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روعهم قول ال إله إال اهلل
من مناقب اإلمام علي ے  

األسبوع قصة

مالك خالدأحمد اسكندر

ضحى مساعدسلطان خالد

لولوة نبيلأحمد فؤاد

من أحاديث الرسول ژ  

تنبؤه عن مقتله
ع����ن زيد بن وهب قال: قدم علّي ے على قوم من أهل البصرة 
م����ن اخلوارج، فيهم رجل يقال له: اجلع����د بن بعجة، فقال له: اتق 
اهلل ي����ا علّي فإنك ميت، فقال علّي ے: بل مقتول، ضربة على هذا 
تخضب هذه )يعني حليته من رأس����ه( عهد معهود وقضاء مقضي 
)وقد خاب من افترى( وعاتبه في لباسه فقال: ما لكم وللباس؟ هو 

أبعد من الكبر وأجدر ان يقتدي بي املسلم.
ع����ن فضالة بن أبي فضالة األنصاري � وكان أبوفضالة من أهل 
بدر � قال: خرجت مع أبي عائدا لعلي بن أبي طالب � ے من مرض 
أصابه ثقل منه، قال: فقال له أبي: ما يقيمك في منزلك هذا؟ لو أصابك 
أجلك لم يلك إال أعراب جهينة، حتمل الى املدينة، فإن أصابك أجلك 
وليك أصحابك وصلوا عليك، فقال علّي ے: إن رسول اهلل ژ عهد 
إلّي أال أموت حتى أؤمر ثم تخضب هذه � يعني حليته � من دم هذه 

� يعني هامته � فقتل وقتل أبوفضالة مع علّي يوم صفني.
عن عبداهلل بن سبع قال: سمعت عليا ے يقول: لتخضنب هذه 
من هذا، فما ينتظر بي األشقى؟ قالوا: يا أمير باملؤمنني فأخبرنا به 
نبير عترته، قال: إذن تاهلل تقتلون بي غير قاتلي، قالوا: فاستخلف 
علينا، ق����ال: ال، ولكن أترككم الى ما ترككم إليه رس����ول اهلل ژ، 
قالوا فما تقول لربك إذا أتيته؟ قال: أقول: اللهم تركتني فيهم ما بدا 
لك ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن ش����ئت أصلحتهم، وإن شئت 

أفسدتهم.
عن عبداهلل بن س����بع قال: خطبنا عل����ّي ے فقال: والذي فلق 
احلبة وبرأ النسمة لتخضنب هذه من هذه، قال: قال الناس: فأعلمنا 
من هو، واهلل لنبيرن عترته، قال: أنشدكم باهلل أن يقتل غير قاتلي، 
قالوا: إن كنت قد علمت ذلك استخلف إذن، قال: ال، ولكن أكلكم إلى 

ما وكلكم إليه رسول اهلل ژ.
عن عمار بن ياس����ر قال: كنت أنا وعل����ّي رفيقني في غزوة ذات 
العش����يرة، فلما نزلها رسول اهلل ژ وأقام بها، رأينا ناسا من بني 
مدل����ج يعملون في عني لهم في نخل، فقال لي علّي: يا أبا اليقظان، 
هل ل����ك أن نأتي هؤالء فننظر كيف يعملون، فجئناهم فنظرنا الى 
عملهم ساعة ثم غش����ينا النوم فانطلقت أنا وعلّي فاضطجعنا في 

صور من النخل، في دقعاء من التراب، فنمنا.
فواهلل ما أهبنا إال رس����ول اهلل ژ يحركنا برجله، وقد تتّربنا 
من تلك الدقعاء، فيومئذ قال رسول اهلل ژ لعلي: »يا أبا تراب« ملا 

ُيرى عليه من التراب.
قال: »أال أحدثكما بأشقى الناس رجلني؟« قلنا: بلى يا رسول اهلل، 
قال: »أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علّي على هذه 

� يعني قرنه � حتى تبل منه هذه � يعني حليته.
عن زيد بن وهب قال: جاء رأس اخلوارج الى علّي فقال له: اتق 
اهلل فإنك مي����ت، فقال: ال والذي فلق احلبة وبرأ النس����مة، ولكني 
مقتول من ضربة من هذه تخضب هذه � وأش����ار بيده الى حليته � 

عهد معهود، وقضاء مقضي )وقد خاب من افترى(.

كيف قتل؟
عن أبي الطفيل قال: دعا علي الناس الى البيعة فجاء عبدالرحمن 
بن ملجم امل����رادي فرّده مرتني، ثم أتاه فقال: ما يحبس أش����قاها؟ 
لتخّضنّب � أو لتصبغّن � هذه من هذه، يعني حليته من رأس����ه، ثم 

متثل بهذين البيتني:
اش�������������دد ح������ي������ازمي������ك ل����ل����م����وت

ف����������������إن امل��������������������وت آت������ي������ك������ا
ال�����ق�����ت�����ل م����������ن  جت�������������زع  وال 

ب���وادي���ك�����������������������ا ح�����������������ّل  إذا 
واهلل انه لعهد النبي األمي ژ إلّي.

كيف عوقب قاتله
عن أبي جنّي قال: ملا ضرب ابن ملجم علّيا ے الضربة قال علّي: 
افعلوا به كما أراد رس����ول اهلل ژ ان يفعل برجل أراد قتله، فقال: 

»اقتلوه ثم حرقوه«.

ÿ خطبة الحسن بعد قتل علّي
عن أبي إسحاق عن هبيرة: خطبنا احلسن بن علّي ے فقال: لقد 
فارقكم رجل باألمس لم يسبقه األولون بعلم، وال يدركه اآلخرون، 
كان رسول اهلل ژ يبعثه بالراية، جبريل عن ميينه وميكائيل عن 

شماله، ال ينصرف حتى يفتح له.

ستر العورات
عن معاوية ے قال: س����معت رسول اهلل ژ يقول: »انك اذا اتبعت 

عورات الناس افسدتهم«.

خيركم
ع����ن ابي اي����وب االنصاري ے قال: قال رس����ول اهلل ژ: »ال يحل 
للرجل ان يهج����ر اخاه فوق ثالث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 

هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسالم«.

خصلتان
ع����ن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رس����ول اهلل ژ الش����ج 

عبدالقيس: »ان فيك خصلتني يحبهما اهلل: احللم واالناة«.

الرفق
عن عائشة رضي اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل ژ: »ان اهلل يحب 

الرفق في االمر كله«.

البينة
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: ان رس����ول اهلل ژ قال: »لو يعطى 
الناس بدعواهم، الدعى رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينة على املدعي، 

واليمني على من انكر«.

أكبر الكبائر
عن ابي بكرة نفيع بن احلارث ے قال: قال رسول اهلل ژ: »اال انبئكم 
بأكبر الكبائر؟« - ثالثا – قلنا: بلى يا رسول اهلل. قال: »االشراك باهلل، 
وعقوق الوالدين« وكان متكئا فجلس فقال: »اال وقول الزور وش����هادة 

الزور« فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.

ليس منا
عن ابي ذر ے: انه س����مع رسول اهلل ژ يقول: »من ادعى ما ليس 

له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار«.

هدي الطعام
عن عبداهلل بن بس����ر قال: نزل رسول اهلل ژ على ابي، فقربنا اليه 
طعام����ا ووطبة فأكل منها، ثم اتى بتمر ف����كان يأكله ويلقي النوى بني 
اصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، قال شعبة: هو ظني، وهو فيه ان 
شاء اهلل القاء النوى، ثم اتى بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن ميينه، 
قال فقال ابي – واخذ بلجام دابته – ادع اهلل تعالى لنا، فقال: »اللهم بارك 

لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم« رواه مسلم.
وعن انس ان النبي ژ جاء الى س����عد بن عبادة فجاء بخبز وبزيت 
فأكل، ثم قال النبي ژ: »افطر عندكم الصائمون، واكل طعامكم االبرار، 
وصلت عليكم املالئكة« رواه ابو داود. وعن جابر قال: صنع ابو الهيثم 
بن التيهان للنبي ژ طعاما، فدعا النبي ژ واصحابه، فلما فرغوا قال 
»اثيبوا اخاكم« قالوا يارسول اهلل وما اثابته؟« قال: »ان الرجل اذا دخل 

بيته فأكل طعامه وشرابه فادعوا هلل فذلك اثابته« رواه ابو داود.
عن ابي سعيد ے قال: ان النبي ژ قال: »من ال يرحم ال يُرحم«.

حداد المرأة
عن عائشة ے أن هند بنت عتبة قالت يا رسول اهلل: »إن أبا سفيان 
رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إال ما أخذته منه وهو ال 

يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك باملعروف« رواه البخاري ومسلم.

آداب المجلس
عن أبي هريرة ے عن النبي ژ: »من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، 
فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أال إله 
إال أنت، استغفرك وأتوب إليك، إال غفر له ما كان في مجلسه ذلك«. رواه 
الترمزي، وابن حبان في صحيحه، واحلاكم في املستدرك، والسيوطي 

في زوائد اجلامع الصغير.

هو أبو الدرداء املتعبد، الزاهد، احلكيم، 
صاحب رسول اهلل ژ، قال البخاري: اسمه 
عام���ر بن مالك، ولقب���ه: عومير، وهو من 
األنصار من اخلزرج، قال عنه ژ: »حكيم 
أمتي عومي���ر«، وكان الصحابة يقولون: 
»أرحمن���ا بنا أب���و بك���ر، وأنطقنا باحلق 
عمر، وأميننا أبو عبيدة، وأعلمنا باحلرام 
واحلالل مع���اذ، وأقرؤنا أبي، ورجل عنده 
علم ابن مسعود، وتبعهم عومير أبو الدرداء 

بالعقل«.

تأخر إسالمه

جاء إسالم أبي الدرداء متأخرا، ولكنه جاء 
متدفقا مندفعا دافعا إلى محاولة تعويض 
ما فاته، فق���د كان رضي اهلل عنه من آخر 
األنصار إسالما، وكان يعبد صنما، وضعه 
في أشرف مكان في بيته، يضمخه كل يوم 
بالطيب، ويلقي عليه أفخر الثياب وأغالها، 
وذات ي���وم عزم عبداهلل بن رواحة، وكان 
صديقا ألبي ال���درداء في اجلاهلية ومقربا 
إلى نفس���ه، على أن يح���رك عقل وتفكير 
صاحبه الذي اليزال يعبد صنما رغم نور 
اإلسالم الذي أضاء املدينة املنورة، وتلك من 
خصال الصحبة الصاحلة ومن محاسنها، 
وظل يدعوه إلى اإلسالم فيقول: يا عومير، 
أترضى أن تكون آخر دارك إسالما؟ وكان 
قومه قد أس���لموا قبله، فيأبى أبو الدرداء، 
وذات يوم انطلق ابن رواحة قاصدا بيت أبي 
الدرداء، وقد بيت أمرا لعله يفيد في إثارة 
عقل صاحبه، وحتك���ي أم الدرداء فتقول: 
جاء عبداهلل بن رواحة ودخل بيتي فسأل 
عن عومير، فأخبرته أنه خرج آنفا، وكنت 
أمشط رأسي، فدخل ابن رواحة ومعه قادوم 
فأنزل الصنم وجعل يقدده »أي جعله قطعا«، 
وسمعت صوت القادوم وهو يضرب ذلك 
الصنم، فقلت: أهلكتني يا ابن رواحة، فخرج، 
وأقبل عومير، فوجدني أبكي شفقا منه، فقال: 
ما ش���أنك؟ قلت: أخوك عبداهلل بن رواحة 
دخل فصنع ما ترى، فنظر أبو الدرداء إلى 
الصنم احملطم، وغضب غضبا شديدا، ثم 

فكر وانكش���ف أمام عيني���ه فجأة زيف ما 
كان يفعل، وأحس للوهلة األولى أنه أهان 
نفسه، وأهان عقله، وأهان إنسانيته، حني 
كان يعبد قطعة خشب، ال تضر، وال تنفع، 
وأح���س بنور احلقيقة مي���أ قلبه، فجعل 
يجمع الصنم ويقول: ويحك هال امتنعت؟ 
أال دفعت عن نفسك؟ فقالت أم الدرداء: لو 
كان ينفع أو يدفع عن أحد دفع عن نفس���ه 
ونفعها، فقال أبو الدرداء كمن استيقظ من 
س���بات عميق: أعدي لي ماء في املغتسل، 
فاغتسل، ولبس حلته ثم ذهب إلى النبي 
ژ، فنظر إليه ابن رواحة مقبال، فقال: يا 
رسول اهلل هذا أبو الدرداء، وما أراه إال جاء 
في طلبنا؟ فقال ژ: »إمنا جاء ليسلم، إن 

ربي وعدني بأبي الدرداء أن يسلم«.

الفارس النبيل

ش���هد أبو الدرداء أحدا واملشاهد كلها، 
وكان بالؤه يوم أحد مشهودا، ونال تنويه 
القائد األعلى لقوات املسلمني احملاربة في 
سبيل اهلل محمد ژ، وتقول الروايات انه 
ملا هزم أصحاب رسول اهلل يوم أحد، كان 
أب���و الدرداء يومئذ فيمن فاء إلى رس���ول 
اهلل ژ في الناس، فلما أظلهم املش���ركون 
من فوقهم، قال رسول اهلل ژ: اللهم ليس 
له���م أن يعلونا، فثاب إليه ناس، وانتدبوا 
»أسرعوا«، وفيهم عومير أبو الدرداء، حتى 
أدحضوهم ع���ن مكانهم، وكان أبو الدرداء 
يومئذ حسن البالء، فقال رسول اهلل ژ: 
»نعم الفارس عومير«، وكان ذلك وس���ام 
الش���رف من الطبقة األولى يضعه رسول 

اهلل ژ على صدر الصحابي اجلليل.
ترك أبو الدرداء التجارة وكانت مهنته 
وانكب على العبادة يريد رضا ربه، وكان 
يقول: »كنت تاج���را قبل املبعث فلما جاء 
اإلس���الم جمعت التجارة والعب���ادة، فلم 
يجتمعا فتركت التجارة ولزمت العبادة«، 
وهو معدود فيمن جم���ع القرآن في حياة 
رسول اهلل ژ، بل هو أحد القراء السبعة 
املشهورين الثقاة، وروى سعد بن إسحاق 

عن محمد بن كعب قال: جمع القرآن خمسة: 
معاذ، وعب���ادة بن الصامت، وأبو الدرداء، 
وأب���ي بن كعب، وأبو أيوب، فلما كان زمن 
عمر كتب إليه يزيد بن أبي سفيان: إن أهل 
الشام قد كثروا ومأوا املدائن واحتاجوا إلى 
من يعلمهم القرآن ويفقههم فأعني برجال 
يعلمونهم، فدعا عمر اخلمس���ة، فقال: إن 
إخوانكم قد استعانوني من يعلمهم القرآن، 
ويفقههم في الدين، فأعينوني يرحمكم اهلل 
بثالثة منكم إن أحببتم، وإن انتدب ثالثة 
منكم فليخرجوا، فقالوا: ما كنا لننساهم، 
هذا شيخ كبير ألبي أيوب وأما هذا فسقيم 
ألبي فخرج معاذ وعبادة وأبو الدرداء، فقال 
عمر: ابدأوا بحمص فإنكم ستجدون الناس 
على وجوه مختلف���ة، منهم من يلقن فإذا 
رأيتم ذلك، فوجهوا إليهم طائفة من الناس، 
فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد وليخرج 
واحد إلى دمشق، واآلخر إلى فلسطني قال: 
فقدموا حمص فكانوا بها، حتى إذا رضوا من 
الناس أقام بها عبادة بن الصامت، وخرج 
أبو الدرداء إلى دمشق، ومعاذ إلى فلسطني 
فمات في طاعون عمواس، ثم صار عبادة 
إلى فلسطني وبها مات، ولم يزل أبو الدرداء 
بدمشق وتصدر لإلقراء فيها في عهد عمر 
بن اخلطاب وإليه انتهت مش���يخة اإلقراء 
فيها، وولي قضاءها في خالفة عثمان، وظل 

بها حتى مات. 
قالت أم الدرداء: ملا احتضر أبو الدرداء 
جعل يقول: من يعمل ملثل يومي هذا؟ من 
يعمل ملثل مضجعي هذا؟ وكان ے قد عاش 
حياة زهد وتواض���ع وعلم وذكر، ويروى 
أن أمير املؤمنني عمر بن اخلطاب زاره في 
بيته فلم ير فيه غير فراش من جلد، وكساء 
رقيق ال يحميه من البرد، فقال له: رحمك 
اهلل، ألم أوسع عليك؟ فقال له أبو الدرداء: 
أتذكر حديثا حدثناه رسول اهلل؟ قال عمر: 
أي حديث؟ قال: »ليكن بالغ أحدكم من الدنيا 
كزاد الراكب«، ق���ال: نعم، قال أبو الدرداء: 
فماذا فعلنا بعده يا عمر؟ فبكى عمر، وبكى 

أبو الدرداء.

أبو الدرداء األنصاري حكيم األمة

رضا الوالدين

الصدق

كان أبوطالب عم النبي ژ كثير الدفاع عنه، وكان يحول 
دون وصول كثير من اذى املش����ركني إلي����ه على الرغم من 
انه لم يكن على دين����ه، وكانت قريش كثيرا ما تذهب إليه 

تش����كو محمدا ابن اخيه ژ 
حينما يعيب عليهم عبادتهم 
لتلك االصنام التي ال تضر وال 
تنفع وال تبصر وال تس����مع، 
ومن ذلك انه ملا مرض ابوطالب 
دخل عليه ره����ط من قريش 
فيه����م ابوجهل فقالوا: ان ابن 
اخيك يشتم آلهتنا، فلو بعثت 
إليه فنهيته، فبعث إليه فجاء 
إليه النب����ي ژ فدخل البيت 
وبينهم وب����ني ابي طالب قدر 
مجلس رجل، فخشي ابوجهل 
ان جلس الى جنب ابي طالب 
ان يكون ارق له عليه، فوثب 
فجل����س في ذلك املجلس ولم 

يجد النبي ژ مجلس����ا قرب عمه فجلس عند الباب، فقال 
ابوطالب: اي ابن اخي، ما بال قومك يشكونك ويزعمون انك 
تشتم آلهتهم وتقول وتقول؟ قال الراوي: واكثروا عليه من 
القول. فتكلم رسول اهلل ژ 
فقال: يا عم اني اريدهم على 
كلمة واح����دة يقولونها تدين 
إليهم  لهم بها العرب وتؤدي 
العجم اجلزية، ففزعوا لقوله، 
وقالوا: كلمة واحدة؟ نعم وأبيك 
عش����را، وقالوا: وما هي؟ قال 
أبوطالب: وأي كلمة هي يا ابن 
اخي؟ ق����ال ژ ال إله إال اهلل، 
فقاموا فزعني ينفضون ثيابهم 
وهم يقولون: )أجعل اآللهة إلها 
واحدا إن هذا لش����يء عجاب( 
فنزل قوله تعالى: )بل هم في 
ش����ك من ذكري بل ملا يذوقوا 

عذاب(.

ليس الشديد بالُصرعة

هل تعلم؟

كان رسول اهلل ژ يسير ذات يوم مع أصحابه، فمروا 
على أناس أمامهم حجر كبير وكل واحد منهم يحاول ان 
يظهر قوته وش���دته فيرفع ذلك احلجر عن األرض على 

ذراعيه ثم يضعه مرة ثانية.
فسأل الرسول ژ ما يصنع هؤالء؟ فأخبره الصحابة 
ان هؤالء الناس يحاولون اظهار قوتهم وشدتهم برفع هذه 
األحجار عن األرض، فقال الرسول ژ: »أفال أدلكم على 

من هو أشد منهم؟ الذي ميلك نفسه عند الغضب«.
وقال ژ: »ليس الشديد بالُصرعة )القوة في مغالبة 
الرجال( ولكن الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضب«.

ان من أسماء اهلل احلسنى
اآلخر، األول، البارئ، الباسط، الباطن، الباقي، البديع، 
البر، البصير، التواب، اجلامع، اجلبار، احلسيب، احلفيظ، 

احلق، احلكم، احلكيم، احلليم، احلميد، احلي.

الوفاء بالعهد
أحمد اس����كندر يؤكد ان 
صفة الوفاء بالعهد هي صفة 
املؤمن����ني وان اهلل تعالى 
مدح املوف����ون بعهدهم اما 
العهد فهم  الذين ينقضون 
املنافقون ويقول: إذا واعدت 
صديقا لي على شيء فالبد 
ان أفي بعهدي وكأنه سيف 
على رقبتي وابتعد عن كل 

من هو ناقض للعهد.

كتمان األسرار
اذا  سلطان خالد يقول: 
ائتمنك شخص على سر فالبد 
ان تكتمه وإذا فعلت العكس 
فإنك غير جدير بأن تكون 
صديقا وفي����ا يحافظ على 
األسرار، ومن غير املعقول 
ان يثق بي صديقي ويخبرني 
بشيء على اال اعلنه ألحد ثم 
أفشي سره وأفضحه فهذا 

سلوك سيء بغيض.

قوة المالحظة
أحم����د فؤاد يق����ول من 
الس����لوكيات التي أحب ان 
أتصف بها ان تكون لدي قوة 
مالحظة في األشياء حتى ال 
أخطئ في حكمي على أحد 
وهذه الصفة ليست عيبا بل 
اعتبرها ميزة متيز اإلنسان 
الدقي����ق الذي يضع األمور 
في نصابها عن طريق قوة 

مالحظته لكل شيء.

البحث عن السعادة
مالك خالد تقول: السعادة 
والشعور بها جتعل االنسان 
يعيش مرح���ا يحب كل من 
حوله، وليس عيبا ان نبحث 
عن السعادة حولنا فكل ما 
في الكون جميل واهلل جميل 
يحب اجلمال، ودائما أضحك 
وأمرح حتى اجعل من حولي 
يشعرون بالسعادة والبهجة 

وأبعد عنهم االكتئاب.

التفاؤل بالحياة
ضحى مس���اعد تؤكد ان 
التفاؤل هو سلوك يجب ان 
يتصف به كل مسلم ألن احلياة 
جميلة وال داعي للتشاؤم وإذا 
أصاب اإلنسان شيء فيه ضرر 
له فليحمد اهلل في أش���ياء 
أخرى حققت له الس���عادة، 
لذلك أنا دائما متفائلة باهلل 
تعالى وثقتي كبيرة بأنه مع 

اإلنسان الضعيف دائما.

خشية اهلل
لولوة نبيل تقول يجب 
ان يتصف كل مس���لم غيور 
على دينه طامعا في جنة اهلل 
سبحانه بخشية اهلل تعالى و 
ال أخاف احدا اال اهلل، في كل 
عمل يقوم به وأثناء دراسته 
وأثن���اء تعامله م���ع الناس 
يجعل خش���ية اهلل ورؤيته 
تعالى له دائما نصب عينه 

حتى ال يقع في اخلطأ.

مشاركة من ضيفنا اجلديد ناصر وأخيه جاسم البحوه حيث 
ارسل ناصر يحدثنا عن طاعة الوالدين فيقول: املسلم اخللوق 
يج��ب عليه ان يطيع والديه وال يخال��ف أمرهما وال يقل لهما 
أف وال ينهرهما ألن اهلل تعالى  أمر ببرهما وألن الوالدين هما 
سبب وجود االنسان، فاملسلم يقدر لوالديه تعبهما في تربيته 
وتنشئته التنشئة الصاحلة، كما ان رضا الوالدين من رضا اهلل 

تعالى وطاعتهما سبب لدخول اجلنة.

أما جاسم البحوه فهذا نص ما أرسله لفاعل الصدق فيقول: 
الصدق خلق املسلم واملسلم ال يكذب ولو مزحا وعليه ان يتحرى 
الصدق حتى يكتب عند اهلل صديقا وهو يقتدي بذلك بالرسول 
ژ كان لقبه الصادق األمني واإلنسان الصادق يثق فيه الناس 
ويحبونه ويكس��ب قبل ذلك رضا اهلل سبحانه وتعالى والكذب 

من صفات املنافقني الذين يبغضهم اهلل تعالى.
شكرا لناصر وجاس��م البحوة وكنا نأمل بإرفاق صوركما 

بهذه املقالة اجلميلة على إمييل »االميان«.

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 
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