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نادي النجوم تألأل بالخاتمات

حب الوطن فرض علي

خاتم الذهب
ذات يوم، رأى رسول اهلل ژ رجال يلبس خامتا من 
ذه���ب، فنزع اخلامت من إصبع الرج���ل ورماه، وقال له: 
»يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيطرحها في يده« فلما 
انصرف الرسول ژ طلب أحد الصحابة من الرجل ان يأخذ 
خامته لينتفع به أو يبيعه ويأخذ ثمنه، فرفض الرجل 
ذلك، وقال: واهلل ال آخذه وقد طرحه رسول اهلل ژ، ولم 
يكن النبي ژ قد نهى الرجل عن االنتفاع باخلامت، وإمنا 
نهاه عن لبس���ه، ولكن الصحابي فعل ذلك حبا لرسول 
اهلل ژ وزيادة في طاعته وااللتزام بأوامره. وذلك ألن 
الذهب يحرم لبس���ه على الرجال ولكنه حالل للنساء، 

ويجوز لهن ان يستعملنه للزينة والتجمل.

ممارسة الرياضة
جل���ن الب���در تؤكد ان 
الرياضة من أهم  ممارسة 
األشياء التي حترص عليها 
ألنها لياقة للجسم وحتافظ 
على الوزن وتقول: أمارس 
الرياض���ة دائما واش���عر 
باالنتعاش والقوة بعدها 
وخاصة رياضة االيروبكس 

والسباحة.

صلة األرحام
تقول حصة الفياض: ان 
صلة األرحام كما قال النبي 
ژ تطي���ل العمر وتبارك 
فيه ولذا فهي حريصة كل 
احلرص على صلة أقاربها 
وزيارته���م ومش���اركتهم 
في كل املناس���بات وتقول 
علمتني أمي ان صلة الرحم 
تدخل اجلنة وحتثني دائما 

على ذلك.

تعلم اللغات
إذا  الياسن تقول:  دانة 
أردت ان تأمن شر قوم فتعلم 
لغتهم لذلك ترى ان تعلم 
اللغات األجنبية وخاصة 
الدارجة اإلجنليزية  اللغة 
شيء هام وضروري للتعامل 
في احلياة حتى نستطيع 
التع���رف عل���ى حضارات 
العالم وما يدور حولنا من 

أحداث.

سماع النصيحة
الع����ودة تقول:  لول����ة 
عندما تنصحني أمي أتقبل 
نصيحتها ف����ورا وأنفذ ما 
تقوله وكذلك اس����تمع الى 
نصيح����ة من هم أكبر مني 
في السن ولديهم خبرات في 
احلياة لذلك كل من حولي 
يحبني ومدرس����تي أيضا 
حتبني ألنني اس����تمع لها 

وادرس ما تقول عليه.

الحكمة
ان  الكن����دري ترى  رمي 
التعامل بحكمة وتفكر وتدبر 
يقلل من وقوع اإلنسان في 
اخلطأ ولذلك هي حريصة 
على مراعاة ذلك في سلوكها 
وفي تعامله����ا وتؤك���د ان 
احلكمة هي مفتاح الف��الح 
ألن اإلنس����ان احلكي����م ال 
يتسرع في أحكامه فيظلم 

اآلخرين.

الهدوء
ان  أق����راب تؤكد  صفاء 
الهدوء هو أحس����ن طريقة 
في التعامل وتقول أنا هادئة 
بطبعي وال أميل الى املشاكسة 
واذا لعبت م����ع صديقاتي 
ألعب دون ضوضاء تزعج 
اآلخرين لذلك حتبني أمي 
كثيرا وأبي ويحضران لي 

هدايا كثيرة.

في احتفال نادي النجوم بجمعية بيادر السالم كانت 
ليلة تألألت فيها اخلامتات وهن سعيدات بحفظ القرآن 
الكرمي، وقد ختمنه خالل العام املاضي حيث مت تكرميهن 
في حفل كبير أقيم حتت رعاية عميد كلية اآلداب د.ميمونة 
الصباح وحضره د.خالد املذكور وثلة من رجال العمل 
اخليري حيث تضمن فقرات أنشودية وأدعية قامت بها 

الفتيات من جميع املراحل.

أرسل لنا الصديق حسن 
بدر هذه الكلمات الرائع في 
ح���ب الوطن يق���ول: حبي 
لوطن���ي الكويت في دمي ال 
يتوقف وال ينضب لذلك أنا 
على اس���تعداد للدفاع عن 
وطني بروح���ي ودمي، كما 
انني احافظ على وطني من 
خالل محافظتي على البيئة 
واالهتمام به���ا وبنظافتها 
واالعتدال في االستهالك سواء 
الكهرباء وأيضا  أو  املاء  في 
التزام بقوانن املرور، فالوطن 
غال وحبه كبير وفرض على 

كل مواطن.

اهلل أحباب

سلوكيات يحبها األطفال بالفطرة
بعد أن استعرضنا السلوكيات التي يرفضها األطفال بفطرتهم النقية نتناول اآلن ما يحبه أحباب اهلل

من سلوكيات يجب التحلي بها.

هل تعلم؟
ان رقية رضي اهلل عنها ابنة رس���ول اهلل ژ كانت 
زوجة لعثمان بن عفان وهاجرت معه الى احلبشة وماتت 
في ليالي غزوة بدر سنة 2 للهجرة وكان ميرضها زوجها 

عثمان ÿ ولذلك لم يشهد بدرا.

جانب من احلفل

عظمة الرسول الكريم جعلت الكثيرين يبدعون في وصفه
نتاب����ع ف����ي حلق����ات بعض 
أقوال املستشرقن الذين اعجبوا 
بشخصية الرسول ژ فمع كونهم 
غير مسلمن لكنهم قالوا كلمة احلق 
التي سطرها التاريخ على ألسنتهم 
وف����ي كتبهم وف����ي تراثهم وهذا 
جزء مما قالوا في عظيم شخصه 

وصفاته اجلليلة ژ.

كاراليل يرد على النصارى 
والملحدين

الفيلسوف اإلجنليزي الشهير 
توماس كاراليل )1795م - 1881م( 
خصص في كتابه »األبطال وعبادة 
البطولة« فصال لنبي اإلسالم محمد 
ژ بعنوان »البط����ل في صورة 
رس����ول: محمد - اإلس����الم«، عد 
فيه النبي ژ واحدا من العظماء 
السبعة الذين أجنبهم التاريخ، وقد 
رد كاراليل مزاعم املتعصبن حول 
النبي ژ فقال: »يزعم املتعصبون 
م����ن النص����ارى وامللح����دون أن 
محم����دا لم يكن يري����د بقيامه إال 
الشهرة الشخصية ومفاخر اجلاه 
والسلطان..كال وأمي اهلل، لقد كانت 
في فؤاد ذل����ك الرجل الكبير ابن 
القفار والفلوات، املتورد املقلتن، 
العظيم النفس اململوء رحمة وخيرا 
وحنانا وبرا وحكمة وحجي وإربة 
ونهي، أفكار غير الطمع الدنيوي، 
ونوايا خالف طلب السلطة واجلاه، 
وكيف ال وتلك نفس صامتة ورجل 
من الذين ال ميكنهم إال أن يكونوا 

مخلصن جادين«.
وبعد أن يتع����رض بالتحليل 
والتفسير لعظمة نبي اإلسالم ژ 
ونبوته وتعاليمه السامية، يقول: 
»وإني ألحب محمدا لبراءة طبعه 

من الرياء والتصنع«.

النبي المحرر

لقد وقف الكثير من املفكرين 
واملستشرقن والفالسفة الغربين 
عند جوهر رسالة اإلسالم اخلالدة 
التي جاءت لتحرير اإلنسان من 
عبودية اإلنسان، وحترير البشرية 
جمعاء م����ن الش����رك والفوضى 
والعن����ف والتوح����ش الذي كان 
س����ائدا قبل مجيء اإلسالم، ومن 
مت نظروا إلى رس����الة النبي ژ 
كرس����الة للبشرية بأسرها، ألنها 
رسالة للتحرر واالنعتاق وتكسير 
قيود الظل����م والهوان، من هؤالء 
املستشرق األميركي إدوارد رمسي 
الذي قال: »جاء محمد للعالم برسالة 
الواحد القهار، ليخرج الناس من 
الظلمات إلى الن����ور، فبزغ فجر 
جديد كان يرى ف����ي األفق، وفي 
اليوم الذي أعادت فيه يد املصلح 
العظيم محمد م����ا فقد من العدل 
واحلرية أتى الوحي من عند اهلل 
إلى رسول كرمي، ففتحت حججه 
العقلية السديدة أعن أمة جاهلة، 
فانتبه العرب، وحتققوا أنهم كانوا 

نائمن في أحضان العبودية«.

من البحر امليت على البوسفور 
)يعني بيزنطة(، وإمنا بزغ من 
املسلمن، ولم تكن إيطاليا مهد 
احلياة في أوروبا اجلديدة، بل 
األندلس اإلسالمية«، إلى أن يقول: 
التاريخية  »إن هذه احلقيق���ة 
ال ميكن للغ���رب إنكارها مهما 
أوغل في التعصب، واس���تخف 
به العناد. إن دين أوروبا حملمد 
رسول اإلس���الم غريب أال يجد 
محل الصدارة في نسق التاريخ 

املسيحي«.
هذه مقتطف���ات من مواقف 
فالسفة ومستشرقن أوروبين 
وغربين في حق املصطفى ژ 
النبي اخلامت، أردنا منها إثبات 
أن أبناء احلضارة الغربية يقرون 
بدور اإلسالم في بنائها وتشييد 
صروحها، وبنب���وة محمد ژ 
وصفاته احلميدة وفضله املتصل 
البشرية  القيامة على  إلى يوم 
في جمي���ع أقطار املعمور، ذلك 
أن التعصب األوروبي املسيحي 
لم يكن خطا صاعدا باستمرار، 
وإمنا وج���د هن���اك منصفون 
أكدوا احلقيقة بال لف أو دوران، 
السائدة  الغربية  الثقافة  ولكن 
واملتشبعة بقيم التعصب والعناد 
والتمركز احلضاري حول الذات 
سعت إلى حجب هذه احلقائق 
وإخف���اء هذه األص���وات حتى 
ال يتمكن الش���خص األوروبي 
العادي من االطالع على ما أثبته 
أبناء جل���ده من الكبار في حق 
اإلسالم ونبيه ورسالته العاملية 
اخلالدة، وذلك كله بهدف حتقيق 
غرضن، األول إبعاد األوروبين 
الذي  املس���يحين عن اإلسالم 
دلل عل���ى قدرته على التغلغل 
في النفوس ومالمس���ة صوت 
الفطرة في اإلنسان، فهو يخيف 
الغرب املتوجس من تراجع عدد 
معتنقي املس���يحية في العالم، 
رغم ما ينفقه من األموال والوقت 
الش���عوب، والغرض  لتنصير 
الثاني هو ضمان استمرار الصراع 
بن الغرب واإلسالم والقطيعة 
بينهما ملصلح���ة الصهيونية 
واملاسونية التي تعتبر نفسها 
املتضرر األول والرئيس���ي من 
أي تقارب أو حوار بن اإلسالم 
والغرب. وصدق اهلل العظيم إذ 
يقول: )سنريهم آياتنا في اآلفاق 
وفي أنفس���هم حتى يتبن لهم 
أن���ه احلق أو لم يكف بربك أنه 
على كل شيء شهيد أال إنهم في 
مرية من لقاء ربهم أال إنه بكل 

شيء محيط(.

روح اإلبداع

يق���ول اين���ن ديني���ه »ان 
الشخصية التي حملها محمد ژ 
بن برديه كانت خارقة للعادة، 
وكانت ذات أثر عظيم جدا حتى 
انها طبعت شريعته بطابع قوي 

وهذا املؤرخ األوروبي »جيمس 
ميتش����نر« يقول في مقال حتت 
عنوان »الشخصية اخلارقة« عن 
النبي ژ: ».... وقد أحدث محمد 
عليه السالم بشخصيته اخلارقة 
للعادة ثورة في اجلزيرة العربية، 
وفي الشرق كله، فقد حطم األصنام 
بيده، وأقام دينا خالدا يدعو إلى 

اإلميان باهلل وحده«.

مكانة عالية

ويقول الفيلس����وف الفرنسي 
كارديفو: »إن محمدا كان هو النبي 
امللهم واملؤمن، ولم يستطع أحد 
أن ينازعه املكانة العالية التي كان 
عليها، إن شعور املساواة واإلخاء 
الذي أسسه محمد بن أعضاء الكتلة 
اإلسالمية كان يطبق عمليا حتى 

على النبي نفسه«.

اإلنسان

أما عالم الالهوت السويسري 
املعاصر د.هانز كونغ والذي يعتقد 
ان املس����يح گ إنسان ورسول 
فحس����ب اخت����اره اهلل، فيقول: 
»محمد نبي حقيقي مبعنى الكلمة، 
وال ميكننا بع����د إنكار أن محمدا 
هو املرش����د القائد عل����ى طريق 

النجاة«.
ومما ميز حياة الرسول اخلامت 
ژ أن حياته وسيرته وشمائله 
كلها قد حفظها لنا التاريخ، فليس 
ثمة غموض في أي ناحية من حياته 
وسيرته، وقد اعترف بهذه احلقيقة 
كبار املؤرخن الغربين. فاملؤرخ 
البريطاني الشهير أرنولد توينبي 
يقول: »الذين يريدون أن يدرسوا 
العطرة يجدون  النبوية  السيرة 
أمامهم من األس����فار ما ال يتوافر 
مثله للباحثن في حياة أي نبي 

من أنبياء اهلل الكرام«.

حياة عظيمة

يقول املهامتا غاندي في حديث 
جلريدة »ينج إنديا« تكلم فيه عن 
صفات سيدنا محمد صلى اهلل عليه 
وسلم وعلى آله أجمعن »أردت أن 
أعرف صف����ات الرجل الذي ميلك 

بدون نزاع قلوب مالين البشر.
لقد أصبحت مقتنعا كل االقتناع 
بأن الس����يف لم يكن الوس����يلة 
التي من خاللها اكتس����ب اإلسالم 

مكانته.
بل كان ذلك من خالل بساطة 
الرس����ول مع دقت����ه وصدقه في 
الوع����ود، وتفاني����ه وإخالص����ه 
ألصدقائه وأتباعه، وش����جاعته 
مع ثقت����ه املطلقة ف����ي ربه وفي 
رس����الته. هذه الصفات هي التي 
مهدت الطريق، وتخطت املصاعب 

وليس السيف. 
بع����د انتهائ����ي م����ن ق����راءة 
اجلزء الثاني من حياة الرس����ول 
وجدت نفس����ي آسفا لعدم وجود 
املزي����د للتعرف أكثر على حياته 

ش���عوب عديدة من أمم األرض، 
حتى زن���وج أواس���ط افريقيا، 

وسكان جزر احمليط الهندي«.
أما العالم األميركي مايكل هارت 
فيرد جناح النبي ژ في نش���ر 
انتشار اإلسالم  دعوته وسرعة 
في األرض، إلى سماحة هذا الدين 
وعظمة أخالق النبي عليه الصالة 
والسالم الذي اختاره على رأس 
مائة شخصية من الشخصيات 
التي تركت بصماتها في تاريخ 
البشرية، ويقول: »إن محمدا هو 
اإلنسان الوحيد في التاريخ الذي 
الديني  جنح مطلقا في املجالن 
والدنيوي، وأصبح قائدا سياسيا 

وعسكريا«.

فضل النبي ژ على اإلنسانية 
والعالم

أن  من احلقائق املس���لم بها 
اإلسالم جاء دينا للعاملن، إلخراج 
البشرية من الظلمات إلى النور 
إل���ى احلق ومن  الباطل  وم���ن 
اجلور إلى الع���دل ومن الفجور 
إل���ى التق���وى، وكان له الفضل 
الفلسفات واألفكار  الكبير على 

العظيمة«. 

النبي ژ والفتوحات

لقد ش����اع في الفك����ر الغربي 
الكنيس����ة  واملتأثري����ن بتعاليم 
النصراني����ة ورواس����ب األفكار 
التي روجتها  الشعبية املنحرفة 
أوروبا عن اإلس����الم ونبيه وعن 
إبان وبع����د احلروب  املس����لمن 
الصليبية، أن الفتوحات اإلسالمية 
قامت على السيف والقهر والتسلط 
والقس����ر، ولم تقم عل����ى الكلمة 
الطيبة والدعوة الرفيقة والعقيدة 
الواضح����ة، لكن فئ����ة عادلة من 
مفكري الغ����رب لم يقتنعوا بهذه 
الش����ائعات ورحلوا يتأملون في 
تلك القدرة العجيبة للمسلمن على 
نشر دينهم بتلك السرعة املدهشة، 
وذلك الزحف للدخول الكبير للناس 
أفواج����ا في دين اهلل، فعادوا إلى 
رسالة النبي ژ ليجدوا أنها تقوم 
على الدعوة اللينة ال على القسر 

اخلشن.

خضعت له جزيرة العرب

املفك���ر ل���ورد هدل���ي يقف 

والقوانن والش���رائع األرضية 
التي اس���تمدت منه روح العدل 
واملساواة والتسامح واالعتدال 

واحلرية واألخوة اإلنسانية.
وقد أقر العديد من فالس���فة 
الغرب به���ذه احلقيقة في وقت 
مارى فيها آخرون وأشاعوا ترهات 
غير منطقية وغير موضوعية عن 
اإلسالم، ونسبوا ما جاء به من 
تعاليم وتشريعات إلى نواميس 
س���ابقة علي���ه، وإل���ى القانون 
الوضعي الروماني، وهي ترهات 
كفى الغربيون املنصفون املسلمن 
مهمة الرد عليها بأسس علمية، كما 
أثبت الباحثون املسلمون عوارها 

وتساقطها وإغراضها.

محل الصدارة

ويفند املؤرخ األوروبي روبرت 
بريغال مزاعم الغربين عن تأثر 
اليونانية  اإلسالم بالتشريعات 
الرومانية، فيقول: »إن النور الذي 
أشعلت منه احلضارة في عاملنا 
الغرب���ي لم تش���رق جذوته من 
الثقافة اليونانية الرومانية التي 
استخفت بن خرائب أوروبا، وال 

مندهش���ا عند معاملة النبي ژ 
لألسرى من املشركن في معركة 
بدر الكبرى، مالحظا فيها ذروة 
األخالق السمحة واملعاملة الطيبة 
الكرمية، ثم يتساءل: »أفال يدل 
هذا على أن محمدا لم يكن متصفا 
بالقسوة وال متعطشا للدماء؟، كما 
يقول خصومه، بل كان دائما يعمل 
على حقن الدماء جهد املستطاع، 
وقد خضع���ت له جزيرة العرب 
من أقصاها ألقصاها، وجاءه وفد 
جنران اليمنيون بقيادة البطريق، 
ولم يحاول قط أن يكرههم على 
اعتناق اإلس���الم، ف���ال إكراه في 
أموالهم  أمنه���م على  الدين، بل 
وأرواحهم، وأمر بأال يتعرض لهم 
أحد في معتقداتهم وطقوس���هم 

الدينية«.

منتهى اإلجالل

يقول الفيلس���وف الفرنسي 
وولتر: »إن الس���ن التي أتى بها 
النبي محمد كان���ت كلها قاهرة 
للنفس ومهذبة لها، وجمالها جلب 
للدين احملم���دي غاية اإلعجاب 
ومنتهى اإلجالل، ولهذا أسلمت 

جعل لها روح اإلبداع وأعطاها 
صفة الشيء اجلديد«.

»ان نبي اإلسالم هو الوحيد 
من بن أصحاب الديانات الذي 
لم يعتمد في إمتام رسالته على 
املعجزات وليست عمدته الكبرى 

إال بالغة التنزيل احلكيم«.
».. ان سنة الرسول الغّراء ژ 
باقية الى يومنا هذا يجلوها أعظم 
إخالص ديني تفيض به نفوس 
مئات املالين من أتباع س���نته 

منتشرين على سطح الكرة«.
»كان النبي ژ يعنى بنفسه 
عناية تامة، ال���ى حد ان عرف 
له منط م���ن التأنق على غاية 
من البساطة، ولكن على جانب 
كبير من الذوق واجلمال، وكان 
ينظر نفسه في املرآة ليتمشط أو 
ليسوي طيات عمامته، وهو في 
كل ذلك يريد من حسن منظره 
البشري ان يروق اخلالق سبحانه 

وتعالى«.
»لقد دعا عيس���ى گ الى 
املس���اواة واألخ���وة، أما محمد 
ژ فوفق الى حتقيق املساواة 
أثناء  واألخ���وة بن املؤمن���ن 

حياته«.

إله واحد

أم���ا ب���ارت فق���ال »كان من 
بن ممثلي حرك���ة التنوير من 
رأوا ف���ي النبي العربي ژ أدلة 
اهلل، ومشرعا حكيما، ورسوال 
الدين  للفضيلة، وناطقا بكلمة 

الطبيعي الفطري، مبشرا به«.
»كان العرب يعيش���ون منذ 
قرون طويلة في بواد وواحات 
ش���به اجلزي���رة، يعيثون فيها 
أت���ى محمد ژ  فس���ادا. حتى 
ودعاهم الى اإلميان بإله واحد، 
خالق بارئ، وجمعهم في كيان 

واحد متجانس«.

أمهر القادة

ويقول ول ديورانت »... يبدو 
ان أحدا لم يعن بتعليم محمد ژ 
القراءة والكتابة، ولم يعرف عنه 
انه كتب شيئا بنفسه، ولكن هذا لم 
يحل بينه وبن قدرته على تعرف 
شؤون الناس تعرفا قلما يصل 

اليه أرقى الناس تعليما«.
»كان النب���ي ژ م���ن مهرة 
القواد، ولكنه كان الى هذا سياسيا 
محن���كا، يعرف كي���ف يواصل 

احلرب بطريق السلم«.
»إذا حكمنا على العظمة مبا 
كان للعظي���م من أثر في الناس 
قلنا ان محمدا ژ كان من أعظم 
التاريخ، فلقد أخذ على  عظماء 
نفسه ان يرفع املستوى الروحي 
واألخالقي لش���عب ألقت به في 
دياجير الهمجي���ة حرارة اجلو 
وجدب الصحراء، وقد جنح في 
حتقيق ه���ذا الغرض جناحا لم 

يدانه فيه أي مصلح آخر«.


