
قال تعاىل: )ومن اأح�سُن قواًل ممن دعا اإىل اهلل وعِمل �ساحلًا وقال اإنني من امل�سلمني، وال 
ت�ستوي احل�سنة وال ال�سيئة ادفع باّلتي هي اأح�سن فاإذا الذي بينك وبينه عداوة كاأنه ويلٌّ 

حميم(. و كذلك قوله تعاىل: )وجادلهم باّلتي هي اأح�سن(.
و لذلك ال بّد من االبتعاد عن الغ�سب واالنفعال ليكون احلوار ناجحًا.

وتاأكيدًا لهذا املنهج ينهى اهلل املوؤمنني عن اتباع اأ�ساليب ال�سفهاء وجماراتهم يف ال�سب 
والت�سفيه: )وال ت�سّبوا الذين يدعون من دون اهلل في�سّبوا اهلل َعدوًا بغري علم(.

كان يا ما كان..يف قديم الزمان  كان يف زمن الّنيّب – صّلى اهلل عليه و سّلم – رجٌل من أهل 
البادية، جاّف الّطبع، مستقيم الّسريرة ، رئيٌس يف قبيلته..

مسع عن دعوة الّنيّب – صّلى اهلّل عليه و سّلم – إىل الّدين اجلديد، وقابل من ميدحها، كما قابل من 
يذّمها، وأتاه مرسول من الرسول صلى اهلل عليه وسلم يدعوه لإلسالم،لكّنه أبى إال أن يعرف احلّق 

من منبعه، و يدركه بعد ذلك بعقله..
حزم أمره، وسافر على راحلته، متوّجهًا إىل املدينة املنّورة للقاء صاحب هذه الّدعوة وحماورته..
و مّلا قدم املدينة أناخ بعريه يف املسجد، وربطه هناك، ثّم توّجه للجالسني قائاًل: أيكم ابن عبد 

املطلب )يقصد الرسول حممد صلى اهلل عليه وسلم(؟ فدّلوه عليه ، فدنا منه، وقال  جبرأٍة 
ووضوٍح: يا حممد! إني سائلك، فُمشّدد عليك يف املسألة، فال جتد علي يف نفسك، فقال صلى اهلل 

عليه وسلم:)سل ما بدا لك(. 
فقال: أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن اهلل أرسلك. قال الرسول: )صدق(.

قال: فمن خلق السماء؟ قال:)اهلل(. 
قال: فمن خلق األرض؟ قال: )اهلل(.

قال: فمن نصب هذه اجلبال، وجعل فيها ما جعل؟ قال:)اهلل(.
قال: فبالذي خلق السماء، وخلق األرض، ونصب هذه اجلبال، آهلل أرسلك؟ قال:)نعم(. 

قال: وزعم رسولك أن علينا مخس صلوات يف يومنا وليلتنا، قال: )صدق(.
قال: فبالذي أرسلك، آهلل أمرك بهذا؟ قال:)نعم(. 

قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة يف أموالنا، قال:)صدق(. 
قال: فبالذي أرسلك، آهلل أمرك بهذا؟ قال:)نعم(. 

قال: وزعم رسولك أن علينا صوم رمضان يف سنتنا، قال: )صدق(. قال : فبالذي أرسلك، آهلل 
أمرك بهذا؟ قال: )نعم(.

قال: 
وزعم رسولك أن علينا 

حج البيت من استطاع إليه 
سبياًل. قال: )صدق(. قال: فبالذي 

أرسلك، آهلل أمرك بهذا؟ قال:)نعم(. 
فقال األعرابي: أنا ضمام بن ثعلبة، سأذهب 

ألخرب قومي، والذي بعثك باحلق ال أزيد عليهن، وال 
أنقص منهن. ثّم ذهب.

فالتفت رسول اهلّل – صّلى اهلّل عليه و سّلم – إىل 
أصحابه، وهو يبتسم و يقول: )من سّره أن ينظر 

إىل رجٍل من أهل اجلّنة فلينظر إىل هذا(.
وملا رجع ضمام بن ثعلبة إىل قومه أخربهم 
مبا أمرهم به ونهاهم عنه رسول اهلل، فما 

أمسى من قومه رجل وال امرأة إال 
وقد أسلم.
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هذه الصورة مقسمة إىل 36 مربعًا .. منهم مربعان فقط متشابهان.. هل 
ميكنك متييزهما؟ 

و هـ د ج ب أ

رتب احلروف لتتعرف 
على بلد عربية غالية 

على قلوبنا

يف تاريخنا الإ�سالمّي مواقف كثرية للحوار الإيجابّي، كان منها ما حدث يف غزوة بدر حني جتمع 
حابّي )احلباب بن املنذر( ر�سي اهلل  امل�سلمون للقاء الكفار، وكانت اآبار املياه اأمامهم، وهنا نه�ض ال�سّ

عنه، و�ساأل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: اأهو منزل اأنزلكه اهلل–اأي هل اأمرك اهلل اأن يقف اجلي�ض 
هنا- اأم هوالراأي واحلرب واملكيدة؟ فاأجاب ر�سول اهلل: بل هو الراأي واحلرب واملكيدة.

فقال احلباب: يا ر�سول اهلل ما هذا مبنزل. واأ�سار على ر�سول اهلل باأن يتقدم اجلي�ض اإىل اأول بئر مياه، 
بحيث تكون اآبار املياه خلف امل�سلمني، فال ي�ستطيع امل�سركون الو�سول اإليها، وفعاًل اأخذ الر�سول بهذا 

الراأي ال�سائب، وكان ذلك اأحد عوامل الن�سر يف تلك املعركة.
كان احلباب بن املنذر اأحد عامة امل�سلمني، وكان اأمامه العديد من الأعذار لكي ي�سكت، فهو جندي 

حتت لواء ر�سول اهلل الذي يتلقى الوحي من ال�سماء، وهناك كبار ال�سحابة اأ�سحاب الراأي وامل�سورة، 
ولكن كل هذه الأ�سباب مل متنعه من اإعمال فكره، واجلهر براأيه، باأدب رفيع، فت�ساءل اأّوًل اإن كان هذا 
املوقف وحياًمن عند اهلل اأم ل، وملّا عرف اأنه اجتهاد ب�سرّي، وجد ذلك جماًل لطرح روؤيته ال�سائبة، 

ومل يجد الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم حرجاً يف الأخذ براأي واحد من عامة امل�سلمني، يف حواٍر 
جميل �سّجله الّتاريخ. 

من
مبادئي

حوار ورأي

ل ل الو�سع ل يحتمل .. هذه 
القطة تقلب غرفتي راأ�سا على عقب 
كل يوم ووجودها هنا ل يحتمل  ...

ل اأعرف كيف حتملتموها 
هنا منذ اأن كانت �سغرية

امل�سكلة اأنها ت�ستطيع اخلروج 
والعودة يف اأي وقت

تق�سد باأننا لو 
رميناها خارج البيت 

�ستعود مرة اأخرى

بال�سبط .. ول اأعرف 
اأععععع!كيف نتخل�ض منها

لبد من التخل�ض منها فوراً.. اإنها ل 
حتتمل.. �ساأتخل�ض منها بنف�سي!

لو اأنك تعرف حاًل 
دلني عليه

�ساأرميها بعيداً عن املنزل.. ولكن بعيداً 
جدا بحيث تتوه عن الطريق للمنزل

ممتاز!

ل تقلق.. ان�َض هذه 
ارمها يف مكان بعيد يا امل�ساغبة متاماً!

�سامل.. بعيد جداً
�سامل تاأخر للغاية ...

وبعد فرتة..

هه!.. ها قد و�سل!
�سامل .. حمداً هلل 

على �سالمتك

نياااااااو

اكت�سفت اأن للقطة فائدة عظيمة.. ذهبت ملكان 
بعيد لأتخل�ض منها.. ولكنني تهت.. والقطة 

هي التي اأعادتني اإىل هنا!

هل �سحيح اأن ذلك الولد 
ال�سخم ت�ساجر معك يا 

ماجد بالم�ض ؟
نعم لالأ�سف ولكني 

خفت اأن ارد عليه

ولكني انا من 
رددت عليه ...

متي حدث ذلك يا �سامل..
الولد ال�سخم ت�ساجر مع 

ماجد وم�سي �سريعا

ذهب خلفه حتي بيته والذي يبعد ع�سرة 
كيلومرتات من هناك ووبخته ب�سدة

يالك م�ض �سجاع ... ولكن 
هل م�سيت كل هذا ذهابا 

وعودة علي قدميك يا �سامل؟

الذهاب فقط .. 
العودة كانت يف 
عربية ال�سعاف

هل تستطيع فض 
االشتباك ومعرفه كم 

دوده يف الشكل؟

1- أخرج كل صباح
2- أشعيت تدفىء الناس

3 - ال أخرج يف العطالت الرمسية
4 - أقرب الكواكب لي هو كوكب األرض

5 - أخرج من الشرق واغيب عند الغرب
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7

8

قالت الشمس 
معلومات 

خاطئة عن 
نفسها هل 

تستطيع
حتديدها؟

وزع األرقام من 
1 إىل 4 يف هذا 
اجلدول حبيث 

ال يتكرر أي 
رقم رأسيًا وال 

عموديًا

هذه البيوت مليئة 

بالنوافذ.. هل تستطيع 

حصر كم نافذة بها؟

9

10

11

12

13

14

15

16

16

ما الشيء الذي له جلد وليس 
حيوانا.. وله ورق وليس 
نباتًا.. وله لسان وليس 

إنسانًا؟

- ملعقيت بها حلقتان يف يدها 
- بها ثالثة ثقوب

- مقبضها أسود اللون
هل عرفتم اآلن أيها ملعقيت؟

كل هذه القطع مأخوذة من اللوحة، ما 
عدا قطعة واحدة دخيلة، هل ميكنك 

حتديدها؟

من األرقام املوجودة 
باألعلى، ما هي األرقام 

اليت يبلغ حاصل 
جمموعها 63؟

سامل يريد تناول 
فطوره.. ساعده 

يف الوصول لوجبة 
اإلفطار

لتعرف ماذا يقول 
استبدل األرقام 

باألحرف حسب اجلدول 
املرفق

1

من بني هذه الصور اخلمس هناك 
اثنتان متطابقتان، هل ميكنك 

معرفتهما؟ 

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5
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هل �سحيح اأن ذلك الولد 
ال�سخم ت�ساجر معك يا 

ماجد بالأم�ض؟
نعم لالأ�سف ولكني خفت اأن اأرد عليه

ولكني اأنا من 
رددت عليه ...

متى حدث ذلك يا �سامل..
الولد ال�سخم ت�ساجر مع 

ماجد وم�سى �سريعا

ذهب خلفه حتى بيته والذي يبعد ع�سرة 
كيلومرتات من هناك ووبخته ب�سدة

يالك من �سجاع ... ولكن هل 
م�سيت كل هذا ذهابا وعودة 

على قدميك يا �سامل؟

الذهاب فقط .. 
العودة كانت يف 
عربية الإ�سعاف

امأل بياناتك هنا:

ضع
صورتك

هنا 
اإن اأردتها اأن تظهر 

يف اأعداد قادمة 
من مغامرات عادل 

واأ�سدقائه

االسم:

الصف:                                                املدرسة:                                                                           

املدينة:                                            العنوان الربيدي:

رقم اهلاتف / اجلوال:

الربيد اإللكرتوني )إن وجد(: 

1 - الساعة
20 = 5 – 5 × 5 - 2
18 = 3 × 3 + 3        
6 = 6 – 6 + 6         

3 - 20 كوبًا
4 - اجملموع 56

5 - 7 ديدان
6 - املعلومتني 3 و4 خاطئتان

7 - املربعني املتشابهني هما )و3( و )أ4(.
8 - الشكلني املتطابقني هما 2 و 5
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10 - 14 نافذة.
11 - سوريا

12 - الكتاب
13 - ملعقة رقم 3
14 - قطعة رقم 4

15 - األرقام هي: 9، 10، 8، 36
16 - يقول: )كم اشتقت إىل أكل وجبة مسك(

 - 17

احللول

1 2

3

2
12

31

42
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