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األسبوع قصة

شهد القالفعيسى سالم

طيبة العنزيعبدالرحمن داود

مرمي علييوسف احمد

مجموعة من املشاركني

زينة وجنان العنزي

فاطمة سيدة نساء العالمين

األعمال بالنيات
قال رس���ول اهلل ژ: »إمنا األعم���ال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما 
نوى، فمن كانت هجرته هلل ورس���وله، فهجرته هلل ورسوله، ومن 
كان���ت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر 

إليه«. رواه البخاري ومسلم

من تجالس؟
قال رسول اهلل ژ: »جالسوا الكبراء، وسائلوا العلماء، وخالطوا 

احلكماء«. رواه الطبراني

تقوى اهلل
قال رسول اهلل ژ: »اتق اهلل حيثما كنت، واتبع السيئة احلسنة 

متحها، وخالق الناس بخلق حسن«. رواه الترمذي 

الجنة والنار
قال رسول اهلل ژ: »حفت اجلنة باملكاره، وحفت النار بالشهوات«. 

رواه مسلم 

حق المسلم على المسلم
قال رسول اهلل ژ: »خمس من حق املسلم على املسلم: رد التحية، 
وإجابة الدعوة، وشهود اجلنازة، وعيادة املريض، وتشميت العاطس 

إذا حمد اهلل«. رواه ابن ماجه 

خيركم
ق���ال رس���ول اهلل ژ: »خيركم من تعلم الق���رآن وعلمه«. رواه 

البخاري 

البعد عن الشبهات
ق���ال رس���ول اهلل ژ: »دع م���ا يريبك إلى م���ا ال يريبك«. رواه 

النسائي 

الراحمون
قال رسول اهلل ژ: »الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، 

ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء«. رواه أحمد 

الصدقة
قال رس���ول اهلل ژ: »صدقة الس���ر تطفئ غضب الرب«. رواه 

الطبراني 

الجماعة
قال رسول اهلل ژ:  »صالة اجلماعة أفضل من صالة الفذ )الفرد( 

بسبع وعشرين درجة«. رواه البخاري ومسلم 

الطعام
قال رسول اهلل ژ:  »طعام االثنني كافي الثالثة، وطعام الثالثة 

كافي األربعة«. رواه البخاري ومسلم 

الحالل
قال رسول اهلل ژ:  »طلب احلالل واجب على كل مسلم ومسلمة«. 

رواه الديلمي 

ظن  العبد
قال رس���ول اهلل ژ:  »قال اهلل تعالى: أن���ا عند ظن عبدي بي، 

فليظن بي ما شاء«. رواه احلاكم 

- عن عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها قالت: انا كنا ازواج 
النبي ژ عنده جميعا لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة رضي 
اهلل عنها، متش���ي وال واهلل ما تخفي مشيتها من مشية رسول 
اهلل ژ، فلما رآها رحب وقال: »مرحبا بابنتي« ثم أجلس���ها عن 
ها، فبكت بكاء شديدا، فلما رأى  ميينه � أو عن ش���ماله � ثم سارَّ
حزنها سارها الثانية، فإذا هي تضحك، فقلت لها انا من بني نسائه 
� خصك رس���ول اهلل ژ بالسر من بيننا ثم أنت تبكني، فلما قام 
رس���ول اهلل ژ سألتها: عم س���اّرك؟ قالت: ما كنت ألفشي على 
رسول اهلل ژ سره، فلما توفي قلت لها: عزمت عليك - مبا لي 
علي���ك من احلق � ملا اخبرتني، قال���ت: اما اآلن فنعم، فأخبرتني 
ني في االمر االول فإنه اخبرني ان جبريل كان  قالت: أما حني سارَّ
يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وانه قد عارضني به العام مرتني، 
وال ارى االجل اال قد اقترب، فاتقي اهلل واصبري، فإني نعم السلف 
انا لك، قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت، فلما رأى جزعي ساّرني 
الثانية قال: »يا فاطمة اال ترضني ان تكوني سيدة نساء املؤمنني 

� او � سيدة نساء هذه األمة«.
- عن عائشة قالت: كن ازواج النبي ژ عنده لم يغادر منهن 
واحدة، فأقبلت فاطمة متشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول 
اهلل ژ ش���يئا، فلما رآها رحب بها فق���ال: » مرحبا بابنتي« ثم 
اجلس���ها عن ميينه او عن شماله، ثم ساّرها فبكت بكاء شديدا، 
فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول 

اهلل ژ من بني نسائه بالسرار ثم أنت تبكني.
فلما قام رس���ول اهلل ژ س���ألتها ما قال لك رسول اهلل ژ؟ 

قالت: ما كنت افشي على رسول اهلل ژ سره.
قالت: فلما توفي رس���ول اهلل ژ قل���ت: عزمت عليك مبا لي 
عليك من احلق ملا حدثتني ما قال لك رسول اهلل ژ، فقالت: اما 
اآلن فنعم، اما حني س���ارني في املرة االولى فأخبرني ان جبريل 
كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة او مرتني، وانه عارضه اآلن 
مرتني، واني ال ارى االجل اال قد اقترب، فاتقي اهلل واصبري، فإنه 

نعم السلف انا لك، قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت.
فلما رأى جزعي س���ارني الثانية فقال: »يا فاطمة، اما ترضني 
ان تكوني س���يدة نس���اء املؤمنني � او � سيدة نساء هذه االمة؟« 

قالت: فضحكت ضحكي الذي رأيت.
- عن عائشة قالت: كنت جالسة عند رسول اهلل ژ فجاءت 
فاطمة متشي كأن مشيتها مش���ية رسول اهلل، فقال: »مرحبا يا 
بنتي« فأجلسها عن ميينه او عن يساره، فأسر اليها شيئا فبكت، 
ثم اس���ر اليها شيئا فضحكت، قالت: قلت: ما رأيت ضحكا اقرب 
من بكاء، اس���تخصك رسول اهلل ژ بحديث ثم تبكني؟ قلت: اي 

شيء اسر اليك رسول اهلل؟ قالت: ما كنت ألفشي سره.
فلما قبض سألتها فقالت: قال: »ان جبريل كان يأتيني كل عام 
فيعارضني بالقرآن مرة، وانه اتاني العام فعارضني مرتني، وال 
اظن اال اجلي قد حضر، ونعم الس���لف انا لك« قالت: وقال: »أنت 
أس���رع أهلي بي حلوقا« قالت: فبكيت لذلك، ثم قال: »اما ترضني 
ان تكوني س���يدة نساء هذه االمة � او � س���يدة نساء العاملني؟« 

قالت فضحكت.
عن أم سلمة � زوج النبي ژ � قالت: ملا حضر رسول اهلل ژ 
دعا فاطمة فناجاها فبكت، ثم ناجاها فضحكت، فلم اسألها حتى 
توفي رسول اهلل ژ، فسألت فاطمة عن بكائها وضحكها فقالت: 
أخبرني ژ انه ميوت، ثم اخبرني اني س���يدة نساء أهل اجلنة 

بعد مرمي بنت عمران، فلذلك ضحكت.
- عن عائشة قالت: كنت جالسة عند رسول اهلل ژ فجاءت 
فاطمة متشي كأن مشيتها مشية رسول اهلل فقال: »مرحبا يا بنتي« 
فأجلسها عن ميينه او عن شماله، ثم اسر اليها شيئا فبكت، ثم 
اس���ر اليها شيئا فضحكت، قالت: قلت: ما رأيت ضحكا اقرب من 
بكاء، استخصك رس���ول اهلل بحديثه ثم تبكني؟ قلت: اي شيء 

اسر إليك رسول اهلل؟ قالت: ما كنت ألفشي سره.
قالت فلما قبض رسول اهلل ژ سألتها فقالت: قال: »إن جبريل 
كان يأتيني كل عام فيعارضن���ي بالقرآن مرة، وانه أتاني العام 
فعارضني مرتني، وال أظن أجلي إال قد حضر، ونعم الس���لف أنا 
لك« وقال: »انت اول اهل بيتي حلاقا بي« قالت: فبكيت لذلك، ثم 
قال: »اما ترضني ان تكوني س���يدة نس���اء هذه األمة � أو � نساء 

العاملني؟« قالت فضحكت.
- عن انس ان النبي ژ قال: »حسبك من نساء العاملني مرمي 
ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنة محمد، وآس���ية 

امرأة فرعون«.
- عن أنس ان النبي ژ قال: »حسبك من نساء العاملني مرمي 
ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة ابنة محمد، وآس���ية 

امرأة فرعون«.

قصة د.ميلر الكندي، كان من املبش����رين 
النشطني جدا في الدعوة الى النصرانية وايضا 
هو من الذين لديهم علم غزير بالكتاب املقدس، 
وله مناظرة طويلة ضد احمد ديدات رحمه اهلل. 
هذا الرجل بروفيسور متخصص بالرياضيات، 
لذلك يحب التسلسل املنطقي لالمور، في احد 
االي����ام اراد ان يقرأ القرآن بقصد ان يجد فيه 
بعض االخطاء التي تعزز موقفه عند دعوته 
للمس����لمني للدين النصراني، كان يتوقع ان 
يجد الق����رآن كتابا قدميا مكتوبا منذ 14 قرنا 
يتكلم عن الصح����راء وما الى ذلك لكنه ذهل 
مما وج����ده فيه، بل اكتش����ف ان هذا الكتاب 
يحتوي على اشياء ال توجد في اي كتاب آخر 

في هذا العالم.
بل الذي جعله في حيرة من أمره انه وجد 
أن هناك سورة كاملة في القرآن تسمى سورة 
مرمي وفيها تشريف ملرمي عليها السالم ال يوجد 
مثيل له في كتب النصارى وال في أناجيلهم. 
وكذلك وجد أن عيسى گ ذكر باالسم 25 مرة 
في القرآن في حني أن النبي محمدا ژ لم يذكر 

إال 5 مرات فقط فزادت حيرة الرجل.
أخذ يقرأ القرآن بتمع����ن أكثر لعله يجد 
مأخذا عليه، ولكنه صعق بآية عظيمة وعجيبة 
أال وهي اآلية رقم 82 في سورة النساء: )أفال 
يتدبرون القرآن ول����و كان من عند غير اهلل 

لوجدوا فيه اختالفا كثيرا(.
يقول د.ميلر ع����ن هذه اآلية »من املبادئ 
العلمية املعروفة في الوقت احلاضر مبدأ إيجاد 
األخطاء أو تقصي األخطاء في النظريات إلى 
أن تثبت صحتها Falsification test.. والعجيب 
أن القرآن الكرمي يدعو املسلمني وغير املسلمني 

إلى إيجاد األخطاء فيه ولن يجدوا«.
يقول أيضا عن هذه اآلية »ال يوجد مؤلف 
في العالم ميتلك اجلرأة ويؤلف كتابا ثم يقول 
ه����ذا الكتاب خال من األخط����اء ولكن القرآن 
عل����ى العكس متاما يقول لك ال يوجد أخطاء 
بل ويعرض علي����ك أن جتد فيه أخطاء ولن 

جتد«.
أيضا من اآليات التي وقف د.ميلر عندها 
طويال هي اآلية رقم 30 من س����ورة األنبياء: 
)أولم ير الذين كفروا أن السماوات واألرض 
كانت����ا رتقا ففتقناهما وجعلن����ا من املاء كل 
شيء حي أفال يؤمنون(. يقول »إن هذه اآلية 
هي بالضبط موض����وع البحث العلمي الذي 
حص����ل على جائزة نوبل في عام 1973 وكان 

عن نظرية االنفجار الكبير وهي تنص على 
أن الك����ون املوجود هو نتيجة انفجار ضخم 
حدث منه الكون مبا فيه من سماوات وكواكب«، 
فالرتق هو الشيء املتماسك في حني أن الفتق 

هو الشيء املتفكك فسبحان اهلل.
ومن القصص التي أبهرت د.ميلر ويعتبرها 
من املعجزات قصة النبي ژ مع عمه وعدوه 

أبي لهب.
يقول د.ميلر: هذا الرجل أبولهب كان يكره 
اإلس����الم كرها ش����ديدا لدرجة انه كان يتبع 
محمد ژ أينما ذهب ليقلل من قيمة ما يقوله 
الرس����ول ژ، اذا رأى الرسول يتكلم لناس 
غرباء فانه ينتظر حتى ينتهي الرس����ول من 
كالمه ليذهب إليهم ثم يس����ألهم ماذا قال لكم 
محمد؟ وذلك ليخالف الرسول الكرمي ژ فيما 
يقوله ويشكك الناس فيه، قبل 10 سنوات من 
وفاة أبولهب نزلت س����ورة في القرآن اسمها 
سورة املس����د، هذه السورة تقرر ان أبا لهب 
سيذهب إلى النار، أي مبعنى آخر ان أبا لهب 
لن يدخل اإلسالم، خالل عشر سنوات كل ما 
كان على أبي لهب ان يفعله هو ان يأتي أمام 
الناس ويقول ان محمدا يقول إني لن اس����لم 
وسأدخل النار ولكني أعلن اآلن اني أريد ان 
ادخل في اإلسالم وأصبح مسلما، اآلن ما رأيكم 
هل محمد صادق فيما يقول ام ال؟ هل الوحي 

الذي يأتيه وحي الهي؟
لكن أبولهب ل����م يفعل ذلك متاما رغم ان 
كل أفعاله كانت ملخالفة الرسول ژ لكنه لم 

يخالفه في هذا األمر. 
يعني القصة كأنها تقول ان النبي ژ يقول 
ألبي لهب أنت تكرهن����ي وتريد ان تنهيني، 
حسنا لديك الفرصة ان تنقض كالمي، لكنه 
لم يفعل خالل عش����ر سنوات، لم يسلم ولم 

يتظاهر حتى باإلسالم.
عشر سنوات كانت لديه الفرصة ان يهدم 
اإلس����الم بدقيقة واحدة ولكن الن الكالم هذا 
ليس كالم محمد ژ ولكنه وحي ممن يعلم 

الغيب ويعلم ان ابا لهب لن يسلم. 
كيف حملمد ژ ان يعلم ان أبا لهب سيثبت ما 

في السورة ان لم يكن هذا وحيا من اهلل؟
كيف يكون واثقا خالل عشر سنوات ان ما 
لديه حق لو لم يكن يعلم انه وحي من اهلل؟ 
لكي يضع شخص هذا التحدي اخلطير ليس 

له اال أمر واحد.. هذا وحي من اهلل.
)تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله 

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة 
احلطب في جيدها حبل من مسد(.

ويتابع د.ميلر: اآلن نأتي إلى الشيء املذهل 
في أمر النبي محمد ژ واالدعاء ان الشياطني 
هي التي تعينه واهلل تعالى يقول: )وما تنزلت 
به الشياطني وما ينبغي لهم وما يستطيعون 

إنهم عن السمع ملعزولون( الشعراء.
)فإذا قرأت القرآن فاستعذ باهلل من الشيطان 
الرجيم( النحل. أرأيتم هل هذه طريقة الشيطان 
ف����ي كتابة أي كتاب؟ أيؤل����ف كتابا ثم يقول 
ل����ك قبل ان تقرأ هذا الكت����اب يجب عليك ان 

تتعوذ مني؟!
ان هذه اآليات م����ن األمور االعجازية في 
هذا الكتاب املعجز وفيها رد منطقي لكل من 

قال بهذه الشبهة.
ويقول د.ميلر ع����ن آية أبهرته إلعجازها 
الغيبي: »من املعجزات الغيبية القرآنية التحدي 
للمستقبل بأشياء ال ميكن ان يتنبأ بها اإلنسان 
وهي خاضعة لنفس االختبار السابق اال وهو 
falsification tests أو مبدأ إيجاد األخطاء حتى 
تتبني صحة الشيء املراد اختباره، وهنا سنرى 
ماذا قال القرآن عن عالقة املسلمني مع اليهود 
والنصارى، القرآن يقول ان اليهود هم اش����د 
الناس عداوة للمس����لمني وهذا مس����تمر إلى 
وقتنا احلاضر فاشد الناس عداوة للمسلمني 
هم اليه����ود«. ويكمل د.ميلر: »ان هذا يعتبر 
حتدي����ا عظيما ذلك ان اليهود لديهم الفرصة 
لهدم اإلسالم بأمر بسيط اال وهو ان يعاملوا 
املسلمني معاملة طيبة لبضع سنني ويقولون 
عندها: ها نحن نعاملكم معاملة طيبة والقرآن 
يقول اننا اشد الناس عداوة لكم، إذن القرآن 
خطأ، ولكن هذا لم يحدث خالل 1400 س����نة 
ولن يحدث الن هذا الكالم نزل من الذي يعلم 
الغيب وليس من انسان«. ويتابع د.ميلر: »هل 
رأيت����م ان اآلية التي تتكلم عن عداوة اليهود 
للمسلمني تعتبر حتديا للعقول؟!«. )لتجدن 
أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين 
أش����ركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسني 
ورهبانا وأنهم ال يستكبرون وإذا سمعوا ما 
أنزل إلى الرس����ول ت����رى أعينهم تفيض من 
الدمع مما عرفوا من احلق يقولون ربنا آمنا 
فاكتبنا مع الش����اهدين وما لنا ال نؤمن باهلل 
وما جاءنا من احلق ونطمع أن يدخلنا ربنا 

مع القوم الصاحلني( املائدة.

أراد أن يبحث عن عيوب في القرآن.. فانظر ماذا وجد!

حب الوطن ثابت في قلوبنا

ترعرعن على حب كتاب اهلل

ساعة الحصار

هل تعلم؟
- آخر سورة في القرآن سميت باسم نبي هي سورة 

نوح.
- آخ���ر مجموعة من اليه���ود اجالهم النبي ژ عن 

املدينة هم بنو قريظة.
- آخر سورة ذكر فيها فرعون هي سورة الفجر.

التخطيط
عيس���ى س���الم يرى ان 
التخطيط في حياة االنسان 
ضروري وس���لوك البد منه 
حت���ى يرت���اح وال يتع���ب 
ويعيش في تخبط، ويقول 
انا ش���خصيا اخط���ط لكل 
شيء لدراس���تي وماذا اريد 
الثانوية  انتهاء دراسة  بعد 
واي جامعة ألتحق بها حتى 

احقق طموحاتي.

حب المواجهة
عبدالرحمن داود يؤكد ان 
مواجهة اآلخرين ضرورية 
وان التهرب من مواجهة اي 
مش���كلة او عائق يدل على 
الضعف، لذلك يقول اواجه 
اي انسان قد يكون سمع عني 
شيئا لم اقله حتى اصفي اجلو 
وال اتهرب من مشاكلي ابدا 

واواجهها بكل شجاعة.

السالم
يوسف احمد يحب السالم 
واالمان، ويقول ان اهلل تعالى 
من اسمائه السالم وهو السالم، 
ودعا اليه رسولنا الكرمي ژ، 
وال تكون احلرب اال ان يعتدي 
ادافع عن  العدو فوقتها  علي 
نفسي وال اتهاون بحجة السالم 
واذا لم يعتد علي احد نعيش 

في سالم.

التزين
شهد القالف تقول: أحب 
ان ألبس زي���ن واتزين في 
احلفالت وال اذهب بأي مالبس 
بل لكل وقت مالبسه، وتقول 
انا اليوم ارتدي هذا النفنوف 
ال���ذي اخذته م���ع امي يوم 
تكرميي مع البنات املتفوقات 

في الدراسة ولذلك اتزين.

الدراسة
طيبة العن���زي تؤكد ان 
الدراس���ة اجلادة تؤدي الى 
التفوق العلمي والنجاح في 
احلياة العلمي���ة والعملية، 
لذلك انا واحلمد هلل احرص 
على حفظ دروسي وفهمها 
جيدا وال اطلب مساعدة من 
احد في حل االس���ئلة ألنني 
متفوقة دائما وادعو اهلل ان 

اظل على تفوقي.

الحجاب
مرمي علي تقول: ارى ان 
ارتداء احلجاب ضروري لكل 
فتاة وصلت سن البلوغ، ذلك 
سأحتجب عندما اكبر حتى 
ارض���ي اهلل تعال���ى، وألن 
احلجاب هو سمة للمسلمة 
احملافظ���ة وهو امر من اهلل 
اليه رس���ولنا  تعالى ودعا 
الك���رمي ژ وه���و حاف���ظ 

للمرأة.

اطف���ال الكويت يحملون علم الب���الد بحب وامتنان 
وينش���دون »وطني الكويت سلمت للمجد فأنت الوطن 

وانت املالذ وانت احلب«.

الطفلتان اجلميلتان زينة وجنان العنزي مت تكرميهما 
من قبل الشيخة فريحة االحمد لتفوقهما في حفظ كتاب 

اهلل، رعاكما اهلل وحفظكما واهال بكما معنا.

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.

أثناء حصار املش���ركني للمدينة في غزوة االحزاب، 
طلب النبي ژ من اصحابه ان يقوم رجل منهم ليعرف 
اخبار املشركني قائال: من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل 
القوم ثم يرجع؟ اس���أل اهلل تعالى ان يكون رفيقي في 

اجلنة، فلم يقم احد منهم.
فنادى الرسول ژ حذيفة بن اليمان ÿ وقال له: يا 
حذيفة، اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون وال 
حتدثن شيئا حتى تأتينا، فأطاع حذيفة رسول اهلل ژ 
فذهب الى معس���كر املشركني وعرف اخبارهم، وملا اراد 
ان يتصرف رأى ابا س���فيان قائد املشركني يقف مبفرده 
فأراد ان يرميه بسهم فيقتله لكنه تذكر وصية الرسول 
ژ اليه باال يفعل شيئا حتى يأتيه، فلم يقتل ابا سفيان 

طاعة المر اهلل.


