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)أفال ينظرون إلى اإلبل كيف خلقت(
ÿ من مناقب اإلمام علي

األسبوع قصة

شغف العبيدانيوسف الفليج

سهى هشامعبداللطيف الغامن

علي وحسن يتوسطان والدتهماسلمى محمدعبداهلل محمد

جعفر أبو احلسن يتوسط أوالده حسن وإيالف ومرمي

من أحاديث الرسول ژ  

ذكر لباسه
عن خالد أبي أمية قال: رأيت عليا وقد حلق ازاره بركبتيه.

عن عبداهلل بن ابي الهذيل قال: رأيت عليا عليه قميص رازي، 
اذا مد كمه بلغ الظفر، فاذا ارخاه بلغ نصف ساعده.

ع���ن عطاء ابي محم���د قال: رأيت على عل���ي قميصا من هذه 
الكرابيس، َغبر غسيل.

عن ابي العالء، مولى االس���لميني قال: رأيت عليا ياتزر فوق 
السرة.

عن عمرو بن قيس، ان عليا رئي عليه ازار مرقوع، فقيل له، 
فقال: يخشع القلب، ويقتدي به املؤمن.

عن احلر بن جرموز عن ابيه قال: رأيت عليا وهو يخرج من 
القصر وعليه قطريتان، ازار الى نصف الس���اق ورداء مش���مر، 
قريب منه، ومعه درة لم ميش بها في االسواق ويأمرهم بتقوى 
اهلل وحس���ن البيع، ويق���ول: اوفوا الكيل واملي���زان، ويقول: ال 

تنفخوا اللحم.
عن علي بن ربيعة انه رأى على علي بردين قطريني.

عن حميد بن عبداهلل االصم قال: سمعت فروخ ، مولى لبني 
االشتر قال: رأيت عليا في بني ديوار، وانا غالم، فقال: اتعرفني؟ 
فقلت: نعم، انت امير املؤمنني، ثم اتى آخر فقال: اتعرفني؟ فقال: 
ال، فاش���ترى منه قميصا زابيا فلبسه، فمد كم القميص فاذا هو 
مع اصابعه فقال له: كفه، فلما كفه قال: احلمد هلل الذي كسا علي 

بن ابي طالب.
عن ايوب بن دينار، ابي س���ليمان املكتب قال: حدثني والدي 
انه رأى عليا ميش���ي في السوق، وعليه ازار الى نصف ساقيه، 

وبردة على ظهره، قال: ورأيت عليه بردين جنرانيني.
ع���ن ام كثيرة انه���ا رأت علي���ا ومعه مخفف���ة، وعليه رداء 
س���نبالني، وقميص كرابيس، وازار كرابيس الى نصف ساقيه، 

االزار والقميص.
ع���ن جعفر بن محم���د عن ابيه قال: كان عل���ي بن ابي طالب 
يطوف في السوق بيده درة، فأتي بقميص له سنبالني فلبسه، 
فخرج كماه على يديه، فأمر بهما فقطعا حتى استويا بيديه، ثم 

اخذ درته فذهب يطوف.
عن جعفر بن محمد عن ابيه قال: ابتاع علي قميصا سنبالنيا 
بأربع���ة دراهم، فجاء اخلياط فمد كم القميص، فأمره ان يقطعه 

مما خلف اصابعه.
عن هرمز قال: رأيت عليا متعصبا بعصابة سوداء، ما ادى اي 

طرفيها اطول؟ الذي قدامه او الذي خلفه، يعني عمامة.
عن هرمز قال: رأيت عليا عليه عمامة س���وداء، قد ارخاها من 

بني يديه ومن خلفه.
عن ابي جعفر االنصاري قال: رأيت على علي عمامة س���وداء 
يوم قتل عثمان، قال ورأيته جالس���ا في ظلة النساء، وسمعته 

يومئذ، يوم قتل عثمان، يقول: تبا لكم سائر الدهر.
ع���ن عطاء بن محمد قال رأيت عليا خرج من الباب الصغير، 
فصلى ركعتني حني ارتفعت الش���مس، وعليه قميص كرابيس 
كسكري فوق الكعبني، وكماه الى االصابع، وأصل االصابع غير 

مغسول.

أنا دار الحكمة وعلي بابها
عن الصنابجي عن علي ÿ قال: قال رسول اهلل ژ »انا دار 

احلكمة، وعلي بابها«.

علمه بالقرآن
عن سليمان االحمسي، عن ابيه قال: قال علي: واهلل ما نزلت 
آية اال وقد علمت فيم نزلت واين نزلت وعلى من نزلت، ان ربي 

وهب لي قلبا عقوال ولسانا طلقا.
وعن ابي الطفيل قال: قال علي: س���لوني عن كتاب اهلل، فإنه 
ليس من آية االوقد عرفت بليل نزلت ام بنهار، في س���هل ام في 

جبل.

كيف تلقى علمه بالحديث
عن عبداهلل بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه، 

أنه قيل لعلي: ما لك أكثر أصحاب رسول اهلل ژ، حديثا؟
قال: إني كنت إذا سألته أنبأني، وإذا سكت ابتدأني.

أخرجه ابن س���عد في الطبقات ص 101 من القسم الثاني ج2 
)ط.ليدن( وص 338 ج2 )ط.بيروت(.

حب المؤمن وبغض المنافق
عن زر بن حبيش عن علي قال: عهد إلي النبي األمي ژ »أنه ال يحبك 

إال مؤمن وال يبغضك إال منافق«.
قال عدي بن ثابت: أنا من القرن الذي دعا لهم النبي ژ.

وعن املساور احلميري، عن أمه قالت: دخلت على أم سلمة فسمعتها 
تقول: كان رس����ول اهلل ژ يقول: »ال يحب علي����ا منافق، وال يبغضه 

مؤمن«.
عن عبداهلل بن بريدة قال: حدثني أبي بريدة قال: أبغضت عليا بغضا 
لم يبغض����ه أحد قط، قال: وأحببت رجال م����ن قريش لم أحبه إال على 
بغضه عليا. قال: فُبعث ذلك الرجل على خيل، فصحبته، ما أصحبه إال 
على بغضه عليا، قال: فأصبنا س����بيا، قال: فكتب إلى رس����ول اهلل ژ: 
ابعث إلينا من يخّمسه، قال: فبعث إلينا عليا، وفي السبي وصيفة هي 
افضل من في الس����بي، فخّمس وقسم، فخرج رأسه مغطى، فقلنا: يا أبا 
احلسن، ما هذا؟ قال: ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي؟ فإني 
قسمت وخّمست فصارت في اخلمس، ثم صارت في أهل بيت النبي ژ، 
ثم صارت في آل علي، ووقعت بها، قال: فكتب الرجل الى نبي اهلل ژ، 
فقلت: ابعثني، فبعثني مصّدقا، قال: فجعلت اقرأ الكتاب وأقول: صدق. 
قال: فأمسك يدي والكتاب وقال: »أتبغض عليا«؟، قال: قلت: نعم، قال: 
»ف����ال تبغضه، وإن كنت حتبه فازدد له حبا، فوالذي نفس محمد بيده، 
لنصي����ب آل علي في اخلمس أفضل من وصيفة«، قال: فما كان أحد بعد 

قول رسول اهلل ژ أحب إلي من علي.
قال عبداهلل )راوي احلديث(: فوالذي ال إله غيره، ما بيني وبني النبي 

ژ في هذا احلديث، غير أبي بريدة.
عن عبداهلل بن بريدة، عن أبيه قال: بعث رسول اهلل ژ عليا إلى خالد 
بن الوليد ليقسم اخلمس )وفي رواية: ليقبض اخلمس(  قال: فأصبح 
علي ورأس����ه يقطر، قال: فقال خالد لبريدة: أال ترى إلى ما يصنع هذا؟ 
)ملا صنع علي( ق����ال: وكنت أبغض عليا، قال: فقال: يا بريدة، أتبغض 
علي����ا؟ قال: قلت: نعم، قال: فال تبغضه )وفي رواية: فأحبه( فإن له في 

اخلمس أكثر من ذلك.

صالح التسابيح
عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول اهلل ژ للعباس بن 
عبداملطلب: »يا عباس يا عماه، أال أعطيك، أال أمنحك، أال أحبوك، 
أال أفعل بك عش���ر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر اهلل لك ذنبك 
أوله وآخره، وقدميه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، 
وس���ره وعالنيته. عشر خصال: أن تصلي أربع ركعات تقرأ في 
كل ركعة بفاحتة الكتاب وسورة. فإذا فرغت من القراءة في أول 
ركعة فقل وأنت قائم: س���بحان اهلل، واحلمد هلل، وال إله إال اهلل، 
واهلل أكبر خمس عش���ر مرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا، 
ثم ترفع رأسك من الركوع. فتقول عشرا، ثم تهوي ساجدا فتقول 
وأنت ساجد عش���را، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا 
ثم تهوي س���اجدا فتقول وأنت ساجد عشرا، ثم ترفع رأسك من 
السجود فتقولها عشرا. فذلك خمس وسبعون في كل ركعة، تفعل 
ذلك في أربع ركعات. وإن اس���تطعت أن تصليها في كل يوم مرة 
فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل 

سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة« 
)رواه أبو داود وابن ماجة وابن خزمية في صحيحه والطبراني(.

فضل النبي ژ
قال رس����ول اهلل ژ: »فضلت على األنبياء بس����ت: أعطيت جوامع 
الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي األرض مسجدا 

وطهورا، وأرسلت إلى اخللق كافة، وختم بي النبيون«.
)رواه الترمذي وابن ماجة وهو حديث حسن صحيح(.

الغنم
عن أبي س����عيد اخلدري رضي اهلل عنه أنه قال: قال رسول اهلل ژ: 
يوش����ك أن يكون خير مال املسلم غنما يتبع بها شعف اجلبال ومواقع 

القطر يفر بدينه من الفنت. )رواه مالك(

االستغفار
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ژ: »والذي نفسي 
بي����ده لو لم تذنبوا لذهب اهلل بكم وجلاء بقوم يذنبون فيس����تغفرون 

فيغفر لهم«. )رواه مسلم(

»ارم س����عد فداك أبي وامي«، هذه كلمات 
الرسول ژ عن احد العشرة املبشرين باجلنة 
س����عد بن ابي وقاص، هو سعد بن مالك بن 
أهيب الزهري القرشي او ابو اسحاق، من بني 

زهرة أهل آمنة بنت وهب أم 
الرس����ول ژ، فقد كان الرسول ژ يعتز 
بهذه اخلؤولة ، وقد ورد أنه ژ كان جالسا 
مع نفر من أصحابه فرأى سعد بن أبي وقاص 
مقبال فقال ملن معه »هذا خالي فليرني امرؤ 
خاله«. وكان سعد ÿ من النفر الذين دخلوا 
في االس����الم أول ما علموا به، فلم يسبقه اال 
أبوبكر وعلي وزيد وخديجة، قال سعد: بلغني 
أن رسول اهلل ژ يدعوا الى االسالم مستخفيا، 
فعلمت أن اهلل أراد بي خيرا وشاء أن يخرجني 
بسببه من الظلمات الى النور، فمضيت اليه 
مسرعا حتى لقيته في شعب جياد وقد صلى 
العصر فأسلمت، فما سبقني أحد اال أبو بكر 
وعلي وزيد رضي اهلل عنهم، وكان ابن سبع 
عشرة سنة، كما يقول سعد -ÿ: لقد أسلمت 

يوم أسلمت وما فرض اهلل الصلوات.
يقول س����عد ÿ: وما سمعت أمي بخبر 
اس����المي حتى ثارت ثائرتها وكنت فتى بارا 
بها محبا لها فأقبلت علي تقول: يا س����عد ما 
هذا الدين الذي اعتنقته فصرفك عن دين أمك 
وأبي����ك؟ واهلل لتدعن دينك اجلديد أو ال آكل 
وال أش����رب حتى أموت فيتفطر فؤادك حزنا 
علي ويأكلك الندم عل����ى فعلتك التي فعلت 
وتعيرك الناس أبد الده����ر، فقلت: ال تفعلي 
يا أماه فأنا ال أدع ديني ألي شيء، اال أن أمه 
اجتنبت الطعام ومكثت أياما على ذلك فهزل 
جس����مها وخارت قواها، فلما رآها سعد قال 
لها: يا أماه اني على شديد حبي لك ألشد حبا 
هلل ولرس����وله وواهلل لو كان لك ألف نفس 
فخرجت منك نفسا بعد نفس ما تركت ديني 
هذا بشيء،  فلما رأت اجلد أذعنت لألمر وأكلت 

وشربت على كره منها.
ونزل قوله تعالى )ووصينا االنسان بوالديه 
حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامني 
أن اشكر لي ولوالديك الي املصير، وان جاهداك 
على أن تش����رك بي ما ليس ل����ك به علم فال 
تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع 

سبيل من أناب الي ثم الي مرجعكم فأنبئكم 
مبا كنتم تعملون(. وكان الرسول ژ يجلس 
بني نفر من أصحابه، فرنا ببصره الى األفق 
في إصغاء من يتلقى همسا وسرا، ثم نظر في 
وج����وه أصحابه وقال لهم: يطلع عليكم اآلن 
رجل من أهل اجلنة، وأخذ الصحاب يتلفتون 
ليروا هذا الس����عيد، فإذا سعد بن أبي وقاص 
آت. وقد س����أله عبداهلل بن عمرو بن العاص 
أن يدله على ما يتقرب به الى اهلل من عبادة 
وعمل فقال له: ال شيء أكثر مما نعمل جميعا 
ونعبد، غير أني ال أحمل ألحد من املس����لمني 
ضغنا وال س����وءا. وكان سعد بن أبي وقاص 
إذا رمى عدوا أصابه وإذا دعا اهلل دعاء أجابه، 
وكان الصحابة يردون ذلك لدعوة الرسول ژ 
له: اللهم سدد رميته، وأجب دعوته، ويروى 
أنه رأى رجال يس����ب طلح����ة وعليا والزبير 
فنهاه فلم ينته فقال له: إذن أدعو عليك، فقال 
الرجل: أراك تتهددن����ي كأنك نبي، فانصرف 
س����عد وتوضأ وصلى ركعتني ثم رفع يديه 
قائال: اللهم إن كن����ت تعلم أن هذا الرجل قد 
سب أقواما سبقت لهم منك احلسنى، وأنه قد 
أسخطك سبه إياهم، فاجعله آية وعبرة، فلم 
ميض غير وقت قصير حتى خرجت من إحدى 
الدور ناقة نادة ال يردها شيء، حتى دخلت في 
زحام الناس ثم اقتحمت الرجل فأخذته بني 

قوائمها، ومازالت تتخبطه حتى مات.
أول سهم

وقد بعثه الرس����ول ژ في سرية عبيدة 
بن احلارث ÿ الى ماء باحلجاز أسفل ثنية 
امل����رة فلقوا جمعا من قريش ولم يكن بينهم 
قتال أال أن سعدا قد رمى يومئذ بسهم فكان 

أول سهم رمي به في االسالم.
وش����ارك في أحد وتفرق الناس أول األمر 
عن رسول اهلل ژ ووقف سعد يجاهد ويقاتل 
فلم����ا رآه الرس����ول ژ يرمي جعل يحرضه 
ويقول له: ارم س����عد ف����داك أبي وأمي، وظل 
سعد يفتخر بهذه الكلمة طوال حياته ويقول: 
ما جمع الرسول ژ ألحد أبويه اال لي، وذلك 

حني فداه بهما.
وعندما احتدم القتال مع الفرس، أراد امير 

املؤمنني عمر أن يقود اجليش بنفس����ه، لكن 
رأى الصحابة أن يولي هذه اإلمارة لرجل آخر 
واقترح عبدالرحمن بن عوف: األسد في براثنه، 
 ÿ س����عد بن مالك الزهري، وقد واله عمر
امرة جيش املسلمني الذي حارب الفرس في 
القادسية وكتب اهلل النصر للمسلمني وقتلوا 
الكافرين وزعيمهم رستم، وعبر مع املسلمني 
نهر دجلة حتى وصلوا املدائن وفتحوها، وكان 
إعجازا عبور النهر مبوسم فيضانه، حتى أن 
سلمان الفارسي قد قال: إن اإلسالم جديد، ذللت 
واهلل لهم البحار، كما ذللت لهم البر، والذي 
نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجا، كما 
دخلوه أفواجا، وبالفعل أمن القائد الفذ سعد 
مكان وصول اجليش بالضفة األخرى بكتيبة 
األهوال وكتيبة اخلرس����اء، ثم اقتحم النهر 
بجيش����ه ولم يخسر جنديا واحدا في مشهد 
رائع، وجناح باهر، ودخل سعد بن أبي وقاص 
ايوان كسرى وصلى فيه ثماني ركعات صالة 

الفتح شكرا هلل على نصرهم.
الفتنة

اعتزل سعد الفتنة وأمر أهله وأوالده أال 
ينقلوا له أخبارها، وذات يوم ذهب إليه ابن 
أخيه هاش����م بن عتبة بن أبي وقاص ويقول 
له: يا عم، ها هنا مائة ألف سيف يرونك أحق 
الناس بهذا األمر، فيجيبه سعد: أريد من مائة 
ألف سيف، سيفا واحدا، إذا ضربت به املؤمن 
لم يصنع شيئا، وإذا ضربت به الكافر قطع، 
فتركه ابن أخيه بس����الم، وحني انتهى األمر 
ملعاوية س����أل س����عدا: مالك لم تقاتل معنا؟ 
فأجابه: إني م����ررت بريح مظلمة فقلت: أخ، 
أخ، وأنخت راحلتي حتى اجنلت عني، فقال 
معاوية: ليس في كتاب اهلل أخ، أخ، لكن قال 
اهلل تعالى )وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا، 
فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على األخرى 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهلل(، 
وأنت لم تكن مع الباغية على العادلة، وال مع 
العادلة على الباغية، فأجاب س����عد قائال: ما 
كنت ألقاتل رجال � يعني علي بن أبي طالب � 
قال له الرسول ژ: أنت مني مبنزلة هارون 

من موسى إال انه ال نبي بعدي.

ابن أبي وقاص خال الرسول ژ

نبت صالح ترعرع في رحاب القرآن

متفوقان في حفظ كتاب اهلل

ملا ذكر اهلل عز وجل امر اهل الدارين 
تعجب الكفار من ذلك فكذبوا وانكروا 
فذكرهم اهلل بصنعته وقدرته وانه 
قادر على كل شيء كما خلق احليوانات 
والسماء واالرض، ثم ذكر اهلل تعالى 
الدالئل والبراهني الدالة على قدرته 
ووحدانيته فقال تعالى: )أفال ينظرون 
إلى االبل كيف خلقت(، يقول تعالى 
ملنكري قدرته على ما وصف في هذه 
السورة من العقاب والنكال الذي اعده 
الهل عداوته والنعيم والكرامة التي 
اعدها الهل واليته: أفال ينظر هؤالء 
املنكرون قدرة اهلل على هذه االمور 
الى االبل كيف خلقها وسخرها لهم 
وزللها وجعلها حتمل حملها باركة 
ثم تنهض به، والذي خلق ذلك غير 

عزيز علي���ه ان يخلق ما وصف من 
هذه االمور في اجلنة والنار، يقول 
جل ثناؤه: اف���ال ينظرون الى االبل 
القدرة  ان  فيعتبرون بها ويعلمون 
التي قدر بها على خلقها لن يعجزها 

خلق مثلها.
الدالئل والبراهني  ثم ذكر تعالى 
الدالة على قدرته ووحدانيته افال ينظر 
هؤالء الناس نظر تفكر واعتبار الى 
االبل � اجلمال � كيف خلقها اهلل خلقا 
عجيبا بديعا يدل على قدرة خالقها؟ ملا 
فيها من العجائب في قوتها وانقيادها 
مع ذلك لكل ضعيف وصبرها على 
العطش وكثرة املنافع التي فيها من 
الركوب واحلمل عليها واكل حلومها 

وشرب ألبانها وغير ذلك.

أول عمل ألصغر روائي كويتي
ف����ي أول جتربة فنية 
يدخ����ل الروائي الصغير 
محمد السالم عتبة تاريخ 
الكتابة »رجل بألف رجل«، 
حيث جاء كتابه من 143 
صفحة من القطع املتوسط 
والصادرة له منشورات 
الكويتية.  ذات السالسل 
وقد ص����درت أول طبعة 
له ف����ي أروق����ة معرض 
الكويت األخير في دورته 
ال� 34، حيث ميزج قصته 
بنوع من اخليال االبداعي 

استوحاها من فارس العرب عنترة بن شداد العبسي، حيث 
أعجب الروائي الصغير بهذا الرمز العرب الذي غير الكثير 
من رؤية العرب لهذا الفارس الذي انش����د أش����عارا خلدها 
التاريخ، وبهذه التجربة الفني����ة الصغيرة يدخل الروائي 
الصغير عتبة تاريخ الكتابة الكويتية بثبات جميل وبهذا 
يخطو الكاتب الصغير نحو خياالت كتابة ابداعية لتنساب 
نحو عمل روائ����ي محدود الصفحات اال ان حداثة التجربة 

حتدد مالمح مستقبل  مشرق بإذن اهلل.

التشدد
الفلي����ج يقول:  يوس����ف 
أرى بعض األوالد والش����باب 
متشددون في حياتهم، وديننا 
دين اليسر وليس دين العسر 
والبد أن يكون اإلنس����ان في 
سلوكه وسطا بني هذا وذاك فال 
يشدد على نفسه في الدراسة 
أو في العبادة ويرهق نفسه 
للغاية وال أن يتسيب وتكون 

النهاية اخلسارة.

التجسس
عبداللطيف الغامن يؤكد 
بشدة أن سلوك التجسس 
على اآلخرين سلوك كريه 
وغير الئق باملس���لم الذي 
يعرف جي���دا قوله تعالى 
)وال جتسسوا( وإذا سألني 
أحد زمالئي عن شخص آخر 
بطريقة التجسس فإنني ال 
أوافق أبدا ألنه سلوك غير 
محترم وحرام وال أقبله على 

نفسي.

اللؤم
عبداهلل محم���د يقول: 
اللئيم يكتشف  اإلنس���ان 
أمره بس���رعة ويهرب من 
صداقته الناس وخاصة إذا 
كنت تتعامل معه بوضوح 
وصراحة وطيبة قلب وفي 
املقابل جتده يتالءم عليك 
ويظن أنه أذكى منك ولكن 
في النهاية هو سلوك غير 

مقبول وغير سوي.

التسرع
العبي����دان ترى  ش����غف 
أن االنس����ان املتسرع يخطئ  
التفكير قبل  كثيرا والبد من 
االق����دام على قول أو فعل ألن 
هذا ه����و املطلوب لكي يكون 
قرارنا س����ليما وحتى ال نقع 
في االخطاء وتؤكد ان التسرع 
في الكالم أو االكل أو السير أو 
أي شيء يؤدي إلى اخلسارة 

في النهاية.

التفاخر
سهى هش����ام تقول يجب 
على اإلنس����ان اال يتفاخر مبا 
عنده أمام الفقراء أو أمام من 
هن أقل مستوى منه ألن ذلك 
يشعره بالغيرة ورمبا احلقد 
وإذا كان اإلنسان ميتلك نعمة 
ليست لدى غيره فليحمد اهلل 
عليها وال يتحدث بها مع من 
دونه كما أن التفاخر واخليالء 

صفة منهي عنها.

الصمت الشديد
سلمى محمد تقول: أحب 
الهدوء ولكن ال أحب من ال 
يتحدثون ويعيش���ون في 
صمت خاصة إذا تكلمت مع 
أحد وفي املقابل تظل ساكتة 
ال تتحدث وه���ذا الصمت 
يضايقني وأنا أحتدث مع 
أختي وه���ي تتحدث معي 
ونلعب مع���ا وبهدوء لكن 
ال نظ���ل صامتني من دون 

كالم.

في رحاب مس���جد الدولة الكبير التقينا باملتفوقني 
الثالثة في مسابقة القرآن الكرمي يصحبهم والدهم الذي 
رباهم على حب القرآن فتفوقوا وتنافسوا حتى يلبسوا 
والده���م تاج الوقار، فإلى األمام دائما وجعلكم اهلل قرة 

أعني لوالديكم.

الطفالن علي وحسن دشتي تفوقا في حفظ كتاب اهلل 
في مس���ابقة الهيئة العامة للشباب والرياضة وانضما 
إلى واحتنا ووعدا باملشاركة بابداعتهما في واحة احباب 

اهلل فأهال بكما.

فطرتهم ترفض هذه السلوكيات
األطفال يولدون على الفطرة والفطرة جبلت على اخلير ومحبته وهم ببراءتهم مييلون إلى عمل اخلير وينفرون من كل عمل سيئ 

أو كريه وها هم هنا يحدثوننا عن اخلصال والسلوكيات التي يكرهونها.

اهلل أحباب

محمد السالم


