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الطفل خالل تسميعه القرآن

من أحاديث الرسول ژ  

دعاه النبي ژ أبا تراب
عن سهل بن سعد قال: جاء رسول اهلل ژ بيت فاطمة فلم يجد 
عليا في البيت، فقال: »أين ابن عمك؟« قالت: كان بيني وبينه شيء 
فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، فقال رسول اهلل ژ إلنسان: »انظر 
أين هو؟« فجاء فقال: يا رسول اهلل هو في املسجد راقد، فجاء رسول 
اهلل ژ وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل 

رسول اهلل ژ ميسحه عنه ويقول: »قم أبا تراب، قم أبا تراب«.
عن عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه ان رجال جاء الى س���هل بن 
س���عد فقال: هذا فالن � ألمير املدينة � يدع���و عليا عند املنبر، قال: 
فيقول ماذا؟ قال يقول له: أبوتراب، فضحك وقال: واهلل ما سماه إال 

النبي ژ، وما كان واهلل له اسم أحب إليه منه.
فاس���تطعمت احلديث سهال وقلت: يا أبا عباس، كيف ذلك؟ قال: 
دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في املس���جد، فقال النبي 
ژ: »أين ابن عمك؟« قال: في املس���جد، فخرج إليه فوجد رداءه قد 
سقط عن ظهره وخلص التراب الى ظهره، فجعل ميسح التراب عن 

ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب« مرتني.
عن سهل بن سعد قال: »إن كانت أحب أسماء علي ے إليه ألبو 
تراب، وإن كان ليفرح أن يدعى بها، وما سماه أبو تراب إال النبي ژ، 
غاضب يوما فاطمة فخرج فاضطجع الى اجلدار في املسجد فجاءه 
النب���ي ژ يتبعه، فقال: »هو ذا مضطجع في اجلدار« فجاءه النبي 
ژ وامت���أ ظهره ترابا، فجعل النبي ژ ميس���ح التراب عن ظهره 

ويقول: »اجلس يا أبا تراب«.
عن سهل بن سعد قال: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، 

وإن كان ليفرح به إذا دعي بها.
جاء رسول اهلل ژ بيت فاطمة، عليها السالم، فلم يجد عليا في 
البيت، فقال: »اين ابن عمك؟«، قالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني 
فخرج فلم يقل عندي، فقال رسول اهلل ژ إلنسان: »انظر أين هو« 
فجاء فقال: يا رس���ول اهلل هو في املس���جد راقد، فجاء رسول اهلل 
ژ وهو مضطجع قد س���قط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل 
رس���ول اهلل عليه وسلم ميسحه عنه وهو يقول: »قم أبا تراب، قم 

أبا تراب«.
عن سهل بن سعد قال: استعمل على املدينة رجل من آل مروان، 
قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليا، قال: فأبى سهل، فقال 
ل���ه: أما اذا أبيت فقل لعن اهلل أبا التراب، فقال س���هل: ما كان لعلي 
اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان ليفرح إذا دعي بها، فقال له: 
أخبرنا عن قصته لم سمي أبا تراب؟ قال: جاء رسول اهلل ژ بيت 
فاطمة، فلم يجد عليا في البيت، فقال: »أين ابن عمك؟« فقالت: كان 
بيني وبينه ش���يء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، فقال رس���ول 
اهلل ژ إلنس���ان: »انظر أين هو« فجاء فقال: يا رسول اهلل هو في 
املس���جد راقد، فجاءه رسول اهلل ژ وهو مضطجع قد سقط رداؤه 
عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول اهلل ژ ميسحه عنه ويقول: 

»قم أبا تراب، قم أبا تراب«.
عن عمار بن ياس���ر قال: كنت أنا وعل���ي رفيقني في غزوة ذات 
العش���يرة، فلما نزلها رسول اهلل ژ وأقام بها، رأينا ناسا من بني 
مدلج يعملون في ع���ني لهم في نخل، فقال لي علي: يا أبا اليقظان، 
هل لك أن نأتي ه���ؤالء فننظر كيف يعملون، فجئناهم فنظرنا الى 
عملهم س���اعة ثم غشينا النوم، فانطلقت أنا وعلي فاضطجعنا في 

صور من النخل، في دقعاء من التراب، فنمنا.
ف���واهلل ما أهّبنا إال رس���ول اهلل ژ يحركنا برجله، وقد تتربنا 
من تلك الدقعاء، فيومئذ قال رسول اهلل ژ لعلي: »يا أبا تراب« ملا 

يرى عليه من التراب.
قال: »أال أحدثكما بأشقى الناس رجلني؟« قلنا: بلى يا رسول اهلل، 
قال: »أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذه 

� يعني قرنه � حتى تبل منه هذه � يعني حليته«.

 استقى ليهودي بتمر
عن محمد بن كعب القرظي حدثني من س���مع علي بن أبي طالب 
يقول: خرجت في يوم شات من بيت رسول اهلل ژ وقد أخذت إهابا 
معطوبا فحولت وس���طه فأدخلته عنقي، وش���ددت وسطي فحزمته 
بخوص النخل، وإني لشديد اجلوع، ولو كان في بيت رسول اهلل ژ 
طعام لطعمت منه، فخرجت ألتمس شيئا فمررت بيهودي في مال له 
وهو يس���قي ببكرة له، فاطلعت عليه في ثلمة في احلائط، فقال: ما 
لك يا أعرابي؟ هل لك في كل دلو بتمرة؟ قلت: نعم، فافتح الباب حتى 
أدخ���ل ففتح فدخلت فأعطاني دلوه، فكلما نزعت دلوا أعطاني مترة، 
حتى اذا امتأت كفي أرسلت دلوه فقلت: حسبي، فأكلتها، ثم جرعت 

من املاء فشربت ثم جئت املسجد فوجدت رسول اهلل ژ فيه.

النهي عن التشديد
- عن ابن مس���عود ے ان النبي ژ ق���ال: »هلك املتنطعون« 
قالها ثالثا، رواه مس���لم، املتنطعون: املتعمقون املشددون في غير 

موضع التشديد.
- ع���ن ابي هريرة ے ان النبي ژ قال: »ان الدين يس���ر، ولن 
يشاد الدين اال غلبه، فسددوا وقاربوا وابشروا، واستعينوا بالغدوة 

والروحة وشيء من الدجلة« رواه البخاري.
- وفي رواية له: »س���ددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من 
الدجل���ة، القصد القصد تبلغوا«، قوله الدين: هو مرفوع على ما لم 
يس���م فاعله، وروي منصوبا، وروي: »لن يشاد الدين احد«، وقوله 
ژ: »اال غلب���ه«: اي غلبه الدين وعز ذلك املش���اد عن مقاومة الدين 
لكثرة طرقه، و»املغدوة«: سير اول النهار، و»الروحة« آخر النهار، 
و»الدجلة«: آخر الليل، وهذا اس���تعارة ومتثيل ومعناه: استعينوا 
على طاعة اهلل عز وجل باالعمال في وقت نشاطكم، وفراغ قلوبكم 
بحيث تستلذون العبادة وال تسأمون، وتبلغون مقصودكم، كما ان 
املسافر احلاذق يسير في هذه االوقات ويستريح هو دابته في غيرها، 

فيصل املقصود بغير تعب، واهلل أعلم.
- عن انس ے قال: دخل النبي ژ املسجد فإذا حبل ممدود بني 
الساريتني فقال: »ما هذا احلبل؟« قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت 
تعلقت به، فقال النبي ژ: »حلوه، ليصل احدكم نش���اطه فإذا فتر 

فليرقد« متفق عليه.
- عن عائش���ة رضي اهلل عنها ان رسول اهلل ژ قال: »اذا نعس 
احدكم وهو يصلي، فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه اذا صلى وهو 

ناعس ال يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه« متفق عليه.
- وعن ابي عبداهلل جابر بن سمرة رضي اهلل عنهما قال: »كنت 
اصلي مع النبي ژ الصلوات، فكانت صالته قصدا وخطبته قصدا« 

رواه مسلم.
- عن ابي جحيفة وهب بن عبداهلل ے قال: آخى النبي ژ بني 
سلمان وابي الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء، فرأى ام الدرداء متبذلة، 
فقال: ما شأنك؟ قالت اخوك ابوالدرداء ليس له حاجة في الدنيا فجاء 
ابوالدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم، قال: ما انا بآكل 
حت���ى تأكل، فأكل فلما كان الليل ذهب ابوالدرداء يقوم، فقال له: من 
فنام، ثم ذهب يقوم فقال له: من فلما كان من آخر الليل قال سلمان: 
قم اآلن، فصليا جميعا فقال له سلمان: ان لربك عليك حقا وان لنفسك 
عليك حقا، وألهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي ژ 

فذكر ذلك له، فقال النبي ژ: »صدق سلمان« رواه البخاري.
- ع���ن ابي محمد عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما 
قال: أخبر النبي ژ اني اقول: واهلل ألصومن النهار، وألقومن الليل 
ما عش���ت، فقال رس���ول اهلل ژ: »انت الذي تقول ذلك؟« فقلت له: 
قد قلته بأبي انت وأمي يا رس���ول اهلل، قال: »فإنك ال تستطيع ذلك، 
فصم وافطر، ومن وقم، وصم من الشهر ثالثة ايام فإن احلسنة بعشر 
امثالها، وذلك مثل صيام الدهر« قلت: فإني اطيق افضل من ذلك، قال: 
»فصم يوما وافطر يومني«، قل���ت: فإني اطيق افضل من ذلك، قال: 
»فصم يوما وافطر يوما فذلك صيام داود ژ وهو اعدل الصيام«.

- وفي رواية: »وهو أفضل الصيام«، فقلت: فإني اطيق افضل من 
ذلك فقال رسول اهلل ژ: »ال أفضل من ذلك« والن اكون قبلت الثالثة 

االيام التي قال رسول اهلل ژ احب الي من اهلي ومالي.
- وفي رواية: »ألم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل؟« قلت: 
بلى يا رسول اهلل، قال: »فال تفعل صم وافطر ومن وقم فإن جلسدك 
عليك حقا وان لعينك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وان لزورك 
عليك حقا، وان بحسبك ان تصوم في كل شهر ثالثة ايام، فإن لك بكل 
حسنة عشر امثالها، فإن ذلك صيام الدهر«، فشددت فشدد علي، قلت: 
يا رسول اهلل اني اجد قوة، قال: »صم صيام نبي اهلل داود وال تزد 
عليه« قلت: وما كان صيام داود؟ قال: »نصف الدهر«، فكان عبداهلل 

يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة رسول اهلل ژ.
- وفي رواية: »ألم أخبر انك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟« 
فقلت: بلى يا رسول اهلل ولم يرد بذلك اال اخلير، قال: »فصم صوم 
نبي اهلل داود فإنه كان أعبد الناس واقرأ القرآن في كل شهر« قلت: 
يا نبي اهلل اني اطيق افضل من ذلك؟ قال: »فاقرأه في كل عشرين« 
قلت: يا نبي اهلل اني اطيق افضل من ذلك؟ قال: »فاقرأه في كل عشر« 
قلت: يا نبي اهلل اني اطيق افضل من ذلك؟ قال: »فاقرأه في كل سبع 
وال تزد على ذلك«، فش���ددت فشدد علي وقال لي النبي ژ: »انك ال 
تدري لعلك يطول بك عمر«، قال: فصرت الى الذي قال لي النبي ژ، 

فلما كبرت وددت اني كنت قبلت رخصة نبي اهلل ژ.
- وفي رواية: »وان لولدك عليك حقا«.

- وفي رواية: »ال صام من صام األبد« ثالثا.

مّن اهلل س���بحانه وتعالى على نبيه 
موسى بن عمران مبنن عظيمة ونعم جليلة. 
فنجاه، وهو وليد، من القتل، ثم جناه من 
الغم، وصنعه على عينه، واصطفاه لنفسه، 
ورباه في قلب بيت عدوه، واختصه وأخاه 
هارون بالرس���الة، ثم اختصه هو نفسه 
بكالمه وباملعجزات احلسية الكبرى، ثم 
اختصه مبعاقبة عدوه أش���د العقاب في 
الدنيا واآلخرة، وشق له البحر لينجو هو 

ومن آمنوا معه وأغرق فيه عدوه.
وق���ص اهلل عز وجل قصة موس���ى 
مرات متك���ررة في كتاب���ه الكرمي. وفي 
بعض األح���وال وردت القصة مفصلة. 
وفي أحوال أخ���رى وردت مجملة، وفي 
سياق قصة موس���ى ورد ذكر أم موسى 
وما مّن اهلل ب���ه عليها من نعم أكثر من 
مرة، وأم موسى هي »يوكابد«. وزوجها 
هو عمران بن فاهت، وينتسب إلى الوي 
بن يعقوب گ، وكان عمران من العاملني 

في قصر فرعون.
وكان فرعون قد طغى وبغى وجتبر 
وآثر احلياة الدني���ا. وأعرض عن طاعة 
اهلل وعبادته، وقس���م رعيته إلى أقسام 
وفرق وأنواع يس���تضعف طائفة منهم، 
وهم شعب بني إس���رائيل الذين هم من 
س���اللة نبي اهلل يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل اهلل، وكانوا إذ ذاك خيار 
أهل األرض. وقد س���لط عليهم هذا امللك 
الظالم الغاشم الكافر الفاجر يستعبدهم 
ويستخدمهم في أقسى الصنائع واحلرف 
وكان مع ذلك يذبح أبناءهم ويس���تحيي 

نساءهم.

بشرى ورؤيا 

وكان بنو إس���رائيل يتدارسون فيما 
بينه���م ما يؤثرونه عن إبراهيم گ من 
انه سيخرج من ذريته غالم يكون هالك 
ملك مصر على يديه. وكانت هذه البشارة 
مش���هورة في بني إسرائيل. فتحدث بها 
املصريون فيما بينهم، ووصلت إلى فرعون 

حيث ذكرها له بعض أمرائه وخلصائه 
وهم يسمرون عنده فأمر عند ذلك بقتل 
أبناء بني إس���رائيل حذرا من وجود هذا 
الغالم، ولن يغني حذر من قدر. )قصص 

األنبياء البن كثير الدمشقي: ص 206(.
ويروى أن فرعون رأى في منامه كأن 
نارا أقبلت في نحو بيت املقدس فأحرقت 
دور مصر ولم تضر بني إسرائيل، فلما 
استيقظ هاله ذلك فجمع الكهنة والسحرة 
وسألهم عن ذلك، فقالوا: هذا غالم يولد من 
هؤالء يكون هالك أهل مصر على يديه، 
فأمر بقتل كل ولد يولد لبني إس���رائيل 
وترك البن���ات فكانت القابالت واحلرس 
يطوفون بيوت بني إس���رائيل يراقبون 
النساء احلوامل ويتابعون حملهن حتى 
موعد الوالدة، فإن كان املولود ذكرا ذبحوه 
وإن كانت أنثى تركوها، فقتل ما ال يعد 
وال يحصى من ذكور بني إسرائيل، حتى 
إن املصريني اشتكوا من تناقص عدد بني 
إس���رائيل إلى احلد الذي سيقبلون معه 
القيام باألعم���ال الدنيئة التي كان يقوم 
بها بنو إسرائيل، فوافق على ذبحهم عاما 
وتركهم عاما. فولد هارون أخو موس���ى 
في عام املس���امحة، وحملت أم موس���ى 
به في عام الذب���ح وكانت ال تبدو عليها 
عالمات احلمل حتى موعد الوالدة. ومع 
ذلك أصابها الهم حني احلمل وحني الوالدة. 
ولك���ن العناية اإللهية أعمت أعني القتلة 

عنها وعن ولدها.

المّنة اإللهية

كانت أم موس���ى زكي���ة النفس نقية 
القلب شفيفة الروح، فجاءها الوحي أو 
اإلله���ام يطمئن قلبها ويرش���دها الى ما 
تفعله بابنها ف���إذا خافت عليه وضعته 
في تابوت خش���بي محكم الصنع، وكان 
بيتها مطال على النيل، وألقت بالتابوت 
في النيل وحتتفظ بحبل تربط به التابوت 

وجتذبه عندما يزول اخلطر.
وفي أحد األيام استشعرت أم موسى 

اخلطر على وليدها فوضعته في التابوت 
وأنزلت التابوت في مياه النيل ونسيت أن 
تربط احلبل أو ربطته به لكنه أفلت منها 

فحملته مياه النيل إلى قصر فرعون.

قرة العين

 وكان ما كان من أمر طلب آسية بنت 
مزاحم من فرعون أن يبقي على موسى وال 
يقتله )عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا( 
ومتنع فرعون ثم وافق في النهاية وعلى 
اجلانب اآلخر انتاب احلزن والغم قلب أم 
موسى وسيطرا على نفسها وأصبح فؤادها 
فارغا إال من االبن احلبيب الغائب، ولكن 
اهلل سبحانه الذي اختار موسى لكي يكون 
من أنبيائه املصطفني األخيار واختار هذه 
املرأة حتديدا لكي تكون أمه وربط على 
قلبها أي بث فيه الس���كينة والطمأنينة 
وبشرها بأنه سيعيد لها ابنها ليس لكي 
يكون مجرد ابن بل ليكون من املرسلني 
وكم���ا كان قرة عني المرأة فرعون يكون 

قرة عني ألمه. 
ولكي تتحقق إرادة اهلل جل وعال امتنع 
موسى الوليد عن الرضاعة من أي مرضع 
أو تلقي أي طعام، فأمرت آسية بالبحث 
عن مرضع له وفي الوقت نفس���ه أمرت 
أم موس���ى أخته الكبرى، بأن تتبع أثره 
وتعرف أخباره وتطمئنها عليه. فعرضت 
عليهم أن تدلهم على آل بيت يتكفلون به 
ويحسنون العناية به، فأطلقوها، وذهبوا 
معها إلى منزلهم، فأخذته أمه فلما أرضعته 
التقم ثديها وأخ���ذ ميتصه، ويرتضعه، 
ففرحوا بذلك فرحا شديدا وذهب البشير 
إلى آس���ية يعلمها بذلك فاستدعتها إلى 
منزله���ا وعرضت عليها أن تكون عندها 
وأن حتسن إليها، فأبت عليها وقالت: إن 
لي بعال وأوالدا ولست أقدر على هذا إال 
أن ترسليه معي، فأرسلته معها ورتبت 
لها رواتب وأجرت عليها النفقات والهبات 
والكساوي فرحبت به حتوزه إلى رجلها 

وقد جمع اهلل شمله بشملها«.

»يوكابد« أم موسى گ

أصدقاؤنا الجدد أهال بكم

عمره 3 سنوات ويحفظ القرآن

لم يكن عمير بن سعد يؤثر على دينه احدا وال شيئا، فقد 
سمع قريبا له اسمه »جالس بن سويد بن الصامت« يقول: 

»لئن كان الرجل صادقا، لنحن شر 
من احلمر« وكان يعني رسول اهلل 
ژ فاغتاظ واحتار، أينقل ما سمعه 
منه للرسول ژ؟ كيف واملجالس 
باالمانة؟ ايسكت عما سمع؟ ولكن 
حيرته لم تطل، وتصرف كمؤمن 
تقي، فقال جلالس: واهلل يا جالس 
انك ملن احب الناس الي، واحسنهم 
عندي يدا، وأعزهم علي ان يصيبه 
شيء يكرهه، ولقد قلت اآلن مقالة 
لو اذعتها عنك آلذتك، ولو صمت 
عليها ليهلكن ديني، وان حق الدين 
ألولى بالوفاء، واني مبلغ رسول 
اهلل ما قلت، وهك����ذا ادى عمير 
المانة املجلس حقها وادى لدينه 
حقه، كما اعطى جلالس الفرصة 

للرج����وع الى احل����ق، بيد ان جالس اخذت����ه العزة باالثم 
وغادر عمير املجلس وهو يقول: »البلغن رسول اهلل قبل 
ان ينزل وحي يشركني في اثمك« 
وبعث الرسول ژ في طلب جالس 
فأنكر وحلف باهلل كاذبا، فنزلت 
آية تفصل بني احلق والباطل قال 
اهلل تعالى: )يحلفون باهلل ما قالوا 
ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
اسالمهم وهموا مبا لم ينالوا وما 
نقموا اال ان اغناهم اهلل ورسوله 
من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا 
لهم وان يتولوا يعذبهم اهلل عذابا 
أليما في الدنيا واآلخرة وما لهم 
في االرض م����ن ولي وال نصير( 
التوبة: 74 فاعترف جالس مبا قاله 
واعتذر عن خطيئته، واخذ النبي 
بأذن عمير وقال له: »يا غالم، وفت 

اذنك وصدقت ربك«.

الذهب المدفون
اشترى رجل من احد الناس بيتا وعاش فيه وفي يوم 
م���ن االيام كان الرجل يحفر حفرة في البيت فوجد اناء 
مملوءا بالذهب فاندهش وبدأ يفكر ويقول لنفسه: ماذا 

افعل بهذا الكنز الكبير؟
وفي احلال تذكر الرجل الذي باع له البيت فأسرع اليه 
واالن���اء في يديه وقال له: يا صاحبي هذا االناء وجدته 

في بيتك الذي بعته لي.
فقال الرجل: انني قد بعت لك البيت مبا فيه، والذهب 

من حقك انت.
واستمر االثنان في خالف حتى مر بهما رجل ثالث، 
فطلبا من���ه ان يحكم بينهما، فقال لهما: هل لكما ابناء؟ 

فقال احدهما: لي ابن.
وقال اآلخر: لي فتاة.

فاقت���رح الرجل عليهما ان يتزوج االبن بالفتاة، وان 
ينفق عليهما من هذا الذهب.

فواف���ق الرجالن على هذا احلكم، وش���كر كل منهما 
صاحبه.

وهذه القصة مما حكاه لنا رسول اهلل ژ في احاديثه 
الشريفة.

المنافسة الشريفة
عبدالكرمي حس����ام يقول: 
اتنافس مع اصدقائي في مباراة 
كرة القدم تنافسا شريفا دون 
التنافس الشريف  حتيز الن 
سلوك جيد يجب ان يتحلى 
به االطفال سواء في االلعاب 
او التنافس في الدراسة او في 
حفظ القرآن او في اي ش����يء 

ويكون بود وحب.

تشغيل العقل
اس����امة باسم يؤكد ان من 
يقفل عقله وال يفكر في العلم 
والثقافة واالس����تزادة بالعلم 
يظلم نفسه وان الدين االسالمي 
دين التفكر والتأمل في كل ما 
يفيد البش����ر في احلياة وان 
الطفل  القراءة والثقافة تزيد 
موهبة وعندم����ا يكبر يكون 
رج����ال ناجحا يس����تطيع ان 
يخدم وطنه ويكون عنصرا 

ايجابيا.

الروائح العطرة
احمد كامل يقول بعفوية 
يجب ان يك����ون املكان الذي 
يقيم فيه املسلم رائحته عطرة 
وليس����ت منفرة كما يجب ان 
نعطر انفسنا قبل الذهاب الى 
املسجد في صالة اجلمعة حتى 
ال ينفر منا املصلون وان اشاعة 
الروائح العطرة سلوك جميل 
يج����ب ان يتحلى به كل طفل 

وكل مسلم.

اإلتيكيت
ميس اياد تقول: على كل 
بنت ان تتص����رف باتيكيت 
وذوق م����ع كل من حولها في 
املنزل وفي املدرسة وبني افراد 
العائلة وحني تخرج للتنزه مع 
االهل اما ان تتصرف بقلة ذوق 
وقلة ادب وال تراعي اآلخرين 
فهذا سلوك سيئ، وامي علمتني 
ان اتعامل برقي واتيكيت حتى 

اثناء االكل وفي احلديث.

المواساة
سما الشارخ تؤكد ان سلوك 
البنت عنوان لها وتقول تعلمت 
ان اواسي احملتاج واعطف عليه 
وان اشارك صديقتي في فرحها 
وحزنها، كما كان يفعل اسوتنا 
رسول اهلل ژ فالتعامل بهذا 
الس����لوك يجل����ب احملبة بني 
الناس وعندم����ا اجد صديقة 
لي حزينة اواس����يها واخفف 

عنها بكل الطرق.

الحب
ن����ورة البعيج����ان تقول: 
التعامل بحب هو اساس احلياة 
لذلك اح����ب كل الناس واحب 
ابي وامي واطيعهما واذا طلبت 
مني امي احلبيبة اي شيء اقوم 
بتنفيذه فورا الن اهلل تعالى 
ورسوله ژ امر ببر الوالدين 
وخاصة االم فقال الرسول ژ 
»امك ثم امك ثم امك ثم ابوك« 

كما احب واطيع ابي.

انضم ال���ى واحة احباب اهلل كل م���ن فرح وناصر 
العوضي واعدين بارسال مقترحاتهما وافكارهما وابداعهما، 

فمرحبا بكما في واحتنا.

الطفل الفلبيني املعجزة سالم ابوالبشر عمره 3 سنوات 
ويحفظ جزء »عم« كامال ويقرأه دون تلجلج كما يحفظ 
عدة احاديث نبوية شريفة فهنيئا لوالده الداعية ابوالبشر 

على تنشئة ابنه التنشأة الصحيحة.

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.


