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استمعوا للقرآن فآمنوا وقومهم
من مناقب اإلمام علي ے  

دعيج حسنيليلى علي

حمد سعدنور فهد

عبداهلل السبيعيبدرية خالد

من أحاديث الرسول ژ  

غسله الجسد الشريف
عن عامر قال: غس���ل رس���ول اهلل ژ علي بن أبي طالب والفضل بن 
العباس وأسامة بن زيد، وكان علي يغسله ويقول: بأبي أنت وأمي، طبت 

ميتا وحيا.
وعن عامر قال: كان علي يغسل النبي ژ والفضل وأسامة يحجبانه.

عن الشعبي قال: غسل رسول اهلل ژ والعباس قاعد والفضل محتضنه 
وعلي يغسله � وعليه قميص � وأسامة يختلف.

عن ابراهيم قال: غسل رسول اهلل ژ العباس وعلي والفضل والعباس 
يسترهم.

عن ابن ش���هاب ان رسول اهلل ژ ولى غسله العباس بن عبداملطلب 
وعلي بن أبي طالب والفضل بن العباس وصالح مولى رسول اهلل ژ.

وعن الزهري قال: ولي غس���ل النبي ژ وجنه العباس وعلي بن أبي 
طالب والفضل وصالح مولى رسول اهلل ژ.

عن يزيد بن بالل قال: قال علي: أوصى النبي ژ أال يغسله أحد غيري، 
فإنه ال يرى أحد عورتي إال طمست عيناه.

قال علي: فكان الفضل وأس���امة يناوالني املاء من وراء الس���تر وهما 
معصوبا العني.

قال علي: فم���ا تناولت عضوا إال كأمنا يقلبه معي ثالثون رجال حتى 
فرغت من غسله.

عن عبداهلل بن ثعلبة بن صغير قال: غس���ل النبي ژ علي والفضل 
وأسامة بن زيد وشقران، وولي غسل سفليه علي والفضل محتضنه، وكان 

العباس وأسامة بن زيد وشقران يصبون املاء.
وعن س���عيد بن املسيب ے قال: غسل النبي ژ علي، وكفنه أربعة: 

علي والعباس والفضل وشقران.
عن ابن عباس قال: غس���ل النبي ژ علي والفضل، وأمروا العباس ان 

يحضر عند غسله فأبى، فقال: أمرنا النبي ژ ان نستتر.
عن عبداهلل بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: غسل رسول 
اهلل ژ علي والفضل بن عباس، وكان يقلبه وكان رجال أّيدا، وكان العباس 
بالباب فقال: لم مينعني ان احضر غسله اال انني كنت اراه يستحي ان اراه 
حاسرا. عن محمد بن ابراهيم بن احلارث التيمي قال: غسل النبي ژ علي 

والفضل والعباس وأسامة بن زيد وأوس بن خولي، ونزلوا في حفرته.
عن علي انه غس���ل النبي ژ وعباس وعقيل بن أبي طالب وأوس بن 
خولي وأس���امة بن زيد. عن الزبير بن موسى قال: سمعت ابا بكر بن أبي 
جهم يقول: غسل النبي ژ علي والفضل وأسامة بن زيد وشقران، وأسنده 
علي الى صدره، والفضل معه يقلبونه، وكان أسامة وشقران يصبان املاء 
عليه، وعليه قميصه، وكان أوس بن خولي قال: يا علي أنشدك اهلل وحظنا 
من رس���ول اهلل ژ؟ فقال له علي: ادخ���ل، فدخل فجلس. عن ابي جعفر 
محمد بن علي قال: غسل النبي ژ ثالث غسالت مباء وسدر، وغسل في 
قميص، وغس���ل في بئر يقال لها: العرس، لسعد بن خيثمة بقباء، وكان 
يشرب منها، وولي علي غسلته، والعباس يصب املاء، والفضل محتضنه، 
يقول: ارحني ارحني، قطعت وتيني، اني اجد شيئا يتنزل علي )مرتني(. 
عن عبداهلل بن احلارث ان عليا ملا قبض النبي ژ قام فارجت الباب، قال: 
فج���اء العباس معه بنو عبداملطلب فقاموا على الباب، وجعل علي يقول: 
بأب���ي انت وأمي طبت حيا وميتا، قال: وس���طعت ري���ح طيبة لم يجدوا 
مثلها قط، قال: فقال العباس لعلي: دع خنينا كخنني املرأة، وأقبلوا على 
صاحبكم، فقال علي: ادخلوا علي الفضل، قال: وقالت األنصار: نناشدكم 
اهلل في نصيبنا من رس���ول اهلل ژ فادخل���وا رجال منهم يقال له: أوس 
بن خولي، يحمل جرة بإحدى يديه، قال: فغس���له علي، يدخل يده حتت 
القميص، والفضل ميس���ك الثوب عليه، واألنصاري ينقل املاء، وعلى يد 
علي خرقة تدخل يده وعليه القميص. عن عبدالواحد بن أبي عون قال: قال 
رس���ول اهلل ژ لعلي بن ابي طالب في مرضه الذي توفي فيه: »اغسلني 
يا علي اذا مت فقال: يا رس���ول اهلل، ما غسلت ميتا قط، فقال رسول اهلل 
ژ »انك س���تهيأ« تيسر، قال علي: فغسلته، فما اخذت عضوا اال تبعني، 
والفضل يحضنه يقول: اعجل يا علي، انقطع ظهري. عن ابن جريح قال: 
س���معت أبا جعفر قال: ولي َسِفلة النبي ژ علي. عن سعيد بن املسيب 
قال: التمس علي من النبي ژ عند غس���له ما يلتمس من امليت فلم يجد 
شيئا، فقال: بأبي انت وأمي، طبت حيا وميتا. قال ابن اسحاق: فلما بويع 
ابوبكر ے أقبل الناس على جهاز رسول اهلل ژ يوم الثالثاء، فحدثني 
عبداهلل بن أبي بكر وحسني بن عبداهلل وغيرهما من أصحابنا ان علي بن 
أبي طالب والعباس بن عبداملطلب والفضل بن العباس وقثم بن العباس 
واسامة بن زيد وشقران مولى رسول اهلل ژ هم الذين ولوا غسله، وان 
أوس ب���ن خولي � أحد بني عوف بن اخل���زرج � قال لعلي بن أبي طالب: 
أنش���دك اهلل يا علي وحظنا من رسول اهلل ژ؟ وكان أوس من أصحاب 
رسول اهلل ژ وأهل بدر، قال: ادخل، فدخل فجلس، وحضر غسل رسول 
اهلل ژ، فأس���نده علي بن أبي طالب الى صدره، وكان العباس والفضل 
وقثم يقلبونه معه، وكان اسامة بن زيد وشقران مواله هما اللذان يصبان 
املاء عليه وعلي يغسله، قد اسنده الى صدره وعليه قميصه يدلكه به من 
ورائه، ال يفضي بيده الى رس���ول اهلل ژ وعلي يقول: بأبي أنت وأمي ما 

أطيبك حيا وميتا.
ولم ير من رسول اهلل شيء مما يرى من امليت.

أداء الحقوق
عن أبي هريرة ے ان رس���ول اهلل ژ ق���ال: »لتؤدن احلقوق 
الى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للش���اة اجللحاء من الشاة القرناء« 

رواه مسلم.

الدماء
عن عبداهلل بن مس���عود ے قال: قال رسول اهلل ژ: »أول ما 
يقضى بني الناس يوم القيامة في الدماء«. رواه البخاري ومس���لم، 

واللفظ ملسلم.

قتل المعاهد
عن عبداهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل ژ: 
»من قتل معاهدا لم يرح رائحة اجلنة وان ريحها يوجد في مسيرة 

أربعني خريفا«. رواه البخاري.

إكرام البنات
عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: قال رس���ول اهلل ژ: »من 
كانت له أنثى فلم يندها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله اهلل 

اجلنة«.

الدين يسر
عن أنس ے ان رس���ول اهلل ژ قال: »يس���روا وال تعس���روا، 

وبشروا وال تنفروا«.

األعمال بالنيات
عن أبي حفص عمر بن اخلطاب ے قال: سمعت رسول اهلل ژ 
يق���ول: »إمنا األعمال بالنيات، وإمنا ل���كل امرئ ما نوى، فمن كانت 
هجرته الى اهلل ورس���وله، فهجرته الى اهلل ورس���وله، ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها، او امرأة ينكحها، فهجرته الى ما هاجر اليه«. 

رواه البخاري ومسلم.

استئذان المرأة
عن أبي هريرة ے قال: قال رسول اهلل ژ: »ال تنكح األمي حتى 
تستأمر وال البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول اهلل وكيف إذنها؟ 

قال: »أن تسكت«. رواه اجلماعة.

حسن اإلسالم
عن أبي هريرة ے قال: قال رس���ول اهلل ژ: »من حسن اسالم 

املرء تركه ما ال يعنيه« رواه مسلم.

المبايعة
عن جرير البجلي ے قال: أتيت النبي ژ وهو يبايع فقلت: يا 
رس���ول اهلل ابسط يدك حتى أبايعك، واشترط علي فأنت أعلم، قال 
ژ: »أبايعك على ان تعبد اهلل وتقيم الصالة وتؤتي الزكاة وتناصح 

املسلمني وتفارق املشركني«.

أعظم الذنوب
عن عبداهلل بن مس���عود ے قال: قلت: يا رسول اهلل أي الذنب 
أعظ���م؟ قال: »ان جتعل مع اهلل ندا وهو خلقك«، قلت: ثم أي؟ قال: 
»أن تقتل ولدك من أجل ان يطعم معك«، قلت: ثم أي؟ قال: »أن تزني 

بحليلة جارك«.

أحب الناس للنبي ژ
عن أبي هريرة ے ان رسول اهلل ژ قال: »من أشد أمتي لي حبا 

ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله«.

أهون أهل النار عذابًا
عن النعمان بن بشير ے قال: سمعت رسول اهلل ژ يقول: »ان 
أهون أهل الن���ار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه 

جمرتان يغلي منهما دماغه«.

أحب األعمال
عن أم املؤمنني عائش���ة رضي اهلل عنها انها قالت: س���ئل النبي 
ژ أي األعمال أحب إلى اهلل، قال: »أدومها وإن قل، وقال اكلفوا من 

األعمال ما تطيقون«.

في مدرسة النبوة، ومصنع الرجال، شب أطفال املسلمني، ونهلوا 
من معني الرسالة اإلسالمية، ليكونوا قادة الدنيا وعظماء التاريخ.

في هذه احللقات، نستعرض عددا من أطفال املسلمني الذين شبوا 
في صدر املس����لمني ثم أصبحوا أبطاال يحن����ي التاريخ أمامهم هامته 
إجالال وإكبارا، »األنباء« في ملفه����ا الرمضاني تلقي الضوء على 30 

من هؤالء العظماء.
احلسني بن علي، رضي اهلل عنهما، علم من أعالم تاريخنا اإلسالمي، 
قلما خال التاريخ من س����يرته وأخباره، وقد حتدث عنه كثيرون، ملا 
عرف عنه من بذل نفس����ه في سبيل اهلل واحلق واملبادئ والقيم، وملا 

تركه من األثر العظيم على مر العصور.
فهو احلسني بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، سبط رسول 

اهلل ژ، وريحانته من الدنيا، وسيد شباب أهل اجلنة.
ولد ے خلمس خلون من شهر ش����عبان سنة أربع من الهجرة، 
وذلك باملدينة املنورة على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم، نالت 
س����يرته العطرة منزلة عظيمة مما لم تنله سيرة عظيم من العظماء 
فهو الى اليوم يذكره املسلمون في يوم تضحيته بحياته، فيجعلون 
منه مثال أعلى ملا قام به من تقدمي نفسه لالستشهاد في سبيل الدفاع 
ع����ن عقيدته ودينه ومبادئه الس����امية، وهم بني حزين متألم ملا ناله 
ومن معه من تعذيب وهوان، وبني من يحاول أن يتأسى به فيضحي 

بحياته في سبيل العزة والكرامة.
لقد كان أجداده الذين ينتس����ب اليهم، رض����ي اهلل عنهم عظماء، 
فمنهم نبي اهلل إبراهيم وابنه إس����ماعيل عليهما السالم، بتاريخهما 
املعروف بالرسالة والنبوة، والهمة والشجاعة، التي يرويها التاريخ 

والكتب املقدسة.
سمع جده ژ بنبأ مولده، فأقبل مسرعا الى منزل ابنته احلبيبة، 
رضي اهلل عنها، وحمل الوليد املبارك بني يديه، وأذن في أذنه اليمنى، 
وأقام في أذنه اليس����رى، وأتى بتمرة فمضغها بريقه وحنكها بها، ثم 
التفت الى علي ے وقال له: ماذا س����ميته؟ أجاب علي ے، سميته 
حربا، فقال جد احلس����ني ژ  بل هو حسني، اختاره له ژ ولم يكن 

للناس بهذا االسم عهد من قبل.
حظي احلسني منذ والدته بحب جده ژ ورعاية أمه وحنان أبيه، 
ومودة أخيه، رضي اهلل عنهم أجمعني، وعندما بلغ احلسني ے يومه 
السابع من عمره املجيد »عق عنه جده ژ« بكبشني، وأمر بأن يحلق 

شعر رأسه، ويتصدق بوزنه فضة توزع على فقراء املسلمني.
كان احلسني أصغر من أخيه بعام، فكان محل رعاية جده ژ.

يقول أسامة بن زيد، رضي اهلل عنهما، طرقت باب النبي ژ ذات 
يوم فخرج النبي ژ وهو مش����تمل على ش����يء ال أدري ما هو، فلما 
فرغت من حاجتي قلت: ما هذا الذي أنت مشتمل عليه يا رسول اهلل؟ 

فكشف فإذا حسن وحسني، رضي اهلل عنهما، على وركيه.
فق����ال ژ: »هذان ابناي وابنا ابنتي، الله����م اني احبهما فأحبهما، 

وأحب من يحبهما«.
مر ژ على باب علي ے فسمع صوت احلسني ے وهو يبكي، 
فنادى للزهراء، رض����ي اهلل عنها، قائال للزهراء، رضي اهلل عنها: يا 

زهراء أما علمت أن بكاءه يؤذيني؟
ومرة أخرى وجد حسينا يبكي فدخل عليه فوجد عليا والزهراء، 
رض����ي اهلل عنهما، في نوم عميق، وأحس أن الطفل جائع، فحلب له 

الشاة وسقاه.

وهكذا فقد كان احلسن واحلسني رضي اهلل عنهما يناديان جدهما 
بأبتاه في حياته ژ.

فجيعة

حان وقت لقاء رس����ول اهلل ژ لربه، فانتقل الى الرفيق األعلى.. 
فجع احلسني ے فجيعة مؤملة مبوت جده، وحزن عليه حزنا شديدا، 
وبكى عليه بكاء مريرا، فع����رف احلزن وهو اليزال صغيرا، لقد كان 
النب����ي ژ له وألخيه الوالد الرحيم، واملربي الكبير ولكنها مش����يئة 

املولى سبحانه وتعالى.
وبعد ستة أشهر مني احلس����ني ے بفجيعة شديدة، فقد حلقت 
والدته، رضي اهلل عنها، بأبيها ژ، فتجددت األحزان في قلب احلسني 

وأخيه، رضي اهلل عنهما، مرة اخرى.
لقد تلقى احلسني ے علومه األولى على يد جده رسول اهلل ژ، 
ث����م على يد والده علّي ے، وعلى أيدي كرام الصحابة، حفظ القرآن 
وهو صغير، وروي عن جده األحاديث، وأيضا روي عن أبيه وأخيه 

وطائفة من الصحابة، رضي اهلل عنهم.
تعلم اإلمام احلسني ے منذ الصغر فنون العلم واألدب، وقد أتاه 
اهلل، عز وجل، ملكة اخلطابة، وطالقة اللسان، وحسن البيان، فيزين 

كالمه بنور اليقني.
كانت له مواقف وارجتاالت في املواقف الصعبة التي مر بها ے، 
تعطي صورة لفصاحته، فالعادة ان مواقف احلزن والش����دة تصعب 
على اخلطيب ان يتابع فيها الكالم، ترى احلس����ني ے ينطلق فيها 

وكأنه يقرأ من كتاب.

جهاده

إن ما كان عليه احلس����ني بن علي، رض����ي اهلل عنهما، من عبادة 
وورع وتدريس للعلم، لم ينسه دوره في محاربة أعداء اإلسالم، وفتح 
الثغور، لنشر دين اهلل � عز وجل � ألن ذلك من متام الواجبات، وهي 

تاج العزة وسياحة املؤمن.
ولعل أفضل شيء قام به احلسني ے في عهد معاوية انه شارك 
مع اجليوش املس����لمة املجاهدة لفتح أوروبا، على ما كان بينهما من 

خالف في وجهات النظر، لم يفسد للود قضية.
فاشترك في غزو »القسطنطينية« وأدى دوره بإميان وشجاعة، 

ثم عاد الى املدينة.
كان استش����هاد اإلمام احلس����ني ے في اليوم العاش����ر من شهر 
احملرم في العام احلادي والس����تني من الهج����رة في كربالء بالعراق، 

رحمه اهلل.
وكان استشهاد احلسني ے معلوما، فلقد أخبر النبي ژ بذلك، 
فعن أم س����لمة، رضي اهلل عنها، ان النب����ي ژ قال: »لقد دخل على 
البيت ملك لم يدخل علّى قبلها، فقال لي: إن ابنك هذا حسني مقتول، 
وإن ش����ئت أريتك من ترب����ة األرض التي يقتل بها، قال فأخرج تربة 
حمراء«. لم ينل شخص من الرثاء ما ناله اإلمام احلسني ے الى وقتنا 
هذا، فال يكاد مير عام وتأتي ذكرى استشهاده، إال ويتسابق الشعراء 
في ذكر مآثره وإظهار ش����جاعته، وهو يدافع عن الظلم واالضطهاد، 
فتترجم عن احلب العميق للنبي ژ وآل بيته الذين استش����هدوا في 

سبيل احلق والدعوة الى اهلل � عز وجل.
وكان أول من رثته زوجته السيدة زينب أم السيدة سكينة.

الحسين بن علّي.. سيد شباب أهل الجنة

حب الحياة عند السحالي

صناعة الكاكاو من بنات »البيادر«
اع���دت الصديقتان هنادي ومه���ا املطيري كيكة من 
الكاكاو بعد اعدادها مباش���رة امامنا في حديقة الشعب 
اثناء الي���وم الترفيهي الذي اعدته له���ن جمعية بيادر 
السالم النسائية وقدمنا صنع ايديهما للضيوف ووعدتا 

بتعريفنا سر الصنعة.

يقول ابن مسعود ے: كنا مع رسول اهلل ژ ذات ليلة 
ففقدناه فالتمسناه في االودية والشعاب فخشينا عليه فبتنا 
بشر ليلة بات بها قوم، فلما اصبحنا اذا هو قادم من قبل 

حراء فقلنا له: يا رسول اهلل 
فقدناك فطلبناك فلم جندك 
قال: »اتاني داعي اجلن فذهبت 
القرآن«  معهم فقرأت عليهم 
قال ابن مسعود: فانطلق بنا 
فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، 
وسألوه الزاد فقال: كل عظم 
ذكر اس���م اهلل عليه يقع في 
ايديكم اوفر ما يكون حلما، 
وكل بع���رة او روث���ة علف 
الرس���ول ژ  لدوابكم، قال 
الصحابه: »فال تس���تنجوا 

بها فإنها طعام اخوانكم« ونزل قوله تعالى: )واذ صرفنا 
اليك نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا 
انصت���وا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين – االحقاف( 
فالرس���ول ژ لم يبعث الى 
الى  االنس خاصة، بل بعث 
االنس واجلن، واجلن منهم 
املؤمن ومنهم الكافر، ومنهم 
العاصي ومنهم الطائع، فلما 
علموا برسالة الرسول ژ جاء 
وفد منهم يستمع الى القرآن 
في انصات ثم رجع هذا الوفد 
لينذر قومه من اجلن قائلني: 
»انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي 
الى الرشد فآمنا به ولن نشرك 

بربنا احدا«.

شجاعة وشهامة
في غزوة أحد، امس���ك النبي ژ بس���يف، وقال: »من 

يأخذ هذا السيف؟«.
فتقدم شجعان القوم يتمنى كل منهم ان يأخذ السيف 
من رسول اهلل ژ  فقال ژ: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ 
فتقدم ابو دجانة ے، وقال: ما حقه يا رسول اهلل؟ فقال 
النبي ژ : »اال تقتل به مسلما وال تقربه عن كافر«، فأخذه 
ابو دجانه، واخرج عصابة حمراء وربطها حول رأس���ها 

وتقدم في شجاعة يقتحم صفوف االعداء.
واثناء القتال وجد ابو دجانة ے فارسا ُملثما يحرض 
املشركني على قتال املسلمني فأس���رع اليه ورفع السيف 
ليضربه فرفع الفارس صوته، فاذا هي امرأة فأنزل ابو دجانه 

سيفه اجالال لسيف رسول اهلل ژ ان يقتل به امرأة.

الحنان
التحلي  ليلى علي تقول: 
بسلوك يتصف باحلنان هو 
اساس املعاملة فاحلنان يكون 
من األم على اوالدها ومن األب 
البنه وباحلن���ان نعيش في 
سعادة الن كل انسان يحتاج 
الى احلنان حتى كبار السن 

البد ان نحنو عليهم ايضا.

الرأفة
نور فه���د تؤكد ان الرأفة 
سلوك كل انسان يشعر بآالم 
اآلخرين والبد ان تكون لدينا 
رأفة على الضعاف وليس على 
االنسان فقط بل على احليوان 
النه يش���عر ويتألم ولكن ال 
يستطيع التعبير واذا رأى احد 
قطة جائعة يطعمها واذا رأى 

طيرا عطشان يسقيه.

التوكل
بدرية خالد تقول: التوكل 
على اهلل سلوك رائع النني 
اقوم بعملي وما علي ثم اتوكل 
على خالقي آلهي العظيم ولكن 
لي���س معنى ذل���ك ان اكون 
متواكلة كس���النة، ال اسعى 
الى الدراس���ة ثم اقول انني 
متوكلة بل التوكل هو العمل 
ثم انتظ���ار النتيجة من اهلل 

سبحانه.

الثبات على الرأي
دعيج حسني يقول يجب 
ان نثبت على رأينا اذا كان 
صوابا وال نتردد ونرجع في 
كالمنا فهذا يدل على ضعف 
الشخصية وعدم اتخاذ القرار 
ودائما اكون ثابتا على رأي 
بعد استش����ارة اب����ي وامي 
ان كنت على صواب ورأي 

صحيح.

الشجاعة
انه  حمد س����عد يؤك����د 
شجاع وال يخاف اال اهلل وهو 
منتسب لفريق الكشافة في 
املدرسة ويقول الرجل البد 
ان يكون شجاعا ال يخاف من 
العدو وان يدافع عن وطنه 
باستبس����ال وحبا في بلده 
الذي رباه ورع����اه وانتمى 

اليه.

الصدق
عبداهلل السبيعي يقول: 
انا اق����ول الصدق دائما وال 
اك����ذب الن الك����ذب ح����رام 
والص����دق ينجي االنس����ان 
لذلك عندما احكي ألصدقائي 
شيئا ال اكذب ابدا واقول احلق 
ولذلك كل اصحابي واقاربي 
يحبونني جدا النني انسان 

صادق ال اتكلم اال الصدق.

ارس���لت لنا اجلميلة 
العن���ود الش���راكي هذه 
املعلومة مش���اركة منها 

لالميان:
الى  الس���حالي  تلجأ 
طريق���ة طريف���ة النقاذ 
حياته���ا عندما يطاردها 
اذ  حيوان ما ليفترسها، 
متكن السحلية احليوان 
من االمساك بذيلها وعندها 
تتخلى عن ذيلها وتهرب 
تاركة ذيلها بيد مطاردها 
يتلوى وينشغل احليوان 
املط���ارد بالذيل امللتوي 
بع���ض الوق���ت لتهرب 

السحلية وبعد ايام يكون 
لها ذيل جديد ينمو مكان 

القدمي املقطوع.

سلوكيات يحبها األطفال بالفطرة
بعد أن استعرضنا السلوكيات التي يرفضها األطفال بفطرتهم النقية نتناول اآلن ما يحبه أحباب اهلل

من سلوكيات يجب التحلي بها.

اهللأحباباألسبوعقصة

العنود الشراكي

هنادي ومها املطيري


