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تركوا الجهاد فعاقبهم اهلل بالتيه
 ÿ من مناقب اإلمام علي

مبيته هو وفاطمة بغير عشاء
- عن جعفر بن محمد عن ابيه قال: قال علي ÿ: بتنا ليلة بغير 
عشاء، فأصبحت فخرجت ثم رجعت الى فاطمةـ  عليها السالمـ  وهي 
محزونـــة فقلت: ما لك؟ فقالت: لم نتعـــش البارحة ولم نتغد اليوم، 
وليس عندنا عشـــاء، فخرجت فالتمست فأصبت ما اشتريت طعاما 
وحلما بدرهم، ثم اتيتها به فخبزت وطبخت، فلما فرغت من انضاج 
القدر قالت: لو اتيت ابي فدعوته، فأتيت رسول اهلل ژ وهو مضطجع 
في املسجد وهو يقول: أعوذ باهلل من اجلوع ضجيعا، فقلت: بأبي انت 
وامي يا رسول اهلل، عندنا طعام فهلم، فتوكأ علي حتى دخل والقدر 
تفور فقال: »اغرفي لعائشـــة« فغرفت في صحفـــة، ثم قال: »اغرفي 
حلفصة« فغرفت في صحفة، حتى غرفت جلميع نســـائه التسع، ثم 
قال: »اغرفي البيك وزوجك« فغرفت، فقال: »اغرفي فكلي« فغرفت، ثم 

رفعت القدر وانها لتفيض، فأكلنا منها ما شاء اهلل.

شدة فاقته
- عن مجاهد قال: قال علي ÿ: جعت مرة باملدينة جوعا شديدا، 
فخرجت اطلب العمل في عوالي املدينة، فإذا انا بامرأة قد جمعت مدرا 
فظننتها تريد بله فأتيتها فقاطعتها كل ذنوب على مترة، فمددت ستة 
عشـــر ذنوبا حتى مجلت يداي، ثم اتيت املاء فأصبت منه، ثم اتيتها 
فقلت بكفى هكذا بني يديها، فعدت لي ست عشرة مترة، فأتيت النبي 
 ÿ ژ فأخبرته فأكل معي منها. عن محمد بن كعب القرظي ان عليا
قال: لقد رأيتني مع رسول اهلل ژ واني الربط احلجر على بطني من 

اجلوع، وان صدقتي اليوم ألربعني ألفا.

عقوبته للزنادقة
- عـــن عكرمة ان عليا ÿ حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال: لو 
كنت انا لم احرقهم، الن النبي ژ قال: »ال تعذبوا بعذاب اهلل« ولقتلتهم 

كما قال النبي ژ: »من بدل دينه فاقتلوه«.
- عـــن عكرمة قال: »اتي علي ÿ بزنادقـــة فأحرقهم، فبلغ ذلك 
ابـــن عباس فقـــال: لو كنت انا لم احرقهم لنهي رســـول اهلل ژ: »ال 
تعذبوا بعذاب اهلل« ولقتلتهم لقول رســـول اهلل ژ: »من بدل دينه 

فاقتلوه«.
- عن عكرمة ان عليا حرق ناســـا ارتدوا عن االســـالم، فبلغ ذلك 
ابن عباس فقال: لم أكن ألحرقهم بالنار وان رســـول اهلل ژ قال: »ال 
تعذبوا بعذاب اهلل« وكنت قاتلهم لقول رسول اهلل ژ: »من بدل دينه 

فاقتلوه« فبلغ ذلك عليا كرم اهلل وجهه، فقال: ويح.
- عـــن عكرمة ان عليا ÿ اتي بقـــوم من هؤالء الزنادقة ومعهم 

كتب، فأمر بنار فأججت، ثم احرقهم وكتبهم.
قال عكرمة: فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت انا لم احرقهم لنهي 
رسول اهلل ژ ولقتلتهم لقول رسول اهلل ژ: »من بدل دينه فاقتلوه« 

وقال رسول اهلل ژ »ال تعذبوا بعذاب اهلل عز وجل«.

تنبؤ النبي ژ بمقاتلته قريش
- عـــن ربعي بن حراش: حدثنا علـــي بن ابي طالب بالرحبة قال: 
ملا كان يوم احلديبية خرج إلينا ناس من املشـــركني فيهم سهيل بن 
عمرو واناس من رؤســـاء املشركني فقالوا: يا رسول اهلل، خرج إليك 
ناس مـــن ابنائنا واخواننا وارقائنا، وليس لهم فقه في الدين، وامنا 
خرجوا فرارا من اموالنا وضياعنا فارددهم إلينا، قال: فإن لم يكن لهم 
فقه في الدين سنفقههم، فقال النبي ژ: »يا معشر قريش، لتنتهن او 
ليبعثن اهلل عليكم من يضرب رقابكم بالسيف على الدين، قد امتحن 
اهلل قلبه على االميان«. قالوا: من هو يا رسول اهلل؟ فقال له ابوبكر: 
من هو يا رســـول اهلل؟ وقال عمر: من هو يا رســـول اهلل؟ قال: »هو 
خاصف النعل« وكان أعطى عليا نعله يخصفها، ثم التفت الينا علي 
فقال: ان رســـول اهلل ژ قال: »من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 

من النار«.

قول النبي ژ: »إن منكم من يقاتل على تأويل هذا 
القرآن« يريد عليًا

- عن اســـماعيل بن رجاء الزبيدي عن ابيه قال: سمعت ابا سعيد 
اخلدري يقول: كنا جلوســـا ننتظر رسول اهلل ژ، فخرج علينا من 
بعض بيوت نســـائه، قال: فقمنا معه فانقطعت نعله، فتخلف عليها 
علي يخصفها، فمضى رســـول اهلل ژ ومضينا معه، ثم قام ينتظره 
وقمنا معه، فقال: »ان منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت 
على تنزيله« فاستشرفنا وفينا ابوبكر وعمر، فقال: »ال، ولكنه خاصف 

النعل« قال: فجئنا نبشره، قال: وكأنه قد سمعه.

األسبوع قصة

عبداهلل النشمينوره البعيجان

عثمان مجبلآمنة منصور

عمر عبداهللسارة الهاجري

محمد عبدالعزيز

منى وأنور بوقريس

من أحاديث الرسول ژ  

أصدقاء األب واألم
عن ابن عمر رضي اهلل عنهما ان النبي ژ قال: »إن أبّر البّر أن 

يصل الرجل وّد أبيه«. رواه مسلم.
وعن عبداهلل بن دينار عـــن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما 
ان رجال من األعراب لقيه بطريق مكة فسّلم عليه عبداهلل بن عمر 
وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال 
ابن دينار: فقلنا له: أصلحك اهلل إنهم األعراب وهم يرضون باليسير! 
 ÿ فقـــال عبداهلل بن عمر: إن أبا هـــذا كان ُوّدا لعمر بن اخلطاب
وإني ســـمعت رسول اهلل ژ يقول: »إن أبّر البر صلة الرجل أهل 

ُوّد أبيه«. رواه مسلم.
وعن أبي أســـيد – بضم الهمزة وفتح الســـني – مالك بن ربيعة 
الساعدي ÿ قال: بينما نحن جلوس عند رسول اهلل ژ إذ جاءه 
رجل من بني سلمة فقال: يا رسول اهلل، هل بقي من بر أبَوّي شيء 
أبرهما به بعد موتهما، فقال: »نعم، الصالة عليهما، واالســـتغفار 
لهمـــا، وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي ال توصل إال بهما، وإكرام 

صديقهما«. رواه أبوداود.
وعن عائشة رضي اهلل عنهما قالت: ما غرت على أحد من نساء 
النبي ژ ما غرت على خديجة رضي اهلل عنها وما رأيتها قط ولكن 
كان يكثر ذكرها ورمبا ذبح الشاة ثم يقّطعها أعضاء ثم يبعثها في 
صدائق خديجة فرمبـــا قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إال خديجة! 

فيقول: »إنها كانت وكانت، وكان لي منها ولد« متفق عليه.
وفي رواية: وإن كان ليذبح الشـــاة فيهدي في خالئلها منها ما 

يسعهن.
وفي رواية: كان إذا ذبح الشـــاة يقول: »أرسلوا بها إلى أصدقاء 

خديجة«.
وفي رواية قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على 
رســـول اهلل ژ فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك فقال: »اللهم 
هالـــة بنت خويلد«. قولها »فارتاح« هـــو باحلاء. وفي اجلمع بني 

الصحيحني للحميدي: »فارتاع« بالعني، ومعناه: اهتم به.
وعن أنس بن مالك ÿ قال: خرجت مع جرير بن عبداهلل البجلي 
ÿ في ســـفر فكان يخدمني فقلت له: ال تفعل فقال: إني قد رأيت 
األنصار تصنع برسول اهلل ژ شيئا آليت على نفسي أال أصحب 

أحدا منهم إال خدمته. متفق عليه.

الخذف
عن أبي ســـعيد عبداهلل بن مغفل، ÿ، قال: نهى رســـول اهلل 

ژ عن اخلذف وقال: »إنه يقتل الصيد، وال ينكأ العدو، وانه يفقأ 
العني، ويكسر السن«. متفق عليه.

وفي رواية: ان قريبا البن مغّفل خذف، فنهاه وقال: إن رسول اهلل 
ژ نهى عن اخلذف وقال: »إنها ال تصيد صيدا« ثم عاد فقال: أحدثك 

ان رسول اهلل ژ نهى عنه، ثم عدت تخذف؟! ال أكّلمك أبدا.
احلجر األسود

وعن عباس بـــن ربيعة قال: رأيت عمر بن اخلطاب ÿ، يقّبل 
احلجر – يعني األسود – ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع وال تضر، 

ولوال أني رأيت رسول اهلل ژ  يقّبلك ما قّبلتك«. متفق عليه.

أحب الخلق إلى اهلل تعالى
عن أنس بن مالك قال: كان عند النبي ژ طير، فقال: »اللهم ائتني 

بأحب خلقك إليك، يأكل معي هذا الطير« فجاء علّي، فأكل معه.

يحب اهلل ورسوله
وعن أبي العباس ســـهل بن سعد الساعدي ÿ ان رسول اهلل 

ژ قال يوم خيبـــر: »ألعطني هذه الراية غدا رجال يفتح اهلل على 
يديه، يحب اهلل ورســـوله، ويحبه اهلل ورســـوله«. فبات الناس 
يدوكون ليلتهم أيهم ُيعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول 
اهلل ژ كلهم يرجـــو ان ُيعطاها، فقال: »أين علّي بن أبي طالب؟« 
فقيل: يا رسول اهلل، هو يشتكي عينيه، قال: »فأرسلوا إليه« فأتي 
به، فبصق رســـول اهلل ژ في عينيه، ودعا له فبرأ حتى كأن لم 

يكن به وجع، فأعطاه الراية.
فقال علي ÿ: يا رسول اهلل، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: 
»انفذ على رســـلك حتى تنزل بســـاحتهم، ثم ادعهم إلى اإلسالم، 
وأخبرهم مبا يجب عليهم من حق اهلل تعالى فيه، فواهلل ألن يهدي 

اهلل بك رجال واحدا خير لك من حُمر النعم«. متفق عليه.

يذكر أبو الفــــرج عبدالرحمن بن علي بن 
محمد بن اجلوزي في كتابه »سيرة ومناقب 
عمر بن اخلطاب« عن سعيد بن املسيب، رحمه 
اهلل، أن عمر بن اخلطاب، رضوان اهلل عليه، 
كــــوم كومة من بطحاء، وألقــــى عليها طرف 
ثوبه ثم استلقى عليها ورفع يديه إلى السماء 
ثم قال: »اللهم كبرت ســــني وضعفت قوتي 
وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع 
وال مفرط«، وفي رواية، فما انسلخ ذو احلجة 
حتى طعن فمات. وعن أبي مليكة قال: ملا طعن 
عمر، رضوان اهلل عليه، جاء كعب وبقي يبكي 
بالباب ويقول: واهلل لو أن أمير املؤمنني يقسم 
على اهلل أن يؤخره ألخره، فدخل ابن عباس 
عليه فقال: يــــا أمير املؤمنني هذا كعب يقول 
كذا وكذا قال: إذا واهلل ال أســــأله ثم قال ويل 

لي وألمي إن لم يغفر اهلل لي. 

في بلد نبيك

وعن حفصة، رضي اهلل عنها، قالت: سمعت 
عمر رضوان اهلل عليه يقول: »اللهم قتال في 
سبيلك ووفاة في بلد نبيك، قلت: وأنى يكون 

ذلك قال: يأتي اهلل به إذا شاء«.
ويقول مجــــدي فتحي الســــيد في كتابه 
»الصحابة والصاحلــــون على فراش املوت« 
ان أبا لؤلؤة املجوســــي، اصطنع خنجرا له 
رأسان وشحذه، وسمه، ثم أتى به الهرمزان، 
فقال: كيف ترى هذا؟ قال: أرى أنك ال تضرب 
به أحدا إال قتلته. قال: فتحني أبو لؤلؤة عمر، 
فجــــاءه في صالة الغداة حتى قام وراء عمر، 
وكان عمــــر إذا أقيمت الصالة يتكلم ويقول: 
أقيموا صفوفكم، فقــــال كما كان يقول: فلما 
كبر، وجأة »ضربه« أبو لؤلؤة وجأة في كتفه، 
ووجأة في خاصرته فسقط عمر ÿ، وطعن 
بخنجره ثالثة عشــــر رجال منهم فهلك منهم 
سبعة، وأفرق )برأ( منهم ستة، وحمل عمر 
فذهب به إلى منزله، وهاج الناس حتى كادت 
تطلع الشمس، فنادى عبدالرحمن بن عوف، 

فصلى بهم بأقصر سورتني في القرآن.
وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ 
فقائل يقول: ال بأس. وقائل يقول: أخاف عليه. 
فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلنب 

فشربه فخرج من جرحه فعرفوا أنه ميت. 

النهي عن العويل

ويــــروى أن الفاروق في حلظاته األخيرة 
كان ينهــــى كل من دخل إليــــه عن الندب، أو 
العويــــل ونحوهما. يقــــول املقدام بن معدي 
كرب ÿ إنه دخل على عمر ÿ فلما خرج 
من عنده دخلت عليه حفصة، فقالت: يا أمير 
املؤمنني.. ويا صاحب رسول اهلل.. ويا خليفة 

رسول اهلل. 
فقال عمر ÿ: أقعدوني، فال صبر لي على 
ما أســــمع، ثم قال: إني أعزم عليك في احلق 
أن ال تندبيني بعد مجلســــك هذا، فأما عيناك 
فلن أملكهما، إنــــه ليس من ميت يندبه أهله 

إال واملالئكة متقته. 
وكان كلما أثنى عليه أحد بكى، وخاف من 
 ÿ عذاب اهلل تعالى، وهذا من متام فضله
وفي هذا يقول ابن عباس ÿ: ملا طعن عمر 
دخلت عليه فقلت له: أبشر يا أمير املؤمنني، 
فإن اهلل قد مصر بك األمصار، ودفع بك النفاق، 
وأفشى بك الرزق. قال: أفي اإلمارة تثني علي 

يا ابن عباس؟ فقلت: وفي غيرها قال: والذي 
نفسي بيده لوددت أني خرجت منها كما دخلت 

فيها، ال أجر وال وزر، فال لي وال علي.
وأوصى الفاروق ابنه فقال: يا عبداهلل بن 
عمر انظر ما علي من الدين فحسبوه فوجدوه 
سبعة وثمانني ألفا أو نحوه. قال: إن وفاه مال 
آل عمر فأده من أموالهم، وإال فســــل في بني 
عدي بن كعب. فإن لم تف أموالهم فســــل في 
قريــــش وال تتعداهم إلى غيرهم، انطلق إلى 
عائشــــة أم املؤمنني فقل لها: يقرأ عليك عمر 
السالم، وال تقل أمير املؤمنني، فإني لست اليوم 
للمؤمنني أميرا، قل: يستأذن عمر بن اخلطاب 
أن يدفن مع صاحبيه. فمضى، فسلم واستأذن، 
ثم دخل عليها فوجدها جالســــة تبكي، فقال: 
يقرأ عليك عمر السالم، يقول لك: يستأذن أن 
يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي 

وألوثرنه اليوم على نفسي.
 فلما أقبل قيل: هذا عبداهلل بن عمر قد جاء. 
قال: ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ 
قال: الذي حتب يا أمير املؤمنني، أذنت. قال: 
احلمد هلل ما كان شــــيء أهم إلي من ذلك فإذا 
أنا قبضت فاحملوني، ثم سلم وقل: يستأذن 
عمر بن اخلطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن 

ردتني فردوني على مقابر املسلمني.
كما أن الفاروق أوصى في اللحظات األخيرة 
من حياته بأن تكون اخلالفة شورى في ستة، 
في عثمان، وعلي، وطلحة بن عبيد اهلل، والزبير 
بن العوام، وعبدالرحمن بن عوف، وســــعد 
بن أبى وقاص. وجعل عبداهلل بن عمر معهم 
مشيرا، وليس منهم، أجلهم ثالثا، وأمر صهيبا 

بأن يصلي بالناس.
وقال عمر أيضا وهو في النزع األخير، لو 
أن لي طــــالع األرض ذهبا الفتديت به اليوم 
من هول املطلــــع. وعن عثمان بن عفان قال: 
أنا آخركم عهدا بعمر، دخلت عليه ورأســــه 
في حجر ابنه عبــــداهلل، فقال له: ضع خدي 
باألرض. قال: فهل فخذي واألرض إال سواء؟ 
قال: ضع خدي باألرض ال أم لك، في الثانية، 

أو الثالثة. 
وســــمعته يقول: ويلي وويل أمي إن لم 

تغفر لي، حتى فاضت روحه.

الفاروق يوصي بأن تكون الخالفة شورى

تفوق ونجاح في تاج الوالدين

ضيوف واحتنا في ازدياد

عندما ترك موسى گ بالد مصر 
واجته الى بالد بيت املقدس وجد فيها 
قومــــا من اجلبارين مــــن احليثانيني 
والكنعانيني وغيرهم، فأمر گ قومه 
بالدخول عليهم ومقاتلتهم واجالئهم 
عن بيت املقــــدس، فخافوا من هؤالء 
اجلباريــــن، فذمهم اهلل فــــي تخاذلهم 
وعاقبهــــم بالتيه على تــــرك جهادهم 
ومخالفتهم رسولهم فكانوا يسيرون 
في االرض الى غير مقصد ليال ونهارا 
وصباحا ومساء، يذكر تعالى انه انزل 
عليهم في حال شدتهم وضرورتهم في 
سفرهم في االرض التي ليس فيها زرع 
وال ضرع، منا من الســــماء يصبحون 
فيجدونه فأخذون منه قدر حاجتهم في 
ذلك اليوم الى مثله من الغد، فيصنعون 
منه مثل اخلبز، وهو في غاية البياض 
واحلالوة فاذا كان آخر النهار غشيهم 
طير السلوى فيقتنصون منه بال كلفة ما 

يحتاجون اليه حسب كفايتهم لعشائهم، 
واذا كان فصل الصيف ظلل اهلل عليهم 
الغمام وهو السحاب الذي يستر عنهم 
حر الشــــمس وضوءها الباهر وجعل 
لهم ثيابا ال تلبس وال تتســــخ وجعل 
بني ظهرانيهم حجرا مربعا وامر موسى 
فضربه بعصــــاه فانفجرت منه اثنتا 
عشرة عينا في كل ناحية ثالث اعني، 
واعلم كل سبط عينهم التي يشربون 
منها فال يرحتلــــون محلة اال وجدوا 
ذلك احلجر بينهم باملــــكان الذي فيه 
باملنزل االول باالمس، قال تعالى: )يا 
بني اسرائيل قد اجنيناكم من عدوكم 
وواعدناكم جانب الطور االمين ونزلنا 
عليكم املن والسلوى، كلوا من طيبات 
ما رزقناكم وال تطغوا فيه فيحل عليكم 
غضبــــي ومن يحلل عليه غضبي فقد 
هوى، واني لغفار ملن تاب وآمن وعمل 

صاحلا ثم اهتدى(.

طاعة وزواج

هل تعلم؟

كان جليبيب – ÿ – رجال فقيرا، فخطب له النبي ژ 
ابنة رجل من األنصار، فتردد األنصاري وقال للرسول 
ژ: أشـــاور أمها. فلما ذهب األنصـــاري الى بيته أخبر 
امرأته باألمر، فلم توافق على زواج جليبيب من ابنتها، 
فقام األنصاري ليذهب الى رسول اهلل ژ ويخبره مبا 
قالـــت أم الفتاة، فخرجت البنـــت، وقالت: من خطبني 

إليكم؟ فأخبرتها أمها.
فقالت الفتاة: أتردون على رسول اهلل ژ أمره. ادفعوني 
إليه فإنه لن يضيعني. فذهب األنصاري الى الرسول ژ 
وأخبره مبا قالت الفتاة. فزوجها النبي ژ جليبيبا فبارك 

اهلل لهذه الفتاة حلسن طاعتها ألمر رسول اهلل ژ.

< أن بعض أسماء القرآن الكرمي هي: القرآن، املصحف، 
الفرقان، الكتاب، الذكر؟

< أن عدد سور القرآن هي 114 سورة؟
< أن عدد اآليات 6348 وهذا العدد يتكون من اآليات 
كلها مبا فيها البســـملة ألن البسملة تعتبر آية من آيات 

القرآن الكرمي.

التعامل الراقي
نـــوره البعيجان تقول: 
ان الطفل الـــذي تربى على 
األخالق والتعامل مع الناس 
برقي وحضارة يحبه اجلميع 
ويحترمونه وال يعرض نفسه 
للنقد أو اللوم، وقد علمتني 
أمي ان أتعامل مع كل الناس 
باحترام ورقي في األخالق 
لذلك كل صديقاتي حُتببنني 
جدا وحتترمنني وتبادلنني 

نفس االحترام.

زيارة المرضى
آمنـــة منصـــور تقول: 
عندمـــا متـــرض صديقتي 
أزورها كمـــا اذهب مع أمي 
لزيـــارة صديقتها املريضة 
وادعو لها بالشفاء ألن زيارة 
املرضى يأخذ صاحبها ثوابا 
كبيرا كما أخبرنا الرســـول 
ژ ولذلك أعود كل مريضة 
مهما كانت حتى جيراننا ألن 

هذا واجب.

عدم الشكوى
ســـارة الهاجـــري تؤكد 
الذي يشتكي  ان اإلنســـان 
باستمرار للناس ميّله الناس 
ويجـــب أال تتصـــف البنت 
بصفة الشكاية وان ترضى 
مبا قســـم اهلل لها وإذا أملها 
شـــيء من مرض أو خالفه 
تشتكي ألمها فقط لكن ليس 
كل شيء يحدث ولو بسيطا 

تشتكي منه فهذا ال يصح.

مصاحبة األخيار
النشمي يؤكد  عبداهلل 
ان اجلليــــس الصالح هو 
خير جليس، ويقول: أمرنا 
الرســــول ژ مبصاحبــــة 
األخيــــار وذكر في حديثه 
الشريف ان اجلليس السوء 
يجلب الشر لصاحبه وان 
اجلليس الصالح ينفع من 
يصاحب لذلك ال أصاحب 

إال األخيار.

احترام الكبير
عثمــــان مجبــــل يقول 
يجب على املسلم الصغير 
ان يحترم مــــن يكبره في 
الســــن وأال يرد عليه برد 
سوء أو بقلة أدب وخاصة 
إذا كان ينصحه ويدله على 
الطريق الصحيح فيجب أال 
يغضب من النصيحة وان 
يتقبلها ألن الكبير يعرف 

أكثر من الصغير.

عدم التجسس
عمر عبداهلل يقول قال 
اهلل تعالى )وال جتسسوا( 
التجســــس صفة  ان  ذلك 
رديئة جــــدا ويعاقب من 
يفعلها كما أرى ان من يقوم 
بالتجســــس على صاحبه 
إنسان ضعيف الشخصية 
ويحتــــاج الى عــــالج وقد 
أبي أال أجتســــس  علمني 
على أحد وال أتنصت على 

أحد.

حصل الطالب محمد عبدالعزيز على املرتبة األولى 
في حفظ القـــرآن الكرمي في مركز تاج الوالدين وانضم 

ضيفا جديدا ألحباب اهلل فأهال بك.

انضم إلينا االخوة منى وأنور بوقريس الى واحتنا 
ولديهما الكثير من املواهب واإلبداعات وطلبا مشاركتنا 

فأهال بكما.

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.


