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مكانة الحسين ÿ عند الصحابةمواقف مع الحبيب ژ

الرسول ژ يستأذن صبيًا
أتي رسول اهلل ژ بشراب فشرب منه وعن ميينه غالم وعن يساره 
أشياخ، فقال للغالم: »أتأذن لي أن أعطي هؤالء«؟ فقال الغالم: ال، واهلل ال 
أوثر بنصيبي فيك قال: فتكه )وضعه( رسول اهلل ژ في يده. سبحان 
اهلل محمد سيد اخللق واعظمهم منزلة وأعالهم مكانة يستأذن صبيا.

صلي أمك
عن أسماء بنت أبي بكر رضي اهلل عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي 
مشركة، في عهد رس����ول اهلل ژ، فاستفتيت رسول اهلل قلت: إن أمي 
قدمت وهي راغبة »أي تنتظر من ابنتها أن تصلها وحتسن إليها« أفأصل 

أمي؟ قال: »نعم« صلي أمك. )متفق عليه(.

مع اليهود
وتتجلى هذه الس����ماحة كذلك في معاملة الرسول ژ ألهل الكتاب 
يهودا كانوا أم نصارى فقد كان ژ يزورهم ويكرمهم، ويحسن إليهم، 

ويعود مرضاهم، ويأخذ منهم ويعطيهم.
ذكر ابن إس����حاق في الس����يرة: أن وفد جنران وهم من النصارى ملا 
قدموا على رس����ول اهلل ژ باملدينة، دخلوا عليه مسجده بعد العصر، 
فكانت صالتهم، فقاموا يصلون في مس����جده فأراد الناس منعهم فقال 

رسول اهلل ژ: »دعوهم« فاستقبلوا املشرق فصلوا صالتهم.
وروى البخ����اري عن انس ÿ: أن النب����ي ژ عاد يهوديا وعرض 
عليه اإلسالم فأسلم، فخرج وهو يقول: »احلمد اهلل الذي أنقذه بي من 

النار«.
وقبل النبي ژ الهدايا من غير املس����لمني، واس����تعان ژ في سلمه 
وحربه بغير املس����لمني، حيث ضمن والءهم له، ولم يخش منهم ش����را 

وال كيدا.

عندما بكى الرسول ژ
بعد غزوة أحد نزل الرسول ژ إلى ساحة املعركة وبدأ يتفقد الشهداء 
من املسلمني فوجد عمه أسد اهلل حمزة بن عبد املطلب ÿ قتيال وانفه 
وأذناه مقطوعتان وبطنه مبقور وكبده منزوعة وقد مضغت مضغة ثم 
رميت على جسمه فبكى الرسول ژ ومن شدة بكائه بكى معه الصحابة 

رضوان اهلل عليهم أجمعني.

لم يأذن لي
كان الرس����ول الكرمي صلوات اهلل وسالمه عليه مع الصحابة الكرام 
عائدين من إحدى الغزوات، وفي الطريق توقف الرس����ول ژ عند قبر 
قدمي منفرد في الصحراء ليس حوله شيء فجلس الرسول ژ ثم بكى 
بكاء ش����ديدا وعندما رجع للصحابة س����أله: عمر بن اخلطاب ÿ عن 
س����بب بكائه الش����ديد عند هذا القبر فأجابه الرسول ژ: »هذا قبر أمي 
فاستأذنت اهلل أن أزورها فأذن لي فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن 
لي«، حي����ث إن آمنة أم النبي ژ لم تكن على اإلس����الم فقد ماتت قبل 
البعثة وال يجوز االستغفار لغير املسلمني.. فغلبت الرسول ژ عاطفة 

االبن ألمه فبكى ذلك البكاء الشديد.

خديجة رضي اهلل عنها الوفية
عندما وقع أبو العاصي أسيرا في أيدي املسلمني بعد إحدى الغزوات 
»وكان على الشرك آنذاك« وكان زوجا لزينب رضي اهلل عنها ابنة الرسول 
ژ وكان الزواج من املش����ركني لم يحرم بعد فجاءت زينب لتفدي أبو 
العاصي ولم يكن معها مال فأتت بقالدة ورثتها من أمها السيدة خديجة 
رضوان اهلل عليها فعندما رأى الرس����ول ژ هذه القالدة تذكر السيدة 

خديجة الزوجة الصاحلة املخلصة الوفية فبكى في هذا املوقف.

حني أرس���لت قريش عروة بن مس���عود الثقفي ÿ � حني كان 
مشركا � الى النبي ژ ليصرفه عن العمرة، رأى من إجالل الصحابة 
للنبي ژ وحرصهم على امتثال أمره عجبا، فرجع الى قريش وهو 
يحكي لهم ما أذهله وأثر في نفسه قائال: »أي قوم! واهلل لقد وفدت 
على امللوك ووفدت على قيصر وكس���رى والنجاشي واهلل ما رأيت 
مل���كا قط يعظمه اصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، واهلل ان 
تنخم نخام���ة اال وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، 
واذا أمرهم ابت���دروا أمره، واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، 
واذا تكل���م خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون اليه النظر تعظيما 

له وانه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها..«.
هؤالء هم الصحابة كما رآهم أعداؤهم.. يحبون نبيهم ژ ويجلونه 

وميتثلون امره ويعظمونه.
لقد سمع الصحابة الكرام رضي اهلل عنهم نبيهم ژ وهو يثني 
الثناء العطر على سبطيه احلسن واحلسني رضي اهلل عنهما، وراقبوه 
وهو ينزل من على منبره خوفا عليهما من التعثر والسقوط، رأوه 
وهو يحنو عليهما ويظللهما بعطفه األبوي، فماذا تراهم سيفعلون 

مع احلسن واحلسني رضي اهلل عنهما؟
يحك���ي لنا التاريخ قول اخلليفة أبي بكر الصديق ÿ: »ارقبوا 

محمدا في أهل بيته«، وقوله هذا ال يحتاج الى بيان.
اما الفاروق عمر بن اخلطاب ÿ فيروي عنه الزهري انه كس���ا 
أبناء الصحابة، ولم يكن في ذلك ما يصلح للحسن واحلسني فبعث 

الى اليمن، فأتي بكسوة لهما فقال: اآلن طابت نفسي.
وروى الواقدي ان عمر أحلق احلسن واحلسني بفريضة أبيهما، 

لقرابتهما من رسول اهلل ژ لكل واحد خمسة آالف.
وق���ال الذهب���ي: »روى جعفر بن محمد عن أبي���ه: ان عمر جعل 

للحسني مثل عطاء علي خمسة آالف«.
واما ابنه عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما فمعلوم نصحه للحسني 
ÿ قب���ل خروجه ألهل العراق، وقد ق���ال له: »ان جبريل گ أتى 
النبي ژ فخّيره بني الدنيا واآلخرة فاختار اآلخرة ولم يرد الدنيا، 

وانك بضعة من رسول اهلل ژ كذلك يريد منكم«.
واما أبوهريرة ÿ فقد روى احلافظ ابن عساكر في تاريخه عن 
ابي املهزم انه قال: كنا مع جنازة امرأة ومعنا أبوهريرة فجيء بجنازة 
رجل فجعله بينه وبني املرأة فصلى عليهما، فلما أقبلنا أعيا احلسني 
فقعد في الطريق، فجعل أبوهريرة ينفض التراب عن قدميه بطرف 
ثوبه، فقال احلس���ني: يا أبا هريرة، وأنت تفعل هذا؟ قال أبوهريرة: 

دعني، فواهلل لو يعلم الناس منك ما اعلم حلملوك على رقابهم.
واما عمرو بن العاص ÿ، فمن مظاهر تقديره وإجالله للحسني 
ÿ ما رواه ابن أبي ش���يبة عن الولدي بن العيزار قال: بينا عمرو 
بن العاص ÿ في ظل الكعبة اذ رأى احلس���ني بن علي مقبال فقال: 

هذا أحب أهل األرض الى أهل السماء.
واما معاوية بن أبي سفيان ÿ فكان يكرم احلسني ويجله، وكان 

احلسني يقبل جوائزه.
يقول احلافظ ابن كثير: »ملا استقرت اخلالفة ملعاوية، كان احلسني 
يتردد اليه مع اخيه احلسن فيكرمهما اكراما زائدا ويقول لهما: مرحبا 
وأهال، ويعطيهما عطاء جزيال، وقد أطلق لهما في يوم واحد مائتي 
ألف، وقال: خذاها وانا ابن هن���د واهلل ال يعطيكماها احد قبلي وال 
بعدي، فقال احلسني: واهلل لن تعطي أنت، وال أحد قبلك، وال بعدك 
رجال أفضل منا. وملا توفي احلسن كان احلسني يفد الى معاوية في 

كل عام فيعطيه ويكرمه.
وش���كى معاوية مرة من شدة رد احلسني عليه، فقال له: »اكتب 
اليه كتابا تعيبه وأباه فيه، فقال: ما عس���يت ان اقول فيه وفي أبيه 
اال ان اكذب، ومثلي ال يعيب أحدا بالباطل، وما عس���يت ان اقول في 

حسني ولست أراه للعيب موضعا..«.
وجل أهل البيت ممن عاصروا احلسن واحلسني رضي اهلل عنهما 
كانوا يكرمونهما فقد روى ابن عس���اكر بسنده عن مدرك بن عمارة 
قال: »رأيت ابن عباس آخذا بركاب احلسن واحلسني، فقيل له: أتأخذ 
بركابهما وأنت أسن منها؟ فقال: ان هذين ابنا رسول اهلل ژ أوليس 

من سعادتي ان آخذ بركابهما«.

فتح العرب العالم في قرن واحد 
بعد أن كانوا قبائل من أشباه 
البرابرة المتحاربين قبل ظهور 

محمد ژ.

المدني���ة والحربية والدينية 
في يد واحدة أيام كانت جزيرة 
العرب مجزأة ما استطعنا أن 
نقدر قيمة ذلك بنتائجه. فقد 

بأنفسهم في سبيل هذا المثل 
األعلى.

ال ش���يء أصوب من جمع 
محمد ژ لجميع الس���لطات 

يقول أحد أش���هر فالسفة 
الغرب وأحد الذين انصفوا األمة 
العربية والحضارة اإلسالمية 
الطبيب والمؤرخ الفرنس���ي 
كوس���تاف لوبون عن رسول 
اهلل ژ: جمع محمد ژ قبل 
وفاته كلمة العرب وبنى منهم 
أمة واحدة خاضعة لدين واحد 
مطيعة لزعيم واحد فكانت في 
ذلك آيته الكبرى.. ومما ال ريب 
فيه ان محمدا ژ أصاب في بالد 
العرب نتائج لم تصب مثلها 
جمي���ع الديانات التي ظهرت 
اليهودية  قبل اإلسالم ومنها 
والنصرانية ولذلك كان فضله 

على العرب عظيما.
إذا ما قيست قيمة الرجال 
بجلي���ل أعماله���م كان محمد 
ژ م���ن أعظ���م م���ن عرفهم 
التاريخ وقد أخذ علماء الغرب 
ينصفون محم���دا ژ مع أن 
التعصب الديني أعمى بصائر 
مؤرخين كثيرين عن االعتراف 

بفضله.
ژ  محم���د  اس���تطاع 
أن يب���دع مث���ال عالي���ا قويا 
 للشعوب العربية التي ال عهد 
لها بالمث���ل العليا. وفي ذلك 
اإلبداع تتجل���ى عظمة محمد 
 ژ عل���ى الخص���وص.. ولم 
يتردد أتباع���ه في التضحية 

كوستاف لوبون: محمد أعظم من عرفهم التاريخ

شخصية تاريخية حقة
يق���ول هنري س���يروي: 
»ومحمد ژ ل���م يغرس في 
نفوس األعراب مبدأ التوحيد 
فقط، بل غ���رس فيهم أيضا 

المدنية واألدب«.
»محم���د ژ ش���خصية 
تاريخي���ة حقة، فل���واله ما 
اس���تطاع اإلس���الم أن يمتد 
ويزداد، ولم يتوان في ترديد 
أنه بش���ر مثل اآلخرين مآله 
الموت، وبأن���ه يطلب العفو 
والمغف���رة من اهلل عز وجل. 
وقب���ل ممات���ه أراد أن يطهر 
ضميره م���ن كل هفوة أتاها 

فوقف عل���ى المنبر مخاطبا: 
أيها المس���لمون، إذا كنت قد 
ضربت أحدا فهاكم ظهري ليأخذ 
ثأره، أو سلبته ماال فمالي ملكه. 
فوقف رجل معلنا أنه يدينه 
بثالثة دراهم، فرد الرس���ول 
ژ قائال: أن يش���عر اإلنسان 
بالخجل في دني���اه خير من 
آخرته. ودفع للرجل دينه في 
التو. وهذا التذوق واإلحساس 
البالغ لفهم محمد ژ لدوره 
ب���أن )رينان(  كنب���ي يرينا 
كان عل���ى غير حق في نعته 
العرب قبل اإلسالم بأنهم أمة 

كانت تحيا بين براثين الجهل 
والخرافات«.

المحاولة اإلس���المية  »إن 
ف���ي التاري���خ ذات أثر كبير، 
العربي���ة تجد   والعبقري���ة 
في محمد ژ منشئا لحضارة 
 التوحي���د الت���ي تعتبر ذات 
 أهمي���ة كبي���رة، إذا فكرن���ا 
في القيمة الفلسفية للتوحيد، 
الذي  الكبي���ر   وف���ي تفوقها 
الش���عوب اآلرية  جع���ل كل 
الفلسفة.  أفكار تلكم  تمارس 
وهذه الثروة الروحية الغزيرة 
في األمة العربية، راجعة إلى 

الغري���زة النبوية والتي تعد 
واضحة لدى الشعوب السامية، 
فاليهود الذين يس���تطيعون 
الفخر بأنبيائهم الكبار، يقرون 
بأن روح النب���وة قد اختفت 
لديهم بعد هدم معبدهم الثاني، 
وهذا ما يفس���ر بمعنى أكيد 
الع���داوة العنيف���ة والكثيرة 
التكرار في القرآن بالنس���بة 

إليهم«.
».. إن الحض���ارة الفكرية 
الذهني���ة الحقيقية لم تظهر 
وتوجد � لدى العرب � إال عند 

وصول محمد ژ«.

بدر

طالق
قيل العرابي: هل لك في النكاح؟ قال: لو قدرت ان اطلق نفسي 

لطلقتها.

لص مثلك
حدث احدهم قال: اتاني اعرابي بدرهم فقلت له: هذا زائف، فمن 

اعطاه لك؟ قال: لص مثلك.

شعرة أعرابي
حضر اعرابي سفرة هش����ام بن عبدامللك، فبينما هو يأكل اذ 
تعلقت شعرة في لقمة االعرابي، فقال له هشام: عندك شعرة في 
لقمتك يا اعرابي، فقال: وانك لتالحظني مالحظة من يرى الشعرة 
في لقمت����ي واهلل ال اكلت عندك ابدا، وخرج وهو يقول: وللموت 

خير من زيارة باخل يالحظ اضراف االكيل على محمد.

أغضبت جدي
جلس اعرابي عجوز يبكي في احد الطرقات، فمر به رجل وسأله: 
مل����اذا تبكي؟ فقال: ألن ابي ضربني، فقال له: كم عمر ابيك؟ فقال: 
مائة س����نة، فقال له: وكم عمرك انت؟ قال: 80 سنة، فقال له: اذن 
ملاذا يضربك وقد بلغت الثمانني؟ فرد قائال: ألني أغضبت جدي.

صياح إلى الصباح
ق����ال رجل لبعض الظرفاء: قد لدغتني عقرب، فهل عندك لهذا 

دواء؟ فقال: الصياح الى الصباح.
وقال رجل دميم ألبي العيناء: أشتهي ان ارى الشيطان، فقال 

له: انظر في املرآة!

كلمة العسر
تكررت كلمة العس���ر 12 مرة، 
واليسر 36 مرة )3 أضعاف(، فإذا 
وقعت في عس���ر فتذكر ان اليسر 
قريب والعطاء جزيل، كلمة الفجار 
تك���رر 3 مرات، األبرار 6 مرات أي 

الضعف، والطاعة 83 مرة.
»قل« تك���ررت 232 مرة، قالوا 
تكررت 232 مرة، »النور« ومشتقاتها 
تكررت 24، »الظلم« ومش���تقاتها 

تكررت 24 مرة.

أسماء القيامة
اآلزف���ة، احلاق���ة، اخلافضة، 
الراجفة، الرافعة، الزلزلة، الساعة، 
الصاخة، الطامة الكبرى، الغاشية، 
الواقعة،  القارعة،  الفزع األكب���ر، 
اليوم املوعود، يوم  اليوم اآلخر، 
البعث، يوم التغابن، يوم التالق، 

يوم التناد، يوم اجلمع.

أسماء بعض الرسل
آدم، أي���وب، ابراهيم، ادريس، 
اسحاق، اسماعيل، الياس، اليسع، 
داود، ذو الكفل، زكريا، س���ليمان، 
شعيب، صالح، عيسى، لوط، محمد، 

موسى، نوح، هارون.

عند آبار ب���در في جنوب املدينة املنورة وقعت غزوة 
بدر الكبرى في 17 رمضان للهجرة بني املس���لمني بقيادة 
النبي محمد ژ وقريش بقيادة عمرو بن هشام بن املغيرة 
املخزومي املعروف بأبي جهل، وانتهت بانتصار املسلمني 

ومقتل سيد قريش عمرو بن هشام املخزومي.
وكان عدد املس���لم�ي��ن 313 واملشركني 1000 وأس��ر 
70 وقت���ل 70 وذكرت في س�����ورة آل عم���ران من اآلية 
)121-128( وس���ورة األنف���ال بالن���ص القرآن�����ي )وإذ 
غ���دوت من اهل���ك تب������وئ املؤمنني مقاع���د للقت���ال 
 واهلل س���ميع عليهم، إذ هم���ت طائ�ف�ت�����ان من�ك�م أن 
تفشال واهلل وليهما وعلى اهلل فليتوكل املؤمن��ون، ولقد 
نصركم اهلل ببدر وأن�ت��م أذلة فاتقوا اهلل لعلكم تشك��رون، 
 إذ تقول للمؤمنني ألن يكف�ي�ك�م ان ميدكم ربكم بثالثة آالف 
من املالئكة منزلني، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من 
فورهم هذا ميددكم ربكم بخمسة آالف من املالئكة مسومني، 
وما جعله اهلل إال بش���رى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما 
النصر إال من عند اهلل العزيز احلكيم، ليقطع طرفا من 
الذين كف���روا أو يكبتهم فينقلبوا خائبني، ليس لك من 

األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظاملون(.
وفي سورة األنفال )وإذا يعدكم اهلل احدى الطائفتني 

انها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم(. 
)ليح���ق احلق بكلم�ات�����ه ويقطع داب���ر الكافري��ن، 
ليحق احلق ويبطل الباطل ولو كره املجرمون � األنفال: 

7 و8(.
)وأعدوا لهم ما اس���تطعتم  من قوة ومن رباط اخليل 
ترهبون به عدو اهلل وعدوكم وآخرين من دونهم ال تعلمونهم 
اهلل يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل اهلل يوف إليكم 

وأنتم ال تظلمون � األنفال: 60(.
)فلم تقتلوهم ولك���ن اهلل قتلهم وما رميت إذ رميت 

ولكن اهلل رمى � األنفال: 17(.

المدينة

السموات واألرض

ق���ال تعالى: )لئن لم ينت���ه المنافقون والذين في 
قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم 

� األحزاب: 60(.
وقوله تعالى: )ما كان ألهل المدينة ومن حولهم من 

األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهلل � التوبة: 120(.

قال اهلل تعالى: )اهلل الذي خلق س���بع س���ماوات 
ومن األرض مثلهن يتنزل األم���ر بينهن لتعلموا أن 
اهلل على كل ش���يء قدير وان اهلل قد أحاط بكل شيء 

علما � الطالق: 12(.

قرآنية أماكن

ابتسم لمعلوماتك أحبابنا

هناك العديد من األماكن التي ذكرت في القرآن 
الكرمي بشكل صريح أو متت اإلشارة إليها، وسنعرض 

ألمثال هذه األماكن تباعا.

كيف تتخلصين من القلق؟
السنعوسي: االستغراق في الصالة خير عالج لمشاكل العصر

دعت استاذة األدب احلديث في جامعة 
الكويت د.هيفاء السنعوس����ي الى ضرورة 
االس����راع بدراس����ة عوامل التوتر والقلق 
والتعرف عليها ثم التخلص منها تدريجيا 
او تخفيفها حتى تس����تمر حياة الفرد في 
طريقها الطبيعي ألن التوتر العالي والسلبي 
ينعكس ضررا على االنس����ان، وان كان كل 
شخص منا في أمّس احلاجة الى بعض التوتر 
في حياته حيث يلعب التوتر االيجابي دورا 

مهما في تنشيطنا وحتقيق اهدافنا.
واشارت د.السنعوس����ي الى ان معظم 
الناس اليوم متوترون وقلقون وجاهزون 
للغضب حيث ما ان تختلف معه في وجهة 
نظ����ر او ترد عليه بكلمة واحدة دون قصد 
حتى ينتهي االمر بسلس����لة من االنفعالت 

والتشنجات التي تنتقل الى القلب والدماغ 
وتسبب امراضا خطيرة.

أمراض جسدية

واضافت ان التوتر العالي صار س����مة 
عصرنا نتيجة امراض جسدية أو اجتماعية 
او اخالقية، ونتيجة ملا يواجهه االنسان يوميا 
من مشكالت ال نستطيع الصبر عليها فتؤدي 
الى امراض مث����ل القلق والتوتر والغضب 
السريع حتى ان االطباء في الواليات املتحدة 
االميركية وجدوا ان 75 الى 90% من احلاالت 
الطارئة التي تستقبلها املستشفيات ليست 
حاالت مرضية جس����دية بل حاالت نفسية 
ال عالقة لها باجلس����د مما دعا االطباء الى 
اجراء جتربة على بعض املتوترين نفسيا، 

بأن وضعوهم في غرفة خاصة وأعطوا لهم 
حبوب����ا وهمية مصنوعة من احللوى على 
انها دواء ملرضهم كما انه كانت في الغرفة 
موسيقى هادئة وبعد نصف ساعة تبني ان 

معظمهم قد شفي من مرضه.
مواجهة التوتر

واكدت انه م����ن الضروري وضع خطة 
او برمج����ة ملواجهة التوت����ر العالي، وهذه 
اخلطة ينبغي ان تتضمن عدة جوانب منها 
االعتراف بالتوتر، احلوافز، التفاؤل، رعاية 
اجلسد واالهتمام به، استثمار الوقت الزائد 
بالقراءة واالسترخاء وليس بكثرة العمل، 
التخلص من انواع الشبهات كالنفاق والغيبة 
والصراع مع االخرين والتفكير الكثير في 

املاديات، وهكذا نواجه التوتر بالعقل والذكاء 
وليس بالسكوت واالنهزام وتكون النتيجة 

التخفيف من حدة التوتر.
برامج جديدة

الى جميع  ووجهت د.السنعوسي نداء 
من يشعر بالتوتر العالي لكي يعيدوا النظر 
في برمجة طريقة حياتهم وان يكثروا من 
تدريب انفس����هم على تقبل االنفعاالت وان 
يكثروا من الصالة والدعاء، وان ميارس����وا 
الرياضة واملس����اج، وان يقللوا من االعمال 
املضنية والكثيرة وأال ينش����غلوا بالهموم 
وبذلك تصبح حياتهم اكثر س����عادة ويقل 
التوتر في سلوكهم ويستريح القلب والدماغ 

د.هيفاء السنعوسيوتنتهي امراضهم الى االبد.

طبيبة أطفال
يارا ابراهيم طفلة في العاشرة من 
عمرها حتصل عل����ى املركز االول في 
مدرستها وتقول: احلمد هلل انا حريصة 
على التفوق حيث ادرس في املدرسة 

الفرنس����ية واحصل عل����ى العالمات 
النهائية، كما انني احفظ القرآن الكرمي 
وألعب رياضة خاصة السباحة وامتنى ان 

اصبح طبيبة اطفال مثل ابي وامي.
يارا ابراهيم

مدرسة لغة فرنسية
مايا ان���ور طفلة رقيق���ة تقول 
بتلقائية احب امي كثيرا وابي واخوتي 
كما احب اللعب والدراسة وهوايتي 
ممارسة السباحة الن الرياضة مهمة 

لالنسان وهذا ال يعني ان تشغلني عن 
واجباتي املدرسية التي احرص عليها 
مبجرد عودتي من املدرسة وامتنى ان 

اصبح مدرسة للغة الفرنسية.
مايا انور

أستاذة جامعية
نورية عبدالعزيز تقول: تعودت 
على التفوق الدراس���ي واالخالقي 
واحصل دائما على جوائز تشجيعية 
من املدرسة لتفوقي وسلوكي كما 
انني احفظ م���ن كتاب اهلل كثيرا 

م���ن اآلي���ات واعل���م ان مقياس 
حضارة االنس���ان بعلمه واخالقه 
وسلوكه ومحافظته على تقاليده 
وعاداته وامتنى ان اصبح استاذة 

جامعية. نورية عبدالعزيز

في عيونهمالرسول


