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يوسف ويوسف ونظيرة ومحمد

من أحاديث الرسول ژ  
مولى رسول اهلل

عن أبي اسحاق قال: سمعت سعيد بن وهب قال: َنَشد عليٌّ الناس، 
فقام خمسة او ستة من اصحاب النبي ژ، فشهدوا ان رسول اهلل 

ژ قال: »من كنت مواله فعلي مواله«.
عن زيد بن ارقم قال: »استشهد علّي الناس فقال: انشد اهلل رجال 
سمع النبي ژ يقول: »اللهم من كنت مواله فعلي مواله، اللهم وال 

من وااله وعاد من عاداه«.
قال: فقام ستة عشر رجال، فشهدوا.

ع���ن رياح بن احلارث قال: جاء رهط الى علي بالرحبة، فقالوا: 
السالم عليك يا موالنا، قال: كيف اكون موالكم، وانتم قوم عرب؟

قالوا: سمعنا رس���ول اهلل ژ، يوم غدير خم، يقول »من كنت 
مواله، فإن هذا مواله«.

قال رياح: فلما مضوا تبعتهم فسألت: من هؤالء؟ قالوا: نفر من 
األنصار، فيهم أبو أيوب األنصاري.

عليٌّ يحب اهلل ورسوله
عن عامر بن سعد عن ابيه قال: سمعت رسول اهلل ژ يقول له، 
وخلفه في بعض مغازيه، فقال علي: أتخلفني مع النساء والصبيان؟ 
قال »يا علي، أما ترضى أن تكون مني مبنزلة هارون من موسى؟ 

إال أنه ال نبوة بعدي«.
وسمعته يقول يوم خيبر: »ألعطني الراية رجال يحب اهلل ورسوله، 
ويحبه اهلل ورسوله« فتطاولنا لها، فقال »ادعوا لي عليا« فأتي به 

أرمد، فبصق في عينه، ودفع الراية إليه، ففتح اهلل عليه.
وملا نزلت هذه اآلية )ندع أبناءنا وأبناءكم � آل عمران: 61( دعا 
رس���ول اهلل ژ عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال »اللهم هؤالء 

أهلي«.

»أنت مني وأنا منك«
وقال النبي ژ لعلي »أنت مني وأنا منك«.

عن عمران بن حصني قال: بعث رسول اهلل ژ جيشا، واستعمل 
عليهم علي بن ابي طالب، فمضى في السرية، فأصاب جارية، فأنكروا 
عليه، وتعاقد اربعة من اصحاب رس���ول اهلل ژ فقالوا: اذا لقينا 

رسول اهلل ژ اخبرناه مبا صنع علي.
وكان املس���لمون اذا رجعوا من الس���فر بدأوا برسول اهلل ژ، 

فسلموا عليه ثم انصرفوا الى رحالهم.
فلما قدمت الس���رية س���لموا على النبي ژ، فقام احد االربعة 
فقال: يا رس���ول اهلل ألم تر الى علي بن ابي طالب صنع كذا وكذا؟ 
فأعرض عنه رس���ول اهلل ژ ث���م قام الثاني فق���ال مثل مقالته، 

فأعرض عنه.
ثم قام الثالث فقال مثل مقالته، فأعرض عنه.

ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل رسول اهلل ژ، والغضب 
ُيعرف في وجهه، فقال: »ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ 

ان عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي«.
ع���ن البراء بن عازب ان النبي ژ قال لعلي بن ابي طالب »أنت 

مني وأنا منك«.
عن حبش���ي بن جنادة قال: سمعت رسول اهلل ژ يقول: »علي 

مني وأنا منه، وال يؤدي عني إال علي«.
عن محمد بن أس���امة عن أبيه قال: اجتمع جعفر وعلي وزيد بن 
حارثة فقال جعفر: أنا أحبكم الى رسول اهلل ژ، وقال علي: أنا أحبكم 

الى رسول اهلل ژ، وقال زيد: أنا أحبكم الى رسول اهلل ژ.
فقالوا: انطلقوا بنا الى رسول اهلل ژ حتى نسأله.

فقال اس���امة بن زيد: فجاءوا يس���تأذنونه، فقال: »اخرج فانظر 
من هؤالء«.

فقلت: هذا جعفر وعلي وزيد )ما أقول: أبي(.
قال: »ائذن لهم« ودخلوا، فقالوا: من أحب إليك؟ قال »فاطمة«.

قالوا نس���ألك عن الرجال، قال: »أما أنت، يا جعفر فأشبه خلقك 
خلقي وأش���به خلقي خلقك، وأنت مني وشجرتي، وأما انت يا علي 
فختني وأبو ولدي، وانا منك وانت مني، واما انت يا زيد، فموالي، 

ومني وإلي، واحب القوم إلي«.

من سب عليا فقد سب النبي ژ
عن عبداهلل اجلدلي قال: دخلت على أم س���لمة فقالت لي: أيسب 
رس���ول اهلل ژ فيك���م؟ قلت: معاذ اهلل )أو س���بحان اهلل او كلمة 

نحوها(.
قالت: سمعت رسول اهلل ژ يقول: »من سب عليا فقد سبني«.

حول شهر المحرم
عن أبي بكرة ے عن النبي ژ قال: »إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق اهلل السماوات واألرض، والسنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة 
حرم: ثالث متواليات ذو القعدة وذو احلجة واحملرم، ورجب مضر الذي 

بني جمادى وشعبان« احلديث. متفق عليه.
عن أبي هريرة ے قال: قال رسول اهلل ژ: »أفضل الصيام بعد رمضان، 

شهر اهلل احملرم، وأفضل الصالة بعد الفريضة، صالة الليل«.
عن عائشة � رضي اهلل عنها � قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش  
في اجلاهلية، فلما قدم املدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان 

ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه. متفق عليه.
عن ابن عباس � رضي اهلل عنهما � قال: قدم النبي ژ املدينة فرأى 
اليهود تصوم يوم عاش����وراء، فقال: »ما هذا؟«. قالوا: هذا يوم صالح. 
هذا يوم جنى اهلل بني إس����رائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: »فأنا 

أحق مبوسى منكم، فصامه وأمر بصيامه« متفق عليه.
عن أبي موسى ے قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال 

النبي ژ: »فصوموه أنتم« متفق عليه.
عن حميد بن عبدالرحمن أنه س����مع معاوية بن أبي سفيان � رضي 
اهلل عنهما � يوم عاشوراء، عام حج، على املنبر يقول: »يا أهل املدينة 
أين علماؤكم؟ س����معت رسول اهلل ژ يقول: »هذا يوم عاشوراء، ولم 
يكت����ب اهلل عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن ش����اء فليصم ومن ش����اء 

فليفطر« متفق عليه.
عن ابن عباس � رضي اهلل عنهما � قال: »ما رأيت النبي ژ يتحرى 
صيام يوم فضله على غيره إال هذا اليوم يوم عاش����وراء، وهذا الشهر 

� يعني شهر رمضان«.
ع����ن الربيع بنت معوذ � رضي اهلل عنها � قالت: أرس����ل النبي ژ 
غداة عاشوراء إلى قرى األنصار: »من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، 
ومن أصبح صائما فليصم« قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا 
وجنعل لهم اللعبة من العه����ن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه 

ذاك حتى يكون عند اإلفطار. متفق عليه.
عن سلمة بن األكوع ے قال: أمر النبي ژ رجال من أسلم أن أذن 
في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن 

اليوم يوم عاشوراء. متفق عليه.
عن أبي قتادة ے: عن رس����ول اهلل ژ قال: »ثالث من كل ش����هر، 
ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله، صيام يوم عرفة أحتسب 
على اهلل أن يكفر الس����نة التي قبله، والسنة التي بعده، وصيام يوم 

عاشوراء أحتسب على اهلل أن يكفر السنة التي قبله«.
ما رواه عبداهلل بن عمر � رضي اهلل عنهما � أن أهل اجلاهلية كانوا 
يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول اهلل ژ صامه واملسلمون، قبل أن 
يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول اهلل ژ: »إن عاشوراء 

يوم من أيام اهلل، فمن شاء صامه، ومن شاء تركه«.
عن جابر بن س����مرة � رضي اهلل عنهما � قال: »كان رسول اهلل ژ 
يأمرنا بصيام يوم عاشوراء، ويحثنا عليه، ويتعاهدنا عنده، فلما فرض 

رمضان، لم يأمرنا، ولم ينهنا، ولم يتعاهدنا عنده«.
ع����ن ابن عمر � رضي اهلل عنهما � قال: »صام النبي ژ عاش����وراء 
وأم����ر بصيامه، فلما فرض رمضان ت����رك، وكان عبداهلل ال يصومه إال 

أن يوافق صومه«.
م���ا روي عن ابن عباس � رض���ي اهلل عنهما � أنه قال: »حني صام 
رس���ول اهلل ژ يوم عاش���وراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول اهلل 
إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رس���ول اهلل ژ: »فإذا كان 
العام املقبل، إن ش���اء اهلل، صمنا اليوم التاسع«. قال: فلم يأت العام 
املقبل حتى توفي رس���ول اهلل ژ. وفي رواية: »لئن بقيت إلى قابل 

ألصومن التاسع«.
عن احلكم بن األعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس � رضي اهلل عنهما 
� وهو متوسد رداءه عند زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء؟ 
فقال: إذا رأيت هالل احملرم فاعدد، وأصبح يوم التاس����ع صائما. قلت: 

هكذا كان رسول اهلل ژ يصومه؟ قال: »نعم«.
عن ابن عباس � رضي اهلل عنهما � قال: »أمر رسول اهلل ژ بصوم 

يوم عاشوراء يوم العاشر«.
عن ابن عباس � رضي اهلل عنهما � قال: قال رسول اهلل ژ: »صوموا يوم 

عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما«.

المنافق
عن علي بن أبي طالب ے قال: قال رسول اهلل ژ: »إني ال أتخوف 
على أمتي مؤمنا وال مشركا، فأما املؤمن فيحجزه إميانه، وأما املشرك 
فيقمعه كفره، ولكن أتخوف عليكم منافقا عالم اللسان يقول ما تعرفون: 

ويعمل ما تنكرون« � رواه الطبراني وغيره.

إنها حبيبة رس���ول اهلل ژ وريحانته 
وراح���ة قلبه وأول من حل���ق به بعد موته 
من نس���اء آل البيت، زوجة البطل الذي لن 
يجود الزمان مبثله، أشجع الرجال سيدنا 
»علي« كرم اهلل وجهه، إنها الكرمية العفيفة 
الطاهرة الصابرة الس���يدة فاطمة الزهراء 

رضي اهلل عنها.

فاطمة الزهراء 

هي فاطمة بنت محمد بن عبداهلل بن عبد 
املطلب بن هاشم القرشية. أبوها رسول اهلل 
ژ وخامت األنبياء واملرسلني، ووالدتها خديجة 
بنت خويلد بن أسد القرشية، ولقبها الزهراء 
والبتول، والصديق���ة واملباركة والطاهرة 
والراضية واملرضية وكنيتها أم احلسن وأم 
احلس���ني، وكان يطلق عليه���ا أم النبي ژ 
حلنانه���ا عليه وحبها الدائم له، أو أم أبيها 
ألنها عاشت مع والدها الرسول ژ بعد موت 
والدتها تراعي أمره وتشد من أزره. زوجها 
هو أمير املؤمنني وفارس اإلس���الم علي بن 
أبي طالب القرشي الهاشمي كرم اهلل وجهه، 
وابناها هما احلسن واحلسني سيدا شباب 

أهل اجلنة رضوان اهلل عليهم أجمعني.
سميت الزهراء ألن اهلل � عز وجل � خلقها 
من نور عظمت���ه، وقيل انها حني وضعتها 
السيدة خديجة، رضي اهلل عنها، حدث في 
الس���ماء نور زاهر لم تره املالئكة قبل ذلك 
اليوم، وبذلك لقبت بالزهراء، وقل انها سميت 
الزهراء، ألنه���ا كانت ال حتيض، وكانت اذا 
ولدت طهرت من نفاسها بعد ساعة حتى ال 

تفوتها صالة.
أما لقب احملدثة فألن املالئكة كانت تهبط 
من السماء فتناديها، كما كانت تنادي مرمي 
ابنة عمران، عليهما السالم، ويحدثها روح 
الق���دس، وام���ا ألقاب الصديق���ة واملباركة 
والطاهرة والزكي���ة والراضية واملرضية، 
فهي آيات على ما اتسمت به الزهراء، رضي 
اهلل عنها، من الص���دق والبركة والطهارة 

والرضا والطمأنينة. 
أما لقب »البت���ول« فذلك النقطاعها عن 
نس���اء زمانها فضال ودينا وحسبا، وقيل 

النقطاعها ع���ن الدنيا الى اهلل تعالى، وفي 
تاج العروس للزبي���دي، لقبت فاطمة بنت 
رس���ول اهلل ژ بالبتول تشبيها لها مبرمي 

في املنزلة عند اهلل تعالى.
إن احلديث عن مناقب آل البيت النبوي 
يحير األلب���اب وتعجز أمامه األقالم، فكيف 
وقد ق���ال اهلل فيهم: )إمنا يريد اهلل ليذهب 
عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا(، 
وما أراده اهلل كان، فهم الطاهرون املطهرون، 
وهم مصابيح الهدى والرضا للمؤمنني، ويكفي 
قول احلق لنبيه )قل ال أسألكم عليه أجرا إال 
املودة في القربى(، فحبهم ومعرفة أخبارهم 
وجهادهم من األمور التي تثبت اليقني وتقوي 

العزائم وتطهر القلوب.
وقد عني بها رسول اهلل ژ عناية تامة، 
فكان يثقفها ثقافة اسالمية، ويروضها على 
الهدي النبوي، والصراط املستقيم فنشأت 
الزهراء نشأة كانت املثل األعلى في الكمال 
واجلالل، فهي امنا متثل اشرف ما في املرأة 
من انسانية وكرامة وعفة وقداسة ورعاية الى 
ما كانت عليه من ذكاء وقاد، وفطنة حادة، 
وعلم واس���ع، وكفاها فخ���را انها تربت في 
مدرسة النبوة، وتخرجت في معهد الرسالة، 
وتلقت عن ابيها الرسول االمني ژ ما تلقاه 

عن رب العاملني.
فها ه���ي »فاطمة« رضي اهلل عنها وهي 
في مقتبل العمر تفق���د أمها في عام يطلق 
عليه عام احلزن وأصبحت حتمل في البيت 
النبوي راية األم وراية االبنة، اسم »فاطمة« 
جاء لإلشارة إلى أنها منذ خلقت فطمت عن 
الشر. فال عجب بعد ذلك أن يقول النبي عنها: 
»فاطمة بضعة مني فم���ن آذاها فقد آذاني، 
وم���ن آذاني فقد آذى اهلل«. ويقول: »فاطمة 

سيدة أهل اجلنة«.
وش���هدت بعد وفاة والدتها رحمها اهلل، 
زواج والدها الرسول ژ من السيدة سودة 
بنت زمعة، التي احتضنتها مع أخواتها بكل 
حب وحنان. وملا بلغت الثامنة عش���رة من 
عمرها، هاجرت مع أختها أم كلثوم والسيدة 
سودة إلى املدينة املنورة، وهناك استقر بها 
املقام في بيت النبوة اجلديد، بجوار املسجد 

النبوي الشريف.
عندما بلغت »فاطم���ة الزهراء« � رضي 
اهلل عنها � التاس���عة من العم���ر بدا عليها 
كل مالمح النضوج الفكري والرشد العقلي 
فتقدم سادات املهاجرين واألنصار خلطبتها 
طمعا مبصاهرة النبي ژ، ولكنه كان يردهم 

بلطف معتذرا بأن أمرها إلى ربها.
وخطبها »عل���ي« ے فوافق النبي ژ 
ووافقت »فاطمة« ومت الزواج على مهر قدره 
500 درهم، فباع »علي« درعه لتأمني هذا املهر 
ولتأثيث البيت الذي سيضمهما فكان أن بسط 
أرض احلجرة بالرمل ونصب عودا لتعلق 
به القربة واشترى جرة وكوزا، وبسط فوق 

الرمل جلد كبش ومخدة من ليف.
لقد كان هذا البيت املتواضع غنيا مبا فيه 
من القيم واألخالق والروح اإلميانية العالية 
فبات صاحباه زوجني س���عيدين يعيشان 

األلفة والوئام واحلب واالحترام.
وكان نتيج���ة له���ذا ال���زواج أن أجنبا 
»احلسن« و»احلسني« و»زينب« رضي اهلل 

عنهم أجمعني.
البتول »فاطمة  كلمات أرسلتها السيدة 
الزهراء« عندما أفجعها موت أبيها س���يدنا 

محمد فقالت: 
وابلها األرض  فقد  فقدناك  إن��ا 

والكتب الوحي  عنا  غبت  مذ  وغاب 
صادفنا امل��وت  ك��ان  قبلك  فليت 

الكثب دون��ك  وح��ال��ت  نعيت  مل��ا 
نعم إنها »فاطم���ة« التي اعتادت وأهلها 
الصي���ام، وقدمت إفطاره���ا حبا هلل تعالى 
فأطعمت اليتيم واملسكني واألسير به، فأنزل 
اهلل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة في حقها وأهل 
بيتها فيقول: »ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ويتيما وأسيرا، إمنا نطعمكم لوجه 

اهلل ال نريد منكم جزاء وال شكورا«.
فاللهم أكرمنا بحب نبينا، وبحب آل بيت 
نبينا، فمن أحبهم فقد أحب النبي، ومن أحب 
النبي فقد أحب اهلل، ومن أحب اهلل فقد فاز 
فوزا عظيما... فاللهم عرفنا على أهل بيت 
نبيك األطهار األبرار وتقبل منا محبتنا لهم 

ولصحابة رسولنا أجمعني.

فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها سيدة نساء أهل الجنة

ترفيه ولعب وثقافة في بيت السيرة

رسوماتي الجميلة

كان يقول الولي����د بن املغيرة عن 
نفسه »أنا الوحيد بن الوحيد ليس لي 
في العرب نظير وال ألبي املغيرة نظير«، 
جمع اهلل ل����ه من النعم ما لم يجتمع 
لغيره من طبقته، كثرة الولد، وسعة 
املال، ومجده ومجد أبيه من قبله، فكان 
مرجع قريش في امورهم وكان أسن من 
أبي جهل وأبي سفيان، وكان يقال له 
ريحانة قريش وكان فضل اهلل عليه 
عظيما، فقد رزقه ماال ممدودا واسعا 
وكثيرا ومهد له ربه التمهيد الذي يسر 
ل����ه كل اموره فأصبح نافذ الكلمة في 
قومه فكفر بأنعم اهلل وقابلها باجلحود 
بآيات اهلل واالفتراء عليها وجعلها من 
قول البشر، وعندما انزلت سورة غافر 
على النبي ژ قرأها النبي في املسجد 

فسمعها الوليد ثم انطلق الى مجلس 
بني مخزوم فقال واهلل س����معت من 
محمد كالما آنفا ما هو من كالم االنس 
وال من كالم اجلن ان اسفله ملغدق وان 
اعاله ملونق وان له حلالوة وان عليه 
لطالوة وانه يعل����و وال يعلى عليه، 
كان مأخوذا مبا سمعه فقال لهم ذلك 
ثم انصرف ومل����ا بلغ قريش قال املأل 
منهم لقد صبأ الوليد واهلل لئن صبأ 
الوليد لتصبأن قريش كلها وتصدى 
أبوجهل ملهمة التعامل معه التي توشك 
ان تخرج عليها، فق����ال للقوم واهلل 
أكفيكم شأنه وانطلق وقال للوليد: الم 
تر الى قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ 
فقال ألست أكثرهم ماال وولدا؟ فقال 
ابوجهل: يتحدثون انك امنا تدخل على 

اب����ن ابي قحافة لتصي����ب من طعامه 
فقال الوليد: اقد حتدثت بي عشيرتي؟ 
ف����ال واهلل ال اقرب ابن ابي قحافة وال 
عمر وال ابن ابي كبش����ة يقصد النبي 
ژ فن����زل قول اهلل تعالى في الوليد 
بن املغيرة )ذرني ومن خلقت وحيدا 
وجعلت له ماال ممدودا وبنني شهودا 
ومهدت له متهيدا ثم يطمع أن أزيد كال 
إنه كان آلياتنا عنيدا سأرهقه صعودا 
إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل 
كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم 
أدبر واس����تكبر فقال إن هذا إال سحر 
يؤثر إن هذا إال قول البشر سأصليه 
س����قر وما أدراك ما سقر ال تبقي وال 
تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر 

� املدثر 11 : 30(.

سباق إلى الخير
كان الصحابة رضي اهلل عنهم يتسابقون في فعل 
اخليرات، وكان ابوبكر ے أسبقهم الى ذلك، وفي ذات 
مرة امر رسول اهلل ژ اصحابه ان يتصدقوا فسارعوا 

جميعا الى تنفيذ امره.
فذه���ب عمر بن اخلطاب ے واحضر نصف ماله 
وهو يحسب انه قد جاء بأكثر مما سيجيء به ابوبكر 
ے وقال في نفسه: اليوم اسبق ابابكر، فلما اعطى 
املال للرسول ژ قال له: ماذا ابقيت الهلك؟ فقال عمر 

ے: مثله.
وما هي اال حلظات حتى جاء ابوبكر ے وهو يحمل 
كل امواله واعطاها للرسول ژ، فقال له: يا ابابكر، ما 

ابقيت الهلك؟ قال: ابقيت لهم اهلل ورسوله.
عندئذ قال عمر ے: واهلل ال اس���بقه الى ش���يء 
اب���دا )يقصد ان ابابكر ے ما س���ابق احدا الى خير 

اال سبقه(.

إهمال القرآن
بندر الدوسري يعيب على 
الذين يهملون حفظ  االطفال 
كتاب اهلل تعالى، ويقول: هذا 
سلوك ال يليق باملسلم، خاصة 
ان احلفظ يكون سهال في عمر 
الطفولة، لذلك اقوم مبراجعة 
ما حفظته من كتاب اهلل يوميا، 
وابي جزاه اهلل خيرا يساعدني 
على ذلك، وحصلت على جائزة 

حلفظي في مسجد البشر.

أصدقاء السوء
عمر االنصاري يؤكد ان اشد 
املعاصي هي مصاحبة اطفال 
بعيدين عن االخالق، ويقول: ان 
الصحبة الصاحلة هي النافعة، 
وان من يصادق العصاة سلوكه 
غير سليم، لذلك دائما يبحث 
ع����ن الصحب����ة الصاحلة في 
املدرسة وفي حلقات حتفيظ 

القرآن الكرمي.

عدم االنتظام في الصالة
عبدالوهاب العيدان يحفظ 
الكرمي ويش����ارك في  القرآن 
املسابقات القرآنية ودائما من 
الفائزي����ن، يقول: ارى ان من 
السلوكيات غير املقبولة هو 
صالة فرض وترك فرض آخر 
او عدم االنتظام فيها والكسل 
عند القيام الدائها لذلك ينصح 
كل االطفال باالسراع بالصالة 
في وقته����ا حتى ال يكون من 
الذين اذا قام����وا الى الصالة 

قاموا كسالى.

الكذب
دانة جمال تقول بطفولة 
وعفوية: ان���ا ال اكذب ألن 
الكذب ح���رام، وامي وابي 
يحبوني ألني صادقة وال 
اك���ذب ابدا وأح���ب الذين 
يقولون الصدق وال يكذبون 
حتى يصاحبهم االصدقاء 
ويحبونه���م وال يبتعدون 

عنهم.

البكاء
اسماء بوعركي ترى ان 
االطفال الذين يبكون ألقل 
س���بب مزعجون، وتقول: 
انا ال ابكي اال اذا وقعت او 
اصبت من جرح او شعرت 
بااللم او حدث شيء يؤملني، 
لكن اذا غضبت من ش���يء 
بسيط ال ابكي واحاول ان 
اكون هادئة حتى ال يتضايق 

مني اآلخرون.

عدم غسل اليدين
ج���ود املزين���ي تقول: 
البد لالطفال ان يغس���لوا 
ايديهم قب���ل االكل وبعده 
وبعد ملس ش���يء غريب، 
البعض ينسى  لكن هناك 
ان يغسل يديه وينسى ان 
امليكروبات متسك في اليدين 
النظيفت���ني وتنتقل  غير 
الى الفم وتس���بب املرض، 
وانصح كل طفل ان يغسل 
يديه دائما حتى ال ميرض 

ويحافظ على صحته.

اجتمع احباب بيت الس���يرة التاب���ع جلمعية بيادر 
السالم النس���ائية معا ميارسون انشطتهم املتنوعة ما 
بني الرس���م والتلوين والرسم على الوجوه واملسابقات 
الثقافي���ة والعلمية وطلبوا االنضم���ام الى احباب اهلل 

واملشاركة معنا.

يضيف احباب اهلل لوحاتهم التي تبرز لدينا مواهب 
الصغار، وكل اس���بوع نقدم احد هذه الرسومات، اليوم 

تقدم لنا هذه الرسمة املعبرة الطفلة حنني الداالتي.

فطرتهم ترفض هذه السلوكيات
األطفال يولدون على الفطرة والفطرة جبلت على اخلير ومحبته وهم ببراءتهم مييلون إلى عمل اخلير وينفرون من كل عمل سيئ 

أو كريه وها هم هنا يحدثوننا عن اخلصال والسلوكيات التي يكرهونها.

اهلل أحباب


