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من أحاديث الرسول ژ  

شفاؤه بدعاء النبي ژ 
عن علّي قال: مّر بي رس����ول اهلل ژ وأنا وجع، وأنا أقول: اللهم إن 
كان أجلي ق����د حضر فارحني، وإن كان آج����ال فارفعني، وإن كان بالء 

فصبرني.
قال: »ما قلت«؟ فأعدت عليه، فضربني برجله فقال: »ما قلت«؟ قال: 

فأعدت عليه، فقال: »اللهم عافه« أو »اشفه«.
قال: فما اشتكيت ذلك الوجع بعد.

عن عبداهلل بن مسلمة قال: سمعت عليا يقول: أتى علي رسول اهلل 
ژ وأنا ش����اك، أقول: الله����م، إن كان أجلي قد حضر فأرحني، وإن كان 

متأخرا فارفعني، وإن كان بالء فصبرني.
فضربني برجله وقال: »كيف قلت«؟

فأعدت عليه فقال: »اللهم اشفه« أو قال: »اللهم عافه«.
قال علّي: فما اشتكيت وجعي بعد ذلك.

دعاء النبي ژ لعلّي
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: كان أبو ليلى يسمر مع علي، فكان 
يلبس ثياب الصيف في الش����تاء، وثياب الشتاء في الصيف، فقلنا: لو 
س����ألته؟ فقال: إن رسول اهلل ژ بعث الّي وأنا أرمد العني، يوم خيبر، 
قلت: يا رسول اهلل إني أرمد العني، فتفل في عيني ثم قال: »اللهم أذهب 

عنه احلر والبرد«.
قال: فما وجدت حرا وال بردا بعد يومئذ.

وقال: »ألبعثن رجال يحب اهلل ورسوله، ويحبه اهلل ورسوله، ليس 
بفرار« فتشرف له الناس، فأعطاها إياه.

عن علّي قال: بعثني رسول اهلل ژ الى اليمن، فقلت: يا رسول اهلل، 
بعثتني وأنا ش����اب، أقضي بينهم وال أدري ما القضاء، فضرب صدري 

بيده ثم قال: »اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه«.
فوالذي فلق احلبة، ما شككت في قضاء بني اثنني.

عن علّي قال: بعثني رسول اهلل ژ الى اليمن، وأنا حديث السن، قال: 
قلت: تبعثني الى قوم يكون بينهم أحداث، وال علم لي بالقضاء.

قال: »إن اهلل سيهدي لسانك، ويثبت قلبك«.
قال: فما شككت في قضاء بني اثنني بعد.

عن س����عيد بن وهب، وعن زيد بن يثيع قاال: نش����د على الناس في 
الرحبة: من سمع رسول اهلل ژ يقول: يوم غدير خم، إال قام.

قال: فقال من قبل س����عيد س����تة، ومن قبل زيد ستة، فشهدوا انهم 
س����معوا رس����ول اهلل ژ يقول لعلي، يوم غدير خم: »أليس اهلل أولى 
باملؤمنني«؟ قالوا: بلى، ق����ال »اللهم من كنت مواله، فعلي مواله، اللهم 
وال م����ن وااله، وعاد من عاداه«. وفي رواية أخرى: وزاد فيه: »وانصر 

من نصره، واخذل من خذله«.
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: ش����هدت عليا في الرحبة ينش����د 
الناس: أنش����د اهلل من سمع رسول اهلل ژ يقول، يوم غدير خم: »من 
كنت مواله فعلي مواله« ملا قام فشهد، قال عبدالرحمن: فقام اثنا عشر 
بدريا، كأني انظر الى أحدهم، فقالوا: نش����هد انا سمعنا رسول اهلل ژ 
يقول، يوم غدير خم: »ألس����ت أولى باملؤمنني من أنفس����هم، وأزواجي 
أمهاتهم؟« فقلنا: بلى يا رسول اهلل، قال: »فمن كنت مواله فعلي مواله، 

اللهم وال من وااله وعاد من عاداه«.
وعن سماك بن عبيد بن الوليد العبسي قال: دخلت على عبدالرحمن 
بن أبي ليلى فحدثتني انه ش����هد عليا في الرحبة قال: أنشد اهلل رجال 
سمع رسول اهلل ژ، وشهده يوم غدير خم إال قام، وال يقوم إال من قد 
رآه، فقام اثنا عش����ر رجال فقالوا: قد رأيناه وس����معناه حيث أخذ بيده 
يقول: »اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل 

من خذله«.
فقام، إال ثالثة لم يقوموا، فدعا عليهم، فأصابتهم دعوته.

عن أبي البختري الطائي، قال: أخبرني من سمع عليا يقول: ملا بعثني 
رسول اهلل ژ الى اليمن فقلت: تبعثني وأنا رجل حديث السن، وليس 
لي علم بكثير من القضاء؟ قال: فضرب صدري رس����ول اهلل ژ وقال: 

»اذهب، فإن اهلل عز وجل سيثبت لسانك، ويهدي قلبك«.
قال: فما أعياني قضاء بني اثنني.

عن البراء بن عازب قال: كنا مع رس����ول اهلل ژ في س����فر، فنزلنا 
بغدير خم، فنودي فينا: الصالة جامعة.

وكسح لرسول اهلل ژ حتت شجرتني، فصلى الظهر، وأخذ بيد علّي 
ے فقال: »ألستم تعلمون اني أولى باملؤمنني من أنفسهم«؟ قالوا: بلى، 
قال: »ألستم تعلمون اني أولى بكل مؤمن من نفسه«؟ قالوا: بلى، قال: 
فأخذ بيد علي فقال: »من كنت مواله، فعلي مواله، اللهم وال من وااله، 

وعاد من عاداه«.
ق����ال، فلقيه عمر بعد ذلك، فقال له: هنيئا يا بن أبي طالب، أصبحت 

وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة.

االبتالء 
عن شداد بن أوس ے، سمعت رسول اهلل ژ يقول: »إن اهلل 
عز وجل يقول: إذا أنا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على 
ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعة ذلك كيوم ولدته أمه من اخلطايا 
ويقول الرب تبارك وتعالى: أنا قيدت عبدي وابتليته فأجروا له 

ما كنتم جترون له قبل ذلك من األجر وهو صحيح«.

القلم
عن عبادة بن الصامت ے، قال: سمعت رسول اهلل ژ يقول: 
»إن أول ما خلق اهلل القلم، فقال له: اكتب، قال: رب وماذا اكتب؟ 

قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة«.

المتحابون
عن أبي هريرة ے، عن رسول اهلل ژ: »إن اهلل تعالى يقول 
ي���وم القيامة: أين املتحابون جلاللي اليوم أظلهم في ظلي يوم ال 

ظل إال ظلي«.

أول سؤال
عن أبي هريرة ے، قال: قال رسول اهلل ژ: »إن أول ما يسأل 
عنه يوم القيامة يعني العبد من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك 

جسمك ونرويك من املاء البارد«.

خشية اهلل
ع���ن ربعي بن حراش، قال: قال عقبة هو ابن عمرو األنصاري 
حلذيفة: أال حتدثنا ما س���معت من النبي ژ؟ قال: سمعته يقول: 
»إن رج���ال حضره املوت، ملا أيس من احلياة أوصى أهله، إذا مت 
فاجمع���وا لي حطبا كثيرا، ثم أوروا ن���ارا، حتى إذا أكلت حلمي، 
وخلص���ت إلى عظمي، فخذوها فاطحنوه���ا فذروني في اليم في 
يوم حار � أو راح � فجمعه اهلل، فقال: لم فعلت؟ قال: خش���يتك، 

فغفر له«.

مخافته تعالى
عن حكيم بن معاوية، عن أبيه رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل 
ژ قال: »أن رجال كان فيمن كان قبلكم رزقه اهلل تبارك وتعالى 
ماال وولدا، حتى ذهب عصر وجاء عصر، فلما حضرته الوفاة قال: 
أي بني، أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب، قال: فهل أنتم مطيعي؟ 
قالوا: نعم، قال: انظروا إذا مت أن حترقوني حتى تدعوني فحما« 
قال رسول اهلل ژ: »ففعلوا ذلك، ثم اهرسوني باملهراس، يومئ 
بيده«، قال رس���ول اهلل ژ: »ففعل���وا واهلل ذلك، ثم أذروني في 
البحر في يوم ريح لعل أضل اهلل تبارك وتعالى«، قال رسول اهلل 
ژ: »ففعلوا واهلل ذلك، ف���إذا هو في قبضة اهلل تبارك وتعالى، 
فق���ال: يا ابن آدم ما حملك على ما صنعت؟ قال: أي رب مخافتك، 

قال: فتالفاه اهلل تبارك وتعالى بها«.

قبضته
ع���ن عبداهلل بن مس���عود ے، قال: »ان رج���ال لم يعمل من 
اخلير ش���يئا قط إال التوحيد، فلما حضرته الوفاة قال ألهله: إذا 
مت فخذوني واحرقون���ي حتى تدعوني حممة ثم اطحنوني، ثم 
أذروني ف���ي البحر في يوم راح، قال: ففعل���وا به ذلك، قال: فإذا 
ه���و في قبضة اهلل، قال: فقال اهلل عز وجل له: ما حملك على ما 

صنعت؟ قال: مخافتك: قال: فغفر اهلل له«.

أصحاب الزرع
عن أبي هريرة ے، أن النبي ژ كان يوما يحدث وعنده رجل 
من أهل البادية: »أن رجال من أهل اجلنة اس���تأذن ربه في الزرع، 
فقال: أولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني احب أن أزرع فأسرع 
وبذر، فبادر الطرف نباته واس���تواؤه، واس���تحصاده وتكويره 
أمثال اجلبال، فيقول اهلل تعالى: دونك يا ابن آدم، فإنه ال يشبعك 
ش���يء«، فقال األعرابي: يا رس���ول اهلل، ال جتد هذا إال قرشيا أو 
أنصاريا، فإنه���م أصحاب زرع، فأما نحن فلس���نا أصحاب زرع 

فضحك رسول اهلل ژ.

فاطمة بنت أسد واحدة من النساء الفضليات 
الالت����ي كان لهن نصيب في تاريخ اإلس����الم 
ف����ي مراحله األولى، وكان لها خدمات جليلة 
ومواقف رائعة سجلت لها بأحرف تشع بالنور 
وتفي����ض بالبركة ولها من االثار واملناقب ما 
جعلها من االوائل حيث حظيت بتربية خير 
خلق اهلل على االطالق محمد بن عبداهلل ژ 
بعد وفاة جده عبداملطلب، وهي كذلك والدة 
رابع اخللفاء الراش����دين وف����ارس النبي ژ 
علي بن ابي طالب ے وأم الش����هيد جعفر 
بن ابي طالب ے وكانت رضي اهلل عنها من 
املهاجرات األوليات وهي اول هاشمية ولدت 
هاش����ميا، وكانت فاطمة بنت أسد رضي اهلل 
عنها حتسن الى النبي ژ ما استطاعت الى 
ذلك سبيال وكان ژ يتمثل شخص أمه أمنة 
بنت وهب في شخص فاطمة بنت أسد زوج 
عمه التي وفرت له سبل الرعاية في طفولته 
وشبابه، فكانت له من بعد امه أما، ومن بعد 

جده قلبا حانيا يفيض بالعطف وااليثار.

إسراع في تلبية الدعوة

وحني أوصى اهلل تعالى الى رسوله الكرمي 
ژ ان ينذر عشيرته وأنزل عليه قوله تعالى 
)وأنذر عشيرتك األقربني( امتثل ژ ألمر ربه، 
ودعا أقاربه الى خيري الدنيا واآلخرة، وكانت 
فاطمة بنت أسد من النساء الالتي سارعن الى 
اإلميان باهلل ورسوله، واعتذر زوجها أبوطالب 
اعتذار لطيفا بينما أسلم أوالدها وأولهم علي 
ے. وملا رأى النبي ژ ان قريشا ممعنة في 
تعذيب أصحابه الذين اس����لموا اشار عليهم 
ژ بالهجرة الى احلبشة ووقفت فاطمة بنت 
أس����د تودع ابنها جعفر وزوجه أسماء بنت 
عميس وكان ابنها جعف����ر أمير املؤمنني في 
احلبشة، وملا هاجر النبي ژ وأصحابه الى 
املدينة هاجرت فاطمة بنت أس����د رضي اهلل 
عنه����ا مع من هاجر ونالت بذلك أجر الهجرة 

مع املهاجرات.

مكانة عظيمة

ولقد كان النبي ژ يحترمها احتراما شديدا 

ملا كانت عليه من دين وصالح وكان يحسن 
اليها ملا كانت عليه من أخالق وحسن رعاية 
وبر بالنبي ژ وملكانتها من رسول اهلل ژ 
فقد كان يتحفها بالهدية. قال علي ے أهدي 
الى رسول اهلل ژ حلة استبرق فقال: »اجعلها 
خمرا بني الفواطم« فشققتها اربعة اخمرة، خمارا 
لفاطمة بنت رسول اهلل ژ وخمارا لفاطمة 
بنت أسد وخمارا لفاطمة بنت حمزة ولم يذكر 
الرابعة.وكذلك كان لفاطمة بنت أسد رضي اهلل 
عنها مكانة سامية عالية عظيمة في نفوس 

الصحابة رضوان اهلل عليهم وارضاهم.

وفاتها ومحل دفنها

توفيت فاطمة بنت أسد في السنة 4 للهجرة 
وعمرها يقارب ال� 60 سنة، فكفنها محمد رسول 

اهلل في قميصه، ودفنها في مقبرة البقيع.
عن ابن عباس ے قال: أقبل علي بن أبي 
طالب ذات يوم إلى النبي ژ باكيا وهو يقول: 
إنا هلل وإنا إليه راجعون. فقال له رسول اهلل 
ژ: مه يا علي. فقال: ماتت أمي فاطمة، فبكى 
النب����ي ژ ثم قال: رحم اهلل أمك يا علي، أما 
إنه����ا إن كانت لك أما فقد كان����ت لي أما، خذ 
عمامتي هذه وخذ ثوبي هذين فكفنها فيهما، 
ومر النساء فلتحس����ن غسلها، وال تخرجها 

حتى أجيء فإلي أمرها.
قال: وأقبل النبي ژ بعد ساعة وأخرجت 
فاطم����ة أم علي گ، فصلى عليها النبي ژ 
صالة ل����م يصلها على أح����د قبلها مثل تلك 
الص����الة، ثم كبر عليها أربع����ني تكبيرة، ثم 
دخل القبر فتمدد فيه فلم يسمع له أنني وال 
حركة، ثم قال: يا علي ادخل يا حس����ن ادخل 
فدخال القبر، فلما فرغ مما احتاج إليه قال له: 
يا علي اخرج، يا حس����ن اخرج، فخرجا، ثم 
زحف النبي حتى صار عند رأس����ها، ثم قال: 
يا فاطمة أنا محمد سيد ولد آدم وال فخر، فإن 
أتاك منكر ونكير فسأالك من ربك فقولي: اهلل 
ربي، ومحمد نبيي، واالسالم ديني، والقرآن 

كتابي، وابني إمامي ووليي.
ثم قال: »اللهم ثبت فاطمة بالقول الثابت، 
رب اغفر ألمي فاطمة بنت اسد ووسع عليها 

مدخلها بحق نبيك واالنبياء الذين من قبلي 
إنك ارحم الراحمني «، ثم ضرب بيده اليمنى 
على اليسرى فنفضهما، ثم قال: والذي نفس 
محمد بيده لقد سمعت فاطمة تصفيق مييني 

على شمالي.
فقام إليه عمار بن ياس����ر فقال: فداك أبي 
وأمي يا رسول اهلل لقد صليت عليها صالة لم 
تصل على أحد قبلها مثل تلك الصالة؟ فقال: 
يا أبا اليقظان وأهل ذلك هي مني لقد كان لها 
من أبي طالب ولد كثي����ر، ولقد كان خيرهم 
كثيرا وكان خيرنا قليال، وكانت تش����بعني 
وجتيعهم، وتكس����وني وتعريهم، وتدهنني 
وتشعثهم. قال: فلم كبرت عليها أربعني تكبيرة 
يا رس����ول اهلل؟ قال: نعم يا عمار التفت إلى 
ميني ونظرت أربعني صفا من املالئكة فكبرت 

لكل صف تكبيرة.
قال: فتمددك في القبر ولم يسمع لك أنني وال 
حركة؟ قال: إن الناس يحشرون يوم القيامة 
عراة، فلم أزل أطلب إلى ربي أن يبعثها ستيرة، 
والذي نفسي بيده، ما خرجت من قبرها حتى 
رأيت مصباحني من نور عند يديها، ومصباحني 
من نور عند رجليها، وملكيها املوكلني بقبرها 

يستغفران لها إلى يوم القيامة.
روي عن ابن عباس قال ملا ماتت فاطمة أم 
علي ألبسها النبي قميصه واضطجع معها في 
قبرها فقالوا ما رأيناك يا رسول اهلل صنعت 
ه����ذا فقال إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر 
بي منها إمنا ألبستها قميصي لتكسى من حلل 

اجلنة واضطجعت معها ليهون عليها.
وعن أنس ب����ن مالك قال: ملا ماتت فاطمة 
بنت أسد دخل عليها رسول اهلل ژ فجلس 
عند رأسها فقال: رحمك اهلل يا أمي بعد أمي، 

وذكر ثناءه عليها وتكفينها ببرده.
قال: ثم أمر رسول اهلل ژ فحفروا قبرها 
فلما بلغوا اللحد حفره رسول اهلل ژ بيده 
وأخرج ترابه بيده، فلما فرغ دخل رسول اهلل 
ژ فاضطجع فيه ث����م قال: اهلل الذي يحيي 
ومييت وهو حي ال ميوت، اغفر ألمي فاطمة بنت 
أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك واألنبياء 

الذين من قبلي، فإنك أرحم الراحمني.

فاطمة بنت أسد أم الشهيدين

إبداعات أطفالنا في المسجد الكبير

موسى: هل تعلمون ان اسرائيل مرض 
مرضا طال سقمه فنذر لئن عفاه اهلل 
عز وجل ليحرمن من الطعام والشراب 
وكان اح���ب الطعام اليه لحوم االبل 
واحب الشراب اليه ألبانها قال فأنشدكم 
باهلل الذي انزل التوراة على موسى هل 
تعلمون ان النبي االمي تنام عينه وال 
ينام قلبه؟ فعندها نبايعك او نفارقك، 
قال: وليي جبريل ولم يبعث اهلل عز 
وجل نبيا قط اال وه���و وليه قالوا: 
فعندها نفارقك لو كان وليك سواه من 
المالئكة البتعناك وصدقناك قال: فما 
يمنعكم ان تصدقوني؟ قالوا: هذا عدونا 
من المالئكة، فأنزل اهلل عز وجل: )قل 
من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على 

قلبك بإذن اهلل( البقرة: 97.

األمي في النوم ومن يليه من المالئكة؟ 
واخبرنا ما هذا الرعد؟ فأخذ عليهم عهد 
اهلل وميثاقه: لئن اخبرتكم لتبايعونني 
فاعطوه ما شاء من عهد وميثاق، قال: 
فأنشدكم باهلل الذي انزل التوراة على 

زعم يهود من بني اس���رائيل أن 
جبريل عدو له���م وأن ميكائيل ولي 
لهم، وجاء ذلك في مناظرة جرت بينهم 
وبين رسول اهلل ژ في امر نبوته، 
حيث حضرت جماعة من اليهود الى 
رسول اهلل ژ فقالوا: يا أبا القاسم 
حدثنا عن خالل نسألك عنها ال يعلمها 
اال نبي، قال: »سلوني عما شئتم ولكن 
اجعلوا لي ذمة اهلل عز وجل، وما اخذ 
يعقوب على بنيه لئن حدثتكم شيئا 
لتبايعونني« قالوا: فذلك لك، قالوا: 
اربع خالل نس���ألك عنها: أخبرنا اي 
طعام حرم اسرائيل على نفسه قبل 
ان تنزل التوراة؟ واخبرنا كيف ماء 
الرج���ل من ماء المرأة، وكيف االنثى 
منه والذكر؟ وأخبرنا كيف هذا النبي 

حب النبي ژ
ج���اء رجل إلى النبي ژ وقال له: يا رس���ول اهلل 
انك ألحب إلّي من نفس���ي، وانك ألحب إلّي من ولدي. 
وان���ي ألكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي، 
فأنظر اليك، واذا ذكرت موتي وموتك، عرفت انك اذا 
دخلت اجلنة رفعت مع النبيني وأنا اذا دخلت اجلنة 

خشيت أال أراك.
فلم يرّد عليه النبي ژ حتى نزل جبريل گ بهذه 
اآلية )ومن يطع اهلل والرسول فأولئك مع الذين أنعم 
اهلل عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 
وحس���ن أولئك رفيقا( ف���أدرك الصحابي انه البد ان 
يجتهد في طاع���ة اهلل وعبادته، لكي يحظى مبنزلة 

عالية في اجلنة، فيكون مع حبيبه ژ.

هل تعلم؟
أول عاصمة للدولة العثمانية هي مدينة قرة حصار 
»القلعة الس���وداء« وهي العاصمة األولى للعثمانيني 
في عهد عثم���ان بن ارطغرل، ثم انتقلت بعد ذلك في 
عه���د اورخان الى مدينة بورصة، ث���م الى ادرنة في 
عهد مراد األول، ثم انتقلت العاصمة الى اس���تانبول 
»القسطنطينية« بعد فتحها في عهد محمد الثاني عام 

857 هجرية.

التسامح
ان  إبراهي����م يؤكد  محمد 
التس����امح يجلب احملبة وان 
الناس  الذي يسامح  اإلنسان 
ويعفو عنهم يرتاح نفس����يا 
وجس����ديا كما انه يجد اآلخر 
يشعر بذنبه ويصبح له صديقا 
ومحبا ألنه سامحه لذلك، اذا 
أساء لي أحد أقول سامحك اهلل 
وأسامحه من داخلي حتى ال 

أتعب نفسي.

الكرم
عثم����ان األنصاري يقول: 
الكرم صفة وس����لوك محبب 
للجميع والبخل صفة سيئة 
والبد ان يكون املسلم كرميا 
في تعامله، كرميا في أخالقياته 
احلسنة، كرميا في ماله ما دام 
اهلل أعطاه الكثير ولكن دون 
تبذير كما قال اهلل تعالى )وال 
جتعل يدك مغلولة الى عنقك 
وال تبسطها كل البسط فتقعد 

ملوما محسورا(.

التواضع
العيدان يؤكد  عبدالوهاب 
ان اإلنسان املتواضع يحبه كل 
الناس ويتقربون منه، لذلك 
البد ان نكون متواضعني في 
كل شيء وحتى لو ميزنا اهلل 
بصفات ع����ن غيرنا فالبد أال 
نتكبر عليهم، بل نشكر اهلل 
الناس  تعالى ونتعام����ل مع 

بتواضع واحترام.

مساعدة الضعفاء
هن���د املس���باح تؤكد ان 
من يقوم بفك كربة إنس���ان 
ويساعده له أجر كبير وتقول: 
علمني أبي ان املسلم يجب 
أال يكون أناني���ا وان يقوم 
مبس���اعدة كل محتاج وان 
ميشي في حاجته كما يفعل 
هو، كما علمني ان دعوة من 
ضعي���ف محتاج لي لها اثر 
كبير في حياتي، لذلك أساعد 

اجلميع.

إفشاء السالم
آالء الصق���ر تق���ول: من 
الصفات التي دعا اليها اإلسالم 
إفشاء السالم بتحية اإلسالم 
حت���ى لو لم ت���رد علّي من 
سلمت عليها فلي أنا األجر، 
وتعلمت في املدرسة ان قول 
الس���الم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته حتية جتلب اخلير 
والسالم ألن ديننا دين السالم 

واحلب.

قول الصدق
نور تيسير تقول: الكذب 
في اإلسالم حرام وفي القرآن 
والسنة النبوية حترمي للكذب 
وأس���مع قصصا كثيرة من 
أمي ومن املعلمة حتدثنا عن 
عاقبة الكاذبني لذلك ال أكذب 
أب���دا، وأقول الصدق في كل 
كلمة أنطق بها ألن الصدق 

شجاعة.

اجتمعت فتيات الكوي���ت يعبرن عن ابداعهن خالل 
ملتقى الكويت الدولي للفنون اإلسالمية الذي أقيم مبسجد 
الدولة الكبير واستمر ملدة 12 يوما منهن من ترسم على 
اخلزف وأخرى في فن الطباعة، باإلضافة الى الرس���م 

باأللوان واملاء.

سلوكيات يحبها األطفال بالفطرة
بعد أن استعرضنا في احللقات السابقة السلوكيات التي يرفضها األطفال بفطرتهم النقية نتناول اآلن ما يحبه األطفال 

من سلوكيات فماذا يقولون؟

اهلل أحباب


