يتأكدوا ويتيقنوا من صحة 
االخبار قبل قبولها ممن يبلغها لئال 
يصاب القوم مما يؤذيهم وتترتب على 
ذلك النتائج السيئة من تصديق خبر 
الفاسق. وكما يفهم من اآلية الكرمية 
ان بعض املسلمني صدقوا الوليد بن 
عقبة وأشاروا على الرسول ژ بأن 
يعجل بعق���اب بني املصطلق، اال ان 
النب���ي ژ لو كان يطيعهم في كثير 
من االخبار التي يسمعها ألصابتهم 
الفنت واملشقة ونزل بهم الهالك، ولكن 
اهلل حبب اليه���م االميان وزينه في 
قلوبهم، وذلك من مظاهر فضله عليهم 

ورحمته بهم.

على ما فعلتم نادمني واعلموا أن فيكم 
رسول اهلل لو يطيعكم في كثير من 
األمر لعنتم ولك���ن اهلل حبب اليكم 
االميان وزينه في قلوبكم وكره إليكم 
الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدون فضال من اهلل ونعمة واهلل 

بعث النبي ژ الوليد بن عقبة الى 
بني املصطلق ليأخذ منهم الصدقات 
وملا اتاهم اخلبر فرحوا وخرجوا فرجع 
الوليد ظنا منه انهم يريدون قتله، وعاد 
الى الرسول ژ وقال: يا رسول اهلل 
ان بني املصطلق قد منعوا الصدقة، 
فغضب رسول اهلل ژ من ذلك غضبا 
ش���ديدا فبينما هو يحدث نفسه أن 
يغزوهم اذ اتاه الوفد فقالوا: يا رسول 
اهلل انا بلغنا ان رس���ولك رجع من 
نصف الطريق وانا خشينا ان ما رده 
كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا، 
وانا نعوذ باهلل من غضبه وغضب 
رسوله، فأنزل اهلل تعالى )يا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا 

بيت العائلة
سلسبيل خالد تقول: أجمل 
ش���يء في الدنيا هو العيد وقد 
علمتني أمي ان للمسلمني عيدين 
فقط: عيد الفطر وعيد األضحى 
وأنا انتظر ق���دوم العيد بفارغ 
الصبر ونقضيه في بيت العائلة 
نضحك ومن���رح وتأخذني أمي 
للمالهي واأللع���اب مع اخوتي 

وتكون صحبة جميلة.

التسامح
فرح مس���عود ترى ان العيد 
هو فرصة لتصفي���ة اخلالفات 
والتسامح واحلب وان يتصالح 
املتخاصمون حتى يشعر اجلميع 
ببهجة العي���د وجماله، وتقول: 
أمتنى ان يعم السالم العالم كله 

وان تكون أيامنا كلها أعيادا.
النني ابكي من منظر احلروب 
واصابة االطفال من االرهاب، كما 
امتنى ان يكون اطفال العالم كلهم 

سعداء.

ألعاب
صبا س���مير تقول: اشتري 
لعبات كثيرة في العيد واخرج 
للتنزه مع أمي وأبي وأقاربي الى 
احلدائق واملنتزهات والى البحر 
وأمتتع بأيام العيد جميعها وارتاح 
قليال من الدراسة حتى أعود في 

منتهى النشاط واحليوية.
وفي العيد حتقق امي لي كل 
رغباتي في الفسح والترفيه دون 
ان ترفض وتعطيني عيدية كبيرة 

أدخرها.

المالهي
ويضيف أحمد عبداهلل: احصل 
على عيدي����ة كبيرة من أمي وأبي 
وأقاربي واذهب للمالهي التي أحبها 
واجتمع م����ع أصدقائي وجيراني 
فنلعب ونتنزه ونحن سعداء بعيد 
األضحى النه عيد املس����لمني هو 
وعيد الفطر املبارك وابي يتركني 
في العيد ألع����ب دون ان يأمرني 
بالدراس����ة بشرط ان اقول له اين 

اذهب مع اصدقائي في العيد.

عيدية كبيرة
وبتلقائي���ة تعب���ر جوري 
عبداملنع���م ع���ن االحتف���ال  
ان  الب���د  وتق���ول:  بالعي���د 
 أستيقظ لصالة العيد والبس 
املالبس اجلدي���دة واخرج مع 
أهلي لزيارة أقاربي ويعطونني 
عيدية كبيرة واصرفها كلها على 
اكسسوارات وكل ما أريده زيادة 

عما لدي.

أمي تلعب معي
الدين ع����الم يتلهف  حس����ام 
العي����د كل ع����ام ويراه   لق����دوم 
عيد املسلمني ويقول: فيه أشياء 
جميل����ة ال أفعله����ا ط����ول العام، 
 أرى ف����ي الصب����اح الن����اس كلها 
تصلي في اخلالء وفي املس����اجد 
واخت����ار مالبس العيد بنفس����ي 
أب����ي وأمي واخوتي  ونخرج مع 
للتنزه وال يرف����ض أبي لي طلبا 
في العي����د وال ينهاني عن اللعب 
وتكون أمي وكذلك مساملة تلعب 

معي أيضا في البيت.

مالبس جديدة
وصال عبداهلل تقول: انتظر 
العيد واحضر له واشتري املالبس 
التي تعجبني مع أمي ألن العيد 
فيه ألعاب كثيرة وتنزه وزيارات 
وحلوى والعيد أراه متعة كبيرة 
لي والخوت���ي وأبي يحضر لي 
هدايا كثيرة. كما ان امي ال تبخل 
علي بشيء خاصة انني اساعدها 
في تربية اختي الصغيرة التي 
احبها كثيرا وشكلها جميل جدا 

في مالبس العيد.

األضحية
أما سارة الش���افعي فتقول: 
العيد بهجة وألبس مالبس جديدة 
ونخرج للتنزه وأرى االضحية 
التي أمر بها اهلل تعالى تذبح فداء 
لسيدنا اسماعيل الذي كان بارا 
بوال���ده وفي العيد أزور أقاربي 
وأصدقائ���ي. كما انني اراس���ل 
عمتي التي احبها كثيرا وأرسل 
لها رسوماتي واحدثها عن نفسي 

وهي تنصحني وحتبني.

زيارة األهل
وبتلقائي���ة تقول نور خالد: 
يوم العيد البد ان اذهب لصالة 
العيد مع أمي في املسجد وبعد ذلك 
البس املالبس اجلديدة واخرج 
مع أصحابي واخوت���ي لزيارة 
األهل واألقارب واكون س���عيدة 
جدا بصحبتهم ويعطونني عيدية 
العيدية  كبيرة واحيان���ا أدخر 
واحيانا آخذ منها جزءا اشتري 

به ألعابا احبها.

هدية الرحمن
عب����داهلل احلم����دان يق����ول: 
األعي����اد هدي����ة م����ن اهلل تعالى 
نحتف����ل  ونح����ن   للمس����لمني 
الفط����ر وعي����د األضحى  بعي����د 
 واجتم����ع م����ع أهل����ي بع����د أداء 
صالة العيد نستعد لذبح األضحية ثم 
 زيارة األهل واألقارب واألرحام وفي 
أتقاب����ل م����ع أصدقائي  املس����اء 
للتن����زه  نخ����رج   املقرب����ني 
واللعب كم����ا نتبادل الهدايا دائما 

وتكون صحبة صاحلة ممتعة.

انطالق
 عبدالعزيز مش���عل يقول: 
العيد هو انطالق ولعب  وممارسة 
 الهواي���ات والت���ي منه���ا كرة 
الت���ي أحبه���ا ج���دا   الق���دم 
ومقابلة األصدق���اء وزيارات 
ف���ي ربوع  األحب���اء والتنزه 
الكوي���ت والعيد كل���ه فرحة 
وسعادة واجتماع لألهل وكل 

عام وانتم بخير.

المثل األعلى
ان   عبداهلل س����الم يؤك��د 
العي���د له مع���ان جميلة لدى 
املسلمني، في عيد الفطر تكون 
اجلائزة من اهلل تعالى للصائمني 
 وف���ي عي���د األضح���ى يظهر 
لنا املثل األعلى في بر الوالدين 
 حني وافق س���يدنا اس���ماعيل 
راضي���ا عل���ى ان يذبحه أبوه 
وفداه اهلل بذب���ح عظيم وفي 
العيد الفرحة والسعادة وصلة 

األرحام.

العيد في عيون أطفالنا لهو وفرحة وألعاب وانطالق
اهلل أحباب


