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أنفال داخل زي الشوكوالتة

أطفال منهمكون في حتسني خطوطهم

فاطمة رضي اهلل عنها قدوة النساء

أفضل النساء
سئل النبي ژ عن خير النساء فقال: »التي تطيع إذا أمر، وتسر 

إذا نظر، وحتفظه في نفسها وماله« رواه أحمد واحلاكم.

النيات
قال رس���ول اهلل ژ: »إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكلِّ امرئ 
ما نوى، فمن كانت هجرته إلى اهلل ورس���وله فهجرته إلى اهلل 
ورس���وله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه���ا أو امرأة ينكحها 

فهجرته إلى ما هاجر إليه«. رواه البخاري ومسلم.

أبغض الناس
 قال رس���ول اهلل ژ: »أْبَغُض الرجال إلى اهلل األَلدُّ اخَلِصم«. 

رواه البخاري ومسلم. 

التقوى
قال رس���ول اهلل ژ: »اتق اهلل حيثما كنت، وأتبع الس���يئة 
احلسنة متحها، وخالق الناس بخلق حسن«. حديث حسن رواه 

الترمذي.

أحب البالد
قال رسول اهلل ژ: »أحب البالد إلى اهلل مساجدها، وأبغض 

البالد إلى اهلل أسواقها«. رواه مسلم.

الحب
قال رس���ول اهلل ژ: »أحبوا اهلل ملا يغذوك���م به من نعمه، 

وأحبوني حلب اهلل، وأحبوا أهل بيتي حلبي«. رواه الترمذي.

البر
وا َتعفَّ  ُكم أبناؤكم، وعفُّ قال رسول اهلل ژ: »بروا آباءكم َتبرَّ

نساؤكم«. حديث حسن رواه الطبراني.

المشي إلى المساجد
َلم إلى املساجد بالنور  قال رسول اهلل ژ: »بشر املّشائنَي في الظُّ

التام يوم القيامة«. حديث صحيح رواه أبو داود. 

بين األذانين
قال رس���ول اهلل ژ: »بني كّل أذانني صالٌة ملن ش���اء«. رواه 

البخاري ومسلم. 

البخيل
 .» قال رسول اهلل ژ: »البخيل من ذكرُت عنده فلم يصلِّ عليَّ

حديث صحيح رواه اإلمام أحمد.

التاجر األمين
قال رسول اهلل ژ: »التاجر األمني الصدوق املسلم مع الشهداء 

يوم القيامة«. حديث صحيح رواه احلاكم.

ال ُترفع صالتهم
قال رس���ول اهلل ژ: »ثالثة ال ترفع صالتهم فوق رؤوسهم 
شبرًا: رجل أمَّ قومًا وهم له كارهون، و امرأة باتت وزوجها عليها 

ساخط، وأخوان متصارمان«. حديث حسن رواه ابن ماجه.

من تجالس؟
 قال رس���ول اهلل ژ: »جالسوا الكبراء، وس���ائلوا العلماء، 

وخالطوا احلكماء«. حديث صحيح رواه الطبراني.

في مرض النبي ژ وموته
عن أنس قال: ملا ثقل النبي ژ جعل يتغشاه، فقالت فاطمة عليها 
الس���الم: واكرب أباه، فقال لها: »ليس على أبيك كرب بعد اليوم« فلما 

مات قالت:
يا أبتاه أجاب ربا دعاه

يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه
يا أبتاة الى جبريل ننعاه

فلما دفن قالت فاطمة عليها الس���الم: يا أنس، أطابت نفوسكم أن 
حتثوا على رسول اهلل ژ التراب.

عن أنس قال ملا ثقل النبي ژ جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة 
واك���رب أبتاه، فقال لها النبي ژ: »لي���س على أبيك كرب بعد اليوم« 

فلما مات رسول اهلل ژ قالت فاطمة:
يا أبتاه أجاب ربا دعاه

يا أبتاه جنة الفردوس مأواه
يا أبتاه الى جبريل ننعاه
يا أبتاه من ربه ما أدناه

قال: فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن حتثوا على 
رسول اهلل ژ التراب.

عن أنس قال: ملا قالت فاطمة ذلك � يعني ملا وجد رس���ول اهلل ژ 
م���ن كرب املوت ما وجد � قالت فاطمة: واكرباه، قال رس���ول اهلل ژ: 
»يا بنية انه قد حضر بأبيك ما ليس اهلل بتارك منه أحدا ملوافاة يوم 

القيامة«.
عن أنس بن مالك ان فاطمة بكت رسول اهلل ژ فقالت:

يا أبتاه أجاب ربا دعاه
يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه

عن أنس قال: قالت لي فاطمة: يا أنس طابت أنفسكم ان حتثوا على 
رسول اهلل ژ التراب.

قال ثابت: وقالت فاطمة ورس���ول اهلل ژ في املوت، او قالت وهو 
ثقيل: يا أبتاه ان جبريل ينعاه:

يا أبتاه من ربه ما أدناه
يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه

يا أبتاه أجاب ربا دعاه
ع���ن أنس قال: ملا ثقل رس���ول اهلل ژ قالت فاطمة: واكرباه، فقال 

رسول اهلل ژ: »انه ليس على أبيك كرب بعد اليوم«.

مشابهتها للنبي ژ
عن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها انها قالت: ما رأيت أحدا كان 
أشبه سمتا وهديا ودال برسول اهلل ژ من فاطمة كّرم اهلل وجهها، كانت 
اذا دخلت عليه قام اليها فأخذ بيدها وقّبلها وأجلسها في مجلسه، وكان 
إذا دخل عليها قامت اليه فأخذت بيده فقّبلته وأجلسته في مجلسها.

عن أنس بن مالك قال: لم يكن أحد أشبه برسول اهلل ژ من احلسن 
بن علي وفاطمة، صلوات اهلل عليهم أجمعني.

مشيتها
عن عائش���ة قالت: كنت جالسة عند رسول اهلل ژ فجاءت فاطمة 
متشي كأن مشيتها مشية رسول اهلل، فقال: »مرحبا يا بنتي« فأجلسها 
عن ميينه او عن يس���اره، فأسّر اليها شيئا فبكت، ثم أسّر اليها شيئا 
فضحكت، قالت: قلت ما رأيت ضحكا أقرب من بكاء، استخصك رسول 
اهلل بحديث ثم تبكني؟ قلت: أي شيء أسّر إليك رسول اهلل؟ قالت: ما 

كنت ألفشي سره.
قالت: فلما قبض رسول اهلل ژ سألتها فقالت: قال: »ان جبريل كان 
يأتين���ي كل عام فيعارضني بالقرآن مرة، وانه أتاني العام فعارضني 
مرتني، وال أظن أجلي اال قد حضر، ونعم السلف أنا لك«، وقال: »أنت 
أس���رع أهلي بي حلوقا«، قالت: فبكيت لذلك، ثم قال: »أما ترضني أن 
تكوني س���يدة نس���اء هذه األمة � أو � سيدة نس���اء العاملني؟«، قالت: 

فضحكت.

شكواها من معاملة علي
عن عمرو بن سعيد قال: كان في علي على فاطمة شدة، فقالت: واهلل 
الشكونك الى رسول اهلل، فانطلقت، وانطلق علي بأثرها، فقام حيث 
يسمع كالمهما، فشكت الى رسول اهلل غلظ علي وشدته عليها، فقال: 
»يا بنية اسمعي واس���تمعي واعقلي، انه ال إمرة بامرأة ال تأتي هوى 
زوجها وهو س���اكت« قال علي: فكففت عما كنت أصنع وقلت: واهلل ال 

آتي شيئا تكرهينه ابدا.

نواصل عرض مقتطفات من االعترافات 
التي أبداها بعض فالس����فة أوروبا وكبار 
كتاب وأحرار نقادها وكبار الباحثني بشأن 

النبي محمد ژ فماذا قالوا؟!

رجل دولة

يقول مارسيل بوازار: »سبق أن كتب كل 
شيء عن نبي اإلسالم ژ، فأنوار التاريخ 
تس����طع على حياته التي نعرفها في أدق 
تفاصيلها. والص����ورة التي خلفها محمد 
ژ عن نفس����ه تبدو � حت����ى إن عمد إلى 
تشويهها � علمية في احلدود التي تكشف 
فيها وهي تندمج في ظاهرة اإلسالم عن 
مظهر م����ن مظاهر املفهوم الديني وتتيح 

إدراك عظمته احلقيقية«.
»لم يكن محمد ژ على الصعيد التاريخي 
مبشرا بدين وحسب بل كان كذلك مؤسس 
التاريخ، وأثرت  سياس����ة غيرت مجرى 
في تطور انتش����ار اإلسالم فيما بعد على 

أوسع نطاق«.
»منذ استقر النبي محمد ژ في املدينة، 
غدت حياته جزءا ال ينفصل من التاريخ 
اإلسالمي. فقد نقلت إلينا أفعاله وتصرفاته 
في أدق تفاصيلها.. وملا كان منظما شديد 
احليوية، فقد أثب����ت نضالية في الدفاع 
عن املجتمع اإلسالمي اجلنيني، وفي بث 
الدعوة.. وبالرغم من قتاليته ومنافحته، 
فق����د كان يعفو عند املقدرة، لكنه لم يكن 
يلني أو يتسامح مع أعداء الدين. ويبدو أن 
مزايا النبي الثالث، الورع والقتالية والعفو 
عند املقدرة قد طبعت املجتمع اإلسالمي 
في إبان قيامه وجس����دت املناخ الروحي 
لإلس����الم.. وكما يظهر التاريخ الرسول 
ژ قائدا عظيما ملء قلبه الرأفة، يصوره 
كذلك رجل دولة صريحا قوي الشكيمة له 
سياسته احلكيمة التي تتعامل مع اجلميع 
على قدم املساواة وتعطي كل صاحب حق 
حقه. ولقد استطاع بديبلوماسيته ونزاهته 
أن ينتزع االعتراف باجلماعة اإلس����المية 
عن طريق املعاهدات في الوقت الذي كان 
النصر العسكري قد بدأ يحالفه. وإذا تذكرنا 

أخيرا على الصعيد النفس����اني هشاشة 
السلطان الذي كان يتمتع به أي زعيم من 
زعماء العرب، والفضائل التي كان أفراد 
املجتمع يطالبونه بالتحلي بها، استطعنا 
أن نس����تخلص أنه الب����د أن يكون محمد 
ژ الذي عرف كيف ينتزع رضا أوس����ع 
اجلماهير به إنسانا فوق مستوى البشر 
حقا، وأنه البد أن يكون نبيا حقيقيا من 

أنبياء اهلل«.
»لق����د كان محمد ژ نبي����ا ال مصلحا 
اجتماعيا. وأحدثت رس����الته في املجتمع 
آنذاك تغييرات أساس����ية  القائم  العربي 
التزال آثارها ماثلة في املجتمع اإلسالمي 

املعاصر«.
»مما ال ريب فيه أن محمدا ژ قد اعتبر، 
بل كان في الواقع، ثائرا في النطاق الذي كان 
فيه كل نبي ثائرا بوصفه نبيا، أي مبحاولته 

تغيير احمليط الذي يعيش فيه«.

شخصية خارقة

يقول اينني دينيه: »إن الشخصية التي 
حملها محمد ژ بني برديه كانت خارقة 
للعادة وكانت ذات أثر عظيم جدا حتى إنها 
طبعت شريعته بطابع قوي جعل لها روح 

اإلبداع وأعطاها صفة الشيء اجلديد«.
»إن نبي اإلس����الم هو الوحيد من بني 
أصحاب الديانات الذي لم يعتمد في إمتام 
رس����الته على املعجزات وليست عمدته 

الكبرى إال بالغة التنزيل احلكيم«.
».. إن س����نة الرسول الغراء ژ باقية 
إلى يومنا هذا، يجلوها أعظم إخالص ديني 
تفيض به نفوس ]مئات املاليني[ من أتباع 

سنته منتشرين على سطح الكرة«.
»كان النبي ژ يعنى بنفس����ه عناية 
تامة، إلى حد أن عرف له منط من التأنق 
على غاية من البساطة، ولكن على جانب 
كبير م����ن الذوق واجلم����ال، وكان ينظر 
نفس����ه في املرآة.. ليتمش����ط أو ليسوي 
طيات عمامته.. وهو في كل ذلك يريد من 
حسن منظره البشري أن يرضي اخلالق 

سبحانه وتعالى«.

»لقد )دعا( عيس����ى گ إلى املساواة 
واألخوة، أما محمد ژ فوفق إلى )حتقيق( 
املس����اواة واألخ����وة بني املؤمن����ني أثناء 

حياته«.

حد اإلعجاز

يقول بالش����ير: »إن معجزة النبي ژ 
احلقيقية والوحيدة هي إبالغه الناس رسالة 
ذات روعة أدبية ال مثيل لها، فمن هو ذلك 
الرجل املكلف باملهام الثقيلة العبء وهي 
حمل النور إلى عرب احلجاز في أوائل القرن 
السابع؟ إن محمدا ژ ال يبدو في القرآن 
إطالقا، منعم����ا عليه مبواهب تنزهه عن 
الصفات اإلنسانية، فهو ال يستطيع في نظر 
معاصريه املشركني أن يفخر باالستغناء 
عن حاجات ه����ي حاجاتهم، وهو يصرح 
بفخر أنه لم يكن سوى مخلوق فإن: )قل 
إمنا أنا بشر مثلكم � الكهف: 110(. وهو لم 
يتلق أي قدرة على صنع املعجزات، ولكنه 
انتخب ليكون منذرا ومبشرا للكافرين إن 
جناح رسالته مرتبط إذن بقيمتها اإلحيائية 
وإلى شكلها املنقطع النظير. ولم يكن محمد 
ژ رغم ذلك، صاحب بيان وال ش����اعرا، 
فإن األخبار التي روت سيرته لم حتسن 
االحتفاظ بذكرى مفاخراته الشخصية، وثمة 
عوامل حتملنا على الشك فيما إذا كان عرف 
استعمال السجع، أو أنه تلقى من السماء 
فن ارجتال الشعر. وعندما قال عنه املكيون 
املشركون انه شاعر، أو حني عرضوا بأن 
مصدر الوحي جني معروف أزال اهلل عنه 
هذه التهمة: )وما علمناه الشعر وما ينبغي 
له إن ه����و إال ذكر وقرآن مبني، لينذر من 
كان حيا ويحق القول على الكافرين � يس 
69 � 70(. وهكذا يطرح هذا الوحي البالغ 
جماله حد اإلعجاز، الواثق بحمل الناس 
بقوة بيانه على الهداية، كظاهرة ال عالقة 

لها بالفصاحة وال الشعر«.
أما عن انتصار اإلس����الم فثمة أسباب 
تداخلت وفي طليعتها القرآن والسنة وحالة 
احلجاز الدينية، ونصح وبيان وأمانة الرجل 

املرسل إلبالغ الرسالة املنزلة عليه«.

)إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا(

أحسن زي في مسرحية »شارلي«

حّسن خطك في المسجد الكبير

شجاعة الحواري

أدوات الرسول ژ

أثن���اء غزوة األحزاب، وصلت ال���ى النبي ژ أخبار 
بأن بني قريظة قد نقضوا عهدهم مع املسلمني ووافقوا 

قريشا على محاربة املسلمني.
فقال الرس���ول ژ للصحابة ممن حوله: »من يأتينا 

بخبر القوم؟«، فقال الزبير بن العوام ÿ: أنا.
فقال الرسول ژ مرة ثانية: »من يأتينا بخبر القوم؟«، 

فقال الزبير بن العوام ÿ: أنا.
فقال الرسول ژ مرة ثالثة: »من يأتينا بخبر القوم؟«، 

فقال الزبير بن العوام ÿ: أنا.
فأعجب الرسول ژ بشجاعة الزبير ÿ ثم قال: »ان 

لكل نبي حواريا وان حواريي الزبير«.

� سيفه ژ يسمى: ذو الفقار واملأثور.
� أقواسه ژ تسمى: الزوراء والصفراء.

� جعبة ژ تسمى: الكافور.
حربته ژ تسمى: البيضاء.

ترسه ژ يسمى: املثوى واملثنى.
درعه ژ تسمى: ذات الفضول وذات احلواش.

االلتزام
أسماء العجمي تؤكد ان 
حتلي الفتاة بسلوك ملتزم 
يجعل من حولها يحترمها 
وان هذا السلوك يتمثل في 
ارتداء احلجاب واحلشمة 
وايضا يجب ان تتحلى في 
معاملتها بااللتزام لكي تكون 
امرأة صاحلة وأما يضرب 

بها االمثال مثل أمي.

حفظ األسرار
مرمي محمود تقول: يجب 
على كل بنت اذا سمعت سرا 
من صديق���ة وقالت لها ال 
تبوحي به ألحد أال تعلنه أو 
تعطيه لصديقة اخرى الن 
حفظ السر امانة ائتمنتها 
عليه���ا صديقته���ا ويجب 
احلفاظ عليه وانا ال ابوح 

بأي سر عرفته عن احد.

حب الطبيعة
لوله الرشيدان ترى ان 
االنسان ذا املشاعر الفياضة 
يعش���ق الطبيعة ويحبها 
الى ذلك  وتقول باالضافة 
يحب ان نحافظ عليها واال 
نفسدها برمي املخلفات في 
احلدائق او على البحر حتى 
تظل جميلة كما خلقها اهلل 

تعالى.

التفاؤل
محمد الش���مالي يقول: 
 ش���عاري في احلي���اة أن 
أكون دائما متفائال مبتسما 
ملن حولي وال أعبس أبدا، 
ولذل���ك جمي���ع معارفي 
وأصدقائ���ي  وزمالئ���ي 
 يحبون اجللوس معي ألنني 
أذه���ب عنهم احلزن والهم 
وال نفكر إال في املس���تقبل 

املشرق.

تالوة القرآن
مصطفى محمود يؤكد 
أن أعظم س���لوك يجب أن 
يتحلى به كل شاب أن يحب 
القرآن الك���رمي، كتاب اهلل 
العظيم، وأن يتلوه يوميا، 
ويحاول أن يحفظ منه على 
قدر استطاعته، ألن القرآن 
الكرمي ه���و نور في الدنيا 

ونور في اآلخرة.

مقاومة الغضب
بدر العنزي يقول: أعمل 
بحديث الرسول العظيم ژ 
حيث يأمرنا بعدم الغضب 
وإذا غضبت أن أستعيذ من 
الرجيم وأجلس  الشيطان 
إذا كنت واقفا وأن أتوضأ 
وأصل���ي حتى يذهب عني 

الغضب.

فازت أنفال عباس املطيري من مدرسة اجللف االجنليزية 
مبيدالية أحسن زي وذلك حني شاركت مبالبس شكوالت 
بار التي قدمتها عن قصة ش���ارلي ومصنع الشوكوالتة 
والتي ح���ازت إعجاب اجلميع وقدمت له���ا هدية قّيمة 

على أدائها.

من اجل املتعة والثقافة وتعلم اخلط العربي السليم 
تقام على مدار العام ورش لألطفال والنشء حتت اشراف 
متخصصني في اخلطوط العربية ليتعرفوا على جمال 

اخلط العربي.

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.


