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من أحاديث الرسول ژ  

صحيفته
عن ابي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: ال،  إال كتاب 
اهلل، او فهم اعطيه رجل مسلم، او ما في هذه الصحيفة، قال: قلت: فما 

في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك االسير، وال يقتل مسلم بكافر.
ع����ن ابراهيم التيمي عن ابيه قال: خطبنا علّي فقال: ما عندنا كتاب 
نقرؤه اال كتاب اهلل وما في هذه الصحيفة، فقال: فيها اجلراحات، واسنان 
االب����ل، واملدينة حرم ما بني عير الى كذا، فمن احدث فيها حدثا او آوى 
فيه����ا محدثا فعليه لعنة اهلل واملالئكة والن����اس اجمعني، ال يقبل منه 
صرف وال عدل، ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك، وذمة املسلمني 

واحدة، فمن اخفر مسلما فعليه مثل ذلك.
عن ابراهيم التيم����ي عن ابيه عن علي ے قال: ما كتبنا عن النبي 
ژ اال الق����رآن، وما في هذه الصحيفة، ق����ال النبي ژ : »املدينة حرام 
م����ا بني عائر الى كذا، فمن اح����دث حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة اهلل 
واملالئكة والناس اجمعني، ال يقبل منه عدل وال صرف وذمة املس����لمني 
واحدة يس����عى بها ادناهم، فمن اخفر مسلما فعليه لعنة اهلل واملالئكة 
والن����اس اجمعني، ال يقبل منه صرف وال ع����دل، ومن والى قوما بغير 
اذن موالي����ه فعليه لعنة اهلل واملالئكة والن����اس اجمعني، ال يقبل منه 

صرف وال عدل«.
عن ابي جحيفة قال: س����ألنا عليا ے: هل عندكم من رس����ول اهلل 
ژ ش����يء بعد القرآن؟ قال: ال والذي فلق احلبة وبرأ النس����مة، اال فهم 
يؤتيه اهلل عز وجل رجال في القرآن، او ما في الصحيفة، قلت: وما في 

الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك االسير، وال يقتل مسلم بكافر.
عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال: خطبنا علي ے فقال: من زعم ان 
عندنا شيئا نقرؤه اال كتاب اهلل وهذه الصحيفة )صحيفة فيها اسنان 
االبل واشياء من اجلراحات( فقد كذب، قال: وفيها: قال رسول اهلل ژ: 
»واملدينة حرم ما بني عير الى ثور، فمن احدث فيها حدثا أو آوى محدثا 
فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس اجمعني، ال يقبل اهلل منه يوم القيامة 
عدال وال صرفا، ومن ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة 
اهلل واملالئكة والناس اجمعني، ال يقبل اهلل منه يوم القيامة صرفا وال 

عدال، وذمة املسلمني واحدة يسعى بها ادناهم«.
عن طارق بن ش����هاب قال: شهدت عليا ے وهو يقول على املنبر: 
واهلل ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم اال كتاب اهلل تعالى، وهذه الصحيفة 
)معلقة بسيفه( اخذتها من رسول اهلل ژ فيها فرائض الصدقة معلقة 

بسيف له، حليته من حديد، او قال: بكراته حديد، اي حلقه.
عن ابي الطفيل قال: س����ئل علي ے: هل خصكم رس����ول اهلل ژ 
بش����يء؟ فقالوا: ما خصنا رسول اهلل ژ بشيء لم يعم به الناس كافة 
اال ما كان في قراب س����يفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوبا فيها: لعن 
اهلل من ذبح لغير اهلل، ولعن اهلل من سرق منار االرض، ولعن اهلل من 

لعن والده، ولعن اهلل من آوى محدثا.
عن أبي حّسان ان عليا ے كان يأمر باألمر فيؤتى فيقال: قد فعلنا 
كذا وكذا، فيقول: صدق اهلل ورسوله، قال: فقال له األشتر: إّن هذا الذي 
تقول قد تفّشغ في الناس، أفشيء عهده إليك رسول اهلل ژ؟ قال علي 
ے: ما عهد إلّي رس����ول اهلل ژ ش����يئا خاصة دون الناس، إال شيئا 
سمعته منه، فهو في صحيفة في قراب سيفي، قال: فلم يزالوا به حتى 
أخرج الصحيفة، ق����ال: فإذا فيها: من أحدث حدثا أو آوى ُمحدثا فعليه 
لعن����ة اهلل واملالئكة والناس أجمعني، ال ُيقبل منه صرف وال عدل، قال: 
وإذا فيها: »إن ابراهيم حّرم مكة، وإني أحرم املدينة، حرام ما بني حرتيها، 
وحماه����ا كله ال ُيختلى خالها، وال ُينفر صيدها، وال ُتلتقط لقطتها، إال 
ملن أشار بها، وال تقطع منها شجرة، إال أن يعلف رجل بعيره، وال ُيحمل 
فيها السالح لقتال« قال: وإذا فيها: »املؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى 
بذمتهم أدناهم، وهم يد على من س����واهم، أال ال يقتل مؤمن بكافر، وال 

ذو عهد في عهده«.
عن طارق بن شهاب قال: رأيت عليا ے على املنبر يخطب وعليه 
سيف حليته حديد، فسمعته يقول: واهلل ما عندنا كتاب نقرؤه عليكم 
إال كت����اب اهلل تعالى، وهذه الصحيفة، أعطانيها رس����ول اهلل ژ فيها 

فرائض الصدقة، قال لصحيفة معلقة في سيفه.
عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا واألشتر الى علي ے فقلنا: هل 
عهد اليك نبي اهلل ژ ش����يئا لم يعهده الى الناس عامة؟ قال: ال، إال ما 
في كتابي هذا، قال: وكتاب في قراب س����يفه، فإذا فيه: »املؤمنون تكافأ 
دماؤهم، وهم يد على من س����واهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، أال ال يقتل 
مؤمن بكافر، وال ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه 

لعنة اهلل واملالئكة والناس أجمعني«.
عن أبي جحيفة قال: س����ألنا عليا ے: هل عندكم من الوحي شيء 
إال ما في كتاب اهلل عز وجل؟ قال: ال والذي فلق احلبة وبرأ النس����مة، 
ما أعلمه إال فهم����ا يعطيه اهلل عز وجل الرجل في كتاب اهلل عز وجل، 
أو ما في هذه الصحيفة، قال: قلت: وما فيها؟ قال: العقل وفكاك األسير 

وال يقتل مسلم في مشرك.

الصدق
ع���ن ابي بكر الصديق عن النبي ژ انه قال: »عليكم بالصدق فإنه 
مع الب���ر وهما في اجلنة، وإياكم والكذب فإن���ه مع الفجور وهما في 
النار، وس���لوا اهلل املعافاة، فإنه لم يؤت رج���ل بعد اليقني خيرا من 

املعافاة«.

مجالس العلم
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل ژ: »اذا مررمت 
برياض اجلنة فارتعوا، قالوا: يا رسول اهلل، وما رياض اجلنة؟ قال: 

مجالس العلم«. )رواه الطبري(.

الحبة السوداء
عن خالد بن سعد ے قال: خرجنا ومعنا غالب بن ابجر، فمرض 
في الطريق، فقدمنا املدينة وهو مريض، فعاده ابن ابي عتيق، فقال لنا: 
عليكم بهذه احلبة الس���وداء، فخذوا منها خمسا او سبعا فاسحقوها، 
ثم اقطروها في انفه بقطرات زيت، في هذا اجلانب، وفي هذا اجلانب، 
فإن عائش���ة حدثتني انها سمعت النبي ژ يقول: »ان احلبة السوداء 
ش���فاء من كل داء اال من الس���ام، قلت: وما السام؟ قال: املوت«. )رواه 

البخاري(.

أفضل الذكر
عن جابر ے قال: قال رسول اهلل ژ: »أفضل الذكر ال إله إال اهلل، 

وافضل الدعاء احلمد هلل«. )رواه الترمذي(.

دعاء
عن انس ے قال: قال رسول اهلل ژ: »اللهم اني اعوذ بك من صالة 

ال تنفع، وذكر دعاء آلخر«. )رواه أبوداود(.

ال تغضب
عن ابي هريرة ے، قال: ان رجال قال للنبي ژ: »أوصني، قال: ال 

تغضب فردد مرارا، قال: ال تغضب«. )رواه البخاري(.

الخيل
عن عروة بن اجلعد ے، قال: قال رسول اهلل ژ: »اخليل معقود في 

نواصيها اخلير األجر واملغنم الى يوم القيامة«. )رواه الشيخان(.

اتباع الناس
عن معاوية ے قال: قال رس���ول اهلل ژ: »انك ان اتبعت الناس 

أفسدتهم، او كدت ان تفسدهم«. )رواه أبوداود(.

الحناء
عن ابي ذر ے، قال: قال رس���ول اهلل ژ: »ان احسن ما غيرمت به 

هذا الشيب احلناء والكتم«. )رواه اصحاب السنن وأحمد(.

البهائم
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قال: »نهى النبي ژ عن التحريش 

بني البهائم«. )رواه أبوداود(.

الرقوب
عن ابن مسعود ے، قال: قال رسول اهلل ژ: »ما تعدون الرقوب 
فيكم؟ قلنا الذي ال يولد له، قال: ليس ذلك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي 
لم يقدم من ولده ش���يئا، قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ قلنا الذي ال 
يصرعه الرجال: قال: ليس بذاك، ولكنه الذي ميلك نفسه عند الغضب«. 
)رواه مسلم(، وزاد رزين: »فما تعدون املفلس فيكم؟ قلنا: من ال مال له، 
قال: ليس بذاك، ولكنه الذي يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي قد ظلم 
هذا، وشتم هذا، واخذ مال هذا، وليس هناك دينار وال درهم فيعطون 

من حسناته، وال تفي فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه«.

س����ار اخللفاء الراشدون على هدي النبي 
ژ في العمل مببدأ الشورى وخصوصا في 
األمور التي يتعلق بها مستقبل األمة وحماية 
الدين والتمكني لكلمة التوحيد، وبصفة أخص 
عندما يتعلق األمر باجلهاد والتضحية بالنفس 
وامل����ال. وقد تبدى ذلك في عش����رات املواقف 
واتخاذ عشرات القرارات ذات التأثير في مسيرة 

اإلسالم وكيان دولته.
ومن ذلك ما حدث إبان معركة نهاوند في 
بالد فارس، فقد كانت احلرب سجاال بني قوة 
اإلسالم البازغة واإلمبراطورية الفارسية التي 
أذلت الع����رب طويال، ومنى إلى علم اخلليفة 
عمر بن اخلطاب ے أن الفرس يحش����دون 
قواتهم في منطقة نهاوند، وأنه قد اجتمع لهم 
نحو مائة وخمسني ألف فارس ومقاتل بعدتهم 
وعتادهم، فجمع عمر ے الناس واستشارهم 
وقال لهم: »هذا يوم ل����ه ما بعده وقد هممت 
أن أس����ير فيمن قبلي ومن قدرت عليه فأنزل 
منزال وسطا بني هذين املصرين )أي البلدين( 
ثم أستنفرهم وأكون لهم رداء حتى يفتح اهلل 

عليهم ويقضي ما أحب«.
وانتظر عمر أن يس����مع كالم إخوانه فقام 
طلحة بن عبيد اهلل أحد املبشرين باجلنة وقال: 
»يا أمير املؤمنني قد أحكمتك األمور واحتنكتك 
التجارب وأنت وش����أنك ورأيك. ال نكل عليك 

هذا األمر فمرنا نطع، وادعنا جنب«.
وقام عثمان ب����ن عفان ذو النورين وقال: 
»أرى يا أمير املؤمنني أن تكتب إلى أهل الشام 
فيسيروا من شامهم، وإلى أهل اليمن فيسيروا 
من مينهم، ثم تس����ير أنت بأهل احلرمني إلى 
الكوفة والبصرة فتلقى جمع املشركني بجمع 
املسلمني فإنك إن سرت قل عندك ما قد تكاثر 
من عدد الق����وم وكنت أعز عزا وأكثر يا أمير 
املؤمن����ني. إن هذا يوم له م����ا بعده من األيام 

فاشهده برأيك وأعوانك وال تغب عنه«. 
وقام علي بن أبي طالب كّرم اهلل وجهه وقال: 
»أما بعد يا أمير املؤمنني فإنك إن أشخصت أهل 
الش����ام من شامهم سارت الروم إلى ذراريهم، 
وإن أش����خصت أهل اليمن من مينهم سارت 
احلبشة إلى ذراريهم، وانك إن أشخصت من 
هذه األرض انتقضت عليك العرب من أطرافها 

وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك أهم إليك 
مما بني يديك من العورات«.

ومضى علي بن أبي طالب ے يقول: »أقرر 
هؤالء في أمصارهم، واكتب إلى أهل البصرة 
فليتفرقوا ثالث فرق: فرقة في حرمهم وذراريهم. 
وفرقة من أهل عهدهم حتى ال ينتقضوا. ولتسر 
فرق����ة إلى إخوانهم في الكوف����ة مددا لهم، إن 
األعاجم إن ينظ����روا إليك غدا قالوا هذا أمير 
املؤمنني أمير العرب وأصلها فكان ذلك أش����د 
طلبهم عليك«. فق����ال عمر بن اخلطاب ے: 
»وهذا هو الرأي كنت أحب أن أتابع عليه«. وما 
إن استقر اخلليفة على الرأي حتى كان عليه أن 
يجهز اجليش وأن يختار قائده الذي كان يجب 
أن يتصف بالقوة والصالبة واحلكمة واحلنكة 

املمزوجة بالرأفة والسماحة وتقوى اهلل.

أما جابيًا فال

ووجد عمر هذه الصفات كلها في هذا الرجل: 
النعمان بن مقرن بن عائد املزني من )مزينة( 
أبو عمرو، فهو من األمراء القادة الش����جعان 
الذين ال يهابون املوت ويطلبون الش����هادة. 
وكان مع����ه لواء مزينة ي����وم فتح مكة. وقد 
س����كن البصرة ثم حتول عنه����ا إلى الكوفة، 
ووجهه سعد بن أبي وقاص ے )بأمر عمر( 
إل����ى محاربة الهرمزان )قائد الفرس( فزحف 
بجيش الكوفة إلى األه����واز وهزم الهرمزان 
وتقدم إلى تس����تر فش����هد وقائعها وعاد إلى 
املدينة بش����يرا بفتح القادسية )خير الدين 

الزركلي: االعالم 42/8(.
هذا ه����و الرجل ال����ذي كان على عمر بن 
اخلطاب أن يخت����اره للمهمة اجلليلة فكيف 
اختاره عمر لهذه املهمة؟ يقول البالذري في 
فتوح البلدان ص 311: »دخل أمير املؤمنني عمر 
بن اخلطاب املسجد باملدينة فرأى النعمان بن 
مقرن فقعد إلى جنبه فلما قضى صالته قال: 
أما إني سأس����تعملك فقال النعمان: أما جابيا 
ف����ال ولكن غازيا. ق����ال )أي عمر(: فأنت غاز 
وكانت األخبار قد وصلت باجتماع أهل أصبهان 
وهمدان والري وأذربيجان ونهاوند، وأقلق ذلك 
عمر فواله قتالهم، وخرج النعمان إلى الكوفة 
فتجهز، وغزا أصبهان ففتحها وهاجم نهاوند 

فاستشهد فيها. )األعالم 42/8(.
وكانت مع النعمان في قيادة اجليش نخبة 
من كبار الصحابة منهم: نعيم بن مقرن وحذيفة 
بن اليمان ومعقل بن يسار والقعقاع بن عمرو 
ومجاشع بن مسعود رضي اهلل عنهم وكان 

كل من هؤالء يقود كتيبة من اجلند.

الصالة قبل المواجهة

ملا وصل اجليش إلى ميدان املعركة كان أول 
ما طلبه النعمان بن مقرن من قادته وجنوده 
هو الوضوء لكي يقيموا الصالة قبل االلتحام 
مع جنود العدو. وبعد الصالة ارتفعت أصواتهم 
بالدعاء إلى اهلل عز وجل وطلب منهم النعمان 
أن يؤمنوا وراءه وقال: »أيها الناس إني داع 
فأّمنوا«، ثم دعا ربه عز وجل فقال وهو متوجه 
ببصره وكفيه إلى السماء: »اللهم إني أسألك 
أن تقر عيني اليوم بفتح يكون فيه عز اإلسالم 

واقبضني شهيدا«.
فأّمن القادة واجلند ثم رجع النعمان فكبر 
ثالثا والتحموا بالعدو في قتال ضار ذي بأس 
شديد وكلهم يطمع في نصر مؤزر قريب أو 
في شهادة تقود إلى النصر فلما أقر اهلل عز 
وجل عني النعمان ببش����ائر النصر من عليه 

بالشهادة.
يصف معقل بن يسار استشهاد النعمان بن 
مقرن فيقول: أتيت النعمان وهو صريع ومعي 
إداوة فيها ماء. فغس����لت عن وجهه التراب. 
فقال: ما فعل الناس؟ فقلت: فتح اهلل عليهم 

قال: احلمد اهلل، ثم فاضت روحه.
أما كيف استقبل الفاروق عمر بن اخلطاب 
نبأ استشهاد النعمان بن مقرن فيقول البالذري 
في كتابه فتوح البلدان ص 311: »ملا بلغ عمر 
مقتله دخل املس����جد ونعاه إلى الناس على 

املنبر ووضع يده على رأسه يبكي«.
وهكذا طلب النعم����ان مثل الكثيرين من 
صحابة رس����ول اهلل ژ أن ينال الش����هادة 
فاستجاب اهلل عز وجل له فأعطاه إياها وسعى 
مثل الكثيرين من الصحابة لنصرة الدين ورفع 
راية التوحيد فحقق اهلل لهم ما س����عوا إليه 
رضي اهلل عنه����م أجمعني، وصلى اهلل على 

سيدنا محمد وآله وصحبه إلى يوم الدين.

النعمان بن مقرن.. استشهاده أبكى عمر

نورهن اكتمل بارتداء الحجاب

زهرتان تفتحتا على حب كتاب اهلل

كان نب���ي اهلل داود گ يحك���م ب���ني الناس في 
خصوماتهم ومشاكلهم وقد رزقه اهلل سبحانه ذرية 
صاحلة وأنعم عليه بولد صالح هو س���ليمان، وكان 
يجلس���ه معه في مجالس احلكم وذات يوم كان رجل 
يرعى اغنامه فدخلت االغنام في ارض مزروعة وأكلت 
ما فيها من زرع وافسدته، فذهب صاحب االرض يشتكي 
صاحب االغنام الى داود گ، فكان من حكم سليمان 
گ انه رأى ان يأخذ صاحب االرض االغنام فينتفع 
بها حتى ترجع له ارضه كما كانت وان يأخذ صاحب 
الغنم االرض فيصلحها ويزرعها حتى تعود كما كانت 
فيسلمها خلصمه ويأخذ اغنامه، وملا سمع داود بهذا 
احلكم أعجب به وقضى بني الرجلني، واشار اهلل سبحانه 
الى تلك القصة في القرآن الكرمي فقال تعالى: )وداود 
وس���ليمان اذ يحكمان في احلرث اذ نفشت فيه غنم 
القوم وكنا حلكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكال 
آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود اجلبال يسبحن 

والطير وكنا فاعلني( »األنبياء: 78 و79«.

طاعة ونداء

هل تعلم؟
أمومة النمل

ذات ليلة رأى نبي اهلل ابراهيم اخلليل گ رؤيا في 
منامه، لقد رأى انه يذبح ابنه الوحيد اس���ماعيل گ، 
وتكررت هذه الرؤيا، فصدقها ابراهيم گ، وعرف انها 
وحي م���ن اهلل، وان اهلل يري���د ان يختبره فنادى ابنه 
اس���ماعيل گ، وقال له: )يا بني اني ارى في املنام اني 
اذبح���ك فانظر ماذا ترى( فلم يت���ردد االبن � وكان فتى 
صغيرا � وقال طاعة هلل: )يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني 
ان شاء اهلل من الصابرين(، واطاع ابراهيم واسماعيل امر 
ربهما، وامسك ابراهيم گ السكني واستعد لذبح ولده، 
ولكنه سمع صوتا يناديه: )يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا 
انا كذلك جنزي احملسنني(، وانزل اهلل من السماء كبشا 
عظيما، فداء السماعيل گ حلسن طاعته واستجابته 

الوامر ربه.

ان النملة مثال لالمومة ومنوذج رائع، فأول ما تقوم 
به امللكة االم هو حفر حفرة في االرض لتضع فيها بيضها 
وتقطع اجنحتها حت���ى تتفرغ متاما للعناية بصغارها 
وتغذيتها بسائل من فمها حتى تكبر وتستطيع البحث 

عن طعامها.

عدم الثرثرة
س����ارة محمد تقول: هناك 
بع����ض البنات يتحدثن فترة 
طويل����ة وباس����تمرار ودون 
انقطاع مما يس����بب الصداع 
ملن تستمع لهن ولذلك ارى ان 
الثرثرة والكالم الكثير سلوك 
ضار وليس نافعا وكلما حتدث 
االنسان كثرت اخطاؤه لذلك 
افضل ما ق����ل ودل من الكالم 

والبعد من الثرثرة املزعجة.

الطاعة
نورة فهد تؤكد ان البنت 
الصاحلة املأدبة هي التي تطيع 
ابويها وتطيع اخوتها الكبار 
اكثر منها في  النهم يعرفون 
كل شيء ويريدون مصلحتها 
ويخافون عليها لذلك انا اطيع 
ابي وامي واحبهما كثيرا واذا 
نصحني اي احد اكبر مني او 
في مثل س����ني اطيعه ما دام 

خيرا.

شكر اهلل
اس����يل وليد تق����ول: البد 
لالنسان ان يحمد اهلل ويشكره 
الن نعم اهلل تعالى كثيرة في 
كل ش����يء وتعلمت ان اشكر 
اهلل كل يوم حني اصحو من 
النوم وحني انام وحني اتناول 
البس مالبسي  الطعام وحني 
وهذا في حديث جامع تعلمته 
في املدرسة وحتثني عليه امي 

كل يوم.

األمر بالمعروف
محم����د احلجرف يؤكد ان 
االمر باملع����روف والنهي عن 
املنكر امرنا به اسالمنا احلنيف 
وان على كل مسلم حينما يرى 
ش����يئا يغضب اهلل تعالى ان 
ينبه من يقوم به بالذوق واللني 
حت����ى ال يعاند ويعرفه ان ما 
يقوم به يتعارض مع الشرع 
وانه البد للمسلم ان يكون مثاال 

صادقا لالسالم.

قوة العزيمة
هيف ب���در يق���ول: البد 
ان يترب���ى الطفل على قوة 
العزمي���ة وع���دم اخل���وف 
والتردد ويكون شجاعا حتي 
يك���ون مثال يحتذى به مثل 
الصحابة الكرام الذين نشأوا 
على ه���ذه الصفة احلميدة 
وكان سلوكهم مثاال وقدوة 
للمسلمني ولذلك دائما اشعر 

بأن عزميتي قوية.

مساعدة الناس
عبداهلل املري يبني ان من 
يساعد احملتاج مهما كان فإن 
له اج����را كبيرا ويقول عندما 
يلجأ لي احد يحتاج ملساعدتي 
او عوني س����واء في الدراسة 
او في طلب استعارة شيء او 
ان ام����ده مبعلومات فال ابخل 
عليه ابدا الن هذا السلوك من 
متطلبات صفات املسلم احلق 

النبيل الشهم.

انضمت الصديقات اجلديدات الحباب اهلل دانة محمد 
واس���ماء نبيل وآالء العثمان الينا وذلك بعد لقائنا بهن 
اثن���اء تكرميهن في حفل »نوري اكتمل« بعد ان ارتدين 
احلج���اب الول مرة، مبروك لكن وندعو اهلل ان يثبتكن 

على طاعته.

فازت الطفلة اجلميلة هاجر الراشد بجائزة التفوق 
الكبرى في مس���ابقة محمد عبداحملسن اخلرافي حلفظ 
القرآن الكرمي وحصلت على هدية قيمة وشهادة تفوق، 

مبروك يا هاجر على تفوقك والى االمام دائ ما.

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.


