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 من أحاديث الرسول ژ

 قصة  األسبوع 

 شريفة بن عيسى  سالم الصواغ 

 عائشة اخلليفي  عبدالعزيز اخلالوي 

 طيبة الزايد  عبداهللا راشد 

 مشعل شاهني وعذبي السلمان وعمر عبدالعزيز 

 سيدة نساء العالمين

 فضل صالة الجماعة
  عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رســـول اهللا ژ قال: صالة 
اجلماعة أفضل من صالة الفذ بســـبع وعشـــرين درجة» متفق 

عليه.
  وعن أبي هريرة ے قال: قال رسول اهللا ژ: «صالة الرجل 
فـــي جماعة تضعف على صالته في بيته وفي ســـوقه خمســـة 
وعشرين ضعفا، وذلك انه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج 
إلى املســـجد، ال يخرجه إال الصالة، لم يخط خطوة إال رفعت له 
بها درجة، وحطت عنه بهـــا خطيئة، فإذا صلى لم تزل املالئكة 
تصلـــي عليه ما دام في مصاله، ما لم يحـــدث تقول: اللهم صّل 
عليـــه، اللهم ارحمه، وال يزال في صالة ما انتظر الصالة» متفق 

عليه، وهذا لفظ البخاري.
  عن جابر ے قال: خلت البقاع حول املسجد، فأراد بنو سلمة 
أن ينتقلوا قرب املســـجد، فبلغ ذلك النبي ژ فقال لهم: «بلغني 
انكم تريدون أن تنتقلوا قرب املسجد؟! قالوا: نعم يا رسول اهللا 
قد أردنا ذلك، فقال: «بني ســـلمة دياركـــم تكتب آثاركم، دياركم 
تكتب آثاركم» فقالوا: ما يسرنا أنا كنا حتولنا، رواه مسلم، وروى 

البخاري معناه من رواية أنس.
  عن أبي موسى ے قال: قال رسول اهللا ژ: «ان أعظم الناس 
اجرا فـــي الصالة ابعدهم اليها ممشـــى فأبعدهم. والذي ينتظر 
الصالة حتى يصليها مع اإلمـــام أعظم اجرا من الذي يصلي ثم 

ينام» متفق عليه
  عن بريدة ے عن النبي ژ قال: «بشروا املشائني في الظلم إلى 

املساجد بالنور التام يوم القيامة». رواه أبو داود والترمذي.
  عـــن أبي هريرة ے ان رســـول اهللا ژ قال: «أال أدلكم على 
ما ميحو اهللا بـــه اخلطايا، ويرفع به الدرجـــات؟ قالوا: بلى يا 
رســـول اهللا. قال: «إســـباغ الوضوء على املكاره، وكثرة اخلطا 
الى املســـاجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرباط، فذلك 

الرباط» رواه مسلم.
  وعن أبي ســـعيد اخلدري ے عن النبـــي ژقال: «إذا رأيتم 
الرجل يعتاد املساجد فاشـــهدوا له باإلميان، قال اهللا عز وجل: 
(إمنا يعمر مساجد اهللا من آمن باهللا واليوم اآلخر) اآلية. رواه 

الترمذي وقال: حديث حسن.
  عن جرير بن عبداهللا البجلـــي ے قال: كنا عند النبي ژ، 
فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: انكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمر، ال ُتضاُمون في رؤيته، فإن استطعتم أال تغلبوا على صالة 

قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها فافعلوا» متفق عليه.
  عن بريدة ے: قال رســـول اهللا ژ: «من ترك صالة العصر 

فقد حبط عمله» رواه البخاري.

  انتظار الصالة
  عن أبي هريرة ے ان رسول اهللا ژقال: «اليزال أحدكم في 
صالة ما دامت الصالة حتبســـه، ال مينعه أن ينقلب إلى أهله إال 

الصالة» متفق عليه.
  عن أبي هريرة ے أن رســـول اهللا ژ قال: «املالئكة تصلي 
على أحدكم ما دام في مصاله الذي صلى فيه، ما لم يحدث، تقول: 

اللهم اعفر له، اللهم ارحمه» رواه البخاري.
  وعن أنس ے ان رسول اهللا ژ أخر ليلة صالة العشاء إلى 
شطر الليل ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: «صلى الناس 

ورقدوا ولم تزالوا في صالة منذ انتظرمتوها» رواه البخاري.

  المؤمن القوي
  عن أبي هريرة ے قال: قال رســـول اهللا ژ: «املؤمن القوي 
خير وأحب إلى اهللا عز  وجل من املؤمن الضعيف وفي كل خير 
احرص على ما ينفعك واستعن باهللا وال تعجز وإن أصابك شيء 
فال تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر اهللا وما شاء 

فعل فإن «لو» تفتح عمل الشيطان». (رواه مسلم)

  الفطرة
  عن أبي هريرة ے قال: قال رســـول اهللا ژ «ما من مولود 
إال يولـــد على الفطرة. فأبواه يهودانه وينصرانه وميجســـانه. 
كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل حتسون فيها من جدعاء؟». 

(رواه البخاري ومسلم) 

 أنكحتك خير أهلي
  عن عائشة قالت: كنت جالسة عند رسول اهللا ژ فجاءت فاطمة متشي 
كأن مشيتها مشية رسول اهللا فقال: «مرحبا بابنتي» فأجلسها عن ميينه 
أو عن يســــاره، فأسر اليها شــــيئا فبكت، ثم أسر اليها شيئا فضحكت، 
فقلت: ما رأيت ضحكا أقرب من بكاء، استخصك رسول اهللا بحديث ثم 

تبكني؟ أي شيء أسّر اليك رسول اهللا؟ قالت: ما كنت ألفشي سره.
  قالت: فلما قبض رسول اهللا ژ سألتها فقالت: قال: «إن جبريل كان 
يأتيني كل عام فيعارضني بالقرآن مــــرة، وانه أتاني العام فعارضني 
مرتــــني، وال أظن أجلي إال قد حضر، ونعم الســــلف أنا لك» وقال: «أنت 
أسرع أهلي بي حلوقا» قالت: فبكيت لذلك، ثم قال: «أما ترضني أن تكوني 

سيدة نساء هذه األمة ـ أو ـ سيدة نساء العاملني؟» قالت: فضحكت.
  عن عبداحلكيم بن عبداهللا بن فروة قال: سمعت عبدالرحمن األعرج 
يحدث في مجلســــه باملدينة يقول: أطعم رســــول اهللا ژ فاطمة وعلّي 
بخيبر من الشــــعير والتمر ثالثمائة وســــق، الشــــعير من ذلك خمسة 

وثمانون وسقا، لفاطمة من ذلك مائة وسق.
  عن عامر قال: جاء أبوبكر الى فاطمة حني مرضت فاستأذن، فقال علّي: 
هذا أبوبكر على الباب، فإن شــــئت أن تأذني له، قالت: وذلك أحب إليك؟ 

قال: نعم، فدخل عليها واعتذر إليها وكلمها فرضيت عنه.
  عن ســــلمى قالت: مرضت فاطمة بنت رســــول اهللا عندنا، فلما كان 
اليوم الذي توفيت فيه خرج علّي، قالت لي: يا أمه، اســــكبي لي غسال، 
فسكبت لها فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل، ثم قالت: ائتيني بثيابي 
اجلدد، فأتيتها بها فلبســــتها ثم قالت: اجعلي فراشــــي وســــط البيت، 
فجعلته فاضطجعت عليه واســــتقبلت القبلة، ثم قالت لي: يا أمه، اني 
مقبوضة الســــاعة، وقد اغتسلت فال يكشفن أحد لي كنفا، قالت: فماتت 
فجــــاء علّي فأخبرته، فقال: ال واهللا ال يكشــــف لها أحد كنفا، فاحتملها 

فدفنها بغسلها ذلك.
  عن محمد بن موسى أن علّي بن أبي طالب غّسل فاطمة.

  عن عروة ان فاطمة توفيت بعد النبي ژ بستة أشهر وتوفيت ليلة 
الثالثاء لثالث خلون من شــــهر رمضان ســــنة إحدى عشرة، وهي ابنة 

تسع وعشرين سنة أو نحوها.
  عن ابن عباس قال: فاطمة أول من جعل لها النعش، عملته لها أسماء 

بن عميس، وكانت قد رأته يصنع بأرض احلبشة.
  عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت: صلى العباس بن عبداملطلب على 
فاطمة بنت رســــول اهللا ژ ونزل في حفرتها هــــو وعلّي والفضل بن 

عباس.
  عن عروة ان عليا صلى على فاطمة.

  عن الشعبي قال: صلى عليها أبوبكر ے وعنها.
  عن إبراهيم قال: صلى أبوبكر الصديق على فاطمة بنت رسول اهللا 

ژ فكبر عليها أربعا.
  عــــن الزهري قــــال: دفنت فاطمة بنت رســــول اهللا ژ ليال، ودفنها 

علّي.
  عن علي بن حسني قال: سألت ابن عباس: متى دفنتم فاطمة؟ فقال: 

دفناها بليل بعد هدأة، قلت: من صلى عليها؟ قال: علّي.
  عن محمد بن عمر قال: سألت عبدالرحمن بن أبي املوالى قال: إن الناس 
يقولون: إن قبر فاطمة عند املســــجد الذي يصلون اليه على جنائزهم 
بالبقيع، فقال: واهللا ما ذاك إال مسجد رقية وما دفنت فاطمة إال في زاوية 
دار عقيل مما يلي دار اجلحشــــيني مســــتقبل خرجة بني نبيه من بني 

عبدالدار بالبقيع، وبني قبرها وبني الطريق سبعة أذرع.
  عن عبداهللا بن حسن قال: وجدت املغيرة بن عبدالرحمن بن احلارث 
بن هشــــام واقفا ينتظرني بالبقيع نصف النهار في حر شــــديد، فقلت: 
ما يوقفك يا أبا هاشــــم ههنا؟ قال: انتظرتك، بلغني ان فاطمة دفنت في 
هذا البيت في دار عقيل مما يلي دار اجلحشــــيني، فأحب ان تبتاعه لي 

مبا بلغ أدفن فيها.
  فقال عبداهللا: واهللا ألفعلن فجهد بالعقيليني فأبوا.

  قــــال عبداهللا بــــن جعفر: وما رأيــــت أحدا يشــــك ان قبرها في ذلك 
املوضع.

  أفضل نساء أهل الجنة
  عن حذيفة قال: سألتني أمي متى عهدك ـ يعني ـ بالنبي ژ؟ فقلت: 
مــــا لي به عهد منذ كذا وكذا، فنالت منــــي، فقلت لها: دعيني آتي النبي 
ژ فأصلي معه املغرب وأســــأله أن يستغفر لي ولك، فأتيت النبي ژ 
فصليت معه املغرب، فصلى حتى صلى العشــــاء، ثــــم انفتل فتبعته، 
فسمع صوتي فقال: «من هذا؟ حذيفة» قلت: نعم، قال: «ما حاجتك غفر 
اهللا لــــك وألمك» قال: «إن هذا ملك لم ينزل األرض قط قبل هذه الليلة، 
استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل اجلنة، 

وأن احلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة». 

الثقافـــة  كانـــت   إذا 
الغربية تعلي من نظام 
العقل والعقالنية والعلم 
والعلميـــة فإن علينا أن 
الثقافة  نقدم ألبناء هذه 
شـــهادات اعـــالم علماء 
الغـــرب علـــى عقالنية 
اإلسالم ليس ردا فقط على 
الذين يشككون في هذه 
الحقيقة وانما ايضا ألن 
التعريف بهذه العقالنية 
العقول  اإلسالمية تفتح 
أمام  الغربية  والقلـــوب 

دعوة اإلسالم.

  صبغة تاريخية

التاريخ    يقول أستاذ 
في جامعة ستراسبورغ 
في باريـــس كلود كاهن: 

اصطبغت شـــخصية محمد ژ بصبغة تاريخية قد ال تجدها 
عند أي مؤسس آخر من مؤسسي الديانات الكبرى».

  «يبدو للمؤرخ المنصف أن محمدا ژ كان في عداد الشخصيات 
النبيلة السامية التي سعت في كثير من الحماس واإلخالص إلى 
النهوض بالبيئة التي عاش فيها أخالقيا وفكريا، كما استطاع 
في الوقت نفسه أن يكيف رسالته حسب طباع الناس وتقاليدهم 
بمزيد من الفهم والتنظيم بحيث كفل البقاء والخلود للرسالة 
التي بشر بها. وحتم علينا أن نلقى محمدا ژ بعواطف اإلجالل 
واالحترام لما تحلى به من سمو اإللهام ومن قدرة على تذليل 
العقبات اإلنسانية عامة والتغلب على مصاعبه الشخصية خاصة. 
وربما أثارت فينا بعض جوانب حياته شيئا من االرتباك تبعا 
لعقليتنا المعاصرة. فقد أكدت المهاترات على شهوات الرسول 
ژ الدنيوية وألمحت إلى زوجاته التســـع الالئي اتخذهن بعد 
وفاة خديجة رضي اهللا عنها. لكن الثابت أن معظم هذه الصالت 
الزوجية قد طبعت بطابع سياسي، وأنها استهدفت الحصول 
على والء بعض األشراف وبعض األفخاذ، ثم إن العقلية العربية 

تقر لإلنسان إذا استخدم طبيعته على نحو ما خلقها اهللا».
  «... الحـــق أننا نتجاوز النقد العلمـــي الصحيح إذا أنكرنا 
على كل حديث صحته أو قدمه، ولقد باشر العلماء في مثل هذا 
التمحيص منذ عهد بعيد فوجدوا أن التحريف أو التلفيق قد ال 
يعمان على نسق واحد واستندوا في ذلك إلى بعض األحاديث 
التي يمكن اعتبارها سابقة أو حجة يعتد بها. بمعنى أن الموقف 
النقدي مفـــروض على الباحث المنصف. وفقهاء المســـلمين 
أنفســـهم هم قدوة لنا في هذا المضمار ألنهم على طريقتهم قد 

التزموا بذلك الموقف منذ العصر الوسيط».

  حركة التنوير

  يقـــول العالم األلماني المعاصر رودلي بارت: «كان من بين 
ممثلـــي حركة التنوير من رأوا في النبي العربي ژ أدلة اهللا، 
ومشرعا حكيما، ورسوال للفضيلة، وناطقا بكلمة الدين الطبيعي 

الفطري، مبشرا به».
  «كان العرب يعيشون منذ قرون طويلة في بوادي وواحات 
شبه الجزيرة، يعيثون فيها فسادا. حتى أتى محمد ژ ودعاهم 
إلى اإليمان بإله واحد، خالق بـــارئ، وجمعهم في كيان واحد 

متجانس».

  المشرع

  يقول ماسيه: «بفضل إصالحات محمد ژ الدينية والسياسية، 
وهي إصالحات موحدة بشكل أساسي، فإن العرب وعوا أنفسهم 
وخرجوا من ظلمات الجهل والفوضى ليعدوا دخلوهم النهائي 

إلى تاريخ المدنية».
  «.. كان محمد ژ هو المشرع الملهم والمحرك األول للوحدة 

الدينية بين جميع األقوام.. وكان بسيطا وحازما».
  يقول د.شبرك النمســـاوي: «إن البشرية لتفتخر بانتساب 

رجل كمحمد ژ إليها، إذ 
إنه رغم أميته، استطاع 
قبل بضعة عشر قرنا أن 
يأتي بتشريع، سنكون 
نحن األوروبيين أسعد 
ما نكون، إذا توصلنا إلى 

قمته».

  قرآنه يشهد

  أمـــا زويمـــر الكندي 
(مستشـــرق كندي ١٨١٣ 
ـ ١٩٠٠) فقـــال في كتابه 
«الشـــرق وعاداته»: إن 
محمدا كان وال شـــك من 
أعظم القواد المســـلمين 
الدينيين، ويصدق عليه 
القـــول أيضـــا بأنه كان 
مصلحا قديـــرا وبليغا 
فصيحا وجريئا مغوارا، 
ومفكرا عظيما، وال يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات، وهذا 

قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا االدعاء. 

  عظيم الصفات

  ويقول العالمة سنرستن اآلسوجي (العالمة سنرستن اآلسوجي: 
مستشرق آسوجي ولد عام ١٨٦٦، أستاذ اللغات السامية، ساهم 
في دائرة المعارف، جمع المخطوطات الشــــرقية، محرر مجلة 
«العالم الشرقي» له عدة مؤلفات منها: «القرآن اإلنجيل المحمدي» 
ومنها: «تاريخ حياة محمد») يقــــول: إننا لم ننصف محمدا إذا 
أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزايا، فلقد خاض 
محمد معركة الحياة الصحيحة في وجه الجهل والهمجية، مصرا 
علــــى مبدئه، ومازال يحارب الطغاة حتى انتهى به المطاف إلى 
النصر المبين، فأصبحت شــــريعته أكمل الشــــرائع، وهو فوق 

عظماء التاريخ. 

  ترقية العقول

  أما المستر ســــنكس (وهو مستشرق أميركي ولد في بلدته 
باالي عام ١٨٣١، توفي ١٨٨٣) فيقول في كتابه «ديانة العرب»: ظهر 
محمد بعد المســــيح بخمسمائة وسبعين سنة، وكانت وظيفته 
ترقية عقول البشر، بإشرابها األصول األولية لألخالق الفاضلة، 

وبإرجاعها إلى االعتقاد بإله واحد، وبحياة بعد هذه الحياة. 
  إن الفكرة الدينية اإلسالمية، أحدثت رقيا كبيرا جدا في العالم، 
وخلصت العقل اإلنســــاني من قيوده الثقيلة التي كانت تأسره 
حول الهياكل بين يدي الكهــــان. ولقد توصل محمد بمحوه كل 
صــــورة في المعابد وإبطاله كل تمثيل لذات الخالق المطلق إلى 

تخليص الفكر اإلنساني من عقيدة التجسيد الغليظة. 

  شخصية باهرة

  ويقول آن بيزيت في «حياة وتعاليم محمد دار مادرس للنشر 
١٩٣٢»: من المستحيل ألي شخص يدرس حياة وشخصية نبي 
العرب العظيم ويعرف كيف عاش هذا النبي وكيف علم الناس، إال 
أن يشعر بتبجيل هذا النبي الجليل، أحد رسل اهللا العظماء، ورغم 
أنني سوف أعرض فيما أروي لكم أشياء قد تكون مألوفة للعديد 
من الناس فإنني أشعر في كل مرة أعيد فيها قراءة هذه األشياء 

بإعجاب وتبجيل متجددين لهذا المعلم العربي العظيم. 
  هل تقصد أن تخبرني أن رجال في عنفوان شــــبابه لم يتعد 
الرابعة والعشرين من عمره بعد أن تزوج من امرأة أكبر منه بكثير 
وظل وفيا لها طيلة ٢٦ عاما ثم عندما بلغ الخمســــين من عمره 
ـ الســــن التي تخبو فيها شهوات الجسدـ  تزوج إلشباع رغباته 

وشهواته؟ ليس هكذا يكون الحكم على حياة األشخاص. 
  فلو نظرت إلى النساء الالتي تزوجهن لوجدت أن كل زوجة 
من هذه الزوجات كانت سببا إما في الدخول في تحالف لصالح 
أتباعه ودينه أو الحصول على شيء يعود بالنفع على أصحابه 

أو كانت المرأة التي تزوجها في حاجة ماسة للحماية. 

 رثاء

 مرحبا باألصدقاء

 نهي وطاعة

 هل تعلم؟
  أمهات المؤمنين

 عندما نزلت آية حترمي اخلمر (يأيها الذين آمنوا إمنا 
اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون) خرج مناد ينادي في األسواق 

والضواحي يخبر املسلمني بتحرمي اخلمر.
  وفي هذا الوقت كان انس بن مالك ے يسقي القوم 
خمـــرا في منزل ابي طلحة ے فقـــال ابوطلحة ألنس: 
اخرج فانظر ما هذا الصوت؟ فخرج انس فوجد املنادي 
يقول: أال إن اخلمر ُحرمت فدخل أنس وأخبر القوم، فترك 
ابوطلحة ما بيده وأمر أنسا ان يسكب ما عنده من اخلمر 
فسكبها انس، وكذلك فعل كل من كان عنده خمر، فمألت 

اخلمر طرق املدينة.
 

 خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت 
أبي بكر، حفصة بنت عمر، زينب بنت خزمية، ام سلمة 
هنـــد بنت ابي امية، زينب بنـــت جحش، جويرية بنت 
احلارث، صفية بنت حيي بن اخطب، ام حبيبة بنت ابي 
سفيان، مارية القبطية (أم ابراهيم) موالة الرسول ژ، 

وميمونة بنت احلارث.

 البهجة
انا    سالم الصواغ يقول 
اليوم سعيد جدا لتكرميي مع 
املتفوقني خاصة وأنا ارى هذا 
احلفل الكبير والذي يحضره 
الكويت ولذلك  كبار رجال 
اشعر بالبهجة والفرحة وانا 
دائما مبتهج، احب احلياة 
واضحك لها حتى تضحك 
احلياة لــــي وادعو اهللا ان 

اعيش دائما مبتهجا.
  

  الشورى
  عبدالعزيز اخلالوي يرى 
أن الشــــورى ضرورية في 
حيــــاة كل إنســــان حتى ال 
يقدم على شيء ويتخذ قرارا 
مبفرده ثم يندم عليه بعد 
ذلك والنبي ژ كان يشاور 
اصحابه حتى في الغزوات 
لذلك اجد ان سلوك الشورى 
مهم لكل شــــاب مقبل على 

احلياة.
  

  عدم التطفل
انا    عبداهللا راشد يقول 
ال اتدخل في شؤون احد وال 
احب ايضا ان يتطفل علي اي 
انسان ويسألني عما ال يعنيه 
ولذلك اريح نفسي واريح 
اآلخرين واشعر بالضيق لو 
تطفل علي اي انسان مهما 

كان اال اهلي فقط.
 

 االحتشام 
  شريفة بن عيسى تقول: 
الزي  االحتشام يكون في 
وفي الـــذوق وفي التعامل 
مع األهل واألصدقاء بطريقة 
تتميـــز باالتيكيت وكذلك 
تكون املالبس غير عارية وال 
تظهر املفاتن حتى ولو مع 
االطفال حتى تتدرب الطفلة 

على االحتشام.
  

  الرائحة العطرة
  عائشـــة اخلليفي تؤكد 
ان من الســـلوكيات الهامة 
التي متيز كل بنت ان تكون 
رائحتها عطـــرة وغرفتها 
ايضـــا معطـــرة بالبخور 
وأال يشـــم منها األصدقاء 
رائحة كريهة وان حتافظ 
علـــى نظافتهـــا دائما ألن 
النظافـــة  ديـــن  ديننـــا 

واجلمال.
  

  التودد
الزايد تقول: من    طيبة 
الصفات اجليدة في البنت 
ان تكون ودودة قريبة من 
والديها واخوتها، تتعامل 
برقة وحنـــان واال تكون 
عنيفـــة تنفر مـــن حولها 
ولذلك فإن صفاتي وسلوكي 
مع اهلي هي التودد واحلب 

واالحترام.
 

 «اإلميـــان» تنعى بوافر احلزن واألســـى االبن محمد 
سامي الســـالم وهو أحد أصدقائها القدامى واملتميزين 
دراسيا وأخالقيا والذي توفي عن عمر يناهز الـ ١٧ عاما. 

(إنا هللا وإنا إليه راجعون).
  أتـــــــــــــــــــــــــــرحـــــــــــــــــــــــــــل

ـــات؟ ـــري ـــذك ال ــى ســـــوى  ــق ــب ي   وال 
  أتــــــــــــــــــســــــــــــــــــافــــــــــــــــــر

ـــصـــل بــيــنــنــا املـــســـافـــات؟ ـــف   وت
  أتــــــــــودع الــــقــــلــــب وتـــخـــتـــفـــي

ــــضــــحــــكــــات؟ ـــــدك ال ـــــع ــــــن ب   م
ــة ــق ــي ــق ــــت ح ــــي ــــب   أتـــــــفـــــــارق ال

ــــــات؟   لــــتــــزورنــــا بــرحــيــلــك اآله
الـــغـــزيـــر تلفنا ـــع  ـــدم ال ــر  ــط ــس   أت

ــــــل ألــــــــــــوان اجلـــــــراحـــــــات؟   ك
تذيقنا اجلــمــيــل...  ــزمــن  ال   أتبعثر 

ــصــرخــات؟ ـــفـــراق وعـــالـــي ال ـــم ال   أل
ـــا رؤوســـن فـــــوق  اآلالم    أتـــعـــلـــق 

الظلمات؟ مــن  لونا  دربــنــا    ليصبح 
  أتـــــغـــــيـــــب حـــــقـــــا بــــعــــدمــــا

ــات؟ ــرق ــط ـــــات وال ــرحــت بــك األوق   ف
بيننا طيفك  سيظل  «محمد»  يــا    ال 

ــا ــن ــدرب ــد احلـــيـــاة ل ــي ــع ــا ت ــس ــم   ش
ـــى احلــــنــــني لـــفـــجـــرك ـــق ـــب ـــي   وس

ـــا  ـــن ـــق ـــري   قــــــمــــــرا يــــــضــــــيء ط

 انضم إلينا األصدقاء الثالثة املتفوقون في مســـابقة 
القرآن الكرمي رافعني علم الكويت يهتفون وطني الكويت 
سلمت للمجد، ووعدوا بإرســـال مقترحاتهم وافكارهم 

فأهال بكم. 

 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. 

 ضرب النبي ژ أروع األمثلة 
  في التمسك بالحق والثبات عليه


