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من أحاديث الرسول ژ  

حملة الراية في خيبر
عن بريدة ان رسول اهلل ژ دفع الراية الى علي بن ابي طالب 

يوم خيبر.
عن بريدة االسلمي قال: ملا نزل رسول اهلل ژ بحصن أهل خيبر 
اعطى رسول اهلل ژ اللواء عمر بن اخلطاب ÿ، ونهض معه من 
نهض من املسلمني فلقوا اهل خيبر، فقال رسول اهلل ژ: »ألعطني 

اللواء غدا رجال يحب اهلل ورسوله ويحبه اهلل ورسوله«.
فلم���ا كان من الغد دعا عليا وهو ارمد فتفل في عينيه واعطاه 
اللواء ونهض الناس معه فلقي اهل خيبر واذا مرحب يرجتز بني 

ايديهم وهو يقول: 
ل����ق����د ع���ل���م���ت خ���ي���ب���ر أن�������ي م���رح���ب
ش������اك������ي ال�������س�������الح ب�����ط�����ل م����ج����رب
اط�����ع�����ن اح����ي����ان����ا وح����ي����ن����ا اض������رب
ت���ل���ه���ب اق�����ب�����ل�����ت  ال������ل������ي������وث  اذ 

قال: فاختلف هو وعلي ضربتني فضربه على هامته حتى عض 
الس���يف منها بأضراسه وسمع اهل املعسكر صوت ضربته، قال: 

وما تتام آخر الناس مع علي حتى فتح له ولهم.
عن أم موس���ى قالت: سمعت عليا يقول: ما رمدت وال صدعت 

منذ دفع رسول اهلل ژ الراية الى يوم خيبر.
عن ابي هريرة قال: قال رس���ول اهلل ژ يوم خيبر: »ألدفعن 
الراية غدا الى رجل يحب اهلل ورس���وله فيفتح عليه« قال عمر: 
فما أحببت االمارة قبل يومئذ، فتطاولت لها واستش���رفت رجاء 
أن تدفع إلي، فلما كان من الغد دعا عليا فدفعها إليه فقال: »قاتل 
وال تلتفت حتى يفتح اهلل عز وجل عليك« فسار قليال ثم قال: يا 
رسول اهلل، عالم أقاتل؟ قال: »حتى يشهدوا ان ال إله إال اهلل وان 
محمدا رس���ول اهلل فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم 

إال بحقها وحسابهم على اهلل«.
عن سلمة بن األكوع قال: بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
أب���ا بكر الصديق ÿ برايته وكان���ت بيضاء الى بعض حصون 

خيبر فقاتل فرجع ولم يك فتح، وقد جهد. 
ث���م بعث الغد عمر بن اخلطاب فقات���ل ثم رجع ولم يك فتح، 

وقد جهد.
فق���ال رس���ول اهلل ژ: »ألعطني الراية غ���دا رجال يحبه اهلل 

ورسوله، يفتح اهلل على يديه، ليس بفرار«.
قال: فدعا رس���ول اهلل ژ عليا رضوان اهلل عليه، وهو أرمد، 
فتف���ل في عينيه ثم قال: »خذ ه���ذه الراية فامض بها حتى يفتح 

اهلل عليك«.

التصدق بجالل البدن
- عن علي ÿ قال: أمرني رس���ول اهلل ژ ان أتصدق بجالل 

البدن التي نحرت وبجلودها.
- عن علي ÿ قال: امرني رسول اهلل ژ ان اقسم بدنه، اقوم 
عليها، وان اقسم جلودها وجاللها، وأمرني اال اعطي اجلازر منها 

شيئا، وقال: »نحن نعطيه من عندنا«.

ذهابه إلى اليمن قاضيا ودعاء النبي ژ له
- عن حنش عن علي گ قال: بعثني رسول اهلل ژ الى اليمن 
قاضيا، فقلت: يا رسول اهلل، ترسلني وانا حديث السن، وال علم 
لي بالقضاء؟ فقال: »ان اهلل س���يهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا 
جلس بني يديك اخلصمان فال تقضني حتى تس���مع من اآلخر كما 
س���معت من األول، فإنه احرى ان يتبني لك القضاء« قال: فمازلت 

قاضيا، او: ما شككت في قضاء بعد.
- عن علي قال: بعثني رسول اهلل ژ الى اليمن فقلت: يا رسول 
اهلل، بعثتني وانا شاب اقضي بينهم، وال ادري ما القضاء؟ فضرب 
صدري بيده ثم قال: »اللهم اهد قلبه وثبت لسانه«، فوالذي فلق 

احلبة، ما شككت في قضاء بني اثنني.
- وعنه ايضا قال: بعثني رس���ول اهلل ژ الى اليمن قاضيا، 
فقلت: يا رسول اهلل انك ترسلني الى قوم يسألونني وال علم لي 
بالقضاء، فوضع يده على صدري وقال: »ان اهلل س���يهدي قلبك 
ويثبت لسانك، فإذا قعد اخلصمان بني يديك فال تقض حتى تسمع 
من اآلخر كما سمعت من األول، فإنه احرى ان يتبني لك القضاء«، 

فمازلت قاضيا، او: ما شككت في قضاء بعد.
- وعن علي قال: بعثني النبي ژ الى اليمن، فقلت: يا رسول 
اهلل، انك بعثتني الى قوم ش���يوخ ذوي اس���نان، واني اخاف اال 

اصيب، فقال: »ان اهلل سيثبت لسانك ويهدي قلبك«.

تأديب األبناء
عن أبي هريرة ÿ قال: أخذ احلسن بن علي رضي اهلل عنهما مترة 
من متر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول اهلل ژ: »كخ كخ ارم بها.. 

أما علمت أنا ال نأكل الصدقة« متفق عليه.
وعن أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبداهلل بن عبداالسد ربيب رسول 
اهلل ژ قال: »كنت غالما في حجر رس����ول اهلل ژ وكانت يدي تطيش 
في الصفحة فقال لي رسول اهلل ژ: يا غالم سم اهلل تعالى وكل بيمينك 

وكل مما يليك.. فما زالت تلك طعمتي بعد« متفق عليه.
وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: س����معت رسول اهلل ژ يقول: 
»كلكم راع وكلكم مس����ؤول عن رعيته: اإلمام راع ومسؤول عن رعيته 
والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته واملرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعيتها واخلادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته 

فكلكم راع ومسؤول عن رعيته« متفق عليه.
 ÿ »وعن عمرو بن ش����عيب عن أبيه عن جده »عبداهلل بن عمرو
قال: قال رسول اهلل ژ: »مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني، 
واضربوهم عليها وهم ابناء عشر، وفرقوا بينهم في املضاجع« حديث 

حسن رواه ابو داود بإسناد حسن صحيح.
وعن أبي ثرية س����برة بن معبد اجلهني ÿ قال: قال رس����ول اهلل 
ژ: »علموا الصبي الصالة ابن سبع سنني واضربوه عليها ابن عشر« 
حديث حس����ن رواه ابو داود والترمزي وقال: حديث حسن، ولفظ ابي 
داود: »م روا الصبي بالصالة إذا بلغ س����بع سنني، وإذا بلغ عشر سنني 

فاضربوه عليها«.

حق الزوج
عن ابي هريرة ÿ قال: قال رس����ول اهلل ژ: »إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراش����ه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها املالئكة حتى تصبح« 

متفق عليه.
وفي رواية لهما: إذا باتت املرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها املالئكة 
حتى تصبح« وفي رواية: قال رس����ول اهلل ژ: »والذي نفسي بيده ما 
من رجل يدعو امرأته إلى فراش����ه فتأبى عليه إال كان الذي في الس����ماء 

ساخطا عليها حتى يرضى عنها«.
وع����ن أبي هريرة ÿ ان رس����ول اهلل ژ ق����ال: »ال يحل المرأة أن 
تصوم وزوجها شاهد إال بإذنه وال تأذن في بيته إال بإذنه« متفق عليه 

وهذا لفظ البخاري.
وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما عن النبي ژ قال: »كلكم راع وكلكم 
مس����ؤول عن رعيته واألمي����ر راع والرجل راع على أه����ل بيته واملرأة 
راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مس����ؤول عن رعيته« 

متفق عليه.
وع����ن أبي علي طلق بن علي ÿ ان رس����ول اهلل ژ قال: »إذا دعا 
الرج����ل زوجته حلاجته فلتأته وإن كان����ت على التنور« رواه الترمذي 

والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
وعن أبي هريرة ÿ عن النبي ژ قال: »لو كنت آمرا أحدا أن يسجد 
ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها« رواه الترمذي وقال: حديث حسن 

صحيح.
وعن أم سلمة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل ژ: »أميا امرأة 
مات����ت وزوجها عنها راض دخلت اجلن����ة« رواه الترمذي وقال: حديث 

حسن.
وعن معاذ بن جبل ÿ عن النبي ژ قال: »ال تؤذي امرأة زوجها في 
الدنيا إال قالت زوجته من احلور العني: ال تؤذيه قاتلك اهلل! فإمنا هو عندك 

دخيل يوشك أن يفارقك إلينا« رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
وعن أس����امة بن زيد رضي اهلل عنهما عن النبي ژ قال: »ما تركت 

بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء« متفق عليه.

حسن الخلق
قال الرسول ژ: »ان من خياركم أحاسنكم أخالقا«.

قال الرسول ژ: »ان من أحبكم إلي أحسنكم أخالقا«.
وقال أيضا: »إن لكل دين خلقا.. وإن خلق اإلسالم احلياء..«

عن عائش����ة رضي اهلل عنها ان رسول اهلل ژ قال لها: »يا عائشة 
أرفقي فإن اهلل إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق« وفي رواية: 
»إذا أراد اهلل بأه����ل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق«. عن عائش����ة رضي 
اهلل عنها قالت: »جاءتني مس����كينة حتم����ل ابنتني لها، فأطعمتها ثالث 
مت����رات، فأعطت كل واحدة منهما مترة، ورفعت الى فيها ثمرة لتأكلها، 
فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة، التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، 
فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول اهلل ژ فقال: »إن اهلل قد 

أوجب لها بها اجلنة، أو أعتقها بها من النار« رواه مسلم.

حينما تق����ف مواكب التاريخ تتأمل عظمة 
انسان، وتتملى سؤدده ومجادته، فإنها تقف 
وتطي����ل الوقوف امام هذا البطل العظيم، ألن 
جوانب العظمة فيه حتتاج الى تدبر وامعان، 
فهو اينما حدقت بفكرك في آفاق حياته جتدها 
آفاقا تتجاوز تخوم االنسانية، حتى ان املتأمل 
الفاحص ليستظهر فيها من املعاني ما تدركه 
اجنحة اخليال احمللق، وحسبه عراقة في االصل 
ان اباه هو الزبير بن العوام حواري رسول اهلل 
ژ وابن عمته، وان امه هي اسماء بنت ابي بكر 

الصديق، وان خالته هي عائشة ام املؤمنني.
نش����أ عروة بن الزبير بن العوام واخوته 
الستة نشأة مباركة زكية، يترددون آنا على بيت 
خالتهم عائشة ويستمعون ويعون من علوم 
الدين ما تتسع له قلوبهم الشريفة وصدورهم 
النظيفة، حتى صار كل منهم خزانة علم ومعرفة، 
يؤمهم من يجد في صدره حاجة لفهم ما اشكل 
فهمه واعضل تفس����يره واستغلق تأويله من 

امور الدين.
وكان عروة فقيها، عاملا حافظا، حجة، عاملا 
باليسير، كثير احلديث، كما كان من فقهاء املدينة 
املعدودين، وهو اول من صنف املغازي، ولم 
يدخل في شيء من الفنت، اذ كان متجها بكليته 
الى العلم والعبادة، يحيل القرآن والسنة الى 
سلوك عملي وتطبيق واقعي، فهو يقرأ كل يوم 
رب����ع القرآن في املصحف ويقوم به في الليل، 
على هذا ميكن ان نق����ول انه كان يقرأ القرآن 
مرتني كل اربعة ايام، مرة في املصحف ومرة 
في الص����الة، وقد انار القرآن بصيرته واضاء 
سريرته، وصقل قلبه وجال عقله، وألهم ذهنه، 
فكان في العلم كالكوكب الدري، يهدي س����ناه 
احلائرين ويرشد ضؤه السائرين، وكان اذا جلس 
بجوار الكعبة اجتم����ع اليه الناس، واحاطوه 
بأس����ئلتهم، وهو يجيبهم ف����ي رزانة وتثبت 
واناة مثله في ذلك مثل الس����اقي الذي يطوف 
على الهيم الظماء باملاء العذب فيروي ظمأهم 

ويقدم اليهم اعلى ما يطمعون اليه.

البذل والعطاء

وهكذا كان عروة بن الزبير في مجلس علمه 

يبس���ط مائدة املعرفة ملن يريد ان يتضلع، 
ويقدم اطايب العلوم مل���ن يريد ان يتزود، 
ويرتقي بعقل االنسان الى درج الوعي والفهم 
واالدراك الس���ليم، اما عن جوده وس���خائه 
ومعروفه فقد كان معط���اء يبذل كل ما في 
يده ويعطي كل ما ميلك ويستصغر العطاء، 
وتفيض عيناه بالبر ويتهمها باجلدب، وكان 
له بستان حافل بأش���جار النخيل، اذا جاء 
موسم الرطب يفتح ثغره من سوره ليدخل 
منها الناس ويأخذوا ما ش���اءوا من الرطب 
اجلنى ويحملوا اوالدهم ايضا، وكان السرور 
يتألأل في محياه وهو يرى الناس في بستانه 
يأكلون وينعم���ون، وكان عروة بن الزبير 
كلما دخل بستانه يقرأ اآلية الكرمية )ولوال 
اذ دخلت جنتك قلت ما ش���اء اهلل ال قوة اال 
باهلل(. وكما ميتح���ن اهلل عباده ليمحص 
الصابر من اجلازع، فقد امتحن عبده عروة 
بن الزبير في نفس���ه وول���ده، وحصل ابن 
الزبير عل���ى اعلى الدرجات عند اهلل، واخذ 
شهادة مزهوا فخورا بها، ألنها تعبر عن اميان 
راس���خ وعقيدة ثابتة، فتعالوا نستعرض 
معا هذه الواقعة، لندخل في خشوع واجالل 
الى هذه النفسية املطمئنة بربها، والى هذا 
املؤمن الصابر الش���اكر الذي استغرقه حب 
اهلل، حتى انه كان اذا دخل في الصالة يذوب 
وجدا في اهلل وينسى كل شيء حوله، بل ال 
يحس بأي ألم في جسده. فقد خرج يوما في 
طريقه من املدينة الى دمشق لزيارة الوليد 
بن عبدامللك خليفة املسلمني، وكان برفقته 
ابنه محمد، وفي ه���ذا الطريق اصيب بداء 
االكلة في رجله وه���و داء اذا اصاب عضوا 
في اجلسد يظل يتآكل وال عالج له اال البتر، 
وقد استغرقت الرحلة بضعة ايام كان الداء 
خاللها قد متكن من رجله واستش���رى فيها 
وتفاقم أمره، واس���تولى على نصف ساقه، 
وملا بلغ دار اخلالفة في دمش���ق ودخل على 
الوليد ب���ن عبدامللك جمع له الوليد االطباء 
املتخصصني في عالج هذا الداء، لكنهم اجمعوا 

على قطع الساق فورا.
وعلم عروة بن الزبي���ر مبا اجمع عليه 

االطباء، فلم يبد اجلزع، وال احلزن، وواجه 
احملنة بنفس راضية وقلب صبور، وعندما 
اخذوه لبتر ساقه قالوا له: اال نسقيك مرقدا 
)شرابا اشبه باملخدر( حتى يغيب عقلك، فال 
حتس بااللم ونحن ننش���ر ساقك باملنشار، 
فابتسم عروة ابتس���امة عريضة تعبر عن 
صدق اميانه وثباته امام ضربات القدر، وقال 
لهم: ال، ما ظننت ان احدا يؤمن باهلل يشرب 
شيئا يغيب عقله حتى ال يعرف ربه عز وجل، 
لكن ان كنتم البد فاعلني فافعلوا ذلك وانا في 

الصالة، فإني ال احس بذلك وال اشعر به.
وما ان قام الى الصالة واس���تغرق فيها 
كدأبه حتى نشر االطباء ساقه فلم يتألم ولم 
يختلج، ولم يتحرك عضو من اعضائه، ثم 
امسك بعد الصالة بالساق املبتورة وقلبها 
بني يديه وقال: اللهم انك تعلم اني لم امش 

بها الى سوء او الى معصية قط.

قوة اإليمان

وحدث ف���ي تلك الليلة التي قطعت فيها 
ساقه ان دخل ابنه حظيرة الدواب فرفسته 
فرس فمات في احلال، واجتمعت على عروة 
مصيبتان في ليلة واحدة، بتر ساقه وموت 
احب اوالده اليه، فكيف استقبل املصيبتني 
وواجه احملنتني؟ ومباذا خرج من امتحان اهلل 
له في نفسه وولده؟ كان في اميانه وصبره 
كالطود الشامخ العظيم ال حتركه الرياح وال 
تهزه االعاصير وال تؤث���ر فيه االنواء، فقد 
جاءه الوليد ب���ن عبدامللك يعزيه في رجله 
وفي ابنه الذي قتل برفسة فرس، فقال عروة: 
اللهم لك احلمد كان لي اطراف اربعة فأخذت 
واحدا وابقيت ثالثة، وكان لي بنون سبعة، 
فأخذت واحدا وابقيت س���تة، فلئن كنت قد 
ابتليت فلطاملا عافيت، ولئن كنت قد اخذت 
فلطاملا اعطيت، فلك احلمد يا رب. ولقد عاش 
عروة بن الزبير احدى وسبعني سنة حمل 
خاللها لواء العلم وجسد مبادئ االسالم في 
سلوكه النوراني، فقد ولد في السنة الثالثة 
والعش���رين من الهجرة وتوفي في السنة 

الرابعة والتسعني.

عروة بن الزبير بن العوام شغلته الصالة عن آالم البتر

كيفية الصالة في مدرسة 
عبداهلل بن رواحة

حني بعث النب����ي ژ ابا لبابة الى بني قريظة 
فقال����وا له: يا أبا لبابة ماذا ترى؟ اننزل على حكم 
سعد بن معاذ فينا؟ فأش����ار ابو لبابة الى حلقه، 
اي ان حكم سعد منكم سيكون الذبح فال تنزلوا، 
ق����ال ابو لبابة: اهلل ما زال����ت قدماي عند مكانهما 
حتى علمت اني قد خنت اهلل ورسوله، فنزل قوله 
تعالى: )يا ايها الذين آمنوا ال تخونوا اهلل والرسول 
وتخونوا اماناتكم وأنت����م تعلمون وأعلموا أمنا 
أموالكم وأوالدكم فتنة وأن اهلل عنده أجر عظيم 
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اهلل يجعل لكم فرقانا 
ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم واهلل ذو الفضل 
العظيم(، وروى املفسرون ان سبب نزولها ما جاء 
عن جابر بن عبداهلل من أنها نزلت في منافق كتب 
الى ابي سفيان يطلعه على سر من اسرار املسلمني 
ومنها ما جاء انها نزلت في قوم كانوا يس����معون 
الش����يء عن النبي ژ ثم يحدثون به املش����ركني، 
ق����ال ابن كثير: والصحيح ان اآلية عامة وان صح 
انها وردت لس����بب خاص فإن االخذ بعموم اللفظ 

ال بخصوص السبب هو املعتمد.

من أعان ظالمًا ُسلط عليه

هل تعلم؟
من ألقاب الصحابة

خرج حم���ار وثعلب يتصيدان في غابة، واتفقا على 
ان يحمي كل منهما صاحبه، فلم ُيجاوزا غير قليل حتى 
قابال أس���دا، ورأى الثعلب ان اخلطر سيلحق به، فتقدم 
الى األسد ووعده بان يحتال على احلمار ان هو جعل له 
األمان على نفسه، فلما أخذ من األمان ما وثق به استدرج 
احلمار الى حفرة عميقة، واحتال حتى أوقعه فيها، فلما 
رأى األس���د ان احلمار اصبح رهن مشيئته، انقض على 

الثعلب من فوره، ثم ثنى باحلمار بعد فراغه منه.

ÿ ذو النورين: عثمان بن عفان أمير املؤمنني
ÿ ذو الشهادتني: خزمية بنت ثابت

ذو اليدين: رجل من بني سليم يقال له: اخلرباق شهد 
النبي ژ وقد أوهم في صالته فخاطبه

العدل
دالل عبدالك���رمي تؤكد ان 
العدل هو اساس احلياة الكرمية 
لكل انسان وتقول أمرنا اهلل 
سبحانه وتعالى بالعدل لذلك 
يجب على كل مسلم ومسلمة ان 
يتحلى بهذه الصفة املهمة في 
حياته وفي معامالته حتى يكون 
عادال في معامالته مع جميع 
الناس املسلمني وغير املسلمني 

ومع جميع اجلنسيات.

الجمال
غدير فاض���ل تقول: اهلل 
جميل يحب اجلمال وتبني ان 
اجلمال ليس في الشكل فقط 
ولكن جمال الروح وجمال الطبع 
وجمال األخالق، وتقول: ديننا 
دين اجلمال فالبد من احملافظة 
على جمالنا اخلارجي والداخلي 
باألخالق احلسنة والسلوكيات 
التي أمرنا بها اإلسالم وعلينا 

التمسك بها.

التناسق
س���ندس موس���ى تقول: 
التناس���ق في رأيي يعبر عن 
شخصية الفتاة فالبد ان يكون 
هناك تناسق في شكلها وألوانها 
وموديله���ا واال جتري البنت 
وراء املوضة وتترك ما يناسبها 
فلكل جسد ش���يء خاص به 
ولذلك اختار مالبسي بعناية 
حت���ى يكون ش���كلها مقبوال 

ويناسبني.

قول الحق
فيصل سالم يقول: االنسان 
الشريف هو من ينطق دائما 
باحلق وال يكذب وال يتجمل 
وال ينافق، لذلك اذا رأيت عيبا 
في انسان فال أجرحه واذكر 
ل���ه عيبه وأيض���ا ال أنافقه 
وأق���ول ان هذا العيب ميزة 
وإذا سألني أحد أصدقائي عن 
شيء أقول احلق دائما حتى 

أكون قويا شريفا.

التمسك بالمبدأ
يقول بندر حسني: لدي 
مب���دأ في حيات���ي أن أكون 
واضحا أمام اجلميع وال أخاف 
أحدا اال اهلل ولذلك أحرص 
دائم���ا على عدم الوقوع في 
اخلطأ وان أمتس���ك مببدأي 
وال أغيره ألرضي غيري او 
اتش���به بأحد ألنني أرى ان 
من يتمسك مببدأه هو انسان 

مسلم بحق.

التواضع
حس���ني ري���اض يقول: 
التواضع صفة األنبياء عليهم 
صلوات اهلل جميعا ولذا البد 
للمسلمني ان يتأسوا برسلهم 
وان يتصفوا بالتواضع واال 
يتعالوا على احد أقل منهم 
حتى ال نشعرهم انهم فقراء او 
اننا أحسن منهم ألنني مؤمن 
متاما بأنه ال فرق بني عربي 

وأعجمي اال بالتقوى.

حول تطبي���ق عملي للصالة عل���ى أكمل وجه نظم 
مركز يوس���ف الغامن – نساء، محاضرات اميانية حتت 
ش���عار »يال نصلي« بدأتها مبدرسة عبداهلل بن رواحة 

االبتدائية � بنني.

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 
وخواطرك��م وإبداعاتك��م الفنية من 
رس��ومات مع إرفاق صورة شخصية 
اإللكتروني:  البري��دي  العن��وان   على 

lailaelshafie@hotmail.com


