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تجرأوا على الخالق فُلِعنوا بما قالوا
كان اليهود واليزالون يواجهون اإلس����ام واملسلمني بالتكذيب 
والتشكيك ومما يروى عن أفعالهم هذه ان فنحاص بن عازور وزيد 
بن قيس ونفر من اليهود قالوا حلذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر 
بعد غزوة أحد التي انهزم فيها املسلمون: ألم تروا ما أصابكم؟ ولو 
كنتم على احلق ما هزمتم، فارجعوا الى ديننا فهو خير لكم وأفضل، 
ونحن أهدى منكم سبيا، فقال عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: 
شديد، قال، فإني عاهدت أال أكفر مبحمد ما عشت، فقال اليهود: أما 
هذا فقد صبأ، وأما حذيفة فقال: رضيت باهلل ربا وباإلس����ام دينا 
ومبحمد نبيا وبالقرآن إمام����ا، وبالكعبة قبلة، وباملؤمنني إخوانا، 
ثم أتيا رس����ول اهلل ژ فأخبراه، فقال النب����ي ژ »أصبتما خيرا 
وأفلحتم����ا« ونزل قوله تعالى )لقد س����مع اهلل قول الذين قالوا إن 
اهلل فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم األنبياء بغير حق 
ونقول ذوق����وا عذاب احلريق � آل عم����ران: 181(. وكانوا هم الذين 
وصفوا اهلل عز وجل وتعالى عن قولهم علوا كبيرا بأنه بخيل كما 

وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء لعنهم اهلل مبا قالوا.

من مناقب اإلمام علي ے  

األسبوع قصة

وداد الزايد عبداهلل جمال

فرح العوضي ناصر العوضي 

جنا املطوع عبداملولى

وطني الكويت

فرحة الطالبات

طفلة ترتدي علم الكويت

من أحاديث الرسول ژ  

كان يشتكي عينيه فبرأتا
عن س���هل بن سعد ے، س���مع النبي ژ يقول يوم خيبر: 
»ألعط���ني الراية رجا يفتح اهلل على يديه« فقاموا يرجون لذلك 
أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرج���و أن يعطى، فقال: »أين علي«؟ 
فقيل: يشتكي عينيه، فأمر فدعي له، فبصق في عينيه، فبرأ مكانه، 
حتى كأنه لم يكن به ش���يء، فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ 
فقال: »على رس���لك، حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى اإلسام 
وأخبرهم مبا يجب عليهم، فواهلل ألن يهدى بك رجل واحد، خير 

لك من حمر النعم«.
عن ابي حازم قال: أخبرني سهل ے يعني ابن سعد قال: قال 
النب���ي ژ يوم خيبر »ألعطني الراية غدا رجا ُيفتح على يديه، 

يحب اهلل ورسوله، ويحبه اهلل ورسوله«.
فبات الناس ليلتهم أيهم يعط���ى، فغدوا كلهم يرجوه، فقال: 
»أين علي«؟ فقيل: يش���تكي عينيه، فبصق في عينيه، ودعا له 
فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعط���اه، فقال: أقاتلهم حتى يكونوا 
مثلنا؟ فقال: »انفذ على رس���لك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم 
الى االس���ام واخبرهم مبا يجب عليهم فواهلل ألن يهدي اهلل بك 

رجا خير لك من ان يكون لك حمر النعم«.
عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال: امر معاوية بن 
ابي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: اما ما 
ذكرت ثاثا قالهن رسول اهلل ژ فلن أسبه، ألن تكون لي واحدة 

منهن احب الي من حمر النعم.
س���معت رس���ول اهلل ژ يقول له )خلفه في بعض مغازيه( 
فقال له علي: يا رسول اهلل، خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال 
له رس���ول اهلل ژ: »أما ترضى أن تكون مني مبنزلة هارون من 

موسى؟ إال أنه ال نبوة بعدي«.
وس���معته يقول يوم خيبر: »ألعط���ني الراية رجا يحب اهلل 
ورس���وله، ويحبه اهلل ورسوله« قال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا 
لي عليا، فأتي به ارمد، فبصق في عينه، ودفع الراية إليه ففتح 

اهلل عليه.
وملا نزلت هذه اآلية )فق���ل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم( )آل 
عم���ران � اآلية: 61( دعا رس���ول اهلل ژ عليا وفاطمة وحس���نا 

وحسينا، فقال »اللهم هؤالء أهلي«.
عن عامر بن س���عد بن ابي وقاص، عن ابيه قال: امر معاوية 
بن ابي سفيان سعدا فقال: ما مينعك ان تسب ابا تراب؟ قال: اما 
ذكرت ثاثا قالهن رسول اهلل ژ فلن اسبه، ألن تكون لي واحدة 

منهن، أحب الي من حمر النعم.
سمعت رسول اهلل ژ يقول لعلي � وخلفه في بعض مغازيه، 
فقال له علي: يا رسول اهلل تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال 
رس���ول اهلل ژ »أما ترضى أن تكون من���ي مبنزلة هارون من 

موسى؟ إال أنه ال نبوة بعدي«.
وس���معته يقول يوم خيبر: »ألعط���ني الراية رجا يحب اهلل 
ورسوله، ويحبه اهلل ورسوله« قال: فتطاولنا لها، فقال: »ادعوا 
لي علّيا« فأتاه وبه رمد، فبصق في عينه، فدفع الراية إليه، ففتح 

اهلل عليه.
وأنزل���ت هذه اآلية )فقل تعالوا ندع أبناءن���ا وأبناءكم.... آل 
عمران:61( دعا رس���ول اهلل ژ علّيا وفاطمة وحسنا وُحسينا، 

فقال »اللهم هؤالء أهلي«.
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: كان أبي يسمر مع علّي، وكان 
علّي يلبس ثياب الصيف في الشتاء، وثياب الشتاء في الصيف، 
فقيل له لو سألته، فسأله، فقال: إن رسول اهلل ژ بعث إلّي وأنا 
أرمد العني، يوم خيبر، فقلت: يا رسول اهلل إني أرمد العني، قال: 
فتفل في عينه وقال: »اللهم أذهب عنه احلر والبرد«. فما وجدت 

حرا وال بردا منذ يومئذ.
وق���ال: »ألعطني الراية رج���ا يحب اهلل ورس���وله، ويحبه 
اهلل ورس���وله، ليس بفّراٍر« فتش���رف لها أصح���اب النبي ژ 

فأعطانيها.
عن عامر بن سعد عن أبيه قال: سمعت رسول اهلل ژ يقول 
ل���ه، وخّلفه في بعض مغازيه، فقال علّي: أتخلفني مع النس���اء 
والصيبان؟ قال »يا علّي! أما ترضى أن تكون مني مبنزلة هارون 

من موسى، إال أنه ال نبّوة بعدي؟«.
وس���معته يقول يوم خيبر: »ألعط���ني الراية رجا يحب اهلل 
ورسوله، ويحبه اهلل ورسوله« فتطاولنا لها، فقال »ادعوا علّيا« 
فأتى به أرم���ز، فبصق في عينه، ودفع الراي���ة إليه، ففتح اهلل 

عليه.

األمر بالمعروف
- عن ابي سعيد اخلدري ے قال: سمعت رسول اهلل ژ يقول: 
»من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم 

يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان«، رواه مسلم.
- عن ابن مس���عود ے ان رسول اهلل ژ قال: »ما من نبي بعثه 
اهلل ف���ي أمة قبلي إال كان له من أمت���ه حواريون وأصحاب يأخذون 
بسنته ويقتدون بأمره، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال 
يفعلون، ويفعلون ما ال يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلس���انه فهو مؤمن وليس 

وراء ذلك من االميان حبة خردل«، رواه مسلم.
- عن ابي الوليد عبادة بن الصامت ے قال: »بايعنا رسول اهلل 
ژ على السمع والطاعة في العسر واليسر واملنشط  واملكره، وعلى 
اثرة علينا، وعلى اال ننازع االمر أهله � اال ان تروا كفرا بواحا عندكم 
م���ن اهلل تعالى فيه برهان � وعلى ان نقول باحلق اينما كنا ال نخاف 

في اهلل لومة الئم«، متفق عليه.
- عن النعمان بن بشير رضي اهلل عنهما عن النبي ژ قال: »مثل 
القائم في حدود اهلل والواقع فيها كمثل قوم اس���تهموا على سفينة، 
فأصاب بعضهم أعاها وبعضهم اس���فلها، فكان الذين في اسفلها اذا 
استقوا من املاء مروا على من فوقهم فقالوا: لو انا خرقنا في نصيبنا 
خرق���ا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما ارادوا هلكوا جميعا، وان 

اخذوا على ايديهم جنوا وجنوا جميعا«، رواه البخاري.
- عن النبي ژ انه قال: »انه يس���تعمل عليك���م امراء فتعرفون 
وتنك���رون فمن كره فقد برئ، ومن انكر فقد س���لم، ولكن من رضي 
وتاب���ع«، قالوا: يا رس���ول اهلل اال نقاتلهم؟ ق���ال: »ال ما اقاموا فيكم 

الصاة«، رواه مسلم.
- ع���ن ام املؤمنني ام احلكم زينب بنت جحش رضي اهلل عنها ان 
النبي ژ دخل عليها فزعا يقول: »ال إله اال اهلل، ويل للعرب من شر قد 
اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه« وحلق بأصبعيه 
اإلبهام والتي تليها، فقلت: يا رس���ول اهلل انهلك وفينا الصاحلون؟ 

قال: »نعم اذا كثر اخلبث«، متفق عليه.
- عن ابي سعيد اخلدري ے عن النبي ژ قال: »إياكم واجللوس 
في الطرقات« فقالوا: يا رسول اهلل ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، 
فقال رسول اهلل ژ: »فإذا ابيتم اال املجلس فأعطوا الطريق حقه« قالوا: 
وما حق الطريق، يا رسول اهلل؟ قال: »غض البصر، وكف األذى، ورد 

السام، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر«، متفق عليه.
- عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ان رس���ول اهلل ژ رأى خامتا 
م���ن ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه وقال: »يعمد أحدكم الى جمرة 
من نار فيجعلها في يده« فقيل للرجل بعدما ذهب رس���ول اهلل ژ: 
خذ خامتك انتفع به، قال: ال واهلل ال آخذه ابدا وقد طرحه رسول اهلل 

ژ، رواه مسلم.
- عن ابي سعيد احلسن البصري ان عائذ بن عمرو ے دخل على 
عبيد اهلل بن زياد فقال: اي بني، اني سمعت رسول اهلل ژيقول: »ان 
ش���ر الرعاء احلطمة فإياك ان تكون منهم«، فقال له: اجلس فإمنا انت 
من نخالة اصح���اب محمد ژ فقال: وهل كانت لهم نخالة، امنا كانت 

النخالة بعدهم، وفي غيرهم، رواه مسلم.
- عن حذيفة ے عن النبي ژ قال: »والذي نفسي بيده، لتأمرن 
باملعروف، ولتنهون عن املنكر، او ليوشكن اهلل ان يبعث عليكم عقابا منه 

ثم تدعونه فا يستجاب لكم«، رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
- عن ابي سعيد اخلدري ے عن النبي ژ قال: »افضل اجلهاد كلمة 
عدل عن سلطان جائر« رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

- عن ابي عبداهلل طارق بن شهاب البجلي األحمسي ے ان رجا 
سأل النبي ژ، وقد وضع رجله في الغرز: اي اجلهاد أفضل؟ قال: 

»كلمة حق عند سلطان جائر«، رواه النسائي بإسناد صحيح.
- عن ابن مس���عود ے قال: قال رس���ول اهلل ژ: »ان اول ما 
دخل النقص على بني اسرائيل انه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: 
يا هذا ات���ق اهلل ودع ما تصنع فإنه ال يحل لك، ثم يلقاه من الغد 
وهو على حاله فا مينعه ذلك ان يكون اكيله وش���ريبه وقعيده، 
فلما فعلوا ذلك ض���رب اهلل قلوب بعضهم ببعض« ثم قال: )لعن 
الذين كفروا من بني اس���رائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي 
ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون، كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه 
لبئس م���ا كانوا يفعلون، ترى كثيرا منه���م يتولون الذين كفروا 
لبئس ما قدمت لهم أنفس���هم أن سخط اهلل عليهم وفي العذاب هم 
خالدون(، ثم قال: »كا واهلل لتأمرن باملعروف، ولتنهون عن املنكر، 
ولتأخذن على يدي الظالم، ولتأطرنه على احلق اطرا، ولتقصرنه 
عل���ى احلق قصرا، او ليضربن اهلل بقلوب بعضكم على بعض ثم 

ليلعنكم كما لعنهم«.

أسد اهلل ورسوله: حمزة بن عبدالمطلب

»رحمك اهلل يا عمي فلقد كنت وصواًل للرحم فعواًل للخيرات«
ه����و أس����د اهلل حم����زة ب����ن عبداملطلب 
الكرمي  الرسول  »أبوعمارة«، »أبويعلي« عم 
ژ، وأخوه في الرضاعة، متيز بش����جاعته 
وغيرته على اإلسام ودفاعه عنه فكان صاحب 
هيبة ونفوذ بني زعماء مكة وسادات قريش، 
عندما توفي حمزة شهيدا في معركة »أحد« 
مثلت قريش بجثته وحزن لذلك الرسول ژ 
واملس����لمون كثيرا، ُلقب حمزة بلقب »سيد 

الشهداء«، و»أسد اهلل ورسوله«.

إسالمه

أعلن حمزة ے بقوة في وس����ط قريش 
وكان ذلك في أح����د املواقف القوية له والتي 
جاء فيها: قال ابن اسحاق: مر أبوجهل برسول 
اهلل ژ عند الصفا: فآذاه ونال منه ورسول 
اهلل ژ س����اكت، فقام رسول اهلل ژ ودخل 
املس����جد، وكانت موالة لعبد اهلل بن جعدان 
في مس����كن لها على الصفا تس����مع ما يقول 
أبوجهل. يذك����ر ان حمزة ے كان عائدا من 
القنص متوشحا قوسه وكان صاحب قنص 
يرميه ويخرجه إلي����ه  وكان إذا عاد لم مير 
على ناد من قريش إال وقف وس����لم وحتدث 
مع����ه، فلما مر باملوالة قالت له: يا أبا عمارة، 
لو رأيت ما لقي ابن أخيك آنفا من أبي احلكم 
بن هش����ام، وجده ههنا جالسا فآذاه وسبه، 
وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه 
محم����د ژ. فاحتمل حم����زة الغضب ملا أراد 
اهلل به من كرامته، فخرج يس����عى ولم يقف 
على أحد، مع����دا ألبي جهل إذا لقيه ان يوقع 
به، فلما وصل الى الكعبة وجده جالس����ا بني 
القوم، فأقبل نحوه وضربه بالقوس فش����ج 
رأسه ثم قال له: »أتشتم محمدا وأنا على دينه 
أقول ما يقول؟.. فرد ذلك علي إن استطعت«. 
توجه حم����زة بعد هذا املوقف الى دار األرقم 
ب����ن أبي األرقم ولقي فيه����ا محمد ژ وأعلن 
إس����امه أمامه، وكان ذلك في العام السادس 
من البعثة وفرح به املسلمون واستبشروا به 
خيرا، وعرفت قريش ان رسول اهلل ژ قد عز 
وامتنع، وان حمزة سيمنعه، فكفوا عن بعض 
ما كانوا ينالون منه. كانت أول سرية خرج 

فيها املسلمون للقاء العدو كان أميرها حمزة 
ے، كما كانت أول راية عقدها الرسول ژ 
ألحد من املسلمني كانت حلمزة ويوم بدر كان 
أسد اهلل يستبسل في القتال ويقاتل بسيفني، 
وبعدها أصبح هدفا للمشركني في غزوة »أحد« 
والتي كتب له االستش����هاد فيها. سأل حمزة 
الرسول ژ ان يريه جبريل في صورته، فقال: 
»إنك ال تستطيع ان تراه«.. قال: »بلى«.. قال: 
»فاقعد مكانك«.. فنزل جبريل على خشبة في 
الكعبة كان املشركون يضعون ثيابهم عليها 
إذا طافوا بالبيت، فقال: »ارفع طرفك فانظر«.. 
فنظر فإذا قدماه مثل الزبرجد األخضر، فخّر 
مغشيا عليه. وقد استبسل حمزة منذ إسامه 
في الدفاع عن اإلسام والرسول ژ فكان شجاعا 
ال يخشى شيئا حتى أطلق عليه الرسول ژ 

لقب »أسد اهلل وأسد رسوله«.

استشهاد األسد

بعد معركة ب����در والتي أظهر فيها حمزة 
ے الكثير من الش����جاعة واإلقدام، وحصد 
فيها الكثير من رؤوس الكافرين من قريش، 
توعدته قريش لانتقام منه فأرسلت عبدها 
احلبشي »وحشي« ووعدته بالعتق إذا قتل 
حمزة باإلضافة للم����ال والذهب، األمر الذي 
كان حافزا له لكي يظفر بحياة حمزة، جاءت 
معركة »أحد« والتي أظهر فيها حمزة الكثير 
من الشجاعة واإلقدام كالعادة فأخذ يضرب 

ميينا ويسارا بسيفه، وترصده العبد احلبشي 
حتى متكن من النيل منه وقتله. ولم تكتف 
قريش مبقتل حمزة ب����ل عمدت الى التمثيل 
بجثته فجاءت هند بنت عتبة وبعض النسوة 
وأخذن ميثلن بجثته وجثث غيره من شهداء 
املس����لمني، يقطعن األذان واألنوف، وانهالت 
هند بالهدايا على عبدها »وحش����ي« وعادت 
الى جثة حمزة وبقرت كب����ده وأكلته لكنها 
لم تستس����غه فلفظته، وقد كانت هند زوجة 
أبي سفيان قد فقدت في معركة »بدر« كا من 
أبيها وعمها وأخوها، فخرجت في »أحد« حتث 

القريشيني على القتال.

حزن الرسول عليه

خرج رسول اهلل ژ يبحث عن جثة حمزة 
ے بني غيرها من جثث الش����هداء، فوجدها 
ببطن الوادي وقد بقر بطنه عن كبده، ومثل 
به، فجدع أنفه وأذنيه فقال الرسول ژ حني 
رأى ما رأى: »ل����وال أن حتزن صفية ويكون 
سنة من بعدي لتركته حتى يكون في بطون 
السباع وحواصل الطير، ولئن أظهرني اهلل 
عل����ى قريش في موطن م����ن املواطن ألمثلن 

بثاثني رجا منهم«.
قال ابن هشام: وملا وقف رسول اهلل ژ على 
حمزة قال: لن أصاب مبثلك أبدا ما وقفت موقفا 
قط أغيظ إلي من هذا، ثم قال جاءني جبريل 
فأخبرني ان حمزة بن عبداملطلب مكتوب في 
أهل الس����موات السبع حمزة بن عبداملطلب، 
أسد اهلل وأسد رسوله، وكان رسول اهلل ژ 
وحمزة وأبوس����لمة بن عبداألسد إخوة من 
الرضاع����ة أرضعتهم موالة ألبي لهب. عندما 
رأى املسلمون حزن رسول اهلل ژ وغضبه 
مما فعل بعمه قالوا: »واهلل لئن أظفرنا اهلل 
بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم ميثلها 

أحد من العرب«.
ثم ن����زل قول اهلل تعال����ى: )وإن عاقبتم 
فعاقبوا مبثل ما ُعوقبت����م به ولئن صبرمت 
له����و خير للصابرين، واصبر وما صبرك إال 
ب����اهلل وال حتزن عليهم وال تك في ضيق مما 

ميكرون(.

الكويت تاج رأسي
شجاعة وحياء

في غزوة اخلندق، واملسلمون محاصرون في املدينة، 
رأى عم���رو بن عبد ود مكانا ضيقا في اخلندق ميكن 
عبوره، فعبره، ونادى على املسلمني كي يخرج له أحد 
يبارزه، فقال علي بن أبي طالب ے: يا رسول اهلل أنا 

له، فأعطاه الرسول ژ سيفه وعمامته، وأذن له.
فخرج إليه علي ودارت بينهما مبارزة شديدة فضرب 
علي رأس عمرو بالس���يف، فسقط عمرو قتيا على 
األرض، فأخذ علي يكبر، فلما سمع الرسول ژ تكبير 
علي علم أن عمرا قتل، ففرح وفرح املسلمون، وعاد علي 
الى املسلمني متهلا فرحا فقال له عمر بن اخلطاب ے: 
ها سلبته أي أخذت درعه؟ فإنه ليس في العرب درع 
خير منها. فقال علي: حني ضربته استقبلني بسوءته 

)كشفت عورته( فاستحييت أن أستلبه.
فقد منع احلي���اء علّيا ے أن يأخ���ذ درع عمرو 

وسيفه، حتى ال ينظر الى عورته املكشوفة.

يوم الفرح
يقول عب���داهلل جمال: 
في هذا اليوم العظيم أرى 
الكويتيني س���عداء  جميع 
فرح���ني مبناس���بة العيد 
الوطني ويوم التحرير وأنا 
أيضا أكون سعيدا وفخورا 
ببلدي ألنه وطني وحبيبي 
الكويت الذي يحقق لي األمن 

واألمان.

المسيرات
ناصر العوضي يقول في 
هذه املناسبة التي يحبها كل 
كويتي ألنه يوم عيد للوطن 
الغالي وي���وم حترير بلدنا 
الكويت م���ن املعتدي عليها 
أرى املسيرات متأل الشوارع 
وشكلها جميل والناس تضحك 
وترقص ومتأل الدنيا سعادة 
وهم جميعا يرددون »وطني 

الكويت سلمت للمجد«.

ازدحام الشوارع
عبداملول���ى يؤكد انه في 
هذه االيام جند البسمة على 
الكويتيني ألنهما  وجوه كل 
مناسبتان كبيرتان تسعدان 
قلوبنا وجند الشوارع مليئة 
الكل  بالناس وبالس���يارات 
يحمل أع���ام الوطن الغالي 
ويحتفل بطريقته وهو يوم 
خالد ويوم ال ينساه كل مواطن 

يوم حتررت فيه الكويت.

األلعاب
وداد الزايد تقول: في يوم 
العيد الوطني ويوم التحرير 
نخرج مع العائلة الى املاهي 
وإلى شارع اخلليج نلعب كثيرا 
مع أقاربي ونضحك إلننا كلنا 
نحب الكويت بلدي العزيز الذي 
يجب ان نضعه على رؤوسنا 
وفي ه����ذا اليوم ارتدي العلم 
الكويتي واهتف بحب بلدي.

علم الكويت
فرح العوضي تقول: أسعد 
كثيرا في يوم العيد الوطني 
وخاصة ان االحتفال به يكون 
احتفالني وأرى أعام الكويت 
ترفرف ف����ي كل مكان مزينة 
الكوي����ت ويحملها  ش����وارع 
الصغ����ار والكب����ار ومزينة 
السيارات بأشكالها اجلميلة 
وألوانها الرائعة حقا انه منظر 

جميل.

االحتفاالت
جن����ا املطوع ترى الفرحة 
مرسومة على وجه كل كويتي 
يحب بلده في هذا اليوم العظيم 
وتقول: كل اجلهات أراها حتتفل 
بالعيد الوطني ويوم التحرير 
حتى احملات بأنواعها وجميع 
املجمعات وأرى األطفال يغنون 
ويش����دون ويلعبون في هذا 
اليوم ألنه مناسبة غالية على 

قلب كل كويتي وكويتية.

أطف���ال الكويت يعبرون ع���ن فرحتهم والصورة 
تغني عن الكام.

أعياد الكويت في عيون أطفالنا
اليوم فرحتيـن فرحة العيد الوطني للبالد وفرحة يوم التحرير، فماذا يرى أحباب اهلل في هاتني الفرحتني العزيزتني على 

قلوبنا وماذا يقولون؟

اهلل أحباب


