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أبشر يا هالل فقد جعل اهلل لك فرجًا ومخرجًا
من مناقب اإلمام علي ے  

األسبوع قصة

دالل فهدأنس األنصاري

حنني أمنيخالد علي

رغد عيسىمحمد عنتر

من أحاديث الرسول ژ  

»أنت ولي كل مؤمن بعدي«
عن عمران بن حصني قال: بعث رسول اهلل ژ جيشا واستعمل 
عليهم علي بن أبي طالب فمضى في السرية فأصاب جارية، فأنكروا 
علي���ه، وتعاقد أربعة من أصحاب رس���ول اهلل ژ فقالوا: إذا لقينا 
رسول اهلل ژ أخبرناه مبا صنع علي، وكان املسلمون إذا رجعوا من 
السفر بدأوا برسول اهلل ژ، فسلموا عليه ثم انصرفوا الى رحالهم، 
فلما قدمت السرية سلموا على النبي ژ، فقام أحد األربعة فقال: يا 
رسول اهلل، ألم تر الى علي بن أبي طالب، صنع كذا وكذا؟ فأعرض 
عنه رسول اهلل ژ، ثم قام الثاني، فقال مثل مقالته، فأعرض عنه، 
ثم قام الثالث، فق���ال مثل مقالته، فأعرض عنه، ثم قام الرابع فقال 

مثل ما قالوا.
فأقبل رسول اهلل ژ والغضب يعرف في وجهه فقال: »ما تريدون 
من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل 

مؤمن بعدي«.
عن عمر ابن ميمونة قال: إني جلالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة 
رهط، فقالوا: يا أبا عباس، إما ان تقوم معنا، وإما أن يخلونا هؤالء، 
قال: فقال ابن عباس: بل أقوم معكم )قال وهو يومئذ صحيح قبل أن 
يعمى( قال: فابتدأوا فتحدثوا، فال ندري ما قالوا، قال: فجاء ينفض 
ثوبه ويقول: أف وتف، وقعوا في رجل له عشر: وقعوا في رجل قال 
له النبي ژ: »ألبعثن رجال ال يخزيه اهلل أبدا، يحب اهلل ورسوله«، 
قال: فاستش���رف لها من استشرف، قال: »أين علي؟« قالوا: هو في 
الرحل يطحن، قال »وما كان أحدكم ليطحن«، قال فجاء وهو أرمد ال 
ي���كاد يبصر، قال: فنفث في عينيه ثم هز الراية ثالثا فأعطاها إياه، 

فجاء بصفية بنت حيي.
قال: ثم بعث فالنا بسورة التوبة، فبعث عليا خلفه فأخذها منه، 

قال: »ال يذهب بها إال رجل مني وأنا منه«.
وقال لبني عمه: »أيكم يواليني في الدنيا واآلخرة؟« قال: وعلي 
معه جالس، فأبوا، فقال علي: أنا أواليك في الدنيا واآلخرة، قال: »أنت 
وليي في الدنيا واآلخرة«، قال: فتركه، ثم أقبل على رجل منهم فقال: 
»أيكم يواليني في الدنيا واآلخرة؟« فأبوا، قال: فقال علي: أنا أواليك 

في الدنيا واآلخرة، فقال »أنت وليي في الدنيا واآلخرة«.
قال: وكان أول من أسلم من الناس بعد خديجة.

قال: وأخذ رسول اهلل ژ ثوبه فوضعه على علي وفاطمة واحلسن 
واحلس���ني فقال: )إمنا يريد اهلل ليذهب عنك���م الرجس أهل البيت 

ويطهركم تطهيرا � األحزاب: 33(.
قال، وشرى علي نفسه، لبس ثوب النبي ژ ثم نام مكانه، قال: 
وكان املش���ركون يرمون النبي ژ، فجاء أبوبكر، وعلي نائم، قال: 
وأبوبكر يحس���ب أنه نبي اهلل، قال: فقال: يا نبي اهلل، قال: فقال له 
علي: ان نبي اهلل ژ قد انطلق نحو بئر ميمون فأدركه، قال: فانطلق 

أبوبكر فدخل معه الغار.
قال: وجعل علي ُيرمى باحلجارة، كما كان ُيرمى نبي اهلل، وهو 
يتضور، قد لف رأس���ه بالثوب ال يخرجه حتى أصبح، ثم كش���ف 
عن رأسه، فقالوا: إنك للئيم، كان صاحبك نرميه فال يتضور وأنت 

تتضور، وقد استنكرنا ذلك.
ق���ال: وخرج بالناس في غزوة تب���وك، قال: فقال له علي: أخرج 
معك؟ قال: فقال له نب���ي اهلل »ال« فبكى علي، فقال له: »أما ترضى 
أن تكون مني مبنزلة هارون من موس���ى؟ إال أنك لست بنبي، إنه ال 

ينبغي أن أذهب إال وأنت خليفتي«.
قال: وقال له رسول اهلل ژ: »أنت وليي في كل مؤمن بعدي«.

وقال: »سدوا أبواب املسجد، غير باب علي« فقال: فليدخل املسجد 
جنبا، وهو طريقه، ليس له طريق غيره.

قال: وقال: »من كنت مواله فإن مواله علي«.
ق���ال: وأخبرنا اهلل عز وجل في الق���رآن انه قد رضي عنهم، عن 
اصحاب الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، هل حدثنا انه ساخط عليهم 

بعد؟
عن عمران بن حصني قال: بعث رسول اهلل ژ سرية، وأّمر عليهم 
علي بن أبي طالب ے، فأحدث ش���يئا في سفره، فتعاقد أربعة من 

أصحاب محمد ژ ان يذكروا أمره لرسول اهلل ژ.
قال عمران: وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول اهلل ژ، فسلمنا 

عليه.
قال: فدخلوا عليه، فقام رجل منهم فقال: يا رسول اهلل، ان عليا 
فعل كذا وكذا، فأعرض عنه، ثم قام الثاني فقال: يا رس���ول اهلل ان 
عليا فعل كذا وكذا، فأعرض عنه، ثم قام الثالث فقال: يا رسول اهلل، 
ان عليا فعل كذا وكذا، فأعرض عنه، ثم قام الرابع فقال: يا رس���ول 

اهلل، ان عليا فعل كذا وكذا.
قال: فأقبل رسول اهلل ژ على الرابع، وقد تغير وجهه، فقال: »دعوا 

عليا، دعوا عليا، إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي«.

حق الجار
عن أبي هريرة ے ان رس���ول اهلل ژ قال: »ال يدخل اجلنة من 

ال يأمن جاره بوائقه«.

أعلم الناس
ع���ن ُأبّي ب���ن كعب ے عن النبي ژ قال: قام موس���ى گ 
خطيبا في بني إسرائيل: فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم، 
فعت���ب اهلل عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى اهلل إليه: عبد من 
عبادي مبجمع البحرين هو أعلم منك، قال: يا رب كيف به؟ فقيل 
ل���ه: احمل حوتا في مكتل ف���إذا فقدته فهو ثم، فذكر احلديث في 

اجتماعه باخلضر.
إلى ان قال: فانطلقا ميشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة 
فمرت بهما سفينة، فكلموهم ان يحملوهما، فعرف اخلضر فحملوهما 
بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة او نقرتني 
في البحر، فقال اخلضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم اهلل 

إال كنقرة هذا العصفور في هذا البحر.. إلخ. )متفق عليه(

إعالن الزواج
عن عائشة رضي اهلل عنها ان النبي ژ قال: »أعلنوا هذا النكاح 
واجعلوه في املساجد واضربوا عليه الدفوف«. )رواه أحمد والترمذي 

وحسنه(

الوضوء
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اهلل عنهم قال: جاء 
أعرابي الى الرسول ژ يسأله عن الوضوء، فأراه ثالثا ثالثا ثالثا، 
وق���ال: »هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أس���اء وتعدى وظلم«. 

)رواه احمد والنسائي وابن ماجة(

السيف
عن ابن الزبير ے، قال: قال رسول اهلل ژ: من شهر سيفه ثم 

وضعه فدمه هدر. )رواه النسائي(

السعيد
عن املقداد ے، قال: قال رس���ول اهلل ژ: إن السعيد ملن جنب 

الفنت، ومن ابُتلي فصبر، فواها. )رواه أبوداود(

الشارد
عن أبي أمامة ے، قال: قال رسول اهلل ژ: أال كلكم يدخل اجلنة 

إال من شرد عن اهلل شراد البعير عن أهله.

قتلته جاهلية
عن جندب ے، قال: قال رسول اهلل ژ: من ُقتل حتت راية عمية 

يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية. )رواه مسلم(

االنتحار
وعنه قال: قال رسول اهلل ژ: »كان فيمن قبلكم رجل به جرح، 
فجزع: فأخذ سكينا فحز به يده فما رقأ الدم حتى مات قال اهلل تعالى: 
بادرني عبدي بنفسه: حرمت عليه اجلنة«، وثبت في احلديث: »من 

قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة«.

الضامن
عن سليمان بن حبيب احملاربي انه سمع أبا أمامة قال: قال النبي 
ژ: »ثالثة كلهم ضامن على اهلل، إن عاش كفي، وإن مات دخل اجلنة: 
من دخل بيته بس���الم فهو ضامن على اهلل عز وجل، ومن خرج الى 
املسجد فهو ضامن على اهلل عز وجل، ومن خرج في سبيل اهلل فهو 

ضامن على اهلل عز وجل«.

الكّيس
عن ابن عمر قال: قال رجل يا نبي اهلل، من أكيس الناس وأحزم 
الناس؟ قال: أكثرهم ذكرا للموت، وأكثرهم استعدادا أولئك األكياس 

ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة اآلخرة.

عبدامللك بن عمر بن عبدالعزيز، ابن شابه 
أباه في زهده وعفت���ه وورعه، وكان خير 
ناصح لوال���ده في كثير من املواقف، وكما 
كان عبدامللك قدوة ألبناء جيله من الشباب 
فهو أيضا قدوة لكل شاب يريد أن ينشأ في 
عبادة ربه ليكون من السبعة الذين يظلهم 

اهلل في ظله يوم ال ظل إال ظله.
قال عنه احلاف���ظ أبونعيم في احللية 

»كان للحق نافذا وللباطل واقذا«.
وق���ال ميمون بن مهران: ما رأيت ثالثة 
في بيت أخير من عمر بن عبدالعزيز وابنه 

عبدامللك ومواله مزاحم.
لم تذكر لنا كتب التاريخ والتراجم مولده 
ونش���أته بقدر ما ذكرت مواقف من حياته 
في الزهد والعفة والنصيحة، فإلى بعضها 

من خالل هذه االسطر:

نصيحته لعمر

لم يستغل عبدامللك منصب أبيه ومكانة 
أسرته، ليعيش حياة كلها ترف وتنعم دون 
إحساس بأي مسؤولية جتاه ما يحدث حوله 
م���ن أحداث، بل على العكس من ذلك عرف 
عبداملل���ك زهدا أكثر من زه���د أبيه، وكان 
نعم الناصح ألبي���ه، خوفا عليه من عظم 

املسؤولية امللقاة على عاتقه.
روي عن عبداهلل بن يونس الثقفي عن 
س���يار أبي احلكم قال: ق���ال ابن لعمر بن 
عبدالعزي���ز يقال له عبدامللك وكان يفضل 
على عمر يا أبت أقم احلق ولو س���اعة من 

نهار.
وعن يحيى بن يعلى احملاربي عن بعض 
مشيخة أهل الشام قال كنا نرى أن عمر بن 
عبدالعزي���ز إمنا أدخله في العبادة ما رأى 

من ابنه عبدامللك.
وروي عن ميمون بن مهران أن عبدامللك 
بن عمر قال له يا أبت ما منعك أن متضي ملا 
تريد من العدل، واهلل ما كنت أبالي لو غلت 
بي وبك القدور ف���ي ذلك، قال: يا بني إمنا 
أنا أروض الناس رياضة الصعب إني ألريد 
أن أحيي األمر من العدل فأؤخر ذلك حتى 
أخرج مع���ه طمعا من طمع الدنيا فينفروا 

من هذه ويسكنوا لهذه.

وع���ن خالد بن يزيد ع���ن جعونة قال: 
دخل عبدامللك على أبيه عمر فقال: يا أمير 
املؤمنني ماذا تقول لربك إذا أتيته وقد تركت 
حقا لم حتيه وباطال لم متته، قال: اقعد يا 
بني ان آب���اءك وأجدادك خدعوا الناس عن 
احلق فانتهت األمور إلي وقد أقبل ش���رها 
وأدبر خيرها، لكن أليس حسبي جميال أال 
تطلع الشمس علي في يوم إال أحييت فيه 
حقا وأمت فيه باط���ال حتى يأتيني املوت 

وأنا على ذلك.
وعن إسماعيل بن أبي حكيم وكان كاتب 
عمر بن عبدالعزيز قال دخل عبدامللك على 
أبيه عمر فقال أين وقع لك رأيك فيما ذكر لك 
مزاحم من رد املظالم، قال: على إنفاذه فرفع 
عمر يديه ثم قال احلمد هلل الذي جعل لي 

من ذريتي من يعينني على أمر ديني.

مواقف من حياته

عن هش����ام بن حس����ان قال: قال عمر بن 
عبدالعزيز ملواله مزاحم كم ترانا أصبنا من 
أموال املؤمنني قال قلت: يا أمير املؤمنني أتدري 
ما عيالك، قال: نعم اهلل لهم، فخرجت من عنده 
فلقيت ابن����ه عبدامللك فقلت له: هل تدري ما 
قال أمير املؤمنني، قال: وما قال، قلت: قال هل 
ت����دري ما أصبنا من أموال املؤمنني، قال: فما 
قلت له قال قلت له: هل تدري ما عيالك قال: 
نعم اهلل لهم، قال: عبدامللك بئس الوزير أنت 
يا مزاحم ثم جاء يستأذن على أبيه فقال لآلذن 
استأذن لي عليه فقال له: اآلذن إمنا ألبيك من 
الليل والنهار هذه الساعة، قال: البد من لقائه 
فسمع عمر مقالتهما قال: من هذا، قال: اآلذن 
عبدامللك، ق����ال: ائذن له، قال: فدخل فقال: ما 
جاء بك هذه الساعة قال شيء ذكره لي مزاحم، 
قال: نع����م فما رأيك قال رأيي أن متضيه قال 
فإن����ي أروح إلى الصالة فأصعد املنبر فأرده 
على رؤوس الناس، قال: ومن لك أن تعيش 
إلى الصالة، قال: فمه، قال: الساعة قال فخرج 
فنودي في الناس الصالة جامعة فصعد املنبر 

فرده على رؤس الناس.
وعن إس���ماعيل بن أبي حكيم قال: كنا 
عند عمر بن عبدالعزيز، فلما تفرقنا نادى 
مناديه الصالة جامعة قال: فجئت املسجد 

فإذا عمر على املنبر فحمد اهلل وأثنى عليه 
ثم قال: أما بعد فإن هؤالء أعطونا عطايا ما 
كان ينبغي لنا أن نأخذها وما كان ينبغي 
له���م أن يعطوها، وإني قد رأيت ذلك ليس 
على فيه دون اهلل محاسب وإني قد بدأت 
بنفس���ي وأهل بيتي أقرأ يا مزاحم فجعل 
مزاحم يقرأ كتابا كتابا ثم يأخذه عمر فيقطعه 

حتى نودي بالظهر.
وعن ميمون ابن مهران قال بعث إلي عمر 
ب����ن عبدالعزيز وإلى مكحول والى أبي قالبة 
فقال: ما ترون في هذه األموال التي أخذت من 
الناس ظلما، فقال مكحول يومئذ قوال ضعيفا 
كرهه، فقال: أرى أن تستأنف، فنظر إلى عمر 
كاملس����تغيث بي قلت: يا أمير املؤمنني ابعث 
إلى عبدامللك فأحضره فإنه ليس من دون من 
رأي����ت، قال: يا حارث ادع ل����ي عبدامللك فلما 
دخ����ل عليه عبدامللك قال يا عبدامللك ما ترى 
في هذه األموال التي قد أخذت من الناس ظلما 
قد حضروا يطلبونها وقد عرفنا مواضعها، 
قال: أرى أن تردها فإن لم تفعل كنت شريكا 

ملن أخذها.
وقال إس����ماعيل بن أبي حكيم قال غضب 
عمر بن عبدالعزيز يوما فاشتد غضبه وكان 
فيه حدة وعبدامللك ب����ن عمر بن عبدالعزيز 
حاضرا، فلما سكن غضبه قال: يا أمير املؤمنني 
أنت في قدر نعمة اهلل عليك وموضعك الذي 
وضعك اهلل به وما والك من أمر عباده يبلغ 
بك الغضب ما أرى، قال: كيف قلت قال فأعاد 
عليه كالمه فقال: أما تغضب يا عبدامللك فقال 
ما تغني سعة جوفي إن لم أردد فيها الغضب 
حتى ال يظهر منه ش����يء أكرهه قال وكان له 

بطني.
عن ابن أبي عبلة ق����ال: جلس عمر يوما 
للن����اس فلما انتصف النهار ضجر وكل ومل 
فقال للناس مكانكم حتى أنصرف إليكم فدخل 
ليستريح س����اعة فجاء ابنه عبدامللك فسأل 
عنه فقالوا دخل فاستأذن عليه فأذن له فلما 
دخل قال يا أمير املؤمنني ما أدخلك قال: أردت 
أن أس����تريح س����اعة، قال: أو أمنت املوت أن 
يأتيك ورعيتك عل����ى بابك ينتظرونك وأنت 
محتجب عنهم فقام عمر من س����اعته وخرج 

إلى الناس.

عبدالملك بن عمر.. نموذج وقدوة للشباب

ملا نزل قوله تعالى )والذين يرمون 
احملصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانني جلدة وال تقبلوا لهم 
شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون( النور 

.4
قال س���عد بن عبادة وهو س���يد 
االنصار: أهكذا انزلت يا رسول اهلل؟ 
فقال رس���ول اهلل ژ أال تسمعون يا 
معشر األنصار الى ما يقول سيدكم؟ 
قالوا: يا رس���ول اهلل انه رجل غيور، 
واهلل م���ا تزوج امرأة قط إال بكرا وما 
طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا على أن 
يتزوجها من شدة غيرته، فقال سعد: 
واهلل يا رسول اهلل إني ألعلم انها حق 

وانها من عند اهلل، ولكن قد تعجبت 
ان لو وجدت ل���كاع قد تفخذها رجل 
لم يكن لي أن أهيجه وال أحركه حتى 
آتي بأربعة شهداء، فواهلل إني ال آتي 
بهم حتى يقض���ي حاجته، فما لبثوا 
إال يسيرا حتى جاء هالل بن أمية من 
أرضه عشيا فوجد عند أهله رجال فرأى 
بعينه وسمع بأذنه فلم يهيجه حتى 
أصبح وغدا على رسول اهلل ژ فقال 
يا رس���ول اهلل إني جئت أهلي عشيا 
فوجدت رجال فرأيت بعيني وسمعت 
بأذني، فكره رسول اهلل ژ ما جاء به 
واشتد عليه فقال سعد بن عبادة: اآلن 
يضرب رسول اهلل ژ هالل بن أمية 

ويبطل شهادته في املسلمني فقال هالل: 
واهلل إني ألرجو ان يجعل اهلل لي منها 
مخرجا فقال هالل يا رسول اهلل إني 
قد ارى ما قد اشتد عليك مما جئتك به 
واهلل يعلم اني لصادق فواهلل إن رسول 
اهلل ژ يري���د أن يأمر بضربه اذ نزل 
عليه الوحي وكان اذا نزل عليه عرفوا 
ذلك من تربد جلده، فأمسكوا عنه حتى 
فرغ من الوحي فنزلت اآلية )والذين 
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء 
إال أنفسهم( فُسري عن رسول اهلل ژ 
فقال: أبش���ر يا هالل قد جعل اهلل لك 
فرجا ومخرجا فقال هالل: قد كنت ارجو 

ذاك من ربي وذكر باقي احلديث.

وشبع الصغار

هل تعلم؟

في ليلة شديدة البرد، حالكة الظالم، جاءت امرأة 
ال���ى حامت الطائي وكان حامت مضرب املثل في اجلود 
والكرم، فقالت له: جئ���ت إليك من عند أوالدي، وهم 
يصيحون ويبكون من ش���دة اجلوع، فهل اجد عندك 
من الطعام ما يسد جوعهم؟ فقال لها: واهلل ألشبعنهم. 
ولم يكن حامت ميلك في ذلك الوقت شيئا سوى فرسه 

وكان يحبه حبا شديدا.
فقام بسرعة إلى فرسه وذبحه ثم أوقد عليه النار 
حتى نضج، ثم اعطاها اللح���م، فأكلت وأكل أوالدها 
حتى شبعوا جميعا، حقا لقد كان حامت الطائي رجال 

كرميا سخيا.

ان أول عاصمة للدولة األموية هي دمشق، وكان واليها 
معاوية بن ابي سفيان في عهد عثمان ے فلما استشهد 
بقيت دمش���ق خاضعة ملعاوية حتى تنازل احلسن بن 

علي ے ملعاوية واتخذها مقرا حلكمه.

الوقاحة مع األصدقاء
أنس األنصاري يتأسف 
ملعاملة األصدقاء للبعض 
بأس���لوب غير مهذب فيه 
وقاحة وقل���ة ذوق وعدم 
مراعاة شعور الناس وقال 
يجب ان يكون اإلنس���ان 
لطيفا مهذبا في تعامله حتى 
ال يكرهه الناس ويبتعدوا 
عنه وال يصادقوه وبالتالي 

ال يكون لديه اصدقاء.

عدم طاعة الكبار
خالد علي يقول ان الطفل 
الذي ال يطيع من هو اكبر 
منه فهو يخطئ خطأ كبيرا 
اكبر  ويجب طاعة من هم 
منا وسماع نصيحتهم ألنهم 
يعرفون اكثر ويحبون لنا 
اخلير لذلك اس���مع واطيع 
كالم اخي االكبر وال اعامله 
اال بكل احترام وهو حنون 
علّي، واحرص على طاعة 

الكبار.

الكذب
محمد عنتر يقول ببراءة 
وعفوية، الكذابون يدخلون 
النار، والبد ان يكون املسلم 
دائم���ا يق���ول الصدق وال 
يكذب في شيء ابدا، لذلك 
عندما يسألني ابي عن شيء 
أجيبه بصدق حتى لو كنت 
مخطئا اعترف بأنني أخطأت 
وال أكذب اب���دا ألن الكذب 

حرام.

عدم القناعة
دالل فهد تؤكد ان االنسان 
املؤمن يجب ان يكون قنوعا 
وراضيا مبا أعطاه اهلل واال 
يتذمر على كل شيء ينقصه 
وان يشكر اهلل ويحمده على 
كل عطاياه مهما كانت ألن 
اهلل تعالى يعلم ما يصلحنا 
اما عدم  وم���وزع األرزاق 
القناعة فهو يشعر صاحبه 

بالتعاسة واحلزن.

الجلوس مع الكبار
حنني أمني تقول: هناك 
البن���ات الصغار  بع���ض 
يحبنب أن يجلسن مع األم 
وهي تتحدث مع صديقاتها 
في كالم الكب���ار وارى ان 
هذا س���لوك غير صحيح 
ألنه يجب اال نس���مع كالم 
واسرار األم مع صديقاتها 
وأال جنلس معه���ن إال إذا 

سمحن لنا بذلك.

التجاهل
رغ���د عيس���ى ترفض 
عدم اهتمام الطرف اآلخر 
باحلديث وتقول هذا جتاهل 
وعدم اهتمام عندما أتكلم وال 
يسمعني من أكلمه ويكون 
مش���غوال بأي ش���يء آخر 
وأش���عر بان هذا التجاهل 
سلوك س���يء وال يحترم 
امامه ويجرح  مشاعر من 
اإلحساس وينم على عدم 

الذوق.

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

عبداهلل العجمي يحتضن ولديه

أطفالنا في أحضان كتاب اهلل

رسوماتي الجميلة

ف���ي مقر الهيئة اخليرية االس���المية العاملية احُتفل 
بتكرمي االطفال الفائزين في مس���ابقة القرآن الكرمي في 
جميع حلقات الكويت والتقينا بالطفلني عبدالرحمن وفهد 

العجمي مع والدها جتمعهم فرحة الفوز.

يضيف »احباب اهلل« لوحاته���م التي تبرز مواهب 
الصغار وكل اس���بوع نقدم احد هذه الرسومات واليوم 

يقدم لنا هذه الرسمة املعبرة يوسف بدر.


