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اخلراز يحتضن خطباء املستقبل

من أحاديث الرسول ژ  

علي والخوارج
عن عبيد اهلل بن عياض بن عمرو القاري قال: جاء عبداهلل بن شداد 
فدخل على عائش����ة رضي اهلل عنها، ونحن عندها جلوس مرجعه من 
العراقو ليالي قتل علّي ÿ، فقالت له: يا عبداهلل بن ش����داد، هل أنت 
صادقي عما أس����ألك عنه، حتدثني عن ه����ؤالء القوم الذين قتلهم علي 

ÿ؟ قال: ومالي ال أصدقك؟ قالت فحدثني عن قصتهم.
قال: ف����إّن عليا ÿ ملا كاتب معاوية وحك����م احلكمان خرج عليه 
ثمانية آالف من قراء الناس فنزلوا بأرض يقال لها: حروراء، من جانب 
الكوفة، وانهم عتبوا عليه، فقالوا: انس����لخت من قميص ألبسكه اهلل 
تعالى، واس����م سماك اهلل تعالى به، ثم انطلقت فحكمت في دين اهلل، 

فال حكم إال هلل تعالى.
فلم����ا بلغ عليا ÿ ما عتبوا علي����ه وفارقوه عليه أمر مؤذنا فأذن 
أال يدخ����ل على أمير املؤمنني إال رجل ق����د حمل القرآن، فلما ان امتألت 
الدار من قراء الناس دعا مبصحف إمام عظيم فوضعه بني يديه، فجعل 
يصكه بيده ويقول: أيها املصحف، حدث الناس، فناداه الناس فقالوا: 
يا أمير املؤمنني، ما تس����أل عنه؟ امنا هو مداد في ورق، ونحن نتكلم 
مب����ا روينا منه، فماذا تريد؟ قال: أصحابكم هؤالء الذين خرجوا بيني 
وبينهم كتاب اهلل، يق����ول اهلل تعالى في كتابه في امرأة ورجل: )وإن 
خفتم ش����قاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا 
إصالحا يوفق اهلل بينهما( فأمة محمد ژ أعظم دما وحرمة من امرأة 
ورجل، ونقموا عليء أن كاتبت معاوية )كتب علي بن أبي طالب( وقد 
جاءنا سهيل بن عمرو ونحن مع رسول اهلل ژ باحلديبية حني صالح 
قومه قريشا، فكتب رس����ول اهلل ژ: بسم اهلل الرحمن الرحيم، فقال 
سهيل: ال تكتب بسم اهلل الرحمن الرحيم، فقال: »كيف نكتب؟« فقال: 
اكتب باس����مك اللهم، فقال رسول اهلل ژ: »فاكتب محمد رسول اهلل« 
فقال: لو أعلم انك رسول اهلل لم أخالفك، فكتب هذا ما صالح محمد بن 
عبداهلل قريشا، يقول اهلل تعالى في كتابه: )لقد كان لكم في رسول اهلل 

أسوة حسنة ملن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر( األحزاب: 21.
فبعث اليهم علي عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما فخرجت معه 
حتى إذ توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء يخطب الناس، فقال: يا حملة 
القرآن هذا عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما فمن لم يكن يعرفه فأنا 
أعرف����ه من كتاب اهلل ما يعرفه به، هذا ممن نزل فيه وفي قومه: )قوم 

خصمون( الزخرف: 58.
فردوه الى صاحبه وال تواضعوه كتاب اهلل.

فق����ام خطباؤهم فقالوا: واهلل لنواضعنه كتاب اهلل، فإن جاء بحق 
نعرف����ه لنتبعه، وإن جاء بباطل لنباكتن����ه بباطله فواضعوا عبداهلل 
الكت����اب ثالثة أيام، فرجع منه����م أربعة آالف، كله����م تائب، فيهم ابن 
الك����واء، حتى أدخلهم على علي الكوف����ة، فبعث علي ÿ الى بقيتهم 
فق����ال: قد كان من أمرنا وأمر الناس ما ق����د رأيتم، فقفوا حتى جتتمع 
أمة محمد ژ بيننا وبينكم، أال تسفكوا دما حراما، أو تقطعوا سبيال، 
أو تظلموا ذمة، فإنكم إن فعلتم فقد نبذنا اليكم احلرب على س����واء إن 

اهلل ال يحب اخلائنني.
فقالت له عائش����ة رضي اهلل عنها: يا بن ش����داد، فقد قتلهم، فقال: 
واهلل ما بعث اليهم حتى قطعوا الس����بيل، وس����فكوا الدم، واستحلوا 

أهل الذمة.
فقالت: آهلل؟ قال: آهلل الذي ال إله إال هو لقد كان.

قالت: فما شيء بلغني عن أهل الذمة يتحدثونه يقولون: ذو الثدي 
وذو الثدي، قال: قد رأيته، وقمت مع علي ÿ في القتلى فدعا الناس 
فقال: أتعرفون هذا؟ فما أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مس����جد بني 
فالن يصلي، ورأيته في مسجد بني فالن يصلي، ولم يأتوا فيه بثبت 

يعرف إال ذلك.
قالت: فما قول عل����ي ÿ حني قام عليه � كما يزعم أهل العراق؟ � 
قال: سمعته يقول: صدق اهلل ورسوله، قالت: هل سمعت منه انه قال 
غي����ر ذلك؟ قال: اللهم ال، قالت: أجل، صدق اهلل ورس����وله، يرحم اهلل 
عليا ÿ، انه كان من كالمه ال يرى ش����يئا يعجبه إال قال: صدق اهلل 

ورسوله، فيذهب أهل العراق يكذبون عليه في احلديث.
عن ابي كثير، مولى األنصار قال: كنت مع س����يدي مع علي بن أبي 
طالب ÿ، حيث قتل أهل النهروان، فكأن الناس وجدوا في أنفس����هم 
من قتلهم فقال علي ÿ: يا أيها الناس، إن رس����ول اهلل ژ قد حدثنا 
بأقوام ميرقون من الدين كما ميرق الس����هم من الرمية ثم ال يرجعون 
فيه أبدا حتى يرجع السهم على فوقه، وإن آية ذلك ان فيهم رجال أسود 
مخدج اليد، احدى يديه كثدي املرأة، لها حلمة كحلمة ثدي املرأة، حوله 
سبع هلبات، فالتمسوه، فإني أراه فيهم، فالتمسوه فوجدوه الى شفير 
النهر حتت القتلى، فأخرج����وه فكبر علي ÿ فقال: اهلل أكبر، صدق 
اهلل ورسوله، وانه ملتقلد قوسا له عربية، فأخذها بيده فجعل يطعن 
بها في مخدجيه ويقول: صدق اهلل ورس����وله، وكبر الناس حني رأوه 

واستبشروا، وذهب عنهم ما كانوا يجدون.

عن جري���ر � ÿ � قال: كنا عند النبي ژ، فنظر إلى القمر ليلة 
� يعني البدر � فقال: إنكم س���ترون ربكم، كم���ا ترون هذا القمر، ال 
تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أال تغلبوا على صالة قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: )وسبح بحمد ربك قبل طلوع 

الشمس وقبل الغروب(. )رواه البخاري(

أهل الجنة
عن صهيب � ÿ � قال: قال رس���ول اهلل ژ: إذا دخل أهل اجلنة 
اجلنة يقول اهلل � تبارك وتعالى � تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: 
ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا اجلنة وتنجينا من النار؟ فيكشف 
احلجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تعالى وزاد 

في رواية: ثم تال هذه اآلية: )للذين أحسنوا احلسنى وزيادة(..
)رواه مسلم والترمذي(

دعوات مستجابة
عن أبي هريرة ÿ أن الرسول ژ قال: »ثالث دعوات مستجابات: 

دعوة املظلوم، ودعوة املسافر، ودعوة الوالد على ولده«.

المراء
روى جمهرة من الصحابة منهم أنس بن مالك قالوا: خرج علينا 
رسول اهلل ژ يوما ونحن نتمارى في شيء من امر الدين، فغضب 
غضبا شديدا لم يغضب مثله ثم انتهرنا فقال: يا أمة محمد، إمنا هلك 
من كان قبلكم به���ذا، ذروا املراء لقلة خيره، ذروا املراء  فإن املؤمن 
ال مياري، ذروا املراء فإن املماري قد متت خسارته، ذروا املراء فكفى 
إثما أال تزال مماريا، ذروا املراء فإن املماري ال أشفع له يوم القيامة، 
ذروا املراء فأنا زعيم بثالثة ابيات في اجلنة في رباضها ووس���طها 
وأعالها ملن ترك املراء وهو صادق، ذروا املراء فإن أول ما نهاني عنه 

ربي بعد عبادة األوثان املراء. )رواه الطبراني وغيره(

العلم
في احلديث الصحيح: من تعلم علما لغير اهلل وأراد به غير اهلل 

فليتبوأ مقعده من النار.
عن س���مرة بن جندب قال: قال رسول اهلل ژ: ما تصدق الناس 

بصدقة مثل علم ينشر. )رواه الطبراني(

الخير والشر
عن حذيفة � ÿ � قال: كان الناس يسألون النبي ژ عن اخلير، 
وكنت أس���أله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول اهلل، إنا 
كنا في جاهلية وش���ر، فجاءنا اهلل بهذا اخلير، فهل بعد هذا اخلير 
من ش���ر؟ قال: نعم: قلت: وهل بعد ذلك الش���ر من خير؟ قال: نعم، 
وفيه دخن، قلت: وما دخنه يا رسول اهلل؟ قال: قوم يستنون بغير 
س���نتي، ويهدون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر، فقلت: فهل بعد 
ذلك اخلير من ش���ر؟ قال: نعم، دعاة عل���ى أبواب جهنم من اجابهم 
قذفوه فيها، فقلت: يا رس���ول اهلل، فما ت���رى ان أدركني ذلك؟ قال: 
تلزم جماعة املس���لمني وامامهم، قلت: فإن ل���م يكن لهم جماعة وال 
إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
يدركك املوت وأنت على ذلك. وفي رواية: قوم ال يس���تنون بستني، 
وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطني في جثمان انس، قلت: 
فما أصنع إن ادركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وان ضرب ظهرك وأخذ 

مالك فاسمع وأطع.

قبل النوم
ع���ن البراء بن ع���ازب ÿ قال: قال رس���ول اهلل ژ »إذا أتيت 
مضجعك فتوضأ وضوءك للصالة، ثم اضطجع على ش���قك األمين 
وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري 
إلي���ك، وأجلأت ظهري إليك، رغبة ورهب���ة إليك، ال ملجأ وال منجى 
منك إال إليك، آمنت بكتابك الذي انزلت، وبنبيك الذي ارس���لت، فإن 

مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول«.
عن عائشة رضي اهلل عنها ان النبي ژ كان إذا أوى إلى فراشه كل 
ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما )قل هو اهلل أحد( و)قل أعوذ برب الفلق( 
و)قل أعوذ برب الناس( ثم ميسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما 

على رأسه ووجهه وما اقبل من جسده، يفعل ذلك ثالث مرات.

طل���ب من يحيى بن يعم���ر آية قرآنية 
تثبت ان احلسن واحلسني أحفاد الرسول 
ژ، وعندما أفحمه العالم اجلليل أمر بنفيه 

إلى خراسان.
ويقول الرواة ان احلجاج بن يوس���ف 
سمع عن هذا التابعي اجلليل يتحدث عن 
أحفاد الرسول ژ بحب شديد، وأنه كثير 
اإلعجاب باحلس���ن واحلسني، وأن الناس 

يقدرونهما حبا لرسول اهلل ژ.
وأراد احلجاج أن ينزع حب الناس لهما، 
 ÿ ألنهما ينتسبان الى علي بن أبي طالب
وليس ألمهم فاطمة الزهراء رضي اهلل عنها، 
وقد جاءته األخبار بأن يحيى بن يعمر سئل 
في الكوفة عن احلسني ونسبه من رسول 
اهلل ژ فأجاب: ان احلسن واحلسني من ذرية 
محمد ژ وأن احلجاج يحكم وال يفتي.. فإذا 

افتي فان فتواه ال تستند الى علم.
وقرر احلجاج أن يستدعي الرجل، وعندما 
مثل بني يديه، طلب منه احلجاج أن يثبت 
أن احلسن واحلسني من ذرية الرسول ژ  

مستندا الى آيات من القرآن الكرمي.
وكان احلجاج يري���د أن ميثل بالرجل 
ويلفق له االتهامات، وسأل احلجاج يحيى 
عن صلة احلسن واحلسني برسول اهلل ژ 

فقال يحيي: نعم هما من ذرية محمد ژ.
قال له احلجاج: عليك أن تأتيني من آيات 
القرآن الك���رمي باحلجة على ما تزعم، وإن 
لم تأتني بها واضحة من كتاب اهلل تعالى 
فإن دمك لنا حالل، وإياك أن تأتيني باآلية: 
)فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل 

لعنة اهلل على الكاذبني(.
انه ال يريد أن يذكر له أسباب النزول، 
ولكنه يري���د أن يأتي بآيات من كتاب اهلل 
تثبت أن احلسن واحلسني من ذرية الرسول 

ژ.

آية واضحة

وكان يحيى بن يعمر يجلس في املجلس 

واثقا من نفسه ليست به رهبة وال خوف من 
احلجاج وسيفه، ومن حوله جنود البطش 
والطغيان وقال للحجاج: اسمعها يا حجاج، 
آية واضحة غير اآلية التي رفضت أن تستمع 
إليها، واياك أن تستبد بك احلفائظ، فتصرفك 
عما ينبغي لكت���اب اهلل الكرمي من تلقيه 
بقلب حاضر، وتنبه ق���وي، وذهن حديد 
يقول اهلل تعالي: )وتل���ك حجتنا آتيناها 
ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء 
ان رب���ك حكيم عليم، ووهبنا له اس���حاق 
ويعقوب كال هدينا ونوحا هدينا من قبل 
ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف 
وموسى وهارون وكذلك جنزي الصاحلني 
وزكريا ويحيى وعيس���ى وإلياس كل من 

الصاحلني(.
فقد جعل اهلل تعالى في هذه اآلية الشريفة 
عيسى بن مرمي ذرية البراهيم أو من ذريته، 
وأنت يا حجاج تؤمن بأن عيسى گ ليس 
له أب، ينحدر من صلب ابراهيم أبي األنبياء 
حتى يكون املس���يح عيسى بن مرمي ذرية 
البراهيم من هذا الطريق، واذا كنت مؤمنا 
بأن القرآن الكرمي كتاب عربي مبني، فالبد 
أن يكون في هذه اآلية مسوغ إلطالق كلمة 
الذرية فيها على عيسى گ ولست مسوغا 
مهما جمع بك التأويل اال في أن مرمي عليها 
السالم هي أم املسيح عيسى، وأنها هي من 

ساللة ابراهيم.
وبهذا االقتباس من القرآن الكرمي لم يعد 
في استطاعة احلجاج بن يوسف الثقفي أن 
ينكر أن احلسن واحلسني من ذرية الرسول 
ژ، كما أن عيس���ى من ذرية ابراهيم، مع 
أن احلسن واحلسني هما أبناء فاطمة بنت 

الرسول ژ.

سيف الحجاج

وأمام هذا الكالم الواضح املستند الى آيات 
من القرآن الكرمي، شعر احلجاج باحلرج، 
وقال للرجل اجلليل: أجلس يا يحيى فقد 
فاتني هذا االستنباط. وسأل احلجاج يحيى، 
ورمبا كان يريد مداعبته، أجتدني أحلن في 

قولي يا بن يعمر؟ قال له الفقيه العظيم بال 
خوف وال خشية من جبروت احلجاج: نعم 
أيها األمير، احلن في أي ش���يء؟ في كتاب 
اهلل، كيف؟ لقد قرأت باملسجد اجلامع: )قل 
ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وازواجكم 
وعش���يرتكم، وأموال اقترفتموها وجتارة 
تخشون كسادها، ومساكن ترضونها أحب 
اليكم( فضممت الياء وهي مفتوحة واغتاظ 
احلجاج وقال له: ال تس���اكن ببلد أنا فيه، 

فاذهب منفيا الى خراسان.
ذهب يحيى الى خراسان.. الى منفاه.. 
وهناك سأله بعض اخلراسانيني: ألم تخش 
سيف احلجاج؟ قال يحيى: لقد مألني خشية 
اهلل.. وخش���ية اهلل ال تدع مكانا خلشية 

إنسان.

آل البيت

يقول الشيخ أحمد حسن الباقوري تعليقا 
على هذه القصة:

هذا.. وان من احلق علينا لهذا الوطن أن 
ندون هنا ما كان يقول لنا شيوخنا من أن 
املسلم أمني على نسبه مهما ادعى انه ابن 
ملك مكرم، أو أمير معظم، أو نبي مرسل اذا 
كان النسب مهما شرف ال قيمة له في موازين 
التفاضل.. ال عند اهلل وال عند الناس، وكانت 
قيمته النادرة بحسن االعتبار، انه ينتهي 
عن الدنيا، فليزعم من شاء ما شاء من أرفع 
األنساب وأشرفها عند الناس، وأكرمها على 
اهلل، فليس ذلك بنافع شيئا، كما قرر رسول 
اهلل ژ في صراحة ووضوح البنته فاطمة 

الزهراء، ولعمه العباس:
يا فاطمة بنت محمد اعملي، فان محمدا 
ال يغني عنك من اهلل ش���يئا. يا عباس عم 
محمد.. اعمل.. فان محمدا ال يغني عنك من 
اهلل شيئا. يا بني هاشم ال يأتيني الناس يوم 
القيامة بأعمالهم، وتأتوني أنتم بأنسابكم 
وأحسابكم، ويش���رح األنساب واألحساب 
بقوله: يذكر أهل العلم في الفرق بني النسب 
واحلسب أن النس���ب هو عدد اآلباء، وأن 

احلسب هو مناضر اآلباء.

جبروت الحجاج مع يحيى بن يعمر

خطباء المستقبل في رعاية معلمهم

زهرتان في ضيافة الواحة

حني هاجر صهيب بن س���نان الرومي 
من مكة الى املدينة، ادركه قناصة قريش 
فصاح فيهم: يا معش���ر قريش لقد علمتم 
اني من ارماكم رجال، وامي اهلل ال تصلون 
الي حتى ارمي بكل سهم معي في كنانتي، 
ثم اضربكم بسيفي هذا، حتى ال يبقى في 
يدي منه شيء فأقدموا علي ان شئتم وان 
شئتم دللتكم على مالي وتتركوني وشأني، 
فقبل املشركون املال وتركوه قائلني: اتيتنا 
صعلوكا فقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت 
بيننا ما بلغت واآلن تنطلق بنفسك ومبالك؟ 
فدلهم صهيب على ماله وانطلق الى املدينة 
فأدرك الرسول ژ في قباء ولم يكد يراه 
الرسول ژ حتى ناداه س���عيدا بقدومه 
متهلال: ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا 
يحيى، فنزل في صهيب قوله تعالى )ومن 
الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة اهلل 

واهلل رؤوف بالعباد(.

عصيان وهزيمة

هل تعلم؟

في غزوة احد، قسم النبي ژ جيش املسلمني، وامر 
جماعة من الرماة )الذين يقذفون السهام( بان يصعدوا 
فوق جبل احد ليحموا املسلمني من اخللف، واال يتركوا 
اماكنهم مهما حدث، واشتد القتال وانتصر املسلمون في 
البداية ففر االعداء من امامهم، فلما رأى الرماة ان املشركني 
فروا ظنوا ان املعركة قد انتهت، فتركوا اماكنهم ونزلوا 
ليجمعوا الغنائم التي تركها املشركون، فذكرهم اميرهم 
بأوامر النبي ژ فلم يسمعوا ولم يطيعوا، وذهبوا من 
اجل الغنائم، فلما رأى فرسان قريش ان رماة املسلمني 
قد نزلوا من فوق اجلبل رجعوا وهاجموا املسلمني من 
اخللف فهزموه���م، وهكذا كان عدم طاع���ة الرماة المر 

الرسول ژ سببا في هزمية املسلمني.

� ان اسم كركمي باللهجة الكويتية القدمية يعني اصفر 
غامق نسبة الى بهار الكركم.

� وان اللون االملح او يقال اغبر لون شبيه بالرمادي 
وهو افتح منه.

� وان لون البوصي يعني الفوشي.
� ولون الدمني هو البني الغامق والالسي هو البيج 

الفاحت.

الذوق
رزان وليد تؤكد ان املعاملة 
بالذوق سلوك مطلوب من كل 
مسلم ومسلمة، وان ديننا هو 
دين الذوق واالخالق، وتقول: 
اعامل جميع صديقاتي واقاربي 
واهل����ي بذوق لذل����ك يحبني 
اجلمي����ع ويتقرب����ون من����ي 
ملعاملتي احلسنة معهم وهذا 

ما علمته لي امي الغالية.

المشاركة
لول����وة مش����اري تقول: 
املش����اركة في االف����راح وفي 
االح����زان ضروري����ة وه����ي 
من الس����لوكيات التي احبها 
وامارس����ها مع اجلميع، فاذا 
مرضت صديقة اعاودها واذا 
الى عرس اشارك فيه  دعيت 
وفي عيد الفطر وعيد االضحى 
اشارك اجلميع واهنأهم واتزاور 

معهم.

عدم الكذب
بشاير عادل تقول: الصدق 
منجاة والك���ذب يؤدي الى 
التهلكة ويجلب غضب اهلل 
تعالى ألن���ه امرنا بالصدق 
في اقوالنا وافعالنا حتى ال 
نكون مثل املنافقني، وتقول 
اتعجب من البنت التي تكذب 
وهي تعلم انه سلوك سيئ 
ال يليق ابدا بها وقد نشأت 
وترعرعت على اهمية الصدق 

في كل شيء.

الكرم
فهد فالح يقول: االنسان 
الكرمي يحبه الناس واالنسان 
الن���اس  البخي���ل يكره���ه 
ويبتعدون عنه، لكن يكون 
الكرم مح���دودا وليس فيه 
اسراف وال يكون فيه تبذير 
فاذا دعيت احد لوليمة فالبد 
من ان اكون كرميا مع ضيوفي 
واقدم لهم احسن ما عندي 

وال ابخل عليهم.

التأني
يقول س���لمان العازمي: 
التأني فيه سالمة والعجلة 
فيها ندامة، وعلى االنس���ان 
ان يتسم في سلوكه بالتأني 
وعدم التسرع حتى ال تزيد 
اخط���اؤه، لذلك عندما اقوم 
بشيء اتأنى وال اتسرع وافكر 
جيدا ألنني جربت من قبل 
التسرع مما ادى الى وقوعي 
في اخطاء واخذت درسا مهما 

بعدها.

العدالة
خالد مشاري يقول: العدالة 
اساس احلياة، واالنسان الذي 
يحكم بالعدل وال يخاف لوم 
احد انسان صادق يخاف اهلل، 
لذلك اعتمد في حياتي كلها 
على العدل بني زمالئي وبني 
اخوتي وبني عشيرتي واعامل 
اجلمي���ع معاملة واحدة وال 

اظلم احدا ابدا.

بكل حب وحنان االبوة يحتضن الداعية خالد اخلراز 
اطفال الكويت الذين يتعلمون فن اخلطابة على يد معلمهم 

واستاذهم معلم االجيال الداعية خالد اخلراز.

انضمت لن���ا اجلميلتان بدرية خال���د وفّي رائد الى 
واحتنا واعدتني بارسال الرس���ومات اجلميلة واالفكار 

االبداعية والقصص املفيدة 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.

بدرية وفّي معا


