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 من أحاديث الرسول ژ 

 قصة  األسبوع 

 عبداهللا السعيدي  طيبة املرزوق 

 حسني ابو احلسن  جنى الرفاعي 

 ابراهيم جاسم  شهد الصالح 

 وصال عبداهللا 

 من مناقب اإلمام علي ے 

 كافل اليتيم
  ـ عن ســـهل بن سعد ے قال، قال رسول اهللا ژ: «أنا وكافل 
اليتيم في اجلنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. 

رواه البخاري.
   ـ عن أبي هريرة ے أن رجال شكا إلى رسول اهللا ژ قسوة 
قلبه فقال له «إن أردت تليني قلبك فأطعم املســـكني وامسح رأس 

اليتيم» مسند أحمد.

  المساكين
  ـ قال رســـول اهللا ژ: «شر الطعام طعام الوليمة مينعها من 
يأتيها ويدعى إليها مـــن يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى 

اهللا ورسوله» رواه مسلم.
  وفي رواية في الصحيحني عن أبي هريرة ے من قوله: بئس 

الطعام طعام الوليمة يدعى إليها األغنياء ويترك الفقراء.
  ـ عن أبي الدرداء عومير ے قال سمعت رسول اهللا ژ يقول: 
«ابغوني الضعفاء، فإمنا تنصرون، وترزقون بضعفائكم» رواه 

أبوداود بإسناد جيد.

  استيفاء الحق
  ـ عن أبي هبيرة عائذ بن عمرو املزني ے أن أبا ســــفيان أتى 
على سلمان وصهيب وبالل في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف اهللا من 
عدو اهللا مأخذها. فقال أبو بكر رضي اهللا عنه: أتقولون هذا لشيخ 
قريش وســــيدهم؟ فأتى النبي ژ فأخبره فقال: «يا أبا بكر لعلك 
أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك». فأتاهم فقال: يا 

إخوتاه آغضبتكم؟ قالوا: ال، يغفر اهللا لك يا أخي. رواه مسلم.

  مكانة الجار
  ـ عن أبي هريرة ے أن النبي ژ قال: «واهللا ال يؤمن، واهللا 
ال يؤمن، واهللا ال يؤمن» قيل: من يا رســـول اهللا؟ قال: «الذي ال 

يأمن جاره بوائقه» متفق عليه.
  وفي رواية ملسلم «ال يدخل اجلنة من ال يأمن جاره بوائقه».

  «البوائق»: الغوائل والشرور.
  ـ قال رسول اهللا ژ: «من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يؤذ 
جاره، ومن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفه، ومن كان 

يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليسكت» متفق عليه.
  ـ عن أبي ذر رضي اهللا عنه قال، قال رسول اهللا ژ: «يا أبا ذر 

إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» رواه مسلم.
  وفي رواية له عن أبي ذر ے قال: إن خليلي ژ أوصاني «إذا 
طبخت مرقا فأكثر مـــاءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم 

منها مبعروف».
  ـ عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال، قال رســـول اهللا 
ژ: «خيـــر األصحاب عند اهللا تعالى خيرهـــم لصاحبه، وخير 
اجليـــران عنـــد اهللا تعالى خيرهم جلـــاره» رواه الترمذي وقال 

حديث حسن.

  أحبك في اهللا
  ـ عن أبـــي هريرة رضي اهللا عنه عن النبي ژ: «أن رجال زار 
أخا له في قرية أخرى فأرصد اهللا تعالى على مدرجته ملكا. فلما 
أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل 
لـــك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: ال، غير أني أحببته في اهللا 
تعالى. قال: فإني رســـول اهللا إليك بأن اهللا قد أحبك كما أحببته 

فيه». رواه مسلم.
  ـ عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال، قال النبي ژ جلبريل: 
«مـــا مينعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟» فنزلت: (وما نتنزل إال 
بأمر ربك، له ما بـــني أيدينا وما خلفنا وما بني ذلك) (مرمي ٦٤). 

رواه البخاري.

  ثلث القرآن
  قال ژ «قل هو اهللا أحد، والذي نفســـي بيده انها لتعدل ثلث 
القرآن»، وقال «أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة فشق 
ذلك عليهم قالوا أينا يطيق ذلك يا رســـول اهللا، قال: قل هو اهللا 

أحد. اهللا الصمد: ثلث القرآن» رواه البخاري. 

 الحسن والحسين ابناي
  عن عبداهللا بن أبي بكر بن زيد بن املهاجر، قال: أخبرني مسلم بن 
أبي سهل النبال، قال: أخبرني احلسن بن أسامة بن زيد بن حارثة، 
قال: أخبرني أسامة بن زيد، قال: طرقت رسول اهللا ژ ليلة لبعض 
احلاجة، فخرج وهو مشتمل على شيء ال أدري ما هو، فلما فرغت من 
حاجتي، قلت: ما هذا الذي أنت مشـــتمل عليه؟ فكشفه، فإذا احلسن 
واحلسني على وركيه، فقال: «هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم انك تعلم 

اني أحبهما فأحبهما، اللهم إنك تعلم اني أحبهما فأحبهما».

  سيدة نساء هذه األمة
  عن أبـــي هريرة ے قال: أبطأ رســـول اهللا ژ عنا يوما صدر 
النهار، فلما كان العشي، قال له قائلنا: يا رسول اهللا! قد شق علينا، 
لم نرك اليوم. قال: «إن ملكا من السماء لم يكن رآني، فاستأذن اهللا 
في زيارتي، فأخبرني وبّشـــرني ان فاطمة ابنتي سيدة نساء أمتي، 

وأن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل اجلنة».
  عن عائشة رضي اهللا عنها، قالت: أقبلت فاطمة كأن مشيتها مشية 
رسول اهللا ژ، فقال: «مرحبا بابنتي» ثم أجلسها عن ميينه او عن 
شماله، ثم أسر إليها حديثا فبكت، فقلت لها: استخصك رسول اهللا 
ژ بحديثه وتبكني؟! ثم إنه أســـر إليها حديثا فضحكت، فقلت لها: 
ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن، وســـألتها عما قال: فقالت: ما 
كنت ألفشي سر رسول اهللا ژ، حتى إذا قبض سألتها، فقالت: إنه 
أسر إلي فقال: «إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وإنه 
عارضني به العام مرتني، وال أراني إال قد حضر أجلي، وإنك أول أهل 

بيتي حلاقا بي، ونعم السلف أنا لك».
  قالت: فبكيت لذلك، ثم قال: «أما ترضني أن تكوني ســـيدة نساء 

هذه األمة، أو نساء املؤمنني»؟ قالت: فضحكت.
  عن مســـروق، قال: أخبرتني عائشة، قالت: «كنا عند رسول اهللا 
ژ جميعا ما تغادر منا امرأة واحدة، فجاءت فاطمة متشي، وال واهللا 
إن تخطي مشيتها من مشية رسول اهللا ژ، حتى انتهت إليه، فقال: 
«مرحبا بابنتي» فأقعدها عن ميينه أو عن يساره، ثم سارها بشيء 
فبكت بكاء شـــديدا، ثم سارها بشيء فضحكت. فلما قام رسول اهللا 
ژ قلت لها: خصك رسول اهللا ژ بالسرار وانت تبكني؟! أخبريني 

ما قال لك.
  قالت: ما كنت ألفشي على رسول اهللا ژ سره.

  فلما توفي قلت لها: أســـألك بالذي لـــي عليك من احلق، ما الذي 
سارك به رسول اهللا ژ؟

  قالت: أما اآلن، فنعم، ســـارني املرة األولى فقال: «إن جبريل كان 
يعارضنـــي بالقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني به العام مرتني، 

وال أرى إال األجل قد اقترب، فاتقي اهللا واصبري».
  ثم قال: «يا فاطمة! أما ترضني أنك سيدة نساء هذه األمة، او سيدة 

نساء العاملني»؟ فضحكت».

  فاطمة بضعة من رسول اهللا ژ
  أخبرنا قتيبة بن ســـعيد، قال: حدثنا الليث، عن ابن أبي مليكة، 
عن املسور بن مخرمة، قال: سمعت رسول اهللا ژ وهو على املنبر 
يقول: «إن بني هشـــام بن املغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم 
علي ابن أبي طالب، فال آذن، ثم ال آذن، إال أن يريد ابن ابي طالب ان 
ُيطّلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإمنا هي بضعة مني يريبني ما رابها، 

ويؤذيني ما آذاها».

  سيدا شباب أهل الجنة
  عن محمد بن أســـامة بن زيد، عن أبيه، قال: قال رسول اهللا ژ: 

«أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي، وأنت مني وأنا منك».
  عن أبي ســـعيد اخلدري ے قال: قال رسول اهللا ژ: «احلسن 

واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة».
  عن ابن ابي نعم، عن أبي سعيد اخلدري ے قال: قال رسول اهللا 

ژ: «احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة».
  عن عبدالرحمن بن أبي نعم، عن أبي ســـعيد اخلدري ے، عن 
النبي ژ قال: «إن حســـنا وحســـينا سيدا شـــباب أهل اجلنة» ما 

استثنى من ذلك.
  عن أبي ســـعيد اخلدري ے قال: قال رسول اهللا ژ: «احلسن 
واحلســـني سيدا شباب أهل اجلنة، إال ابني اخلالة، عيسى بن مرمي، 

ويحيى بن زكريا». 

األحالم القدسية، ومهبط الوحي 
من عنــــد اهللا، لقــــد كان محمد 
العربي القرشي، النبي الهاشمي، 
والرسول التهامي، أول من وحد 
قبائل اجلزيرة املتنافرة، وأول من 
ألف بني قلوب شعوبها املتقاتلة، 
وجمع كلمتها حتت راية واحدة، 
ثم قال لويل تومــــاس: لقد كان 
ظهــــور محمد النبي ژ في حني 
احلاجة إليه لطرد الغاصب الغريب 
(يشير إلى محاولة دولتي الفرس 
والروم لبسط السلطة على جزيرة 
العرب قبل البعثة)، فجاء محمد، 
وجمع كلمة العرب، ووحد صفوف 
القوة  العرب، لكن ال باستعمال 
واالعتماد على الشدة، بل بكالم 
عذب حكيم، أخذ منهم كل مأخذ، 
فاتبعوه وآمنوا به، وقد فاق فتى 
مكة جميع الرسل وقادة الرجال 
بصفــــات لم تكــــن معروفة لدى 
العرب، فجمع بني القلوب املتفرجة، 
وجعل منها قلبا واحدا. ومضى 
النبي  لويل توماس يقول: مات 
محمــــد ژ وتدفقت بعده موجة 
اإلســــالم، فاجتازت الصحاري، 
ودخلت املدن، وذلك لتجعل ذكرا 
أبديا لذلك الرجل العظيم  خالدا 
الذي أنتجتــــه وأنبتته صحراء 
قاحلة، فأثمــــر ثمرا لم يحلم به 

العالم من قبل.
  وامتــــدت هذه املوجة (موجة 
اإلسالم) فعمت آسيا وأفريقيا إلى 
أن استولت على أواسط أوروبا، 
تلك املوجة التي لــــم حتلق بها 
موجة الرومان في إبان مجدهم، 
وعهد عظمتهم، وفي هذا العصر 
عصر فتوحات اإلسالم قدم العرب 
للعالم أجمع أعلم رجال اإلسالم، 
وأكثرهم ثقافة، وبهذا وذلك فإن 
اإلسالم قد حل بالعالم، وانتشر 
في ربوعه بسرعة الصاعقة، وإمنا 
بدأت تنحط هــــذه اإلمبراطورية 
العظيمــــة (يريد دولة اإلســــالم 
التي تأسســــت بنبوة محمد ژ 
منذ واقعة بواتيه في أرض الغال 
ـ يريد فرنساـ  ثم قال: وبقي كثير 
من رجال العرب في البالد التي 
دخلوها ينشرون تعاليم النبي 
محمد ژ فكانوا يعلنونها بكل 
قوة من اإلميان في أعلى السطوح، 
ورؤوس املــــآذن، وينادون أينما 
حلوا قائلني: «ال إله إال اهللا محمد 

رسول اهللا». 

العقل واملادة «ال سكوت بعد 
اليوم».

  منزلة عظيمة

  قال الكاتب اإلجنليزي الكبير 
لويس توماس: قبل أن يكتشف 
كريستوف كوملبوس أميركا بألف 
سنة أبصرت عينا الطفل القرشي 
محمد بن عبداهللا ژ النور في مكة، 
فكأن اهللا اختار هذا الطفل ليقلب 
تاريخ العالم، وكان في طفولته 
يرعى املاعز والغنم فيقودها إلى 
أعالي اجلبــــال التي حتيط مبكة 
إحاطة السوار باملعصم، وملا شب 
وأينع راح يذهب إلى سورية في 
جتارة مبال إحدى نساء قريش 
(يشــــير إلــــى الســــيدة خديجة 
بنت خويلد رضــــي اهللا عنها)، 
وسرعان ما شعر أن قومه الذين 
يعبدون األوثان كانوا على ضالل، 
يتمسكون بدين منبعث من األوهام 
واألساطير، فبعث بدين متسامح 
رضيه بقلبه كل إنسان من دون 
مشــــقة، وقد علم أصحابه حب 
آدم وابراهيم، وموسى وعيسى، 
واعتبارهم أنبياء مرسلني، لكن 
هؤالء ال يعتبرون مبنزلة محمد 
بل هم أقل منه بدرجات، ألن محمدا 
ژ هو خامت األنبياء والرســــل، 
ودينه دين اهللا العام على عالم 
البشرية، لهذا ال توجد أسرة في 
اجلزيرة العربية ال تســــمي أحد 
أبنائها باسم محمد، وينتشر اسم 
محمد في العالم أكثر من انتشار 
اسم بطرس (ناشر الدين املسيحي) 
ويوحنا، فهل يستغرب بعد هذا 
كله أن تكون تلك الصحراء مهدا 
ألعظم أديان العالم وهي اليهودية 

والنصرانية واإلسالم؟
  إن العرب يسمون الصحراء 
رياض اهللا، وهم يقولون بأنه ليس 
في الصحراء غير اهللا وحده، ففي 
صحراء اجلزيرة العربية كل شيء 
يوحد اهللا، والسموات واألرض 
تسبح بحمد اهللا، وإلى الالنهاية 
متجد أعمال اهللا، والنهار يتلوه 
النهار، والليل يعقب الليل، وفي 
تلك الصحراء ال يوجد من يفكر في 

االستيالء والتسلط على غيره.
  إن مدنيتنا الطاغية ال تسمح 
لنــــا بإضاعة وقتنــــا بالتفكير، 
لكن تلك الصحراء في ســــمائها 
الصافيــــة الصحيــــة هي مبعث 

  وميكننــــا اآلن وبعدالــــة أن 
نستنتج أن إله الرحمة الذي يعرف 
دائما اجلهود املخلصة لعباده إمنا 
فقط يوفي بوعده حملمد ژ رسوله 
املختار حني قال: (ورفعنا لك ذكرك 

ـ الشرح: ٤٤).
  كأمنا هــــي قوة خفية جعلت 
األصدقاء واألعداء على الســــواء 
يقدمون إجاللهم غير املستجدي 
للرسول القوي املبعوث من عند 
اهللا ژ، وكذلك فعل جنود اخلالق 
القدير، حتى الشيطان نفسه دخل 
في خدمة الرســــول كما فعل في 

عهد املسيح.

  لغة القرآن

  ويقول فيليب حتى: صفات 
محمد ژ مثبتة في القرآن بدقة 
بالغة فوق ما جند في كل مصدر 
آخــــر. إن املعــــارك التي خاضها 
واألحكام التي أبرمها واألعمال التي 
قام بها ال تترك مجاال للريب في 
الشخصية القوية واإلميان الوطيد 
واإلخالص البالغ وغير ذلك من 
الصفات التي خلقت الرجال القادة 
في التاريخ. ومع أنه كان في دور 
من أدوار حياته يتيما فقيرا، فقد 
كان في قلبه دائما سعة ملواساة 

احملرومني في احلياة.
  إذا نحن نظرنا إلى محمد ژ 
من خالل األعمال التي حققها، فإن 
محمدا الرجل واملعلم واخلطيب 
ورجل الدولة واملجاهد يبدو لنا 
بكل وضوح واحدا من أقدر الرجال 
في جميع أحقاب التاريخ. لقد نشر 
دينا هو اإلسالم، وأسس دولة هي 
اخلالفة، ووضع أساس حضارة 
هي احلضارة العربية اإلسالمية، 
وأقام أمة هي األمة العربية. وهو 
اليزال إلى اليوم قوة حية فعالة 

في حياة املاليني من البشر.

  ال سكوت بعد اليوم

  وكلمـــة حق يقولها االمير 
ان  تشـــالز: ميكن لالســـالم 
اليـــوم طريقة للفهم  يعلمنا 
والعيش فـــي عالم كانت فيه 
املسيحية هي اخلاسرة عندما 
فقدته، ذلك اننا جند في جوهر 
االسالم محافظته على نظرة 
متكاملة الى الكون، فهو يرفض 
الفصل بني االنسان والطبيعة، 
الديـــن والعلوم، وبني  وبني 

 أعجبوا بشخصه الكرمي ورقيه 
االخالقي واحلضاري مما جعلهم 
يســــطرون فيه الكتب ويذكرون 
شخصه في كل وقت وهذا جزء 
من كل ما قالوا في عظيم شخصه 

وصفاته اجلليلة:

  أعظم قائد

  جولز ماسيرمان محلل نفسي 
أميركي وأستاذ في جامعة شيكاغو 
يعطينا على عكس املشــــاركني 
اآلخرين األسس التي بنى عليها 
التي جعلته  اختياره واألسباب 
القائد األعظــــم جلميع  يختــــار 
األزمنة، إنه يريدنا أن نكتشــــف 
مــــا نبحث عنه حقــــا في الرجل 
التي جتعله  املطلوب، املؤهالت 
فريدا، وقد نبحث عن أي مجموعة 
من املؤهالت كما في حالة مايكل 
هارت الذي كان يبحث عن الشخص 

الذي حقق أقوى تأثير.
  يبحث ماسيرمان في التاريخ، 
ويقوم بالتحليــــل والتمحيص 
غانــــدي،  باســــتير،  لويــــس 
كونفوشيوس، اإلسكندر األكبر، 
قيصر، هتلر، بوذا، املسيح.. إلى 
آخر الباقني حتى وصل أخيرا إلى 
النتيجة التالية: «لعل أعظم قائد 
كان على مر العصور هو محمد 
ژ، الذي جمــــع األعمال الثالثة 
وقد فعل موســــى الشيء نفسه 

بدرجة أقل».
  وليس لنا إال أن نندهش من 
ماسيرمان ألنه كيهودي قد تنازل 
ليتفحص حتى أدولف هتلر العدو 
الرئيسي لشعبه فهو يعتبره قائدا 
عظيما، فقد كان قوم هتلر وهم 
األمة األملانية القوية املكونة من 
٩٠ مليون نسمة كانوا مستعدين 
أن يسيروا إلى قدرهم أو دمارهم 
بأمره. واحسرتاه لقد قادهم إلى 

الهالك.
  لكن «هتلر» ليس هو مجال 
السؤال، إمنا الســــؤال هو: ملاذا 
يعلن ماســــيرمان، وهو يهودي 
أميركي، وخــــادم مدفوع األجر 
للحكومة بالتصريح ألبناء بلدته 
الذين يزيــــدون عن ٢٠٠ مليون 
منهم اليهودي واملسيحي: إنه ال 
املسيح وال موســــى، لكن محمد 
القائد  عليهم السالم جميعا هو 
األعظم The Greatest Leader في 

جميع األزمنة.

 (وإنك لعلى خلق عظيم)

 رسالة من صديقة دائمة

 أجمل صورة

 شجاعة النبي ژ

 هل تعلم؟

 ذات ليلة، ســـمع اهل املدينة صوتا عاليا، فظنوا ان 
بعض اعدائهم قد جاءوا ليهجموا عليهم فتجهزوا للقتال، 
وخرجوا من بيوتهم، وتوجهوا نحو مصدر هذا الصوت 

العالي.
  وفي الطريق، قابلهم الرسول ژ فطمأنهم قائال: «لم 

تراعوا.. لم تراعوا (أي: لم يحدث شيء) يخيفكم».
  وكان الرسول ژ قد سمع هذا الصوت مثلهم ولكنه 
لم ينتظر حتى يلبس مالبس احلرب، وركب فرسا ليس 
عليه سرج، وحمل سيفه في عنقه، وسبق الناس جميعا 
الى مصدر الصوت ليستكشـــف اخلبر فلم يجد شـــيئا 

يخيف، فرجع الى املدينة.

 املولود اخلامس لرسول اهللا ژ ام كلثوم رضي اهللا 
عنها وكانت زوجا لعثمان بن عفان ے بعد وفاة اختها 
رقية رضي اهللا عنهما، وتوفيت في الســـنة التاســـعة 

للهجرة.
  واملولود السادس فاطمة الزهراء ريحانة رسول اهللا 
ژ وكانت زوجـــا للخليفة علي بن ابي طالب ے وام 
احلسن واحلســـني رضي اهللا عنهما وتوفيت بعد وفاة 

ابيها بستة اشهر.
  واملولود الســـابع هو ابراهيم وقد مات صغيرا وامه 

مارية القبطية رضي اهللا عنهما.

 حب الطبيعة
  طيبـــة املـــرزوق طفلة 
رقيقة جميلة حتب الطبيعة 
وتقول: اهللا سبحانه خلق 
كل شـــيء جميـــال ورائعا 
ومتناسقا وانا أحب جدا كل 
شيء طبيعي كما هو دون 
تزييف، الن اهللا جميل يحب 
اجلمال ولم يخلق شيئا فيه 

عيوب.
  

  حفظ الكرامة
  جنـــى الرفاعـــي تؤكد 
ان كرامـــة االنســـان فوق 
كل شـــيء، واذا لم يحافظ 
الكثير  عليهـــا فســـيفقد 
وتقول: البد ان يتمسك كل 
انســـان وكل بنت بكرامته 
فاهللا خلق االنسان عزيزا 
فيجـــب اال يـــذل نفســـه، 
ويحتفظ بكرامته مادام ال 

يسيء الحد.
  

  التودد
  شهد الصالح تقول على 
البنت ان تتودد المها وابيها 
وتكـــون طائعة رقيقة في 
معاملتها كما هي رقيقة في 
مشـــاعرها وعندما تطلب 
شيئا من امها تطلبه بلطف 
وتودد وادب وال تغضب اذا 
رفض طلبها وهذا سلوك 

يجب التحلي به. 

 الجدية
  عبداهللا السعيدي يقول: 
يجب ان ينشـــأ الطفل على 
التعامـــل باجلديـــة وعدم 
امليوعـــة في الكالم وال يقلد 
البنات النه رجل واهللا تعالى 
خلقه ليكون جادا ويتحمل 
املســـؤولية ويحمل صفات 
الرجولة والشهامة والعزة اما 

ان يكون مدلال، فال يجوز.
  

  الدعاء
  حسني ابو احلسن يؤكد انه 
دائما ويوميا يتسلح بالدعاء 
ويقول لوال دعائي الى اهللا ملا 
تفوقت في دراستي وتفوقت 
الكرمي  القرآن  في مسابقات 
التي اشارك فيها واي تكرمي 
يرضيني واشعر انني قريب 
من اهللا بدعائي ودعاء ابي لي 

الذي دائما يشجعني.
  

  التواضع
  ابراهيـــم جاســـم يقول: 
التواضـــع صفـــة العظماء 
الـــذي يتعامل  واالنســـان 
بالتعالي وينظر للناس على 
انهم اقل منها فسلوكه غير 
اسالمي وغير الئق ولنا في 
رسول اهللا ژ اسوة حسنة 
فـــي تواضعه مـــع الفقراء 
واملســـاكني وكلما تواضع 

االنسان رفعه اهللا تعالى. 

 اقـــدم لكـــم 
حتياتي واعرفكم 
بنفسي، انا اسمي 
وصال عبداهللا، 
تعجـــــبـنــــي 
القصـــص جدا 
واستفدت كثيرا 
مـــن قصـــص 
التي  الصحابة 
تنشـــر كل يوم 
جمعة واحب ان 
اشارككم بتقدمي 
اشهر املساجد في 
العالم االسالمي، 
وهـــي: اجلامع 

االموي في دمشق الذي بناه الوليد بن عبدامللك، واجلامع 
االزهر في القاهرة وشيده جوهر الصقلي، ومسجد خالد 
بن الوليد في حمص بسورية بناه الظاهر بيبرس وجامع 
قرطبة في اسبانيا شـــيده عبدالرحمن الداخل، وجامع 
الكتيبـــة في مراكش باملغرب شـــيده يعقوب املنصور 

املوحدي.
  شكرا لك يا وصال على رســـالتك الرقيقة وحن في 

انتظار مساهماتك النافعة. 

 أرسل لنا الصديق ابراهيم ياسر أجمل الصور التي 
حتمل قول الرسول ژ: «تركت فيكم ما إن متسكتم به 

لن تضلوا بعدي أبدا كتاب اهللا وسنتي». 

 أحباب  اهللا 

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

  من سلوكيات يجب التحلي بها. 

 مساجد في الذاكرة 

 األمير تشالز  لويس باستير  جولز ماسيرمان  فيليب حتى 


