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من أحاديث الرسول ژ  

هل أسّر النبي ژ إليه شيئًا؟
عن أبي الطفيل، عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب 

فأتاه رجل فقال: ما كان النبي ژ يُسّر إليك؟
قال: فغضب وقال: ما كان النبي ژ ُيسّر الّي شيئا يكتمه الناس 

غير انه قد حدثني بكلمات أربع.
قال: فقال: ما هن يا أمير املؤمنني؟

قال: قال: »لعن اهلل من لعن والده، ولعن اهلل من ذبح لغير اهلل، 
ولعن اهلل من آوى مْحدثا، ولعن اهلل من غّير منار األرض«.

وعن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي بن أبي طالب: أخبرنا بشيء أسّره 
إليك رسول اهلل ژ فقال: ما أسّر إلّي شيئا كتمه الناس، ولكن سمعته 
يقول: »لعن اهلل من ذبح لغير اهلل، ولعن اهلل من آوى مْحدثا، ولعن 

اهلل من لعن والديه، ولعن اهلل من غير املنار«.
وعن أبي الطفيل قال: ثم سئل علّي: أخصكم رسول اهلل ژ بشيء؟ 
فقال: ما خصنا رس���ول اهلل ژ بشيء لم يعم به الناس كافة، إال ما 

كان في قراب سيفي هذا.
قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: »لعن اهلل من ذبح لغير اهلل، 
ولعن اهلل من س���رق منار األرض، ولعن اهلل من لعن والده، ولعن 

اهلل من آوى محدثا«.
عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول 
اهلل ژ فقال: ما أس���ر لي ش���يئا كتمه الناس، ولكن سمعته يقول: 
»لعن اهلل من ذبح لغير اهلل، ولعن اهلل من آوى محدثا، ولعن اهلل 

من لعن والديه، ولعن اهلل من غير تخوم األرض« يعني املنار.
عن عامر بن واثلة قال: قيل لعلي بن أبي طالب ÿ: أخبرنا بشيء 
أسّر اليك رسول اهلل ژ فقال: ما أسّر الّي رسول اهلل ژ شيئا وكتمه 
الناس، ولكنه سمعته يقول: »لعن اهلل من سب والديه، ولعن اهلل 

من غير تخوم األرض، ولعن اهلل من آوى مْحدثا«.
ع���ن علي ÿ انه قال يوم اجلمل: إن رس���ول اهلل ژ لم يعهد 
إلينا عهدا ينفذ به في إمارة، ولكنه ش���يء رأيناه من قبل أنفس���نا، 
ثم اس���ُتخلف أبوبكر، رحمة اهلل على أبي بكر، فأقام واس���تقام، ثم 
اس���ُتخلف عمر، رحمة اهلل على عمر، فأقام واس���تقام حتى ضرب 

الدين بجرانه.
عن أبي الطفيل قال: س���ئل علي ÿ: هل خصكم رسول اهلل ژ 
بش���يء؟ فقالوا: ما خصنا رس���ول اهلل ژ بشيء لم يعم به الناس 
كافة إال ما كان في قراب س���يفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب 
فيها: »لعن اهلل من ذبح لغير اهلل، ولعن اهلل من سرق منار األرض، 

ولعن اهلل من لعن والده، ولعن اهلل من آوى محدثا«.
عن أبي حّسان ان عليا ÿ كان يأمر باألمر فيؤتى فقال: قد فعلنا 
كذا وكذا، فيقول: صدق اهلل ورس���وله، قال: فقال له األشتر: إن هذا 
الذي تقول قد تفّش���غ في الناس، أفشئ عهده اليك رسول اهلل ژ؟ 
قال علي ÿ: ما عهد الّي رسول اهلل ژ شيئا خاصة دون الناس، 
إال ش���يء س���معته منه فهو في صحيفة في قراب سيفي، قال: فلم 
يزالوا به حتى أخرج الصحيفة، قال: فإذا فيها: »من أحدث حدثا أو 
آوى محدثا فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أجمعني، ال يقبل منه 
صرف وال عدل« قال: وإذ فيه���ا: »إن ابراهيم حّرم مكة، واني أحّرم 
املدينة، حرام ما بني حّرتيها وحماها كله ال يختلى خالها، وال ينفر 
صيدها، وال تلتقط لقطتها، إال ملن أشار بها، وال تقطع منها شجرة، 
إال ان يعلف رجل بعيره، وال يحمل فيها الس���الح لقتال« قال: وإذا 
فيها: »املؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على 

من سواهم، أال ال ُيقتل مؤمن بكافر، وال ذو عهد في عهده«.
عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا واألشتر الى علّي ÿ فقلنا: 

هل عهد اليك نبي اهلل ژ شيئا لم يعهده الى الناس عامة.
قال: ال، إال ما في كتابي هذا.

قال: وكتاب في قراب سيفه، فإذا فيه: »املؤمنون تتكافأ دماؤهم، 
وهم يد على من س���واهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، أال ال ُيقتل مؤمن 
بكاف���ر، وال ذو عهد في عهده، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه 

لعنة اهلل واملالئكة والناس أجمعني«.
عن قيس بن عباد قال: كنا مع علّي ÿ، فكان إذ شهد مشهدا أو أشرف 
على أكمة أو هبط واديا قال: س����بحان اهلل، صدق اهلل ورسوله، فقلت 
لرجل من بني يشكر: انطلق بنا الى أمير املؤمنني حتى نسأله عن قوله: 
صدق اهلل ورس����وله، قال: فانطلقنا اليه فقلنا: يا أمير املؤمنني رأيناك 
إذا ش����هدت مشهدا أو هبطت واديا أو أشرفت على أكمة قلت: صدق اهلل 
ورسوله: فهل عهد رس����ول اهلل اليك شيئا في ذلك؟ قال: فأعرض عنا، 
وأحلحنا عليه، فلما رأي ذلك قال: واهلل ما عهد الي رسول اهلل ژ عهدا 
إال شيئا عهده الى الناس، ولكن الناس وقعوا على عثمان ÿ فقتلوه، 

فكان غيري فيه أسوأ حاال وفعال مني.
ثم اني رأيت اني أحقهم بهذا األمر فوثبت عليه، فاهلل أعلم أصبنا 

أم أخطأنا؟

النفقة على العيال
عن ابي هريرة ÿ قال: قال رس���ول اهلل ژ :»دينار انفقته 
في س���بيل اهلل ودينار انفقته في رقبة ودينار تصدقت به على 
مس���كني ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا الذي انفقته على 

اهلك« رواه مسلم.
وعن ابي عبداهلل � ويق���ال ابو عبدالرحمن � ثوبان بن بجدد 
مولى رسول اهلل ژ قال: قال رسول اهلل ژ: »افضل دينار ينفقه 
الرجل: دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل 

اهلل ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل اهلل« رواه مسلم.
وعن ام سلمة رضي اهلل عنها قالت: قلت يا رسول اهلل هل لي 
في بني ابي سلمة اجر ان انفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا هكذا 

امنا هم بني! فقال: »نعم لك اجر ما انفقت عليهم« متفق عليه.
وعن سعد بن ابي وقاص ÿ ان رسول اهلل ژ قال له: »وانك 
ل���ن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اهلل اال اجرت بها حتى ما جتعل 

في في امرأتك« متفق عليه.
وعن ابي مس���عود البدري ÿ عن النبي ژ قال: »اذا انفق 

الرجل على اهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة« متفق عليه.
وعن عبداهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال: قال 
رس���ول اهلل ژ: »كفى باملرء اثم���ا ان يضيع من يقوت« حديث 

حسن رواه ابو داود وغيره ورواه مسلم في صحيحه.
وع���ن ابي هريرة ÿ ان الني ژ ق���ال: »ما من يوم يصبح 
العباد فيه اال ملكان ينزالن فيقول احدهما: اللهم اعط منفقا خلفا 

ويقول اآلخر: اللهم اعط ممسكا تلفا« متفق عليه.
وعنه »ابي هريرة« عن النبي ژ قال: »اليد العليا خير من اليد 
السفلى وابدأ مبن تعول. وخير الصدقة ماكان عن ظهر غنى ومن 

يستعفف يعفه اهلل ومن يستغن يغنه اهلل« رواه البخاري.

الوصية بالنساء
وعن ابي هريرة ÿ قال: قال رس���ول اهلل ژ: »اس���توصوا 
بالنساء خيرا فإن املرأة خلقت من ضلع وان اعوج ما في الضلع 
اعاله فإن ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج. فاستوصوا 

بالنساء«. متفق عليه.
وفي رواية ملس���لم: »ان املرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك 
على طريقة فإن اس���تمتعت بها اس���تمتعت بها وفيها عوج وان 

ذهبت تقيمها كسرتها. وكسرها طالقها«.
وعن ابي هريري���ة ÿ قال: قال رس���ول اهلل ژ: »ال يفرك 
مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر« أو قال: »غيره« 

رواه مسلم.
وعن عمرو بن االحوص اجلشمي ÿ انه سمع النبي ژ في 
حج���ة الوداع يقول: بعد ان حم���د اهلل تعالى واثنى عليه وذكر 
ووعظ ثم قال: »اال واس���توصوا بالنس���اء خيرا فإمنا هن عوان 
عندكم، ليس متلكون منهن شيئا غير ذلك، اال أن يأتني بفاحشة 
مبين���ة، فإن فعلن فاهجروهن ف���ي املضاجع واضربوهن ضربا 
غير مبرح، فإن اطعنكم فال تبغوا عليهن سبيال، اال ان لكم على 
نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فال 
يوطئن فرشكم من تكرهون وال يأذن في بيوتكم ملن تكرهون، اال 
وحقهن عليكم ان حتس���نوا اليهن في كسوتهن وطعامهن« رواه 

الترمذي وقال: حيث حسن صحيح.
وعن معاوية بن حيدة ÿ قال: قلت: يا رس���ول اهلل ما حق 
زوجة احدنا علي���ه؟ قال: أن تطعمها اذا طعمت وتكس���وها اذا 
اكتس���يت. وال تضرب الوجه وال تقبح وال تهجر اال في البيت« 

حديث حسن.
وعن ابي هريرة ÿ قال: قال رسول اهلل ژ: »أكمل املؤمنني 
اميانا احس���نهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم« رواه الترمذي 

وقال: حديث حسن صحيح.
وعن اياس بن عبداهلل بن ابي ذباب ÿ قال: قال رسول اهلل 
ژ: »ال تضرب���وا إماء اهلل« فجاء عمر ÿ الى رس���ول اهلل ژ 
فقال: ذئرن النساء على ازواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل 
رسول اهلل ژ نساء كثير يشكون ازواجهن فقال رسول اهلل ژ: 
»لقد اطاف بآل محمد نس���اء كثير يشكون ازواجهن ليس اولئك 

بخياركم« رواه ابو داود باسناد صحيح.

الخيالء
عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل ژ »من 

جر ثوبه مخيلة لم ينظر اهلل إليه يوم القيامة« رواه البخاري.

في واحد من اروع ايام االسالم وازهاها، 
حين صرخت امرأة مسلمة لطمها رومي 
بعد احت���الل ديارها »وامعتصماه«، فما 
لبث أمير المؤمنين ان لبى نداءها بجيش 
جرار ثأرا لكرامتها، في ملحمة اسطورية، 
قلما يجود زمان بمثلها وصارت نبراسا 
للباحثين عن كرامة األمة وحريتها الذين 

ال يزالون يرددون الصرخة نفسها.
لم يكد المعتصم يس���تريح من فتنة 
بابك الخرمي حتى ش���بت فتنة اخرى، 
طمع تيوفيل بن ميخائيل ملك الروم في 
بالد المسلمين خصوصا عندما علم ان 
جنود المسلمين جميعهم في اذربيجان 
يواصلون فتوحاتهم، فأخذ يعبئ الجنود 
وخرج قائدا على مائة الف من الروم لقتال 
المسلمين، فوصل الى حصن »زبطرة« 
فقتل االطفال والش���يوخ وخرب البالد، 
واسر النساء وسباهن، وانتهك اعراضهن 
وحرماتهن، ومثل بكل من وقع في يده من 
المسلمين، وكان من ضمن النساء امرأة 
اقتادها جنود الروم لألسر، فصرخت هذه 

المرأة وقالت »وامعتصماه«.
فلما وصل الخبر الى المعتصم خليفة 
المسلمين استشاط غضبا وأخذته الحمية 

والغضب هلل، وقال: »لبيك«...
وكان باب���ك الخرمي كتب إلى حليفه 
امبراطور الروم البيزنطيين تيوفيل بن 
ميخائيل عندما ضيق���ت عليه جيوش 
المعتصم الحص���ار قائال ان ملك العرب 
المعتصم قد جهز الّي جمهور جيشه ولم 
يبق في اطراف بالده من يحفظها، فإن كنت 
تريد الغنيمة فانهض سريعا الى ما حولك 
من بالده فخذها، فإنك ال تجد احدا يمنعك 
عنها، فإن اردت الخروج إليه فاعلم انه 
ليس في وجهك احد يمنعك، كل ذلك طمعا 
من بابك في ان يتحرك الروم للتخفيف عنه 
وكشف بعض ما هو فيه من الضيق، فخرج 
تيوفيل بعد سنتين من رسالة بابك وانقض 
على مدينة »زبطرة« وأعمل بها السيف 

بال انس���انية وال رحمة، وسبى النساء 
بعد ذبح اطفالهن، فضج المسلمون في 
مناطق الثغور كلها، واستغاثوا وبلغ الخبر 
المعتصم فاستعظمه ونادى بالنفير العام، 
ونهض من س���اعته واخذ في االستعداد 
وجمع الجنود وأعد العدة، وخرج على 

رأس جيش لنجدة المسلمين.
وعندما سار المعتصم باتجاه الحدود 
تساءل: اي بالد الروم امنع واحصن؟ فقيل: 
عمورية، لم يعرض لها احد من المسلمين 
منذ كان االسالم، فسار باتجاهها، وعندما 
وصل الى بالد ال���روم ومن ضفاف نهر 
الالمس س���ير المعتصم قائده األفشين 
شماال وهدفه انقرة، وسير خلفه القائد 
اشناس ثم سار خلفهما، فكان معهما قبالة 
انقرة ففتحها بس���هولة ثم اتجه بعدها 

الى عمورية.
ونظم المعتصم الجيش، فجعل نفسه 
في القلب واألفشين على الميمنة، واشناس 
على الميسرة وقام الجيش االسالمي بحصار 
المدينة حصارا شديدا وفعلت المجانيق 
فعلها في السور وتنبه المعتصم الى سعة 
الخندق المحيط بعمورية وطول سورها، 
فأمر ببناء مجانيق ضخمة وللوصول الى 
السور كان البد من ردم اجزاء من الخندق 
وهو ما تكفل به سالح المهندسين، عن 
طريق ملء جلود االغنام ترابا وطرحها في 
الخندق واستمرت الوحدات الهجومية في 
عملها المضني، حتى استطاع المسلمون 
احداث ثغرة في سورها، فاندفع الجنود 
داخل المدينة، وحاربوا بكل قوة وشجاعة 
حتى س���يطروا على المدينة وانتصروا 

على الروم.

أهم معركة

سقطت عمورية بعد اهم معركة عربية 
استخدمت فيها ادوات الحصار الضخمة 
الكبيرة كالمجانيق والس���اللم واالبراج 
على اختالف اش���كالها وانواعها، وذلك 

بعد حصار دام خمسة وخمسين يوما، 
ثم امر المعتصم بطرح النار في عمورية 
من سائر نواحيها، فأحرقت وهدمت، وجاء 
بابها الرئيسي إلى سامراء، وعاد بعدها 
المعتصم بغنائم كبيرة جدا الى طرسوس، 
ومنها الى سامراء منتصرا ظافرا، رادا على 
تيوفيل فعلته كاسرا مخالبه التي تطاولت 
على )زبطرة( ومستجيبا لصيحة )امرأة 
مسلمة حرة مفجوعة( قائلة »وامعتصماه« 
جاءها على خيل بل���ق، فخلصها وقتل 
الرومي الذي لطمها ثم امر ببناء زبطرة 
وامدها بالرجال والعتاد والمؤن، فصمدت 
امام محاوالت الروم بعد ذلك فلم يقدروا 

عليها.
إن فت���ح عمورية اصع���ب الحصون 
الرومانية، كان له اكبر االثر في نفوس 
المس���لمين، حيث قوي���ت معنوياتهم 
وس���هل له���م اس���تمرار الفتوحات في 
شرق اوروبا، وكان هذا نتيجة منطقية 
لحميتهم وغيرتهم على دينهم واوطانهم 
واهلهم، ومس���ارعتهم للدفاع عنهم ضد 
 الغزاة والمحتلين الذين ال يقيمون وزنا 
لقيمة االنس���ان وكرامته مادام ال ينتمي 
ألبناء جلدتهم، فكان للمس���لمين النصر 
المبين، وص���دق اهلل العظيم اذ يقول: 
)يأيه���ا الذين آمنوا اصب���روا وصابروا 
ورابطوا واتق���وا اهلل لعلكم تفلحون(، 
كم���ا أضعف هذا النصر م���ن معنويات 
ال���روم، ألنه اظهر لهم قوة المس���لمين 
وشجاعتهم، وانهم اصبحوا قوة ال يستهان 
بها، ويخشى االعداء بأسها، كذلك عايش 
بعض الروم الحياة االسالمية واعجبوا 
بأخالق المسلمين وطهارة سيرهم وعظمة 
دينهم، فدخلوا في االسالم بعد ان شعروا 
برحمته وعدله، وقد خلد الشاعر ابوتمام 
هذا النصر بقصيدة عظيمة، هي بائيته 

الشهيرة التي قال في مطلعها:
السيف اصدق انباء من الكتب

في حده الحد بين الجد واللعب

استغاثت امرأة فلبى الخليفة

إبداع وابتكار 
من أطفال »البيادر«

واحد من اولئك الذين أعمى اهلل قلوبهم، وأصّم آذانهم وغرهم 
ما هم فيه من امللك واجلاه فكفروا بنعمة املنعم واحالوها كفرا 
حي���ث انكر دعوة ابراهيم گ حني دع���اه الى التوحيد وادعى 

االلوهية، انه منرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح.
قال عنه مجاهد: ملك الدنيا مشارقها ومغاربها، لقد طلب من 
ابراهيم الدليل عل���ى وجود ربه، فقال ابراهيم ربي الذي يحيي 
ومييت، فقال منرود: انا ايضا احيي واميت وجاء برجلني استحقا 
القت���ل فقتل احدهما وامر بالعفو عن اآلخر، ظنا منه ان هذا هو 
االحياء واملمات، قال له ابراهيم: )فإن اهلل يأتي بالش���مس من 
املشرق فأت بها من املغرب( فبهت من الرد وعجز عن الكالم وأصر 
على املكابرة،ومتادى في الغي والضالل فبعث اهلل له ملكا يدعوه 
ال���ى التوحيد، فأبى في االولى، فدعاه ف���ي الثانية فأبى، فدعاه 
في الثالثة فأبى وقال له: اجمع جموعك واجمع جموعي فارسل 
اهلل تعالى عليه وعلى جنوده جيشا من البعوض، ونزلت اآلية 
الكرمية: )ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ان آتاه اهلل امللك 
إذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ومييت قال أنا أحيي وأميت، قال 
إبراهيم فإن اهلل يأتي بالش���مس من املشرق فأت بها من املغرب 

فبهت الذي كفر واهلل ال يهدي القوم الظاملني(.

الذئب راع للغنم!

هل تعل م ما البنان؟

تبع ذئب قطيع غنم مدة طويلة، ولكنه لم يحاول 
أن يعتدي على شيء منه، وكان الراعي من أول أمره 
يتح���رز منه كما يتحرز من ع���دوه، ويرقب حركاته 
وسكناته، وملا طالت صحبة الذئب للغنم، ولم تبد منه 
أي محاولة لالعتداء عليها اعتبره الراعي حارسا لغنمه 
أكثر منه عدوا واضطر الراعي ذات يوم أن يذهب إلى 
املدينة فترك الغنم في حراسة الذئب وحده، فسنحت 
له الفرصة أن ينقض عل���ى الغنم، ويعبث بها، فلما 
عاد الراعي، وج���د قطيعه ممزقة، فقال: لقد نلت من 

أستحق إذ ائتمنت على غنمي ذئبا.

البنان هو أطراف األصابع والعالمات املوجودة على 
جلده هي ما نطل���ق عليه بصمات االصابع، حتدى اهلل 
سبحانه الكافرين الذين تساءلوا: كيف يحيي اهلل املوتى؟ 
فقال تعالى: )أيحسب اإلنس���ان ألن جنمع عظامه بلى 

قادرين على أن نسوي بنانه(.

التعاون
مس����ك اخلليفي تؤكد ان 
الناس م����ع بعضهم  تعاون 
يجعلهم يعيش����ون في أمان 
ورخاء خاصة ان اهلل تعالى قال 
)وتعاونوا على البر والتقوى(. 
والتعاون يشمل جميع مجاالت 
احلياة في العمل وفي البيت 
وفي الدراسة ويجعل الطرف 
اآلخر سعيدا بهذه املساعدة 

وهذا العون.

القراءة
تقول رغد العمران: القراءة 
غذاء الروح والعقل. وهي تنمي 
الثقاف����ة وتزيد م����ن املعرفة 
إلى  وجتعل اإلنسان يتطلع 
التكنولوجيا احلديثة والعلوم 
التي تزيد من حضارتنا ورقينا 
لذلك تعودت على القراءة يوميا 
كما عودتني أمي خاصة قصص 
التراث اإلسالمي وأخالقيات 

الصحابة رضي اهلل عنهم.

التعّلم
أنا  الفارسي تقول:  غالية 
أتعل����م كل ش����يء رغم أنني 
صغيرة في السن ولكن أمي 
عودتن����ي على ممارس����ة أي 
عمل يناسبني، واستطيع ان 
اقوم بعمل كيكة وأجملها مع 
والدتي كما استطيع ان افتح 
الكمبيوتر وأمارس العابا عن 
طريقه ألنني أرى أن اإلنسان 

البد أن يتعلم كل ما يفيده.

عدم الضرر
أن  مرمي يوس���ف تؤكد 
التسبب في  من يعمل على 
الضرر ألي إنسان مهما كانت 
ديانته يعاقبه اهلل ألنه ظلمه 
ظلما كبيرا. وتقول: لذلك من 
طريقتي في التعامل أن أحسن 
للجميع وأق���دم لهم اخلير 
وأبتعد عن أي شيء يضرهم 
أو يؤذيهم وأضع نفس مكان 

اآلخرين في تعاملي معهم.

الصلح بين المتخاصمين
تقول مرمي خالد: اإلنسان 
ال����ذي يتمتع بالس����لوكيات 
احلس����نة هو من يصلح بني 
املتخاصمني ويحاول فض أي 
مشكلة بكل هدوء وأن يشعرهم 
بأنهم اخطأوا في اخلصام ألن 
املسلم يجب اال يخاصم أخيه 
أكثر من 3 أيام، وعندما أرى 
صديقتي متخاصمة مع أخرى 

أصاحلهما على بعض.

المشاركة
شيخة القناعي تقول: أجمل 
ش����يء في التعامل أن أشارك 
صديقاتي أفراحهم وأحزانهم 
وألعب معه����م ونقوم بعمل 
اكالت معا وكذلك نقوم ببيع 
منتجاتنا التي نعملها بأيدينا 
في ي����وم مفتوح حتى أتعود 
عل����ى أن اكون س����يدة أعمال 
ناجحة وان ش����اء اهلل عندما 

أكبر سأفتح شركة كبيرة.

في السوق اخليري الذي نظمته جمعية بيادر السالم 
إلظهار ابداع���ات االطفال وابتكاراته���م، التقينا بهؤالء 
الزهور وهم يتنافسون على أجمل ما لديهم في حديقة 

الشعب.

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.

»اإليمان« ترحب باستقبال مقترحاتكم 
الفنية من  وخواطرك��م وإبداعاتك��م 
رسومات وغيرها مع إرفاق صورة شخصية 
 عل��ى العن��وان البري��دي اإللكتروني: 

lailaelshafie@hotmail.com


