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من أحاديث الرسول ژ  

منع النبي ژ زواجه من فاطمة
عن ابن شهاب ان علي بن حسني حدثه انهم حني قدموا املدينة من 
عند يزيد بن معاوية مقتل حســـني بن علـــي ـ رحمة اهلل عليه، لقيه 
املســـور بن مخرمة فقال له: هل لك الى من حاجة تأمرني بها؟ فقلت 
له: ال، فقال له: فهل أنت معطي ســـيف رسول اهلل ژ، فإني أخاف أن 
يغلبك القوم عليه؟ وأمي اهلل لئن اعطيتنيه ال يخلص إليه أبدا حتى 

تبلغ نفسي.
إن علـــّي بن أبـــي طالب خطب ابنة أبي جهل علـــى فاطمةـ  عليها 
السالم ـ فسمعت رســـول اهلل ژ يخطب الناس في ذلك على منبره 
هذا وأنا يومئذ محتلم، فقـــال: »إن فاطمة مني، وأنا اتخوف ان تفنت 

في دينها«.
ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه، 
فقال: حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، واني لســـت أحرم حالال، 
وال أحل حراما، ولكن واهلل ال جتتمع بنت رسول اهلل ژ وبنت عدو 

اهلل أبدا.
عن الزهري قال: حدثني علّي بن حسني ان املسور بن مخرمة قال: 
إن عليا خطب بنت أبي جهل فســـمعت بذلك فاطمة فأتت رسول اهلل 
ژ فقالت: يزعم قومك أنك ال تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي 
جهل، فقام رسول اهلل ژ فسمعته حني تشهد يقول: »أما بعد، أنكحت 
أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، واني 
أكره أن يسوءها، واهلل ال جتتمع بنت رسول اهلل ژ وبنت عدو اهلل 

عند رجل واحد« فترك علي اخلطبة.
عن ابن أبي مليكة عن املســـور بن مخرمة قال: سمعت رسول اهلل 
ژ يقول وهو على املنبر: »إن بني هاشم بن املغيرة استأذنوا في ان 
ينكحـــوا ابنتهم علّي بن أبي طالب، فال آذن ثم ال آذن ثم ال آذن، إال ان 
يريد ابن أبي طالـــب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإمنا هي بضعة 

مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها« هكذا قال.
عن املسور بن مخرمة قال: سمعت النبي ژ يقول: »إن بني املغيرة 

استأذنوا في أن ينكح علّي ابنتهم فال آذن«.
عن عبداهلل بن عبيد اهلل بن أبي مليكة القرشي التيمي ان املسور بن 
مخرمة حدثه انه سمع رسول اهلل ژ على املنبر وهو يقول: »ان بني 
هاشم بن املغيرة استأذنوني ان ينكحوا ابنتهم علّي بن أبي طالب، فال 
آذن لهم ثم ال آذن لهم ثم ال آذن لهم، إال ان يحب ابن أبي طالب ان يطلق 

ابنتي وينكح ابنتهم، فإمنا ابنتي بضعة مني يريبني ما رابها«.
عن املسور بن مخرمة قال: قال رسول اهلل ژ: »امنا فاطمة بضعة 

مّني يؤذيني ما آذاها«.
وعن ابن شهاب أن علّي بن حسني حدثه انهم حني قدموا املدينة من 
عند يزيد بن معاوية مقتل احلسني بن علّي ÿ لقيه املسور بن مخرمة 
فقال له: هل لك الّي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: ال، قال له: هل 
انت معطي سيف رسول اهلل ژ، فإني أخاف ان يغلبك القوم عليه؟ 

وأمي اهلل لئن اعطيتنيه ال يخلص إله أبدا حتى يبلغ نفسي.
إن علـــّي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة فســـمعت 
رسول اهلل ژ وهو يخطب الناس في ذلك على منبره هذا وأنا يومئذ 
محتلم، فقال: »إن فاطمة مّنـــي، وأنا اتخوف أن تفنت في دينها« قال: 
ثم ذكر صهرا له من بني عبد شـــمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه 
فأحسن قال: »حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، واني لست أحرم 
حالال، وال أحل حراما، ولكن واهلل ال جتتمع بنت رسول اهلل ژ وبنت 

عدو اهلل مكانا واحدا أبدا«.
عن املســـور بن مخرمة ان علّي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل 
وعنده فاطمة بنت رسول اهلل ژ فلما سمعت بذلك فاطمة أتت النبي 
ژ فقالت له: إن قومك يتحدثون انك ال تغضب لبناتك، وهذا علّي ناكح 
ابنة أبي جهل، قال املسور: فقام النبي ژ فسمعته حني تشهد ثم قال: 
»أمـــا بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن 
فاطمـــة بنت محمد مضغة مّني، وإمنا أكره أن يفتنوها وانها واهلل ال 

جتتمع بنت رسول اهلل ژ وبنت عدو اهلل عند رجل واحد أبدا«.
عن ابن شهاب ان علّي بن احلسني حدثه انهم حني قدموا املدينة من 
عند يزيد بن معاوية مقتل احلسني بن علي ÿ لقيه املسور بن مخرمة 
فقال له: هل لك الّي من حاجة تأمرني بها؟ قال: فقلت له: ال، فقال: هل 
أنت معطي ســـيف رسول اهلل ژ فإني أخاف ان يغلبك القوم عليه؟ 

وامي اهلل لئن اعطيتنيه ال يخلص إليه أبدا حتى يبلغ الى نفسي.
إن علّي ابن أبي طالب خطب بنت أبي جهل على فاطمة رضي اهلل 
عنها فسمعت رسول اهلل ژ وهو يخطب الناس في ذلك على منبره 
هذا وأنا يومئذ محتلم، فقـــال: »إن فاطمة مّني، وأنا اتخوف ان تفنت 
في دينها« قال: ثم ذكر صهرا له من بني عبد شـــمس فأثنى عليه في 
مصاهرته إياه فأحســـن قال: »حدثني فصدقني، ووعدني فوّفى لي، 
واني لســـت أحرم حالال، وال أحـــل حراما، ولكن واهلل ال جتتمع بنت 

رسول اهلل ژ وبنت عدو اهلل مكانا واحدا أبدا«.

في فضل القرآن
يرفع صاحبه

قـــال عمر ÿ: أما إن نبيكم ژ قد قـــال: »إن اهلل يرفع بهذا 
الكتاب أقواما ويضع به آخرين« )صحيح مسلم(

حديث عثمان ÿ عن النبي ژ قال: »خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه« )صحيح البخاري(

وصية النبي ژ
قال طلحة بن مصرف: ســـألت عبداهلل بـــن أبي أوفى رضي 
اهلل عنهما: هل كان النبي ژ أوصى؟ فقال: ال. فقلت: كيف كتب 
على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب اهلل. 

)صحيح البخاري(

تالوته
حديث ابن عباس رضـــي اهلل عنهما: ان النبي ژ دخل قبرا 
ليال، فأســـرج له سراج فأخذه من قبل القبلة وقال: »رحمك اهلل 
إن كنـــت ألواها تالء للقرآن« وكبر عليـــه أربعا. )قال الترمذي: 

حديث حسن(.

حفظه
حديث أبي موسى األشعري ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »مثل 
املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، 
ومثل املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمثل التمرة، ال ريح لها وطعمها 
حلو، ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب 
وطعمهـــا مر، ومثل املنافق الذي ال يقـــرأ القرآن كمثل احلنظلة، 

ليس لها ريح وطعمها مر«. )البخاري ومسلم(

أجران
حديث عائشة عن النبي ژ قال: »مثل الذي يقرأ القرآن وهو 
حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده، وهو 

عليه شديد فله أجران«. )البخاري ومسلم(

غبطة صاحبه
عـــن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رســـول اهلل ژ: »ال 
حســـد إال في اثنتني: رجل آتاه اهلل القـــرآن فهو يتلوه آناء اهلل 
وآناء النهار ورجل آتاه اهلل ماال فهو ينفقه آناء اهلل وآناء النهار« 

)البخاري ومسلم(
احلسد املذكور في احلديث هو الغبطة

تعلم آيتين
عن عقبة بن عامر اجلهني قال: خرج علينا رســـول اهلل ژ 
ونحن في الصفة فقال: »أيكم يحب أن يغدو الى بطحان والعقيق 
فيأخذ ناقتني كوماوين زهراوين بغير إثم باهلل وال قطع )قطيعة( 
رحم؟« قالوا: كلنا يا رسول اهلل، قال: فلئن يغدو أحدكم كل يوم 
الى املســـجد فيتعلم آيتني من كتاب اهلل خيرا له من ناقتني وإن 

ثالث فثالث مثل أعدادهن من اإلبل«.

فضائل
عـــن أبي هريـــرة ÿ قال: قال رســـول اهلل ژ: »إذا قرأ ابن 
آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله«، وفي 
رواية »يا ويلي« »أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله اجلنة وأمرت 

بالسجود فأبيت فلي النار«. )صحيح مسلم(

المالئكة
عن معاوية ÿ: ان الرسول ژ خرج على حلقة من أصحابه 
فقال: »ما يجلسكم؟« فقالوا: جلسنا نذكر اهلل تعالى ونحمده على 
ما هدانا اإلسالم، ومن علينا به، فقال: »أتاني جبريل ژ فأخبرني 

ان اهلل تعالى يباهي بكم املالئكة«. )صحيح مسلم(

هو احلسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
القرشي، أبوه أمير املؤمنني علي بن أبي طالب 
وأمه السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل 
ژ وسيدة نساء العاملني، وهو أكبر أوالدها 
فهو أكبر من احلسني ÿ بسنة، كنيته أبو 
محمد، وهو سبط رسول اهلل ژ وريحانته 
من الدنيا، وأحد سيدي شباب أهل اجلنة. 

ولد في املدينة املنورة في شهر رمضان 
سنة 3 هـ على أصح الروايات، وسماه أبوه 
»حرب« ولكن رسول اهلل ژ غير اسمه إلى 
احلسن، وعق عنه يوم سابعه، وحلق شعره 

وأمر أن يتصدق بوزن شعره فضة. 
نشأ احلسن ÿ في بيت النبوة متعلقا 
بجده رسول اهلل ژ، وكان أشبه خلق اهلل 
به گ، خاصة في وجهه ونصف جســـمه 
األعلى، وكان رسول اهلل ژ يحبه حبا شديدا 
ويالعبه ويداعبه، ويترك له ظهره الشريف 
ليرتقيه إذا كان ساجدا ويطيل السجود من 
أجله، ورمبا أصعده معه على املنبر، وكان 
يقول عنه »إن ابني هذا سيد، ولعل اهلل أن 
يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني« 
وكان يدعـــو له ويقـــول: »اللهم أحبه فإني 

أحبه«.

ÿ فضله

وقد جاء في فضله وفضل أخيه احلسني 
 ÿ أحاديث كثيرة منها ما رواه أبو هريرة
قال: خرج رســـول اهلل ژ ومعه احلســـن 
واحلسني، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه 
وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إلينا 
فقال: من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما 

فقد أبغضني. 
ورآه رسول اهلل ژ مرة يضع مترة من 
متر الصدقة في فمـــه، فنزعها وقال: إنا آل 
محمد ال حتـــل لنا الصدقة، وفيه وفي بقية 
أهلـــه نزلت اآلية الكرميـــة: )إمنا يريد اهلل 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 

تطهيرا( األحزاب: 33.

ومن فضائل احلســـن في الصحيح قول 
النبي ژ :    احلسن واحلسني سيدا شباب أهل 

اجلنة وأبوهما خير منهما   
وروى أنه قال عن احلسن :    إن ابني هذا سيد 

وسيصلح اهلل به بني فئتني من املسلمني .
 وروي أنه مر باحلســـن واحلسني وهما 
يلعبان فطأطأ لهما عنقه وحملهما وقال :    نعم 

املطية مطيتهما ونعم الراكبان هما.

ÿ نشأته

مات رسول اهلل ژ واحلسن غالم دون 
الثامنة، ثم توفيت والدته الســـيدة فاطمة 
الزهراء بعد ستة أشـــهر من وفاة الرسول 
ژ، فكان لهذين احلدثني أثر كبير في تكوين 
شـــخصيته، إذ كان بعد ذلك أكثر التصاقا 

بوالده.
وقد شهد احلسن ÿ خالفة أبي بكر وعمر 
وعثمان قبل خالفة أبيه وأدرك كبار أصحاب 
رســـول اهلل ژ وتأدب بآدابهم وشهد عددا 
من األحداث الكبيرة أولها الفتنة التي ثارت 
على اخلليفة عثمان بن عفان ÿ وكان على 
بابه يدافع عنه حتى تخضب وجهه بالدماء، 
وشهد مبايعة والده اإلمام علي باخلالفة، وما 
تبعها من األحداث مثل وقعة اجلمل وموقعة 

صفني، وكان احلسن غير راض عنها.

عام الجماعة 

وملا استشهد والده ÿ، بايعه أهل العراق 
وخراسان سنة 40 هـ باخلالفة، واستمرت 
خالفته نحو ثمانية أشهر ويقال ستة أشهر، 
وكان أول من بايع احلســـن قيس ابن سعد 
بن عبادة األنصاري فقال :  أبســـط يدك على 
كتاب اهلل وسنة رســـوله وقتال املخالفني 
فقال احلسن :  على كتاب اهلل وسنة رسوله 
فإنهما ثابتان وبايعه الناس وكادت احلرب 
أن تقع بينه وبني معاوية بن أبي سفيان لوال 

حنكته وبعد نظره.
فقد أشـــار عليه أهل العراق وخراســـان 

بالسير إلى الشام حملاربة معاوية فأطاعهم 
وزحف مبن معه. وملـــا بلغ معاوية قصده 
بجيش، وتقارب اجليشان في موضع يقال 
له »مسكن« بناحية األنبار فهال احلسن أن 

يقتتل املسلمون.
فقبل بعد مفاوضات ومراسالت التنازل 
عن اخلالفة ملعاوية لتكون اخلالفة واحدة في 
املسلمني جميعا، وإلنهاء الفتنة وإراقة الدماء 
وقيل كان تسليم حسن األمر إلى معاوية في 
ربيع األول سنة إحدى وأربعني وقيل في ربيع 
اآلخر وقيل في جمادى األولى وعلى هذا فتكون 
خالفته على القول األول خمسة أشهر ونحو 
نصف شهر وعلى الثاني ستة أشهر وكسرا 

وعلى الثالث سبعة أشهر وكسرا .  
وسمي هذا العام »عام اجلماعة« ألنه وحد 
بني املسلمني، فتحققت نبوءة جده ژ عندما 
قال عنه :  »  إن ابني هذا سيد وسيصلح اهلل به 
بني فئتني من املسلمني«، وكان احلسن يقول: 
»ما أحببت أن لي أمر أمة محمد ژ على أن 

يراق في ذلك محجمة دم«.
وقد روى سفينة أن النبي ژ قال :   اخلالفة 
بعدي ثالثون سنة ثم يعود ملكا عضوضا 
 وكان آخر الثالثني يوم خلع احلسن نفسه 

من اخلالفة.

ÿ صفاته

كان احلســـن ÿ تقيا ورعا وشـــجاعا 
صبورا، أدى به ورعه وفضله إلى ترك امللك 
والدنيا رغبة فيما عند اهلل، وكان ÿ يشبه 

جده رسول اهلل ژ من رأسه إلى سرته.
وكان عاقال حكيما، محبا للخير فصيحا، 

من أحسن الناس منطقا وبديهة.
كما كان جوادا ممدحا، قاسم اهلل ماله ثالث 
مرات، أي تصدق بنصف ماله، وخرج من ماله 
كله مرتني، وكان يكثر زيارة بيت اهلل احلرام، 
ويروى أنه حج خمسا وعشرين حجة ماشيا 
وإن اإلبل لتقاد معه، وكان يقول إني ألستحي 

من ربي أن ألقاه ولم أمش إلى بيته.

الحسن بن علي رضي اهلل عنهما
ترك الملك والدنيا رغبة فيما عند اهلل

صداقة وهوايات مشتركة تجمعهما

من سيربح في حضانة الفرح؟

ملا أشـــرف زيد بن الدئنة ÿ على القتل اســـتحلفه 
أبوســـفيان: يا زيد أحتب أن محمدا عندنا مكانك تضرب 
عنقه وأنت ســـالم في أهلك؟ فقال زيد: واهلل ما أحب أن 

محمـــدا اآلن في مكانه الذي هو فيه 
تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في 
أهلي، فقال أبوســـفيان: ما رأيت من 
الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب 
محمد محمدا، وفي غزوة بني املصطلق 
قال عبداهلل بن أبي بن سلول زعيم 
معســـكر النفاق في املدينة املنورة 
قاصدا اإلساءة لرسول اهلل ژ: »واهلل 
لئن رجعنا الى املدينة ليخرجن األعز 
 :ÿ منها األذل« فقال له ابنه عبداهلل
واهلل ال تنقلب حتى تقر انك الذليل 

ورسول اهلل ژ العزيز ففعل.
وسبب نزول قوله تعالى )فاصدع 

مبا تؤمر وأعرض عن املشركني إنا كفيناك املستهزئني« هو 
اهالك اهلل لهؤالء املستهزئني واحدا واحدا ومنهم الوليد 
بن املغيرة والعاص بن وائل واألسودان ابن املطلب وابن 
يغوث واحلارس بن قيس، وقد كتب 
النبي ژ الى كسرى وقيصر وكالهما 
لم يســـلما ولكن قيصر أكرم كتاب 
النبي ژ وأكرم رسوله فثبت ملكه، 
أما كسرى فمزق كتاب رسول اهلل ژ 
واستهزأ برسول اهلل ژ فقتله اهلل 
بعد قليل ومزق ملكه كل ممزق فلم 
يبق لألكاسرة ملك، فكان من شنأه 
وابغضه وعاداه فإن اهلل يقطع دابره 
وميحق عينه واثره، وقيل انها نزلت 
في العاص بن وائل أو في عقبة بن 
أبي معيط أو في كعب بن األشـــرف 

وجميعهم أخذوا أخذ عزيز مقتدر.

الطائعات

المصافحة

ملـــا نزل قول اهلل عز وجل الـــذي يأمر فيه املؤمنات 
بارتداء اخلمار )وهو ثوب يغطي الرأس وفتحة الصدر(: 
)وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 
وال يبديـــن زينتهن إال ما ظهر منها وليضربن بخمرهن 

على جيوبهن  وال يبدين زينتهن(.
سارعت املؤمنات الى تنفيذ أمر اهلل فشقت كل واحدة 
قطعة من ثيابها واختمرت بها تصديقا وإميانا مبا أنزل 

اهلل في كتابه.
وكان الرجل من الصحابة إذا أخبر نساءه وبناته بهذه 

اآلية يسارعن الى تنفيذ أمر اهلل.
تقول السيدة عائشة رضي اهلل عنها: يرحم اهلل نساء 
املهاجرات األول ملا أنزل اهلل: )وليضربن بخمرهن على 
جيوبهن( شـــققن مروطهن فاختمرن بها )املرط: كساء 

تلفه املرأة حول رأسها(.

حثنا اإلسالم على املصافحة عند اللقاء وكان أصحاب 
النبي ژ إذا تالقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا، 
وقال رسول اهلل ژ: ما من مسلمني يلتقيان فيتصافحان 
إال غفـــر اهلل لهما قبل أن يتفرقا، وقد تعلمت حديثا في 
املدرسة وهو قول النبي ژ: »من سلم على عشرين رجال 
من املسلمني في يوم واحد جماعة أو فرادى ثم مات من 

يومه ذلك وجبت له اجلنة«.

الحياء
إيــــاد: احلياء  تقول مجد 
ســــلوك وصفة متيــــز البنت 
وايضا جتعل الناس يحترمون 
البنت التي تتصف بهذه الصفة، 
لذلــــك أرى أن اجلرأة الزائدة 
سلوك غير مرغوب ويجب ان 
تكون كل بنت متصفة باحلياء 
واخلجــــل ولكن ليس لدرجة 
انهــــا ال تكلم أحــــدا بل تكون 

اجتماعية.

العفو
مــــي محمد تقــــول: العفو 
والتسامح من الصفات اجلميلة 
التي جتعل املؤمن مرتاح النفس 
وال يحمل في قلبه حقد على 
أحد وال يكره الناس، لذلك إذا 
أســــاءت لي زميلة أعفو عنها 
حتى أنال ثــــواب اهلل تعالى 
وأسامحها وأضع لها األعذار، 
ثم أفهمهــــا بهدوء أال تكرر ما 
فعلتــــه معي ألنه أشــــعرني 

باحلزن واإلساءة.

الكرم
تقول مرمي محمد: البخيل ال 
يحبه الناس وجتده يبخل على 
نفسه أيضا ويحرم نفسه من 
متع الدنيا احلالل، فاهلل تعالى 
أعطاه املال ليتمتع به ويصرفه 
على نفسه وأهله ويعطي منه 
الفقراء واحملتاجني، لذا فصفة 
الكرم صفة جميلة أما البخل 

والتقتير فصفة رديئة جدا.

الصبر
يقول عبداهلل الوهيب إن 
اإلنســــان الذي يتحلى بصفة 
الصبر هو انســــان مؤمن ألن 
اهلل تعالى أثنى على الصبور 
والذي ال يتعجل أمره، فإذا دعا 
اإلنســــان ولم يتحقق دعاؤه 
فالبــــد ان يصبر وينتظر أمر 
اهلل وال ييأس ألن الصبر جزاؤه 
اجلنة واحلمدهلل أنا أصبر مع 

كل شيء.

األمانة
سليمان عطية: يقول األمانة 
خلق عظيم وصفة جميلة يجب 
على كل مسلم أن يتحلى بها 
واملسلم احلق هو األمني الذي 
ائتمنه الناس على كل شيء، فهو 
أمني في البيع والشراء وأمني 
على أســــرار الناس وأمني في 
دراسته وعالقته مع زمالئه، 
لذلك فاألمانة تدل على اإلخالص 

ومراقبة اهلل عز وجل.

التعاون
يقول محمد املرســــي: قال 
اهلل تعالى: )تعاونوا على البّر 
والتقوى( والتعاون سلوك مييز 
اإلنســــان احملبوب ألنه يبادر 
مبساعدة الناس ويتعاون معهم 
إذا احتاجوا له، وبالنسبة لي 
فأنا إنسان متعاون مع اجلميع 
خاصــــة زمالئــــي وأصدقائي 
وأشــــاركهم في أعمالهم وقت 

احلاجة.

من أصدقائنا اجلدد علي حســـني وعبدالعزيز محمد 
يهويان لعب كرة القدم وميارسان هوايتهما في النادي 
الرياضـــي وفي العطالت، كما يحبان التنزه على البحر 

وفي الهواء الطلق، فأهال بكما.

ضمن أنشطتها املتعددة أقامت حضانة الفرح التابعة 
جلمعية بيادر السالم النسائية مسابقات ألطفال احلضانة 
وألعـــاب متنوعة أبهجت األطفـــال وكان يوما ترفيهيا 

مبدعا.

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.


